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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ما حتدث عنه الفقهاء من حقوق نفسية وصحية لألوالد،
ذلك أنه ال يمكن ملن يبحث يف فقه األرسة أن يمر باألوالد دون أن يبحث يف
أحكامهم ،وما راعاه الرشع من املقاصد نحوهم.
ذلك أن الرشع احلكيم أعطى األوالد أمهية كربى ،باعتبارهم من املستضعفني
الذين حيتاجون إىل من يتوالهم ويكفلهم وحيفظ حقوقهم ،وحسبنا من القرآن
وصي ُكم اَّللهُ ِيف َأو ِ
الكريم داللة عىل أمهية حقوق األوالد قوله تعاىل ﴿:ي ِ
الد ُك ْم ﴾
ْ
ُ
ُ
(النساء)11:
وقد اقترصنا يف هذا اجلزء عىل نوعني من احلقوق:
احلقوق النفسية :ونريد هبا مراعاة اجلوانب النفسية للطفل ،حتى يشب
شخصا سويا خاليا من العقد التي قد تؤثر يف توجهات حياته ،وأدائه لوظيفته.
احلقوق الصحية :ونريد هبا احلقوق التي تضمن سالمة األوالد اجلسدية ،بدءا
من حقهم يف احلياة ،وانتهاءا بحفظهم من العلل ،وحقهم يف كل ما حتتاجه سالمة
جسدهم من نفقات.
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املقدمة
ال يمكن ملن يبحث يف فقه األرسة أن يمر باألوالد دون أن يبحث يف أحكامهم ،وما
راعاه الرشع من املقاصد نحوهم ،ذلك أن الرشع احلكيم أعطى األوالد أمهية كربى،
باعتبارهم من املستضعفني الذين حيتاجون إىل من يتوالهم ويكفلهم وحيفظ حقوقهم،
وحسبنا من القرآن الكريم داللة عىل أمهية حقوق األوالد قوله تعاىل ﴿:ي ِ
وصي ُك ُم اَّللهُ ِيف
ُ
َأو ِ
الد ُك ْم ﴾ (النساء)11:
ْ
والعامل ،وإن تصور أنه توجه اآلن إىل حفظ حقوق الطفولة( )1ـ بحسب ما يتصوره
من حقوق ـ فإنه بجنب ما ضمن الرشع من حقوق للطفولة ،وبجنب ما ألفت إليه االنتباه
منها ،مقرص جدا.
ولن نتحدث يف هذه املقدمة املخترصة عن أدلة هذا ،ألن كل ما سنورده يف هذا
الكتاب وما يليه أدلة عليه.
وقد رأينا أن حقوق الطفولة بحسب ما تدل عليه النصوص ،ترجع إىل احلقوق
التالية:
احلقوق النفسية :ونريد هبا مراعاة اجلوانب النفسية للطفل ،حتى يشب شخصا
سويا خاليا من العقد التي قد تؤثر يف توجهات حياته ،وأدائه لوظيفته.
احلقوق الصحية :ونريد هبا احلقوق التي تضمن سالمة األوالد اجلسدية ،بدءا من
حقهم يف احلياة ،وانتهاءا بحفظهم من العلل ،وحقهم يف كل ما حتتاجه سالمة جسدهم من

( )1اهتم العامل ومنذ بروز التكتالت الدولية بالطفولة وعمل عىل إصدار الكثري من التوصيات والقرارات بشأهنا
منها:اإلعالن العاملي حلقوق الطفل 1959م  ،وميثاق حقوق الطفل العريب 1984م  ،والعام الدويل للطفل 1979م  ،ويوم
الطفل العاملي  ،وإنشاء منظمة الطفولة العاملية اليونسيف  ،وإنشاء اهليئة العاملية لبحوث أدب األطفال  ،وختصيص اجلوائز
العاملية ألدب األطفال  ،وإقامة املعارض الدولية لكتب الطفل.
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نفقات.
وقد مجعنا احلقوق املرتبطة هبذين اجلانبني يف هذا اجلزء األول من املجموعة.
حقهم يف الرتبية السليمة :وفق األساليب الصحيحة التي ال تؤثر يف شخصيتهم
نفسيا من جهة ،كام أهنا تؤدي دورها يف حتقيق األبعاد التي تتكون منها الشخصية السوية.
وقد خصصنا هذا احلق باجلزء التايل هلذا اجلزء (األساليب الرشعية يف تربية األوالد)
حقهم يف الرتبية عىل ما تستلزمه الشخصية السوية من أبعاد :وهو من أهم احلقوق،
وقد خصصناه ـ ألمهيته ـ بكتاب (األبعاد الرشعية لرتبية األوالد)
وسنتحدث يف هذه املجموعة بحسب ما نتصوره من املعنى الشامل للفقه ،ال املعنى
املحدود الذي اشتهرت به كتب املتأخرين ،والتي مل تتحدث من هذه اجلوانب إال عىل النزر
اليسري.
ولذلك ستكون أكثر مراجعنا يف هذه املجموعة زيادة عىل كتب الفقه :القرآن الكريم
الذي هو األصل ،وتفاسريه ،والسنة املطهرة ،ورشوحها.
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الفصل األول
حق األوالد يف احلياة
ويدل هلذا احلق النصوص الكثرية ،فاَّلل تعاىل ينهى عن قتل األوالد ،قال تعاىل﴿:
َوال َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُكم ِم ْن إِم ٍ
اه ْم ﴾ (األنعام ،)151:وقال تعاىلَ ﴿:وال
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُك ْم َوإِ هي ُ
ْ
ْ
َت ْق ُت ُلوا َأ ْوال َد ُكم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ هيا ُك ْم إِ هن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئ ًا كَبِري ًا﴾
ْ
ْ
(االرساء)31:
بل إنه حرم قتلهم قبل أن يولدوا ،فحرم أن جتهض املرأة نفسها بغري رضورة ،ومل
جيز إقامة احلد عىل املرأة القاتلة أو الزانية إذا ثبت زناها ،فقد جاءت املرأة الغامدية إىل النبي
 تقر عىل نفسها بأهنا زنت وأهنا ُحبىل من الزنا ،فلم يقم عليها النبي  احلد وقال هلا:
اذهبي حتى تلدي ،فذهبت املرأة أشهر ًا حتى وضعت طفلها ،وجاءت به عىل يدهيا تريد أن
ترجم ،وأن تتطهر من الفاحشة التي ارتكبتها ،فقال هلا :اذهبي حتى تفطميه(..)1
بل رشع العقوبات اخلطرية الرادعة عن أي تسب يف قتل اجلنني أو إعاقته.
وسنحاول يف هذا الفصل أن حتدث عن ثالثة جوانب ،خصصنا كل واحد منها
بمبحث خاص ،وهي:
 1ـ أحكام االمتناع عن اإلنجاب ،وهو ما يتسبب يف منع الولد من حق الوجود.
 2ـ أحكام التخلص من اجلنني بعد وجوده.
 3ـ الترشيعات الرادعة عن التخلص من اجلنني.

أوال ـ أحكام االمتناع عن اإلنجاب
( )1رواه أمحد  )23330( 347/5و )23337( 348/5والدارمي  2320و 2324ومسلم )4451( 120/5
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رغبت الرشيعة اإلسالمية يف كثرة النسل ،وخاصة إذا ارتبط بذلك النية الصاحلة،
ففي احلديث أن رجال جاء إىل رسول اَّلل  فقال :إن أصبت امرأة ذات حسب ومنصب
إال أهنا ال تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال( :تزوجوا الولود
()1

الودود فإن مكاثر بكم)

والبحث يف هذه الناحية يستدعي احلديث عن احلكم الرشعي لالمتناع عن
اإلنجاب ،سواء كان امتناعا كليا أو جزئيا ،وسنعرف أحكام ذلك يف هذا املبحث:
 1ـ االمتناع الكيل عن اإلنجاب
اتفق الفقهاء عىل حرمة التسبب يف كل ما يعطل القدرة عىل اإلنجاب ،وقد اختلفت
عباراهتم يف ذلك ،ومن ذلك ما جاء يف حاشية اجلمل ،قال( :وحيرم ما يقطع احلبل من
أصله ،أما ما يبطئ احلبل مدة وال يقطعه من أصله ،فال حيرم كام هو ظاهر بل إن كان لعذر
كرتبية ولد مل يكره أيضا ،وإال كره)

()2

وفيها(:أما استعامل الرجل واملرأة دواء ملنع احلبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين
فقال ال جيوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم وبه أفتى العامد بن يونس فسئل عام إذا تراىض
الزوجان احلران عىل ترك احلمل هل جيوز التداوي ملنعه بعد طهر احليض أجاب ال جيوز.
وقد يقال هو ال يزيد عىل العزل وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وأن الظن ال يغني من
احلق شيئا وعىل القول باملنع فلو فرق بني ما يمنع بالكلية وبني ما يمنع يف وقت دون وقت
()3

فيكون كالعزل لكان متجها)

وجاء يف هناية املحتاج(:وحيرم استعامل ما يقطع احلبل من أصله كام رصح به

( )1أبو داود ( )2050والنسائي  ،65/6ويف الكربى. 5323
( )2حاشية اجلمل.446/4:
( )3حاشبة اجلمل.492/5:
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كثريون ،وهو ظاهر ،أما ما يبطل احلمل مدة وال يقطعه من أصله فال حيرم كام هو ظاهر،
()1

ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كرتبية ولد مل يكره أيضا وإال كره)

وقال الشيخ عليش (:ال جيوز استعامل دواء ملنع احلمل)

()2

ويف مقابل ذلك أجاز الزيدية ،كام يف التاج املذهب قال( :وكذا جيوز للمرأة أن تفعل
بنفسها ما يمنع احلبل وإن مل يرض زوجها ألنه مل يثبت له حق يف محلها إال بعد
وجوده)()3والظاهر أن املراد هبذا ما يمنع احلمل منعا جزئيا ،ولو أن العبارة ال تدل عليه.
ومن األساليب التي حيصل هبا االمتناع الكيل عن اإلنجاب ،والتي نصت عليها
األحكام السابقة التعقيم ،وهو عملية جراحية ال تتعلق بالناحية اجلنسية ،أو القدرة عليها،
وال تعطل إال القدرة عىل اإلنجاب ،وقد نص العلامء املعارصون عىل حرمة هذه العملية
ألدائها إىل عدم احلمل كلية إال إذا كان لذلك أسبابه الصحية الوجيهة.
 2ـ االمتناع املؤقت عن اإلنجاب
انطالقا من أن الوسيلة املستخدمة لتنظيم النسل قديام هي العزل ،فإن الطريق ملعرفة
مواقف الفقهاء من حكم هذا النوع من االمتناع عن اإلنجاب يرتبط بمعرفة حكم العزل،
وإن كان الفقهاء قد ذكروا وسائل أخرى سنعرض هلا هنا كوضع خرقة ،وهي بديل للواقي
املستعمل اآلن ،أو استعامل الدواء ،وغريها من الوسائل.
ويمكن من خالل االطالع عىل أقوال الفقهاء يف هذه املسألة حرص اخلالف يف
القولني التاليني(:)4
( )1هناية املحتاج.136/7:
( )2فتح العيل املالك.399/1:
( )3التاج املذهب.78/2:
( )4وقد ذكر الغزايل أن اخلالف يف املسألة عىل أربعة مذاهب ،فقال »:اختلف العلامء يف إباحته وكراهته عىل أربع
مذاهب ،فمن مبـيح مطلق ًا بكل حال ،ومن حمرم بكل حال ،ومن قائل حيل برضاها وال حيل دون رضاها ،وكأن هذا القائل
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القول األول :حرمة العزل ،قال ابن تيمية (:أما العزل ،فقد حرمه طائفة من العلامء،
لكن مذهب األئمة األربعة أنه جيوز بإذن املرأة) ( ،)1ومن العلامء الذين قالوا بحرمة العزل
ابن حزم ،فقد قال (:وال حيل العزل عن حرة وال عن أمة)( ،)2ومن األدلة التي استدل هبا
عىل ذلك ما رواه عن عروة بن الزبري عن عائشة عن جدامة بنت وهب قالت :حرضت
رسول اَّلل  يف أناس فسألوه عن العزل فقال رسول اَّلل  :ذلك الوأد اخلفي ،وقرأ﴿ :
َوإِ َذا املَْ ْوؤُ و َد ُة ُسئِ َل ْت﴾ (التكوير ،)3())8:قال ابن حزم (:هذا خرب يف غاية الصحة)

()4

وقد اعترب ابن حزم هذا احلديث أصال ،واعترب ما عداه إما مفهوما عىل غري وجهة،
أو غري صحيح ،أو صحيحا منسوخا ،فقال يف حديث أيب سعيد الذي فيه (ال عليكم أن ال
تفعلوا) (:هذا خرب إىل النهي أقرب ،وكذلك قال ابن سريين)
أما احتجاجهم بتكذيب النبي  قول اليهود :هو املوءودة الصغرى ،وبغريه من
األحاديث الدالة عىل إباحة العزل ،فقد رد عليه ابن حزم بقوله( :يعارضها خرب جدامة
الذي أوردنا ،وقد علمنا بيقني أن كل يشء فأصله اإلباحة لقول اَّلل تعاىلُ ﴿ :ه َو ا هل ِذي َخ َل َق
َل ُك ْم َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َمجِي ًعا ﴾(البقرة)29:وعىل هذا كان كل يشء حالال حتى نزل التحريم
قال تعاىلَ ﴿ :و َقدْ َف هص َل َل ُك ْم َما َح هر َم َع َل ْي ُك ْم ﴾ (األنعام)119:فصح أن خرب جدامة
بالتحريم هو الناسخ جلميع اإلباحات املتقدمة التي ال شك يف أهنا قبل البعث وبعد البعث،
وهذا أمر متيقن ،ألنه أخرب  أنه الوأد اخلفي ،والوأد حمرم ،فقد نسخ اإلباحة املتقدمة

حيرم اإليذاء دون العزل ،ومن قائل يباح يف اململوكة دون احلرة« ،وما سنذكره هنا من القولني حياول حرص اخلالف يف هذين
القولني.
( )1الفتاوى الكربى.101/3:
( )2املحىل.223/9:
( )3مسلم ،1067/2 :البيهقي ،231/7 :ابن ماجة ،648/1 :مسند أيب عوانة.101/3 :
( )4املحىل.223/9:
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بيقني ،فمن ادعى أن تلك اإلباحة املنسوخة قد عادت ،وأن النسخ املتيقن قد بطل فقد
()1

ادعى الباطل ،وقفا ما ال علم له به ،وأتى بام ال دليل له عليه)

وقد ذكر أنه صح املنع منه عن مجاعة من السلف ،فعن نافع :أن ابن عمر كان ال
يعزل ،وقال :لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته ،قال ابن حزم (:ال جيوز أن ينكل عىل
يشء مباح عنده ( ،وعن زر بن حبيش أن عيل بن أيب طالب كان يكره العزل ،وعن عبد اَّلل
بن مسعود أنه قال يف العزل :هي املوءودة اخلفية ،وعن سليامن بن عامر قال :سمعت أبا
أمامة الباهيل يقول وقد سئل عن العزل؟ فقال :ما كنت أرى مسلام يفعله ،وعن ابن عمر
قال :رضب عمر عىل العزل بعض بنيه ،وعن سعيد بن املسيب قال :كان عمر بن اخلطاب،
()2

وعثامن بن عفان ينكران العزل)

القول الثان :إباحة العزل ،وهو قول مجهور العلامء ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ األحاديث الدلة عىل إباحة العزل ،وهي كثرية ،منها ما روي عن أيب سعيد
اخلدري أن رجال قال :يا رسول اَّلل ،إن يل جارية ،وأنا أعزل عنها ،وأنا أكره أن حتمل ،وأنا
أريد ما يريد الرجال ،وإن اليهود حتدث أن العزل املوءودة الصغرى .قال( :كذبت هيود،
()3

لو أراد اَّلل أن خيلقه ما استطعت أن ترصفه)

ومنها ما روي عن جابر قال :أتى النبي  رجل من األنصار فقال :يا رسول اَّلل إن
يل جارية تسري تستقي عىل ناضحي ،وأنا أصيب منها ،أفأعزل؟ فقال رسول اَّلل  نعم
فاعزل .فلم يلبث الرجل أن جاء فقال :يا رسول اَّلل قد عزلت عنها فحملت .فقال رسول
()4

اَّلل (:ما قدر اَّلل عز وجل لنفس أن خيلقها إال وهي كائنة)
( )1املحىل.223/9:
( )2انظر هذه اآلثار يف :املحىل.223/9:
( )3البيهقي ،230/7 :أبو داود.252/2 :
( )4مسند أيب عوانة ،99/3 :النسائي ،342/5 :أمحد.313/3 :
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ويف حديث آخر عنه أن رسول اَّلل  أذن يف العزل ،وعنه قال :كنا نعزل عىل عهد
رسول اَّلل  فال ينهانا عن ذلك(.)1
وعن أيب سعيد اخلدري ،قال :ملا افتتح رسول اَّلل  خيرب أصبنا نساء ،فكنا
نطؤهن ،فنعزل عنهن ،فقال بعضنا لبعض أتفعلون هذا ورسول اَّلل  إىل جنبكم ال
تسألونه؟ .قال :فسألوه عن ذلك فقال(:ليس من كل املاء يكون الولد ،إن اَّلل إذا أراد أن
()2

خيلق شيئا مل يمنعه يشء ،فال عليكم أال تعزلوا)

 2ـ اإلجابة عىل ما أورده املخالفون من أصحاب القول األول ،وقد أجاب
الطحاوي عىل ذلك برد التعارض الذي قد يبدو يف هذه األحاديث ،بل قد ورد اجلواب عن
ذلك من السلف أنفسهم ،وسنذكر هنا كلتا اإلجابتني إجابة السلف وإجابة اخللف:
فمنها أن أصحاب رسول اَّلل  تذاكروا عند عمر العزل فاختلفوا فيه فقال عمر:
قد اختلفتم وأنتم أهل بدر اخليار فكيف بالناس بعدكم ،إذ تناجى رجالن فقال عمر :ما
هذه املناجاة؟ قال إن اليهود تزعم أهنا املوءودة الصغرى فقال عيل :إهنا ال تكون موءودة
حتى متر بالتارات السبع ﴿ َو َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِني﴾ (املؤمنون )12:إىل
اإل َ
آخر اآلية فعجب عمر من قوله وقال :جزاك اَّلل خريا.
ومنها ما روي عن ابن عباس أنه أتاه ناس من أهل العراق يسألونه عن العزل ،وهم
يرون أنه املوءودة فقال جلواريه :أخربوهم كيف أصنع ،فكأهنن استحيني ،فقال إن ألصبه
يف الطست ،ثم أصب عليه املاء ،ثم أقول إلحداهن :انظري ال تقولني إن كان يشء ،ثم
قال :إنه يكون نطفة ثم دما ثم علقة ثم مضغة ثم يكون عظام ثم يكسى حلام ،ثم يكون ما

( )1البخاري ،1998/5 :مسلم ،1065/2 :ابن حبان ،507/9 :البيهقي ،228/7 :النسائي ،344/5 :ابن
ماجة ،620/1 :أمحد.236/1 :
( )2مسند أيب عوانة ،98/3 :أمحد ،49/3 :املعجم األوسط.103/8 :
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نش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
شاء اَّلل حتى ينفخ فيه الروح ثم تال هذه اآلية ﴿ ُث هم َأ َ
آخ َر َف َت َب َار َك اَّللهُ َأ ْح َس ُن
اخلالِ ِقنيَ ﴾(املؤمنون)14:
َْ
 3ـ أن قول رسول اَّلل  ذلك يف البدء( )1قد يكون لسامعه إياه من اليهود ،فاعتقد
صحته ،قال الطحاوي(:قد جيوز أن يكون رسول اَّلل  قال ذلك ملا كان عليه من اتباع
اليهود عىل رشيعتهم ما مل حيدث اَّلل يف رشيعته ما ينسخ ذلك إذ كانوا أهل كتاب مقتدين
بالذي جاءهم بكتاهبم وإذ كان تعاىل أنزل عليه فيام أنزل ﴿ ُأ ْو َلئِ َك ا هل ِذي َن َهدَ ى اَّللهُ ﴾
(األنعام)90:يعني من تقدم من أنبيائه ﴿ َفبِ ُهدَ ُاه ْم ا ْقت َِد ِه ﴾ (األنعام )90:إنام كان يصل إىل
ذلك مما كان جيده يف التوراة وفيام سواها من كتب اَّلل تعاىل التي كان أنزل عىل أنبيائه قبله
صلوات اَّلل عليه وعليهم فجاز أن يكون ملا كشفهم عن ذلك كيف هو يف كتاهبم ذكروا له
أنه املوءودة الصغرى وكذبوه .فقال ما قال مما ترويه عنه جدامة ثم أعلمه اَّلل تعاىل بكذهبم
()2

وأن األمر يف احلقيقة بخالف ذلك)

ثم عقب عىل ذلك بقوله (:فلام وقف رسول اَّلل  عىل كذب اليهود فيام كانوا قالوه
يف العزل واستحالته أكذهبم فيه وأعلم الناس أنه ال يكون إن عزلوا أو مل يعزلوا إال ما قدر
()3

اَّلل عز وجل فيه من كون ولد منه أو من انتفاء ذلك منه)

وقد اختلف أصحاب هذا القول يف كراهته وعدمها عىل الرأيني التاليني:
الرأي األول :أن العزل مكروه ،إال أن يكون حلاجة ،مثل أن يكون يف دار احلرب،
فتدعوه حاجته إىل الوطء ،فيطأ ويعزل ،أو تكون زوجته أمة ،فيخشى الرق عىل ولده ،أو
تكون له أمة ،فيحتاج إىل وطئها وإىل بيعها ،وقد رويت كراهته عن أيب بكر وعمر ،وعيل،
( )1طبعا هذا ما قاله الفقهاء ،وهو غريب جدا ،وال يتناسب مع النبوة ،وقد رددنا عليه بتفصيل يف كتاب [رسول اَّلل..
والقلوب املريضة]
( )2مشكل اآلثار.173/2:
( )3مشكل اآلثار.173/2:
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وابن عمر ،وابن مسعود .
وقد أفتى الشافعية بأن (العزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه املعزول عنها
()1

حرة كانت أو أمة ألنه طريق إىل قطع النسل)

ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك:
 1ـ أن فيه تقليل النسل ،وقطع اللذة عن املوطوءة.
 2ـ أن النبي  حث عىل تعاطي أسباب الولد ،فقال (:تناكحوا ،تناسلوا،
()2

تكثروا)

الرأي الثان :اإلباحة ،قال ابن قدامة (:ورويت الرخصة فيه عن عيل ،وسعد بن أيب
وقاص ،وأيب أيوب ،وزيد بن ثابت ،وجابر ،وابن عباس ،واحلسن بن عيل ،وخباب ابن
األرت ،وسعيد بن املسيب ،وطاوس ،وعطاء ،والنخعي ،ومالك ،والشافعي ،وأصحاب
الرأي)
وقال الشيخ عليش من املالكية (:وأما وضع يشء كخرقة يف الفرج حال اجلامع متنع
()3

وصول املاء للرحم فأحلقه عبد الباقي بالعزل يف اجلواز برشطه)

ومن أشهر املدافعني عن هذا الرأي الطحاوي والغزايل ،قال الطحاوي (:فلام انتفى
املعنى الذي به كره العزل ،وما ذكر من ذكر يف ذلك أنه من املوءودة ،وثبت عن رسول اَّلل
 ما قد ذكرناه عنه من إباحته ،ثبت أن ال بأس بالعزل ملن أراده عىل الرشائط التي ذكرناها
وفصلناها يف أول هذا الباب ،وهذا قول أيب حنيفة ،وأيب يوسف وحممد ،رمحة اَّلل عليهم

( )1حاشبة اجلمل.492/5:
( )2ابن مردويه يف تفسريه عن ابن عمر بسند ضعيف ،والطربان يف األوسط من حديث سهل بن حنيف ،انظر :مناهل
الصفا يف ختريج أحاديث الشفا (ص)55 :
( )3فتح العيل املالك.399/1:
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()1

أمجعني)

وقال الغزايل( :والصحيح عندنا أن ذلك مباح ،وأما الكراهية فإهنا تطلق لنهي
التحريم ولنهي التنزيه ولرتك الفضيلة ،فهو مكروه باملعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة ،كام
يقال :يكره للقاعد يف املسجد أن يقعد فارغ ًا ال يشتغل بذكر أو صالة ،ويكره للحارض يف
مكة مقي ًام هبا أن ال حيج كل سنة ،واملراد هبذه الكراهية ترك األوىل والفضيلة فقط ،وهذا
()2

ثابت ملا بـيناه من الفضيلة يف الولد)

وهو بذلك بكاد يقرتب من الرأي األول ،ولكن ما ذكره من أدلة جينح إىل اجلواز،
واألصح يف رأيه هو التفصيل كام سنرى يف حمله ،وسنذكر هنا بعض الوجوه التي استدل
هبا أصحاب هذا القول عىل اجلواز(:)3
 1ـ أن إثبات النهي إنام يمكن بنص أو قياس عىل منصوص وال نص وال أصل يقاس
عليه ،بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أص ً
ال أو ترك اجلامع بعد النكاح أو ترك
اإلنزال بعد اإليالج ،فكل ذلك ترك لألفضل وليس بارتكاب هني وال فرق ،إذ الولد
يتكون بوقوع النطفة يف الرحم ،وهلا أربعة أسباب :النكاح ،ثم الوقاع ،ثم الصرب إىل اإلنزال
بعد اجلامع ،ثم الوقوف لينصب املني يف الرحم ،وبعض هذه األسباب أقرب من بعض
فاالمتناع عن الرابع كاالمتناع عن الثالث ،وكذا الثالث كالثان ،والثان كاألول.
 2ـ أنه ال يصح قياس العزل عىل اإلجهاض والوأد ،ألن ذلك جناية عىل موجود
حاصل ،بخالف العزل ،فإنه وجود متوهم.
 3ـ اآلثار الواردة عن الصحابة والتي يفهم منها اجلواز بادئ الرأي ،قال الطحاوي

( )1رشح معان اآلثار.31/3:
( )2اإلحياء.51/2 :
( )3اإلحياء ،51/2 :رشح معان اآلثار.31/3:
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بعد إيراده ما ذكرنا من اآلثار الواردة عن الصحابة يف جواز العزل (:فهذا عيل وابن عباس،
قد اجتمعا يف هذا ،عىل ما ذكرنا ،وتابع عليا عىل ما قال من ذلك عمر ،ومن كان بحرضهتام
()1

من أصحاب رسول اَّلل  ،ففي هذا دليل عىل أن العزل غري مكروه من هذه اجلهة)

 4ـ أن اَّلل تعاىل إذا كان قد قدر أنه يكون ذلك ،كان ذلك الولد ،ومل يمنعه عزل وال
غريه ،ألنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل املاء الذي قد قدر اَّلل تعاىل أن يكون منه ولد،
فيكون منه ولد ،ويكون ما بقي من املاء الذي قد يمتنعون من اإلفضاء به بالعزل ،فضال،
وقد يكون اَّلل عز وجل قد قدر أن ال يكون من ماء ولد ،فيكون اإلفضاء بذلك املاء والعزل
سواء يف أن ال يكون منه ولد .فكان اإلفضاء باملاء ال يكون منه ولد إال بأن يكون يف تقدير
اَّلل عز وجل أن ال يكون من ذلك املاء ولد ،فيكون كام قدر.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم العزل وغريه من وسائل تنظيم النسل يتوقف
عىل جانبني:
اجلانب األول :الوسيلة التي يتم هبا تنظيم النسل ،فقد تكون عزال أو غريه ،فلذلك
يشرتط فيها ـ كام يشرتط يف كل الوسائل ـ أن ال يكون فيها رضر ،فبعض األدوية املستعملة
اآلن مثال يصيب كثريا من النساء بأرضار صحية قد تصل درجة كبرية من اخلطورة ،بل
ألفت الكتب املتخصصة التي حتذر من استعامل بعض تلك األدوية ،وحتى الوسائل
األخرى قد حتوي بعض املخاطر ،ولو مل تكن آنية.
وقد ذكر حممد عيل البار بعض املخاطر الصحية من استعامل الوسائل املختلفة ملنع
احلمل ،ومما ذكره من خماطر حبوب منع احلمل قوله(:ولكل جمموعة من هذه املجموعات
مساوئها وأرضارها ،وأشهر هذه املساوئ هي زيادة اجللطات يف الساقني والرئتني والقلب
( )1رشح معان اآلثار.30/3:
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وزيادة اإلصابة بمرض السكر ،وإصابة الكبد وضغط الدم واالضطرابات النفسية واحتامل
زيادة يف رسطان عنق الرحم ورسطان الثدي ،ومتنع املرأة يف العادة من استعامل احلبوب
خاصة تلك التي هبا هرمون اإلسرتوجني ومشتقاته إذا كانت تعان من ضغط الدم أو مرض
يف الكبد أو مرض يف الكىل ،أو هبوط يف القلب ،أو هلا تاريخ قديم للجلطات يف الساقني
وغريمها أو مرض البول السكري او فوق سن األربعني أو تعان من أمراض نفسية أو كآبة
()1

شديدة)

وذكر من خماطر استعامل اللولب(:النزف املتكرر من املرأة التي تضع يف رمحها
وثانيها اآلالم التي قد تكون مربحة ،وثالثها اخرتاق هذا اللولب للرحم ،مما يسبب انثقاب
الرحم ،وهو أمر خطري جدا ،أو أن اللولب ينغرز يف جدار الرحم ،ورابعها اإلنتان املتكرر
الذي يصحب إدخال اللولب وبقائه يف الرحم ،وخامسها أن الرحم يقوم بطرد هذا اجلسم
الغريب ،وسادسها زيادة يف حدوث احلمل ي قناة الرحم ،وسابعها حدوث احلمل وذلك
()2

بسبة تصل إىل ستة باملائة)

فلذلك ال يصح استعامل أي وسيلة إال بعد التأكد التام من عدم املرضة وإال كانت
حراما للرضر الذي ورد النهي عنه أنى وجد وكيف وجد ،وإباحة املقصد ال تبيح الوسيلة.
اجلانب الثان :املقصد الذي يراد من هذه العملية ،ونرى أن األرجح يف هذا هو عدم
إطالق القول فيه ،بل خيتلف حكمه باختالف األحوال ،فلذلك يمكن القول بأنه ترد عليه
األحكام اخلمسة من اإلباحة والكراهة واحلرمة والندب والوجوب.
وقد أشار الغزايل إىل هذا االعتبار الذي يمكن بواسطته التوفيق بني األقوال املختلفة
يف املسألة ،فذكر أن النيات الباعثة عىل العزل مخس ،ثالثة منها حكم بإباحتها،
( )1خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.508 :
( )2خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.495 :
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وهي(:األوىل :يف الرساري وهو حفظ امللك عن اهلالك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء
امللك برتك اإلعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه .الثانية :استبقاء مجال املرأة وسمنها دوام
التمتع واستبقاء حياهتا خوف ًا من خطر الطلق ،وهذا أيض ًا ليس منهي ًا عنه .الثالثة :اخلوف
من كثرة احلرج بسبب كثرة األوالد واالحرتاز من احلاجة إىل التعب يف الكسب ودخول
مداخل السوء وهذا أيض ًا غري منهي عنه ،فإن قلة احلرج معني عىل الدين ،نعم الكامل
ٍ
ِ
األر ِ
ض إاله ع ََىل اَّلل
والفضل يف التوكل والثقة بضامن اَّلل حيث قالَ :
﴿و َما م ْن َدا هبة يف ْ
ِرزْ ُق َها﴾ وال جرم فيه سقوط عن ذروة الكامل وترك األفضل ،ولكن النظر إىل العواقب
وحفظ املال وادخاره مع كونه مناقض ًا للتوكل ال نقول إنه منهي عنه)

()1

أما النيتان الباقيتان ،فأفتى فيهام باحلرمة ،ومها كام يذكر الغزايل (:الرابعة :اخلوف من
األوالد اإلناث ملا يعتقد يف تزوجيهن من املعرة كام كانت من عادة العرب يف قتلهم اإلناث،
فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم هبا ال برتك النكاح والوطء،
فكذا يف العزل ،والفساد يف اعتقاد املعرة يف سنة رسول اَّلل  أشد ،وينزل منزلة امرأة
تركت النكاح استنكاف ًا من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ،وال ترجع الكراهة إىل
عني ترك النكاح .اخلامسة :أن متتنع املرأة لتعززها ومبالغتها يف النظافة والتحرز من الطلق
والنفاس والرضاع ،وكان ذلك عادة نساء اخلوارج ملبالغتهن يف استعامل املياه ،حتى كن
يقضني صلوات أيام احليض وال يدخلن اخلالء إال عراة ،فهذه بدعة ختالف السنهة ،فهي نية
فاسدة ،واستأذنت واحدة منهن عىل عائشة ،ملا قدمت البرصة فلم تأذن هلا ،فيكون القصد
()2

هو الفاسد دون منع الوالدة)

هذا ما ذكره الغزايل عىل سبيل احلرص الذي ال نوافقه عليه ،فهناك أسباب أخرى
( )1اإلحياء.52/2 :
( )2اإلحياء.52/2 :
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ختتلف باختالف األحوال واألزمان واألشخاص ،وسنذكر بعض أمثلتها يف املسألة التالية
هلذه املسألة.
 3ـ الدوافع الرشعية لتنظيم النسل
يمكن تصنيف الدوافع الرشعية الباعثة عىل تنظيم النسل إىل الدوافع التالية:
الدوافع اخلاصة باألم:
من الدوافع اخلاصة باألم اخلشية عىل حياهتا أو صحتها من احلمل أو الوضع ،إذا
عرف بتجربة أو أخبار طبيب ثقة تطبيقا لقوله تعاىلَ ﴿ :و َال ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِدي ُك ْم إِ َىل الت ْهه ُلك َِة ﴾
(البقرة ،)195:وقوله تعاىلَ ﴿ :و َال َت ْق ُت ُلوا َأن ُف َس ُك ْم إِ هن اَّللهَ ك َ
َان بِ ُك ْم َر ِح ًيام﴾(النساء)29:
الدوافع اخلاصة باألوالد:
ومنها اخلشية عىل األوالد أن تسوء صحبتهم ،وقد ورد عن السلف ما يدل عىل هذا
القصد ،فعن أسامة بن زيد أن رجال جاء إىل رسول اَّلل  فقال :يا رسول اَّلل ،إن أعزل
عن امرأيت .فقال له رسول اَّلل  :مل تفعل ذلك؟ فقال الرجل :أشفق عىل ولدها -أو قال-
()1

عىل أوالدها ،فقال رسول اَّلل ( :لو كان ضارا لرض فارس والروم)

ومن الرضورات املعتربة رشعا اخلشية عىل الرضيع من محل جديد ووليد جديد،
وقد سمى النبي  الوطء يف حالة الرضاع وطء الغيلة ملا يرتتب عليه من محل يفسد اللبن
ويضعف الولد ،وإنام سامه غيال أو غيلة؛ ألنه جناية خفية عىل الرضيع فأشبه القتل رسا.
مت َأن
مه ُ
وقد ورد يف احلديث عنه  ما قد يفهم من ظاهره التعارض ،فقال ( َل َقد َ َ
َ
يرض َأوالَ َد ُهم)( ،)2ومن
الروم وفارس
َأهنى عن الغي َلة َحتى َذك ُ
َرت َأن ُّ
يصنعون ذلك فال ُ ُّ

( )1مسلم ،1067/2 :مسند البزار.40/7 :
( )2مسلم ،1067/2 :الرتمذي ،406/4 :الدارمي ،197/2:أبو داود 9/4 :النسائي ،306/3 :املوطأ:
 ،607/2أمحد.361/6 :
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ارس
رس ًاَ ،ف َوالذي نَفيس بـ َيده إنه َل ُيدرك ال َف َ
حديث أسامء بنت يزيد( :الَ تَق ُت ُلوا َأوالَ َد ُكم ّ
ُ
الرجل امرأته وهي ترضع(.)2
عثره( ،)ُ)1قال :قلت :ما يعني؟ قالت :الغيلة :يأيت
َف ُيدَ ُ
قال ابن القيم يف اجلمع بني اآلثار املختلفة يف الباب (:وقد ُيقال :إن قوله (الَ تَق ُت ُلوا
رس ًا)هنى أن يتسبب إىل ذلك ،فإنه شبه الغَيل بقتل الولد ،وليس بقتل حقيقة ،وإال
َأوالَ َد ُكم ّ
ريب أن وطء املراضع مما ت ُع ُّم به البلوى،
كان من الكبائر ،وكان قري َن اإلرشاك باَّلل ،وال َ
ويتعذر عىل الرجل الصرب عن امرأته مدة الرضاع ،ولو كان وطؤهن حرام ًا لكان معلوم ًا
رصح أحدٌ منهم
من الدين ،وكان بـيانه من أهم األمور ومل هتمله األُم ُة،
وخري القرون ،وال ُي ُ
ُ
رضه لفساد
لم أن حديث أسامء عىل وجه اإلرشاد واالحتياط للولد ،وأن ال ُي َع َ
بتحريمهَ ،ف ُع َ
غري أمهاهتم،
اللبن باحلمل الطارىء عليه ،وهلذا كان عاد ُة العرب أن يسرتض ُعوا ألوالدهم َ
واملنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد ُتفيض إىل اإلرضار بالولد ،وقاعد ُة
باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحةُ ،قدمت عليه)

()3

الدوافع اخلاصة باحلياة الزوجية:
ومنها خشية الوقوع يف ضيق مادي قد يلجئه إىل احلرام ،من أجل األوالد ،كام قال
رس ﴾(البقرة ،)185:وقال تعاىل ﴿ َما ُي ِريدُ
رس َو َال ُي ِريدُ بِ ُك ْم ا ْل ُع ْ َ
تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ اَّللهُ بِ ُك ْم ا ْل ُي ْ َ
اَّللهُ لِ َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ ﴾(املائدة)6:
ومنها ما ذكره الغزايل من استبقاء مجال املرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياهتا

( )1قال اخلطايب :معناه :يرصعه ويسقطه ،وأصله يف الكالم اهلدم ،ويقال يف البناء قد تدعثر إذا هتدم وسقط يقول
 يف هذا احلديث :إن املرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها وهنك الولد أي هزل الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاويا
فاذا صار رجال وركب اخليل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متوهنا فكان ذلك كالقتل له إال أنه رس ال يرى وال
يشعر به.انظر :عون املعبود.261/10 :
( )2ابن حبان ،323/13 :البيهقي ،464/7 :أبو داود ،9/4 :ابن ماجة ،648/1 :أمحد.453/6 :
( )3زاد املعاد.148/5 :
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خوف ًا من خطر الطلق ،وهذا أيض ًا ليس منهي ًا عنه.

ثانيا ـ أحكام التخلص من اجلنني
وهو ما يطلق عليه اصطالحا [اإلجهاض] ،وسنتناول يف هذا املطلب األحكام
الرشعية املتعلقة به باعتباره الوسيلة الوحيدة للتخلص من اجلنني.
وقد عرف تعريفات خمتلفة منها:
 1ـ عرفه مؤمتر اإلسالم وتنظيم الوالدية ،الذي عقد يف الرباط عام 1971م علم ًيا
بأنه إخراج احلمل من الرحم ،بقصد التخلص منه ،وأصدر قرا ًرا مفاده :أن مجيع فقهاء
املسلمني يتفقون عىل أنه بعد الشهر الرابع حيرم اإلجهاض ،إال إذا كانت هناك رضورة
قصوى ،فقد عرف اإلجهاض هبذا عىل انه إسقاط اجلنني قبل الشهر الرابع.
 2ـ عرفه األطباء بأنه انتهاء احلمل قبل حيوية اجلنني ،وتقدر هذه احليوية بثامنية
وعرشين أسبوعًا ،وهي تساوي سبعة أشهر يكون فيها اجلنني مكتمل األعضاء ،وله القدرة
عىل احلياة.
 3ـ وأهل الطب الرشعي ُي َع ِّر ُفونه بأنه :طرد مكونات الرحم احلامل يف أي وقت،
قبل هناية تسعة أشهر(.)1
1ـ دوافع اإلجهاض
أهم ركن من أركان احلكم عىل اإلجهاض هو النظر يف الدافع إليه ،فبحسب الدافع
يكون احلكم ،وقد بدأت الدعوة لإلجهاض أول ما بدأت يف الغرب بمربر احلرص عىل
حياة األم إن استمر احلمل ،ثم اخلوف عىل صحتها ،ثم تطور إىل اخلوف عىل صحتها
اجلسمية أو النفسية ،ثم اخلوف عىل مستقبلها الصحي أو اجلاميل ،ثم تطور ليشمل اخلوف

( )1وثيقة مؤمتر السكان رؤية رشعية.107:
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عىل األرسة ثم عىل املجتمع ،وتطور أخريا ليدعى إىل السامح باإلجهاض حسب الطلب.
هذا بالنسبة للمناهج التي تصنعها األهواء ،وتدعو هلا اجلاهلية ،أما أحكام الرشيعة
اإلسالمية فإهنا ختتلف عن ذلك اختالفا جذريا ،فهي منضبطة بضوابط ال خترمها العصور،
وال تؤثر فيها البيئات ،فلذلك يمكننا بسهوله انطالقا من مصادر الدين األصلية ،وانطالقا
من األسس التي تبنى عليها األحكام الرشعية متييز الدوافع الرشعية من الدوافع غري
الرشعية.
ويمكننا حرص الدوافع حسبام نراه يف الواقع إىل ثالثة أنواع كربى تندرج حتتها
الفروع الكثرية ،وهذه األصول التي تبنى عليها الدوافع هي:
الدوافع اخلاصة باألم:
من أهم الدوافع يف هذا وأكثرها اعتبارا اخلوف عىل حياة األم إذا كان احلمل أو
الوالدة خطر ًا عىل حياهتا أو عىل صحتها إىل حد كبري ،وقد اتفق الفقهاء عىل أنه إذا ثبت من
طريق موثوق به أن بقاءه يؤدي إىل موت األم ،ومل يكن هلا منقذ سوى إسقاطه ،فإن إسقاطه
يف تلك احلالة يصبح متعينا ،ألن الرشيعة تأمر بارتكاب أخف الرضرين ،فال يضحي هبا يف
سبيل إنقاذه؛ ألهنا أصله ،وقد استقرت حياهتا ،وهلا حظ مستقل يف احلياة ،وهي بعد هذا
وذاك عامد األرسة ،وال يعقل أن يضحى هبا يف سبيل حياة جلنني مل تستقل حياته ،ومل حيصل
عىل يشء من احلقوق والواجبات زيادة عىل كون حياته متومهة بخالف حياة األم.
ويشرتط أن يتم ذلك حتت إرشاف طبيب مسلم عدل ،لتفادي التحايل عىل هذا
بدعوى املحافظة عل صحة األم ،وقد قال حممد عيل البار املتخصص يف هذا املجال(:وال
أعلم أن هناك من األمراض ما جيعل هالك األم حمققا إذا هي استمرت يف احلمل إال حالة
واحدة هي تسمم احلمل ،وحتى يف هذه احلالة ال حيتاج الطبيب إىل قتل اجلنني ،بل إىل إجراء
الوالدة قبل املوعد املحدد إما بحقن األم بامدة األوكسيتوسن أو الربوستاجالندين أو
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()1

بإجراء عملية قيرصية ،وأغلب هذه احلاالت تسلم ويسلم وليدها معها)

وبناء عىل هذا ،فإن اعتبار هذا الدافع يف عرصنا حمدود جدا خاصة مع توفر الوسائل
التي حتمي األم وجنينها ،قال حممد عيل البار(:ونتيجة للتقدم الطبي اهلائل ،فإن قتل اجلنني
إلنقاذ األم يصبح لغوا ال حاجة له يف أغلب احلاالت املرضية ،ولكن هناك حاالت مرضية
عديدة يتعرض فيها اجلنني للمخاطر ،ويتعني يف بعض تلك احلاالت إخراج اجلنني رمحة
باجلنني ذاته ،وليس شفقة ورمحة باألم ،ومثال ذلك إصابة األم يف أشهر احلمل األوىل
باحلصبة األملانية ،فإن احتامل إصابة اجلنني بالتشوهات اخللقية ترتفع إىل  70باملائة ،إذا
كات إصابة األم يف الشهر الثان من احلمل ،ثم تقل النسبة بعد ذلك ،كا أن تعرض األم
للعالج باألشعة أو بالعقاقري املضادة للرسطان يؤدي إىل تشوهات اجلنني ،ويف أحيان كثرية
إىل قتله ،ويف تلك احلاالت ينصح بإجراء اإلجهاض ال ألن بقاء اجلنني يؤدي إىل موت األم
ال حمالة ،بل ألن بقاء اجلنني يؤدي إىل تشوهات خلقية خطرية أو إىل وقاة اجلنني ذاته،
()2

ويتعني عندئذ إخراجه من الرحم حتى ال ينتن ويتعفن)
الدوافع اخلاصة باملجتمع:

وهي الدوافع التي تفرضها األعراف االجتامعية املختلفة ،ومن هذه الدوافع ختفيف
حدة االنفجار السكان ،وقد كان هذا هو الدافع الذي مررت به الدول القوية هذه األفكار
للدول املستضعفة ،بل مورس ذلك ،ومورس معه التعقيم اإلجباري يف اهلند وغريها.
ومنها اإلجهاض حسب الرغبة ،وهو ما يطبق اآلن يف الغرب ،وإن كانوا يتسرتون
عىل ذلك ،بل حياولون تقنينه وتعميمه ،وليس ذلك ببعيد.
ومنها ،وهو أمهها ،وربام يكون أكرب أسباب اإلجهاض اخلوف من آثار الفواحش،
( )1خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.439:
( )2خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.439:
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وقد زخرت وثيقة مؤمتر السكان والتنمية بتعبريات فضفاضة ،وعبارات مطلقة ،توحي
تارة ،وتؤكد أخرى عىل السامح باإلجهاض يف ظل العالقات املرشوعة ،وغري املرشوعة(.)1
أما عن موقف الرشيعة اإلسالمية من هذه الدوافع ،فإنه عدم االعتبار هلا ،فلم
يفصل الفقهاء بني احلمل الرشعي ،وغري الرشعي ،بل إهنم نصوا عىل ُحرمة اإلسقاط
للجنني ،ولو كان ثمرة لزنا أو اغتصاب ،وقد ورد يف السنة ما يؤيد ذلك ،ومن ذلك ما جاء
عن عمران بن ُحصني ،أن امرأة من ُج َه ْينة أتت النبي  وهي ُح ْبىل من الزنا ،فقالت :يا
ُ
رسول اَّلل  ول هيها ،فقال( :أحس ْن إليها ،فإذا
عيل ،فدعا
نبي اَّلل،
ُ
أصبت حدًّ ا ْ
فأقمه ه
()2

وضعت فأتني هبا)

ويدل عىل هذا زيادة عىل هذا النص الرصيح النصوص الدالة عىل أنه ال تكسب
ِ
ب
نفس إال ما فعلت ،فليس البن الزنا أي ذنب حتى جيهض ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َال َتكْس ُ
ُك ُّل َن ْف ٍ
س إِ هال َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى ﴾(األنعام)164:
أما العوارض االجتامعية التي تنتاب الزانية احلامل من سفاح ،كخوف العار،
فاملقطوع به أهنا تصيب املرأة بالرضر ،لكن الرضر األشد إجهاض جنني علق برمحها(.)3
وزيادة عىل هذا ،فإن القول بحلية إسقاط الزانية محلها املتكون من الزنا يتعارض مع
القاعدة الرشعية لسد الذرائع ،وذلك ألن من أهم العقبات املانعة للمرأة من اإلقدام عىل
الزنا ،نشوء احلمل ،الذي يعرضها للمعرة واملرضة م ًعا ،فإذا أزالت عن طريقها هذه العقبة،
كان ذلك دعوة رصحية للفاحشة.
وزيادة عىل هذا املخاطر الناجتة عن إباحة اإلجهاض ،فإن الواقع الذي يصىل بناره
( )1وثيقة مؤمتر السكان.140 :
()2بد الرزاق ( ،325/7رقم  ، )13348وأمحد ( ،429/4رقم  ، )19874ومسلم ( ،1324/3رقم  ، )1696وأبو
داود ( ،151/4رقم )4440
( )3انظر :وثيقة مؤمتر السكان رؤية رشعية.148 :
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الغرب يدل عىل رضورة التشديد يف هذا الباب ،ومن املخاطر:
 1ـ زيادة مضطردة يف حاالت اإلجهاض لدرجة شغلت من أرسة املستشفيات ومن
وقت األطباء االختصاصيني ما عطل عالج املريضات باألمراض األخرى وجتدر اإلشارة
،

هنا إىل أنه تم يف أمريكا وحدها إجهاض أكثر من  25مليون محل يف عام واحد كام أوردت
بعض املجالت عام  .1983وأشارت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها عام  1984أن
حاالت اإلجهاض اجلنائي أو املتعمد قد بلغت أكثر من  25مليون حالة سنوي ًا( .)1وقيل
انه يتم قتل  40مليون جنني كل عام يف العامل بواسطة اإلجهاض املحدث ،وهو الذي كان
يطلق عليه يف املايض اإلجهاض اجلنائي نصفهم ـ عىل األقل ـ بصورة غري قانونية ويؤدي
ذلك إىل وفاة مائتي ألف امرأة وإصابة مئات اآلالف بأمراض خمتلفة ،وجعل عدد كبري
منهن يعانني من العقم الدائم.
 2ـ أنه كان من بني النساء املجهضات  44باملائة فقط متزوجات وأما الـ  56املائة
الباقية فكانت من سفاح يف بنات ( 37باملائة)أو مطلقات وأرامل ( 9باملائة) ،ويف أمريكا
بلغت نسبة محل السفاح بني املجهضات درجة أعىل من ذلك( ،)2فقانون إباحة اإلجهاض
هبذا إنام يلبي احلاجة إىل السفاح.
 3ـ أنه كانت ثالث مستشفيات خاصة يف لندن ـ وبطبع احلال يف مجيع املدن الكبرية
الغربية أو معظمها ـ جتري من عمليات اإلجهاض أكثر مما جتريه مستشفيات منطقة لندن
املجانية احلكومية ،...وهذا ّ
يدل عىل مدى االستغالل التجاري لإلجهاض.
 4ـ أنه رغم إباحة موانع احلمل وإباحة اإلجهاض فقد زادت نسبة والدات السفاح
إىل الوالدات احلالل زيادة كبرية ...مما ّ
يدل عىل ّ
أن الذريعة الوحيدة لذلك كله هو تفيش
( )1الرؤية االسالمية لزراعة بعض االعضاء البرشية.183 :
( )2االنجاب يف ضوء االسالم.246 :
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اإلباحية اجلنسية.
الدوافع اخلاصة بالولد:
وهو إسقاط اجلنني لكونه مشوها أو به مرض من األمراض اخلطرية ،من غري إرضار
منه بصحة األم ،وقد نص الفقهاء عىل حرمة اإلجهاض يف هذه احلالة إذا نفخ يف اجلنني
الروح ،ألن له حقا يف احلياة كحق السليم.
ولكن مع ذلك يلزم احلذر من حصول مثل هذا احلمل بتجنب أسبابه ما أمكن ،وقد
ذكرنا بعض تلك األسباب يف خصال الكفاءة ،وسنذكر بعضها يف هذا اجلزء.
2ـ وقت اإلجهاض
وهو إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعدها ،وقد اختلف الفقهاء يف حكم اإلجهاض
يف هاتني احلالتني كام ييل:
اإلجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء يف حكم اإلجهاض قبل نفخ الروح عىل قولني:
القول األول :حيرم ِ
االجهاض مطلق ًا قبل ولوج الروح أو بعده ،وهو قول اإلمامية،
وقد نص عليه املالكية عىل خالف بينهم يف ذلك ،فقد جاء يف الفواكه الدوان(:ال جيوز
للمرأة أن تفعل ما يسقط ما يف بطنها من اجلنني ،وكذا ال جيوز للزوج فعل ذلك ،ولو قبل
األربعني وقيل يكره قبل األربعني للمرأة رشب ما يسقطه إن ريض الزوج بذلك .والذي
ذكره الشيخ عن أيب احلسن أنه جيوز قبل األربعني وال جيوز للرجل أن يتسبب يف قطع مائه
وال أن يستعمل ما يقلل نسله قاله ح وانظر هل املرأة كذلك فيهام ؛ ألن قطع مائها يوجب
()1

قطع نسلها أم ال)

وقال الشيخ عليش وهو من علامء املالكية املتأخرين(:وإذا أمسك الرحم املني فال
( )1الفواكه الدوان.225/3:
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جيوز للزوجني وال ألحدمها وال للسيد التسبب يف إسقاطه قبل التخلق عىل املشهور وال
بعده اتفاقا والتسبب يف إسقاطه بعد نفخ الروح فيه حمرم إمجاعا ،وهو من قتل النفس
والتسبب يف قطع النسل ،أو تقليله حمرم واملتسبب يف إبقاء علقة فأعىل عليه الغرة واألدب
سواء كان أما أو غريها إال السيد يف أمته فعليه ،أما استخراج ما حصل من املاء يف الرحم
فمذهب اجلمهور منعه مطلقا وأحفظ للخمي أنه جيوز قبل األربعني ما دام نطفة كام له
()1

العزل ابتداء واألول أظهر إذ زعم بعضهم أنه من املوءودة)

وذكر خالف املالكية يف ذلك بقوله(:ونقله احلطاب ونقل عن ابن ناجي يف رشح
املدونة ما نصه :وأما التسبب يف إسقاط املاء قبل األربعني يوما من الوطء فقال اللخمي
جائز وقال ابن العريب يف القبس ال جيوز باتفاق ،وحكى عياض يف اإلكامل قولني يف ذلك
()2

للعلامء وظاهره أهنام خارج املذهب)

ثم نقل عن أيب بكر بن العريب قوله(:للولد ثالث أحوال :حالة قبل الوجود ينقطع
فيها بالعزل ،وهو جائز وحالة بعد قبض الرحم عىل املني فال جيوز ألحد حينئذ التعرض
له بالقطع من التولد كام يفعله سفلة التجار من سقي اخلدم عند استمساك الرحم األدوية
التي ترخيه ،فيسيل املني منه فتقطع الوالدة ،واحلالة الثالثة :بعد انخالقه قبل أن ينفخ فيه
الروح ،وهذا أشد من األولني يف املنع والتحريم ملا روي من األثر من أن السقط يظل
حمبنطئا( )3عىل باب اجلنة يقول :ال أدخل اجلنة حتى يدخل أبواي( ،)4فأما إذا نفخ فيه الروح

( )1فتح العيل املالك.399/1:
( )2فتح العيل املالك.399/1:
( )3قال اخلالل سألت ثعلبا عن السقط حمبنطئا فقال :غضبان ويقال :قد ألقى نفسه ،انظر :أحكام أهل الذمة:
 1076/2واملحنبطئ باهلمز وتركه املمتلئ غيظا لفراق ابويه أو املتغضب املستبطئ ليشء أو املمتنع امتناع طلبة ال امتناع اباء،
انظر :اإلفصاح.33 :
( )4جممع الزوائد.11/3 :
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()1

فهو قتل النفس بال خالف)

قال الشيخ عليش(:وانفرد اللخمي فأجاز استخراج ما يف داخل الرحم من املاء قبل
األربعني يوما ،ووافق اجلامعة فيام فرقها ،فإذا وقفت عىل هذا التحقيق الذي تقدم جلبه من
كالم القايض املحقق أيب بكر رمحه اَّلل تعاىل علمت قطعا أن اتفاق الزوج والزوجة عىل
إسقاط اجلنني يف املدة التي ذكرت وتواطأمها عىل ذلك حرام ممنوع ال حيل بوجه وال يباح،
()2

وعىل األم يف إسقاطه الغرة واألدب إال أن يسقط الزوج حقه يف الغرة بعد اإلسقاط)

وقد نص عىل هذا القول بعض الشافعية ،قال يف هناية املحتاج(:اختلفوا يف التسبب
إلسقاط ما مل يصل حلد نفخ الروح فيه وهو مائة وعرشون يوما ،والذي يتجه وفاقا البن
العامد وغريه احلرمة وال يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهام بأن املني حال نزوله
حمض مجاد مل يتهيأ للحياة بوجه بخالفه بعد استقراره يف الرحم ،وأخذه يف مبادئ التخلق
ويعرف ذلك باألمارات ويف حديث مسلم أنه يكون بعد اثنني ،وأربعني ليلة أي ابتداؤه كام
()3

مر يف الرجعة وحيرم استعامل ما يقطع احلبل من أصله كام رصح به كثريون وهو ظاهر)

وهذا القول هو ظاهر قول ابن حزم ،فقد ذكر عند حديثه عن املرأة تتعمد إسقاط
ولدها؟ وحكم وجوب الغرة عليها ،قال(:إن كان مل ينفخ فيه الروح فالغرة عليها ،وإن كان
قد نفخ فيه الروح :فإن كانت مل تعمد قتله .فالغرة أيضا عىل عاقلتها ،والكفارة عليها .وإن
كانت عمدت قتله فالقود عليها ،أو املفاداة يف ماهلا .فإن ماتت هي يف كل ذلك قبل إلقاء
اجلنني ثم ألقته :فالغرة واجبة يف كل ذلك ،يف اخلطأ عىل عاقلة اجلان  -هي كانت أو غريها
 -وكذلك يف العمد قبل أن ينفخ فيه الروح .وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود عىل

( )1فتح العيل املالك.399/1:
( )2فتح العيل املالك،399/1:وانظر :مواهب اجلليل.477/3 :
( )3هناية املحتاج.136/7:
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اجلان إن كان غريها .وأما إن كانت هي فال قود ،وال غرة ،وال يشء ؛ ألنه ال حكم عىل
()1

ميت ،وماله قد صار لغريه)

وهو كذلك ظاهر قول الغزايل ،فقد تعرض عند بيان موقفه من العزل ،وأنه ال كراهة
فيه إىل الفرق بينه وبني اإلجهاض ،فقال(:وليس هذا كاإلجهاض والوأد ،ألن ذلك جناية
عىل موجود حاصل ،وله أيض ًا مراتب .وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة يف الرحم
وختتلط بامء املرأة وتستعد لقبول احلياة وإفساد ذلك جناية ،فإن صارت مضغة وعلقة كانت
اجلناية أفحش ،وإن نفخ فيه الروح واستوت اخللقة ازدادت اجلناية تفاحش ًا ،ومنتهى
التفاحش يف اجلناية بعد االنفصال حي ًا .وإنام قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع املني
يف الرحم ال من حيث اخلروج من اإلحليل ،ألن الولد ال خيلق من مني الرجل وحده بل
من الزوجني مجيع ًا إما من مائه ومائها)

()2

وقد ذكرنا أن اإلمامية هم الذين اشتهروا هبذا القول ،فلذلك ال بأس من ذكر أدلتهم
عىل ذلك هنا:
 1ـ ما جاء يف معتربة اسحاق املروية يف الفقية :قلت الَيب احلسن عليه السالم ،املرأة
ختاف احلبل فترشب الدواء فتلقي ما يف بطنها ،قال :ال ،فقلت :إنام هو نطفة ،فقالّ :
إن ّأول
ما خيلق نطفة(.)3
املروي يف الكايف :قلت الَيب عبداَّلل عليه السالم :اشرتي
 2ـ ما جاء يف صحيح رفاعة
ّ
اجلارية فربام احتبس طمثها من فساد دم أو ريح يف رحم فتسقى دواء لذلك ،فتطمث من
يومها؟ فقال يل :ال تفعل ذلك ،فقلت له :إنام ارتفع طمثها منها شهر ًا ،ولو كان ذلك من

( )1املحىل.239/11 :
( )2اإلحياء.51/2 :
( )3الوسائل.15/19 :
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حبل إنام كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ،فقال يلّ :
إن النطفة إذا وقعت يف الرحم تصري
إىل علقة ثم إىل مضغة ثم إىل ما شاء اَّللّ ،
وإن النطفة إذا وقعت يف غري الرحم مل خيلق منها
يشء فال تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهر ًا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه(.)1
 3ـ أنّه ال منافاة بني هذه احلياة وبني احلياة احلادثة بعد االَربعة االَشهر من احلمل،
ّ
فإن األوىل حياة غري انسانية والثانية حياة إنسانية ناشئة عن الروح االنسانية ،وقد اشار
االمام الباقر إىل هاتني احلياتني مع ًا ،وقد أشار إليه يف رواية سعيد بن املسيب عن ِ
االمام زين
العابدين عيل بن احلسني حينام رشح مراحل اجلنني وحدودها ومقدار الدية ،حتى قال(:فإن
طرحته وهي نسمة خملقة له عظم وحلم مرتب اجلوارح وقد نفخ فيه روح العقل فإن عليه
()2

دية كاملة)

القول الثان :اجلواز ،وهو قول مجهور العلامء غري من ذكرنا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو احلكم باجلواز عىل ما ذهب إليه اجلمهور برشطني:
 1ـ عدم أداء ذلك إىل مرضة شديدة باملرأة خاصة فيام يتعلق بقدرهتا عىل اإلنجاب
بعد قيامها باإلجهاض.
 2ـ أن يكون ذلك باتفاق الزوجني ،بحيث ال ينفرد طرف من األطراف بالقرار يف
ذلك ،ألن الولد للزوجني مجيعا ،فال يصح أن يفرض الزوج عىل زوجته اإلجهاض لعدم
رغبته يف احلمل ،وال جيوز للزوجة أن جتهض من غري استئذان الزوج.
اإلجهاض بعد نفخ الروح:
اتفق الفقهاء عىل حرمة اإلجهاض بعد نفخ الروح يف اجلنني ،إال إذا دعت الرضورة
( )1الوسائل.238/2 :
( )2الفقه واملسائل الطبية ،للشيخ حممد آصف املحسني.78::
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إىل ذلك ،وقد اختلفوا يف الوقت الذي تنفخ فيه الروح ،وحيرم عنده اإلجهاض عىل قولني:
القول األول :أن نفخ الروح يكون عند األربعني ،فلذلك حيرم اإلسقاط قبله ،وهو
قول املالكية ،بل الراجح عندهم كام ذكرنا ُحرمة اإلسقاط قبل األربعني ،ويكفي لرسيان
هذه احلُرمة استقرار النطفة يف الرحم.
القول الثان :أنه يكون بعد مائة وعرشين يوما ،وهو قول اجلمهور ،وقد ذكر ابن
رجب القائلني هبذا ومستندهم عىل ذلك ،فقال(:وبنى اإلمام أمحد مذهبه املشهور عنه عىل
ظاهر حديث ابن مسعود وأن اجلنني ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر وأنه إذا سقط بعد متام
أربعة أشهر صىل عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات ،وحكى ذلك أيضا عن سعيد
بن املسيب وهو أحد قويل الشافعي وإسحاق وروى غري واحد عن أمحد أنه قال :إذا بلغ
أربعة أشهر وعرشا ففي تلك العرش ينفخ فيه عليه وقال يف رواية أليب احلارث عنه :تكون
النسمة نطفة أربعني ليلة وعلقة أربعني ليلة ومضغة أربعني ليلة ثم تكون عظام وحلام ،فإذا
تم أربعة أشهر وعرشا نفخ فيه الروح ،وظاهر هذه الرواية أنه ال ينفخ فيه الروح إال بعد
متام أربعة أشهر وعرش كام روي عن ابن عباس ،والروايات التي قبل هذه عن أمحد أهنا تدل
عىل أنه ينفخ فيه الروح يف مدة العرش بعد متام األربعة وهذا هو املعروف عنه ،وكذا قال ابن
املسيب ملا سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعرشا ما بال العرش قال ينفخ فيه
()1

الروح)

وقد ذكر ابن عابدين أن هذا هو قول احلنفية مع خمالفته للمشاهدة ،فقال( :وهل
يباح اإلسقاط بعد احلبل يباح ما مل يتخلق يشء منه؟ ..قالوا وال يكون ذلك إال بعد مائة
وعرشين يوما ،وهذا يقتىض أهنم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإال فال فهو غلط ألن
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()1

التخليق يتحقق باملشاهدة قبل هذه املدة)

ونص عىل ذلك الشافعية ،قال يف هناية املحتاج(:اختلفوا يف التسبب إلسقاط ما مل
يصل حلد نفخ الروح فيه وهو مائة وعرشون يوما)( ،)2وقد سبق ذكر قوله.
وهو قول ابن حزم ،فقد قال بعد روايته حلديث ابن مسعود(:وما مل يوقن متام املائة
والعرشين ليلة بجميع أيامها فهو عىل ما تيقناه من مواتيته ،وال جيوز أن نقطع له بانتقاله إىل
()3

احلياة عن املواتية املتيقنة إال بيقني)

وقد استدلوا عىل هذا بظاهر ما روي عن عبد اَّلل بن مسعود قال :حدثنا رسول اَّلل
 وهو الصادق املصدوق (:إن أحدكم ُجيمع َخ ْل ُقه يف بطن أمه أربعني يو ًما نطفة ،ثم يكون
علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم ُيرسل إليه املَ َلك ،ف َينْ ُفخ فيه الروح ،و ُيؤمر
()4

بأربع كلامت ،بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أم سعيد)

قال ابن رجب(:وبكل حال فحديث ابن مسعود يدل عىل تأخري نفخ الروح يف
اجلنني وكتابة امللك ألمره إىل بعد أربعة أشهر حتى تتم األربعون الثالثة ،فأما نفخ الروح
فقد روي رصحيا عن الصحابة أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كام دل عليه ظاهر حديث
ابن مسعود فروى زيد بن عىل عن أبيه عن عىل قال :إذا متت النطفة أربعة أشهر بعث اَّلل
نش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
إليها ملكا فينفخ فيها الروح يف الظلامت فذلك قوله تعاىلُ ﴿:ث هم َأ َ
آخ َر ﴾
()5

(املؤمنون)14:

القول الثالث :حتديد ميقات النفخ بثامنني يوما ،وقد روى ابن مسعود أنه ال تصوير
( )1حاشية ابن عابدين ،176/3 :وانظر :رشح فتح القدير ،402/3 :البحر الرائق.215/3 :
( )2هناية املحتاج.136/7:
( )3املحىل.241/11 :
( )4البخاري ،2433/6 :البيهقي ،421/7 :مسند الشايش ،142/2 :مسند ابن اجلعد.379/1 :
( )5جامع العلوم واحلكم.52 :

36

قبل ثامنني يوما ،وروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي 
ف َي َشا ُء ﴾(آل عمران)6:قالوا :إذا
يف قوله تعاىلُ ﴿:ه َو ا هل ِذي ُي َص ِّو ُر ُك ْم ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َك ْي َ
وقعت النطفة يف األرحام طارت يف اجلسد أربعني يوما ثم تكون علقة أربعني يوما ثم تكون
مضغة أربعني يوما ،فإذا بلغ أن ختلق بعث اَّلل ملكا يصورها ،فيأيت امللك برتاب بني أصبعيه
فيخلطه يف املضغة ثم يعجنه هبا ثم يصورها كام يؤمر فيقول :أذكر أم أنثى شقي أم سعيد
وما رزقه وما عمره وما رجاء وما مصائبه فيقول اَّلل تبارك وتعاىل ،فيكتب امللك ،فإذا مات
()1

ذلك اجلسد دفن حيث أخذ ذلك الرتاب

وقد ذكر ابن رجب من أخذ هبذا من العلامء فقال(:وقد أخذ طائفة من الفقهاء
بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود املرفوع عليها ،وقالوا أقل ما يتبني فيه خلق
الولد أحد وثامنون يوما ألنه ال يكون مضغة إال يف األربعني الثالثة ،وال يتخلق ويتصور
قبل أن يكون مضغة ،وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء عىل هذا األصل إنه ال تنقيض
العدة وال قوما أم الولد إال باملضغة املخلقة ،وأقل ما يكون أن يتخلق ويتصور يف أحد
()2

وثامنني يوما)

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أهنا ترتبط بالناحية العلمية الطبية من ناحية ،والناحية
الرشعية من ناحية أخرى ،ولذلك سنتكلم عن هاتني الناحيتني للتوصل إىل العمر احلقيقي
للجنني ،وبالتايل القول بحرمة إجهاضه قبل تلك املدة:
الناحية الرشعية:

( )1قال ابن رجب :ولكن السدي خمتلف يف أمره وكان اإلمالم أمحد ينكر عليه كم األسانيد املتعددة للتفسري الواحد
كام كان هو وغريه ينكرون عىل الواقدي كم األسانيد املتعددة للحديث الواحد.
( )2جامع العلوم واحلكم.51 :
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وردت النصوص الكثرية التي حتدد املراحل التي يمر هبا اجلنني يف رحم أمه ،ومن
خالهلا سنعرف النظرة الرشعية للوقت الذي تدب فيه احلياة للجنني.
أما النصوص القرآنية فلم تتعرض للوقت الذي تدب فيه احلياة للجنني مطلقا بل
اكتفت بعد املراحل دون تفاصيلها الزمانية ،ومن أهم النصوص القرآنية املتعلقة هبذه
الناحية:
ب ِمن ا ْلبع ِ
ث َفإِنها َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ُت َر ٍ
اب ُث هم
هاس إِ ْن ُكنْ ُت ْم ِيف َر ْي ٍ ْ َ ْ
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث هم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث هم ِم ْن ُم ْضغ ٍَة خمُ َ هل َق ٍة َوغ ْ ِ
ني َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر ِيف ْاألَ ْر َحا ِم َما ن ََشا ُء إِ َىل
َري خمُ َ هل َق ٍة لِنُ َب ِّ َ
َأ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث هم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًال ُث هم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشده ُك ْم﴾ (احلج)5 :
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
 2ـ قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ني(ُ )12ث هم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ِيف
اإل َ

َق َر ٍار َمكِ ٍ
ني(ُ )13ث هم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة ِع َظا ًما َفك ََس ْونَا
آخ َر َف َت َب َار َك اَّللهُ َأ ْح َس ُن ْ
نش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
ا ْل ِع َظا َم َحلْ ًام ُث هم َأ َ
اخلَالِ ِقنيَ (( ﴾)14املؤمنون12 :ـ )14
أما السنة ،فقد وردت فيها األحاديث املفصلة لألزمان املرتبطة هبذه املراحل ،وقد
أسيئ فهم بعضها ،ونتج عن ذلك بعض األخطاء يف األحكام املرتبطة باإلجهاض،
وسنذكر هنا األحاديث املتعلقة باملوضوع لنستنتج منها ما تدل عليه السنة من بدء حياة
اجلنني:
فمنها احلديث السابق ،وهو قوله (:إن أحدكم ُجيمع َخ ْل ُقه يف بطن أمه أربعني
يو ًما نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم ُيرسل إليه املَ َلك ،ف َينْ ُفخ
()1

فيه الروح ،و ُيؤمر بأربع كلامت ،بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أم سعيد)

ومنها قوله (:إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اَّلل إليها ملكا فصورها
وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقىض ربك
( )1البخاري ،2433/6 :البيهقي ،421/7 :مسند الشايش ،142/2 :مسند ابن اجلعد.379/1 :
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ما شاء ويكتب امللك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب امللك ثم يقول يا
رب رزقه فيقىض ربك ما شاء ويكتب امللك ثم خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد عىل
()1

ما أمر وال ينقص إذا استقرت النطفة يف الرحم أربعني يوما أو أربعني ليلة)

فهذان احلديثان ظاهرا االختالف والتعارض ،وبناء عىل هذا حاول العلامء تأويل
أحد احلديثني مجعا بينه وبني اآلخر ،واملنهج العلمي يف ذلك يقتيض تغليب ما دل عليه
الواقع ،وصححه احلس ،ثم تأويل املخالف.
لكن ما فعله ما استطعنا التعرف عليه من أقوال الرشاح والفقهاء هو خالف ذلك
بحيث اضطروا إىل تأويل كال احلديثني ،تأويل احلديث األول لينسجم مع الواقع ،وهو
تأويل متكلف ،وتأويل احلديث الثان ليسجم مع احلديث األول ،ومن ذلك ما ذكره ابن
حجر بقوله نقال عن القايض عياض قال(:ومحل هذا عىل ظاهره ال يصح ،الن التصوير
بأثر النطفة وأول العلقة يف أول األربعني موجود وال معهود ،وانام يقع التصوير يف آخر
األربعني الثالثة كام قال تعاىلُ ﴿:ث هم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا املُْ ْض َغ َة
ِ
ِ
نش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
حل ًام ُث هم َأ َ
آخ َر َف َت َب َار َك اَّللهُ َأ ْح َس ُن
ع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْلع َظا َم َ ْ
ْ
اخلَالِ ِقنيَ ﴾(املؤمنون)14:قال :فيكون معنى قوله فصورها الخ أي كتب ذلك ،ثم يفعله
بعد ذلك بدليل قوله بعد اذكر أو أنثى قال :وخلقه مجيع األعضاء والذكورية واالنثوية يقع
يف وقت متفق وهو مشاهد فيام يوجد من اجنة احليوان وهو الذي تقتضيه اخللقة واستواء
الصورة ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وقت نفخ الروح فيه حني يكمل له أربعة
()2

اشهر كام اتفق عليه العلامء ان نفخ الروح ال يكون اال بعد أربعة اشهر)

فالقايض عياض حاول تأويل احلديث الثان ليتناسب مع احلديث األول ومثله كام
( )1مسلم.2037/4 :
( )2فتح الباري.484/11 :
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يذكر ابن حجر ما قال ابن الصالح يف فتاويه وعلل به إعراض البخاري عن احلديث الثان،
فقال(:أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن اسيد إما لكونه من رواية أيب الطفيل عنه
وإما لكونه مل يره ملتئام مع حديث ابن مسعود ،وحديث بن مسعود ال شك يف صحته ،وأما
مسلم فأخرجهام معا ،فاحتجنا اىل وجه اجلمع بينهام ،بان حيمل إرسال امللك عىل التعدد،
فمرة يف ابتداء األربعني الثانية ،وأخرى يف انتهاء األربعني الثالثة لنفخ الروح ،وأما قوله يف
حديث حذيفة يف ابتداء األربعني الثانية فصورها فان ظاهر حديث بن مسعود أن التصوير
انام يقع بعد ان تصري مضغة فيحمل األول عىل ان املراد انه يصورها لفظا وكتبا ال فعال أي
()1

يذكر كيفية تصويرها ويكتبها بدليل أن جعلها ذكرا أو أنثى انام يكون عند املضغة)

فقد جنح ابن الصالح كذلك إىل التأويل ،وتغليب احلديث األول عىل احلديث
الثان ،وقد أدرك ابن حجر املنافاة الواقعية ملا فهم من احلديث األول ،وحاول تأويلها ال بام
ورد يف احلديث األول ،وإنام بقوله(:وقد نوزع يف أن التصوير حقيقة انام يقع يف األربعني
الثالثة بأنه شوهد يف كثري من االجنة التصوير يف األربعني الثانية ومتييز الذكر عىل األنثى
فعىل هذا فيحتمل ان يقال أول ما يبتدي به امللك تصوير ذلك لفظا وكتبا ،ثم يرشع فيه فعال
()2

عند استكامل العلقة ،ففي بعض االجنة يتقدم ذلك ،ويف بعضها يتأخر ولك)

وقد رجع ابن حجر يف هذا إىل أقوال األطباء الذين أيد ظاهر كالمهم احلديث الثان
ومع ذلك جنحوا إىل احلديث األول ،قال ابن حجر(:نقل الفاضل عيل بن أعطى احلموي
الطبيب اتفاق األطباء عىل ان خلق اجلنني يف الرحم يكون يف نحو األربعني وفيها تتميز
أعضاء الذكر دون األنثى حلرارة مزاجه وقواه واعبد اىل قوام املنى الذي تتكون اعضاؤه
منه ونضجه فيكون اقبل للشكل والتصوير ثم يكون علقة مثل ذلك والعلقة قطعة دم جامد
( )1فتح الباري.484/11 :
( )2فتح الباري.484/11 :
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قالوا وتكون حركة اجلنني يف ضعف املدة التي أصحهام فيها ثم يكون مضغة مثل ذلك أي
حلمة صغرية وهي االربعون الثالثة فتحرك قال :واتفق العلامء عىل ان نفخ الروح ال يكون
اال بعد أربعة اشهر)
وال يمكننا هنا إحصاء ما ذكره العلامء يف احلديثني ،ولكنا نقول بأن ترجيح أحد
احلديثني ينبغي أن يعول بالدرجة األوىل عىل ما يقوله الطب ،فال منافاة بينهام ،ولذلك
سنذكر هنا رأي العلم ،لنستنتج منه ما يمكن االعتامد عليه يف معرفة وقت نفخ الروح يف
اجلنني.
الناحية العلمية:
يذكر حممد عيل البار أنه يف هناية األسبوع السادس أي  42يوما ،تكون النطفة قد
بلغت أوج نشاطها لتكوين األعضاء ،وهي قمة املرحلة احلرجة املمتدة من األسبوع الرابع
حتى الثامن ثم بعد ذلك حيدد جنس اجلنني ذكر أم أنثى حسب ما يؤمر به ،فيحول الغدة
إىل خصية أو مبيض ،والدليل عىل ذلك ما يشاهد يف السقط حيث ال يمكن متييز الغدة
التناسلية قبل انتهاء األسبوع السابع وبداية الثامن(.)1
انطالقا من هذا ،فإن األرجح الذي نراه هو أن نفخ الروح يكون يف املدة التي حددها
حديث مسلم والتي أيدها العلم احلديث ،أما احلديث األول الذي ذهب إىل القول به أكثر
العلامء ،فام أسهل تأويله من حيث اللغة ،وليس حمل ذلك هنا ،زيادة عىل احتامل كون
الراوي قد رواه باملعنى ،بخالف احلديث الثان الذي ذكر املدة بدقة أضاف هلا العلم
احلديث تأكيدا وقوة.
والقول هبذا ينفي احلرج الذي يقع فيه من يرى املنافاة الواقعية التي تفهم من ظاهر
احلديث األول كام نقلنا عن ابن عابدين قوله( :وهل يباح اإلسقاط بعد احلبل؟ يباح ما مل
( )1خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.395 :
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يتخلق يشء منه؟  ..قالوا وال يكون ذلك إال بعد مائة وعرشين يوما ،وهذا يقتىض أهنم
أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإال فال فهو غلط ألن التخليق يتحقق باملشاهدة قبل هذه
()1

املدة)

 3ـ الترشيعات الرادعة عن التخلص من اجلنني
يمكن حرص الترشيعات التي نص عليها الفقهاء للردع عن التخلص من اجلنني
بترشيعني :أحدمها له عالقة بالعباد بتعويض الرضر احلاصل من اجلناية ،واآلخر تعبدي
بالكفارة ،وسنتعرض يف هذا املطلب لتفاصيل كال النوعني من العقوبة ،منبهني إىل أن هلذا
املوضوع عالقة بالفقه اجلنائي ،فلذلك لن نتطرق إال للتفاصيل املتعلقة باجلانب الذي
نبحث فيه.
 1ـ العقوبة املالية
ختتلف العقوبة املقررة إلسقاط احلمل ،باختالف نتائج فعل اجلان ،ووقت جنايته،
ويمكن حرص ذلك إمجاال يف احلالتني التاليتني:
احلالة األوىل :موت اجلنني بعد سقوطه حيا:
اتفق الفقهاء عىل أنه إن حصلت اجلناية عىل األم بأن رضب بطنها مثال ،فألقت جنينا
حيا ،ثم مات من الرضبة ،أن فيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش ملثله ،وذلك بأن
يكون لستة أشهر فصاعدا ،وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن املنذر( :أمجع كل من نحفظ
عنه من أهل العلم ،عىل أن يف اجلنني ،يسقط حيا من الرضب ،دية كاملة ،منهم زيد بن
ثابت ،وعروة ،والزهري ،والشعبي ،وقتادة ،وابن شربمة ،ومالك( ،)2والشافعي،
( )1حاشية ابن عابدين ،176/3 :وانظر :رشح فتح القدير ،402/3 :البحر الرائق.215/3 :
( )2اختلف قول املالكية إن كان الرضب عمدا فاملشهور من قول مالك أنه ال قود فيه ،وقال أشهب عمده كاخلطإ ؛
ألن موته برضب غريه ،وقال ابن القاسم :إذا تعمد اجلنني برضب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه يصيب به ففيه القود
بق سامة ،فأما إذا رضب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية بقسامة ،ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه غري قاصد إىل قتله
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وإسحاق ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي)( )1وذلك ألنه مات من جنايته بعد والدته ،يف وقت
يعيش ملثله ،فأشبه قتله بعد وضعه.
وقد اتفق الفقهاء عىل أن العقوبة املقدرة للجان تشمل كل جان ،ولو كان أمه أو
أباه ،فلو رشبت احلامل دواء ،فألقت به جنينا ،فعليها غرة ،ال ترث منها شيئا ،وهو حمل
اتفاق بني العلامء ،قال ابن قدامة (:ليس هناك اختالف بني أهل العلم نعلمه)( ،)2وذلك
ألهنا أسقطت اجلنني بفعلها وجنايتها ،فلزمها ضامنه بالغرة ،كام لو جنى عليه غريها ،وال
ترث من الغرة شيئا ؛ ألن القاتل ال يرث املقتول ،وتكون الغرة لسائر ورثته.
ومثلها ما لو كان اجلان املسقط للجنني أباه ،أو غريه من ورثته ،فعليه غرة ،ال يرث
منها شيئا.
أما الفعل املكون للجناية ،فال يشرتط فيه شكال معينا ،بل يصح أن يكون فع ً
ال مادي ًا
أو معنوي ًا ،بل يمكن أن يكون قوالً ،وقد ورد ما يدل عىل عدم اقتصار وجوب الدية عىل
الفعل املبارش الذي هو الرضب ،بل يكفي فيه جمرد التسبب ،كالتخويف مثال.
فقد روي عن احلسن قال :أرسل عمر إىل امرأة مغنية كان يدخل عليها ،فأنكر ذلك،
فقيل هلا :أجيبي عمر؟ فقالت :يا ويلها ماهلا ولعمر؟ قال :فبينام هي يف الطريق فزعت،
فضمها الطلق ،فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتني فامت؟ فاستشار عمر
أصحاب النبي  فأشار عليه بعضهم :أن ليس عليك يشء ،إنام أنت وال ،ومؤدب ،قال:
وصمت عيل فأقبل عليه عمر فقال :ما تقول؟ فقال :إن كانوا قالوا برأهيم فقد أخطأ رأهيم،
وإن كانوا قالوا يف هواك؟ فلم ينصحوا لك ،أرى أن ديته عليك ألنك أنت أفزعتها ،وألقت
كمن رمى يريد قتل إنسان فأصاب غريه ممن مل يرده فإن فيه الدية ،ووجه قول ابن القاسم أنه قاصد إىل قتله حني قصد بالرضب
موضعا يصل فيه الرضب إليه ،وال يصدق أنه مل يرده ،املنتقى.81/7 :
( )1املغني.328/8 :
( )2املغني.327/8 :

43

ولدها يف سبيلك ،فأمر عليا أن يقسم عقله عىل قريش ،ألنه أخطأ(.)1
ومع كون عمر أخذ بقول عيل يف املسألة إال أن ابن حزم راح خيطئه ،ويصحح قول
مجهور الصحابة بناء عىل كون عمر أمريا حيق له أن يامرس سلطته يف الرعية ،فقال بعد رسده
للنصوص الدالة عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر(:فصح أن فرضا عىل كل
مسلم قدر عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر .ومن
املحال أن يفرتض اَّلل تعاىل عىل األئمة أو غريهم أمرا إن مل يعملوه عصوا اَّلل تعاىل ثم
يؤاخذهم يف ذلك؟ ووجدنا هذه املبعوث فيها :بعث فيها بحق ،ومل يبارش الباعث فيها شيئا
أصال فال يشء عليه ،وإنام كان يكون عليه دية ولدها لو بارش رضهبا أو نطحها ،وأما إذا مل
يبارش فلم جين شيئا أصال .وال فرق بني هذا ،وبني من رمى حجرا إىل العدو ففزع من هويه
()2

إنسان فامت ،فهذا ال يشء عليه  -وكذلك من بنى حائطا فاهندم ،ففزع إنسان فامت)
وقد اشرتط الفقهاء لوجوب الدية كاملة الرشوط التالية:
التحقق من حياة اجلنني:
اختلف الفقهاء يف كيفية التعرف عىل حياة اجلنني بعد إسقاطه عىل قولني:

القول األول :إذا وضعته حيا ،سواء ثبتت باستهالله ،أو ارتضاعه ،أو بنفسه ،أو
عطاسه ،أو غريه من األمارات التي تعلم هبا حياته ،أما احلركة واالختالج املنفرد ،فال يثبت
به حكم احلياة وهو قول الشافعي وأمحد ،ومن األدلة عىل ذلك أنه علمت حياته ،فأشبه
املستهل ،واخلرب الذي استدل به املخالفون يدل بمعناه عىل ثبوت احلكم يف سائر الصور ؛
ألن رشبه اللبن أدل عىل حياته من صياحه ،وعطاسه صوت منه كصياحه.
القول الثان :أنه ال يثبت له حكم احلياة إال باالستهالل ،وهو قول الزهري ،وقتادة،
( )1مصنف عبد الرزاق ،458/9 :وانظر :نصب الراية.398/4 :
( )2املحىل.228/11 :

44

ومالك ،وإسحاق وأمحد ،وروي معنى ذلك عن عمر ،وابن عباس ،واحلسن بن عيل،
وجابر ،ومن األدلة عىل ذلك قوله (:إذا استهل املولود ،ورث وورث)(،)1ومفهومه أنه
ال يرث إذا مل يستهل .وقد فرس االستهالل بالصياح كام قال ابن عباس ،والقاسم ،والنخعي
ألن النبي  قال(:ما من مولود يولد ،إال مسه الشيطان ،فيستهل صارخا ،إال مريم
وابنها)

()2

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل أن العربة بحياته ،أما االستهالل
فهو عالمة من عالماهتا ،ويمكن االستناد يف حال الشك واالختالف إىل تقرير الطبيب
الرشعي ،ملا يرتتب عن ثبوت حياته أو موته من نتائج.
أن يموت بسبب الرضبة:
وقد نص الفقهاء عىل أنه ال جتب الدية إال إذا علم بأن موته حصل بسبب الرضبة،
وذلك بسقوطه يف احلال وموته أو بقائه متأملا إىل أن يموت ،أو بقاء أمه متأملة إىل أن تسقطه،
فيعلم بذلك موته باجلناية ،كام لو رضب رجال فامت عقيب رضبه ،أو بقي ضمنا حتى مات.
فإن ألقته حيا ،فجاء آخر فقتله ،وكان فيه حياة مستقرة ،فعىل الثان القصاص إذا
كان عمدا ،أو الدية كاملة ،وإن مل يكن فيه حياة مستقرة ،بل كانت حركته كحركة املذبوح،
فالقاتل هو األول ،وعليه الدية كاملة ،وعىل الثان األدب ،وإن وقع اجلنني حيا ،ثم بقي
زمنا ساملا ال أمل به مل يضمنه الضارب ؛ ألن الظاهر أنه مل يمت من جنايته ،ولكن هذا فيام
نرى متوقف عىل تقرير الطبيب الرشعي ،ألن املقتل قد يصاب دون أن تظهر العالمات
الدالة عليه.
( )1الدارمي ،485/2 :البيهقي ،8/4 :ابو داود ،128/3 :النسائي ،77/4 :ابن ماجة.919/2 :
( )2مسلم ،1838/4 :البخاري ،1265/3 :ابن حبان ،129/14 :أمحد.233/2 :
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أن يسقط لستة أشهر عىل األقل:
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :أن الدية الكاملة إنام جتب فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعدا،
فإن كان لدون ذلك ،ففيه غرة ،كام لو سقط متأملا وهو قول أمحد واملزن ،ألنه مل تعلم فيه
حياة يتصور بقاؤه هبا ،فلم جتب فيه دية ،كام لو ألقته ميتا.
القول الثان :أنه يستحق الدية كاملة ،إذا علمت حياته ،ولو كان دون ستة أشهر،
وهو قول الشافعي؛ ألننا علمنا حياته ،وقد تلف من جنايته.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو التفريق بني حالتي العمد واخلطأ ،فيشدد عىل املتعمد،
ألنه قد يتخذ من ذلك ذريعة إلجهاض اجلنني قبل بلوغ ستة أشهر ،حتى ال جتب عليه الدية
كاملة ،وقد نصت الرشيعة عىل أن من كان حاله هذا يعامل بخالف مقصوده ،والنامذج
الفقهية الدالة عىل ذلك كثرية ال يمكن ذكرها هنا.
أما إن كان خمطئا ،فتجب عليه الغرة ،ألن اجلنني يف هذه السن ال متكن حياته ،فإن
قال األطباء بإمكاهنا ،وأن اجلناية هي سبب موته وجبت عليه الدية كاملة ،بناء عىل ما سبق
من التفريق بني موته بسبب الرضبة أو بغريها.
احلالة الثانية :سقوط اجلنني ميتا:
اتفق الفقهاء عىل أن الواجب يف اجلناية عىل اجلنني إذا سقط ميتا دية خاصة به أطلق
عليها الرشع مصطلح الغرة( ،)1وقد ذكر ابن قدامة القول بوجوهبا عن أكثر العلامء،

( )1تطلق الغرة يف الصطالح الرشعي عىل ما فوق الواجب من الوجه يف الوضوء ،وتطلق أيضا عىل ما جيب يف
اجلناية عىل اجلنني ،وهو املراد هنا ،وتطلق الغرة يف أصلها اللغوي عىل اليشء النفيس آدميا كان أو غريه ذكرا كان أو أنثى ،وقيل
أطلق عىل اآلدمي غرة ألنه أرشف احليوان ،فإن حمل الغرة الوجه والوجه أرشف األعضاء ،انظر :فتح الباري.249/12 :
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فقال(:وهذا قول أكثر أهل العلم ،منهم عمر وعطاء ،والشعبي ،والنخعي ،والزهري،
()1

ومالك ،والثوري ،والشافعي ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي)

وال فرق يف هذا الوجوب بني كون اجلنني ذكرا أو أنثى ؛ ألن السنة مل تفرق بينهام.
وبه يقول الشافعي ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وأصحاب الرأي ،وعامة أهل العلم.
ومن األدلة عىل وجوهبا ما ورد أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى،
فطرحت جنينها ،فقىض فيه رسول اَّلل  بغرة عبد أو وليدة(.)2
والعجيب أن الكاسان مع هذا النص الدال عىل وجوب الغرة ،قال(:فالغرة واجبة
استحسانا ،والقياس أن ال يشء عىل الضارب ألنه حيتمل أن يكون حيا وقت الرضب
وحيتمل أنه مل يكن بأن مل ختلق فيه احلياة بعد ،فال جيب الضامن بالشك ،وهلذا ال جيب يف
()3

جنني البهيمة يشء إال نقصان البهيمة ،كذا هذا ،إال أهنم تركوا القياس بالسنة)

وكأن القياس هو الذي يتحكم يف السنة ال أن القياس يعرف بالسنة ،فكل ما قاله
رسول اَّلل  حمض القياس ،وقد روي أن عمر اختصم إليه يف إمالص املرأة اجلنني فقال
عمر (:أنشدكم اَّلل تعاىل هل سمعتم من رسول اَّلل  يف ذلك شيئا؟ فقام املغرية فقال:
كنت بني جاريتني وذكر اخلرب وقال فيه :فقام عم اجلنني فقال :إنه أشعر ،وقام والد الضاربة
فقال :كيف ندي من ال صاح وال استهل وال رشب وال أكل ،ودم مثل ذلك يطل؟ فقال
 (:أسجع كسجع الكهان .وروي كسجع األعراب ،فيه غرة عبد أو أمة) ،فقال عمر:
من شهد معك هبذا؟ فقام حممد بن سلمة فشهد ،فقال عمر(:كدنا أن نقيض فيها برأينا وفيها

( )1املغني.316/8:
( )2البخاري،2172/5 :مسلم ،1309/3 :ابن حبان ،373/13 :احلاكم  666/3الرتمذي ،23/4 :أبو داود:
 ،192/4النسائي ،237/4 :ابن ماجة ،882/2 :أمحد.79/4 :
( )3بدائع الصنائع.325/7 :
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()1

سنة عن رسول اَّلل )

قال ابن عبد الرب معلقا عىل هذا احلديث مثبتا توافقه مع القياس(:وهذا نص ثابت
صحيح يف موضع اخلالف يوجب احلكم ،وملا كانت دية املرضوبة عىل العاقلة كان اجلنني
()2

أحرى بذلك يف القياس والنظر)

وقد استدل هلذا الوجوب بالدليل العقيل بأن اجلنني إن كان حيا فقد فوت الضارب
حياته ،وتفويت احلياة قتل ،وإن مل يكن حيا فقد منع من حدوث احلياة فيه فيضمن كاملغرور
ملا منع من حدوث الرق يف الولد وجب الضامن عليه ،وسواء استبان خلقه أو بعض خلقه
ألنه  قىض بالغرة ومل يستفرس فدل أن احلكم ال خيتلف.
وقد اختلف الفقهاء يف نوع الغرة الواجبة يف هذه احلالة عىل األقوال التالية:
القول األول :أن الغرة عبد أو أمة ،قال ابن قدامة( :وهذا قول أكثر أهل العلم)(،)3
ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك:
 1ـ قضاء رسول اَّلل  يف إمالص املرأة بعبد أو أمة( ،)4وسنة رسول اَّلل  قاضية
عىل ما خالفها.
 2ـ أن ذكر الفرس والبغل يف احلديث وهم انفرد به عيسى بن يونس ،عن سائر
الرواة ،فالظاهر أنه وهم فيه ،وهو مرتوك يف البغل بغري خالف ،وكذلك يف الفرس ،وهذا
احلديث الذي ذكر أصح ما روي فيه ،وهو متفق عليه ،وقد قال به أكثر أهل العلم ،فال
يلتفت إىل ما خالفه ،قال أبو داود :روي هذا احلديث عن حممد بن عمر ومحاد بن سلمة

( )1أبو داود ،190/4 :النسائي ،239/4 :أمحد.246/4 :
( )2التمهيد.486/6 :
( )3املغني.318/7:
( )4أمحد  )18316( 244/4والبخاري 6905( 14/9 :و.6906

48

وخالد بن عبد اَّلل مل يذكرا فرسا وال بغال( ،)1وقال البيهقي:ومل يذكره أيضا الزهري عن
أيب سلمة وسعيد بن املسيب( ،)2وقال النووي(:أما ما جاء يف بعض الروايات الصحيح
()3

بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة وقد أخذ هبا بعض السلف)

 3ـ أن قول عبد امللك بن مروان ،حتكم بتقدير مل يرد به الرشع ،وكذلك قتادة ،وقول
رسول اَّلل  أحق باالتباع من قوهلام.
وقد نص أصحاب هذا القول عىل أن أقل ما جيزئ من العبد واألمة ما سلم من
العيوب التي يثبت هبا الرد يف البيع ألن املعيب ليس من اخليار ،واشرتط بعض الفقهاء زيادة
عىل ذلك:
 1ـ أن يكون عبدا أبيض أو أمة بيضاء ،فال جيزئ يف دية اجلنني سوداء ،وهو قول أيب
عمرو بن العالء ،واستدل عل ذلك بأنه لو مل يكن يف الغرة معنى زائد ملا ذكرها ولقال عبد
أو أمة ،قال ابن حجر(:ويقال إنه انفرد بذلك وسائر الفقهاء عىل اإلجزاء فيام لو أخرج
سوداء ،وأجابوا بأن املعنى الزائد كونه نفيسا فلذلك فرسه بعبد أو أمة ألن اآلدمي أرشف
()4

احليوان)

 2ـ أن يكون منتفعا به ،وهو قول الشافعي ،فلذلك رشط أن ال ينقص عن سبع
سنني ،ألن من مل يبلغها ال يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إىل التعهد بالرتبية فال جيرب املستحق
عىل أخذه ،وأخذ بعضهم من لفظ الغالم أن ال يزيد عىل مخس عرشة وال تزيد اجلارية عىل
عرشين ،ومنهم من جعل احلد ما بني السبع والعرشين ،وذهب ابن دقيق العيد إىل أنه جيزئ
ولو بلغ الستني وأكثر منها ما مل يصل إىل عدم االستقالل باهلرم.
( )1أبو داود.193/4 :
( )2البيهقي.115/8 :
( )3رشح النووي عىل مسلم.176/11 :
( )4فتح الباري.249/12 :
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القول الثان :عبد أو أمة أو فرس ،وهو قول عروة ،وطاوس ،وجماهد ،ألن الغرة
اسم لذلك ،وقد جاء يف حديث أيب هريرة :قىض رسول اَّلل  يف اجلنني بغرة عبد أو أمة
أو فرس أو بغل(.)1
القول الثالث :عبد أو أمة أو مائة شاة ،وهو قول ابن سريين ،والشعبي ؛ ملا روي عن
النبي  أنه جعل يف ولدها مائة شاة.
القول الرابع :اختالف التقدير بحسب اجلناية ،وهو قول لإلمامية ( ، )2فقد رووا عن
أئمتهم أنه إذا كان الساقط نطفة فعرشون مثقاال  ..وإن كان علقة فأربعون مثقاال ..وإن
كان مضغة فستون مثقاال ..وإن كان عظام فثامنون مثقاال ..وإن كان العظم حلام ومل تلج
الروح فيه فامئة مثقال ..وإن كان قد كيس العظم حلام ووجلت فيه الروح ففي الولد دية كاملة
( اي ألف مثقال ذهبا )
ومن الروايات التي استدلوا هبا عىل ذلك ما رووه عن حممد بن مسلم قال :سألت

( )1البيهقي ،115/8 :أبو داود.193/4 :
( )2وخالصة أقواهلم يف املسألة كام يف [املقترص ،للشيخ ابن فهد ّ
احليل  ،ص ]460أن اجلناية عىل اجلنني ان كان بعد ولوج
الروح  ،فدية كاملة للذكر  ،ونصف لألنثى .وان كان قبل ولوج الروح وبعد متام اخللقة  ،فامئة دينار  ،ذكرا كان أو أنثى .وان
كان قبل متام احللقة  ،فغرة عند أيب عيل  ،وتوزيع الدية عند األكثر  ،وفيام بني كل مرتبة من حاالت التوزيع باحلساب  ،ويف
تقديره ثالثة مذاهب.
األول  :تقدير املكث يف كل حالة بعرشين يوما  ،وإجياب دينار لكل يوم  ،وهو قول ابن إدريس.
الثان  :تقدير الدية يف النطفة بقطرات الدم  ،ويف العلقة بعروق اللحم  ،ويف العلقة بعقد الغدد  ،فاذا ظهر يف النطفة قطرة
دم كان هلا ديناران  ،ويف القطرتني أربعة دنانري  ،ويف الثالثة ستة دنانري  ،حتى يستويف عرش قطرات  ،فيكون هلا عرشون دينارا ،
وذلك متام األربعني هي دية العلقة.
وإذا ظهر يف العلقة شبه العرق من اللحم  ،كان له ديناران  ،ويف العرقني أربعة  ،وهكذا اىل متام دية املضغة  ،فإذا ظهر فيها
شبه العقدة عظام يابسا  ،فذلك العظم أول ما يبتدئ  ،ففيه أربعة دنانري  ،ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثامنني فذلك دية العظم
 ،وهو قول الصدوق.
الثالث  :التوقف وهو مذهب املصنف..
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أبا جعفر عليه السالم عن الرجل يرضب املرأة فتطرح النطفة؟ فقال :عليه عرشون دينار ًا،
فقلت :فيرضهبا فتطرح العلقة فقال :عليه أربعون دينار ًا ،فقلت :فيرضهبا فتطرح املضغة،
فقال :عليه ستون دينار ًا ،فقلت :فيرضهبا فتطرحه وقد صار له عظم فقال :عليه الدية
كاملة(.)1
وقد روي أن ذلك أيضا ما قىض به عبد امللك بن مروان يف اجلنني ،وأنه إذا أملص
بعرشين دينارا ،فإذا كان مضغة ،فأربعني ،فإذا كان عظام ستني ،فإذا كان العظم قد كيس
حلام فثامنني ،فإن تم خلقه وكيس شعره فامئة دينار.
وروي عن قتادة :إذا كان علقة فثلث غرة ،وإذا كان مضغة فثلثي غرة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول بناء عىل احلديث
الوارد يف ذلك ،ومثله ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع بناء عىل مراعاته حلرمة اجلنني
ابتداء من كونه نطفة ،باإلضافة إىل أنه يستبعد أن يقول أئمة أهل البيت ذلك من غري أن
يكون هلم سند يستندون إليه من قول النبي .
باإلضافة إىل ذلك فإن تقدير القيمة بالذهب خري من تقويمها بالعبد أو األمة ،ألن
قيمة الذهب ثابتة ،بخالف قيمة العبد واألمة.
قيمة الغرة:
نص الفقهاء عىل جواز دفع البدل املايل عن الرقبة ،قال ابن قدامة (:فإن أراد دفع
بدهلا وريض املدفوع إليه ،جاز ؛ ألنه حق آدمي ،فجاز ما تراضيا عليه وأهيام امتنع من قبول
()2

البدل ،فله ذلك ؛ ألن احلق فيها ،فال يقبل بدهلا إال برضامها)
( )1هتذيب األحكام  10ـ  ، 282ح ..4
( )2املغني.318/8 :
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ونصوا عىل أن قيمة الغرة نصف عرش الدية ،ويمكن تقييمها إما باإلبل أو بالذهب
أو بالفضة ،كام ييل:
اإلبل :وهي مخس من اإلبل ،وقد روي ذلك عن عمر ،وزيد ،وبه قال النخعي،
والشعبي ،وربيعة ،وقتادة ،ومالك ،والشافعي ،وإسحاق ،وأصحاب الرأي ،ومن األدلة
عىل ذلك أن ذلك أقل ما قدره الرشع يف اجلنايات ،وهو أرش املوضحة ودية السن(.)1
فإن اختلفت قيمة اإلبل ،فنصف عرش الدية من غريها ،مثلام لو كانت قيمة اإلبل
أربعني دينارا أو أربعامئة درهم ،فاختلف فيه فقيل تقوم باإلبل ؛ ألهنا األصل ،قال ابن
املواز(:وعىل أهل اإلبل مخس فرائض :بنت خماض ،وبنت لبون ،وابن لبون ذكر ،وحقة،
وجذعة) ،قال الباجي(:وقاله ربيعة ومل يبلغنا عن مالك يف ذلك يشء ،ووقف عنه ابن
القاسم ،وقال ال مدخل لإلبل فيها ،وإن كان من أهل اإلبل ،وقال أصحابه باإلبل .وقال
أصبغ وال أحسبه إال وقد قاله ابن القاسم أيضا ،وروى عنه أبو زيد أنه قاله .وقال أشهب
ال يؤخذ من أهل البادية فيها إال اإلبل)( ،)2وقد وجه قول ابن القاسم بنفي االعتبار باإلبل
بأن الدنانري والدراهم هي قيم املتلفات فلذلك قومت هبا الغرة ،واإلبل ليست بقيم
املتلفات فلذلك مل تعترب هبا الغرة ،ولذلك كان أصل الدية اإلبل لكنها ردت إىل العني ،وما
كان أصله العني ال يرد إىل اإلبل ،وملا ورد الرشع يف دية اجلنني بالغرة ،واحتيج إىل تقديرها
قدرت بام يقع به التقويم ،وهو العني دون ما ال يقع به التقويم ،ووجه قول أشهب بأن اإلبل
أصل يف الدية فاعترب به يف دية اجلنني كالورق والذهب.
الذهب والفضة :تقوم بالذهب أو الورق ،فتصري قيمتها مخسني دينارا أو ستامئة
درهم ،وقد روى مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه كان يقول :الغرة تقوم مخسني دينارا
( )1انظر :املغني.319/8 :
( )2املنتقى.81/7 :
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أو ستامئة درهم( ،)1يعني أن العبد أو األمة ال يكفي إال أن يساوي ذلك ،ودية املرأة احلرة
املسلمة مخسامئة دينار عىل أهل الذهب أو ستة آالف درهم عىل أهل الورق ألهنا عىل
النصف من الذكر ،قال مالك :فدية جنني احلرة املسلمة عرش ديتها ،والعرش مخسون دينارا
أو ستامئة درهم ،وهبذا قال الزهري وسائر أهل املدينة ،وقال أبو حنيفة والكوفيون قيمة
الغرة مخسامئة درهم(.)2
وهذا اخلالف مبني عىل قيمة دية املرأة ،قال الكاسان(:هذا فرع أصل ما ذكرناه
ألهنم اتفقوا عىل أن الواجب نصف عرش الدية ،لكنهم اختلفوا يف الدية ،فالدية من الدراهم
عندنا مقدرة بعرشة آالف ،فكان نصف عرشها مخسامئة ،وعنده مقدرة باثني عرش ألفا فكان
()3

نصف عرشها ستامئة)

فإن اختلفا ،قومت عىل أهل الذهب به ،وعىل أهل الورق به ،فإن كان من أهل
الذهب والورق مجيعا ،قومها من هي عليه بام شاء منهام ؛ ألن اخلرية إىل اجلان يف دفع ما
شاء من األصول.
نوع اجلناية املسببة للعقوبة:
اختلف الفقهاء يف حمل وجوب الغرة ،هل هي قتل اجلنني أم سقوطه بعد قتله عىل
قولني:
القول األول :إن الغرة إنام جتب إذا سقط من الرضبة ،وهو قول مالك ،وقتادة،
واألوزاعي ،والشافعي ،وإسحاق ،وابن املنذر ،ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الرضب ،أو
ببقائها متأملة إىل أن يسقط ،ولو قتل حامال مل يسقط جنينها ،أو رضب من يف جوفها حركة

( )1املوطأ.855/2 :
( )2رشح الزرقان.226/4 :
( )3بدائع الصنائع.325/7 :
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أو انتفاخ ،فسكن احلركة وأذهبها ،مل يضمن اجلنني ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه ال يثبت حكم الولد إال بخروجه ،ولذلك ال تصح له وصية وال مرياث.
 2ـ أن احلركة جيوز أن تكون لريح يف البطن سكنت ،وال جيب الضامن بالشك.
فأما إن ظهر بعضه من بطن أمه ،ومل خيرج باقيه ،فقد اختلف الفقهاء فيه عىل قولني:
الرأي األول :فيه الغرة ،ومثله ما لو ألقت يدا ،أو رجال ،أو رأسا ،أو جزءا من أجزاء
اآلدمي ،وهو قول الشافعي وأمحد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه قاتل جلنينها ،فلزمته الغرة ،كام لو ظهر مجيعه.
 2ـ أنه خيتلف عىل ما لو مل يظهر منه يشء ،ألنه مل يتيقن قتله وال وجوده.
الرأي الثان :ال جتب الغرة حتى تلقيه ،وهو قول مالك ،وابن املنذر؛ ألن النبي 
إنام أوجب الغرة يف اجلنني الذي ألقته املرأة ؛ وهذه مل تلق شيئا ،فأشبه ما لو مل يظهر منه
يشء.
القول الثان :أن عليه الغرة ،وقد حكي عن الزهري؛ وبه قال أشهب والشافعي ،ألن
الظاهر أنه قتل اجلنني ،فلزمته الغرة ،كام لو أسقطت( ،)1وهو قول الظاهرية ،قال ابن
حزم(:إن قتلت حامل بينة احلمل ،فسواء طرحت جنينها ميتا أو مل تطرحه فيه غرة وال بد ؛
ملا ذكرنا من أنه جنني أهلك) ،وقد رد عىل أصحاب القول األول بقوله(:مل يشرتط رسول
اَّلل  يف اجلنني إلقاءه ،ولكنه قال (:يف اجلنني غرة عبد أو أمة)كيفام أصيب  -ألقي أو
()2

مل يلق  -ففيه الغرة املذكورة .وإذا قتلت احلامل فقد تلف جنينها بال شك)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اجلناية تتحقق بقتله بغض النظر عن سقوطه وعدم
( )1انظر :املنتقى.81/7 :
( )2املحىل.234/11 :
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سقوطه ،ومن قتل امرأة حامال مل يقتل نفسا واحدة ،بل قتل نفسني فلذلك وجبت عليه
ديتني.
من له احلق يف الغرة:
اختلف الفقهاء فيمن يستحق الغرة عىل األقوال التالية:
القول األول :أن الغرة موروثة عن اجلنني ،كأنه سقط حيا ؛ ألهنا دية له ،وبدل عنه،
فريثها ورثته ،كام لو قتل بعد الوالدة( ،)1وهو قول مالك ،والشافعي ،وأصحاب الرأي،
وأمحد ،وقول اإلمامية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن القول بأنه عضو من أعضائها ال يصح ؛ ألنه لو كان عضوا لدخل بدله يف دية
أمه ،كيدها ،وملا منع من القصاص من أمه ،وإقامة احلد عليها من أجله ،وملا وجبت الكفارة
بقتله ،وملا صح عتقه دوهنا ،وال عتقها دونه ،وال تصور حياته بعد موهتا.
 2ـ أن الغرة بدل نفس اجلنني ،وبدل النفس يكون مرياثا كالدية ،والدليل عىل أهنا
بدل نفس اجلنني ال بدل جزء من أجزاء األم أن الواجب يف جنني أم الولد ما هو الواجب
يف جنني احلرة .وال خالف يف أن جنني أم الولد جزء ولو كان يف حكم عضو من أعضاء
األم لكان جزءا من األم حرا ،وبقية أجزائها أمة ،وهذا ال جيوز.
 3ـ أنه  قىض بدية األم عىل العاقلة وبغرة اجلنني ،ولو كان يف معنى أجزاء األم ملا
أفرد اجلنني بحكم بل دخلت الغرة يف دية األمة كام إذا قطعت يد األم فامتت أنه تدخل دية
اليد يف النفس.
 4ـ أنه ملا أنكرت عاقلة الضاربة محل الدية إياهم فقالت :أندي من ال صاح وال
( )1وباعتبار هذا القول ،فإهنا إذا أسقطت جنينا ميتا ،ثم ماتت ،فإهنا ترث نصيبها من ديته ،ثم يرثها ورثته ،وإن
ماتت قبله ثم ألقته ميتا مل يرث أحدمها صاحبه ،وإن خرج حيا ثم مات قبلها ،ثم ماتت ،فإهنا ترث نصيبها من ديته ،ثم يرثها
ورثتها .وإن ماتت قبله ،ثم ألقته ميتا ،مل يرث أحدمها صاحبه .وإن خرج حيا ،ثم ماتت قبله ثم مات ،أو ماتت ثم خرج حيا
ثم مات ،ورثها ،ثم يرثه ورثته .وإن اختلف وراثهام يف أوهلام موتا ،فحكمهام حكم الغرقى ،املغني.320/8:
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استهل وال رشب وال أكل ومثل دمه يطل؟ مل يقل هلم النبي :إن أوجبت ذلك بجناية
الضاربة عىل املرأة ال بجنايتها عىل اجلنني.
القول الثان :ال تورث ،بل تكون ألمه ،وهو قول ربيعة بن أيب عبدالرمحن ،والليث،
واحلنفية ،ألهنا ليست دية وإنام هي بمنزلة جناية جنى عليها ،فقطع عضو من أعضائها،
ومن أدلتهم عىل أهنا ليست دية أنه مل يعترب فيها هل هو ذكر أو أنثى كام يلزم يف الديات فدل
عىل أن ذلك كالعضو وهلذا كانت ذكاة الشاة ذكاة ملا من األجنة ولوال ذلك كانت ميتة.
وهو قول ابن حزم إذا كان اجلنني أقل من مائة وعرشين يوما ،قال ابن حزم(:اجلنني
إن تيقنا أنه قد جتاوز احلمل به مائة وعرشين ليلة ،فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا
يرثونه لو خرج حيا فامت ،عىل حكم املواريث ،وإن مل يوقن أنه جتاوز احلمل به مائة ليلة
()1

وعرشين ليلة فالغرة ألمه فقط)

وقد استدل له بإبطال ما ذهب إليه املخالفون من قياس ألن بناء قوهلم عليه ،ألن
حكم القياس إنام يكون فيام عدم فيه النص ،ال فيام فيه النص ،وأما النص فإنام جاء يف الدية
املوروثة فيمن قتل عمدا أو خطأ ،ال فيمن مل يقتل أحدا ،واجلنني الذي مل ينفخ فيه الروح مل
يقتل قط ،فقياس دية من مل يقتل ،عىل دية من قتل باطل؛ ألنه قياس اليشء عىل ضده.
واستدل لذلك من القرآن الكريم بقوله تعاىلَ ﴿:و َم ْن َقت ََل ُمؤْ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة
ُمؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس هل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ هال َأ ْن َي هصده ُقوا ﴾ (النساء ،)92:وبقوله ( :من قتل له بعد
مقالتي هذه قتيل فأهله بني خريتني)( ، )2قال ابن حزم(:فذكر  القود ،أو الدية ،أو
املفاداة ،فصح بالقرآن ،والسنة أن دية القتيل يف اخلطأ والعمد مسلمة ألهل القتيل ،والقتيل
ال يكون إال يف حي نقله القتل عن احلياة إىل املوت ،بال خالف من أهل اللغة التي هبا نزل
( )1املحىل.241/11 :
( )2البخاري )104( 37/1
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القرآن ،وهبا خاطبنا رسول اَّلل  ،واجلنني بعد مائة ليلة وعرشين ليلة حي بنص خرب
الرسول الصادق املصدوق  وإذ هو حي ،فهو قتيل قد قتل بال شك ،وإذ هو قتيل بال
شك ،فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إىل أهله بنص القرآن ،وقد اتفقت األمة عىل أن
()1

الورثة الذين يسلم هلم الدية أهنم يقتسموهنا عىل سنة املواريث بال خالف)

أما إن مل يبلغ اجلنني هذا العمر فإنه كام يقول ابن حزم(:مل حييا قط ،فإذا مل حييا قط،
وال كان له روح بعد ،وال قتل ،وإنام هو ماء ،أو علقة من دم ،أو مضغة من عضل ،أو عظام،
وحلم ،فهو يف كل ذلك بعض أمه ،فإذ ليس حيا بال شك ،فلم يقتل ،ألنه ال يقتل موات،
()2

وال ميت ،وإذ مل يقتل ،فليس قتيال ،فليس لديته حكم دية القتيل)

القول الثالث :أن ديته ألبويه خاصة ،ألبيه ثلثاها وألمه ثلثها ،من كان منهام حيا كان
ذلك له ،فإن كان أحدمها قد مات كانت للباقي منهام أبا كان أو أما ال يرث اإلخوة منها
شيئا ،وهو قول ابن هرمز(.)3
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكم قتل اجلنني ،كحكم قتل احلي ،ولذلك ،فإن
املال لورثته بحسب سهامهم ..ويستثنى من اإلرث األب إن كان جانيا ،فإنه ال يرث منه
شيئا ،بل جتب عليه الغرة دون أن يأخذ منها ،وكذلك األم إن كانت هي اجلانية.
من جتب عليه الغرة:
اختلف الفقهاء يف الذي جتب عليه الغرة عىل قولني(:)4
القول األول :جتب عىل اجلان ،وتؤخذ من ماله ،وهو قول املالكية ،وقول احلسن بن
( )1املحىل.241/11 :
( )2املحىل.241/11 :
( )3انظر :التمهيد.487/6 :
( )4التمهيد.484/6 :
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حي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ رواية من روى هذا احلديث فقال الذي قىض عليه(:كيف أغرم؟)وهذا يدل عىل
أن الذي قىض عليه معني وأنه واحد ،وهو اجلان.
 2ـ أنه إن كان جان جنايته عليه إال ما قام بخالفه الدليل الذي ال معارض له مثل
إمجاع ال جيوز خالفه أو نص أو سنة من جهة نقل اآلحاد العدول ال معارض هلا فيجب
ِ
ب ُك ُّل َن ْف ٍ
س إِ هال َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى
احلكم هبا وقد قال اَّلل تعاىلَ ﴿ :و َال َتكْس ُ
﴾(األنعام)164:
القول الثان :الغرة عىل العاقلة ،وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك احلديث
السابق ،فقد جاء فيه(:فقىض فيه بغرة وجعله عىل عاقلة املرأة)قال ابن عبد الرب(:وهذا نص
ثابت صحيح يف موضع اخلالف يوجب احلكم ،وملا كانت دية املرضوبة عىل العاقلة كان
()1

اجلنني أحرى بذلك يف القياس والنظر)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان لصحة احلديث الوارد يف ذلك ،ويف ذلك
من املقاصد الرشعية أن تأخذ العاقلة بيد اجلان ،فال متكنه من جنايته ،باعتبارها ستتحمل
مسؤولية جنايته.
تعدد الغرة:
اتفق الفقهاء عىل أنه إذا رضب بطن امرأة ،فألقت أجنة ،ففي كل واحد غرة ،وهو
قول الزهري ،ومالك ،والشافعي ،وإسحاق ،وابن املنذر ،وقال(:وال أحفظ عن غريهم
()2

خالفهم ،وذلك ألنه ضامن آدمي ،فتعدد بتعدده ،كالديات)
( )1التمهيد.486/6 :
( )2املغني.320/8 :
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ومثل ذلك ما لو ألقتهم أحياء يف وقت يعيشون يف مثله ثم ماتوا ،ففي كل واحدة
دية كاملة ،وإن كان بعضهم حيا فامت ،وبعضهم ميتا ،ففي احلي دية ،ويف امليت غرة ،وذلك
ألن الواجب املايل من غرة أو دية يتعدد بتعدد األجنة ،والقائلون بوجوب الكفارة مع الغرة
 كام سنرى  -يرون أهنا تتعدد بتعدد اجلنني أيضا. 2ـ العقوبة التعبدية
اتفق الفقهاء وجوب الكفارة عىل اجلناية يف احلالة األوىل ،قال ابن عبد الرب(:أمجع
الفقهاء أن اجلنني إذا خرج حيا ثم مات ،وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية)(،)1
واختلفوا يف وجوب الكفارة مع الغرة()2عىل قولني:
القول األول :أن الكفارة واجبة ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،سواء كان اجلنني حيا أو
ميتا ،قال ابن قدامة( :هذا قول أكثر أهل العلم ،منهم احلسن ،وعطاء ،والزهري ،واحلكم،
ومالك ،والشافعي ،وإسحاق .قال ابن املنذر :كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب
عىل ضارب بطن املرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة) ()3ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َم ْن َقت ََل ُمؤْ ِمنًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة ﴾(النساء ،)92:وقال:
َان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين َُه ْم ِمي َث ٌ
﴿وإِ ْن ك َ
اق َف ِد َي ٌة ُم َس هل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه َو َحت ِْر ُير َر َق َب ٍة
َ
ُمؤْ ِمن ٍَة﴾(النساء،)92:وهذا اجلنني ،إن كان من مؤمنني ،أو أحد أبويه ،فهو حمكوم بإيامنه
تبعا ،يرثه ورثته املؤمنون ،وال يرث الكافر منه شيئا ،وإن كان من أهل الذمة ،فهو من قوم
بيننا وبينهم ميثاق.
 2ـ أنه نفس مضمون بالدية ،فوجبت فيه الرقبة كالكبري.

( )1التمهيد.486/6 :
( )2والكفارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة ،فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني.
( )3املغني.326/8:

59

 3ـ أن ترك ذكر الكفارة ال يمنع وجوهبا ،كقوله ( :يف النفس املؤمنة مائة من
اإلبل)( ،)1وذكر الدية يف مواضع ،ومل يذكر الكفارة.
 4ـ أن النبي  قىض بدية املقتولة عىل عاقلة القاتلة ،ومل يذكر كفارة ،وهي واجبة.
 5ـ أن اآلية أغنت عن ذكر الكفارة يف موضع آخر ،فاكتفي هبا.
القول الثان :ال جتب الكفارة ،وهو قول أيب حنيفة؛ ألن النبي  مل يوجب الكفارة
حني أوجب الغرة ،وهو قول الظاهرية ،قال ابن حزم(:مل يأت بإجياب الكفارة يف ذلك نص
()2

عن رسول اَّلل  عىل العموم ،فال جيوز أن يطلق  -عىل العموم  -القول هبا)

وتفصيل مذهبه يف ذلك أن من رضب حامال فأسقطت جنينا ،فإن كان قبل األربعة
األشهر قبل متامها فال كفارة يف ذلك ،لكن الغرة واجبة فقط ؛ واستدل عىل ذلك بأن رسول
اَّلل  حكم بذلك ،وألن اجلان مل يقتل أحدا ،لكن أسقطها جنينا فقط ،وبام أنه مل يقتل
أحدا  -ال خطأ وال عمدا  -فال كفارة يف ذلك ،إذ ال كفارة إال يف قتل اخلطأ ،وال يقتل إال
ذو روح ،وهذا مل ينفخ فيه الروح بعد.
أما إن كان بعد متام األربعة األشهر ،وتيقنت حركته بال شك ،وشهد بذلك أربع
قوابل عدول ،فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط ؛ ألنه جنني قتل ،فهذه هي ديته ،والكفارة واجبة
بعتق رقبة ﴿ َف َم ْن َمل َجيِدْ َف ِص َيا ُم َش ْه َر ْي ِن ُم َتتَابِ َع ْ ِ
ني ﴾ (النساء)92:؛ ألنه قتل مؤمنا خطأ.
ْ
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة بناء عىل مقصد الرشع يف التشديد عىل الذرائع املؤدية هلذا
هو القول بوجوب الكفارة زيادة عىل العقوبة املالية ،فال تغني إحدامها عن األخرى،
فالعقوبة املالية تعويض عن الرضر احلاصل للمجني عليه ،بينام العقوبة التعبدية تطهري
( )1رواه النسائي وصححه ابن حبان واحلاكم ،انظر :خالصة البدر املنري.268/2 :
( )2املحىل.236/11 :
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لنفس اجلان ،حتى ال يعود جلنايته ،واقرتان كال األمرين مالحظ يف كثري من الفروع
الرشعية ،ومن بينها فروع الفقه اجلنائي.
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الفصل الثان
حق األوالد يف النسب
نتناول يف هذا الفصل احلديث عن أهم حق من حقوق األوالد ،وهو حق الولد يف
االنتساب لوالديه ،وذلك ألن كل ما يتعلق باألوالد من حقوق مادية ومعنوية مرتبط هبذا
احلق.

أوال ـ رشوط ثبوت النسب
من خالل كالم الفقهاء يف الرشوط التي يثبت هبا النسب يمكن تصنيفها لرشطني
تدخل فيهام مجيع الفروع املتعلقة برشوط ثبوت النسب ،وهذان الرشطان تقتضيهام القسمة
العقلية ،فاحلمل له إثبات واقعي يدل عليه الواقع ويشهد له احلس ،وإثبات رشعي وهو
اعتبار ما اعتربه الرشع منه ،ونفي ما نفاه ،وتفصيل هذين الرشطني ،وما يتعلق هبام من
أحكام فيام ييل:
الرشط األول :ثبوت النسب من الناحية الواقعية
من الرشوط التي يمكن وضعها لثبوت النسب من الناحية الواقعية:
 1ـ عدم جتاوز املدة الرشعية للحمل
والتحقق من هذا الرشط يقتيض التعرف عىل فرتة احلمل بطرفيها األدنى واألقىص،
وذلك كام ييل:
أدنى مدة احلمل:
اتفق الفقهاء عىل أن أدنى مدة للحمل هي ستة أشهر ،فلذلك من ولدت امرأته
عقيب نكاحه هلا ،لدون ستة أشهر من حني تزوجها ،فال يلحق به ،لليقني بأهنا علقت به
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قبل أن يتزوجها( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َو هص ْينَا ْ ِ
نس َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا َ َ
اإل َ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا ﴾ (لقامن)15:فأخرب تعاىل أن مدة احلمل والفطام ثالثون شهرا
َو َ ْ
وأخرب يف آية البقرة أن مدة متام الرضاع حولني كاملني فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل
وهو ستة أشهر.
يش ٍء
 2ـ قوله تعاىل ﴿:اَّللهُ َي ْع َل ُم َما َحت ِْم ُل ُك ُّل ُأن َثى َو َما ت َِغ ُ
يض ْاألَ ْر َحا ُم َو َما تَزْ َدا ُد َو ُك ُّل َ ْ
ِعنْدَ ُه بِ ِم ْقدَ ٍار﴾(الرعد،)8:قال ابن عباس (وما تغيض األرحام ما تنقص عن تسعة أشهر
وما تزداد وما تزيد عليها) ،ووافقه عىل هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبري(.)2
 3ـ اآلثار الواردة عن الصحابة فقد روي أن عمر أيت بامرأة قد ولدت لستة أشهر
فهم عمر برمجها فبلغ ذلك عليا فقال :ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله
ِ
َام َل ِ ِ
ات ير ِضعن َأو َالد ُهن حو َل ِ ِ
ِ
الر َضا َع َة ﴾
ني َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت هم ه
ني ك ْ
فقالَ ﴿ :وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ه َ ْ ْ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا ﴾(لقامن )15:فستة أشهر محله
(البقرة ،)233:وقالَ ﴿ :و َ ْ
وحوالن متام الرضاعة ال حد عليهام فخىل عنها.
 4ـ عن ابن عباس أنه كان يقول إذا ولدت املرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد
وعرشون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثالثة وعرشون شهرا وإذا
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه
وضعت لستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعرشون شهرا كام قالَ ﴿ :و َ ْ
َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا ﴾ (لقامن)15:
قال حممد عيل البار(:أما أقل احلمل فيتفق فيه الطب والرشع ،وكالم الفقهاء متام

( )1هذا إن كان احلمل من غريه ،أما إن تزوجها وهي حامل منه بزنا ،فإن هناك خالفا يف املسألة نعرض له عند
احلديث عن ثبوت النسب بالعالقة غري الرشعية.
( )2ابن كثري.503/2 :

63

االتفاق ،فالطب يقرر أن أقل احلمل الذي يمكنه العيش بعده ستة أشهر ،ويف الواقع قليال
()1

ما يعيش هذا املولود)

وقد ذكر الفقهاء هنا فرضيات أجابوا عليها بحسب فهومهم ،وهي تفتقر إىل
املصداقية العلمية ،منها اعتبارهم أن من طلق امرأته وهي حامل ،فوضعت ولدا ،ثم ولدت
آخر قبل ميض ستة أشهر ،أنه من الزوج بناء عىل أهنام محل واحد ،أما إن كان بينهام أكثر من
ستة أشهر ،فال يلحق الزوج ،ألنه ال يمكن أن يكون الولدان محال واحدا وبينهام مدة
احلمل ،فعلم أهنا علقت به بعد زوال الزوجية ،وانقضاء العدة ،وكوهنا أجنبية(.)2
أقىص مدة احلمل:
اختلف الفقهاء يف أقىص مدة احلمل عىل أقوال كثرية يمكن حرصها يف ثالثة
أقوال(:)3
القول األول :أن أقىص احلمل يمكن أن تكون أكثر من تسعة أشهر ،وهو قول أكثر
الفقهاء ،بناء عىل سامع كالم النساء يف ذلك ،وبناء عىل فهم لقوله تعاىل ﴿:اَّللهُ َي ْع َل ُم َما َحت ِْم ُل
يش ٍء ِعنْدَ ُه بِ ِم ْقدَ ٍار﴾(الرعد ،)8:قال ابن
ُك ُّل ُأن َثى َو َما ت َِغ ُ
يض ْاألَ ْر َحا ُم َو َما تَزْ َدا ُد َو ُك ُّل َ ْ
كثري( :وذلك أن من النساء من حتمل عرشة أشهر ومن حتمل تسعة أشهر ،ومنهم من تزيد
يف احلمل ومنهن من تنقص فذلك الغيض والزيادة التي ذكر اَّلل تعاىل ،وكل ذلك بعلمه
()4

تعاىل..وقال الضحاك :وضعتني أمي وقد محلتني سنتني وولدتني وقد نبتت ثنيتي)

واستدل الطحاوي لذلك بام روي عن زيد بن وهب قال :سمعت أبا ذر يقول ألن
أحلف عرشا إن ابن صياد هو الدجال أحب إيل من أن أحلف يمينا واحدة إنه ليس هو،
( )1خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.451 :
( )2املغني.65/8 :
( )3انظر هذه األقوال يف:حتفة املودود ،265:معترص املخترص ،317/1 :مشكل اآلثار ،290/4 :املغني.98/8 :
( )4ابن كثري.503/2 :
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وذلك ليشء سمعته من رسول اَّلل  بعثني رسول اَّلل  إىل أم ابن صياد فقال :سلها،
كم محلت به؟ فسألتها فقالت :محلت به اثني عرش شهرا)( )1قال الطحاوي(:فكان يف هذا
إخبار أيب ذر رسول اَّلل  عن أم ابن صياد أهنا محلت به اثني عرش شهرا ،فلم يكن من
رسول اَّلل  دفع لذلك ،ولو كان حماال ألنكره عليها ،ودفعه من قوهلا ،ويف ذلك ما قد
دل أن احلمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر عىل ما قد قاله فقهاء األمصار يف ذلك من أهل
()2

املدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من فقهاء أهل األمصار)
وقد اختلفوا يف احلد األقىص عىل آراء كثرية منها:

الرأي األول :أقىص مدته سنتان ،وقد وروي هذا القول عن عائشة وروي عن
الضحاك وهرم بن حيان أن كل واحد منهام أقام يف بطن أمه سنتني،وهو قول سفيان
الثوري ،ورواية عن أمحد ،وهو قول احلنفية ،ومن األدلة النقلية عىل ذلك:
 1ـ عن أيب سفيان عن أشياخ هلم عن عمر :أنه رفع إليه امرأة غاب عنها زوجها
سنتني فجاء  -وهي حبىل  -فهم عمر برمجها ،فقال له معاذ بن جبل :يا أمري املؤمنني ،إن
يك السبيل لك عليها ،فال سبيل لك عىل ما يف بطنها؟ فرتكها عمر حتى ولدت غالما قد
نبتت ثناياه ،فعرف زوجها شبهه ،فقال عمر :عجز النساء أن تكون مثل معاذ ،لوال معاذ
هلك عمر(.)3
 2ـ عن مجيلة بنت سعد عن عائشة ،قالت (:ما تزيد املرأة يف احلمل عىل سنتني قدر

( )1رواه الطربان يف األوسط ورجال أمحد رجال احلارث بن حصرية وهو ثقة ،جممع الزائد ،2/8 :فتح الباري:
.173/6
( )2مشكل اآلثار.290/4 :
( )3قال ابن حزم » :وهذا باطل ،ألنه عن أيب سفيان  -وهو ضعيف  -عن أشياخ هلم ،وهم جمهولون«
املحىل.131/10:
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ما يتحول ظل هذا املغزل( ،)1وهو من أعظم أدلتهم ،ووجه داللتهم عندهم كام يقول أبو
احلسن(:ملا مل يكن لنا سبيل إلثبات هذه املقادير من طريق االجتهاد واملقاييس وكان طريقه
التوقيف أو االتفاق ،ثم وجدنا الصحايب قد قطع بذلك وأثبته ،دل ذلك من أمره عىل أنه
قاله توقيفا ،ألنه ال جيوز أن يظن هبم أهنم قالوه ختمينا وتظننا ،فصار ما كان هذا وصفه من
()2

املقادير إنام يلزم قبول قول الصحايب الواحد فيه ،وجيب اتباعه من حيث كان توقيفا)

و قد أجاب الطحاوي عىل ما ورد يف القرآن الكريم من أن احلمل والفصال ثالثني
شهرا ال أكثر منها بام روي عن ابن عباس قال( :إذا وضعت املرأة يف تسعة أشهر كفاه من
الرضاع واحد وعرشون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثالثة وعرشون
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه
شهرا ،وإذا وضعت لستة أشهر فحوالن كامالن ،ألن اَّلل تعاىل قالَ ﴿:و َ ْ
َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا ﴾(لقامن)15:
قال الطحاوي(:ففي هذا احلديث أن ابن عباس مل خيرج احلمل والفصال عن
الثالثني شهرا ،ويف ذلك ما قد دل عىل أن احلمل كان عنده ال خيرج عن الثالثني شهرا ،وإذا
()3

كان ذلك كذلك وكان احلمل حولني كان الباقي من الثالثني شهرا ستة أشهر)

وقد أجاب عىل القول بأن أبدان الصبيان ال تقوم هبا ،ألهنم حيتاجون من الرضاع
إىل مدة هي أكثر منها بقوله(:قد حيتمل أن يكون املولودون بعد ميض تلك الستة األشهر
()4

يرجعون إىل لطيف الغذاء فيكون ذلك عيشا هلم وغنى هلم عن الرضاع)

وقد حاول أن يؤول اآليات وفق قوله فقال(:غري أنا تأملنا ما يف كتاب اَّلل تعاىل من
ذكر احلمل والفصال ،فوجدنا منه اآلية التي قد تلوناها فيام تقدم منا يف هذا الباب .ووجدنا
( )1قال ابن حزم :مجيلة بنت سعد جمهولة :ال يدرى من هي املحىل.131/10:
( )2الفصول يف األصول.365/3 :
( )3مشكل اآلثار.296/4 :
( )4مشكل اآلثار.296/4 :
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منه قول اَّلل تعاىلَ ﴿:وفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
ني ﴾ (لقامن)14:فجعل الفصال يف هذه اآلية من املدة
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن
عامني .ووجدنا منه قوله تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
ِ
الر َضا َع َة ﴾ (البقرة)233:فكان يف هاتني اآليتني األخريتني إثبات احلولني للفصال
ُيت هم ه
فاحتمل عندنا  -واَّلل أعلم  -أن يكون اَّلل تعاليجعل احلمل والفصال ثالثني شهرا ال أكثر
منه ا عىل ما يف اآلية األوىل ،مما قد حيتمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إىل ستة أشهر
ثم زاد اَّلل  -عز وجل  -يف مدة الفصال متام احلولني باآليتني األخريتني فرد حكم الفصال
إىل جهته من الثالثني شهرا وعىل تتمة احلولني عىل ما يف اآليتني األخريني وبقي مدة احلمل
عىل ما يف اآلية األوىل فلم خيرجه من الثالثني شهرا وأخرج مدة الفصال من الثالثني شهرا
()1

إىل ما أخرجها إليه باآليتني األخريني)

الرأي الثان :أن مدة احلمل قد تكون ثالث سنني ،فعن الليث بن سعد أنه قال :محلت
موالة لعمر بن عبد اَّلل ثالث سنني ،وقد روي بأن مالكا ولد لثالثة أعوام.
الرأي الثالث :أن أقىص مدته أربع سنني وهو قول الشافعي ،ورواية عن أمحد
واختلف فيه عن مالك فاملشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي وحكى ابن
املاجشون عنه ذلك ثم رجع ملا بلغه قصة املرأة التي وضعت خلمس سنني( ،)2وقد استدل
له ابن قدامة بقوله(:ما ال نص فيه ،يرجع فيه إىل الوجود ،وقد وجد احلمل ألربع
سنني)( ،)3ثم ساق بعض ما يدل عىل ذلك ،فروى الوليد بن مسلم قال :قلت ملالك بن
أنس :حديث مجيلة بنت سعد ،عن عائشة :ال تزيد املرأة عىل السنتني يف احلمل .قال مالك:
سبحان اَّلل ،من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن حتمل أربع سنني قبل أن
( )1مشكل اآلثار.296/4 :
( )2قال الباجي « :أكثر أمد احلمل اختلف فيه قول املالكيني فقال العراقيون منهم أربعة أعوام وبه قال أصبغ
والشافعي وقاله ابن القاسم وسحنون ،وقال ابن وهب وأشهب سبع سنني » املنتقى.80/4 :
( )3املغني.98/8 :
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تلد.
ونقل عن الشافعي قوله :بقي حممد بن عجالن يف بطن أمه أربع سنني .وقال أمحد:
نساء بني عجالن حيملن أربع سنني وامرأة عجالن محلت ثالث بطون ،كل دفعة أربع
سنني .وبقي حممد بن عبد اَّلل بن احلسن بن احلسن بن عيل يف بطن أمه أربع سنني .وهكذا
إبراهيم بن نجيح العقييل.
واستدل عىل ذلك كذلك بأن عمر رضب المرأة املفقود أربع سنني ،ومل يكن ذلك
إال ألنه غاية احلمل ،وروي ذلك عن عثامن وعيل وغريمها.
الرأي الرابع :أن مدة احلمل قد تكون مخس سنني حكي عن عباد بن العوام أنه قال
ولدت امرأة معنا يف الدار خلمس سنني ،قال :فولدته وشعره يرضب إىل هاهنا وأشار إىل
العنق قال ومر به طري فقال :هش ،وقد حكي عن ابن عجالن أن امرأته كانت حتمل مخس
سنني.
الرأي اخلامس :أن املرأة حتمل ست سنني وسبع سنني ،فيكون ولدها خمشوشا يف
بطنها قال وقد أتى سعيد بن مالك بامرأة محلت سبع سنني ،وهو قول الزهري.
القول الثان :عدم التحديد والتوقيت بالرأي ،وهو قول أيب عبيد ،واستدل عىل ذلك
بام ييل:
 1ـ أنا وجدنا ألدنى احلمل أصال يف تأويل الكتاب وهو األشهر الستة فنحن نقول
هبذا ونتبعه ومل نجد آلخره وقتا.
 2ـ أن حديث عائشة املروي يف ذلك ال يصح ،ألن املرأة التي روته عنها جمهولة.
 3ـ اإلمجاع عىل أن املرأة إذا جاءت بولد ألقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل
أن الولد غري ال حق به فان جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له.
القول الثالث :أن أقىص مدة احلمل تسعة أشهر ،وهو قول ابن حزم ،وقد نسبه لعمر
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وحممد بن عبد اَّلل بن عبد احلكم ،وأيب سليامن ،ومجيع الظاهرية ،وهو قول اإلمامية ،فقد
نصوا عىل أنه (لو طلقت فادعت احلمل ،صرب عليها أقىص احلمل ،وهي تسعة أشهر ،ثم ال
()1

يقبل دعواها ،ويف رواية سنة وليست مشهورة)

أما قول الظاهرية ،فقد نص عليه ابن حزم بقوله(:وال جيوز أن يكون محل أكثر من
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
ون َش ْه ًرا ﴾
﴿و َ ْ
تسعة أشهر وال أقل من ستة أشهر ؛ لقول اَّلل تعاىلَ :
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ هم
(لقامن .)15:وقال تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
الر َضا َع َة ﴾(البقرة)233:فمن ادعى أن محال وفصاال يكون يف أكثر من ثالثني شهرا ،فقد
ه
قال الباطل واملحال ،ورد كالم اَّلل عز وجل جهارا)

()2

وقال يف كيفية تطبيق رأيه عىل ثبوت النسب (:فإن كان وضعها ألقل من تسعة أشهر
من حني أنكر األول وطأها ،أو ألقل من ستة أشهر من حيث وطئها الثان :فالولد لألول
بال شك .إن ولدته ألكثر من تسعة أشهر بطرفة عني من حني وطئها الثان :فالولد للثان
بال شك .فإن ولدته ألكثر من تسعة أشهر من حني أمكن األول وطأها ،وألقل من ستة
أشهر من حني وطئها الثان :فهو غري الحق باألول وال بالثان)

()3

وقد رد عىل األقوال األخرى يف املسألة أهنا تفتقر إىل الدليل النيص اجلازم ،وأهنا جمرد
أخبار وحكايات ال أساس هلا من الصحة ،قال ابن حزم (:وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة
()4

إىل من ال يصدق ،وال يعرف من هو؟ ال جيوز احلكم يف دين اَّلل تعاىل بمثل هذا)

وقد حاول أن يفرس ما ذكره الفقهاء علميا بقوله (:إال أن الولد قد يموت يف بطن
أمه ،فيتامدى بال غاية حتى تلقيه متقطعا يف سنني) ،ولكن احلمل هبذه الصفة ال يلحقه أي
( )1رشائع اإلسالم.26/3 :
( )2املحىل.130/10:
( )3املحىل.130/10:
( )4املحىل.130/10:
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حكم من أحكام احلمل ،قال ابن حزم (:فإن صح هذا فإنه محل صحيح ال تنقيض عدهتا
إال بوضعه كله إال أنه ال يوقف له مرياث ،وال يلحق أصال ؛ ألنه ال سبيل إىل أن يولد حيا،
()1

ولو سعت عند تيقن ذلك يف إسقاطه بدوا لكان مباحا ؛ ألنه ميت بال شك)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه مل يرد يف النصوص املعصومة الترصيح هبذا األمر،
فلذلك ينبغي ترك املسألة للمختصني.
وقد نص هؤالء بناء عىل أدلة يقينية ال يمكن ختلفها عىل صحة القول الثالث ،وهو
دليل عىل انسجام العقل الصحيح مع النص الظاهر الرصيح ،فابن حزم يف هذا القول أخذ
بظواهر النصوص بينام سائر األقوال ـ كام رأينا مع الطحاوي ـ حاولت أن تتأول النصوص
لالنسجام مع األخبار واحلكايات التي حيكيها الناس صادقني أم كاذبني.
فقد نص العلم يف هذه املسألة عىل أن احلمل حيدث نتيجة احتاد احليوان املنوي
الناضج مع البويضة الناضجة التي خترج من املبيض اثناء ظاهرة التبويض يف منتصف
الدورة الشهرية ،وينمو الغشاء املبطن للرحم أكثر ليحتضن ويغذي اجلنني القادم ،وبذلك
تنقطع العادة الشهرية ،ومدة احلمل الطبيعي هي  280يوم ًا من ّأول آلخر الطمث.
لكن يوجد خالف كبري يف مدة احلمل ،فتكون حوايل ُ 42أسبوع ًا ،فتكون والدة قبل
التامم التي حتدث بعد إمتام ُ 28أسبوع ًا وقبل إمتام ُ 37أسبوع ًا ويسمى الولد خدجي ًا ،ووالدة
جنني كامل النمو حتدث بعد إمتام ُ 37أسبوع ًا وقبل إمتام ُ 42أسبوع ًا.
والوالدة بعد التامم حتدث بعد ُ 24أسبوع ًا وال يوجد موعد حمدد للوالدة بعد التامم
الَن يوم التقليح غري حمدود بالضبط ،ويف بعض اإلحصائيات تبني أنّه  %25من احلوامل
يلدن يف األسبوع الثان واألربعني ( 294يوم ًا)و %12يف األسبوع  301( 43يوم ًا)و%3
( )1املحىل.131/10:
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من احلوامل يلدن يف األسبوع  308( 44يوم ًا).
تبني ّ
أن وفاة املواليد حول امليالد تزيد وتتضاعف بازدياد مدة
وكذلك اإلحصائيات ّ
احلمل عن ُ 42أسبوع ًا لسبب تليف املشيمة ،ولذلك جيب التأكد من موعد آخر طمث،وإذا
تعذر ذلك ،فيوجد وسائل حديثة ملعرفة عمر اجلنني داخل الرحم(.)1
وقد نص األطباء بناء عىل هذا عىل استحالة ما ذكره الفقهاء من تلك املدة ،ألن
املشيمة ال يمكن أن حتمله كل هذه املدة(.)2
وقد بني حممد عيل البار علة احلمل الكاذب الذي بنى الفقهاء عليه أقواهلم يف املسألة
بقوله( :واحلمل الكاذب حالة تصيب النساء الاليت يبحثن عن اإلنجاب دون أن ينجبن،
فتنفخ البطن بالغازات ،وتتوقف العادة الشهرية ،وتعتقد املراة اعتقادا جازما بأهنا حامل
رغم تأكيد مجيع الفحوصات املخربية والفحوصات الطبية بأهنا غري حامل ،وقد حيدث
إلحدى هؤالء الوامهات باحلمل الكاذب الذي تتصور انه بقي يف بطنها سنينا قد حيدث اهنا
حتمل فعال ،فتضع طفال طبيعيا يف فرتة محله ،ولكنها نتيجة ومهها وإهامها من حوهلا من
()3

قبل تتصور أهنا قد محلته ملدة ثالث أو أربع سنوات)

ومع ذلك فهؤالء الفقهاء معذورون يف ذلك بال شك ،ألن هذه املسألة من املسائل
التي حيتاج فيها إىل معرفة الواقع ،وقد كان واقعهم يقول بذلك ،فلم يكن هلم من مناص
من اإلفتاء إال عىل أساسه ،وهم يقرون بأن هذا خالف الظاهر ،ولكن الذي دفعهم إليه هو
احلرص عىل إثبات األنساب ودرء احلدود ،قال القرايف(:إن هذا احلمل اآليت بعد مخس
سنني دائر بني أن يكون من الوطء السابق من الزوج وبني أن يكون من الزنى ،ووقوع الزنى

( )1الرؤية اإلسالمية لبعض املامرسات الطبية.436 :
( )2الرؤية اإلسالمية لبعض املامرسات الطبية.682 :
( )3خلق اإلنسان بني الطب والقرآن.454:
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()1

يف الوجود أكثر وأغلب من تأخر احلمل هذه املدة ،فقدم الشارع

هاهنا النادر عىل

الغالب ،وكان مقتىض تلك القاعدة أن جيعل زنى ال يلحق بالزوج عمال بالغالب ،لكن اَّلل
تعاىل رشع حلوقه بالزوج لطفا بعباده وسرتا عليهم وحفظا لألنساب وسدا لباب ثبوت
الزنى ،كام اشرتط تعاىل يف ثبوته أربعة جمتمعني سدا لبابه حتى يبعد ثبوته ،وأمرنا أن ال
نتعرض لتحمل الشهادة فبه ،وإذا حتملناها أمرنا بأن ال نؤدي هبا ،وأن نبالغ يف السرت عىل
الزان ما استطعنا ،بخالف مجيع احلقوق كل ذلك رشع طلبا للسرت عىل العباد ومنة عليهم،
فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القواعد ،وإال فهي عىل خالف اإلحلاق
()2

بالغالب دون النادر)

وقريب منه قول العز بن عبد السالم(:ذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنني من
حني طلقها الزوج بعد انقضاء عدهتا باألقراء فإنه يلحقه ،مع أن الغالب الظاهر أن الولد
ال يتأخر إىل هذه املدة .فإن قيل :إنام حلقه ألن األصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة
واإلكراه ،قلنا وقوع الزنا أغلب من تأخر احلمل إىل أربع سنني إال ساعة واحدة وكذلك
اإلكراه والوطء بالشبهة وال يلزم عىل ذلك حد الزنا فإن احلدود تسقط بالشبهات ،بخالف
إحلاق األنساب فإن فيه مفاسد عظيمة منها جريان التوارث ومنها نظر الولد إىل حمارم
()3

الزوج ،ومنها إجياب النفقة والكسوة والسكنى ،ومنها اإلنكاح واحلضانة)

ولكن الذي ال نرى عذره هو التعصب أو التشنيع عىل املخالف ،كام قال ابن العريب
عن بعض املالكية ممن الح هلم من النصوص ما يؤيده الواقع الصحيح ال واقع احلكايات
والعجائز ،فقال عنهم بحدة(:نقل بعض املتساهلني من املالكيني أن أكثر مدة احلمل تسعة

( )1املراد بالشارع هنا أقوال الفقهاء ال النصوص لعدم داللة النصوص عىل يشء من ذلك.
( )2فروق القرايف.204/3 :
( )3قواعد األحكام.122/2 :
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أشهر ،وهذا ما مل ينطق به قط إال هالكي :وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر احلمل
()1

يف الرحم الكواكب السبعة تأخذه شهرا شهرا)

وقد نص األطباء عىل أن التي تقول بأن زوجها مات ،وبعد أربع سنني ولدت،
مستحيل علمي ًا ،ألن املشيمة ال يمكن أن حتمله كل هذه املدة(.)2
 2ـ قدرة الزوج عىل اإلنجاب
ألن عجزه عن اإلنجاب دليل عىل عدم ثبوت النسب له ،والعجز إما أن يكون
لصغر أو مرض ،ولذلك بحث الفقهاء ثبوت النسب للصبي الذي مل يبلغ ،واملصاب
بعاهات تناسلية ،وسنبحث حكم املسألتني فيام ييل:
الصبي الذي مل يبلغ:
اختلف الفقهاء يف العمر الذي يمكن أن ينسب فيه الولد إىل الزوج إن كان طفال
عىل قولني:
القول األول :حتديد العمر بعرش سنوات ،وهو قول احلنابلة(،)3واستدلوا عىل ذلك
بقول النبي ( :وارضبوهم عىل الصالة لعرش ،وفرقوا بينهم يف املضاجع)(،)4وأمر النبي
 بالتفريق بينهم ،دليل عىل إمكان الوطء الذي هو سبب الوالدة.
القول الثان :حتديد العمر بالبلوغ ،واستدلوا عىل ذلك بأن الولد إنام يكون من املاء،
وال ينزل حتى يبلغ ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه زمن يمكن البلوغ فيه ،فيلحقه الولد ،كالبالغ.
( )1أحكام القرآن البن العريب.80/3 :
( )2الرؤية اإلسالمية لبعض املامرسات الطبية.682 :
( )3وهلم قول آخر ،وهوحتديد العمر بتسعة أعوام ،ونصف عام مدة احلمل ،واستدلوا عىل ذلك بالقياس عىل املرأة
حيث يمكن أن يولد هلا لتسع.
( )4احلاكم ،311/1 :البيهقي ،229/2 :الدارقطني ،230/1 :أبو داود ،133/1 :أمحد.180/2 :
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 2ـ ما روي أن عمرو بن العاص ،وابنه عبد اَّلل ،مل يكن بينهام إال اثنا عرش عاما.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن احلمل ال يثبت إال بالبلوغ ،وخيتلف البلوغ من
فرد إىل فرد ،فلذلك ال يصح اجلزم باحلمل ممن شك يف حصول احلمل منه إال بتحر من
املختصني ،فإن شكوا ،فإن احلمل ثابت منه ال يمكن رصفه بالشك ،ألن األصل هو أن
الولد للفراش.
املصاب بعاهات تناسلية:
اتفق الفقهاء عىل أنه إن ولدت امرأة مقطوع الذكر واألنثيني ،مل يلحق نسبه به ،ألنه
يستحيل منه اإلنزال واإليالج( ،)1وقد اختلفوا فيمن قطعت أنثياه دون ذكره أو ذكره دون
أنثياه عىل قولني:
القول األول :ال يلحقه النسب ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا عىل ذلك بأنه ال خيلق
منه الولد عادة ،وال وجد ذلك ،فأشبه ما لو قطع ذكره معهام ،وال اعتبار بإيالج ال خيلق منه
الولد ،كام لو أولج إصبعه.
القول الثان :يلحقه النسب ،وهو قول عند احلنابلة فيام يتعلق بقطع األنثيني ،وقول
عند الشافعية فيام يتعلق بقطع الذكر ،إلمكان نزول املني منهام وقول احلنفية يف املمسوح،

( )1ذكر ابن قدامة قوال يف اعتبار الفراش دون إمكانية اإليالج ،واستدل له بأنه يمكن أن تستدخل املرأة مني الرجل،
فتحمل ،وقد رد عليه بأن الولد خملوق من مني الرجل واملرأة مجيعا ،ولذلك يأخذ الشبه منهام ،وإذا استدخلت املني بغري مجاع،
مل حتدث هلا لذة متني هبا ،فال خيتلط نسبهام ،ولو صح ذلك لكان األجنبيان الرجل واملرأة إذا تصادقا أهنا استدخلت منيه ،وأن
الولد من ذلك املني ،يلحقه نسبه ،وما قال ذلك أحد ،انظر :املغني.65/8:
( )2ونرى صحة هذا القول وإمكان اإلنزال الرتباطه باملني ال باإليالج ،ولكن إثبات ذلك حيتاج إىل حتقيق علمي
يثبت نسبة الولد إىل أبيه ،وما قاله ابن قدامة من تعليل غري صحيح من الناحية العلمية ألن بويضة املرأة ال تفتقر حلصول احلمل
للذة.
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قال الرسخيس(:إذا جاءت بولد إىل سنتني يثبت النسب منه ،وال تبطل تلك الفرقة ؛ ألن
()1

ثبوت النسب باعتبار اإلنزال بالسحق
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو احتامل ثبوت النسب يف حال قطع الذكر دون األنثيني
إذا أمكن اإلنزال ،ويتوقف ذك كام ذكرنا سابقا عىل اإلثبات الطبي بقدرة املصاب عىل
اإلنجاب ،أما مقطوع األنثيني فيستحيل منه اإلنجاب بال شك ،لعدم إمكان اإلنزال.
 3ـ حصول االتصال بني الزوجني:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :اعتبار هذا الرشط ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أنه مل حيصل إمكان الوطء هبذا العقد ،فلم يلحق به الولد ،كزوجة ابن سنة ،أو
كام لو ولدته لدون ستة أشهر.
 2ـ أنه ال جيوز حذف اإلمكان عن االعتبار ،ألنه إذا انتفى حصل اليقني بانتفائه عنه،
فلم حيز إحلاقه به مع يقني كونه ليس منه.
القول الثان:عدم اعتبار هذا الرشط ،وهو قول احلنفية ،واستدلوا عىل ذلك بان
األصل يف ثبوت النسب هو الزوجية التي كنى عنها الرشع بالفراش ،قال الكاسان (:نسب
الولد من الرجل ال يثبت إال بالفراش ،وهو أن تصري املرأة فراشا له لقوله  (:الولد
للفراش وللعاهر احلجر ،واملراد من الفراش هو املرأة فإهنا تسمى فراش الرجل وإزاره
وحلافه( ،)2وقد استدل باحلديث من الوجوه التالية:
 1ـ أن النبي  أخرج الكالم خمرج القسمة ،فجعل الولد لصاحب الفراش واحلجر
( )1املبسوط.104/5:
( )2بدائع الصنائع.242/6:
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للزان ،فاقتىض أن ال يكون الولد ملن ال فراش له ،كام ال يكون احلجر ملن ال زنا منه ،إذ
القسمة تنفي الرشكة.
 2ـ أنه  جعل الولد لصاحب الفراش ،ونفاه عن الزان بقوله (:وللعاهر
احلجر) ،ألن مثل هذا الكالم يستعمل يف النفي.
 3ـ أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش ،فلو ثبت نسب ولد ملن ليس
بصاحب الفراش مل يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش ،وهذا خالف النص.
وقد بنوا عىل هذا كثريا من الفروع منها أنه لو تصادق الزوجان عىل أن الولد من
الزنا من فالن ال يثبت النسب منه ،ويثبت من الزوج ألن الفراش له.
ومنها أنه لو تزوج رجل امرأة يف جملس ،ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ،ثم أتت
امرأته بولد لستة أشهر من حني العقد ،أو تزوج مرشقي بمغربية ،ثم مضت ستة أشهر،
وأتت بولد ،فإن الولد يلحقه يف كل ذلك ،واستدلوا عىل ذلك بأن الولد إنام يلحقه بالعقد،
ومدة احلمل ،دون االعتبارات األخرى.
ومثل ذلك ما لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ،فبلغتها وفاته ،فاعتدت،
ونكحت نكاحا صحيحا يف الظاهر ،ودخل هبا الثان ،وكان هلا منه أوالد ،فإنه إذا قدم
األول ،وردت إليه فإن اجلمهور عىل أن واألوالد له ؛ ألهنم ولدوا عىل فراشه ،وخالف يف
ذلك أبو حنيفة ،وجعل الولد لألول ؛ ألنه صاحب الفراش ،ألن نكاحه صحيح ثابت،
ونكاح الثان غري ثابت ،فأشبه األجنبي.
ومثله كذلك ما لو تزوج رجالن أختني ،فغلط هبام عند الدخول ،فزفت كل واحدة
منهام إىل زوج األخرى ،فوطئها ،ومحلت منه ،فال يكون الولد للواطئ عند احلنفية خالفا
للجمهور.
الرتجيح:
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نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا الرشط ،ألن الرشع مع تشوفه إلثبات
األنساب ،فإنه تشوف كذلك لتحقيقها ،وأن تكون صحيحة للمنتسبني إليها ،فرشع لذلك
حتريم الزنى ،والعدة واالسترباء وحرم التبني ،وغري ذلك من الترشيعات ،باعتبار أنه ال
مصلحة لالبن يف االنتساب لغري أبيه ،وال مصلحة لألب يف أن ينسب إليه غري ابنه.
الرشط الثان ـ ثبوت النسب من الناحية الرشعية
اتفق الفقهاء عىل ثبوت النسب من العالقة الرشعية الصحيحة التي يدل عليها العقد
الرشعي الصحيح ،واختلفوا يف غريها اختالفا شديدا ،وحلساسية املسألة من الناحية
الواقعية نحاول هنا أن نفصل كالم الفقهاء يف هذا املوضوع بام تقتضيه أمهيته وواقعيته من
تفصيل:
ثبوت النسب بالزوجية:
اتفق الفقهاء عىل أن النسب يثبت بالزوجية سواء كان عقد الزواج صحيحا أو
فاسدا ،قال الكاسان( :ويستوي فيه النكاح الصحيح والفاسد إذا اتصل به الوطء ،ألن
النكاح الفاسد ينعقد يف حق احلكم عند بعض مشاخينا لوجود ركن العقد من أهله يف حمله،
والفاسد ما فاته رشط من رشائط الصحة ،وهذا ال يمنع انعقاده يف حق احلكم كالبيع
الفاسد إال أنه يمنع من الوطء لغريه ،وهذا ال يمنع ثبات النسب كالوطء يف حالة احليض
()1

والنفاس)

ويستوي يف ذلك كون املنكوحة حرة أو أمة ،ألهنا املقصود من فراش الزوجية ،التي
ثبوت
يكنى عنها كام رأينا بالفراش ،وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك العلامء ،قال ابن القيم (:فأما ُ
النسب ِ
()2
ِ
بالفراش ،فأمجعت عليه األمة)
( )1بدائع الصنائع.243/6 :
( )2زاد املعاد.410/5 :
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ولعل أهم دليل يستند إليه العلامء يف إثبات النسب بالفراش ما روته عائشة ،قالت:
َ
رسول اَّلل اب ُن
اختصم سعدُ ب ُن أبـي وقاص ،وعبدُ ب ُن زمعة يف غالم ،فقال سعد :هذا يا
أخي عتبة بن أبـي وقاص ع َِهدَ إيل أنه ابنُه ،ان ُظر إىل َشب ِ
هه ،وقال عبدُ ب ُن زمعة :هذا أخي يا
َ
ُ
َ
رسول اَّلل  ،فرأى شبه ًا بـين ًا ب ُعتبة،
رسول اَّلل ُولِدَ عىل فِراش أبـي ِمن َوليدَ تِ ِه ،فنظر
(هو َل َك يا عَبدُ بن زَ مع َة ،الو َلدُ لِ ِ
راش ،ولِلع ِ
اه ِر احل َجر واحت ِ
لف ِ
َجبـي ِمن ُه يا َسو َد ُة)،
َ
َ
َ َ
فقالَ ُ :
َ ُ
فلم ت ََر ُه َسو َد ُة َق ُّط(.)1

ِ
النبوي ٌ
ثبوت
أصل يف
قال ابن القيم مبينا مواضع االستدالل باحلديث(:فهذا احلكم
ُّ
عارض ِ
الفراشُ ،قد َم
النسب بالفراش ،ويف أن األمة تكون فِ َراش ًا بالوطء ،ويف أن الشبه إذا
َ
تتبعض ،ف ُثبت من ٍ
عليه ِ
وجه ُد َ
الف ُ
ون وجه ،وهو الذي ُيسميه
راش ،ويف أن أحكا َم النسب
ُ

حق ،وأهنا من الرشع)
بعض الفقهاء ُحك ًام بـنيَ ُحكمني ،ويف أن القاف َة ٌّ
ُ

()2

وقد اختلف الفقها ُء فيام تص ُري به الزوجة فراش ًا ،عىل األقوال التالية:
نفس العقد وإن علم أنه مل جيتمع هبا ،بل لو طلقها عق َبه يف املجلس،
القول األول :أنه ُ
وهو قول احلنفية ،وقد ذكرنا أقواهلم يف الرشط األول.
القول الثان :أنه العقدُ مع إمكان الوطء ،وهو قول اجلمهور.
ِ
املحقق ال إمكانه املشكوك فيه ،وهو رواية عن
القول الثالث :أنه العقدُ مع الدخول
واختيار ابن تيمية ،وابن القيم.
أمحد،
ُ
الرتجيح:
الصحيح
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثالث ،قال ابن القيم (:وهذا هو
ُ

( )1البخاري ،724/2 :مسلم ،1080/2 :احلاكم ،731/3 :الرتمذي ،463/3 :الدارمي ،482/2 :البيهقي:
 ،266/10أبو داود ،282/2 :النسائي ،379/3 :ابن ماجة ،646/1 :املوطأ ،739/2 :أمحد.65/1 :
( )2زاد املعاد.410/5 :
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الزوج ،ومل َي ِ
تصري املرأة فراش ًا ومل ُ
بن هبا ملجرد إمكان
يدخل هبا
املجزوم به ،وإال فكيف
ُ
ُ
ٍ
بعيد .وهل ي ُعدُّ ُ
أهل العرف واللغة املرأة فراش ًا قبل البناء هبا ،وكيف تأيت الرشيع ُة بإحلاق
ِ
نسب بمن مل ِ
ٍ
يبن بامرأته ،وال َ
ُ
اإلمكان
بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا
دخل هبا ،وال اجتمع هبا
تصري املرأة فِراش ًا إال بدخول حمقق)
قد يقطع بانتفائه عادة ،فال
ُ

()1

ويف حال الشك يعرض األمر عىل املختصني كام يف كل املسائل التي يشك فيها.
ثبوت النسب يالعالقة املشتبه فيها:
اختلف الفقهاء يف العالقة التي ليست بزواج صحيح ،وال زواج فاسد ،وال زنا
حمضا ،بل هي مؤسسة عىل شبهة تدرأ احلد عن صاحبها ،عىل قولني:
القول األول :يلحق النسب ،فمن وطئ امرأة ال زوج هلا بشبهة ،فأتت بولد ،فإنه
يلحقه نسبه ،وهو قول الشافعي وأيب حنيفة واحلنابلة ،قال أمحد :كل من درأت عنه احلد
أحلقت به الولد( ،)2واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أنه وطء اعتقد الواطئ حله ،فلحق به النسب ،كالوطء يف النكاح الفاسد.
 2ـ أنه خيتلف عن الزنا ،ألنه ال يعتقد احلل فيه.
القول الثان :ال يلحق النسب ،وهو قول عند احلنابلة،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن النسب ال يلحق إال يف نكاح صحيح ،أو فاسد ،أو ملك ،أو شبهة ملك ،ومل
يوجد يشء من ذلك.
 2ـ أنه وطء ال يستند إىل عقد ،فلم يلحق الولد فيه بالوطء ،كالزنا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل مقصد الرشع من إثبات
( )1زاد املعاد.415/5 :
( )2املغني.66/8 :
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األنساب ،خاصة مع كون فراش الشبهة فراشا مل ينازعه فيه أحد ،فصار النسب خمتصا به.
االشرتاك يف معارشة الزوجة:
إن حصل اشرتاك يف الزوجة بعالقة مشتبه فيها ،فإن لذلك حالتان:
االشرتاك غري احلقيقي:
وهو عدم حصول االشرتاك يف طهر مل يمسها الزوج فيه،مع عدم معارشة الزوج
زوجته بعده ،وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :أن النسب يلتحق بالواطئ ،وينتفي عن الزوج من غري لعان برشط أن
تأيت به ألكثر من ستة أشهر ،وهو قول اجلمهور ،أما إن أنكر الواطئ الوطء ،فالقول قوله
بغري يمني ،ويلحق نسب الولد بالزوج ؛ ألنه ال يمكن إحلاقه باملنكر ،وال تقبل دعوى
الزوج يف قطع نسب الولد.
القول الثان :أن الولد يلحق بالزوج ،وهو قول احلنفية وقول عند احلنابلة ،بناء عىل
أن الولد للفراش.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول يف حال حصول االسترباء احلقيقي ،فإن
شك كان األرجح هو القول الثان ،ألن األصل هو نسبة الولد لفراش الزوج ،فإن استمر
الشك ،ترجح التحري بالوسائل العلمية الدقيقة ،ويثبت هبا النسب ألحدمها برشط اجلزم
بذلك ،ألن بقاء النسب مع الشك يف صحته رضر للولد ،فقد ينتسب لغري أبيه ،ورضر
للزوج ،فقد يريب غري ولده.
االشرتاك احلقيقي:
وهو حصول االشرتاك ،إما بسبب طهر مسها الزوج فيه ،أو معارشة الزوج زوجته
بعده ،فقد اتفق الفقهاء عىل أن الولد للفراش ،وقد أمكن كونه منه ،أما إن ادعى الزوج أنه
80

من الواطئ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل األقوال التالية:
القول األول :يعرض عىل القافة معهام فيلحق بمن أحلقته منهام ،فإن أحلقته بالواطئ
حلقه ،ومل يملك نفيه عن نفسه ،وانتفى عن الزوج بغري لعان ،وإن أحلقته بالزوج حلقه ،ومل
يملك نفيه باللعان( ،)1وهو قول احلنابلة(.)2
القول الثان :يعرض عىل القافة فإن أحلقته هبام ،حلق هبام ،ومل يملك الواطئ نفيه عن
نفسه ،وللزوج نفيه باللعان ،وهو قول عند احلنابلة.
القول الثالث :أنه يلحق الزوج بكل حال ؛ ألن داللة قول القافة ضعيفة ،وداللة
الفراش قوية ،فال جيوز ترك داللته ملعارضة داللة ضعيفة ،وهو ما رجحه ابن قدامة(.)3
القول الرابع :استعامل القرعة يف إثبات النسب ،وهو قول إسحاق بن راهويه ،وكان
الشافعي يقول به يف القديم ،ويستدل هلذا بام روي عن زيد بن أرقم ،قال :أتى عيل بن أبـي
ُّ
ِ ِ
ٍ
طالب بثالثة وهو باليمن وقعوا عىل امرأة يف ُط ٍ
بالو َل ِد؟
هر واحد ،فسأل اثنني أ ُتقران هلذا َ
قاال :الَ ،حتّى سأهلم مجيع ًا ،فجعل كلام سأل ِ
فأقرع بـينهم ،فأحلق الولد بالذي
اثنني قاال :ال،
َ
صارت عليه القرعة ،وجعل عليه ثلثي الدية ،قال :فذكر ذلك للنبـي  ،فضحك حتى
َبدَ ت ن ََو ِ
اج ُذ ُه(.)4
الرتجيح:

( )1أما إن مل توجد قافة ،أو أنكر الواطئ الوطء ،أو اشتبه عىل القافة ،فإنه يلحق بالزوج ؛ ألن املقتيض للحاق النسب
به متحقق ،ومل يوجد ما يعارضه ،فوجب إثبات حكمه ،املغني.67/8 :
( )2انظر :كشاف القناع ،408/5 :املغني.67/8 :
( )3املغني.67/8:
( )4احلاكم ،225/2 :البيهقي ،266/10 :أبو داود ،281/2 :النسائي ،379/3 :ابن ماجة.786/2 :قال ابن
القيم»:يف إسناده حييـى بن عبد اَّلل الكندي األجلح وال حيتج بحديثه ،لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد ُك ُّلهم ثقات إىل عبد
خري ،وقد أعل هذا احلديث بأنه روي عن عبد خري بإسقاط زيد بن أرقم ،فيكون مرسالً ،انظر :زاد املعاد.429/5 :
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نرى أن األرجح هو استعامل القافة ،والذي منع بعض الفقهاء من استعامهلا هو عدم
دقتها الكافية إلثبات األنساب ،وهي اآلن أدق ألن الذي يامرسها خمتصون وبأجهزة دقيقة،
فلذلك كانت أوىل الوسائل كام سنرى.
ثبوت النسب بالعالقة غري الرشعية:
اختلف الفقهاء يف حكم ثبوت النسب بالعالقة غري الرشعية وهي الزنا عىل قولني:
القول األول :ثبوت نسب ابن الزنا ألمه دون أبيه ،وهو قول مجهور العلامء ،بل
اتفقت عىل القول به املذاهب الفقهية املختلفة ،حتى اعترب عند بعضهم من اإلمجاع الذي ال
يرقى إليه شك ،قال ابن عبد الرب(:فنفى أن يلحق يف اإلسالم ولد الزنى ،وأمجعت األمة
عىل ذلك نقال عن نبيها  وجعل رسول اَّلل  كل ولد يولد عىل فراش لرجل الحقا به
()1

عىل كل حال إىل أن ينفيه بلعان عىل حكم اللعان)

وسننقل هنا بعض النصوص املثبتة هلذا القول من املذاهب الفقهية املختلفة ،واملبينة
ألسباب القول بعدم الثبوت:
قال اجلصاص (:الزانية ال نسب لولدها من قبل األب ؛ إذ ليس بعض الزناة أوىل به
حلاقه به من بعض ،ففيه قطع األنساب ومنع ما يتعلق هبا من احلرمات يف املواريث
واملناكحات وصلة األرحام وإبطال حق الوالد عىل الولد وما جرى جمرى ذلك من احلقوق
التي تبطل مع الزنا ،وذلك قبيح يف العقول مستنكر يف العادات ولذلك قال النبي (:
الولد للفراش وللعاهر احلجر (ألنه لو مل يكن النسب مقصورا عىل الفراش وما هو يف حكم
الفراش ملا كان صاحب الفراش بأوىل بالنسب من الزان وكان ذلك يؤدي إىل إبطال
األنساب وإسقاط ما يتعلق هبا من احلقوق واحلرمات)
( )1التمهيد.183/8 :
( )2أحكام القرآن للجصاص.295/3:
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()2

وقد نص اإلمامية عىل أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح ،ومع الشبهة وال يثبت
مع الزنا ،فلو زنى فانخلق من مائه ولد عىل اجلزم ،مل ينتسب إليه رشعا(.)1
وإىل هذا ذهب اإلباضية ،كام قال يف رشح النيل(:إن ولد الزنى ال يلحق بأبيه يف
اإلسالم ،أي ال يلحق بمن زنى بأمه يف اإلسالم إن زنى يف اإلسالم هبا وسامه أبا ألن الولد
()2

بحسب الظاهر من مائه ،قال  (:الولد للفراش وللعاهر احلجر ( ،والعاهر :الزان)

وقد ذكر ابن القيم أن هلذا القول زيادة عىل احلديث السابق دليالن من السنة مها:
 1ـ عن ابن عباس قال :قال رسول اَّلل ( :الَ ُم َساعَاة يف ِ
اإلسال ِمَ ،من َساعى يف

اجل ِ
اهلِية َف َقد َِحل َق بِ َعص َبتِ ِهَ ،و َمن ادعى َو َلد ًا ِمن غ ِ
ث َوالَ ُي َو ُ
ال َي ِر ُ
َري رشدَ ٍةَ ،ف َ
رث)(،)3
َ

واملساعاة هي الزنى ،وكَان األصمعي جيع ُلها يف اإلماء دون احلرائر ،ألهنن يسعني ملواليهن،
ِ
َ
رضائب مقررة ،فأبطل النبـي  املساعاة يف اإلسالم ،ومل ُيلحق
وكان عليهن
فيكتسب َن هلم،
ُ
النسب به(.)4
النسب هبا ،وعفا عام كان يف اجلاهلية منها ،وأحلق
َ
 2ـ روي حديث عمرو بن شعيب ،عن أبـيه ،عن جده (أن النبـي  ،قىض أن ُكل
مستلح َق اس ُت ِ
لح َق بعد أبـيه الذي ُيدعى له ،ادعاه ورث ُته ،فقىض أن ُكل َمن ك َ
َان ِمن أ َم ٍة
َ
ِ
ِ
در َك
يملِ ُكها يو َم
أصاهبا فقد َحل َق بمن استلح َقه ،وليس له مما ُقس َم َقبله من املرياث ،وما َأ َ
َ
ٍ
ِ
أنكره ،وإن كان ِمن
من مرياث مل ُيقسم ،فله نصي ُبه ،وال ُيلحق إذا كان أبوه الذي ُيدعى له َ

( )1رشائع اإلسالم.225/2:
( )2رشح النيل.492/15:
( )3احلاكم ،380/4 :البيهقي ،259/6 :أبو داود ،279/2 :أمحد.362/1 :
( )4قال يف عون املعبود « :إن أهل اجلاهلية كانت هلم إماء يساعني وهن البغايا اللوايت ذكرهن اَّلل تعاىل يف قوله
تعاىل :وال تكرهوا فتياتكم عىل البغاء﴾ إذا كان سادهتن يلمون هبن وال جيتنبوهن فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيدها
يطؤها وقد وطئها غريه بالزنا ،فربام ادعاه الزان وادعاه السيد ،فحكم النبي  بالولد لسيدها ،ألن األمة فراش السيد كاحلرة
ونفاه عن الزان» عون املعبود.252/6 :
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ٍ
لحق وال ُ
يرث ،وإن كان الذي ُيدعى له هو
أمة مل يملكها ،أو من ُحرة ع َ
َاه َر هبا ،فإن ال ُي َ

ادعاه ،فهو من ِ
ولد زنية ِمن حرة كان أو أمة)( ،)1ويف رواية( :وهو ولد زنى ألهل أمه من
ُ
كانوا حر ًة أو أمة ،وذلك فيام استلحق يف ِ
أول اإلسالم ،فام اقتسم ِمن مال قبل اإلسالم ،فقد
مىض)
القول الثان :أن املولو َد ِمن الزنى إذا مل يكن مولود ًا عىل فراش يدعيه صاحبه،
وادعاه الزانُ ،أ ِحل َق به ،وهو قول إسحاق بن راهويه ،واحلسن البرصي ،فقد قال يف رجل
زنى بامرأة ،فولدت ولد ًا ،فادعى ولدَ هاُ :جيلد ويلز ُمه الولد ،وهو قول عروة بن الزبـري
َ
وسليامن بن يسار فقد روي عنهام أهنام قاال :أ ُّيام رجل أتى إىل غالم يزعم أنه ابن له ،وأنه
زنى بأمه ومل َيد ِع ذلك الغال َم أحد ،فهو ابنُه ،واحتج سليامن ،بأن عمر كان ُيلِ ُ
يط أوال َد
اجلاهلية بمن ادعاهم يف اإلسالم(.)2
املذهب كام تراه قوة ووضوح ًا ،وليس
وقد انترص هلذا القول ابن القيم ،فقال (:وهذا
ُ
للفراش)وصاحب هذا املذهب ُ
والقياس
أول قائل به،
أكثر ِمن (الولد
ُ
ُ
مع اجلمهور ُ
الصحيح يقتضيه( ،ومن األدلة التي ذكرها ابن القيم لذلك:
فاألب أحدُ الزانيـني ،وقد ُو ِجدَ الولدُ ِمن ماء الزانيـني،
 1ـ أن القياس يدل عليه،
َ
وقد اشرتكا فيه ،فلامذا يلحق بأمه ،وينسب إليها،وترثه وير ُثها ،ويثبت النسب بـينه وبـني
ِِ
غريه.
أقارب أمه مع كوهنا زنت به ،ويمنع من حلوقه باألب إذا مل يدعه ُ
 2ـ حديث جريج للغالم الذي زنت أ ُّمه بالراعي حيث قال له :من أبوك يا غالم؟
قال :فالن الراعي ،فهذا القول من الغالم يدل عىل صحة النسب للزان ،قال ابن القيم:
الكذب)
(وهذا إنطاق من اَّلل ال ُيمكن فيه
ُ
( )1الدارمي ،483/2 :البيهقي ،260/6 :أبو داود ،279/2 :ابن ماجة ،917/2 :أمحد.253/6 :
( )2البيهقي ،263/10 :املوطأ.740/2 :
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 3ـ عدم صحة حديث املساعاة الذي استدلوا به ،قال ابن القيم(:ولكن يف إسناد
هذا احلديث رجل جمهول ،فال تقوم به حجة( ،وسببه يمنع االستدالل به عىل هذا ،فقد كان
غريه بالزنى ،فربام ادعاه
قوم يف اجلاهلية هلم إماء بغايا ،فإذا و َلدَ ت أم ُة أحدهم وقد وطئها ُ
النبـي  بالولد
سيدها ،وربام ادعاه الزان ،واختصام يف ذلك ،حتى قام اإلسالم ،فحكم
ُّ
ُ
احلديث الثان فهو صحيح يف الداللة
للسيد ،ألنه صاحب الفراش ،ونفاه عىل الزان ،أما
لكنه ضعيف يف الثبوت ،قال ابن القيم (:لكن فيه حممد بن راشد ،ونحن نحتج بعمرو بن
ُ
ُ
ُ
القول بموجبه ،واملصري إليه،
احلديث به ،فإن ثبت هذا
شعيب ،فال ُيعلل
احلديث ،تعنيَ
ُ
فالقول قول إسحاق و َمن معه)
وإال

()1

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت نسب ابن الزنا ألمه وأبيه ،ونرى أن سبب
ثبوت نسبه ألمه رشعا هو دليل ثبوت نسبه ألبيه ،ألنه من كليهام حصل الزنا ،فال معنى
لثبوته من أحدمها ونفيه عن اآلخر ،ثم تعليل ذلك بكونه من زنا.
فإذا انتفت هذه العلة ،والتي هبا يعتقد اإلمجاع عىل عدم ثبوت نسب ابن الزنى من
الزان ،بقي أن نبحث عن علة ثبوت نسبه ألمه ،وهي ـ كام مر معنا ـ تتلخص يف كون نسبته
إليها حمققة ،فهي التي ولدته ،وال شك يف نسبه منها بخالف ابن الزنا ،فقد ينتسب هلذا
الزان أو ذاك ،فلذلك ينفى عنهم مجيعا لعدم التحقيق ،فالعلة إذن من نفي نسب ابن الزنا
عن الزان هي عدم التحقق من صحة نسبته ال كونه ابن زنا(.)2
فلذلك إذا انتفت هذه العلة ،واستطعنا أن نتعرف عىل نسبه إما بادعاء أبيه له ،أو

( )1زاد املعاد.429/5 :
( )2ويدل هلذا قول اجلصاص السابق » :الزانية ال نسب لولدها من قبل األب ؛ إذ ليس بعض الزناة أوىل به حلاقه به
من بعض ».
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بوسائل أخرى جازمة ،فإن نسبه يثبت إىل الزان بال شك.
وليس يف النصوص ما ينفي هذا ،أما قوله (:الولد للفراش)فهو بناء عىل األصل،
وحرص منه  عىل إثبات األنساب ،ولكن حديثنا هنا عىل امرأة ليست فراشا ،ولذلك
كان عمر يلحق األنساب التي ال فراش هلا ،قال ابن عبد الرب(:وقد ظن أن عمر كان يليط
أوالد اجلاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم ال ،وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة،
()1

وإنام الذي كان عمر يقيض به أن يليط أوالد اجلاهلية بمن ادعاهم إذا مل يكن هناك فراش)

وعلة ذلك هي حاجة الولد لنسب ينتمي إليه ،فإن كان الفراش نسبا ،فهو أرشف
األنساب ،فلذلك إذا تنازع الزان وصاحب الفراش قدم صاحب الفراش ،لكن يف حال
عدم التنازع ،فإن الولد ألبيه سواء كان صاحب الفراش أو غريه ،ودليل ذلك أن النبي 
قال هذا احلديث يف حال ممارسته القضاء عند التنازع.
هذا عن الدليل الذي نراه كافيا إلثبات نسب ابن الزنى ،وال نرى االكتفاء بالثبوت
عند االدعاء ،لقلة من يدعي ابن الزنا ،بل نرى لويل األمر أن يبحث يف أنساب أبناء الزنى
بالطرق املختلفة برشط كوهنا جازمة ،ثم إحلاقهم بآبائهم ،خاصة مع توفر الوسائل العلمية
التي تؤكد ذلك ،رعاية ملقصد الرشع من حفظ األنساب ،وإحلاقها بأصحاهبا.
وقد يقول البعض بأن يف هذا فتحا ملفسدة الفواحش ،ونقول إجابة عن ذلك :بل
هو سد هلذه املفسدة ،وسد ألخطر آثارها:
أما كونه سدا للمفسدة ،فإن الرجل إن علم بأن زناه قد يالحقه بابن ينسب إليه قد
يفتضح به أمره ربام يرعوي عن الفاحشة ،فإن فعلها اجتهد يف الوسائل التي متنع حصول
احلمل ،فيكون ذلك درءا ملفسدة أخرى.
ثم إن الذين يعرتضون هبذا ملاذا حيملون املرأة ،وهي طرف يف هذه اخلطيئة جريرة ما
( )1التمهيد.193/8 :
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فعلت وحدها ،وينزهون الرجل ،فوصمة العار تبقى يف املرأة طول الدهر ،ولو أصبحت
كرابعة تقى وورعا ،بينام يتمسح بالرجل إن تلفظ باالستغفار الذي حيتاج إىل استغفار.
أما كوهنا سدا ألخطر آثارها ،فهو أن أخطر آثار الزنى هو اختالط األنساب ،وإنتاج
املرشدين الذين قد يصبحون عالة عىل املجتمع ،ويكون املجتمع سبب ما حيصل هلم ،فكيف
نرجو من ولد ندعوه ابن زنا ،ونحرمه من أبسط حقوقه ،وهو النسب ،أن يرىض عن جمتمع
ينظر إليه ،وكأنه هو اخلطيئة بعينها ،مع أنه ال عالقة له هبا ،وال إثم له فيها.
فلذلك كان أكرب ما يقدم هلؤالء املظلومني واملرشدين والباحثني عن أصوهلم هو
متكينهم من ذلك ،بل توفري ذلك هلم ،فينتسبون إىل آبائهم ،ويعوهلم آباؤهم شاءوا أم أبوا،
أما االكتفاء برعايتهم رعاية مادية ،فإن ذلك ال يسد اجلوع الذي يف نفوسهم ملعرفة
جذورهم ،وال يالمون يف ذلك فهو جبلة كل إنسان.
فإن مل يفعل ويل األمر هذا ،فإنا نرى أن الواجب عىل من انتسب إليه ولد هبذا الطريق
أن يضمه إليه ويلحقه به ،وال تكمل توبته إال بذلك ،فال معنى ألن يعمر املسجد ،ويطقطق
املسابح بيده ،وولده يعمر املواخري ،ويتيه يف الشوارع ،ال جيد أبا ينسبه إليه ،وال بيتا حيميه.

ثانيا ـ نفي النسب ورشوطه
اتفق الفقهاء عىل أن الزوجة إذا ولدت ولدا يمكن كونه منه ،فهو ولده يف احلكم
لقول النبي ( :الولد للفراش) .وال ينتفي عنه إال أن ينفيه باللعان التام ،الذي اجتمعت
رشوطه والتي سنفصلها يف الفصول القادمة ،ويضاف إليها فيام يتعلق بنفي الولد الرشوط
التالية:
أن يذكر نفي نسب الولد إليه حال املالعنة:
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
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القول األول :اعتبار هذا الرشط ،فإذا مل يذكر ،مل ينتف ،إال أن يعيد اللعان ويذكر
نفيه ،وعىل هذا ،ال بد من ذكر الولد يف كل لفظة ،ومع اللعن يف اخلامسة ؛ ألهنا من لفظات
اللعان ،وهو قول الشافعية ورواية عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن من سقط حقه باللعان ،كان ذكره رشطا ،كاملرأة.
 2ـ أن غاية ما يف اللعان أن يثبت زناها ،وذلك ال يوجب نفي الولد ،كام لو أقرت
به ،أو قامت به بينة.
 3ـ أن حديث سهل بن سعد ،ورد فيه(:وكانت حامال ،فأنكر محلها)

()1

 4ـ عن ابن عمر أن رجال العن امرأته يف زمن رسول اَّلل  وانتفى من ولدها،
ففرق رسول اَّلل  بينهام ،وأحلق الولد باملرأة( ،)2والزيادة من الثقة مقبولة.
القول الثان :عدم اعتبار هذا الرشط ،وال حيتاج إىل ذكر الولد ونفيه ،ألنه ينتفي
بزوال الفراش ،وهو رواية عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان ،مل يذكر فيه الولد ،وقال فيه:
ففرق رسول اَّلل  بينهام ،وقىض أن ال يدعى ولدها ألب ،وال يرمى ولدها.
 2ـ أن رجال العن امرأته عىل عهد رسول اَّلل  ففرق النبي  بينهام ،وأحلق الولد
بأمه(.)3
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل األدلة الصحيحة الواردة فيه،
أما األحاديث التي استدل هبا أصحاب القول الثان ،فهي مطلقة فتحمل عىل التقييد الوارد
( :)1البخاري ،1772/4 :ابن حبان ،114/10 :أبو داود ،275/2 :النسائي.266/3 :
( )2البخاري ،2036/5 :ابن حبان ،122/10 :البيهقي ،402/7 :أبو داود ،278/2 :ابن ماجة ،669/1 :أمحد:
.7 / 2
( )3مسلم ،1132/2 :البيهقي ،409/7 :النسائي ،376/3 :أمحد.64/2 :
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يف أحاديث أصحاب القول األول ،وقد أجاب ابن حجر عىل احلديث الثان من أدلة القول
الثان عىل اعتبارهم الفاء سببية أي املالعنة سبب االنتفاء بقوله(:فإن أراد أن املالعنة سبب
ثبوت االنتفاء فجيد ،وإن أراد أن املالعنة سبب وجود االنتفاء فليس كذلك ،فإنه أن مل
يتعرض لنفي الولد يف املالعنة مل ينتف ،واحلديث يف املوطأ بلفظ وانتفى بالواو ال بالفاء)
()1

زيادة عىل أن رمي الزوجة بالزنى ال يدل عىل انتفاء ولده منها ،ألنه خالف األصل،
فاألصل أن الولد للفراش ،فلذلك ال يصح اخلروج عن األصل إال بدليل ،وهو الترصيح
بنفي ولده.
بل نرى مع ذلك ـ واَّلل أعلم ـ أن هذا الترصيح يفيد يف حال الشك يف كون ابن
اللعان من الزوج أو من الزان ،أما يف حال توفر الوسائل الكفيلة بإزالة الشك ،فإنه ال يصح
اللعان بنفي الولد ،إن ثبت نسبه من أبيه ،ويبقى اللعان لدرء احلد ،فاحلد يدرأ باللعان،
سواء حد القذف أم حد الرجم ،أما النسب ،فيمكن إثباته بالوسائل الكفيلة بذلك.
ونرى أن يف قوله (:لوال األيامن) دليل عىل ذلك ،فرسول اَّلل  يف هذا احلديث
مل يعمل الشبه يف نسبة ابن اللعان ألبيه لسببني:
 1ـ أن الشبه وحده ليس دليال كافيا ،بل هو حمتمل ،فلذلك مل يلحقه بناء عىل هذا
االحتامل الذي قد يتخلف ،وإن صدق مع رسول اَّلل  ،وهو رسول اَّلل ،قد ال يصدق
مع غريه ،والرسول  مرشع ألمته ،فلذلك مل يبن هذا احلكم عىل علمه ،خشية االقتداء
به يف ذلك.
 2ـ أن رسول اَّلل  أخرب عن هذا بعد حصول اللعان ،فلذلك لو أن التحري الدقيق
بالوسائل احلديثة أدت إىل التعرف عىل نسبة االبن قبل اللعان ،صح ذلك ،وكان فيه إثبات

( )1فتح الباري.460/9 :
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نسب قبل اللعان.
زيادة عىل أن نفي األب البنه قد يكون لغلبة شكه ،فلذلك إن أزيل هذا الشك بام
ينفيه نفيا جاز ما مل يستطع أن يتربأ منه ،بل قد يكون ذلك سببا لرتك اللعان مطلقا ،وعودة
الزوج لزوجته ،أو االكتفاء بتطليقها ،وهو من املقاصد الرشعية يف اللعان كام سنرى يف
حمله.
وقد تعرض ابن القيم هلذا التجاذب بني اللعان الذي يقتيض نفي النسب ،وبني الشبه
فالنبـي  قد حكم بعدَ اللعان ،ونفى الولد بأنه إن
الذي يقتيض إثباته ،فقال(:فإن قيل:
ُّ
صاحب الفراش فهو له ،وإن جاء ُيشبه الذي رميت به ،فهو له ،فام قو ُلكم
الزوج
جاء ُيشبِ ُه
َ
َ
يف مثل َهذه الواقعة إذا العن امرأته وانتفى من ولدها ،ثم جاء الولدُ يشبهه ،هل ُت ِ
لح ُقونه
ُ
ال بالقافة ،أو حتكمون بانقطاع نسبه منه عم ً
به بالشبه عم ً
ال بموجب لعانه؟)

()1

وأجاب بام يبني حقيقة هذا التعارض ،وأن كل االعتبارات فيه ممكنة ،فقال جوابا
نك ،وموضع ضيق جتاذب ِ
ُ
عن اإلشكال السابق(:هذا جمال َض ٌ
اللعان املقتيض
أعنتَه
النقطاع النسب ،وانتفاء الولد وأنه ُيدعى ألمه وال يدعى ألب ،والشبه الدال عىل ثبوت
نسبه من الزوج ،وأنه ابنُه ،مع شهادة النبـي  بأهنا إن جاءت به عىل شبهه ،فالولدُ له ،وأنه
كذب عليها ،فهذا مضيق ال َ
املستبرص البصري بأدلة الرشع وأرساره،
لص منه إال
يتخ ُ
ُ
ِ
وفرقه الذي سافرت به ِمه ُته إىل مطلع األحكام ،واملشكاة التي منها ظهر
واخلبـري بجمعه
ُ
ُ
احلالل واحلرام)

()2

ومرادنا من هذا أن املسألة حمتملة لكال الوجهني فلذلك ال حرج من اعتبار ما
ذكرناه ،فهو من الوجوه املحتملة ،ولو أن ابن القيم رجح وجها آخر عرب عن بقوله(:والذي
( )1زاد املعاد.381/5 :
( )2زاد املعاد.381/5 :
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يظهر يف هذا ،واَّلل املستعان وعليه التكالن ،أن حكم اللعان قطع حكم الشبه ،وصار معه
ِ
أضعفهام ،فال عربة للشبه بعد ميض حكم اللعان يف تغيـري
بمنزلة أقوى الدليلني مع
والنبـي  مل ُخي ِرب عن شأن الولد وشبهه ليغري بذلك حكم اللعان ،وإنام أخرب
أحكامه،
ُّ
ُ
استوجب اللعنة والغضب ،فهو إخبار عن
الصادق منهام من الكاذب الذي قد
عنه ،ليتبـني
َ
ُ
الصادق ِمن الكاذب بعد تقرر احلكم الديني ،وأن اَّلل سبحانه
أمر قدري كون يتبـني به
ِ
سيجعل يف الولد دلي ً
انتفائه من الولد ،وقال:
ال عىل ذلك ،ويدل عليه أنه  قال ذلك بعد
(إِن َجا َءت بِ ِه كذا وكذاَ ،ف َال ُأ َرا ُه إِال َصدَ َق َع َليهاَ ،وإِن َجا َءت بِ ِه ك ََذا َوك ََذاَ ،ف َال ُأ َرا ُه إِال
ك ََذ َب َع َليها) ،فجاءت به عىل النعت املكروه ،فعلم أنه َصدَ َق عليها ،ومل َي ِ
عرض هلا ،ومل
يفسخ حكم اللعان ،فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها)

()1

وما ذكره ابن القيم من عدم انتفاء اللعان صحيح ألن من مقاصد اللعان درء احلد،
فلذلك ال يفسخ اللعان ،وال يقام عىل الرجل أو املرأة احلد حتى لو ثبت صدق أحدمها،
وإنام الذي ذكرناه هو أمر له عالقة بالنسب حرصا عىل إثباته ألهله لتشوف الرشع إلثبات
األنساب ،وهو أمر تبعي للعان وأثر من آثاره ،فلذلك يمكن ختلفه ،بل يتحرى القايض
إلزالته ،فهو أخطر آثار اللعان.
ولو أن ابن القيم اطلع عىل دقة الوسائل احلديثة يف إثبات األنساب لقال بام ذكرنا،
فإن النصوص الرشعية جعلته حمتمال الحتامل الوسائل التي كانت موجودة حينذاك ،فإذا
زال الوهم عن الوسيلة وحتقق هبا املقصود حتققا يقينيا ،عاد احلكم إىل أصله ،واألصل يف
هذا الباب عودة األنساب إىل أصحاهبا.
أن ال يكذب الزوج نفسه بعد اللعان:
اتفق الفقهاء عىل أن الزوج املالعن إن كذب نفسه بعد اللعان ،وتبني له خطؤه ،فإن
( )1زاد املعاد.381/5 :
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ولده يلحق به ،وقد اختلف يف حقه يف استلحاق الولد بعد موته عىل قولني:
القول األول :يلحقه نسب الولد مطلقا ،حيا كان الولد أو ميتا ،غنيا كان أو فقريا،
وهو قول الشافعي ،وأيب ثور واحلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن هذا ولد نفاه باللعان ،فكان له استلحاقه ،كام لو كان حيا ،أو كان له ولد.
 2ـ أن النسب ال متنع التهمة حلوقه ،بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه ،فأقر بابن ،لزمه،
وسقط مرياث أخيه ،ولو كان االبن حيا وهو غني ،واألب فقري ،فاستلحقه ،فهو متهم يف
إجياب نفقته عىل ابنه ،ومع ذلك يقبل قوله ،فكذلك هاهنا.
القول الثان :يلحقه نسب الولد بقيود معينة ،فقيده الثوري بقوله(:إذا استلحق
الولد امليت نظرنا ؛ فإن كان ذا مال ،مل يلحقه ؛ ألنه إنام يدعي ماال ،وإن مل يكن ذا مال،
حلقه)
وقيده احلنفية بأنه إن كان الولد امليت ترك ولدا ،ثبت نسبه من املستلحق ،وتبعه
نسب ابنه ،وإن مل يكن ترك ولدا ،مل يصح استلحاقه ،ومل يثبت نسبه ،وال يرث منه املدعي
شيئا؛ ألن نسبه منقطع باملوت ،فلم يصح استلحاقه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت النسب باالستلحاق برشوط نعرفها يف حملها
من هذا الفصل.
أن ال تكون الزوجة مكرهة عىل الزنا:
ولو يف طهر مل يمسها فيه ،وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :إن أكرهت زوجته عىل الزنا يف طهر مل يصبها فيه ،فأتت بولد يمكن أن
يكون من الواطئ ،فهو منه ،وليس للزوج قذفها بالزنا ،وهو قول احلنفية ورواية عند
احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
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 1ـ أن هذا ليس بزنا منها.
 2ـ أن نفي الولد ال يكون إال باللعان ،ومن رشط اللعان القذف.
 3ـ أن اللعان ال يتم إال بلعان املرأة ،وال يصح اللعان من املرأة هنا ؛ ألهنا ال تكذب
الزوج يف إكراهها عىل ذلك.
القول الثان :أن له نفيه باللعان ،وهو قول الشافعي ورواية عند احلنابلة ،واستدلوا
عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أنه حمتاج إىل نفيه ،فرشع له اللعان طريقا إليه ،كام لو طالبته.
 2ـ أن نفي النسب الباطل حق له ،فال يسقط برضاها به ،كام لو طالبت باللعان
ورضيت بالولد.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري بالوسائل الدقيقة يف حال الشك ،كام ذكرنا
سابقا ،حتى ال ينسب االبن لغري أبيه ،وحتى يزول أمل الشك عن األب بربد اليقني ،ألن
األب الذي يشك يف نسبة ابنه إليه ال يمكنه أن يتعامل معه معاملة أبوية حمضة ،فلذلك
حيتاج إلزالة هذا الشك إما بإثباته له أو بإثباته ألبيه من الزنا.
أن تضع احلمل:
فال يصح نفي احلمل قبل الوضع ،وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل
األقوال التالية:
القول األول :ال ينتفي احلمل بنفيه قبل الوضع ،وال ينتفي حتى يالعنها بعد الوضع،
فإن العنها وهي حامل ،ثم أتت بالولد لزمه ،ومل يتمكن من نفيه ،وهو قول أيب حنيفة وقول
عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن احلمل غري مستيقن ،فيمكن أن يكون محال ومهيا ،فيصري نفيه مرشوطا
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بوجوده ،وال جيوز تعليق اللعان برشط.
 2ـ ثبوت الولد له إن العنها حال احلمل بسبب أن اللعان ال يكون إال بني الزوجني،
وهي قد بانت منه بلعاهنا يف حال محلها.
القول الثان :يصح نفي احلمل ،وينتفي عنه ،وهو قول مالك ،والشافعي ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 1ـ ما ورد يف حديث هالل من أنه نفى محلها فنفاه عنه النبي  وأحلقه باألول .وال
خفاء بأنه كان محال ،وهلذا قال النبي ( :انظروها ،فإن جاءت به كذا وكذا)

()1

 2ـ اآلثار الكثرية الدالة عىل ذلك من السلف.
 3ـ أن عدم القول بذلك فيه إلزام الزوج ولدا ليس منه ،وسد باب االنتفاء من أوالد
الزنا ،مع أن اَّلل تعاىل قد جعل له إىل ذلك طريقا ،فال جيوز سده.
 4ـ أن احلمل مظنون بأمارات تدل عليه ،وهلذا ثبتت للحامل أحكام ختالف هبا
احلائل :من النفقة ،والفطر يف الصيام ،وترك إقامة احلد عليها ،وتأخري القصاص عنها
وصحة استلحاق احلمل ،فكان كالولد بعد وضعه.
القول الثالث :إن كانت املرأة املالعنة حامال فبتامم االلتعان منهام مجيعا ينتفي عنه
احلمل ذكره أو مل يذكره ،إال أن يقر به فيلحقه وال حد عليه يف قذفه هلا مع إقراره بأن محلها
منه إذا التعن ،فلو صدقته هي فيام قذفها به ،ويف أن احلمل ليس منه حدث ،وال ينتفي عنه
ما ولدت ،بل هو الحق به ،فإن مل يالعنها حتى وضعت محلها فله أن يالعنها لدرء احلد
عن نفسه ،وأما ما ولدت فال ينتفي عنه بعد أصال ،وهو قول ابن حزم ،وهو املوضع الوحيد
لنفي الولد عنده(.)2
( )1أخرجه أمحد  )12477( 142/3ومسلم .3750
( )2املحىل.332/9 :
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وقد استدل لذلك بقوله (:الولد للفراش) ،قال ابن حزم(:فصح أن كل من ولد
عىل فراشه ولد فهو ولده إال حيث نفاه اَّلل تعاىل عىل لسان رسوله  ،أو حيث يوقن بال
شك أنه ليس هو ولده ،ومل ينفه  إال وهي حامل باللعان فقط ،فيبقى ما عدا ذلك عىل
حلاق النسب)
وهلذا االعتبار قال بأن الزوجة إن صدقته يف أن احلمل ليس منه ،فإن تصديقها له ال
يلتفت إليه ،بناء عىل تغليب اعتبار النسب ،فهو حق متعد ،ليس قارصا عىل األبوين ،فلذلك
ِ
ب ُك ُّل َن ْف ٍ
س إِ هال َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر
ال حق هلام يف نفيه ،واستدل لذلك بقوله تعاىلَ ﴿:و َال َتكْس ُ
َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى ﴾(األنعام ،)164:قال( :فوجب أن إقرار األبوين ال يصدق عىل نفي
الولد ،فيكون كسبا عىل غريمها ،وإنام نفى اَّلل تعاىل الولد إن كذبته األم والتعنت هي
والزوج فقط ،فال ينتفي يف غري هذا املوضع)

()1

الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ثبوت حق الزوج يف اللعان لنفي الولد الذي شك فيه
سواء كانت زوجته حامال أو غري حامل بالرشوط التي ذكرناها سابقا من تقديم التحري،
واللعان يف هذه احلالة ،ال يكون لنفي الولد بل لدرء احلد ،إال إذا مل تفلح الوسائل يف التعرف
عىل صحة النفي ،أو مل توجد ،فحينذاك يمكن االلتعان لنفي الولد.
فلذلك فإن القول الثان هو األرجح لترصيح األدلة به ،قال ابن قدامة( :وهذا القول
هو الصحيح ؛ ملوافقته ظواهر األحاديث وما خالف احلديث ال يعبأ به كائنا ما كان)

()2

موضع تفصيل ال ُبد
وقد فصل ابن القيم موضع االلتعان يف هذه احلالة بقوله(:هذا
ُ
َ
احلمل إن كان سابق ًا عىل ما رماها به ،وعلم أهنا زنت وهي حامل منه ،فالولد
منه ،وهو أن
( )1املحىل.332/9 :
( )2املغني.61/8 :
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له قطع ًا ،وال ينتفي عنه بلعانه ،وال َحيِ ُّل له أن ينف َيه عنه يف اللعان ،فإهنا ملا علقت به ،كانت
احلمل الحق ًا به ،فزناها ال ُيزيل حكم حلوقه به ،وإن مل يعلم مح َلها َ
ُ
حال
فراش ًا له ،وكان
زناها الذي قد قذفها به ،فهذا ينظر فيه ،فإن جاءت به ألقل ِمن ستة أشهر من الزنى الذي
رماها به ،فالولدُ له ،وال ينتفي عنه بلعانه ،وإن ولدته ألكثر من ستة أشهر من الزنى الذي
رماها به ،نظر ،فإما أن يكون استربأها قبل زناها ،أو مل يستربئها ،فإن كان استربأها ،انتفى
الولد عنه بمجرد اللعان ،سواء نفاه ،أو مل ينفه ،وال ُبد من ِذكره عند من يشرتط ِذكره ،وإن
مل يستربئها ،فهاهنا أمكن أن يكون الولدُ منه ،وأن يكون من الزان ،فإن نفاه يف اللعان،
انتفى ،وإال حلق به ،ألنه أمكن كو ُنه منه ومل ينفه)

()1

وما ذكره ابن القيم من التفصيل يدل عىل تشديد الرشع يف اللعان املتعلق بنفي الولد،
بخالف اللعان لدرء احلد ،الختالف املقصد يف كليهام ،وهو يؤيد بذلك ما ذكرناه سابقا
من تقديم التحري عىل اللعان.
الترصيح بنفيه عند الوضع:
وهو أن يرصح بنفيه حال اللعان وبعد الوضع ،فإن سكت عن نفيه ،مع إمكانه ،فقد
اختلف الفقهاء يف ذلك عىل األقوال التالية:
القول األول :له تأخري نفيه مدة ،وقد اختلفوا يف تقدير هذه املدة ،فقدرها أبو حنيفة
باليوم واليومني ،ألن النفي عقيب الوالدة يشق ،فقدر باليومني لقلته ،وقدرها أبو يوسف
وحممد بمدة النفاس ؛ ألهنا جارية جمرى الوالدة يف احلكم ،وحكي عن عطاء ،وجماهد ،أن
له نفيه ما مل يعرتف به فكان له نفيه ،كحالة الوالدة.
القول الثان :إن سكت عن نفيه ،مع إمكانه الترصيح بنفيه لزمه نسبه ،ومل يكن له
نفيه بعد ذلك ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،وال يتقدر ذلك عندهم بزمن ،بل هو عىل ما
( )1زاد املعاد.380/5 :
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جرت به العادة ،إن كان ليال فحتى يصبح وينترش الناس ،وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى
يأكل أو يرشب ،أو ينام إن كان ناعسا ،وأشباه ذلك من أشغاله ،فإن أخره بعد هذا كله ،مل
يكن له نفيه ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أنه خيار لدفع رضر متحقق ،فكان عىل الفور ،كخيار الشفعة.
 2ـ أن قول النبي ( :الولد للفراش) ( )1عام خرج منه ما وردت به السنة الثابتة،
وبقي ما عداه عىل عموم احلديث.
 3ـ أن ما ذكره املخالفون من آجال حتكم ال دليل عليه.
القول الثالث :أنه ليس له نفيه بعد الوضع ،وهو قول ابن حزم ،وقد سبق ذكر أدلته
يف املسألة السابقة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن التأخر عن نفيه بعد الوضع ،وبعد توفر األسباب
الكافية للعانه هتمة تقتيض املزيد من التحري ،زيادة عىل التحري الذي ذكرناه سابقا.
أعذار التأخر عن الترصيح بالنفي وأحكامها:
نص الفقهاء( )2القائلون باشرتاط الفورية يف اعتبار تعلله باجلهل ،عىل احلاالت التي
يمكن اعتبارها وعدم اعتبارها ،وهذه خالصة ما ذكروا من ذلك(:)3
تعلله باجلهل بالوالدة :فيتعلل بأنه مل يعلم بالوالدة ،فيصدق إن كان يف موضع خيفى
عليه ذلك ،مثل أن يكون يف بلدة أخرى ،فالقول قوله مع يمينه ؛ ألن األصل عدم العلم،
أما إن كان معها يف الدار فال يقبل منه ذلك ،ألنه ال يكاد خيفى عليه.
( )1الرتمذى ( ،434/4رقم  )2121وقال :حسن صحيح .وغريه.
( )2املغني.61/8:
( )3انظر :املبدع ،96/8 :اإلنصاف للمرداوي ،256/9 :كشاف القناع ،404/5 :املغني ،62/8 :املهذب،122/2 :
إعانة الطالبني.390/3 :
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تعلله باجلهل بحقه يف نفيه :بأن يقول :علمت والدته ،ومل أعلم أن يل نفيه ،أو علمت
ذلك ،ومل أعلم أنه عىل الفور ،فينظر إىل علمه وفقهه ،فإن كان ممن خيفى عليه ذلك ،كعامة
الناس ،قبل ،أما إن كان فقيها ،فال يقبل ذلك منه ؛ إال إذا خفيت عليه مثل هذه األحكام.
تعلله بالعذر الذي يمنعه من احلضور لنفيه:كاملرض أو العمل ،ويف هذه احلالة ينظر إىل
مدة تأخره ،فإن كانت قصرية مل يبطل نفيه ،أما إن كانت طويلة وأمكنه التنفيذ إىل احلاكم
ليبعث إليه من يستويف عليه اللعان والنفي ،فلم يفعل ،سقط نفيه إال إذا أشهد عىل نفسه أنه
ناف لولد امرأته ،فإن مل يشهد ،بطل خياره.
تعلله بعدم تصديق املخرب له بوالدة زوجته:وينظر يف هذه احلالة إىل مدى استفاضة
اخلرب وانتشاره ،فإن كان مستفيضا منترشا ،مل يقبل قوله ،أما إن مل يكن مستفيضا ،وكان
املخرب غري عدل فإنه يقبل منه هذا العذر.
تعلله بالسرت عىل نفسه وعىل زوجته :إن ادعى تأخري نفيه رجاء موت الولد ليسرت عليه
وعيل نفسه مل يقبل عذره ،ألنه أخر نفيه مع اإلمكان لغري عذر.
الترصيح بالقذف مع نفي النسب:
فإذا وجد نفي النسب وحده دون القذف ،فإن له يف ذلك أحكاما خاصة ترجع إىل
تعبريه يف نفي ولده ،ومن األمثلة التي ذكرها الفقهاء لعدم الترصيح قوله عن ولده:ليس
هذا الولد مني ،فال حد عليه يف هذه احلالة الحتامل أنه يريد أنه من زوج آخر ،أو من وطء
بشبهة ،أو غري ذلك ،وهلذا يسأل عن مراده ،ويصدق يف إخباره عن نفسه ،وال حيد أو
يطالب باللعان إال يف حالة واحدة ،وهي أن يرصح بزناها ،فإن قالت الزوجة :بل أردت
قذيف ،فالقول قوله ؛ ألنه أعلم بمراده.
وقد اختلف الفقهاء هنا يف املسائل التالية:
ادعاء حصول اإلكراه للزوجة عىل الزنا:
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لو ادعى أهنا أكرهت عىل الزنا( ،)1فهل يالعن ألجل نفي ولده منها،أم ال يالعن،
وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
القول األول :ال يطالب باللعان ألنه مل يقذفها ،ومن رشط اللعان القذف ،ويلحقه
نسب الولد ،وهو قول احلنفية وقول عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن اللعان إنام ورد به الرشع بعد القذف ،يف قوله تعاىلَ ﴿:وا هل ِذي َن َي ْر ُم َ
ون
َأزْ واجهم و َمل ي ُكن َهلم ُشهدَ اء إِ هال َأن ُفسهم َف َشهاد ُة َأح ِد ِهم َأربع َشهاد ٍ
ات بِاَّللهِ إِ هن ُه ملَِ ْن
َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
ُ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ
الص ِ
اد ِقنيَ ﴾(النور)6:
ه
 2ـ ملا العن النبي  بني هالل وامرأته كان بعد قذفه إياها ،وكذلك ملا العن بني
عويمر العجالن وامرأته كان بعد قذفه إياها.
 3ـ أن نفي اللعان إنام ينتفي به الولد بتاممه منهام ،وال يتحقق اللعان من املرأة هاهنا.
القول الثان :أن له اللعان ،وهو قول الشافعي وقول عند احلنابلة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم اللعان ،مع التحري يف نسب الولد ،ألن مقصد
اللعان درء احلد ،ويف هذه احلالة يدرأ احلد عنها إن نكلت عن اللعان باعتبارها مكرهة ،أما
التحقق من نسب الولد ،فلنفي الشك كام ذكرنا سابقا.
ادعاء حصول الوطء بشبهة:
لو رصح بأهنا موطوءة بشبهة مع ادعائه علمها بذلك ،وقد اتفق الفقهاء عىل أنه قد
قذفها بذلك ،ولكنهم اختلفوا يف حقه يف لعاهنا لنفي نسب ولدها عىل قولني:
القول األول :ليس له نفيه باللعان ،وهو قول الشافعية وقول عند احلنابلة ،ألنه يمكنه
نفي نسبه بعرضه عىل القافة.
( )1مع اتفاقهم عىل أنه ال حد عليه يف ذلك ألنه ليس قذفا.

99

القول الثان :أن له اللعان لنفي نسب الولد منها ،وهو قول احلنابلة ،واستدلوا عىل
ذلك بام ييل:
 1ـ أنه رام لزوجته ،فيدخل يف عموم قوله تعاىلَ ﴿:وا هل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َو َمل ْ َي ُك ْن
ون َأزْ َو َ
ات بِاَّللهِ إِ هنه ملَِن الص ِ
َهلم ُشهدَ اء إِ هال َأن ُفسهم َف َشهاد ُة َأح ِد ِهم َأربع َشهاد ٍ
اد ِقنيَ ﴾(النور)6:
ُ ْ ه
ُ ُ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ
ُْ َ ُ
 2ـ أنه قد تتعذر القافة ،وقد ال يعرتف الرجل بام نسب إليه ،أو يغيب أو يموت ،فال
ينتفي الولد.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أنه ليس له نفي الولد باللعان ،بل له أن يستعمل يف ذلك
وسائل التتحقق الرشعية ،وهي متيرسة ويقينية يف عرصنا.
ادعاء عدم والدة الزوجة:
لو قال لزوجته :ما ولدته وإنام التقطته أو استعرته ،وخالفته املرأة يف ذلك ،وقد
اختلف الفقهاء يف أهيام يصدق ،واختلفوا بناء عىل ذلك يف حقه يف لعاهنا لنفي النسب عىل
قولني:
القول األول :القول قول الرجل ،وال يقبل قول املرأة إال ببينة وهي امرأة مرضية،
تشهد بوالدهتا له ،فإذا ثبتت والدهتا له ،حلقه نسبه ؛ ألنه ولد عىل فراشه ،والولد
للفراش،وهو قول الشافعي وأيب ثور واحلنفية وقول عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بأن
الوالدة يمكن إقامة البينة عليها ،واألصل عدمها ،فلم تقبل دعواها من غري بينة ،كالدين.
القول الثان :أن القول قول املرأة ،وهو قول عند احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:و َال َحيِ ُّل َهل ُ هن َأ ْن َي ْك ُت ْم َن َما َخ َل َق اَّللهُ ِيف َأ ْر َح ِام ِه هن
﴾(البقرة ،)228:وحتريم كتامنه دليل عىل قبول قوهلا فيه.
 2ـ أنه خارج من املرأة ،تنقيض به عدهتا ،فقبل قوهلا فيه ،كاحليض.
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 3ـ وعىل هذا القول فإن النسب الحق به إال أن ينفيه باللعان ،فقد اختلف فيه عىل
وجهني:
 4ـ ليس له نفيه ؛ ألن إنكاره لوالدهتا إياه ،إقرار بأهنا مل تلده من زنا ،فال يقبل إنكاره
لذلك ،ألنه تكذيب لنفسه.
 5ـ أن له نفيه ؛ ألنه رام لزوجته ،وناف لولدها ،فكان له نفيه باللعان ،كغريه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن القول يف هذه احلالة هو قول البينة ،وهي التأكد
من صحة نسبة الولد ألبيه ،وال يصح اللعان يف هذا ،ألن اللعان مرتبط بالقذف ،والزوج
مل يقذفها ،وإنام اهتمها ،فإن تعذرت البينة أو مل تكن جازمة ،فإن الولد للفراش.

ثالثا ـ مسائل معارصة تتعلق بنسب الولد
لقد حدثت يف عرصنا بسبب التقدم العلمي والتقني كثري من الوسائل التي يتم
بواسطتها احلمل ،وهلا عالقة هبذا اجلانب ،وذلك يستدعي البحث عن أحكامها يف ضوء
الضوابط الرشعية إلثبات األنساب ،وهذا ما سنحاول طرحه يف هذا املطلب:
 1ـ شتل اجلنني:
والصورة العلمية هلذا ـ كام يذكر املختصون ـ هو أنه يتم شفط البويضة من مبيضها
خالل منظار خيرتق جدار البطن،ثم تلقيح هذه البويضة بمني من الزوج يلتحم هبا ليكونا
بيضة ترشع يف االنقسام إىل عديد من اخلاليا ثم إيداع هذه الكتلة من اخلاليا أي اجلنني
الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونيا الستقبال جنني ،فيكمل اجلنني نموه يف رحم
هذه السيدة املضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منهام تكون.
ويتعلق هبذا النوع من احلمل بغض النظر عن مدى واقعيته حاليا ،نوعان من
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األحكام ،يرتبط أحدمها بالتكليف الرشعي ،ويتعلق اآلخر بأثر هذا النوع من احلمل يف
حال حصوله ،وبياهنام فيام ييل:
احلكم التكليفي:
الظاهر من النصوص الرشعية واألدلة العقلية حرمة هذا النوع من احلمل ،وقد قال
هبذه احلرمة من املعارصين يوسف القرضاوي الذي سئل منذ فرتة طويلة( )1عن هذه املسألة
فأجاب بالقول باحلرمة ،وعلل فتواه بام نلخصه فيام ييل:
أن فيها إفسادا ملعنى األمومة:
ألن األم احلقيقية ـ حسب هذه املسألة ـ هي صاحبة البويضة امللقحة ،التي منها
يتكون اجلنني ،فهي التي ينسب إليها الطفل ،وهي األحق بحضانته ،وهي التي تناط هبا
مجيع أحكام األمومة وحقوقها من احلرمة والرب والنفقة واملرياث وغريها ،وكل دور هذه
األم يف صلتها بالطفل أهنا أنتجت بويضة أفرزهتا بغري اختيارها ،وبغري مكابدة وال مشقة
عانتها يف إفرازها.
أما املرأة التي محلت اجلنني يف أحشائها وغذته من دمها ،حتى غدا بضعة منها،
واحتملت يف ذلك مشقات احلمل ،فال تعدو أن تكون جمرد مضيفة أو حاضنة حتمل وتتأمل
وتلد ،فتأيت صاحبة البويضة ،فتنتزع مولودها من بني يدهيا ،دون مراعاة ملا عانته من آالم،
وما تكون لدهيا من مشاعر ،وكأهنا جمرد أنبوب من األنابيب ال إنسان ذو عواطف
وأحاسيس.
وقد دلت النصوص عىل أن حق األمومة ناتج عام تتحمله األم من أعباء احلمل،
ومتاعب الوضع ،فهي التي نوه هبا القرآن الكريم ،وأحاديث الرسول  ،كام قال تعاىل:
﴿ َو َو هص ْينَا ْ ِ
مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َث َال ُث َ
نس َ
ون
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا َ َ
اإل َ
( )1وذلك يف جمموعة أسئلة علمية وجهها له د.حسن حتحوت ،عرب جملة العريب.
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َش ْه ًرا ﴾(لقامن)15:
أن األم هي الوالدة لغة ورشعا:
ففي اللغة يعرب عن األم بوصف يعرب عنها وعن حقيقة صلتها بطفلها هو الوالدة،
وسمى األب الوالد مشاكلة لألم ،وسميا معا الوالدين عىل سبيل التغليب لألم الوالدة
احلقيقية ،أما األب فهو يف احلقيقة مل يلد ،إنام ولدت امرأته.
ويف الرشع نرى القرآن الكريم حيرص حقيقة األمومة يف الوالدة بنص حاسم ،فيقول
الالئِي َو َلدْ َهنُ ْم َوإِ ههنُ ْم َل َي ُقو ُل َ
اهت ْم إِ هال ه
ون ُمنْك ًَرا ِم ْن
يف ختطئة املظاهرين من نسائهم ﴿ :إِ ْن ُأ هم َه ُ ُ
ِ
ورا َوإِ هن اَّللهَ َل َع ُف ٌّو َغ ُفور﴾(املجادلة)2:
ا ْل َق ْول َوزُ ً
ومن السنة روي عن عبد اَّلل بن عمرو أن امرأة قالت :يا رسول اَّلل ،إن ابني هذا
كان بطني له وعاء ،وحجري له حواء ،وثديي له سقاء ،وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه
()1

مني! فقال ( :أنت أحق به ما مل تنكحي)

وألجل هذا أعطى الرشع حق احلضانة لألم وقدمها عىل األب ،وجعلها أحق
بطفلها منه ،ملا ذكرته هذه املرأة الشاكية من أسباب وحيثيات جتعلها أحنى عىل الطفل
وأرفق به وأصرب عىل حضانته من أبيه ،فقد صربت عىل ما هو أشد وأقسى من احلضانة،
حني محلته كرها ووضعته كرها.
مراعاة القواعد الرشعية النافية للرضر:
وخاصة قاعدتني مها :إن الرضر يزال بقدر اإلمكان ،وأن الرضر ال يزال بالرضر،
فإذا طبقنا هاتني القاعدتني عىل الواقعة التي معنا ،نجد أننا نزيل رضر امرأة -هي املحرومة
من احلمل -برضر امرأة أخرى ،هي التي حتمل وتلد ،ثم ال تتمتع بثمرة محلها ووالدهتا
( )1احلاكم 225/2 :البيهقي ،4/8 :أبو داود ،283/2 :وسيأيت احلديث عنه بتفصيل يف الفصل اخلاص بآثار حل
العصمة الزوجية من اجلزء الثالث.
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وعنائها .فنحن نحل مشكلة بخلق أخرى.
سد الذرائع:
ألن هذا الباب إذا فتح ،سيدخله كل ذات مال من ربات اجلامل والدالل ،ممن تريد
أن حتافظ عىل رشاقتها ،فام أيرس عليها أن تستأجر مضيفة حتمل هلا ،وتلد عنها ،وترضع
بدهلا ،وتسلم هلا بعد ذلك ولدا جاهزا تأخذه بيضة مقشورة ،ولقمة سائغة ،مل يعرق هلا فيه
جبني ،وال تعبت هلا يمني ،وال انتفض هلا عرق.
وإذا كان مبيض األنثى يفرز كل شهر قمري بويضة صاحلة -بعد التلقيح -ليكون
منها طفل ،فليت شعري ما يمنع املرأة الثرية أو زوجة الثري أن تنجب يف كل شهر طفال
مادام اإلنجاب ال يكلفها محال وال جيشمها والدة.
ويستطيع الرجل الثري أيضا أن يكون له جيش من األوالد بعد أن يتزوج من النساء
مثنى وثالث ورباع ،يمكن لكل واحدة أن تنجب حوايل  500مخسامئة من البنني والبنات
بعدد ما تنتج من البويضات ،طوال مدة تبلغ أو تتجاوز األربعني عاما من سن البلوغ إىل
سن اليأس.
هذا خالصة ما ذكره القرضاوي يف حكم هذه املسألة من الناحية التكليفية ،وال شك
يف هذه احلرمة ،ولكنها مع ذلك قد تنتفي يف أحوال خاصة تدعو إليها الرضورة ومتس إليها
احلاجة ،وذلك مثل أن يكون باملرأة عيب يف رمحها حيول بينها وبني احلمل مع الرغبة
الشديدة فيه ،ووجدت امرأة سليمة تقبلت استضافة محلها بدون استغالل هلا ،وإنام
تطوعت به رعاية هلا ،وكان ذلك عند طبيب ثقة خبري فال حرج يف هذه احلالة من هذا عىل
أن يبقى يف حدود الرضورة امللحة ،واألوىل اجتناب هذا السبيل والرىض بالقسمة اإلهلية.
وقد ذكر الشيخ القرضاوي مجلة من الرشوط يف حال احلاجة إىل مثل هذا النوع من
احلمل املحرم ،وهذه الرشوط هي:
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 1ـ جيب أن تكون احلاضنة امرأة ذات زوج ،إذ ال جيوز أن تعرض األبكار واأليامى
للحمل بغري زواج ،ملا يف ذلك من شبهة الفساد.
 2ـ .جيب أن يتم ذلك بإذن الزوج ،ألن ذلك سيفوت عليه حقوقا ومصالح كثرية،
نتيجة احلمل والوضع ،وإذا كان احلديث ينهى املرأة أن تصوم تطوعا إال بإذن زوجها،
فكيف بحمل يشغل املرأة تسعة أشهر ونفاس قد يستغرق أربعني يوما؟
 3ـ جيب أن تستويف املرأة احلاضنة العدة من زوجها ،خشية أن يكون برمحها بويضة
ملقحة ،فال بد أن تضمن براءة رمحها ،منعا الختالط األنساب.
 4ـ نفقة املرأة احلاضنة وعالجها ورعايتها ،طوال مدة احلمل والنفاس ،عىل أب
الطفل ملقح البويضة -أو وليه من بعده ،ألهنا تغذيه من دمها ،فال بد أن تعوض عام تفقد،
ِ
والت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه هن َحتهى َي َض ْع َن
وقد قال تعاىل يف شأن املطلقاتَ ﴿ :وإِ ْن ُك هن ُأ
مح َلهن﴾(الطالق)6:وقال يف شأن املرضعات ﴿ :و َع َىل املَْو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه هن َوكِ ْس َو ُ ُهت هن
ْ
َ
َْ ُ ه
وف ﴾ (البقرة)233:ثم قال :وع ََىل ا ْلو ِار ِ
بِاملَْعر ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك﴾(البقرة)233:
َ
َ
ُْ
 5ـ مجيع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس األوىل ،ألن هذا إرضاع
وزيادة ،إال فيام يتعلق بزوج املرأة احلاضنة ،فهناك يف الرضاع يعترب أبا ملن أرضعته أمه إذا
كان اللبن من قبله ،ألن التغريات التي حتدث بجسم املرأة أثناء احلمل ،وبعد الوضع من
إدرار اللبن ونحوه بسبب الولد أو اجلنني الذي كان ملاء الرجل دخل أسايس يف تكوينه.
 6ـ أن زوج املرأة احلاضنة أو املضيفة ليس له أي عالقة باجلنني أو الوليد.
 7ـ إن من حق هذه األم احلاضنة أن ترضع وليدها إن متسكت بذلك ،فإن ترك اللبن
يف ثدهيا دون امتصاص قد يرضها جسميا ،كام يرضها نفسيا ،وليس من مصلحة الطفل أن
جيري اَّلل له احلليب يف صدر أمه ،ثم يرتك عمدا ليغذى باحلليب الصناعي ،وقد جعل اَّلل
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ هم
الرضاع مرتبطا بالوالدة فقالَ :وا ْل َوالِدَ ُ
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الر َضا َع َة ﴾ (البقرة)233:
ه
 8ـ أن هذه األمومة -إن حدثت -جيب أن تكون هلا مزايا فوق أمومة الرضاع ،ومن
ذلك إجياب نفقة هذه األم عىل وليدها إذا كان قادرا واحتاجت هي إىل النفقة.
احلكم الوضعي:
وهو البحث يف نسب الولد هل هو ألمه أم ملضيفته ،وقد يقال هنا بادئ الرأي أن أم
الولد هي صاحبة البييضة ،ألن أصل الولد منها ،وسوف يرث خصائص البييضة ،وصاحبة
الرحم ال تعطيه إال غذاء كاملرضعة وال تعطيه أي توريث ألي صفة وراثية ،ولكن األدلة
الرشعية والكشوفات العلمية تنفي هذا االعتبار الذي يدل عليه ظاهر املسألة ،وينفيه
باطنها:
فقد نص العلامء عىل أنه ال دليل يقطع بعدم تأثري الرحم يف حال اجلنني وتوريث
اخلصائص ،فربام يقف الطب يوما ما عىل نوع ذلك التأثري ،بل قال بعض األطباء(:إن الولد
يف احلقيقة برصف النظر عن أصل البييضة ليس فقط نتاج الكروموزمات الوراثية فقد ثبت
طبي ًا اآلن ـ وهو االجتاه الطبي اجلديد ـ أن اإلنسان نتاج العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة
املحيطة ،وأشد هذه البيئات التصاقا به هو رحم أمه ،فبرصف النظر عن الكروموزومات
التي حتمل الشفرة الوراثية ،إال أن هذا السلوك الوراثي يتأثر بالبيئة ...فيمكن أن يكون
الطفل حيمل كروموزومات املبيض األصل الذي استنبط منه ،ولكن وجوده وتكونه وتغريه
صحي ًا وجسمي ًا ـ وقد يكون واَّلل أعلم نفسي ًا ـ متأثر بالرحم الذي محل فيه)

()1

زيادة عىل هذا الدليل العلمي الذي ال يزال حيتاج إىل تأكيد أكثر ،فإن ظاهر الكثري
من اآليات القرآنية يدل عىل اعتبار كون األم هي الوالدة كقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َأ ْن ُت ْم َأ ِجنه ٌة ِيف
ب ُط ِ
مح ُل ُه
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َ ْ
ون ُأ هم َهاتِ ُك ْم ﴾(النجم ،)32:وقوله تعاىلَ َ ﴿:
ُ
( )1االنجاب يف ضوء االسالم.231:
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ون َشهرا ﴾(لقامن ،)15:وقوله تعاىل ﴿ :واَّللهُ َأ ْخرج ُكم ِمن ب ُط ِ
ِ
ون ُأ هم َهاتِ ُك ْم
َ َ ْ ْ ُ
َ
َوف َصا ُل ُه َث َال ُث َ ْ ً
ون ُأمهاتِ ُكم َخ ْل ًقا ِمن بع ِد َخ ْل ٍق ِيف ُظ ُلام ٍ
خي ُل ُق ُكم ِيف ب ُط ِ
ت
ْ َْ
﴾(النحل ،)78:وقوله تعاىلُ ْ ْ َ ﴿:
َ
هَ ْ
ٍ
اهت ْم إِ هال ه
الالئِي َو َلدْ َهنُ ْم ﴾(املجادلة ،)2:وهذه اآلية
َث َالث ﴾(الزمر ،)6:وقوله ﴿ :إِ ْن ُأ هم َه ُ ُ
األخرية ملكان أوضح داللة من غريها عىل املطلوب ،فقد حرصت األمهات يف الوالدات.
ولعل هناك من يتوهم من أن املراد باحلرص هنا إنام هو بالنسبة إىل األزواج املظاهرين
ال بالنسبة إىل غريهم ،لكن هذا يتناىف مع األخذ بإطالق اآلية ،واألصل يف املطلق أن يبقى
عىل إطالقه.
ومع ذلك تبقى املسألة موضع بحث فيام يتعلق بالنسب فيام لو تنازعته صاحبة
البييضة واألم املضيفة ،أما احلرمة ،فال شك فيها قياسا عىل احلرمة بسبب الرضاع ،وهي
هنا من باب أوىل ،فاجلنني ال يتغذى من لبنها فقط ،وإنام يتغذى من حلمها ودمها.
 2ـ أطفال األنابيب:
من األسباب الرئيسية لعدم اإلنجاب يف املرأة ـ كام يقرر األطباء ـ هو انسداد البوقني،
وحيدث ذلك يف حدود  40باملئة ،ومنذ سنوات بدأت حماوالت يف التغلب عىل مشكلة
انسداد البوقني يف املرأة ،وذلك بطريقتني(:)1
الطريقة األوىل :استبدال األنبوبة املسدودة بأخرى سليمة وطبيعية ومفتوحة من
امرأة أخرى ،ويف عملية النقل التي تستغرق ساعات طويلة يتم تغذية األنبوبة باملحاليل
بواسطة األوعية الدموية التي تتصل هبا وتغذهيا(.)2
الطريقة الثانية :عملية طفل األنابيب التي نجحت يف  1978يف انجلرتا.
وهلذه الطريقة الثانية من احلمل أحوال خمتلفة ،بحسب نسبة احليوان املنوي أو
( )1انظر :الفقه واملسائل الطبية.85:
( )2رؤية إسالمية لزراعة بعض العضاء البرشية.453 :
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البييضة ،وهلذا عالقة بأحكام النسب ،وسنتكلم عن هذه األحوال وعن أحكامها التكليفية
والوضعية فيام ييل:
احلالة األوىل :أن يكون طفل األنبوب من احليوان املنوي للزوج وبييضة الزوجة،
فهذا مما ال خالف يف جوازه رشعا ،سواء كانت لنقص يف املرأة أو بغري عذر ،ويلحق الولد
بالزوجني.
احلالة الثانية :التحام احليوان املنوي مع بيضة امرأة أجنبية ،ثم نقلها من األنبوبة إىل
رمحها ،وقد اتفق الفقهاء عىل عدم جواز هذه العملية ،وقد استدل بعض العلامء عىل ذلك
ون()5إِ هال ع ََىل َأزْ َو ِ
من القرآن الكريم بقوله َ ﴿ :وا هل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
اج ِه ْم ْأو َما
ْ ُ
ومنيَ ﴾(املؤمنون)6 ،5:وقوله  ﴿:و ْ ِ ِ
َت َأيامهنم َفإِهنم غَري م ُل ِ
وج ُه ْم
احلافظنيَ ُف ُر َ
َ َ
َم َلك ْ ْ َ ُ ُ ْ ه ُ ْ ْ ُ َ
احلافِ َظ ِ
ات﴾(األحزاب)35:بنا ًء عىل عدم الفرق يف حفظ الفرج بني الرجال والنساء،
َو ْ َ
وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج اآلخر ومنيه(.)1
أما بالنسبة للنسب ،وهو احلكم الوضعي هلذه احلالة ،فإن الولد ولد املرأة ألهنا
صاحبة البييضة وهي احلامل ،وهي الوالدة فيرتتب عليهام مجيع أحكام الولد واألم ،أما
بالنسبة إىل األبوة ،فإن اشتبه احلال بني استناد الولد إىل الزوج األجنبي ،فالولد ولد الزوج
()2

لقول رسول اَّلل (:الولد للفراش وللعاهر احلجر)

أما إن مل يشتبه احلال ،بل علم أن الولد من نطفة األنبوبة املفروضة أهنا من األجنبي
كام إذا كان الزوج غائب ًا أو علم عدم قربه منها وإن كان حارض ًا أو كانت املرأة غري مزوجة
فال شك هنا يف عدم ثبوته له ،بل نسبه يثبت لصاحب النطفة واقعا ورشعا كام رجحنا ذلك
( )1لكنه عقب عىل ذلك بقوله «:لكن يف االستدالل باآليتني بحث ًا ،الحتامل انرصافهام إىل خصوص الزنا ،لعدم
تعارف نقل املني من غري عمل الزنا يف تلك االعصار حتى نادر ًا» الفقه واملسائل الطبية،89 :ولكن هذا التعقيب يتناىف مع داللة
القرآن الكريم الدائمة التي تتجاوز حدود الزمان ،ألن الواقع القرآن هو واقع مجيع األجيال التي أنزل هلا.
( )2الرتمذى ( ،434/4رقم  )2121وقال :حسن صحيح.
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سابقا.
احلالة الثالثة :نقل البييضة امللقحة ـ سواء كانت من الزوجني كام يف احلالة األوىل أو
من غريمها كام يف احلالة الثانية ـ إىل رحم امرأة غري صاحبة البييضة ،سواء كانت مزوجة أو
خلية ،وقد حتدثنا عن هذه احلالة يف مسألة خاصة حتت عنوان (شتل اجلنني)من هذا
املبحث.
احلالة الرابعة :نقل النطفة من الزوجني إىل زوجة أخرى هلذا الزوج بأن تكون
إحدامها هلا مبيض وليس هلا رحم مثال واألخرى هلا رحم وال تعطي بيضة ،وحكمها
التكليفي هو نفس حكم مسألة شتل اجلنني ،أما احلكم الوضعي فأبوة الزوج ثابتة ال شك
فيها ،أما األم فمقتىض ما مر من االستدالل هو أمومة احلامل الوالدة مع صاحبة البييضة.
احلالة اخلامسة :نقل نطفة الزوجني إىل الزوجة كام يف احلالة األوىل ،لكن بعد وفاة
زوجها ،فيمكن أن تؤخذ احليوانات املنوية من الزوج ،وتوضع يف ثالجة لتجمد إىل فرتة
بعد سنة أو سنتني أو يمكن حتى بعد وفاة الزوج ،ويمكن أن توضع هذه األجنة مرة أخرى
يف الرحم(.)1
واحلكم التكليفي هلذه احلالة يرتبط باعتبار امليت زوجا أم ال ،ألنه إذا اعترب أجنبيا
كام لو طلق صار منيه كمني األجنبي ،وذلك ال يبعد رشعا ألن العرف الرشعي عىل اعتبار
ارتباط الزوجية باحلياة ،بدليل إجازة زواج املتوىف عنها زوجها ،وجواز زواج الزوج بأختها
يف حال وفاهتا.
وبناء عىل بطالن الزوجية يف هذه احلالة ال جيوز نقل تلك النطفة إىل رحم الزوجة
بعد موت زوجها ،ويلحق بموت الزوج يف احلكم طالق الزوجة ،وخاصة إن بانت منه،
ألنه حيل هلا الزواج من غريه.
( )1االنجاب يف ضوء االسالم.194 :
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أما احلكم الوضعي للمسألة فهو أن الولد ولدمها كام عرفنا سابقا ،لكن يف إرثه من
أبيه امليت إشكاال ،وقد ذكر بعض املعارصين أن (الظاهر املستفاد من النصوص لزوم أن
يكون احلمل حال حياة األب يف إرثه منه ،فال يرث مثل هذا الولد( )1نعم ال مانع ـ ظاهر ًا ـ
أن يرث هذا الولد من أقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره يف الرحم لإلطالق.
ونختم هذه املسألة بقرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث
بعامن عاصمة اململكة األردنية اهلاشمية من  8إىل  13صفر 1407هـ  11 /إىل  16أكتوبر
1986فقد قرر بعد استعراضه ملوضوع التلقيح الصناعي [أطفال األنابيب] وذلك
باإلطالع عىل البحوث املقدمة واالستامع لرشح اخلرباء واألطباء ما ييل:
تبني للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام سبع ،وهي:
 1ـ أن جيري تلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست
زوجته ثم تزرع اللقيحة يف رحم زوجته.
 2ـ أن جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك
اللقيحة يف رحم الزوجة.
 3ـ أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني ثم تزرع اللقيحة يف رحم امرأة
متطوعة بحملها.
 4ـ أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع
اللقيحة يف رحم الزوجة.
 5ـ أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة
األخرى.
 6ـ أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجي ًا ثم تزرع
( )1االنجاب يف ضوء االسالم.194 :
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اللقيحة يف رحم الزوجة.
 7ـ أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها
تلقيح ًا داخلي ًا.
وقد قرر بناء عىل هذه األقسام بأن الطرق اخلمسة األوىل كلها حمرمة رشع ًا وممنوعة
منع ًا بات ًا لذاهتا ،أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب وضياع األمومة وغري ذلك من
املحاذير الرشعية.
وال خيرج ما ذكره هذا القرار عىل ما سبق ذكره من أحكام.

رابعا ـ إحلاق النسب بالقيافة
نظرا ملا تكلمنا عنه يف املسائل املاضية من إرجاع األمر يف النسب حال الشك ،ويف
أحوال كثرية أخرى ،للمختصني للتحقيق يف نسب الولد ،فإن هذا يستدعي التعرف عىل
األحكام املتعلقة بذلك وضوابطها ( ،)1وقد طرح الفقهاء هذه املسألة فيام يسمى اصطالحا

ُ
الفراش،
( )1نص الفقهاء عىل أن النسب يثبت من أربع جهات ،اختلفوا يف اعتبار بعضها ،وهذه اجلهات هي
ُ
واالستلحاق ،والبـينَ ُة ،وال َقا َف ُة ،أما ثبوت النسب بالفراش ،فقد سبق احلديث عنه يف املطالب املاضية ،أما ثبوت النسب بالبينة،
فله عالقة بأحكام الشهود ،وقد سبق احلديث عنها يف فصل خاص يف اجلزء األول ،أما االستلحاق فهذا تعريف خمترص به:
لغة :مصدر استلحق ،يقال :استلحقه ادعاه.
اصطالحا :عرفه ابن عرفة بأنه ادعاء املدعي أنه أب لغريه ،رشح حدود ابن عرفة.334 :
حكمه التكليفي :اتفق الفقهاء عىل أن حكم االستلحاق عند الصدق واجب ،ومع الكذب يف ثبوته ونفيه حرام ،ويعد
من الكبائر ،ألنه كفران النعمة ،لقوله  «:أيام امرأة أدخلت عىل قوم من ليس منهم ،فليست من اَّلل يف يشء ،ولن يدخلها اَّلل
جنته ،وأيام رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اَّلل تعاىل منه ،وفضحه عىل رؤوس األولني واآلخرين يوم القيامة»
وقد جاء يف حديث عمرو بن شعيب أن النبي  قىض أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له فقد حلق
بمن استلحقه » ويشرتط الفقهاء لصحة االستلحاق رشوطا معينة ،منها :أن يولد مثله ملثله ،وأن يكون جمهول النسب ،وأال
يكذبه املقر له إن كان من أهل اإلقرار ،وغريها.

111

بالقيافة ( ،)1فلذلك سنتعرض يف هذا املطلب ألحكامها ،وضوابطها.
وقد اختلف الفقهاء يف صحة إثبات النسب بالقيافة عىل قولني:
القول األول :صحة ثبوت النسب بالقيافة ،وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل
ذلك(:)2
ف َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم ﴾(اإلرساء ،)36:قال ابن
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َال َت ْق ُ
ف َما َل ْي َس َل َك
خويزمنداد(:تضمنت هذه اآلية احلكم بالقافة ،ألنه ملا قال تعاىلَ ﴿:و َال َت ْق ُ
ِ ِ
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأ ْو َلئِ َك ك َ
وال﴾(اإلرساء)36:دل عىل
بِه ع ْل ٌم إِ هن ه
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
جواز ما لنا به علم ،فكل ما علمه اإلنسان أو غلب عىل ظنه جاز أن حيكم به) ،قال
القرطبي(:فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهام كام يلحق الفقيه الفرع باألصل
()3

من طريق الشبه)

 2ـ أن عائشة ،قالت :دخل عيل النبي  مرسورا تربق أسارير وجهه ،فقال :أمل
تري أن جمززا املدجلي دخل عيل فرأى أسامة وزيدا( )4عليهام قطيفة قد غطيا هبا رءوسها
وقد بدت أقدامهام ،فقال( :إن هذه األقدام بعضها من بعض)( ،)5فإقراره  عىل ذلك
يدل عىل أن القافة حق .قال الشافعي(:فلو مل يعترب قوله ملنعه من املجازفة ،وهو  ال يقر

( )1عرفت اصطالحا :من يلحق النسب بغريه عند االشتباه بام خصه اَّلل تعاىل به من علم ذلك ،مغني املحتاج:
.438/4
( )2الطرق احلكمية ،184 :القرطبي ،258/10 :زاد املعاد ،418/5 :فروق القرايف.126/3 :
( )3القرطبي.258/10 :
( )4روي أن زيدا كان شديد البياض ،وكان ابنه أسامة أسود ،ولذلك أعجب رسول اَّلل  بقول جمزز القائف،
انظر :سري أعالم النبالء.222/1 :
( )5البخاري ،1365/3 :مسلم ،1082/2 :ابن حبان ،413/9 :الرتمذي ،440/4 :البيهقي،262/10 :
الدارقطني ،240/4 :أبو داود ،280/2 :النسائي ،381/3 :ابن ماجة.787/2 :
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عىل خطأ وال يرس إال باحلق)( ،)1قال ابن القيم(:ولو كانت كام يقول املُ ِ
ناز ُع َ
ون ِمن َأمر
اجلاهلية كالكهانة ونحوها ملا رس هبا ،وال ُأ ِ
ب ِ َهبا ،ولكانت بمنزلة الكَهانة .وقد صح
عج َ
ُ
عنه وعيدُ َمن َص َ
دق كاهن ًا)

()2

ِ
واعتبارها ،فقال يف ولد
 3ـ أن النبي  رصح يف احلديث الصحيح بصحتها
رش ِ
بن ُأ َمي َةَ ،وإن َجا َءت به ك ََذا َوك ََذا َف ُه َو لِ َ ِ
املالعنة( :إن َجا َءت بِ ِه ك ََذا وك ََذا َف ُه َو ِهلَالَل ِ
يك
ِ
ِ
َ َ ٌ ()3
ِ
األيام ُن َلك َ
َان ِيل َوهلَا شأن)
بن َسحام َء) ،فلام جاءت به عىل َش َبه الذي ُرم َيت به قالَ ( :لوالَ َ
ِ
ف يتبع َأثر الشبه ،وين ُظر إىل من ِ
يتص ُل،
وهل هذا إال اعتبار للشبه وهو عنيُ القافة ،فإن القائ َ ُ َ
فيحكم به لصاحب الشبه.
 4ـ أن النبـي  اعترب الشبه وبـني سببه ملا قالت له أ ُّم سلمة :أو حتتلم املرأة ،فقال:

ِ
(مم َي ُك ُ
ون الش َب ُه)(.)4

الرجل إذا َس َب َق ما َء املرأة ،كان الش َب ُه َل ُه،
 5ـ أخرب  يف احلديث الصحيح ،أن ماء ُ
وإذا َس َب َق َماؤُ ها َما َء ُه ،كان الش َب ُه َهلَا)( ،)5قال القرايف(:فدل هذا احلديث عىل أن مني املرأة
ومني الرجل حيدث شبها يف الولد باألبوين ،فيأيت يف اخللقة واألعضاء واملحاسن ما يدل
()6

عىل األنساب)

ِ
رجالن يف ٍ
طهر ،فقال
 6ـ أن السلف حكموا بالقيافة ،فعن عمر يف امرأة َوطئَها
( )1مغني املحتاج.438/4 :
( )2زاد املعاد.418/5 :
( )3أبو داود ( ،276/2رقم  ، )2254والرتمذى ( ،331/5رقم  ، )3179وقال :حسن غريب .وابن ماجه
( ،668/1رقم )2067
( )4البخاري ،1211/3 :النسائي.109/1 :
( )5البخاري ،1433/3 :مسلم ،250/1 :ابن حبان ،62/14 :البيهقي ،169/1 :ابن ماجة ،197/1 :أمحد:
.108/3
( )6فروق القرايف.126/3 :
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القائف ،قد اشرتكا فيه مجيع ًا ،فج َعله بـينهام ،قال الشعبـي :وعيل يقول :هو ابنُهام ،ومها أبواه
ُ
ٍ
يرثانه ،وعن سعيد بن املسيب ،يف رجلني اشرتكا يف ُط ِ
امرأة ،فحملت ،فو َلدَ ت ُغالم ًا
هر
يشبههامِ ،
فنظروا ،فقالوا :نراه ُيشبِ ُه ُه َام ،فأحلقه هبام ،وج َع َله
ُ
عمر  ،فدعا القافةُ ،
فرف َع ذلك إىل َ
ُ
ف ُّ
قط يف الصحابة َمن خالف عمر وعلي ًا يف ذلك ،بل حكم عمر
عر ُ
َير ُثهام ويرثانه ،وال ُي َ
وبحرضته املهاجرون واألنصار ،فلم ُينكِر ُه منهم منكر.
هبذا يف املدينةَ ،
 7ـ أن الواقع يثبت كثريا ما يقوله القافة ،ومن ذلك ما ورد يف مغني املحتاج عن
بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا ،قال :فكنت يف بعض أسفاري راكبا عىل
بعري ،واململوك يقوده ،فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ،ثم قال :ما أشبه
الراكب بالقائد ،قال :فرجعت إىل أمي فأخربهتا بذلك ،فقالت :إن زوجي كان شيخا كبريا
ذا مال ،ومل يكن له ولد فزوجني هبذا اململوك ،فولدتك ثم فكني واستلحقك( ،)1قال ابن
قدامة(:وقد روينا أن رجال رشيفا شك يف ولد له من جاريته ،وأبى أن يستلحقه ،فمر به
إياس بن معاوية يف املكتب ،وهو ال يعرفه ،فقال :ادع يل أباك .فقال له املعلم :ومن أبو هذا؟
قال :فالن .قال :من أين علمت أنه أبوه؟ قال :هو أشبه به من الغراب بالغراب .فقام املعلم
مرسورا إىل أبيه ،فأعلمه بقول إياس ،فخرج الرجل وسأل إياسا ،فقال :من أين علمت أن
هذا ولدي؟ فقال :سبحان اَّلل ،وهل خيفى ولدك عىل أحد ،إنه ألشبه بك من الغراب
()2

بالغراب .فرس الرجل ،واستلحق ولده)

 8ـ أن وجود الشبه بـني األجانب ،وانتفاؤه بـني األقارب ،وإن كان واقع ًا ،فهو نادر،
والنادر يف حكم املعدوم.
واألحكام إنام هي للغالب الكثري،
ُ

عارض بقافة وال َش َب ٍه ،فمخالف ُة ظاهر
 9ـ أن الفراش الصحيح إذا كان قائ ًام ،ال ُي َ

( )1مغني املحتاج.439/4 :
( )2املغني.47/6 :
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لدليل أقوى منه ،وهو ِ
ٍ
الف ُ
املستنكر خمالف ُة هذا الدليل الظاهر
غري مستنكر ،وإنام
الشبه
ُ
راش ُ
بغري يشء.
 10ـ أن تقديم اللعان عىل الشبه ،وإلغا ُء الشبه مع وجوده ،هو ِمن تقديم أقوى
َ
العمل بالشبه مع عدم ما ُيعارضه ،كالبـينة ُتقدم عىل
الدليلني عىل أضعفهام ،وذلك ال يمنع
اليد والرباءة األصلية ،و ُيعمل هبام عند عدمهام.
القول الثان :عدم اعتبار القافة يف إثبات األنساب ،وهو قول احلنفية ،ومن األدلة
عىل ذلك(:)1
 1ـ قوله  للذي أنكر ولده من لونه(:لعله نرعه عق) ،بعد أن قال له :هل لك من
إبل؟ قال :نعم قال :فام ألواهنا؟قال :بيض قال :هل فيها من أورق؟ قال :نعم قال :فمن
أين ذلك األورق؟ قال :لعله عرق نزع قال له (:لعله عرق نزع)( ،)2وهو يشري إىل أن
صفات األجداد وأجداد األجداد واجلدات قد تظهر يف األبناء فيأيت الولد يشبه غري أبويه،
وقد يأيت يشبه أبويه وليس منهم.
 2ـ أن حديث أسامة ال يصح االعتامد عليه للوجوه التالية(:)3
الوجه األول :أن رسول اَّلل  ال يتعني أن يكون رس لكون القيافة حقا ،بل جيوز أن
يرس لقيام احلجة عىل اجلاهلية بام كانوا يعتقدونه وإن كان باطال ،واحلجة قد تقوم عىل
اخلصم بام يعتقده وإن كان باطال ،وقد يؤيد اَّلل احلق بالرجل الفاجر وبام شاء ،فإمخال
الباطل ودحضه يوجب الرسور بأي طريق كان.
الوجه الثان :أن رسول اَّلل  رس بوجوده آية الرجم يف التوراة ،وهو ال يعتقد
( )1انظر :رشح معان اآلثار.103/3 :
( )2البخاري ،2032/5 :مسلم ،1137/2 :ابن حبان ،417/9 :البيهقي ،252/8 :أبو داود،278/2 :
النسائي ،376/3 :ابن ماجة.645/1 :
( )3فروق القرايف.126/3 :
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صحتها ،بل لقيام احلجة عىل الكفار وظهور كذهبم وافرتائهم فلم ال يكون هنا كذلك.
الوجه الثالث :أن املنافقني كانوا يطعنون يف نسبه من زيد ملخالفة لونه لون أبـيه ،ومل
ِ
القائف وافقت
ُ
ورسو ُله يف أنه ابنُه ،فلام شهد به
يكونوا يكتفون بالفراش ،وحكم اَّلل ُ
حكم اَّللِ ورسوله ،فرس به النبـي  ملوافقتِها حكمه ،ولتكذيبها َ
قول املنافقني ،ال
شهاد ُته
َ
إثبات النسب بقوله القائف؟.
أنه أثبت نسبه هبا ،فأين يف هذا
ُ
 3ـ أنه لو كان لِلشبه أثر ،الكتفي به يف و ِ
لد املالعنة ،ومل حيتج إىل اللعان ،ولكان
َ
ينتظِ ُر والدته ،ثم ُيلحق بصاحب الشبه ،ويستغني بذلك عن اللعان ،بل َ
كان الَ َي ِص ُّح نف ُيه
ِ
وجود الشبه بالزوج ،وقد دلت السن ُة الصحيح ُة الرصحية عىل نفيه عن املالعن ،ولو
مع
ِ
برصوها فإن َجا َءت بِ ِه ك ََذا وك ََذاَ ،ف ُه َو ِهلالل ِ
بن
كان الشبه له ،فإن
ّ
النبـي  قالَ ( :أ ُ

ُأمية)( ،)1وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه ،ف ُعلِ َم أنه لو جاء عىل الشبه املذكور ،مل
َيث ُبت نس ُبه منه ،وإنام كان جميئه عىل شبهه دلي ً
ال عىل كذبه ،ال عىل حلوق الولد به.
اعتبار الشبه ،إنام اعتربت فيه الشبه بنسب
 4ـ أن معنى األحاديث التي ذكر فيها
ُ
ثابت بغري القافة ،ونحن ال ُننكِ ُر ذلك.

 5ـ أنه حزر وختمني ،فال جيوز ،وشبهوه باالعتامد عىل النجوم وعىل علم الرمل
والفأل والزجر وغري ذلك من أنواع احلزر والتخمني ،ألن االستدالل باخللق عىل األنساب
من باب احلزر البعيد ،فمع طول األيام يولد للشخص من ال يشبههام يف خلق وال يف خلق.
 6ـ أن الواطئ الزان بأمه قد يشبه أباه أو جدا من أجداده أو خاال من أخواله يشبه
أباه الذي أحلقته به القافة ،وإذا مل يطرد ومل ينعكس مل جيز االعتامد عليه ،ألنه من باب احلزر
والتخمني البعيد.
( )1البخاري (233/3و126/6و . )69/7و «أبو داود» ( . )2254و «ابن ماجة» (« ، )2067الرتمذي»
()3179
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بالقيافة يف حال كون داللتها جازمة ،وما ذكره
الفقهاء من الرشوط التي سنراها تبني دقة املسلك يف ذلك ،وانتفاء ما يمكن توقعه من
مفاسد.
ونرى أن القيافة يف عرصنا انتفى عنها كثري مما وصفه احلنفية من كوهنا حزرا وختمينا،
وذلك بتدخل الوسائل العلمية الدقيقة ،التي ال يرقى الشك إىل نتائجها ،وخاصة إذا كانت
االحتامالت حمدودة ،وهي يف القيافة حمدودة جدا ،بحيث ال تعدو املدعيان أو الثالثة.
ونرى أن احلنفية الذين قالوا هذا لو اطلعوا عىل انتفاء احلزر والتخمني لذهبوا
مذهب اجلمهور ،والنتفى اخلالف.
رشوط صحة إثبات النسب بالقيافة
نص الفقهاء القائلون بالقيافة عىل أن القيافة يشرتط فيها الرشوط التالية:
انتفاء املانع الرشعي:
وهو عدم قيام مانع رشعي من اإلحلاق بالشبه ،فال يعترب الشبه إذا تعارض مع
الفراش ،ملا يف قصة سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة ،فقد قال (:الولد للفراش،
واحتجبي عنه يا سودة) ،فقد ألغى النبي  الشبه ،وأحلق النسب بزمعة صاحب الفراش.
ومثله ما لو نفى نسب ولده من زوجته ،فإنه يالعنها وال يلتفت إىل إثبات الشبه
بقول القافة ؛ ألن اَّلل تعاىل رشع إجراء اللعان بني الزوجني عند نفي النسب ،وإلغاء الشبه
باللعان من باب تقديم أقوى الدليلني عىل أضعفهام.
وقد ذكرنا سابقا أن األرجح فيام نرى اعتامد القيافة يف هذا الباب أيضا ،حرصا عىل
إثبات نسب ابن اللعان ،ورعاية لتشوف الرشع إلثبات األنساب ،وخاصة مع ثبوت دقتها
وجزمها ،وهو ال ينفي اللعان كام ذكرنا ،بل يقترص دور اللعان يف هذه احلالة عىل درء احلد.
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وقد اختلفوا هل يؤخذ بالقيافة يف أوالد احلرائر واإلماء أو خيتص بأوالد اإلماء عىل
قولني:
القول األول :يؤخذ بالقيافة يف أوالد احلرائر واإلماء ،وهو قول الشافعي ومالك يف
رواية ابن وهب عنه ،قال القرطبي(:والصحيح ما رواه ابن وهب عنه)( ،)1واستدلوا عىل
ذلك بأن احلديث الذي هو األصل يف الباب إنام وقع يف احلرائر ،ألن أسامة وأباه حران،
فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل احلكم،وهو الباعث عليه.
القول الثان :خيتص بأوالد اإلماء فقط ،وهو مشهور مذهب مالك.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،وهو الذي دل عليه احلديث ،ومن
العجيب أن يشتهر القول الثان عند املالكية مع عدم ورود احلديث يف األمة ووروده يف
احلرة ،فهي معاكسة واضحة للحديث.
ثم ملاذا يفرق بني احلرة واألمة مع أن كليهام من الفراش الذي اعتربه الرشع؟ وهل
ابن األمة أقل حاجة يف نسبه إىل الفراش من ابن احلرة؟ وال نرى إجابة عىل هذا إال تدخل
األعراف يف األحكام الرشعية ومزامحتها للنصوص.
وقوع التنازع يف الولد نفيا أو إثباتا مع عدم البينة:
وهو أن يوجد التنازع يف الولد مع عدم وجود دليل يقطع هذا التنازع ،كام إذا ادعاه
رجالن أو امرأتان ،وكام إذا وطئ رجالن امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من أحدمها،
وكل منهام ينفيه عن نفسه ،فإن الرتجيح يكون بقول القافة كام سبق بيانه.
أما إذا ادعاه واحد فإنه يكون له ،وال يقوم التنازع حقيقة فيام بينهام إذا تعني الولد
ألحدمها ،فلو ادعى اللقيط رجالن ،وقال أحدمها :هو ابني ،وقال اآلخر :بنتي ،فإن كان
( )1القرطبي.259/10 :
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اللقيط ابنا فهو ملدعيه ،وإن كانت بنتا فهي ملدعيها ؛ ألن كل واحد منهام ال يستحق غري ما
ادعاه.
مصادقة احلاكم عىل قول القائف:
فلذلك ال يلزم قول القائف إال بعد مصادقة احلاكم عليه ،فقد نص الشافعية( )1عىل
أنه :ال يصح إحلاق القائف حتى يأمر القايض ،وإذا أحلقه اشرتط تنفيذ القايض إن مل يكن
قد حكم بأنه قائف ،ورأوا أن القائف إن أحلقه بأحدمها فإن رضيا بذلك بعد اإلحلاق ثبت
نسبه ،وإال فإن كان القايض استخلفه وجعله حاكام بينهام جاز ،ونفذ حكمه بام رآه ،وإال
فال يثبت النسب بقوله وإحلاقه حتى حيكم احلاكم.
ونرى اعتبار هذا الرشط نفيا ملا قد حيصل من تالعب يف هذا الباب ،فلذلك نقرتح
إنشاء هيئة مكلفة بإثبات األنساب يف أي حالة من حاالت الشك فيها كام سبق بيانه ،عىل
أن تضم خرباء يف امليدان العلمي والرشعي باإلضافة إىل القضاة ،فأمر النسب أخطر من أن
يتواله فرد أو أفراد.
حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة:
وقد نص املالكية عىل هذا الرشط ،فقد نصوا عىل (أهنا إن وضعته متاما ميتا فال قافة
يف األموات ،ونقل الصقيل عن سحنون :إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة ،قال
احلطاب :وحيتمل ردمها إىل وفاق ؛ ألن السامع (أي البن القاسم)فيمن ولد ميتا ،وقول
سحنون فيام ولد حيا(.)2
ومل يشرتط الشافعية حياة املقوف ،فإذا كان ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة ما مل يتغري
أو يدفن.
( )1انظر :حوايش الرشوان.350/10 :
( )2مواهب اجلليل.248/5 :
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ونرى أن األرجح يف هذا هو قول الشافعية إن متكن اخلرباء من التعرف عىل العالقة
النسبية بينهام يف هذه احلالة ،بل نرى أنه لو متكنوا من معرفة ذلك بعد موته ودفنه وتغريه،
كتحليل عينة من عظامه مثال ،صح ذلك برشط اجلزم والتحقيق.
حياة من يلحق به النسب:
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :اعتبار هذا الرشط ،وهو قول كثري من املالكية ،فعن سحنون وعبد
امللك أنه ال تلحق القافة الولد إال بأب حي ،فإن مات فال قول للقافة يف ذلك من جهة
قرابته إذ ال تعتمد عىل شبه غري األب ،وجيوز عند كثري من املالكية عرض األب عىل القافة
إن مات ومل يدفن،وقد خلص الباجي أقوال املالكية يف ذلك بقوله(:لو مات أحد األبوين،
فقد روى ابن حبيب عن ابن املاجشون ورواه ابن سحنون عن أبيه ينظر القافة إىل الولد
والباقي من األبوين ،فإن أحلقوه به حلق وإن مل يلحقوه به فقد روى ابن حبيب عن ابن
املاجشون أنه ال يلحق به وال بامليت ،قال ابن حبيب عن أصبغ يلحق بامليت ؛ ألن امليت
أقر بالوطء فلوال وطء اآلخر للحق به من غري قافة ،فإذا بطل أن يكون من وطء احلي
()1

وجب أن يكون للميت)

وقد علل الباجي رس الفرق بني وفاة االبن ووفاة األب ،بأن األب من رشط إحلاق
االبن به أن يدعيه ،فيجب أن يكون حني اإلحلاق به مدعيا له ،فإذا مات فقد عدم ذلك فلم
يصح اإلحلاق به ،واالبن ليس من جهة إقرار وال إنكار ،فجاز أن يكون حني اإلحلاق به
حال موته.
أما عىل قول ابن املاجشون فقد علله بأن امليت من األبوين لو كان حيا جلاز أن ينفيه
عنه القافة ،فيصح أن يريد بذلك أن األب ملا مل يصح اإلحلاق به بالقافة دون دعواه مل يصح
( )1املنتقى.5/6 :
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أن ينفى عنه بالقافة ،وحترير ذلك والذي يتحقق منه أن ادعاء األب عىل مذهب ابن
املاجشون جيب أن يكون مقارنا إلحلاق القافة االبن به ،وعىل قول أصبغ جيوز أن يلحقه
القافة به بدعوى متقدمة.
القول الثان :عدم اعتبار هذا الرشط ،وهو قول الشافعية واحلنابلة(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل أن النسب من حاجات اإلنسان
األساسية بغض النظر عن عالقته باملنتسب إليه ،وهلذا ينتسب الناس لألموات ،بل
يفتخرون باالنتساب إليهم ،وال حيق أن حيرم أي إنسان من هذا احلق.
وقد ذكرنا يف املسألة السابقة أنه يمكن البحث يف األنساب ولو يف الرمم ،إن دلت
عىل النسب داللة يقينية ،وقد أنكر ذلك الشافعية بناء عىل حرمة املوتى( ،)2ولكنا نرى أن
حرمة احلي أوىل من حرمة امليت.
رشوط القائف:
نص الفقهاء القائلون بإحلاق النسب بالقيافة عىل أنه يشرتط يف القائف الرشوط
التالية مع اختالف بينهم يف تفاصيلها(:)3
اخلربة والتجربة:
نص الفقهاء عىل أنه ال يوثق بقول القائف إال بتجربته يف معرفة النسب عمليا ،وقد
نصوا عىل طرق الختباره يف ذلك ،ومنها قول القايض(:أن يرتك الصبي مع عرشة من
الرجال غري من يدعيه ،ويرى إياهم ،فإن أحلقه بواحد منهم سقط قوله ؛ ألنا نتبني خطأه،
( )1انظر :أسنى املطالب.432/4 :
( )2انظر :أسنى املطالب..432/4 :
( )3انظر :اإلنصاف ،460/6 :الفروع ،407/5 :حاشية البجريمي ،411/4 :مغني املحتاج ،488/4 :اخلريش:
.101/6

121

وإن مل يلحقه بواحد منهم ،أريناه إياه مع عرشين فيهم مدعيه ،فإن أحلقه به حلق ،ولو اعترب
بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه ،فإذا أحلقه بقريبه ،علمت إصابته،
وإن أحلقه بغريه سقط قوله ،جاز .وهذه التجربة عند عرضه عىل القائف لالحتياط يف معرفة
إصابته ،وإن مل جتربه يف احلال ،بعد أن يكون مشهورا باإلصابة وصحة املعرفة يف مرات
()1

كبرية ،جاز)

ويمكن تطبيق ذلك عىل ما ذكرناه بعرض العينة عىل خرباء متعددين ،أو عىل هيئة
خرباء لنفي كل حمل للشك.
العدالة:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :عدم اعتبار العدالة يف القائف ،وقد رواه ابن وهب عن مالك(،)2
وروي عن ابن القاسم.
القول الثان :اعتبار العدالة يف القائف ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،ورواية عند
املالكية ،ألنه حكم فتشرتط فيه(.)3
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول إذا اعتربنا العدالة ما ذكره الفقهاء من
االلتزام الديني ،ألنه قد ال يكون يف هؤالء اخلرباء هذا النوع من االلتزام ،لكن يشرتط فيهم
أن يكونوا ثقاة ،وهو ما قلنا عنه يف الفصول املاضية بأن العدالة متعددة الوجوه ،فلكل حالة
عدالتها اخلاصة.

( )1املغني.47/6 :
( )2يف رواية ابن حبيب عن مالك أنه يشرتط العدالة يف القائف الواحد.
( )3انظر :كشاف القناع ،239/4 :حوايش الرشوان.359/10 :
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التعدد:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:
القول األول :يشرتط التعدد ،وهي رواية عن أشهب عن مالك ،وقاله ابن دينار،
ورواه ابن نافع عن مالك ،قياسا له عىل الشهادة ،وظاهر كالم أمحد كام جاء يف املغني أنه ال
يقبل إال قول اثنني تشبيها له بالشهادة ،قال ابن قدامة(:ظاهر كالم أمحد أنه ال يقبل إال قول
اثنني ،فإن األثرم روي عنه أنه قيل له :إذا قال أحد القافة هو هلذا وقال اآلخر هو هلذا قال:
ال يقبل واحد حتى جيتمع اثنان فيكونان شاهدين فإذا شهد اثنان من القافة أنه هلذا فهو هلذا
()1

ألنه قول يثبت به النسب ،فأشبه الشهادة)

القول الثان :ال يشرتط التعدد إلثبات النسب بقول القائف ،ويكتفى بقول قائف
واحد ،وهو قول اجلمهور ،إحلاقا له بالقايض واملخرب ،قال القايض :يقبل قول الواحد ؛
ألنه حكم ،ويقبل يف احلكم قول واحد ،ومحل كالم أمحد عىل ما إذا تعارض قول القائفني،
والراجح يف املذهب االكتفاء بقول قائف واحد يف إحلاق النسب ،وهو كحاكم ،فيكفي جمرد
خربه ؛ ألنه ينفذ ما يقوله بخالف الشاهد ،وهو الراجح عند الشافعية كذلك(.)2
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول باشرتاط تعدد اخلرباء كام ذكرنا سابقا نفيا
للتهمة ،فقد خيطئ اخلبري الواحد ،أو ختطئ أجهزته ،فلذلك حيتاج إىل تدقيق أكثر يف هذا
األمر اخلطري ،وقد بنى الفقهاء القائلون بعدم اشرتاط التعدد قوهلم عىل اعتبار هذا رواية ال
شهادة ،قال السيوطي عن القائف(:وفيه خالف لرتدده بني الرواية والشهادة ،واألصح

( )1املغني.47/6 :
( )2املغني.47/6 :
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()1

االكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية ،ألنه منتصب انتصابا عاما إلحلاق النسب)

وهو اعتبار ال يصح ،ألن حكم القائف هنا سينتج حكام يظل ساريا مدى احلياة،
وقد تتوقف عليه مصالح كثرية ،فكيف يبنى عىل جمرد الرواية ،ثم رواية اآلحاد ،فإذا مل نعترب
العدالة كام ذكرنا دخل الفساد العظيم.
قال القرايف مرجحا هذا االعتبار(:القائف يف إثبات األنساب باخللق هل يشرتط فيه
العدد أم ال قوالن حلصول الشبهني من جهة أنه خيرب أن زيدا ابن عمر وليس ابن خالد،
وهو حكم جرى عىل شخص معني ال يتعداه إىل غريه فأشبه الشهادة ،فيشرتط العدد ،ومن
جهة أن القائف منتصب انتصابا عاما للناس أمجعني ،أشبه الرواية فيكفي الواحد ،غري أن
()2

شبه الشهادة هنا أقوى للقضاء عىل املعني ،وتوقع العداوة والتهمة يف الشخص املعني)
اإلسالم:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:

القول األول :اعتبار هذا الرشط ،وهو قول الشافعية واحلنابلة ،وهو الراجح يف
املذهب املالكي.
القول الثان :عدم اعتبار هذا الرشط ،وهو قول ،للاملكية واحلنابلة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو اعتبار هذا الرشط يف حال وجود اخلرباء املسلمني،
فإن عدم وجودهم جاز للرضورة اعتامد غريهم برشط التحري والتدقيق يف مدى صدقهم
بالطرق التي ذكرناها سابقا ،وما يقلل من احتامل كذهبم أن األمر كام ذكرنا يعرض عىل
خرباء خمتلفني.
( )1األشباه والنظائر.391 :
( )2فروق القرايف.8/1 :
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الذكورة واحلرية:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذين الرشطني عىل قولني:
القول األول :اعتبارمها ،وهو األصح يف املذهب الشافعي ،وهو الراجح عند
احلنابلة.
القول الثان :عدم اعتبارمها ،وهو قول عند الشافعية واحلنابلة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان خاصة يف عرصنا ،ألن الذي يقرر ليس
القائف ،وإنام الوسائل التي يستخدمها ،وقد سبق ذكر أن شهادة املرأة جتوز يف كل يشء إال
يف حمال حمصورة جدا ال تتناسب مع طبيعتها.
اختالف القافة:
نص الفقهاء القائلون بصحة العمل بالقيافة عىل كيفية التعامل مع خالف القافة،
وهو ال خيلو من احلاالت التالية:
اجلمع بني أقواهلم :وذلك فيام لو أمكن اجلمع بينها ،كام لو أحلق أحد القائفني نسب اللقيط
برجل ،وأحلقه اآلخر بامرأة فإنه ينسب إليهام.
الرتجيح بينهام :وذلك فيام لو مل يمكن اجلمع بينهام ،فيرتجح أحدمها ،فإن الراجح هو
الذي يؤخذ به ،فلهذا يؤخذ بقول قائفني اثنني خالفهام قائف ثالث ،كبيطارين خالفهام
بيطار يف عيب وكطبيبني خالفهام طبيب يف عيب ،ويثبت النسب ،ألهنام شاهدان فقوهلام
مقدم عىل قول شاهد واحد.
عدم إمكان اجلمع والرتجيح :إذا مل يمكن اجلمع وال الرتجيح ،كأن يلحق القائف
املقوف بأحد املتنازعني ،ويلحقه اآلخر بغريه ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :ال يلحق الولد إال برجل واحد ،ويؤخر الولد إذ قىض القافة باشرتاك
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رجلني أو أكثر فيه إىل حني بلوغه ،فيخري يف االلتحاق بمن يشاء منهم ،بناء عىل ما ينعقد
من ميل فطري بني الولد وأصله قد يعينه عىل التعرف عليه ،وهو قول املالكية والشافعية.
قال املاوردي(:إن أحلقه القافة باثنني فأكثر ،أو مل تكن قافة ،أو كانت فلم تعرف مل
يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إىل أهيم شاء ،فإذا فعل ذلك انقطعت دعوى
()1

اآلخرين ومل يكن للذي انتسب إليه أن ينفيه)

القول الثان :إطالق العمل بقول القافة ،وهو قول احلنابلة ،فإن أحلقوه بواحد من
املتنازعني حلق به ،وإن أحلقوه باثنني حلق هبام ،وإن أحلقوه بأكثر من اثنني التحق هبم ،وإن
كثروا ؛ ومن األدلة عىل ذلك(:)2
 1ـ ما روي عن عمر يف رجلني ادعيا ولدا كالمها يزعم أنه ابنه ،فدعا عمر هلام بالقافة
فنظروا وقالوا :نراه يشبههام ،فأحلقه عمر هبام ،وجعله يرثهام ويرثانه.
 2ـ أن املعنى الذي ألجله أحلق باالثنني موجود فيام زاد عليه فيقاس عليه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن االهتامم بالبحث لدرجة كافية عن هذا ينفي الكالم
عن هذه احلالة ،ألن ما ذكره الفقهاء ،وخاصة الشافعية ،مبني عىل رأهيم يف اعتبار القيافة
نوعا من الرواية ،لكنها لو اعتربت الشهادة ،واختذت للتحقق منها كل وسائل التحري لزال
اإلشكال ،وانتسب الولد ألبيه.
أما ما ذكره احلنابلة من انتسابه إىل مجيعهم ،فإنه مع حتقق مصالح االنتساب حتدث
مضار توزع الولد بني آباء متعددين قد خيتلفون يف مشارهبم وأفكارهم مما يؤثر يف الولد
تأثريا سلبيا قد ال يقل عن ضياع نسبه.
( )1اإلقناع للاموردي.204 :
( )2املغني.49/6 :
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الفصل الثالث
حق األوالد يف الرعاية الصحية
أوال ـ حق اجلنني يف الرعاية الصحية
يبدأ اهتامم الرشيعة اإلسالمية بالعناية الصحية باألوالد ،من فرتة كوهنم أجنة يف
بطون أمهاهتم ،ويتجىل هذا االهتامم من خالل احلث عىل العناية باحلامل ،باعتبار صحة
اجلنني مرتبطة بصحة أمه.
وهلذا أخرب اَّلل تعاىل أن فرتة احلمل فرتة شاقة متعبة ،قال تعاىل ﴿:ووصينَا ْ ِ
األن َْس َ
ان
َ َ ه ْ
مح َل ْته ُأمه و ْهن ًا ع ََىل و ْهن ﴾ٍلقامن ،14:وقال تعاىل ﴿:ووصينَا ْ ِ
ِ ِ
األن َْس َ
ان بِ َوالِدَ ْي ِه
َ َ ه ْ
َ
بِ َوالدَ ْيه َ َ ُ ُّ ُ َ
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْره ًا َو َو َض َع ْت ُه ُك ْره ًا االحقاف15:
إِ ْح َسان ًا َ َ
وهذا التنبيه القرآن املتكرر خلطر فرتة احلمل ال يشري فقط إىل رضورة اإلحسان إىل
األم بسبب حتملها هذه املشاق ،وإنام يشري من جهة أخرى إىل رضورة رعاية احلامل والوفاء
بام تتطلبه هذه الفرتة من عناية وراحة وتغذية وعالج.
ففي فرتة احلمل يتكون مرشوع إنسان اجلديد ،ولذلك فإن أي خطأ تتعرض له
احلامل قد حيمل آثار املستقبلية اخلطرية عىل ولدها.
وبناء عىل هذا ورد يف النصوص احلث عىل رعاية املرأة احلامل ،والعمل عيل راحتها،
وه هن
وه هن ِم ْن َح ْي ُث َس َكنْ ُت ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َوال ُت َض ُّار ُ
وتوفري الغذاء هلا ،قال تعاىلَ ﴿:أ ْسكِنُ ُ
ِ
مح َل ُه هن َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم
لِ ُت َض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه هن َوإِ ْن ُك هن ُأ
والت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه هن َحتهى َي َض ْع َن َ ْ

ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى﴾ الطالق6:
َفآ ُت ُ
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
وه هن ُأ ُج َ
ور ُه هن َو ْأ َمت ُروا َب ْينَ ُك ْم بِ َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ

وسننطلق من هذه اآلية الترشيعية ،ومن قصة محل مريم ـ عليها السالم ـ املتكرر
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ذكرها يف القرآن الكريم ،وخاصة قوله تعاىل ﴿:و ُهزِّ ي إِ َلي ِك بِ ِج ْذ ِع الن ْهخ َل ِة ُتس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك
ْ
َ
َ
ِ ِ
ارش ِيب َو َق ِّري َع ْين ًا َفإِ هما ت ََريِ هن ِم َن ا ْل َب َ ِ
رش َأ َحد ًا َف ُق ِ
ت لِ هلر ْمح َِن َص ْوم ًا
ويل إِ ِّن ن ََذ ْر ُ
ُر َطب ًا َجن ّي ًا َف ُكيل َو ْ َ
َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ّي ًا﴾ (مريم)26:لنستنبط منها ما تستلزمه العناية باحلامل من متطلبات،
راجعني يف ذلك إىل ما يقوله العلم احلديث من أقوال يف هذه املسألة من باب قوله تعاىل﴿:
اس َأ ْل بِ ِه َخبِري ًا ﴾(الفرقان)59:
َف ْ
وننبه هنا إىل أن هذه النقول التي ننقلها عن األطباء أو علامء التغذية قد ختضع
للمناقشة أو للمخالفة من بعض األطباء ،وإنام ذكرناها هنا من مصادر موثوقة باعتبار
هؤالء اخلرباء هم املفتون يف مثل هذه املسائل ،فلذلك إذا طالبوا احلامل بغذاء معني ،أو
بترصف معني ،قد يرض تركه اجلنني ،فإن حكم ذلك هو الوجوب الرشعي الذي ال خالف
فيه ،فقد قال (:ال رضر وال رضار)
 1ـ تغذية احلامل
ورد األمر اإلهلي باالهتامم بتغذية احلامل والنفقة عليها إىل أن تضع محلها حتى لو
مح َل ُه هن ﴾
كانت هذه احلامل مطلقة ،قال تعاىلَ ﴿:ف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه هن َحتهى َي َض ْع َن َ ْ
وقد ذكرنا يف اجلزء اخلاص باحلقوق املالية للزوجة أن نوع النفقة يتعني بحسب
حاجة الزوجة ،واحلامل أوىل من ينطبق عليها هذا الكالم.
ألن حالتها الصحية ،وحاجتها الغذائية من احلساسية بحيث تتطلب برناجما خاصا،
وقد أشار قوله تعاىل يف حكاية مريم ـ عليها السالم ـ ﴿:و ُهزِّ ي إِ َلي ِك بِ ِج ْذ ِع النه ْخ َل ِة ُتس ِ
اق ْط
ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ارش ِيب﴾
َع َل ْيك ُر َطب ًا َجن ّي ًا َف ُكيل َو ْ َ
فقد ذكر اَّلل تعاىل الرطب مرتبطا بالفرتة التي تستعد فيها املرأة للوضع ،وهو غذاء
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متناسب مع حاجيات تلك الفرتة كام أثبت ذلك العلم احلديث(.)1
بل إن السلف نبهوا إىل هذا ،قال الربيع بن خيثم(:ما للنفساء عندي خري من الرطب
هلذه اآلية ،ولو علم اَّلل شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء ألطعمه مريم) ،وقالوا(:التمر
عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك) ،وقيل(:إذا عرس والدها مل يكن هلا خري
من الرطب وال للمريض خري من العسل)
ويف هذا إشارة إىل رضورة االهتامم بتغذية احلامل بام يتناسب مع حاجيات جسمها
وجسم جنينها.
وبام أن املرجع يف هذا هم علامء التغذية ،فال بأس من ذكر ما قالوه هنا باعتبارهم
أهل الفتوى يف هذا املجال ،وقوهلم هو املعترب يف حتديد نوع النفقة الغذائية التي حتتاجها
( )1هناك حكم طبية معجزة يف هذه اآليات تتعلق باختيار ثامر النخيل دون سواه من ناحية ،ثم توقيته مع خماض
الوالدة من ناحية أخرى:
 1ـ تبني يف األبحاث املجراة عىل الرطب أي ثمرة النخيل الناضجة ،أهنا حتوي مادة مقبضة للرحم ،تقوي عمل
عضالت الرحم يف األشهر األخرية للحمل فتساعد عىل الوالدة من جهة كام تقلل كمية النزف احلاصل بعد الوالدة من جهة
أخرى.
 2ـ الرطب حيوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة اهلضم واالمتصاص ،مثل سكر الغلوكوز ومن املعروف
أن هذه السكاكر هي مصدر الطاقة األساسية وهي الغذاء املفضل للعضالت ،وعضلة الرحم من اضخم عضالت اجلسم
وتقوم بعمل جبار أثناء الوالدة التي تتطلب سكاكر بسيطة بكمية جيدة ونوعية خاصة سهلة اهلضم رسيعة االمتصاص ،كتلك
التي يف الرطب ونذكر هنا بأن علامء التوليد يقدمون للحامل وهي بحالة املخاض املاء والسكر بشكل سوائل ولقد نصت اآلية
الكريمة عىل إعطاء السوائل أيض ًا مع السكاكر بقوله تعاىل( :فكيل وارشيب) وهذا إعجاز آخر.
 3ـ إن من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فرتة ليست طويلة ثم يعود لطبيعة،و هذه اخلاصة مفيدة
ألنه بانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة.
 4ـ الرطب من املواد امللينة التي تنظف الكولون ،ومن املعلوم طبي ًا أن امللينات النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية
الوالدة بتنظيفها لألمعاء الغليظة خاصة ،ولنتذكر بأن الوالدة جيب أن يسبقها رمضة رشجية (حقنة) لتنظيف الكولون .انظر:
أبحاث املهندس الزراعي اجود احلراكي ـ حضارة اإلسالم ـ السنة  18العدد  ،7واإلسالم والطب احلديث :للدكتور عبد العزيز
باشا إسامعيل ،وحوار مع صديقي امللحد للدكتور مصطفى حممود.
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احلامل.
فقد ذكروا أن احلامل حتتاج إيل تناول غذاء كامل حيتوي عيل مجيع العنارص الغذائية
صحيحا؛ ألهنا هي املصدر الوحيد لغذائه.
حتى ينمو جنينها قو ًّيا
ً
فعلامء التغذية ومعهم األطباء ال ينظرون إىل مرحلة احلمل عىل أهنا مرحلة عادية،
بل يعتربون أشهر احلمل التسعة شهور طوارئ تستوجب االستنفار واملراقبة اجلدية ،كام
تتطلب منهم كل عناية ورعاية ممكنة ،وهلذا مل يتوقفوا حتى اآلن عن دراستها ،وحماولة رسم
اخلطط الغذائية للمرأة يف هذه املرحلة الدقيقة من حياهتا( ،)1وذلك لتأمني صحة جيدة لألم
وبنية قوية للجنني.
ونحب أن ننبه هنا ـ قبل استعراض ما يقوله العلم ـ إىل أن الكثري من العادت السائدة
عند بعض النسوة عىل اعتبار الوحام هو املنبه األسايس ملا حتتاجه املرأة من غذاء يف فرتة
محلها ،وخاصة يف الشهور األساسية األوىل منه فكرة خاطئة ،بل هي أحيانا كثرية حالة
احيائية خارجية ال عالقة هلا بام تتطلبه احلامل من غذاء ،يقول الطبيب النسائي الفرنيس
الشهري (فيليب بودون)(:إن ما يسمى عند عامة الناس وحام ًا ندعوه نحن انطالق الشهية
عند احلامل ،ولسنا هنا لنختلف عىل التسمية وإنام عىل األسلوب يف مواجهة تلك احلالة.
فالوحام عبارة عن اشتهاء املرأة ألنواع معينة من الطعام ،تتزايد الرغبة فيها إذا كانت
احلامل حتبها سابق ًا ،أو أهنا ترغب هبا بعد أن كانت قبل فرتة احلمل متجها وتنفر منها.
وقد يكون الوحام حالة نفسية عند بعض النساء حيث يقبلن عىل التهام مواد غري
مغذية وغريبة بعض اليشء عن املألوف مثل الفحم والصابون وقشور الفستق والبطيخ اال
أن هذه حاالت نادرة جد ًا ،ولذا فإهنا لن تستوقفنا كثري ًا)
( )1وهلذا فإن بعض ما سنذكره من التفاصيل هنا قد خيضع لآلراء الطبية املختلفة ،وقد يتغري باجلديد الذي يأيت به
العلم يف املستقبل.
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وهذا يدل عىل أن حالة الوحام  -التي تتطلب التهام كميات كبرية من الطعام عند
بعض النساء  -هي حاالت إحيائية خارجية ،تستقر يف العقل الباطن للمرأة ليس يف فرتة
احلمل فقط ،وإنام يف الفرتة التي تسبقها بكثري.
وقد تعود هذه الفرتة اإلحيائية إىل سن الطفولة والصبا ،حيث ختتزن الفتاة يف عقلها
كل أمر يتعلق بالزواج وتوابعه ،متصورة رضورة تناول الطعام بكثرة ،ألن ذلك الفم
الواحد إنام يمضغ إلثنني ،وتلك املعدة عليها أن هتضم إلثنني ،متناسية أن ذلك املجهول
اآلخر يميض أشهر ًا بعد والدته يتغذى من حليب أمه مقادير متقطعة وقليلة ،ويف حالة عدم
توافر الغذاء يف ثدهيا يكتفى بخمس رضعات صغرية من احلليب الدافئ املعقم.
وهلذا نجد علامء التغذية حيثون عىل الرتكيز عىل الثقافة الغذائية لكل امرأة حامل،
وذلك لتعرف وتتعرف عىل أنواع الطعام التي تفيد يف تغذيتها وتغذية جنينها ،حتت شعار
(اعريف ماذا تأكلني)لتتخلص من األوهام التي متليها عليها أحيانا كثرية حالة الوحام.
وهذا يعني أن توجه احلامل ُج ّل اهتاممها إىل األصناف الغنية باملادة األساسية مثل
(الربوتينات)و(الفيتامينات)و(املعادن)عن طريق إعداد خطة غذائية أسبوعية مدروسة
يراعى فيها حسن االختيار والتنويع ،بحيث ال يقترص العقل الباطن وما اختزنه من أفكار
مشوشة عىل الغاية واهلدف من عملية احلمل واإلنجاب.
ِّ
فال جيوز أبد ًا أن ترتك احلامل رشب احلليب ملجرد أهنا ال حتبه أو ألهنا تفضل عليه
 لتطفئ ظمأها  -رشب املرطبات ،ألن املسألة هنا جيب أن ترتبط بمبدأ املسؤولية ومدىاالستعداد لتحملها وليس هناك درس يف املسؤولية والنصيحة يمكنه أن يسبق درس
التخطيط ملا سوف يكون عليه غذاء إلثنني من حيث النوعية ال الكمية.
ألنه بالنوعية  -ال الكمية  -تتمكن احلامل من إنجاب طفل قوي البنية ،وأما حكاية
األكل عن إثنني فإهنا نظرية قديمة بالية ،وبالتايل مؤذية ألهنا تدفع باحلامل نحو االجتاه اخلطأ
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واخلطر أيضا.
وذلك ألن احلامل ال جتني من وراء مضاعفة كمية طعامها سوى البدانة ،فبعد تسعة
أشهر من األكل املتواصل واملضاعف جتد احلامل نفسها امرأة سمينة مريضة وثقيلة احلركة،
ويف غرفة الوالدة جتد نفسها تواجه آالم ًا جسدية حادة لعرس يف والدهتا سببته الزيادة املفتعلة
يف وزهنا.
بعد هذه املقدمة األساسية حول أمهية الثقافة الغذائية الصحيحة للحامل نورد هنا
بعض العنارص الغذائية األساسية التي حتتاجها احلامل يف هذه الفرتة ،كام يذكر املختصون،
وهي:
املواد الزاللية :فحاجة احلامل إىل املواد الزاللية تزداد ،ولذا جيب مضاعفتها ألهنا
تعمل عىل تقوية عضالت الرحم ،وتساعد يف تكوين اجلنني ،وألن النقص يف هذه املواد قد
يعرض احلامل إىل املرض ،وقد يزيل عنها املناعة التي كانت تتحصن هبا قبل احلمل ضد
الرشوحات والنزالت الصدرية وسواها.
الكالسيوم والفسفور :يعترب الكالسيوم والفسفور من العنارص األساسية جد ًا
للحامل( ،)1ألهنام يمدان رئتيها بقوة حتتاجها ،كام أهنام ينقذان أسناهنا من التلف والتسوس،
إضافة إىل أهنام يساعدان اجلنني عىل تكوين عظامه وصالبتها ،ويف حال نقصهام يتعرض
الطفل ملرض الكساح بعد الوالدة ،كام تتأخر أسنانه بالظهور.
احلديد :وهو من املعادن الثـرية بالقـوة أيض ًا وهو يتوفر يف بعض أنواع اخلضار،
وحتتاج احلامل إىل تناول كمية كبرية من احلديد يف األشهر األخرية من محلها.
الفيتامينات :وهي عىل أنواعها جيب أن تكون مدرجة يف غذاء احلامل ،ولذا فإن
( )1لعل احلليب واللبن الرائب ،ومشتقاهتام من لبنة وأجبان هي ينبوع تلك املادتني املهمتني الكالسيوم والفسفور
اللتني تتوفران أيضا يف اخلرض والبيض والكبد والفاصوليا ،وغريها.
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عليها معرفة مكامن كل فيتامني عىل حدة وأين جتده كذلك ،فعليها معرفة كمية ما حتتاجه
منه ولو معرفة نسبية ،ألن هذه املعرفة تسهل عليها وضع نظامها الغذائي بنفسها ،مما يرتك
هلا حرية االختيار.
فمث ً
ال عليها أن تعرف أن حاجتها للفيتامينات  Aو Bو Cو Dهي حاجة كبرية ،ولذا
فإن غذاءها جيب أن ال خيلو من أحدها ،وهذ بعض األمثلة عن فوائدها ومصادر وجودها:
وهذا الفيتامني حيول دون تعرض احلامل للنزيف الدموي أثناء احلمل وبعد
الوالدة ،كام يمنع حدوث االلتهابات يف األغشية املخاطية.
أغذية ممنوعة :ومما يدخل يف الثقافة الصحية للحامل التعرف عىل أنواع األغذية
الضارة ،وكميات استعامهلا ،فعلامء التغذية مثال ينبهون احلوامل إىل إنقاص كمية امللح التي
تضيفها إىل غذائها ،والتي جيب أن ال تتجاوز ستة غرامات يوميا.
ويذكرون بعض األطعمة املمنوعة ،ومنها مثال :األطعمة املجففة واألطعمة
السكرية عىل أنواعها ،واألسامك املجففة واألسامك املقلية واألسامك اململحة ،واحلوامض
واملرشوبات الغازية واملرطبات ،واملرشوبات الكحولية واحللويات إال بحذر شديد ويف
املناسبات القليلة ،والشاي والقهوة ،فال جيوز أن ترشب احلامل أكثر من فنجانني يف اليوم
من القهوة والشاي ..وغريها من أنواع األغذية التي تذكر يف مصادرها والتي قد خيتلف
األطباء يف شأهنا.
 2ـ الراحة النفسية للحامل
ال تقل الراحة النفسية أمهية عن راحة البدن ،ألن االنفعال أو التوتر النفيس يؤثر
تأثريا سلبيا ،فالراحة النفسية للحامل من األمور املهمة التي ال تقل يف أمهيتها
عيل اجلنني ً
عن الراحة البدنية.
ويشري إىل هذا العنرص األسايس يف العناية الصحية باجلنني قوله تعاىل يف اآلية السابقة
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خماطبا مريم ـ عليها السالم ـَ ﴿:و َق ِّري َع ْين ًا ﴾ ،وهو مأخوذ من القر والقرة ومها الربد،
ودمعة الرسور باردة ودمعة احلزن حارة.
ويشري إليها كذلك قوله تعاىل خماطبا مريم ـ عليها السالم ـَ ﴿:فإِ هما ت ََريِ هن ِم َن ا ْل َب َ ِ
رش
َأ َحد ًا َف ُق ِ
ت لِ هلر ْمح َِن َص ْوم ًا َف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ّي ًا)(مريم ،)26:فاَّلل تعاىل مل يرتك
ويل إِ ِّن ن ََذ ْر ُ
مريم ـ عليها السالم ـ لوساوسها وكيفية مواجهتها لقومها ،بل أخربها بأنه قد عزهلا عن
مواجهة قومها ليتوىل هو تعاىل بقدرته ذلك.
ِ
ِ
ِ
ِ
رش ِك
بل يشري إىل هذا قوله تعاىل يف تبشريه هلا ﴿:إ ْذ َقا َلت املَْآلئ َك ُة َيا َم ْر َي ُم إ هن اَّللَّ ُي َب ِّ ُ
بِكَلِم ٍة منْه اسمه املَْ ِسيح ِعيسى ابن مريم و ِجيه ًا ِيف الدُّ ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة َو ِم َن املُْ َق هربِنيَ َو ُي َك ِّل ُم
َ َ
َ ْ ُ ََْ َ َ
ُ
َ ِّ ُ ْ ُ ُ
ال و ِمن الص ِ
ِ
احلنيَ ﴾(آل عمران 45:ـ  ،)46فاَّلل تعاىل ذكر حماسن هذا
هاس ِيف املَْ ْهد َوك َْه ً َ َ ه
الن َ
الولد الذي برشها به لتمتلئ نفسها أمال وفرحا ورسوا.
وعندما تعجبت مريم ـ عليها السالم ـ من حصول احلمل منها ،مع أنه مل يمسسها
برش ،أجاهبا املالك عن شبهتها ،ثم استأنف يصف حماسن هذا اجلنني العجيب ،ليمحو
بالتأمل يف حماسنه ما قد تشعر به من آالم نحو قومها ،قال تعاىلَ ﴿:قا َل ْت َر ِّب َأنهى َي ُك ُ
ون ِيل
ِ
خي ُل ُق َما َي َشا ُء إِ َذا َق َىض َأ ْمر ًا َفإِن َهام َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن َف َي ُك ُ
ون
رش َق َال ك ََذلِ ِك اَّللُّ َ ْ
َو َلدٌ َو َمل ْ َي ْم َس ْسني َب َ ٌ
ِ
ِ
احلكْم َة َوالت ْهورا َة َو ِ ِ
ِ ِ ِ
رسائِ َيل َأ ِّن َقدْ ِج ْئ ُت ُكم ِبآ َي ٍة
َو ُي َع ِّل ُم ُه ا ْلكت َ
َ
َاب َو ْ َ
اإلنج َيل َو َر ُسوالً إ َىل َبني إ ْ َ

ني كَهيئ َِة ال هط ِري َف َأن ُف ُخ فِ ِ
يه َف َي ُك ُ
ون َط ْري ًا بِإِ ْذ ِن اَّللِّ َو ُأ ْب ِرئُ األك َْم َه
ِّمن هر ِّب ُك ْم َأ ِّن َأ ْخ ُل ُق َل ُكم ِّم َن ال ِّط ِ َ ْ
ْ
ون َو َما تَده ِخ ُر َ
ص َو ُأ ْحيِـي املَْ ْوتَى بِإِ ْذ ِن اَّللِّ َو ُأ َن ِّب ُئ ُكم بِ َام َت ْأ ُك ُل َ
ون ِيف ُب ُيوتِ ُك ْم إِ هن ِيف َذلِ َك
واألَ ْب َر َ
آل َي ًة هل ُك ْم إِن ُكن ُتم ُّمؤْ ِمنِنيَ ﴾(آل عمران 47:ـ )49
ويشري إىل هذا ـ من جهةأخرى ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َق ِّري َع ْين ًا ﴾ ،عىل ما ذكره الشيبان
يف تفسريها ،فقد ذكر أن معناها(:نامي حضها عىل األكل والرشب والنوم) ،قال أبو
عمرو(:أقر اَّلل عينه أي أنام عينه ،وأذهب سهره)
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وذلك ألن احلامل يصيبها األرق أثناء فرتة احلمل ،ولذلك ينصحها األطباء للتغلب
عيل ذلك أن تسري يف اهلواء الطلق قبل وقت النوم ،وأن تتناول كو ًبا من اللبن الدافئ ،وأن
تتكئ عيل وسائد عند نومها ،فإن ذلك يساعد عيل ارختاء ومرونة عضالت اجلسم وهي ِّيئ
حيا.
هلا نو ًما مر ً
وانطالقا من هذا جيب عىل احلامل ومن يعيشون معها احلرص عيل أن يكون جو
البيت ممتلئًا بالسعادة واالنرشاح ،حيث إن احلالة النفسية من فرح أو حزن هلا تأثريها يف
إفراز اهلرمونات يف جسم األم ،ويتأثر اجلنني هبذه اهلرمونات منذ الشهور األويل.
وهلذا ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن وهن احلامل ،وهو يشري إىل حاجتها الغذائية
مح َل ْت ُه ُأ ُّم ُه ُك ْره ًا َو َو َض َع ْت ُه ُك ْره ًا)(االحقاف ،)15:أي بكره
والصحية ،وورد قوله تعاىلَ َ ﴿:
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت َُال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم َوع ََسى َأ ْن َتك َْر ُهوا
ومشقة ،وهو إذا ضم مع قوله تعاىلُ ﴿:كت َ
َش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْ ٌري َل ُك ْم ﴾ (البقرة)216:يشري إىل احلالة النفسية التي تعانيها احلامل.
وهي إشارة إىل رضورة حماولة رفع بعض ما تعانيه من كره بالتطمني النفيس ،وزرع
األمل يف نفسها ،كام يرفع الوهن عنها بتغذيتها وعالجها.
 3ـ صحة احلامل
ويشري إىل هذه الناحية من املصادر الرشعية ما اتفق عليها الفقهاء من جواز فطر
احلامل ،وتركها لركن من أركان اإلسالم حفاظا عىل صحة جنينها ،وذلك إن خافت رضرا
بغلبة الظن عىل نفسها وولدها ،وجيب ذلك إذا خافت عىل نفسها هالكا أو شديد أذى،
وعليها القضاء بال فدية ،وهذا باتفاق الفقهاء ،واتفقوا كذلك عىل عدم وجوب الفدية إذا
أفطرت احلامل خوفا عىل نفسها ؛ ألهنا بمنزلة املريض اخلائف عىل نفسه(.)1
( )1واختلفوا فيام لو أفطرت خوفا عىل ولدها.
القول األول :ال جيب عليها الفدية ،وهو قول احل نفية واملالكية وهو قول عند الشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

135

وانطالقا من هذا االهتامم الرشعي بصحة احلامل ،وارتباط صحتها بصحة اجلنني،
نحاول هنا أن نذكر أهم املبادئ الصحية التي حتتاجها احلامل ،وهي كام ذكرنا فتوى األطباء
التي تدخل ضمن نفي الرضر ،فاألحكام فيها أحكام رشعية إال ما رجع العلم فيه عن
بعض ما أقره ،أو إجياد البدائل التي متنع حصول ما خيف من حصوله.
جتنب العوامل الوراثية:
وهذا يستدعي رضورة إجراء الفحوص الطبية عيل الزوجني قبل زواجهام ،ألن
تأثريا سلبيا عيل اجلنني ،سواء كان هذا
هناك بعض األمراض والعوامل الوراثية التي تؤثر ً
التأثري يف تكوينه اجلسامن أو العقيل ،مثل :أنيميا البحر املتوسط ،واهليموفيليا مرض سيولة
الدم الوراثي ،ولذلك ينصح بإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج لتجنب هذه احلاالت
والوقاية منها ،ومن أسباب االعتالل الصحي للجنني املرتبطة هبذه الناحية اختالف دم األم
واألب أو عامل .R.h
وهو مرض دموي يصيب الوليد ،ويظهر هذا املرض عندما تكون الزوجة -

Rh

دائام موج ًبا  ،+R.hفيولد
سالب ،والزوج  Rh +موجب ،ويف هذه احلالة يكون نوع دم األبناء ً
دائام ،حيث إنه عند والدة
الطفل األول بدون مشاكل ،وتظهر املشكلة مع الطفل الثان ً
فيكون دم األم أجسا ًما مضادة للدم املوجب،
الطفل األول خيتلط بعض من دمه بدم األمّ ،
وعند اختالط دم األم بالطفل الثان .تسبب األجسام املضادة هدم اخلاليا الدموية للجنني،

.1أن احلمل متصل باحلامل ،فاخلوف عليه كاخلوف عىل بعض أعضائها.
. 2أن الفدية ثبتت عىل الشيخ الفان بخالف القياس ألنه ال مماثلة بني الصوم والفدية ،والفطر بسبب اخلوف عىل
الولد ليس يف معناه.
القول الثان  :إذا أفطرت احلامل خوفا عىل ولدها فعليها مع القضاء الفدية ،وهو قول احلنابلة والشافعية يف األظهر
عندهم ،ملا روي عن ابن عباس يف قوله تعاىلَ :وع ََىل ا هل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْسكِ ٍ
ني)(البقرة184:أنه نسخ حكمه إال يف
حق احلامل واملرضع إذا خافتا عىل أوالدمها.
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وبذلك قد يولد الطفل وهو يعان من فقر الدم األنيميا ،والريقان االصفرار أو غريها ،وقد
تنتج عن ذلك وفاة الطفل بنسبة حالة يف كل ثالثني حالة ،أو قد يتسبب ذلك يف الضعف
العقيل لألطفال.
وقد أتاح الطب احلديث اكتشاف الوسائل التشخيصية والعالجية هلذا املرض
اخلطري ،ويتلخص االحتياط والوقاية منه يف إعطاء األم حقنة خاصة ضد إنتاج األجسام
املضادة لفرتة احلمل التالية املحتملة.
وقد فصلنا يف هذه املسألة يف حملها من الفصل اخلاص بالكفاءة يف املجموعة األوىل.
جتنب األم ملسببات أمراض اجلنني:
وذلك باالحرتاس يف فرتة محلها من كل ما قد يؤثر يف اجلنني ،ومما ذكره األطباء من
ذلك:
سوء التغذية :فعندما يكون غذاء األم غري ٍ
كاف،سواء من حيث نوعه أو كميته ،فإن
ذلك يرض باجلنني،وقد ذكرنا بعض تفاصيل ذلك يف حملها من هذا املبحث.
التدخني :فالتدخني يسبب زيادة خطر حوادث اإلجهاض أو موت اجلنني .وقد
لوحظ أن السيدات الاليت ِّ
يعرض
يدخن يضعن عادة مواليد أوزاهنا أقل من املعتاد؛ مما ِّ
صحة املولود للخطر ،باإلضافة إيل أن نسبة املواليد املُشوهني من السيدات املدخنات تكون
كبرية باملقارنة بغريهم.
اإلدمان :فهو يؤدي إيل عيوب وراثية يف اجلنني ،ينشأ عنها طفل يعان من خلل يف
جزء أو أكثر من أجزاء جسمه ،وقد يؤدي إيل اإلعاقة العقلية والبدنية ؛ ولذا حرص الرشع
احلنيف عيل حتريم تعاطي املخدِّ رات ،ه
وحذر من الوسائل التي تؤدي إيل إسقاط اجلنني أو
إضعافه وتشوهيه ،بل فرض عيل األم عقوبة إن فعلت ذلك ،وذلك يعتق رقبة ،ودفع غرة
والغرة :هي عبد أو أمة ،أو قيمتها :مخسامئة درهم أو مائة شاة أو مخس من اإلبل ،أو قيمتها
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بالذهب 5ر 212جم تقري ًبا.

ٍ
فتعرض األم لإلصابة ببعض األمراض املعدية كاحلصبة
إصابة األم بمرض ُم ْعدُّ :

األملانية أثناء الشهور الثالثة األويل من احلمل ،أو أصابتها باألمراض التناسلية كالزهري
والسيالن؛ يؤدي إيل حدوث نمو شاذ للطفل.
األدوية والعقاقري :فاستخدام األدوية والعقاقري مثل :اإلسربين ،واملهدئات،
خطرا عيل السيدة احلامل،
واملنومات ،واملضادات احليوية دون استشارة الطبيب يشكل
ً
وعيل صحة اجلنني.
التعرض لإلشعاع :فتعرض السيدة احلامل لإلشعاع يعرض اجلنني للتشوه ،أو
االضطرابات العصبية والضعف العقيل وفقدان البرص.
احلالة االنفعالية لألم :من العوامل ذات التأثري القوي عيل اجلنني من حيث استجابته
وتطوره :حالة األم االنفعالية ،فقد ثبت ه
أثرا يف نقص أو زيادة إفراز
أن الضطراب غدد األم ً
اهلرمونات ،وقد يؤدي هذا إيل نقص يف نمو العظام أو الضعف العقيل ،كام ثبت أن اخلوف
والغضب والتوتر والقلق عند األم يؤدي إيل إفراز الغدد وتغري الرتكيب الكيميائي للدم؛
مما يؤثر بدوره يف نمو اجلنني.
عمر األم :حيث يعترب عمر األم ها هما لصحة الوليد ،فاألم التي يزيد سنها عيل
اخلامسة والثالثني قد تكون أكثر عرضة لألخطار عن غريها ؛كام أن احلمل بالنسبة
لصغريات السن قد يشكل خطورة عليهن ،لذلك ه
فإن أفضل عمر للحامل يكون ما بني 20
إيل  30سنة.
اإلجهاض :وهو اخلطر األول واألكرب عيل األم احلامل واجلنني ،وهو يعني والدة
اجلنني قبل نضج تكوينه اجلسامن ،وأول عالمة تنذر بحدوث اإلجهاض هي خروج الدم
من املهبل.
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وحيدث اإلجهاض نتيجة األمراض ،فقد حيدث بسبب إصابة األم بمرض الزهري،
أو أمراض الكيل ،أو البول السكري،أو احلميات املعدية والتسمم ،أو التهابات اجلهاز
التناسيل ،كام أن االنفعاالت النفسية والصدمات العصبية واحلزن واخلوف هلا تأثري كبري يف
إحداث اإلجهاض.
ومن العوامل األخري التي تسبب اإلجهاض وقوع رضر جسامن عيل األم:
كالوقوع عيل األرض ،أو محل أشياء ثقيلة ،أو القيام بمجهود شاق.
تلوث املجاري البولية :فانقطاع البول أو االنخفاض يف كميته يعني عالمة خطر
جيب أن تنتبه هلا السيدة احلامل ،وعليها يف هذه احلالة اإلرساع بمراجعة الطبيبة قبل أن
يسبب ذلك مضاعفات قد تكون خطرة.
مستمرا أو زيادة
تسمم احلمل :قد يبدأ التسمم فجأة ويتضاعف ،ويسبب صداعًا
ّ
انخفاضا يف كمية البول ،ويمكن اكتشاف التسمم عن طريق مالحظة
حمسوسة يف الوزن ،أو
ً
االرتفاع املفاجئ يف ضغط الدم وزيادة الزُ الل يف البول.
وهناك العديد من الوسائل التي تقيض عيل تسمم احلمل بسهولة ،ولكن اكتشاف
أرضارا للحامل واجلنني.
يسبب
ً
كثريا ؛ حتى ال ِّ
التسمم يف مراحله األويل أفضل ً
ومن الطبيعي أن ُتصاب املرأة احلامل باإلمساك ،والذي يمكن أن يرض األم
واجلنني ،حيث ه
إن استمرار الرباز داخل اجلسم ملدة طويلة يؤدي إيل امتصاص الدم
للسموم؛ ف ُت َضار األم وجنينها.
ويمكن تفادي اإلمساك بالطرق الطبيعية دون االستعانة باألدوية -قدر املستطاع-
وذلك إذا أكثرت احلامل من رشب اللبن وأكل الفواكه التي تساعد عيل تليني الرباز ،كذلك
اخلرضوات الطازجة النيئة واملطبوخة.
والكثريات من النساء الاليت مل حيملن من قبل قد تظهر عليهن األعراض األويل
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وخصوصا أمراض اجلهاز اهلضمي
للحمل ،والتي يمكن أن تتشابه مع أعراض مرضية،
ً
أو البويل أو بعض احلميات ،ولعدم معرفتهن بأعراض احلمل ؛ فقد يتناولن األدوية
فحوصا باألشعة ،لذلك عليهن التأكد بواسطة الطبيبة املختصة أهنن
والعقاقري ،أو جيرين
ً
جسيام للجنني يف الشهور
رضرا
غري حوامل قبل تناوهلن أي دواء ؛ حتى ال يسبب ذلك
ً
ً
األويل من احلمل.
احلفاظ عىل الصحة:
وذلك باالهتامم بكل ما تتطلبه فرتة احلمل من رعاية صحية ،فلذلك عىل احلامل أن
بريا بصحتها ،استعدا ًدا لتحمل مسئولية اإلنجاب ،وتربية الطفل والعناية به
هتتم اهتام ًما ك ً
وإرضاعه ،فتهتم بنظافتها وتغسل ثدييها ،وال يفوهتا أن تكون مالبسها فضفاضة بقدر ما
تسمح به حالة اجلو -مع مراعاة اجلانب الرشعي يف املالبس -وأال تكون ضاغطة عيل جزء
ما من جسمها ،وأن تتجنب استعامل األحذية عالية الكعب؛ ألهنا ترفع اجلسم ،وتلقي
بالثقل عيل الكعبني وأصابع القدمني؛ مما قد يسبب آال ًما يف الظهر والساقني ،ويفضل زيارة
احلامل للطبيبة بصورة دورية إذا أمكنها ذلك ،حتى تطمئن عيل صحتها وسالمة محلها من
آن آلخر.
ويمكن للحامل يف كثري من األحيان أن تكون طبيبة نفسها ،وذلك بتجنبها ما يرض
محلها عمال بمبدأ :الوقاية خري من العالج.
من كل ما سبق يتضح أن برنامج رعاية األم احلامل جيب أن يشمل االهتامم
بالنواحي الغذائية والطبية ،والتي جيب أن تقوم بدورها الوقائي ،فاإلرشاف الكامل عيل
صحة األم احلامل حيميها من االضطرابات التي قد تتعرض هلا أثناء الوالدة وتق ِّلل آثار
العوامل التي ال ختضع للتحكم.
ويمكن أن نستنبط هذا املعنى من قوله تعاىل ملريم ـ عليها السالم ـَ ﴿:و ُهزِّ ي إِ َل ْي ِك
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بِ ِج ْذ ِع الن ْهخ َل ِة ُتس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َجنِ ّي ًا)(مريم ،)25:فقد أمرها تعاىل هبز اجلذع ،وهو
َ
يتطلب حركة رياضية معينة ،وهو نفس ما ينصح به األطباء احلامل قبل الوضع من امليش،
والقيام ببعض التمرينات الرياضية البسيطة ،يف الشهر أو الشهرين األخريين من احلمل؛
لتيسري عملية الوالدة.
ومما يزيد يف تأكيد هذه اإلشارة أن مريم ـ عليها السالم ـ كان يأتيها رزقها مهيئا رغدا
من غري أن تتكلف أي حركة يف سبيل احلصول عليه ،كام قال تعاىلُ ﴿:ك هل َام َد َخ َل َع َل ْي َها زَ ك َِر هيا
ِ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها ِرزْ ق ًا َق َال َيا َم ْر َي ُم َأنهى َل ِك َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِعن ِْد اَّللهِ إِ هن اَّللهَ َي ْرزُ ُق َم ْن
املْ ْح َر َ
َي َشا ُء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾(آل عمران ،)37:فإيراد األمر بتلك احلركة يف القرآن الكريم داللة عىل
أمهية الرياضة اجلسمية للحامل قبل وضع محلها.

ثانيا ـ حق الرضيع يف الرعاية الصحية
لعل أحرج الفرتات التي يمر هبا األوالد هي الفرتة التي تيل ميالدهم ،أو ما يسمى بفرتة
الرضاعة ،ألن الولد انتقل من عامل الرحم إىل عامل جديد ،فيحتاج للتأقلم ،وهذا التأقلم يستدعي
عناية خاصة ،أولتها الرشيعة اهتامما شديدا بذكر بعض ما يرتبط هبا من أحكام قد تشري إىل غريها.
وهلذا نجد فقهاء املسلمني يتحدثون عن هذه املسائل باعتبارها أحكاما رشعية ،يقول ابن
القيم عند بيان ما جيب نحو الرضيع(:وينبغي أن يقترص هبم عىل اللبن وحده إىل نبات أسناهنم
لضعف معدهتم وقوهتم اهلاضمة عن الطعام ،فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام فإن
اَّلل سبحانه أخر إنباهتا إىل وقت حاجته إىل الطعام حلكمته ولطفه ورمحة منه باألم وحلمة ثدهيا
()1

فال يعضه الولد بأسنانه)

ويتحدث عن كيفية تغذيتهم بعد الفطام ،فيقول(:وينبغي تدرجيهم يف الغذاء ،فأول ما

( )1حتفة املودود.230 :
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يطعموهنم الغذاء اللني فيطعموهنم اخلبز املنقوع يف املاء احلار واللبن واحلليب ،ثم بعد ذلك
الطبيخ واألمراق اخلالية من اللحم ،ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد إحكام مضغه أو
رضه رضا ناعام ،فإذا قربوا من وقت التكلم وأريد تسهيل الكالم عليهم فليدلك ألسنتهم بالعسل
وامللح االندران ملا فيهام من اجلالء للرطوبات الثقيلة املانعة من الكالم ،فإذا كان وقت نطقهم
فليلقنوا ال إله إال اَّلل حممد رسول اَّلل)
ويتحدث عن كيفية التعامل معهم عند نمو األسنان ،فيقول(:فإذا حرض وقت نبات
األسنان فينبغي أن يدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن ويمرخ خرز العنق مترخيا كثريا ،وحيذر
عليهم كل احلذر وقت نباهتا إىل حني تكاملها وقوهتا من األشياء الصلبة ،ويمنعون منها كل املنع
ملا يف التمكن منها من تعريض األسنان لفسادها وتعوجيها وخللها)
ويتحدث عن فوائد بكاء الصبي ،فيقول(:وال ينبغي أن يشق عىل األبوين بكاء الطفل
ورصاخه وال سيام لرشبه اللبن إذا جاع ،فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيام ،فإنه يروض
أعضاءه ويوسع أمعاءه ويفسح صدره ويسخن دماغه وحيمي مزاجه ويثري حرارته الغريزية
وحيرك الطبيعة لدفع ما فيها من الفضول ويدفع فضالت الدماغ من املخاط وغريه)
ويتحدث عن كيفية مترينه وتدريبه ،فيقول(:وينبغي أن ال هيمل أمر قامطه ورباطه ولو شق
عليه إىل أن يصلب بدنه وتقوى أعضاؤه وجيلس عىل األرض فحينئذ يمرن ويدرب عىل احلركة
والقيام قليال قليال إىل أن يصري له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه)
وهكذا يتحدث عن التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا اجلانب ،ونحن مل ننقلها هنا عىل اعتبار
تطبيق ما ذكره ،فذلك قد خيتلف من بيئة إىل بيئة ومن عرص إىل عرص ،وإنام عىل اعتبار بيان ارتباط
هذه األمور باألحكام الرشعية.
وانطالقا من هذا سنتحدث يف هذا املبحث الطويل عام يرتبط بالرعاية الصحية من أحكام
رشعية ،وقد قسمنا احلديث عنها إىل ثالثة مطالب:
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 1ـ وقاية األوالد من األمراض املحتملة.
 2ـ الرضاعة ،باعتبارها غذاء ودواء.
 3ـ اخلتان ،باعتباره من األحكام الرشعية التي رشعت حلفظ الصحة.
ونحب أن ننبه إىل أن ما سنذكره خارج األحكام الرشعية من األمور الطبية مأخوذ من
جهة من ثقات األطباء ،ومن جهة أخرى نريد به التنبيه إىل رضورة االهتامم هبذه اجلوانب ال أن
عني ما سنذكره من أحكام الرشع.
 1ـ وقاية األوالد من األمراض املحتملة
وهو من أهم أصول احلفاظ عىل األوالد من اجلانب الصحي ،ذلك ألن الصبي معرض
كثريا لألمراض بسبب اختالف اجلو الذي ولد فيه عن اجلو الذي كان فيه.
فلذلك يوفر له ما حيتاجه جسمه من الغذاء اجليد واملسكن الصحي ،والراحة والنوم
اجليد واحلصانة من األمراض ،فالغذاء اجليد الصحي يلعب دور ًا هاما يف نمو الطفل ،فهو
يزود اجلسم بالطاقة التي حيتاج إليها للقيام بنشاطه ،وله دوره اهلام يف تكوين اخلاليا وزيادة
مناعة اجلسم ضد األمراض ووقايته منها.
زيادة عىل هذا هيتم بمناعته من األمراض وحتصينه منها ،فمناعة الوليد اجلديد الذاتية
تتطور يف جسمه بعد الوالدة ،أ هما املناعة التي وصلته
ضعيفة بشكل عام ألن أجهزة هذه املناعة ال ّ
مما يف دم أمه من العنارص املناعية فهي غري كافية ،وال تقيه إال من بعض األمراض البسيطة.
وهذا يوضح أمهية عدم تعرض الوليد ملا يس ِّبب له االلتهابات واملرض ،وبالتايل أمهية
اعتناء األم البالغ بنظافة مكان الطفل وكل ما حييط به من رسيره ،وغرفته ،ورشاشفه ،وثيابه
وغريها.
وعندما تكون األم يف املستشفى ويؤتى إليها بطفلها لرتضعه ،عليها أن متنع كثرة
التحركات من حوله ،وانتقاله من يد إىل يد ،ومتنع أحد ًا من تقبيله.
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املصاصة بالصابون
وقبل أن ترضعه عليها بالتأكد من كوهنا غسلت يدهيا وصدرها أو ه
املعقم.
فعىل األم أن تعلم أن أفضل وسيلة لتطوير مناعة الطفل هي إرضاعه ،أي َمد ُه بالعنارص
الوقائية املنتقلة إليه عرب حليبها ،لذلك يعترب ِ
األخ ّصائيون أن امتناع األم عن اإلرضاع هو خطأ
كبري إال إذا كان السبب طب ّي ًا.
أما الوسيلة الثانية لزيادة هذه املناعة ومحاية الوليد من األمراض اخلطرية التي هتدِّ د حياته
فهي اللقاح.
أهم املحطات الصح هية يف حياة الطفل والولد ،فعىل
وتعترب مرحلة اللقاحات إحدى ُّ
الوالدين تقع مسؤولية حصول الطفل عىل اللقاحات الالزمة يف الوقت املناسب ،فتو ِّفر عليه
خماطر قد جتعله معوق ًا طوال عمره ،أو تودي بحياته وتو ِّفر عىل نفسها الندم بعد فوات األوان.
واللقاح كلمة عامة تعنيُّ :
حث اجلسم عىل تشكيل مناعة ذاتية ضد العنارص املمرضة
واألمراض التي قد تصيب الطفل ،وصنِّفت كاآليت :شديدة اخلطر ،وخطرة.
الشديدة اخلطر ِ
كالس ِّل والتيتانس (كزاز) ،وشلل األطفال ،واجلدري ،والشاهوق،
واحلمرياء ،واخلناق ،ويعترب اللقاح ضد هذه ك ِّلها إجباري ًا.
واحلمى الصفراء،
أما األمراض اخلطرة كالتهاب السحايا ،والكولريا ،والتيفوئيد،
ه
والكَ َلب ،فيتم تلقيح الطفل ضده ها يف حال الرضورة ،أي يف حال انتشار وبائي يف البيئة املحيطة،
املقربني ،أو يف حال السفر واالنتقال إىل مناطق قد تكون موبوءة.
أو إصابة واحد من ه
واللقاح قد يعطي اجلسم جراثيم مضعفة خمربي ًا ،أو ميتة ،أو سموم اجلراثيم ،وكلها ُّ
حتث
جهاز املناعة عىل تكوين العنارص املناعية الذاتية اجلاهزة والقادرة عىل مهامجة أسباب املرض لدى
دخوهلا اجلسم.
تكون املناعة نتيجة للقاح اجلرثومي أسبوعني أو ثالثة بحسب كل لقاح ،وقد
ويستغرق ُّ
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يعطى اجلسم أمصا ً
يتم احلصول عليها من دم احليوانات ،كاحلصان مثالً،
ال حتوي مواد مانعة ُّ
فيلقح احلصان باجلراثيم ،وتؤخذ العنارص املناعية من دمه ،ونتيجة للقاح املصل حتصل املناعة
عىل الفور.
 2ـ اخلتان
مع أن اخلتان من األحكام البدهيية التي تعارفت عليها املجتمعات اإلسالمية من
بداية عهدها ،ومل تتعرض للنقد والتشكيك ،إال أن بعض املشاغبني يف هذا العرص حاول
التشكيك فيها من جهتني:
 1ـ من جهة عالقتها بصحة الطفل ،وسالمته اجلسدية.
 2ـ من جهة ارتباطها بالديانة اليهودية ،أو باألعراف اجلاهلية التي كانت سائدة يف
عهد النبوة.
ومن أمثلة التشكيك الوارد يف هذا القضية التي أثارهتا يف صفحة (قضايا
ساخنة)جريدة (األحداث املغربية)يف إطار احلوار الذي أجرته مع أحد الباحثني املدرسني
ملادة القانون بسويرسا ،واملتخصصني يف العالقة بني الدين والقانون(.)1
وقد دار احلوار حول موضوع( :ختان األطفال)وهو منشور بتاريخ  28 ،27ذو
متس
القعدة 1420هـ املوافق  5 4مارس عام 2000م ،حتت عنوان( :ختان األطفال عادة ُّ
احلق يف سالمة األبدان ،وإلغاؤه جزء من حترير اإلنسان).
وهذا العنوان ملخص عن املقال املنشور ،واملقال ملخص من كتاب ألفه الباحث
نفسه يف املوضوع ذاته ،ومن خالل العنوان تتضح أهداف صاحب املقال ومقاصده ومراميه
وطبيعة دعوته.
فالباحث املذكور يدعو برصاحة إىل حماربة عملية اخلتان والقضاء عليها ،وهو يده عي
( )1اخلتان من اإلسالم حق من حقوق اإلنسان ،كتبه أبو أنس ميمون باريش ،جملة البيان.
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أنه قىض ست سنوات من الدراسة والبحث والتنقيب والتفتيش انتهت به إىل تأليف كتابه
املطبوع املتداول( :ختان الذكور واإلناث يف الديانات الساموية الثالث)
وهو يف سبيل بيان أن عملية اخلتان عادة ضارة وخمالفة حلقوق اإلنسان من حيث
إهنا عنف واضطهاد ،وتعدٍّ عىل سالمة األبدان عمد إىل نفي الطابع الرشعي هلذه العملية
اجلراحية مدعي ًا أهنا عرف هيودي سيئ نقله من أسلم من اليهود وفرضوه عىل املجتمع
اإلسالمي فرض ًا ؛ هذا مع تأكيده عىل أن القرآن الكريم مل يذكر اخلتان بتات ًا وال نص عليه،
وأنه عىل خالف ذلك ينص عىل كامل اخللقة ،ويدعو إىل احرتام األبدان ثم يقول( :وعىل
هذا األساس فسكوت القرآن عن اخلتان ليس عبث ًا ؛ فاخلتان بوصفه تعدي ًا عىل سالمة جسد
اإلنسان يعترب خرق ًا للمفهوم الفلسفي للقرآن بأن اخللق كامل).
ثم بعد حماولته هذه لنفي الرشعية القرآنية عىل اخلتان حياول يائس ًا كذلك نفي
الرشعية السنِّية عنه فيقول( :وهناك املصدر الثان للرشيعة اإلسالمية وهي السنة ؛ فبعد
متحييص لكل النصوص التي صدرت يف ختان الذكور يمكن القول :إن كل هذه النصوص
ضعيفة ،وكل األحاديث التي وردت يف ختان الذكور خمتلقة ،وما روي منها أكثره عن
الرواة اليهود ،إىل درجة ه
أن ختان النبي  غري معروف ؛ فهناك أربع روايات متضاربة متام ًا
بخصوص ختان النبي  ،وأكثر الظن أنه مل خيتن)
وانطالقا من هذه املحاوالت التشكيكية التي ال تستحق أن تعترب قوال ثانيا يف املسألة
له اعتباره واستحقاق طرحه نحاول أن نبني هنا خطأ هذا التشكيك وعدم صحة األسس
التي يعتمد عليها:
مرشوعية اخلتان:
من القرآن الكريم:
مما ال شك فيه أن القرآن الكريم مل ينص تنصيص ًا رصحيا عىل مجيع جزئيات الرشع ؛
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بل ذكر بعضها بصيغة اإلهبام ،وبعضها اآلخر باإلطالق ،وبعضها بالعموم تارك ًا املجال
واسع ًا للسنة النبوية الرشيفة لتبيني املجمل وتقييد املطلق وختصيص العام.
فلذلك ال نجد يف القرآن الكريم ِذكر ًا لعدد ركعات الصبح أو الظهر أو العرص أو
غريها ،وال نجد ذكر ًا لنصاب املال الذي جتب فيه الزكاة وال ملقدار ما جيب يف املال منها،
فصلت ذلك تفصي ً
ال نفت به اإلمجال عن النصوص.
إال أن السنهة ه
بل إن يف السنة زيادة عىل ذلك أحكام جديدة باعتبار ال ختتلف عن القرآن الكريم
يف كوهنا وحيا يوحى بلغة صاحب الرشع الذي ال ينطق عن اهلوى.
وقد كان من منهج السلف يف مناظراهتم مع من أنكر مرشوعية أمر لعدم وروده يف
القرآن الكريم تنصيص ًا ،أن يقيموا عليه الدليل بنص من النصوص القرآنية الداعية إىل
رضورة اتباع حممد  واالقتداء به يف أفعاله وأقواله وتقريراته(.)1
وهذا املنهج هو الذي سنبني من خالله رشعية اخلتان من القرآن الكريم ،ويقال
حينها للمنكر ما قال السلف ملثله(:لو قرأت فع ً
ال القرآن قراءة تأمل وتدبر وإمعان
وإنصاف لوجدت فيه ذكر ًا رصحي ًا للختان وما يف معناه من مظاهر الفطرة التي فطر الناس
عليها) ،وسنكتفي هنا بإيراد دليلني من جنس ما كان يستدل به السلف من القرآن الكريم:
الدليل األول :أن القرآن الكريم يدعو إىل اتباع ملة إبراهيم  ،قال تعاىلُ ﴿:ث هم
ِ
ِ
ِ
َان ِم َن املُ ْ ِ
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
رشكِنيَ ﴾(النحل ،)123 :وقال
َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َأن اتهبِ ْع م هل َة إِ ْب َراه َ
( )1من أمثلة ذلك :ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد اَّلل بن مسعود قال «:لعن اَّلل الواشامت
املغريات خلق اَّلل » ،فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هلا أم
واملستوشامت ،والنامصات واملتنمصات ،واملتف ِّلجات للحسن ِّ
يعقوب ،وكانت تقرأ القرآن فأتته ،فقالت :ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشامت واملستوشامت ،واملتنمصات واملتفلجات
ُ
رسول اَّلل  ؟! وهو يف كتاب اَّلل .فقالت املرأة ،لقد
للحسن املغريات خلق اَّلل ؟ ! فقال عبد اَّلل :وما يل ال ألعن من لعن
الر ُس ُ
ول فَخُ ُذو ُه َو َما
قرأت ما بني لوحي املصحف فام وجدته ! ! فقال :لئن كنت قرأته لقد وجدته ! قال اَّلل تعاىلَ :و َما آتَا ُك ُم ه
َهنَا ُك ْم عَ نْ ُه َفانت َُهوا ﴾(احلرش.)7 :
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ِ
ِ
ِ
ِ
اص َط َف ْينَا ُه ِيف الدُّ ْن َيا َوإِ هن ُه ِيف
يم إِاله َمن َسف َه َن ْف َس ُه َو َل َقد ْ
تعاىلَ ﴿:و َمن َي ْرغ ُ
َب عَن ِّم هلة إِ ْب َراه َ
اآلخر ِة ملَِن الص ِ
ِ
احلنيَ ﴾(البقرة)130 :
َ َ ه
ومن مظاهر ملة إبراهيم ،والتي ال يستطيع أحد التشكيك فيها سواء من املسلمني
أو من غريهم (االختتان) ،فقد ورد يف نصوص رشعية عديدة أن إبراهيم  اختتن (.)1
فاخلتان إذن مظهر من مظاهر امللة التي أمر إبراهيم اخلليل بإظهارها والتي أمرنا
باتباعه فيها ،واألمر يفيد حك ًام رشعي ًا يقتيض االمتثال ،يقول القرطبي(:قلت :قد تقدم أن
إبراهيم أول من اختتن ،وأن ذلك مل يزل ُسنهة عامة معموالً هبا يف ذريته وأهل األديان
املنتمني إىل دينه ،وهو حكم التوراة عىل بني إرسائيل كلهم)
وقد كان العرب قبل اإلسالم عىل بقية من دين إبراهيم  أظهرها احلج ،قال أبو
شامة(:إن القلفة من املستقذرات عند العرب ،وقد كثر ذم األقلف -أي غري املختون ـ يف
أشعارهم ،وكان للختان عندهم قدر ،وله وليمة خاصة به ،وأقر اإلسالم ذلك)
الدليل الثان :أن القرآن الكريم حيث عىل رضورة االقتداء بسنة رسول اَّلل  ،كام
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا هت ُقوا اَّللهَ إِ هن اَّللهَ َش ِديدُ
قال تعاىلَ ﴿:و َما آتَا ُك ُم ه
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ا ْل ِع َق ِ
ول اَّللهِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
َان َي ْر ُجو
اب﴾(احلرش ،)7:وقال تعاىلَ ﴿:ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

اَّللهَ َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذ َك َر اَّللهَ كَثِري ًا﴾ (األحزاب ،)21:ومن سنته  التي ال يمكن اجلدال
يف ثبوهتا اخلتان.
أما ما زعم من تضارب الروايات يف ختانه  ،فالذي ترشد إليه هذه الروايات ـ
بغض النظر عن درجتها يف الصحة أو الضعف ـ هو أن التضارب مل حيصل يف إثبات ختانه
أو نفيه ،وإنام وقع يف بيان طبيعة ختانه :هل ولد خمتون ًا؟ أم ختنه جربيل  يوم شق
صدره؟ أم أن جده عبد املطلب هو الذي توىل األمر؟
( )1البخاري ومسلم.
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ويلحق هبذا ما ورد يف النصوص من أن الرسول  قد توىل هذه العملية يف حياته،
ومن ذلك حديث جابر أنه قال( :عق رسول اَّلل  عن احلسن واحلسني وختنهام لسبعة
أيام)
هذا بخصوص سنته الفعلية ،أما سنته القولية ،فسنورد ما ورد فيها من أدلة يف حملها
بعد هذا.
من السنة املطهرة:
من األحاديث الواردة حول مرشوعية اخلتان:
 1ـ قوله (:الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص الشارب ،وتقليم األظافر،
ونتف اآلباط)( ،)1قال ابن القيم رمحه اَّلل( :فجعل اخلتان رأس خصال الفطرة ،وإنام كانت
هذه اخلصال من الفطرة ؛ ألن الفطرة هي احلنيفية ملة إبراهيم ،وهذه اخلصال ُأ ِم َر هبا
إبراهيم وهي الكلامت التي ابتاله ربه هبن)
 2ـ قوله (:أربع من سنن املرسلني :اخلتان ،والتعطر ،والسواك ،والنكاح)
 3ـ قوله  ملن أسلم جديداِ :
(ألق عنك شعر الكفر ،واختتن)

()2

احلكمة من اخلتان
تكملة للكالم السابق يف الرد عىل من يشكك يف اخلتان ،فيعتربه منافيا حلقوق
اإلنسان مرضا بصحته خاليا من أي مصلحة معتربة نورد هنا بعض ما أثبتته الدراسات من
وجوه املصالح املعتربة يف اخلتان ،والتي تزيد يف تأكيد مرشوعيته التي سبق ذكر النصوص
الدالة عليها ،وهي يف نفس الوقت أكرب رد عىل من ال تقنعهم النصوص الرشعية بقدر ما

( )1البخاري ومسلم وغريمها من أهـل السنن.
( )2أمحد وأبو داود بسند حسن.
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تقنعهم الدراسات العلمية(:)1
اخلتان وقاية من االلتهابات املوضعية :فالقلفة التي حتيط برأس القضيب تشكل
جوف ًا ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها ،إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب املختلفة بام فيها ما
يفرز سطح القلفة الداخيل من مادة بيضاء ثخينة تدعى اللخن

Smegma

وبقايا البول

واخلاليا املتوسفة والتي تساعد عىل نمو اجلراثيم املختلفة مؤدية إىل التهاب احلشفة أو
التهاب احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن(.)2
اخلتان يقي من اإلصابة بالتهاب املجاري البولية :ثبت يف عديد من الدراسات
الطبية أن التهابات اجلهاز البويل يف الذكور ،صغار ًا وكبار ًا ،تزداد نسبتها زيادة ملحوظة يف
غري املختونني ،وأن عدوى األمراض املنقولة جنسي ًا كالزهري والسيالن وعىل اخلصوص
مرض اإليدز تكون يف غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني.
وقد وجد جنز برغ أن  %95من التهابات املجاري البولية عند األطفال حتدث عند
غري املختونني.و يؤكد أن جعل اخلتان أمر ًا روتيني ًا جيري لكل مولود يف الواليات املتحدة
منع حدوث أكثر من  50ألف حالة من التهاب احلويضة والكلية سنوي ًا(.)3
وهلذا كتب الربوفسور ويزويل يف عام  1990يقول(:لقد كنت من أشد أعداء اخلتان
وشاركت يف اجلهود التي بذلت عام  1975ضد إجرائه ،إال أنه يف بداية الثامنينات أظهرت
الدراسات الطبية زيادة يف نسبة حوادث التهابات املجاري البولية عند األطفال غري
املختونني ،وبعد متحيص دقيق لألبحاث التي نرشت ،فقد وصلت إىل نتيجة خمالفة
وأصبحت من أنصار جعل اخلتان أمر ًا روتيني ًا جيب ان جيري لكل مولود)

()4

( )1قبسات من الطب النبوي باختصار ،األربعون العلمية ،عبد احلميد حممود طهامز.
( )2د .حممد عيل البار ،اخلتان ،دار املنار.
( )3د .حسان شميس باشا :أرسار اخلتان تتجىل يف الطب والرشيعة ابن النفيس دمشق.
( )4الربوفسور ويزويل عن جملة .Amer.Famil J. Physician
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اخلتان واألمراض اجلنسية :أكد الربوفسور وليم بيكوز الذي عمل يف البالد العربية
ألكثر من عرشين عام ًا ،وفحص أكثر من  30ألف امرأة ندرة األمراض اجلنسية عندهم
وخاصة العقبول التناسيل والسيالن والكالميديا والرتيكوموناز ورسطان عنق الرحم
و ُيرجع ذلك لسببني هامني ندرة الزنى وختان الرجال(.)1
اخلتان والوقاية من الرسطان :يقول الربفسور كلو دري(:يمكن القول وبدون
مبالغة بأن اخلتان الذي جيري للذكور يف سن مبكرة خيفض كثري ًا من نسبة حدوث رسطان
القضيب عندهم)
وقد نرشت املجلة الطبية الربيطانية  BMGـ وهي من أشهر املجالت الطبية ـ مقاالً
عن رسطان القضيب ومسبباته عام  ،1987جاء يف هذا املقال :إن رسطان القضيب نادر
جد ًا عند اليهود ويف البلدان اإلسالمية ،حيث جيري اخلتان أثناء فرتة الطفولة ،وأثبتت
اإلحصائيات الطبية أن رسط ان القضيب عند اليهود مل يشاهد إال يف تسعة مرىض فقط يف
العامل كله.
ومن العوامل املهيئة حلدوث رسطان القضيب :التهاب احلشفة ،وملا كان اخلتان
يزيل هذه القلفة من أساسها فإن املختونني ال حيدث لدهيم تض ُّيق يف القلفة ،كام أنه يندر
جد ًا أن حيدث التهاب احلشفة عندهم ،ويبدو أن تض ُّيق القلفة ينجم عن احتباس اللخن
وهي مفرزات تتجمع بني حشفة القضيب والقلفة عند غري املختونني ،وقد ثبت أن هلذه
املواد فع ً
ال مرسطن ًا.
ونرشت جملة املعهد الوطني للرسطان دراسة أكدت فيها أن رسطان القضيب ينتقل
عرب االتصال اجلنيس ،وأشارت إىل أن االتصال اجلنيس املتعدد بالبغايا يؤدي إىل حدوث
هذا .كام ورد يف تقرير نرشته األكاديمية ألمراض األطفال جاء فيه :إن اخلتان هو الوسيلة
(.1977Pikers W: Med. Dijest jour.April )1
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الفعالة للوقاية من رسطان القضيب .وأكدت املجلة األمريكية ألمراض األطفال أن
العوامل الدينية عند املسلمني واليهود التي تقرر اتباع اخلتان :تلعب عام ً
ال أساسي ًا يف حث
هؤالء عىل األخذ هبذه الفطرة.
حكم أخرى :باإلضافة إىل هذه احلكم الصحية هناك حكم أخرى منها:
 1ـ أن األقلف أي الذي مل خيتتن يف حكم من به سلس البول أو غريه الحتباس البول
عرض لفساد طهارته وصالته ؛ فإن القلفة تسرت الذكر كله
يف القلفة ؛ إذ إن (األقلف ُم ه
فيصيبها البول ،وال يمكن الستجامر هلا ،فصحة الطهارة والصالة موقوفة عىل اخلتان)
 2ـ أن اخلتان يساهم يف حتقيق التوازن اجلنيس عند بني آدم .يقول ابن القيم( :هذا
مع ما يف اخلتان من الطهارة ،والنظافة ،والتزيني ،وحتسني اخللقة ،وتعديل الشهوة التي إذا
أفرطت أحلقت اإلنسان باحليوانات ،وإذا عدمت بالكلية أحلقته باجلامدات ؛ فاخلتان يعدهلا)
أحكام اخلتان
احلكم التكليفي:
اختلف الفقهاء يف حكم اخلتان بعد االتفاق عىل مرشوعيته عىل األقوال التالية:
القول األول :اخلتان سنة يف حق الرجال وليس بواجب ،وهو قول احلنفية واملالكية،
وهو وجه شاذ عند الشافعية ،ورواية عن أمحد ،وقالوا :إنه من الفطرة ومن شعائر اإلسالم،
فلو اجتمع أهل بلدة عىل تركه حارهبم اإلمام ،كام لو تركوا األذان.
وقد استدلوا عىل هذا بام ييل:
()1

 1ـ حديث ابن عباس عن النبي  أنه قال(:اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء)

 2ـ قوله (:مخس من الفطرة اخلتان ،واالستحداد ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظفار،

( )1أمحد.
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وقص الشارب)( ،)1فقد اقرتن اخلتان يف احلديث بقص الشارب وغريه ،مع أنه ليس واجبا.
 3ـ أن اخلتان قطع جزء من اجلسد ابتداء ،فلم يكن واجبا بالرشع قياسا عىل قص
األظفار.
القول الثان :اخلتان واجب عىل الرجال ،قال ابن القيم(:قال الشعبي ،وربيعة،
واألوزاعي ،وحييى بن سعيد األنصاري ،ومالك( )2والشافعي وأمحد :هو واجب ،وشدد
فيه مالك حتى قال :من مل خيتتن مل جتز إمامته ومل تقبل شهادته)( ،)3وقد استدلوا عىل ذلك
بام ييل:
ِ
ِ
ِ
يم َحنِيف ًا َو َما ك َ
َان ِم َن
 1ـ قوله تعاىلُ ﴿:ث هم َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َأن اتهبِ ْع م هل َة إِ ْب َراه َ

املُْ ْ ِ
رشكِنيَ )(النحل ،)123:فقد أمرنا باتباع إبراهيم  ،وهويدل عىل أن فعل تلك األمور
التي كان يفعلها هي من رشعنا وواجبة علينا.
 2ـ ما روي من حديث كليب أن النبي (:قال له(:ألق عنك شعر الكفر
()4

واختتن)

( )1البخاري ،2209/5 :مسلم ،221/1 :ابن حبان ،293/12 :البيهقي  ،149/1أبو داود ،84/4 :النسائي:
 ،65/1ابن ماجة ،107/1 :أمحد ،239/2 :مسند احلميدي.418/2 :
( )2روي عن اإلمام مالك القوالن ،وإن كان املذهب عىل أنه سنة مؤكدة كم ذكر ذلك ابن جزي يف « القوانني
الفقهية ،ص  » 129قال « :أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبى حنيفة كسائر خصال الفطرة التى ذكر معها وهى غري
واجبة اتفاق ًا »
ونقل كثري من الفقهاء عن مالك أنه سنة ،حتى قال القايض عياض :االختتان عند مالك وعامة العلامء سنة ،ولكن
السنة عندهم يأثم برتكها ،فهم يطلقوهنا عىل مرتبة بني الفرض والندب ،وإال فقد رصح مالك بأنه ال تقبل شهادة األقلف ،وال
جتوز إمامته..
( )3حتفة املودود.162 :
( )4انظر :مسند أمحد ،415/3 :وسنن أيب داوود 148/1 :برقم  ،356والكامل البن عدي ،223/1 :والسنن
الكربى.172/1 :
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()1

 3ـ قوله (:اختتن إبراهيم عليه السالم وهو ابن ثامنني سنة بالقدوم)

 4ـ أن اخلتان لو مل يكن واجبا ملا جاز كشف العورة من أجله ،وملا جاز نظر اخلاتن
إليها وكالمها حرام.
 5ـ أن اخلتان من شعار املسلمني فكان واجبا كسائر شعارهم.
 6ـ أن اخلتان مما جرى عليه املسلمون وعملوا به ،وتوارثوه كابر ًاعن كابر ،بقضهم
وقضيضهم ،وال يمكن أن يكون ذلك إال يف أمر واجب.
 7ـ أن القلفة حتبس النجاسة فتمنع صحة الصالة ،كمن أمسك نجاسة.
 8ـ أنه قطع عضو -ال يستخلف -من اجلسد ،تعبد ًا ،فيكون واجب ًا كقطع اليد يف
الرسقة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بالوجوب اعتبارا لألدلة الكثرية عىل ذلك ،زيادة
عىل املنافع احلاصلة للمختتن ،زيادة عىل كون اخلتان من األمور الرضورية التي تعارفت هبا األمة.
ولكن هذا احلكم مع ذلك قد يصدق مع الصغري ،فال يكلف الكبري الذي أسلم باخلتان،
واحلديث املروي يف أمر النبي  للكبري باخلتان ضعيف ،ال يصح االستدالل به ،فلذلك يمكن
القول بسنيته للكبري يف حال عدم ترضره به.
مقدار ما يقطع يف اخلتان:
اختلف الفقهاء يف مقدار ما يقطع يف اخلتان عىل األقوال التالية:
القول األول :يكون ختان الذكور بقطع اجللدة التي تغطي احلشفة ،وتسمى القلفة،
والغرلة ،بحيث تنكشف احلشفة كلها.
القول الثان :إنه إذا اقترص عىل أخذ أكثرها جاز ،وهو قول عند احلنابلة.
( )1البخاري كتاب أحاديث األنبياء.171/170/4 :
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القول الثالث :يكفي قطع يشء من القلفة وإن قل برشط أن يستوعب القطع تدوير
رأسها ،وهو قول ابن كج من الشافعية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أهنا من املسائل الطبية التي يرجع فيها لألطباء ليفتوا
فيها بحسب املصلحة الصحية للمختون ،ألن اخلتان ال يعدوا أن يكون عملية جراحية
جتميلية هلا فوائد صحية ،وهو أشبه ما يكون بقطع احلبل الرسي لالستغناء عنه.
وقت اخلتان:
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب اخلتان عىل أن وقت الوجوب هو ما بعد البلوغ ،ألن
اخلتان من أجل الطهارة ،وهي ال جتب عليه قبله ،واختلفوا يف الوقت املستحب لذلك عىل
قولني:
القول األول :الوقت الذي يستحب فيه اخلتان هو اليوم السابع ،وهو قول اجلمهور
()1

واإلمامية ،حلديث جابر(:عق رسول اَّلل  عن احلسن واحلسني وختنهام لسبعة أيام)

القول الثان :إن املستحب ما بني العام السابع إىل العارش من عمره ،وهو قول
للحنابلة واملالكية ،ألهنا السن التي يؤمر فيها بالصالة.
القول الثاث :أنه وقت اإلثغار ،إذا سقطت أسنانه ،وهو رواية عن مالك.
القول الرابع :أن العربة بطاقة الصبي إذ ال تقدير فيه ،فيرتك تقديره إىل الرأي ،وهو
األشبه عند احلنفية.
( )1قال ابن حجر يف التلخيص  [ : 83 / 4 :أخرجه احلاكم والبيهقي من حديث عائشة ،والبيهقي من وراية جابر
عن رسول اَّلل  .]-  -قلت :وأخرجه البيهقي يف الكربى 324 /8 :من طريق الوليد بن مسلم ،عن زهري بن حممد املكي،
عن حممد بن املنكدر ،عن جابر ،قال :عق رسول اَّلل  عن احلسن واحلسني ،وختنهام لسبعة أيام  .وزهري بن حممد املكي قال
أبو حاتم :حمله الصدق ويف حفظه سوء ،وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه ،فام حدث من حفظه ففيه
أغاليط ،وما حدث من كتبه فهو صالح .مات سنة  .162وانظر التهذيب للمزي.417 / 9 :
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو خضوعها حلكم الطبيب املختص الثقة الذي ينظر
إىل مدى استعداد الصبي للختان ،وأشبه األقوال هبذا هو القول الرابع ،فإن رأى الطبيب
عدم ترضر الصبي باخلتان يف اليوم السابع ،فهو أفضل ،فإن مل ير ذلك ،فإنه يقدم بقدر
اإلمكان مراعاة للفورية يف تنفيذ األحكام الرشعية ،وملصلحة الصبي الصحية.
مسقطات وجوب اخلتان
من مسقطات اخلتان التي نص عليها الفقهاء:
ختان من يضعف عن اخلتان:
من كان ضعيف اخللقة بحيث لو ختن خيف عليه ،مل جيز أن خيتن حتى عند القائلني
بوجوبه ،بل يؤجل حتى يصري بحيث يغلب عىل الظن سالمته ،ألنه ال تعبد فيام يفيض إىل
التلف ؛ وألن بعض الواجبات يسقط بخوف اهلالك فالسنة أحرى ،وهذا عند من يقول إن
اخلتان سنة.
وللحنابلة تفصيل يف مذهبهم ،ملخصه أن وجوب اخلتان يسقط عمن خاف تلفا،
وال حيرم مع خوف التلف ألنه غري متيقن ،أما من يعلم أنه يتلف به وجزم بذلك فإنه حيرم
عليه اخلتان لقوله تعاىلَ ﴿:وال ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِدي ُك ْم إِ َىل الت ْهه ُلك َِة﴾ (البقرة)195:
املوت:
اختلف الفقهاء يف حكم من مات من غري اختتان ،هل خيتتن أم ال عىل قولني:
القول األول :ال خيتن امليت األقلف الذي مات غري خمتون ،واستدلوا عىل ذلك بام
ييل:
 1ـ أن اخلتان كان تكليفا ،وقد زال باملوت.
 2ـ أن املقصود من اخلتان التطهري من النجاسة ،وقد زالت احلاجة بموته.
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 3ـ أنه جزء من امليت فال يقطع ،كيده املستحقة يف قطع الرسقة ،أو القصاص وهي
ال تقطع من امليت.
 4ـ أنه ال يصح قياس اخلتان عىل قص الشعر والظفر ؛ ألهنام يزاالن يف احلياة للزينة،
وامليت يشارك احلي يف ذلك ،وأما اخلتان فإنه يفعل للتكليف به ،وقد زال باملوت.
القول الثان :أنه خيتن ،وهو قول ثان للشافعية ،ألنه كالكبري والصغري ،ألنه كالشعر
والظفر وهي تزال من امليت.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اخلتان حكم معقول املعنى ،يرتبط بصحة اإلنسان
وطهارته ،وهذه احلكمة تنتفي بعد املوت ،فال حاجة للختان بعد املوت.
عدم القلفة:
اختلف الفقهاء يف حكم ختان من من ولد خمتونا بال قلفة عىل قولني:
القول األول :من ولد خمتونا بال قلفة فال ختان عليه ال إجيابا وال استحبابا ،فإن وجد
من القلفة يشء يغطي احلشفة أو بعضها ،وجب قطعه كام لو ختن ختانا غري كامل ،فإنه
جيب تكميله ثانيا حتى يبني مجيع القلفة التي جرت العادة بإزالتها يف اخلتان.
القول الثان :إنه جترى عليه املوسى ،فإن كان فيه ما يقطع قطع ،وهو قول عند
املالكية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن اخلتان عملية جراحية جتميلية
هلا قصد صحي ،فلذلك تنتفي بكل ما يرفع عنها هذه احلكمة ،زيادة عىل ذلك ،فهو من
خصال الفطرة ،ومل يقل أحد من الفقهاء بأن من مل تنموا أظفاره عليه أن جيري عليها املوسى
ليقوم بسنة قص األظفار.
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ختان اإلناث
من األحكام التي تلقى جدال كبريا يف الواقع (ختان اإلناث)بأشكاله املختلفة يف
بعض بلدان العامل اإلسالمي ،وهو بتطبيقاته الواقعية يف أكثر هذه البلدان رضر حمض مل
تأت به الرشيعة وال نص عليه الفقهاء ،بل هو من العادات التي قد تكون متوارثة يف هذه
البلدان من غري حرص منها عىل تطبيق الرشع يف املسألة ،وإال فإن للتطبيق الرشعي رشوطه
التي تنفي الرضر.
وقد اختلف الفقهاء يف مدى مرشوعية هذا النوع من اخلتان عىل قولني:
القول األول :أنه مرشوع ،وهو قول مجاهري العلامء ،واستدلوا لذلك باألدلة التي
سريد ذكرها عند بيان اختالفهم يف نوع مرشوعيته.
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف نوع احلكم املرتبط به ،والذي يفهم من األدلة
التي أوردوها عىل اآلراء التالية:
الرأي األول :أنه واجب ،قال النووي(:اخلتان واجب عىل الرجال والنساء عندنا،
وبه قال كثريون من السلف ،كذا حكاه اخلطايب ،وممن أوجبه أمحد) ،ورى عن الشافعي
وجهان آخران ،فقال(:وقال مالك وأبو حنيفة :سنة يف حق اجلميع وحكاه الرافعي وجها
لنا ،وحكى وجها ثالثا أنه جيب عىل الرجل وسنة يف املرأة ،وهذان الوجهان شاذان،
واملذهب الصحيح املشهور الذي نص عليه الشافعي رمحه اَّلل وقطع به اجلمهور أنه واجب
عىل الرجال والنساء) ،وقال اإلمام أمحد هو واجب ىف حق الرجال .وىف النساء عنه روايتان
أظهرمها الوجوب ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ لو كان اخلتان سنة ملا كشفت العورة املحرم كشفها له.
 2ـ أن اخلتان قطع عضو سليم ،فلو مل جيب مل جيز كقطع األصبع ،فإن قطعها إذا
كانت سليمة ال جيوز إال إذا وجب بالقصاص.
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وقد حاول الشيخ جاد احلق عىل جاد احلق أن ينترص هلذا القول يف فتوى من فتاويه،
نص سائلها عىل (أن له بنتني صغريتني إحدامها ست سنوات واألخرى سنتان وأنه قد سأل
بعض األطباء املسلمني عن ختان البنات ،فأمجعوا عىل أنه ضار هبن نفسيا وبدينا ،فهل أمر
اإلسالم بختاهنن أو أن هذا عادة متوارثة عن األقدمني فقط)
فأجاب الشيخ بعد استعراضه ملا ورد يف املصنفات الفقهية من أقوال العلامء يف حكم
اخلفاض(:ملا كان ذلك كان املستفاد من النصوص الرشعية ،ومن أقوال الفقهاء عىل النحو
املبني والثابت ىف كتب السنة والفقة أن اخلتان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا
إليها اإلسالم وحث عىل االلتزام هبا عىل ما يشري إليه تعليم رسول اَّلل كيفية اخلتان ،وتعبريه
ىف بعض الروايات باخلفض ،مما يدل عىل القدر املطلوب ىف ختاهنن)
وأضاف بعد استدالله بكون املراد بالفطرة سنة اإلسالم ،ال السنة التي تقابل
الفرض( :ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء املذاهب عىل أن اخلتان للرجال والنساء من فطرة
اإلسالم وشعائره ،وأنه أمر حممود ،ومل ينقل عن أحد من فقهاء املسلمني فيام طالعنا من
كتبهم التى بني أيدينا  -القول بمنع اخلتان للرجال أو النساء ،أو عدم جوازه أو إرضاره
باألنثى ،إذا هو تم عىل الوجه الذى علمه الرسول  ألم حبيبة ىف الرواية املنقولة آنفا ،أما
االختالف ىف وصف حكمه ،بني واجب وسنة ومكرمة ،فيكاد يكون اختالفا ىف
االصطالح الذى يندرج حتته احلكم ،يشري إىل هذا ما نقل ىف فقه اإلمام أبى حنيفة من أنه
لو اجتمع أهل مرص عىل ترك اخلتان ،قاتلهم اإلمام (وىل األمر)ألنه من شعائر اإلسالم
وخصائصه( ،)1كام يشري إليه أيضا أن مصدر ترشيع اخلتان هو اتباع ملة إبراهيم ،وقد
اختتن ،وكان اخلتان من رشيعته ،ثم عده الرسول  من خصال الفطرة ،وأميل إىل
تفسريها بام فرسها به الشوكانى  -حسبام سبق  -بأهنا السنة التى هى طريقة اإلسالم ومن
( )1االختيار رشح املختار.121/2 :
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شعائره وخصائصه ،وكام جاء ىف فقه احلنفيني)
وانطالقا من هذا رد عىل االستفتاء السابق بقوله(:وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان
البنات املسئول عنه من فطرة اإلسالم وطريقته عىل الوجه الذى بينه رسول اَّلل  ،فإنه ال
يصح أن يرتك توجيهه وتعليمه إىل قول غريه ولو كان طبيبا ،ألن الطب علم والعلم متطور،
تتحرك نظرته ونظرياته دائام ،ولذلك نجد أن قول األطباء ىف هذا األمر خمتلف ،فمنهم من
يرى ترك ختان النساء ،وآخرون يرون ختاهنن ،ألن هذا هيذب كثريا من إثارة اجلنس ال
سيام ىف سن املراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة ،ولعل تعبري بعض روايات احلديث
الرشيف ىف ختان النساء بأنه مكرمة هيدينا إىل أن فيه الصون،انه طريق للعفة ،فوق أنه يقطع
تلك اإلفرازات الدهنية التى تؤدى إىل التهابات جمرى البول وموضع التناسل ،والتعرض
بذلك لألمراض اخلبيثة ،هذا ما قاله األطباء املؤيدون خلتان النساء ،وأضافوا أن الفتاة التى
تعرض عن اخلتان تنشأ من صغرها وىف مراهقتها حادة املزاج سيئة الطبع ،وهذا أمر قد
يصوره لنا ما رصنا إليه ىف عرصنا من تداخل وتزاحم ،بل وتالحم بني الرجال والنساء ىف
جماالت املالصقة والزحام التى ال ختفى عىل أحد ،فلو مل تقم الفتاة باالختتان لتعرضت
ملثريات عديدة تؤدى هبا  -مع موجبات أخرى ،تذخر هبا حياة العرص ،وانكامش الضوابط
()1

فيه  -إىل االنحراف والفساد)

الرأي الثان :أنه سنة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قوله (:إذا التقى اخلتانان وجب الغسل)( ،)2ففيه بيان أن النساء كن خيتتن.
 2ـ حديث عمر :إن ختانة ختنت ،فقال(:أبقي منه شيئا إذا خفضت)

( )1ختان البنات ،املفتى :فضيلة الشيخ جاد احلق عىل جاد احلق ،ربيع األول  1401هجرية  29 -يناير 1981م.
( )2الرتمذي:رقم ( 108و )109وقال :حديث حسن صحيح.

160

 3ـ قال (:اخلتان سنة للرجال ،ومكرمة للنساء)( ،)1وعن جابر بن زيد مثل ذلك
موقوفا عليه.
 4ـ قوله  للخافضة(:أشمي وال تنهكي ،فإنه أحظى للزوج ،وأرسى للوجه)(،)2
واخلفض :ختانة املرأة.
الرأي الثالث :أنه مكرمة.
القول الثان :عدم مرشوعية ختان األنثى ،وأنه ال سنة وال مكرمة ،وال حظ له من
املرشوعية ،وهو قول بعض الفقهاء املعارصين ،ومن بينهم األستاذ سليم العوا(،)3
وسنقتبس هنا من كالمه ما استدل به هلذا القول حماولني الترصف معه بحسب الطريقة التي
جرينا علهيا يف هذه السلسلة من تصنيف األدلة:
االستصحاب :وهو كام ينص األستاذ سلم(:أن حكم الرشيعة اإلسالمية يؤخذ من
مصادرها األصلية املتفق عليها :وهي القرآن الكريم ،والسنة النبوية الصحيحة ،واإلمجاع
برشوطه املقررة يف علم أصول الفقه ،والقياس املستويف لرشوط الصحة.
أما فقه الفقهاء ،فهو العمل البرشي الذي يقوم به املتخصصون يف علوم الرشع لبيان
أحكام الرشيعة يف كل ما هيم املسلمني -بل الناس أمجعني -أن يعرفوا حكم الرشيعة فيه.
وال يعد كالم الفقهاء رشيعة ،وال حيتج به عىل أنه دين ،بل حيتج به عىل أنه فهم للنصوص
الرشعية ،وإنزال هلا عىل الواقع ،وهو سبيل إىل فهم أفضل هلذه النصوص وكيفية إعامهلا،

( )1سيأيت ختريج احلديث مفصال.
( )2سيأيت ختريج احلديث مفصال.
( )3قال بعد رسده لألدلة عىل هذا القول « :وهكذا يتبني حكم الرشع يف ختان األنثى :أنه ال واجب وال سنة ،ومل
يدل عىل واحد منهام دليل ،وليس مكرمة أيض ًا لضعف مجيع األحاديث الواردة فيه .بل هو عادة ،وهي عادة ليست عامة يف كل
بالد اإلسالم بل هي خاصة ببعضها دون بعض .وهي عادة ضارة رضر ًا حمض ًا ال جيوز إيقاعه بإنسان دون سبب مرشوع ،وهو
رضر ال يعوض ال سيام النفيس منه »
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لكنه ليس معصوم ًا ،ويقع يف اخلطأ كام يقع يف الصواب .واملجتهد املؤهل من الفقهاء مأجور
أجرين حني يصيب ؛ ومأجور أجر ًا واحد ًا حني خيطىء.
فإذا أردنا أن نتعرف عىل حكم الرشيعة اإلسالمية يف مسألة ختان اإلناث ،فإننا
نبحث يف القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم اإلمجاع ثم القياس ،وقد نجد يف الفقه ما يعيننا
فنطمأن به إىل فهمنا ونؤكده ،وقد ال نجد فيه ما ينفع يف ضوء علم عرصنا وتقدم املعارف
الطبية خاصة ،فنرتكه وشأنه وال نعول عىل ما هو مدون يف كتبه.
وقد خال القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إىل ختان
اإلناث .وليس ،هناك إمجاع عىل حكم رشعي فيه ،وال قياس يمكن أن يقبل يف شأنه.
أما السنة النبوية فإهنا مصدر ظن املرشوعية ،ملا ورد يف مدوناهتا من قريب أو منسوبة
إىل الرسول  يف هذا الشأن احلق أنه ليس يف هذه املرويات دليل واحد صحيح السند
جيوز أن يستفاد منه حكم رشعي يف مسألة بالغة اخلطورة عىل احلياة االنسانية كهذه املسألة.
وال حجة ــ عند أهل العلم -يف األحاديث التي مل يصح نقلها ،إذ احلجة فيام صح
سنده دون سواه.
وملثل هذا الفهم قال اإلمام ابن املنذر(:ليس يف اخلتان خرب يرجع إليه وال سنة
تتبع)( ،)1وقال اإلمام الشوكان(:ومع كون احلديث ال يصلح لالحتجاج به فهو ال حجة
()2

فيه عىل املطلوب)

وهكذا يتبني أن السنة الصحيحة ال حجة فيها عىل مرشوعية ختان األنثى .وأن ما
حيتج به من أحاديث اخلتان لإلناث كلها ضعيفة ال يستفاد منها حكم رشعي .وأن األمر ال
يعدو أن يكون عادة من العادات ،ترك اإلسالم للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر هتذيبي ًا أو
( )1نقله عنه :شمس احلق العظيم آبادي يف رشحه لسنن أيب داوود.126 /14 ،
( )2نيل األوطار.139/1:
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إبطاهلا.
عدم صحة ما استدل به املخالفون من السنة :يتفق مجيع العلامء عىل تضعيف
األحاديث الواردة يف ختان اإلناث ،قال ابن املنذر :ليس يف اخلتان خرب يرجع إليه ،وال سند
()2

يتبع( ،)1وقال الشيخ سيد سابق(:أحاديث األمر بختان املرأة ضعيفة مل يصح منها يشء)
وسنورد ما ذكر املحدثون عن النصوص التي وردت يف ختان اإلناث:

احلديث األول :قوله (:اخلتان سنة يف الرجال ،مكرمة يف النساء) ،وقد توجه له
النقد التايل يف السند واملتن:
السند :نص احلافظ العراقي يف تعليقه عىل إحياء علوم الدين عىل ضعفه ،ونص
احلافظ ابن حجر يف كتابه :تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،عىل ضعف
هذا احلديث( ،)3ونقل قول اإلمام البيهقي فيه :إنه ضعيف منقطع.
وقال ابن عبد الرب يف (التمهيد)(:إنه يدور عىل رواية ٍ
راو ال حيتج به(.)4
وكالم احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب يف كتابه املذكور نصه(:واحتج من جعل اخلتان
سنة بحديث أيب املليح هذا ،وهو يدور عىل حجاج بن أرطاة ،وليس ممن حيتج بام انفرد
( )1التلخيص احلبري.154\4 :
( )2فقه السنة.33/1 :
( )3هذا النص الكامل لكالم ابن حجر يف احلديث «:رواه أمحد والبيهقي من حديث احلجاج بن أرطاة ،عن أيب
املليح بن أسامة ،عن أبيه به ،واحلجاج مدلس وقد اضطرب فيه ،فتارة رواه كذا ،وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أيب
املليح ،أخرجه ابن أيب شيبة وابن أيب حاتم يف العلل والطربان يف الكبري وتارة رواه عن مكحول ،عن أيب أيوب أخرجه أمحد
وذكره ابن أيب حاتم يف العلل ،وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج ،أو من الراوي عنه ،عبد الواحد بن زياد ،وقال البيهقي هو
ضعيف منقطع ،وقال ابن عبد الرب يف التمهيد هذا احلديث يدور عىل حجاج بن أرطاة ،وليس بمن حيتج به .قلت :وله طريق
أخرى من غري رواية حجاج ،فقد رواه الطربان يف الكبري والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ،وضعفه البيهقي يف السنن،
وقال يف املعرفة :ال يصح رفعه ،وهو من رواية الوليد ،عن ابن ثوبان ،عن ابن عجالن ،عن عكرمة ،عنه ،ورواته موثقون إال
أن فيه تدليسا ،انظر :التلخيص احلبري.153\4 :
( )4عون املعبود يف رشح سنن أيب داوود لشمس احلق العظيم آبادي.124/14 ،
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()1

به)

وعىل ذلك فليس يف هذا النص حجة ،ألنة نص ضعيف ،مداره عىل راو الحيتج
بروايته ،فكيف يؤخذ منه حكم رشعي بأن أمر ًا معين ًا من السنة أو من املكرمات وأقل
أحواهلا أن تكون مستحبة ،واالستحباب حكم رشعي ال يثبت ،إال بدليل صحيح.
وال يرد عىل ذلك بأن هلذا احلديث شاهد ًا أو شواهد من حديث أم عطية ،فإن مجيع
الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إىل صحته ،معلولة بعلل قادحة فيها ،مانعة من
االحتجاج هبا.
املتن :عىل الفرض اجلديل أن احلديث صحيح -وهو ليس كذلك -فإنه ليس فيه
التسوية بني ختان الذكور وختان اإلناث يف احلكم ،بل فيه الترصيح بأن ختان اإلناث ليس
بسنة ،وإنام هو يف مرتبة دوهنا.
وكأن اإلسالم حني جاء وبعض العرب خيتنون اإلناث أراد هتذيب هذه العادة
بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة ،الرقيقة غاية الرقة ،بلفظ (أشمى وال تنهكى)الذي يف
الرواية الضعيفة األوىل ،وأراد تبيني أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس
بذكر أنه (سنة للرجال)...وهي ـ أي السنة ـ هنا بمعنى العادة ال باملعنى األصويل للكلمة-
يف الرواية الضعيفة الثانية.
وال حتتمل الروايتان عىل الفرض اجلديل بصحتهام تأوي ً
ال سائغ ًا فوق هذا .ولو أراد
النبي  التسوية بني الرجال والنساء لقال(:إن اخلتان سنة الرجال والنساء ) ،أو
لقال(:اخلتان سنة)وسكت؟ فإنه عندئذ يكون ترشيع ًا عام ًا ما مل يقم دليل عىل خصوصيته
ببعض دون بعض .أما وقد فرق بينهام يف اللفظ -لو صحت الرواية -فإن احلكم يكون
خمتلف ًا ،وكونه سنة -باملعنى األعم هلذه الكلمة ــ يكون يف حق الرجال فحسب .وهذا هو
( )1التمهيد.59/21 :
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ما فهمه اإلمام ابن عبد الرب القرطبى حني .عرض بالذين قالوا إنه (سنة)العتامدهم تلك
الرواية الضعيفة وبني أن اإلمجاع منعقد عىل ختان الرجال.
احلديث الثان :أن النبي  قال ألم عطية وكانت خافضة(:يا أم عطية أشمي وال
تنهكي ،فإنه أرسى للوجه وأحظى عند الزوج)
وهذا احلديث أشهر أحاديث ختان اإلناث وقد تعرض للنقد التايل:
السند :هذا احلديث رواه احلكم والبيهقي وأبو داوود بألفاظ متقاربة ،وكلهم رووه
بأسانيد ضعيفة كام بني ذلك احلافظ زين الدين العراقي يف تعليقه عىل إحياء علوم الدين
للغزايل(.)1
وقد عقب أبو داوود عىل هذا احلديث بقوله(:روي عن عبيد اَّلل بن عمرو عن عبد
()2

امللك بمعناه وإسناده .وليس هو بالقوي ،وقد روي مرسالً ...وهذا احلديث ضعيف)

وقد مجع بعض املعارصين طرق هذا احلديت ،وكلها طرق ضعيفة ال تقوم هبا
حجة( )3حتى قال العالمة حممد الصباغ يف رسالته عن ختان اإلناث(:فانظر رعاك اَّلل إىل
هذين اإلمامني اجلليلني أيب داود والعراقي وكيف حكام عليه بالضعف ،وال تلتفت إىل من

( )1انظر :اإلحياء.148 / :
( )2سنن أبى داوود مع رشحها عون املعبود.135/13،
( )3قال ابن حجر :رواه احلاكم يف املستدرك من طريق عبيد اَّلل بن عمرو ،عن زيد بن أيب أسيد ،عن عبد امللك بن
عمري ،ورواه الطربان وأبو نعيم يف املعرفة ،والبيهقي من هذا الوجه ،عن عبيد اَّلل بن عمرو قال :حدثني رجل من أهل الكوفة،
عن عبد امللك بن عمري به ،وقال املفضل العالئي :سألت ابن معني عن هذا احلديث فقال :الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري،
قلت :أورده احلاكم ،وأبو نعيم يف ترمجة الفهري ،وقد اختلف فيه عىل عبد امللك بن عمري ،فقيل عنه كذا ،وقيل :عنه عن عطية
القرظي ،قال :كانت باملدينة خافضة يقال هلا :أم عطية ،فذكره ،رواه أبو نعيم يف املعرفة ،وقيل :عنه ،عن أم عطية ،رواه أبو داود
يف السنن ،وأعله بمحمد بن حسان ،فقال :إنه جمهول ضعيف ،وتبعه ابن عدي يف جتهيله والبيهقي ،وخالفهم عبد الغني بن
سعيد فقال :هو حممد بن سعيد املصلوب ،وأورد هذا احلديث من طريقه يف ترمجته من إيضاح الشك ،وله طريقان آخران ،رواه
ابن عدي من حديث سامل بن عبد اَّلل بن عمر » .
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صححه من املتأخرين)
فحديث أم عطية -إذن -بكل طرقه ال خري فيه وال حجة تستفاد .منه.
احلديث الثالث :ما روي من قوله (:يا نساء األنصار اختضبن غمسا ،واخفضن،
وال تنهكن ،فإنه أحظى عند أزواجكن ،وإياكن وكفران النعم)
وقد توجه له النقد التايل:
السند :هذا احلديث رواه البزار ،ويف إسناده مندل بن عيل وهو ضعيف ،ويف إسناد
ابن عدي :خالد بن عمرو القريش وهو أضعف من مندل ،ورواه الطربان يف الصغري وابن
عدي أيضا عن أيب خليفة ،عن حممد بن سالم اجلمحي ،عن زائدة بن أيب الرقاد ،عن ثابت،
عن أنس نحو حديث أيب داود ،قال ابن عدي :تفرد به زائدة ،عن ثابت ،وقال الطربان:
تفرد به حممد بن سالم ،وقال ثعلب :رأيت حييى بن معني يف مجاعة بني يدي حممد بن سالم
فسأله عن هذا احلديث ،وقد قال البخاري يف زائدة :إنه منكر احلديث(.)1
املتن :أن التوجيه الوارد فيه ال يتضمن أمر ًا بختان البنات ،وإنام يتضمن حتديد كيفية
هذا اخلتان إن وقع ،وأهنا (إشامم)وصفه العلامء بأنه كإشامم الطيب ،يعنى أخذ جزء يسري ال
يكاد حيس من اجلزء الظاهر من موضع اخلتان وهو اجللدة التي تسمى (القلفة) ،وهو كام
قال اإلمام النووي(:قطع أدنى جزء مها)
فاملسألة مسألة طبية دقيقة حتتاج إىل جراح متخصص يستطيع حتديد هذا اجلزء
املستعيل الذي هو أدنى جزء منها ،وال يمكن أن تتم لو صح جوازها -عىل أيدي األطباء
العاديني فض ً
ال عن غري املتخصصني يف اجلراحة من أمثال القابالت والدايات وحالقي
الصحة ،كام هو الواقع يف بالدنا وغريها من البالد التي جترى فيها هذه العملية الشنيعة
للفتيات.
( )1التلخيص احلبري.154\4 :
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احلديث الرابع :قوله (:إذ التقى اخلتانان فقد وجب الغسل)
هذا احلديث صحيح رواه مالك يف املوطأ ،ومسلم يف صحيحه ،والرتمذي وابن
ماجة يف سننهام ،وغريهم من أصحاب مدونات احلديث النبوي.
وموضع الشاهد هنا قوله (:اخلتانان)إذ فيه ترصيح بموضع ختان الرجل واملرأة،
مما قد يراه بعضا الناس حجة عىل مرشوعية ختان النساء.
وال حجة يف هذا احلديث الصحيح عىل ذلك .ألن اللفظ هـنا جاء من باب تسمية
الشيئني أو الشخصني أو األمرين باسم األشهر منهام ،أو باسم أحدمها عىل سبيل التغليب.
وقد وقع مثل هذا كثريا يف الغة العربية ،ومنه عىل سبيل املثال :العمران (أبو بكر
عمر) ،والقمران (الشمس والقمر)والنريان (مها أيض ًا ،وليس يف القمر نور بل انعكاس
نور الشمس عليه)والعشاءان (املغرب والعشاء)والظهران (الظهر ،العرص)
والعرب تغلب األقوى واألقدر يف التثنية عادة ولذلك ،قالوا للوالدين:
(األبوان)ومها أب وأم .وقد يغلبون األخف نطق ًا يف العمرين (أليب بكر وعمر) ،أو األعظم
ِ
شأن ًا كام يف قوله تعاىل ﴿:وما يست َِوي ا ْلبحر ِ
رشا ُب ُه َو َه َذا ِم ْل ٌح
ان َه َذا ع َْذ ٌب ُف َر ٌ
َ َْ
َ َ َ ْ
ات َسائغٌ َ َ
اج)(فاطر ،)12:فاألول النهر والثان البحر احلقيقي ،وقد يغلبون األنثى يف هذه التثنية
ُأ َج ٌ
ومن ذلك قوهلم( :املروتان)يريدون جبيل الصفا واملروة يف مكة املكرمة .وكل ذلك مشهور
معروف عند أهل العلم بلسان العرب(.)1
الرد عىل ما تومهه املخالفون من سد الذريعة :فقد نص املخالفون ـ كام مر معنا ـ عىل
أن اخلتان هيذب كثري ًا من إثارة اجلنس ،ال سيام يف سن املراهقة) إىل أن قالوا(:وهذا أمر قد
يصوره لنا ،وحيذر من آثاره ما رصنا إ إيه يف عرصنا مدى تداخل وتزاحم بل ،وتالحم بني
الرجال والنساء يف جماالت املالصقة التي ال ختفى عىل أحد فلو مل ختتن الفتيات ...لتعرضن
( )1انظر :النحو الوايف لعباس حسن.119 -118/1 ،
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ملثريات عديدة تؤدي هبن مع موجبات أخرى تزخر هبا حياة العرص وانكامش الضوابط فيه
إىل االنحراف والفساد)
وقد رد عىل هذا االستدالل بأن ذلك غري صحيح ،ألن موضع اخلتان ال تتحقق
اإلثارة اجلنسية فيه إال باللمس اخلاص املبارش ،الذي ال يقع قطع ًا يف حاالت التداخل
والتزاحم وجماالت املالصقة (التى أظهرها وسائل املواصالت العامة)التى يتحدثون عنها.
وهذه املجاالت جيرى فها تالمس غري جائز بني الرجال والنساء يف أجزاء شتى من اجلسم
البرشي ،فهل تعالج هذه األجزاء بقطع هذه األجزاء من أجسام الناس مجيع ًا؟
ٍ
صائبة نفسها يكونان يف غاية األمل واألسى إذا وقع يشء
ومعلوم أن كل عفيف وكل
من ذلك ،وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد .ومع هذه احلالة النفسية -التي يكون فيها
األسوياء من الناس ،نساء ورجاال ،تعساء آسفني مستغرقني حيا ًء وخج ً
ال -ال تقع استثارة
جنسية أصالً ،ألن مراكز اإلحساس يف املخ تكون معنية بشأن آخر ،غري هذا الشأن الذي
ال يكون إال يف طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض ،اللهم إال عند املرىض والشواذ،
وهم ال حكم هلم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو عدم قيام األدلة عىل حسب ما ذكر األستاذ سليم
العوا وغريه عىل اعتبار هذا النوع من اخلتان واجبا وال سنة وال مكرمة.
بل هو عرف من األعراف التي وجدها اإلسالم يف البيئة العربية ،فلم ينكرها ،بل
أرشد إىل ما خيفف أرضارها ،فلم ترشع ابتداء.
ويدل هلذا قوله  لعائشة (:لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية ألنفقت كنز الكعبة يف
سبيل اَّلل وجلعلت باهبا باألرض وألدخلت فيها من احلجر)( ،)1فقد امتنع  من جتديد بناء
( )1مسلم.
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الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا.
وهكذا هذا األمر ،فإنه كان سائدا يف بعض املجتمعات ،كعرف من األعراف ،فلذلك
أرشد  إىل تصليحه ،ومل ينه عنه هنيا كليا.
واألمر الثان هو ما ذكرنا سابقا من أن اخلتان عملية معقولة املعنى ،فلذلك يرجع األمر
فيه إىل أهل االختصاص ،فإن رأوا صحة هذه العملية وجدواها ومنفعتها كان القول قوهلم ،وإن
رأوا عكس ذلك كان القول قوهلم كذلك.
هذا فيام يتعلق بحكم اخلتان ،أما ما يطلق عليه اخلفاض الفرعون ،وهو يامرس اآلن
يف السودان والصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسيا ( ، )1فنتيجة لألخطار الكثرية التي ال
شك يف مصداقيتها ،فإن احلكم الرشعي يف هذا النوع من العمليات ال يتوقف عند القول
بحرمته ،أو كونه كبرية من الكبائر( ،)2بل إنه من اجلرائم التي يعاقب فاعلها بكل ما يراه
اإلمام من صنوف التعزير زيادة عىل تعويض الفتاة عىل ما أصباها من أرضار نتيجة هذه
العملية.
واألمر يف ذلك ال خيتلف عام ذكره الفقهاء من تضمني اخلاتن إذا ما تسبب يف
اإلرضار باملختون.
( )1دلل املسح الديموغرايف الصادر عن منظمة الصحة العاملية أن مليون فتاة يف العامل خيضعن لعمليات اخلتان سنوي ًا.
وتقول التقارير أن هناك نحو  138مليون فتاة وامرأة ،يف  28دولة أفريقية وبعض بلدان آسيا والرشق األوسط ،شوهت
أعضائهن التناسلية ،وبدرجات متفاوتة .وبحسب منظمة العفو الدولية حتتل مرص الصدارة ،بمعدل  ،%97يف قائمة تلك
الدول.
( )2وهو يدخل بذلك يف ما ورد يف النصوص من حتريم تبديل خلق اَّلل ،كامقال تعاىل :إِ ْن َيدْ عُ َ
ون ِم ْن ُدونِ ِه إِ هال إِنَاث ًا
خت َذ هن ِمن ِعب ِ
ون إِ هال َشي َطان ًا م ِريد ًا َلعنَه اَّللهُ و َق َال َألَ ه ِ
اد َك ن َِصيب ًا َم ْف ُروض ًا َو َألُ ِض هلنه ُه ْم َو َألُ َمنِّ َينه ُه ْم َو َآل ُم َر ههنُ ْم َف َل ُي َب ِّت ُك هن آ َذ َ
َوإِ ْن َيدْ ُع َ
ان
ْ َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ِ
الشي َط َ ِ ِ
ِِ
ِ
رسان ًا ُمبِين ًا﴾ (النساء 117:ـ )119
َري هن َخ ْل َق اَّللهِ َو َم ْن َيتهخذ ه ْ
رس ُخ ْ َ
ان َول ّي ًا م ْن ُدون اَّللهِ َف َقدْ َخ َ
ْاألَ ْن َعا ِم َو َآل ُم َر ههنُ ْم َف َليُغ ِّ ُ
وقال  « :لعن اَّلل الواشامت ...املغريات خلق اللة » ،وهذه األمور املذكورة يف احلديث حمرمة كلها وما ماثلها ،ويدخل فيها
اخلفاض الفرعون بل هو أوىل منها باحلرمة ،وقد شهدت األحاديث بلعن فاعلها وأهنا من الكبائر ألهنا من تغيري خلق اَّلل.
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فقد اتفق الفقهاء عىل تضمني اخلاتن إذا مات املختون بسبب رساية جرح اخلتان ،أو
إذا جاوز القطع إىل احلشفة أو بعضها أو قطع يف غري حمل القطع.
وللفقهاء بعض التفاصيل التي يمكن االستفادة منها هنا يف وضع أنواع العقوبات
التعزيرية املرتبطة هبذا النوع من العمليات:
فقد نص احلنفية عىل أن اخلاتن إذا ختن صبيا فقطع حشفته ومات الصبي ،فعىل
عاقلة اخلاتن نصف ديته ،وإن مل يمت فعىل عاقلته الدية كلها ،وذلك ألن املوت حصل
بفعلني :أحدمها مأذون فيه وهو قطع القلفة ،واآلخر غري مأذون فيه وهو قطع احلشفة،
فيجب نصف الضامن .أما إذا برئ فيجعل قطع اجللدة وهو املأذون فيه كأن مل يكن ،وقطع
احلشفة غري مأذون فيه فوجب ضامن احلشفة كامال وهو الدية ؛ ألن احلشفة عضو مقصود
ال ثان له يف النفس فيقدر بدله ببدل النفس كام يف قطع اللسان.
ونص املالكية عىل أن اخلاتن إن كان من أهل املعرفة باخلتان وأخطأ يف فعله فالدية
عىل عاقلته ،فإن مل يكن من أهل املعرفة عوقب ،ويف كون الدية عىل عاقلته أو يف ماله قوالن:
فالبن القاسم إهنا عىل العاقلة ،وعن مالك وهو الراجح إهنا يف ماله .ألن فعله عمد والعاقلة
ال حتمل عمدا.
ونص الشافعية عىل أن اخلاتن إذا تعدى باجلرح املهلك ،كأن ختنه يف سن ال حيتمله
لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فامت لزمه القصاص ،فإن ظن كونه حمتمال فاملتجه عدم
القود النتفاء التعدي .ويستثنى من حكم القود الوالد وإن عال ؛ ألنه ال يقتل بولده ،وتلزمه
دية مغلظة يف ماله ألنه عمد حمض .فإن احتمل اخلتان وختنه ويل ،أو وص ،أو قيم فامت،
فال ضامن يف األصح إلحسانه باخلتان ،إذ هو أسهل عليه ما دام صغريا بخالف األجنبي
لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار .ومل ير الزركيش القود يف هذه احلالة عىل األجنبي أيضا
ألنه ظن أنه يقيم شعرية.
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ونص احلنابلة عىل أنه ال ضامن عىل اخلاتن إذا عرف منه حذق الصنعة ،ومل جتن يده
؛ ألنه فعل فعال مباحا فلم يضمن رسايته كام يف احلدود ،وكذلك ال ضامن إذا كان اخلتان
بإذن وليه ،أو ويل غريه أو احلاكم .فإن مل يكن له حذق يف الصنعة ضمن ؛ ألنه ال حيل له
مبارشة القطع ،فإن قطع فقد فعل حمرما غري مأذون فيه ،وكذلك يضمن إذا أذن له الويل
وكان حاذقا ولكن جنت يده ولو خطأ ،مثل أن جاوز قطع اخلتان فقطع احلشفة أو بعضها،
أو غري حمل القطع ،أو قطع بآلة يكثر أملها ،أو يف وقت ال يصلح القطع فيه ،وكذلك يضمن
إذا قطع بغري إذن الويل.
وقد نص الفقهاء ـ بخصوص هذه املسألة ـ عىل أن يف قطع الشفرين الدية الكاملة،
والدية عقوبة ملن يدفعها وتعويض ملن يستحقها .وعللوا ذلك بأنه هبذين الشفرين يقع
ٍ
بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية،
االلتذاذ باجلامع ،فكل فوات هلذا االلتذاذ أو
ومنع سببه جائز قطع ًا ،بل هو أوىل من انتظار وقوعه ثم حماولة تعليله أو حتليله(.)1

ثالثا ـ حق األوالد يف الرضاعة
اتفق الفقهاء عىل أنه جيب إرضاع الطفل ما دام يف حاجة إليه ،وما دام يف سن
الرضاع ،واختلفوا فيمن جتب عليه ،هل األم أو األب ،أي هل يمكن لألم أن ترفض
رضاعة ولدها بحيث يضطر األب إىل اسرتضاع امرأة أخرى أم ال ،عىل األقوال التالية:
القول األول :جيب عىل األب اسرتضاع ولده ،وال جيب عىل األم اإلرضاع ،وليس

( )1انظر املحىل البن حزم الظاهري ،458/ 10،حيث نقل آراء الفقهاء يف ذلك وخالفهم إىل إجياب القصاص عىل
املتعمد ،ونفى الدية عن املخطىء ؛ واملغني البن قدامة 158/12 ،و.546/11
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للزوج إجبارها عليه ،دنيئة كانت أم رشيفة ،يف عصمة األب كانت أم بائنة منه ،إال إذا
تعينت بأن مل جيد األب من ترضع له غريها ،أو مل يقبل الطفل ثدي غريها ،أو مل يكن لألب
وال للطفل مال ،فيجب عليها حينئذ ،وهو قول الشافعية( )1واحلنابلة ،قال الشافعي معربا
عن هذا القول(:ال يلزم املرأة رضاع ولدها كانت عند زوجها ،أو مل تكن إال إن شاءت
وسواء كانت رشيفة ،أو دنية ،أو مورسة ،أو معرسة)( ،)2واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى)(الطالق ،)6:وإن اختلفا فقد
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:وإ ْن َت َع َ ْ
تعارسا.
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن)(البقرة )3()233:حممول عىل
 2ـ أن قوله تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
حال االتفاق وعدم التعارس.
 3ـ أن إجبار األم عىل الرضاع ال خيلو :إما أن يكون حلق الولد ،أو حلق الزوج ،أو
هلام ،وال جيوز أن يكون حلق الزوج ،ألنه ال يملك إجبارها عىل رضاع ولده من غريها ،وال
عىل خدمة نفسه فيام خيتص به .وال جيوز أن يكون حلق الولد ؛ ألنه لو كان حلقه للزمها بعد
الفرقة ومل يقله أحد.
( )1لكن الشافعية قالوا :جيب عىل األم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غريها ،واللبأ ما ينزل بعد الوالدة من اللبن ؛
ألن الطفل ال يستغني عنه غالبا ،ويرجع يف معرفة مدة بقائه ألهل اخلربة.
( )2أحكام القرآن للشافعي.265/1:
( )3بام أن هذه اآلية هي األصل الذي يعتمد عليه فقه هذا الباب ،كام سنرى ،نحب أن ننبه إىل أن اخلالف قديم يف
كوهنا عامة يف مجيع الوالدات ؟ أو ختتص باملطلقات ؟ عىل قولني:
القول األول :أهنا خاصة باملطلقات ،وهو قول سعيد بن جبري ،وجماهد ،والضحاك ،والسدي ،ومقاتل ،وآخرين.
القول الثان  :العموم جلميع النسوة ،وهو قول أيب سليامن الدمشقي والقايض أيب يعىل يف آخرين.
وقد حصل بسبب هذا اخلالف يف كثري من املسائل ،منها ما قال القايض :وهلذا نقول :هلا أن تؤجر نفسها لرضاع
ولدها ،سواء كانت مع الزوج ،أو مطلقة.
فالذين خصوه باملطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع ،كام ذكر يف سورة الطالق وهذا خمتص باملطلقة .انظر:
الفتاوى الكربى البن تيمية.369/3 :
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 4ـ أن الرضاع مما يلزم الوالد لولده ،فلزم األب عىل اخلصوص كالنفقة ،أو كام بعد
الفرقة ،وال جيوز أن يكون هلام ؛ ألن ما ال مناسبة فيه ال يثبت احلكم بانضامم بعضه إىل
بعض.
 5ـ أنه لو كان هلام لثبت احلكم به بعد الفرقة.
القول الثان :جيب عىل األم ديانة ال قضاء ،وهو قول احلنفية ،قال الكاسان بعد
إيراده ألدلة عدم إجبار املرأة عىل اإلرضاع(:وهذا يف احلكم ،وأما يف الفتوى فتفتى بأهنا
ترضعه) ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل (:)1
 1ـ قوله تعاىل ﴿:ال ُت َض هار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها ﴾ (البقرة)233:قيل يف بعض تأويالت
اآلية :أي ال تضار بولدها بأن ترميه عىل الزوج بعد ما عرفها وألفها وال ترضعه فيترضر
الولد ومتى ترضر الولد ترضر الوالد ؛ ألنه يتأمل قلبه بذلك ،وقد قال اَّلل تعاىلَ ﴿:وال َم ْو ُلو ٌد
َل ُه بِ َو َل ِد ِه﴾ (البقرة)233:أي :ال يضار املولود له بسبب اإلرضار بولده.
 2ـ أن النكاح عقد سكن وازدواج وذلك ال حيصل إال باجتامعهام عىل مصالح
النكاح ومنها إرضاع الولد.
 3ـ قوله تعاىل ﴿:وع ََىل املَْو ُل ِ
ود َل ُه ِرزْ ُق ُه هن َوكِ ْس َو ُ ُهت هن بِاملَْ ْع ُروف﴾ (البقرة ،)233:فقد
ْ
َ
جعل عليها الرضاع بحذاء ما أوجب هلا من النفقة والكسوة ،فكيف جيوز إلزامها ذلك بغري
بدل.
 4ـ أن لزوم النفقة لألب بدال من الرضاع يوجب أن تكون تلك املنافع يف احلكم
حاصلة لألب ملكا باستحقاق البدل عليه ،فاستحال إجياهبا عىل األم ،وقد أوجبها اَّلل تعاىل
عىل األب بإلزامها بدهلا من النفقة والكسوة.
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن﴾ (البقرة)233:ليس فيه إجياب
 5ـ أن قوله تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
( )1أحكام القرآن للجصاص.556/1 :
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الرضاع عليها ،وإنام جعل به الرضاع حقا هلا ؛ ألنه ال خالف أهنا ال جترب عىل الرضاع إذا
ِ
رت ِض ُع َل ُه
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
أبت وكان األب حيا ؛ وقد نص اَّلل عىل ذلك يف قوله تعاىلَ ﴿:وإ ْن َت َع َ ْ
ُأ ْخ َرى﴾ (الطالق ،)6:فال يصح االستدالل باآلية عىل إجياب الرضاع عليها يف حال فقد
األب ،وهو مل يقتض إجيابه عليها يف حال حياته ،وهو املنصوص عليه يف اآلية.
 6ـ أهنا إن كانت منافع الرضاع مستحقة عليها للولد يف حال فقد األب ،فواجب أن
يكون ذلك عليها يف ماهلا إذا تعذر عليها الرضاع ،كام وجب عىل األب اسرتضاعه .وإن مل
تكن منافع الرضاع مستحقة عليها يف ماهلا ،فغري جائز إلزامها الرضاع ؛ وما الفرق بني
لزومها منافع الرضاع وبني لزوم ذلك يف ماهلا إذا تعذر عليها؟
 7ـ عن أيب إسحاق الشيبان قال :أيت عبد اَّلل بن عتبة بن مسعود يف رجل تزوج امرأة
وهلا ولد ترضعه فأبى الزوج أن ترضعه؟ فقىض عبد اَّلل بن عتبة أن ال ترضعه؟
القول الثالث :جيب الرضاع عىل األم بال أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها ،وكانت
يف عصمة األب ،ولو حكام كالرجعية ،أما البائن من األب ،والرشيفة التي ال يرضع مثلها
فال جيب عليها الرضاع ،إال إذا تعينت األم لذلك بأن مل يوجد غريها ،وهو قول املالكية،
الرشيعة فيها ،إال أن مالكا دون فقهاء األمصار استثنى احلسيبة ،فقال :ال يلزمها إرضاعه،
فأخرجها من اآلية)
واستدل ابن العريب لذلك بأن مالكا جلأ يف هذا إىل العمل باملصلحة ،ووجهها ـ كام
يذكر ابن العريب ـ (هو أن هذا أمر كان يف اجلاهلية يف ذوي احلسب ،وجاء اإلسالم عليه فلم
يغريه ؛ ومتادى ذوو الثروة واألحساب عىل تفريغ األمهات للمتعة بدفع الرضعاء إىل
()1

املراضع إىل زمانه ،فقال به ،وإىل زماننا؛ فحققناه رشعا)

ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني
أما النص الوارد يف ذلك وهو قوله تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
( )1أحكام القرآن البن العريب.278/1 :
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ِ
َام َل ِ ِ
ِ
الر َضا َع َة ﴾(البقرة ،)233:فقد ألغوا االستدالل به عىل لـ (أنه لفظ
ني ملَ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت هم ه
ك ْ
حمتمل لكونه حقا عليها أو هلا ،لكن العرف يقيض بأنه عليها ،إال أن تكون رشيفة ،وما
جرى به العرف فهو كالرشط حسبام بيناه يف أصول الفقه من أن العرف والعادة أصل من
أصول الرشيعة يقىض به يف األحكام [ والعادة ] إذا كانت رشيفة أال ترضع فال يلزمها
()1

ذلك)

القول الرابع :هو وجوب الرضاعة عىل األم ديانة وقضاء ،وهو قول الظاهرية ،وقد
نسبه ابن حزم البن أيب ليىل ،واحلسن بن حي ،وأيب ثور ،وأيب سليامن ،قال ابن حزم معربا
عن مذهبه يف هذه املسألة(:الواجب عىل كل والدة  -حرة كانت أو أمة  -يف عصمة زوج
أو يف ملك سيد ،أو كانت خلوا منهام  -حلق ولدها بالذي تولد من مائه أو مل يلحق  -أن
ترضع ولدها  -أحبت أم كرهت ،ولو أهنا بنت اخلليفة  -وجترب عىل ذلك إال أن تكون
مطلقة–)
ويف حال كوهنا مطلقة ال جترب عىل إرضاع ولدها من الذي طلقها إال أن شاءت هي
ذلك ،ويف هذه احلالة ينص ابن حزم عىل أن (هلا ذلك  -أحب أبوه أم كره ،أحب الذي
تزوجها بعده أم كره)
ويف حال عدم وجوب الرضاع عليها وتعارست هي وأبو الرضيع فإنه يؤمر الوالد
بأن يسرتضع لولده امرأة أخرى ،فإن رفض قبول ثدهيا جترب أمه عىل إرضاعه ،قال ابن
حزم(:فتجرب حينئذ  -أحبت أم كرهت ،أحب زوجها إن كان هلا أم كره –)
ونفس اليشء يف حال موت أيب الرضيع ،أو إفالسه ،أو غيابه بحيث ال يقدر عىل
طلب الرضاع له ،فإن ابن حزم ينص عىل إجبار أمه عىل إرضاعه (إال أن ال يكون هلا لبن،
أو كان هلا لبن يرض به :فإنه يسرتضع له غريها ،ويتبع األب بذلك إن كان حيا وله مال)
( )1أحكام القرآن البن العريب.248/4 :
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وينص ابن حزم عىل جواز اتفاقا الوالدين عىل اسرتضاع امرأة أخرى إذا قبل ثدهيا،
يقول يف ذلك(:فإن مل تكن مطلقة لكن يف عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد
بجهل ،فاتفق أبوه وهي عىل اسرتضاعه وقبل غري ثدهيا فذلك جائز)
وهذا برشط اتفاق الطرفني ،فلذلك لو أراد أبوه ذلك فأبت هي إال إرضاعه فلها
ذلك ،ومثل ذلك ما لو أرادت هي أن تسرتضع له غريها وأبى الوالد :مل يكن هلا ذلك،
وأجربت عىل إرضاعه  -قبل غري ثدهيا أو مل يقبل غري ثدهيا  -إال أن يكون هلا لبن ،أو كان
لبنها يرض به :فعىل الوالد حينئذ أن يسرتضع لولده غريها.
وإذا مل يكن هلذا الرضيع أب إما بسبب فساد الوطء ككونه ابن زنا ،أو إكراه ،أو
لعان ،أو بحيث ال يلحق بالذي تولد من مائه ،أو بموت والده( ،فاألم جترب عىل إرضاعه،
إال أن ال يكون هلا لبن ،أو كان هلا لبن يرض به ،أو ماتت أمه ،أو غابت حيث ال يقدر عليها:
فيسرتضع له غريها ،سواء يف كل ذلك كان للرضيع مال أو مل يكن) ،واستدل عىل ذلك بام
ييل:
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيتِ هم
 1ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
الر َضا َع َة﴾(البقرة ،)233:وهذا عموم ال حيل ألحد أن خيص منه شيئا إال ما خصه نص
ه
ثابت وإال فهو كذب عىل اَّلل تعاىل ،وال يرد االستدالل هبذه اآلية ورودها بصيغة اخلرب ال
األمر ،قال ابن حزم(:فإن قيل :هذا خرب ال أمر؟ قلنا :هذا أشد عليكم ،إذ أخرب تعاىل بذلك،
فمخالف خربه ساع يف تكذيب ما أخرب اَّلل تعاىل ويف هذا ما فيه)
 2ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:قدْ َخ ِرس ا هل ِذي َن َق َت ُلوا َأ ْوال َد ُه ْم َس َفه ًا بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم
َ
﴾(األنعام ،)140:وقوله تعاىل ﴿:و َتعاو ُنوا ع ََىل ا ْل ِرب وال هت ْقوى وال َتعاو ُنوا ع ََىل ْ ِ
األ ْث ِم
َ َ
ِّ َ َ َ
َ َ َ
وا ْلعدْ و ِ
ان)(املائدة ،)2:وقوله تعاىل ﴿:ال ُت َض هار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َوال َم ْو ُلو ٌد َل ُه بِ َو َل ِد ِه
َ ُ َ
﴾(البقرة ،)233:وهذه هي املضارة حقا ،وقوله (:من ال يرحم الناس ال يرمحه اَّلل)
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 3ـ دليل عدم إجبار املطلقة عىل إرضاع ولدها من الذي طلقها إال أن تشاء هي (فإن
شاءت هي ذلك فذلك هلا أحب ذلك الذي طلقها أو أبى)قول اَّلل تعاىل يف سورة الطالق
وهن ُأجور ُهن و ْأ َمتِروا بينَ ُكم بِمعر ٍ
وف َوإِ ْن
بعد ذكر املعتداتَ ﴿:فإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ ه ُ َ ه َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى)(الطالق ،)6:فلم خيص تعاىل ذات زوج من غريها وال جعل
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
َت َع َ ْ
يف ذلك خيارا لألب وال للزوج بل جعل اإلرضاع إىل األمهات.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الرابع ،ألن اآلية واضحة يف الداللة عىل ذلك
من وجوه كثرية لعل أمهها ،وبسببه جاءت اآلية بصيغة اخلرب ال بصيغة اإلنشاء أن عملية
الرضاع عملية فطرية للمرأة سواء بتوفر اآلالت الكفيلة بذلك ،أو بالدواعي النفسية له.
وإنام مل تأت بصيغة اإلنشاء ألن الطبيعة السليمة للمرأة جتعلها تقبل عليها من غري
شعور بأن يف ذلك كلفة أو مشقة ،بل هي بالنسبة هلا كاألكل والرشب.
وهلذا ،فإن تكليف الرجل بالبحث عن مرضعة البنه قد ال يتوافق لبنها معه ،فيه من
املشقة ما ال يصح تكليفه به ،زيادة عىل ما جبل اَّلل به نفس الصبي من احلنني إىل أمه أكثر
من حنينه إىل غريها ،وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل ﴿:وحرمنَا َع َلي ِه املَْر ِ
اض َع ِم ْن َق ْب ُل َف َقا َل ْت
ْ َ
َ َه ْ
ٍ
ت ي ْك ُف ُلو َنه َل ُكم و ُهم َله ن ِ
َاص ُح َ
ون َف َر َد ْدنَا ُه إِ َىل ُأ ِّم ِه ك َْي َت َق هر َع ْينُ َها َوال
ُ ْ َ ْ ُ
َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم ع ََىل َأ ْه ِل َب ْي َ
َحتْزَ َن َولِ َت ْع َل َم َأ هن َوعْدَ اَّللهِ َح ٌّق َو َلكِ هن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (القصص 11:ـ )13
فاآليات وإن وردت إخبارا عن قصة معينة ففيه داللة عىل ما جبل اَّلل عليه نفس
الصبي من احلنني إىل أمه وعدم ارتياحه لغريها إال بشدة.
وهذا ما يثبته علامء النفس احلديث ،فهم يتفقون عىل أن الرضاعة من ثدي األم -
من الناحية النفسية  -أفضل بكثري من الرضاعة بالزجاجة ،أو من غريها ،ذلك ألهنا توجد
رابطة ال تنفصم بني الطفل وأ ِّمه ،فالطفل يشعر ّ
بلذة ال توصف من التغذية بالثدي.
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بل إهنم ينصحون بإنشاء هذه العالقة النفسية منذ والدهتا( ،)1فينصحون بتقديم
تتم الوالدة يف املنزل ،والسامح هلا بحضنه
الوليد إليها يف غرفة الوالدة باملستشفى ،أو عندما ُّ
حتى قبل تغسيله ،هذا إن مل تكن هناك معاجلات فور هية ينبغي إخضاع الوليد هلا.
وحيس
يتعرف برسعة عىل خواص أ ِّمه ،فهو يشم رائحة جسمها،
ُّ
والوليد اجلديد ه
اخلواص األخرى لسلوكها ،وقد ثبت أن األطفال احلديثي الوالدة
يتعرف عىل
ِّ
بحرارته ،كام ه
الذين حتضنهم أ همهاهتم إىل صدروه هن ُّ
يقل بكاؤهم ،ويتكيفون بصورة أرسع ،ويتميزون
بمزاجٍ هادئ ،ويصبحون ُّ
أقل عرض ًة لإلصابة باألمراض من األطفال الذين يبقون بعيدين
عن أمهاهتم.
وقد ثبت ه
أن مخس عرش دقيقة حتى عرشين دقيقة من االتصال بني األم وطفلها ُتعدُّ
( )1وهلذا ال يصح ما ذكره ابن القيم من أنه « ينبغي أن يكون رضاع املولود من غري أمه بعد وضعه يومني أو ثالثة
وهو األجود ملا يف لبنها ذلك الوقت من الغلظ واألخالط بخالف لبن من قد استقلت عىل الرضاع وكل العرب تعتني بذلك
حتى تسرتضع أوالدها عند نساء البوادي كام اسرتضع النبي  يف بني سعد » [ حتفة املودود]230 :
وذلك ألن الثديني يف األيام األوىل يفرزان اللبن الذي حيوي أضعاف ما حيوي اللبن من الربوتني والعنارص املعدنية،
لكنه فقري بالدسم والسكر ،كام حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد ،وله فعل ملني ،هو الغذاء املثايل للوليد.
أما من الناحية النفسية ،فقد ثبت أن إرضاع الطفل من الثدي بعد الوالدة مبارشة  -أي :بعد تنظيفه وإلباسه  -ربام
كان أفضل طريقة إلجياد ثقة متبادلة من الناحيتني النفسية واجلسميهة بني الطفل وأ ّمه.
فهذه الرابطة القائمة عىل القرب واحلنان هي من أقوى الغرائز االجتامعية ،وهي تبدأ منذ الوالدة ،واألم حت ِّقق بذلك
غرض ًا واضح ًا يمليه عليها وضع طفلها العاجز الضعيف.
تعرب عن رغبته يف االتصال
فالطفل حيتاج إىل رعاية ومحاية وإىل تغذية كافية ومؤانسة ،وهو يبدي أنواع ًا من السلوك ِّ
جمرد اإلمساك بذراعهم ،وهبذه الصلة الوثيقة
واالقرتاب من الكبار ،كالبكاء والتع ُّلق هبم ،وتتبعهم بعينيه أو بكامل جسمه ،أو ه
يتح هقق هدف الطفل ،ويستطيع أن يسده حاجاته.
بل إن صوت األم ـ مع أنه ال عالقة له بتغذيته ـ يمنح الطفل الدفء واألمن ،ويرشع الطفل بتمييزه فور سامعه عن
األصوات األخرى مجيع ًا.
ومن احلقائق املعلومة كذلك أن الفرتة الرئيسية يف االتصال األويل بني األم وطفلها هي فرتة االثنتي عرشة ساعة
األوىل.
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كافية لتوطيد عالقة صح هية سليمة بينهام.
يفرس سبب تعلق الطفل بأمه دون املربية ،كام يفرس كذلك سبب العاطفة
وهذا كله ِّ
التي يبدهيا الطفل نحو أ ِّمه التي تقوم بمداعبته ،وتوليه اهتامم ًا بالغ ًا.
احلس هية احلرك هية ،ويزداد تبع ًا لذلك احتامل
ولكنه مع ِّ
نمو الطفل تزداد قدراته ِّ
مواجهته ألشياء ومواقف جديدة توسع دائرة عالقاته االجتامعية ،فيصبح وجود األم غري
رضوري ،لتوفري احلوافز للطفل ،بل ألداء وظائف خمتلفة.
وانطالقا من هذه احلقائق العلمية ـ املؤيدة باألدلة الكثرية التي ال حمل لذكرها هنا ـ
ال يصح ما ذكر عن مالك من التفريق بني الرشيفة والدنيئة ،ألن املترضر األكرب برشف
الرشيفة هو ابنها الذي هو فلذة كبدها.
فالرضاعة حقه قبل أن تكون واجبا عليها أو عىل والده ،وقد رد ابن حزم بلهجته
عىل هذا ردا عنيفا ،فقال(:وهذا قول يف غاية الفساد ؛ ألن الرشف هو التقوى ،فرب
هاشمية أو عبشمية بنت خليفة متوت هزال ،ورب زنجية أو بنت غية قد صارت حرمة
مالك ،أو أمة)
بل إن هناك زيادة عىل هذا مصالح كثرية تتحقق لألم نتيجة إلرضاعها لولدها ،وال
بأس أن نسوق هنا بعض ما ذكر املختصون من فوائد تعود عىل األم بسبب الرضاعة:
 1ـ الرضاع الطبيعي يفيد بعملية إنطامر الرحم بعد الوالدة ،نتيجة منعكس يثريه
مص احللمة من قبل الطفل ،فيعود حجم الرحم برسعة أكرب حلجمه الطبيعي وهذا يقلل
من الدم النازف بعد الوالدة.
 2ـ النساء املرضعات أقل إصابة برسطان الثدي من النساء غري املرضعات ،فمن
قواعد رسطان الثدي أنه ـ يصيب العذارى أكثر من املتزوجات املرضعات ،فمن قواعد
رسطان الثدي أنه يصيب العذارى أكثر من املتزوجات ،ويصيب املتزوجات غري
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املرضعات أكثر من املرضعات ،ويصيب املتزوجات قليالت الوالدة أكثر من
الوالدات.فكلام أكثرت املرأة من اإلرضاع ،قل تعرضها لرسطان الثدي.
 3ـ اإلرضاع من الثدي ،هو الطريقة الغريزية املثىل لتنظيم النسل ،إذ يؤدي اإلرضاع
النقطاع الدورة الطمثية بشكل غريزي ،ويوفر عىل املرأة التي ترغب يف تأجيل احلمل أو
تنظم النسل ،خماطر الوسائل التي قد تلجأ إليها كاحلبوب،و احلقن ،واللولب...أما آلية
ذلك ،فهي أن مص حلمة الثدي ن حيرض عىل إفراز هرمون الربوالكتني من الفص
األمامي للغدة النخامية،و الربوالكتني ينبه الوظيفة اإلفرازية لغدة الثدي،و يؤدي لنقص
إفراز املنميات والربوالكتني ينبه الوظيفة اإلفرازية لغدة الثدي،و يؤدي لنقص إفراز
املنميات التناسلية املسؤلة عن التغريات الدورية يف املبيض ،وهذا ما حيصل عند  %60من
النساء املرضعات.
 4ـ إلرضاع األمي يقوي الرابطة الروحية والعاطفة بني األم ووليدها ،وجيعل األم
أكثر عطف ًا بطفلها ،وهذه الرابطة هي الضامن الوحيد الذي حيدو باألم لالعتناء بوليدها
بنفسها.فهو ليس جمرد عملية مادية ،بل هو رابطة مقدسة بني كائنني ،تشعر فيه األم بسعادة
عظمى ألهنا أصبحت أم ًا ،تقوم عىل تربية طفل صغري ،ليكون غرس ًا يف بستان احلياة.
ونرى كذلك أن األصل وجوب الرضاع عىل املطلقة إال إذا تطوع من تشاء من
النساء إلرضاعه ،حتى لو تزوجها زوج آخر ،وقد قال ابن حزم ردا عىل من تعلل بعدم
الوجوب بسبب زواجها(:فإن قالوا :إنام تزوجها للوطء؟ قلنا :نعم ،فكان ماذا؟ وإنام
ولدته لرتضعه ،فحق الصبي قبل حق الذي تزوجها بعد أن ولدته ،وال يمنعه إرضاعها
ولدها من وطئه هلا)
 1ـ حق األم يف الرضاع:
اختلف الفقهاء ـ بناء عىل ما سبق ـ فيام لو رغبت األم يف إرضاع ولدها ،هل متكن
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من ذلك أم ال عىل قولني:
القول األول :أن هلا احلق يف ذلك ،فتجاب وجوبا .سواء أكانت مطلقة ،أم يف عصمة
األب ،وهو قول مجهور الفقهاء ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قوله تعاىل ﴿:ال ُت َض هار َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها)(البقرة ،)233:واملنع من إرضاع ولدها
مضارة هلا.
2

ـ

قول

اَّلل

تعاىل﴿:

ات
َوا ْل َوالِدَ ُ

ُي ْر ِض ْع َن

ك ِ
َام َل ْ ِ
ني)(البقرة)233:وهذا خرب يراد به أمر ،وهو عام يف كل والدة.

َأ ْوال َد ُه هن

َح ْو َل ْ ِ
ني

 3ـ أهنا أحنى عىل الولد وأشفق ،ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا.
القول الثان :للزوج منعها من اإلرضاع سواء كان الولد منه أو من غريه ،وهو قول
الشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ القياس عىل حقه يف منعها من اخلروج من منزله بغري إذنه.
 2ـ أنه خيل باستمتاعه منها ،فأشبه ما لو كان الولد من غريه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل ما ذكرنا سابقا ،بل ال يصح
طرح هذه املسألة إطالقا ،فاالبن ابنها كام أنه ابن زوجها ،فال يصح استئثار أحدمها به ،بل
لو صح ذلك لكان لألم بدل األب ،ألنه ـ يف ذلك احلني ـ أحوج إليها من أبيه ،ويدل عىل
ذلك ما سنراه من أحكام احلضانة.
 2ـ حكم اإلرضاع الصناعي
وهي من املسائل املعارصة ،والتي تتطلب اجلواب الرشعي ،ونقول فيها ابتداء ـ
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني
وعىل احلالة العامة ـ انطالقا من قوله تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
ِ
ِ
ِ
ف َن ْف ٌس إِ هال
وف ال ُت َك هل ُ
الر َضا َع َة َوع ََىل املَْ ْو ُل ُ
ُ ه َ ْ َ ُ ه ُْ
َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت هم ه
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وسعها ال ُت َضار والِدَ ٌة بِو َل ِد َها وال مو ُلود َله بِو َل ِد ِه وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك َفإِ ْن َأ َرا َدا فِ َصاالً
َ
َ
َ َْ ٌ ُ َ
َ
ه َ
ُ ْ ََ
اض ِمنْهام وت ََشاو ٍر َفال جنَاح َع َلي ِهام وإِ ْن َأرد ُتم َأ ْن تَس َ ِ
َاح
رتض ُعوا َأ ْوال َد ُك ْم َفال ُجن َ
ُ َ ْ َ َ
َع ْن ت ََر ٍ ُ َ َ ُ
ْ ْ
َ ْ ْ
َع َلي ُكم إِ َذا س هلم ُتم ما آ َتي ُتم بِاملَْعر ِ
وف َوا هت ُقوا اَّللهَ َوا ْع َل ُموا َأ هن اَّللهَ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري﴾
ُْ
َ ْ ْ َ ْ ْ
ْ ْ
(البقرة ،)233:وهي اآلية التي ترشع أحكام الرضاع ،أن الرضاع واجب ال يكفي فيه أي
بديل إال إذا حكم الطبيب املختص بعدم صالحية لبن األم للرضاعة أو عدم استعداد
الرضيع لرضاعتها.
زيادة عىل هذا ،فإن املقارنة بني الرضاع الطبيعي واإلرضاع الصناعي تدل عىل هذا،
وال بأس أن نسوق بعض املقارنات هنا ،كأدلة عىل ما ذكرنا(:)1
تناسب احلليب مع حاجة الرضيع:
يتطور تركيب حليب األم من يوم آلخر بام يالئم حاجة الرضيع الغذائية ،وحتمل
جسمه ،وبام يالئم غريزته وأجهزته التي تتطور يوم ًا بعد يوم ن وذلك عكس احلليب
الصناعي الثابت الرتكيب :فمث ً
ال يفرز الثديان يف األيام األوىل اللبن  Colostrmالذي حيوي
أضعاف ما حيوي اللبن من الربوتني والعنارص املعدنية ،لكنه فقري بالدسم والسكر ،كام
حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد ،وله فعل ملني ،هو الغذاء املثايل للوليد.
كام خيف إدرار اللبن من ثدي األم ،أو خيف تركيزه بني فرتة وأخرى بشكل غريزي
وذلك إلزاحة اجلهاز اهلضمي عند الوليد ،ثم يعود بعدها بام يالئم حاجة الطفل.
سهولة اهلضم:
لبن األم أسهل هض ًام الحتوائه عىل مخائر هاضمة تساعد مخائر املعدة عند الطفل عىل
اهلضم ،وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها منه بعد ساعة ونصف ،وتبقى محوضة املعدة طبيعية
( )1رجعنا للمعلومات العلمية يف هذا املطلب إىل كتاب « مع الطب يف القرآن الكريم » للدكتور عبد احلميد دياب،
والدكتور أمحد قرقوز ،مؤسسة علوم القرآن ،دمشق.
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ومناسبة للقضاء عىل اجلراثيم التي تصلها .بينام يتأخر هضم خثرات اجلبن يف حليب البقر،
لثالثة أو أربع ساعات ،كام تعدل األمالح الكثرية املوجودة يف حليب البقر محوضة املعدة،و
تنقصها مما يسمح للجراثيم وخاصة الكولونية بالتكاثر مما يؤدي لإلسهال واإلقياء.
وباإلضافة إىل هذا يسبب لبن البقر مضاعفات عدم حتمل وحتسس ،ال تشاهد يف
اإلرضاع الطبيعي كاإلسهال والنزف املعوي والتغوط األسود ومظاهر التجسس الشائع،
كام إن اإللعاب واملغص واإلكزما البنيوية أقل تواجد ًا يف اإلرضاع الطبيعي.
التعقيم:
حليب األم معقم ،بينام يندر أن خيلو احلليب يف الرضاع الصناعي من التلوث
اجلرثومي ،وذلك حيدث إما عند عملية احللب ،أو باستخدام اآلنية املختلفة أو بتلوث
زجاجة اإلرضاع.
درجة احلرارة:
درجة حرارة لبن األم ثابتة ومالئمة حلرارة الطفل ،وال يتوفر ذلك دائ ًام يف اإلرضاع
الصناعي.
اإلرضاع الطبيعي أقل كلفة ،بل ال يكلف أي يشء من الناحية االقتصادية.
تقوية املناعة:
حيوي لبن األم أجسام ضدية نوعية ،تساعد الطفل عىل مقاومة األمراض ،وتواجد
بنسبة أقل بكثري يف حليب البقر ،كام أهنا غري نوعية ،وهلذا فمن الثابت أن األطفال الذين
يرضعون من أمهاهتم أقل عرضة لإلنتان ممن يعتمدون عىل اإلرضاع الصناعي.
واإلرضاع الطبيعي يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف األمعاء ذات الدور الفعال
يف امتصاص الفيتامينات وغريها من العنارص الغذائية ،بينام يسبب اإلرضاع الصناعي
اضطراب هذه الزمرة.
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وهييء اإلرضاع الطفل لإلصابة أكثر ،بأمراض خمتلفة ،كالتهابات الطرق التنفسية،
وحتدد الرئة املزمن الذي يرتبط برتسب بروتني اللبن يف بالسام الطفل وحذف لبن البقر من
غذاء الطفل يؤدي لتحسنه من املرض .وكذلك التهاب األذن الوسطى ،ألن الطفل يف
اإلرضاع الصناعي يتناول وجبته وهو مضطجع عىل ظهره ،فعند قيام الطفل بأول عملية
بلع بعد الرضاعة ينفتح نفري أوستاش ويدخل احلليب واللعاب إىل األذن الوسطى مؤدي ًا
اللتهاهبا.
وتزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن بنسبة ثالثة أضعاف ،عن
الذين يرضعون من الثدي .أما تشنج احلنجرة ،فال يشاهد عند األطفال الذين يعتمدون
عىل رضاعة الثدي.
وهذه الفروق وغريها ،تفرس لنا نسبة الوفيات عند األطفال الذين يعتمدون
اإلرضاع الصناعي عن نسبة وفيات إخواهنم الذين من الثدي بمقدار أربعة أضعاف رغم
كل التحسينات التي أدخلت عىل طريقة إعداد احلليب يف الطرق الصناعية ،وعىل طريقة
إعطائه للرضيع..
الفوائد النفسية واالجتامعية:
زيادة عىل هذه الفوائد الصحية ،هناك فوائد نفسية واجتامعية كثرية ،فقد أكد علامء
النفس( )1أن الرضاعة (ليست جمرد إشباع حاجة عضوية إنام هو موقف نفيس اجتامعي
شامل ،تشمل الرضيع واألم وهو أول فرصة للتفاعل االجتامعي)
ويف الرضاعة يشعر الطفل باحلنان واحلب والطمأنينة وحيدث اندماج يف املشاعر بني
الطفل وأمه وهذا حيدث من التصاقه بأمه أثناء الرضاعة وخصوصا الرضاعة لفرتة طويلة وبذلك
تقوي العالقة بني الطفل واالم من خالل الرضاعة الطبيعية عكس الطفل الذي يأخذ غذاءه عن
( )1أ 0فاطمة موسى ،أستاذ الطب النفيس ،طب القرص العيني – جامعة القاهرة.
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طريق الرضاعة الصناعية فهو حمروم من احلب واحلنان والشعور باألمن فهو دائام خائف وتكون
العالقة بينه وبني أمه مضطربة اىل حد كبري مما يؤدي فيام بعد أو أثناء فرتة الطفولة اىل االستعداد
لإلصابة باألمراض النفسية املختلفة.
والرضاعة الطبيعية تعد مناعة الطبيعية ضد حدوث املرض النفيس والعقيل سواء يف فرتة
الطفولة أو باقي مراحل احلياة وعىل اثر ما نرش من األبحاث يف تأثري الرضاعة الطبيعية والرضاعة
الصناعية عىل الصحة النفسية والعقلية للطفل فقد وجد أن األطفال الذين تم تغذيتهم عن طريق
الرضاعة الطبيعية أكثر ذكاء ويمتازون بسلوكيات سوية مثل التعامل مع اآلخرين والتفاعل اجليد
والسليم مع املواقف والتفكري السليم واملشاعر االجتامعية النبيلة ودرجة االنتباه اجليدة وقدراته
عىل التقاط املعلومات اجليدة ،أيضا كان لدهيم بصرية قوية عن أنفسهم عام يدور من حوهلم أما
من األطفال الذين كانوا يتعاطون عن طريق الرضاعة الصناعية كانوا أقل ذكاء وأكثر توترا وأقل
تعاونا مع اآلخرين وكانوا يعانون من بعض األمراض النفسية مثل احلركة الزائدة أو التخلف يف
بعض منهم والرتدد واإلصابة بالنزعات العصبية واألزمات وكذلك األنانية والتمركز حول
الذات والعنف واالندفاعية والبعض منهم كان مصابا باألفعال القهرية وعدم الثبات يف املشاعر
والقلق املستمر واالكتئاب واملخاوف العديدة واضطراب التفكري واضطراب الكالم مثل التلعثم
وغريها وعدم الرتكيز وقلة االنتباه والبعد عن الواقع وقلة البصرية وقلة احلصول عىل املعلومات
العامة واصابة بعضهم باالضطرابات العديدة يف السلوك والترصفات املضادة للمجتمع.
الفوائد االقتصادية:
زيادة عىل هذا ،فإن يف الرضاعة الطبيعية فوائد اقتصادية كبرية ،ال عىل األرسة
وحدها بل عىل املجتمع مجيعا ،وهلذا نرى حرص الرشكات الكربى املمونة للرضاعة
الصناعية عىل إشهار منتوجات حتت ألبسة خمتلفة ،وقد ورد يف مقال حتت عنوان (معونات
األلبان الصناعية ..خطـر هيدد أطفال العامل)للدكتور :حممد مصطفى كامل مروان ،قوله:
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يعترب مسحوق اللبن الصناعي صنفا حمببا من أصناف الغذاء الذي تقدمه الدول
الغنية إىل الدول التي تعان من كوارث وجماعات ،ولكن املعارضة عىل هذه املعونات تتزايد
ألهنا تعيق استمرار الرضاعة الطبيعية التي تعترب أفضل وسيلة حلامية الطفل ،فاستخدام
قارورة الرضاعة مرة واحدة قد جيعل الطفل يعاف الرضاعة من الثدي مرة أخرى ،كام
تتعرض هذه املساحيق بسهولة إىل التلوث أثناء حتضريها نتيجة لتدن مستويات النظافة يف
املناطق املنكوبة ،وهذا كله يعرض األطفال يف تلك املجتمعات الفقرية للخطر ،وهيدد
بانتشار أوبئة اإلسهال والنزالت الشعبية والرئوية القاتلة.
وعىل الرغم من توصيات خرباء التغذية بعدم التوسع يف استخدامها ،مازالت
املجتمعات الدولية تقدم األلبان الصناعية كمعونات ،وتعترب منظمة الصليب األمحر أكرب
املنظامت التي توزع األلبان الصناعية يف العامل ،وأحد األسباب اهلامة وراء انخفاض
معدالت الرضاعة الطبيعية كان بسبب برامج املساعدات الدولية يف فرتة األربعينيات
واخلمسينيات.
وقد كان فائض إنتاج اللبن الصناعي عن حاجة الدول الغربية يف عام 1986م
وحده ،يمكن أن يمأل استاد الكولوسيوم يف روما إىل ارتفاع  41كيلو مرتا يف السامء ،ولذا
تقبل الدول الغربية بشغف عىل توزيعه كمعونات حتى تتخلص من املختزن لدهيا ،وهي
يف نفس الوقت تشعر بالراحة ألهنا توزعه عىل املحتاجني ،واللبن عند أغلب الناس رمز
للغذاء الصحي املفيد.
وعىل اجلانب اآلخر ،ينظر املستقبلون للمعونات بعني الرضاء إىل اللبن الصناعي،
عىل سبيل املثال طلبت الربازيل ـ عقب إصابتها بفيضانات مدمرة ـ إمدادها بمعونات اللبن
وقوارير الرضاعة واحللامت الصناعية ،وعىل الفور نصحها املختصون بالرابطة املشرتكة
للهالل والصليب األمحر بعدم جدوى هذا ،ومع هذا أرصت حكومة الربازيل عىل طلبها،
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وحصلت عىل ما تريده من فروع منظمة الصليب األمحر األورويب ،وساهم الصليب األمحر
الفرنيس يف توزيع أقراص مصنعة من مسحوق اللبن املجفف ،وذلك عىل الرغم من سياسة
متنع توزيعها.
ويف إثيوبيا ..مل ينفع توزيع األلبان املجففة عىل البالغني ،فاللبن ال يعترب غذاء رئيسيا
عىل موائدهم ،وكان من املمكن أن يوزع أصناف أخرى من أغذية معروفة لدهيم،
واملختصون يرون أن مع اعتياد الناس عىل هذه الوجبات اجلديدة يزداد الطلب عليها،
ويتناقص املخزون منها ،وبالتايل ترتفع أسعارها.
وحتكي إحدى املختصات عن منظر أهلها عقب زيارهتا إحدى مناطق الكوارث يف
بنجالديش ،وهو منظر أم وابنتها يعيشان يف العراء دون مأوى ،ومها ترضعان أحد األطفال
من قارورة ـ حصلت عليها من املعونات األجنبية ـ وحتت ظروف قاسية ال جتد فيها ماء
صاحلا لغسل القارورة وختفيف اللبن.
وتستورد سرياليون األلبان من الواليات املتحدة األمريكية وتوزعها اجلامعات
املسيحية الكاثوليكية عىل الفقراء ،اللبن مع الزيت يوزعان عىل األمهات الاليت يراجعن
العيادات يف املستشفيات ،وهلذا تفضل األمهات الذهاب إىل العيادات سعيا وراء املعونات
املجانية ،بينام ال يرى األطباء أي جدوى من هذه املواد ،ونتيجة لذلك انخفضت نسبة
األمهات الاليت يرضعن طبيعيا من  %57عام 1979م إىل  %53عام 1989م ،ويف اجلزء
الغريب من سرياليون ال يرضع من الثدي سوى  %31فقط من األطفال ،والباقني أغلبهم
يعانون من سوء التغذية ،وأثناء الفياضانات التي رضبت جواتيامال عامي 1983م ـ
1984م استوردت منظمة اليونيسيف وقتها ألبانا جمففة ووزعتها عىل األطفال ،وعىل
الرغم من نصحها األمهات بعدم استخدام قارورة الرضاعة يف إطعام األطفال ،استخدمت
األمهات القوارير ،وتلوثت عبوات األلبان فور فتحها ،وتسبب ذلك يف انتشار األمراض،
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ويف النهاية فشل برنامج املساعدة وتوقف.
وأثناء احلرب األهلية بنيكاراجوا ،ويف أعقاب زلزال املكسيك ،وصلت مساعدات
األلبان الصناعية ،وعىل الفور تناقصت معدالت الرضاعة الطبيعية.
إن معونات األلبان الصناعية هتدد الرضاعة الطبيعية ،وتوجد اعتامدا مستمرا عليها
من الدول املحتاجة ،ويف النهاية يقع الرضر عىل املحتاجني بينام ينتفع من ذلك الدول
املتربعة التي يزداد الطلب والرشاء عىل منتجاهتا.
 3ـ أحكام استئجار املرضع
اتفق الفقهاء( )1عىل جواز استئجار املرضع ،بل وقع اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن
قدامة (:أمجع أهل العلم عىل جواز استئجار الظئر ،وهي :املرضعة)( ،)2ومن األدلة عىل
ذلك:
وه هن
 1ـ ورود النص عىل ذلك يف القرآن الكريم ،قال تعاىلَ ﴿:فإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
ور ُه هن)(الطالق)6:
ُأ ُج َ
 2ـ أن النبي  اسرتضع لولده إبراهيم.
 3ـ أن احلاجة تدعو إليه فوق حاجتها إىل غريه ،ألن الطفل يف العادة إنام يعيش
بالرضاع ،وقد يتعذر رضاعه من أمه ،فجاز ذلك كاإلجارة يف سائر املنافع.
وبناء عىل هذا اعترب الفقهاء الرضاع نوعا من أنواع اإلجارة ،فلذلك خصوه ببعض
املسائل التي تشرتك مع اإلجارة يف أركاهنا ورشوطها وتفاصيلها ،وسنذكر أهم املسائل هنا
مصنفة بحسب أركان اإلجارة:

( )1انظر يف مسائل هذا الباب املراجع التالية :اجلصاص ،106/2 :املبدع ،66/5 :املغني ،287/5 :حاشية ابن
عابدين ،456/3 :املبسوط ،118/15 :خمترص اختالف العلامء ،103/4 :املدونة.441/11 :
( )2املغني.287/5 :
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الركن األول :املعقودعليه
اختلف الفقهاء يف املعقود عليه يف الرضاع ،هل هو خدمة الصبي ومحله ووضع
الثدي يف فمه ،واللبن تبع ،أم أن اللبن هو املعقود عليه واخلدمة تبع ،عىل قولني:
القول األول :هو خدمة الصبي ومحله ووضع الثدي يف فمه واللبن تبع ،كالصبغ يف
إجارة الصباغ ،وماء البئر يف الدار ؛ ألن اللبن عني من األعيان ،فال يعقد عليه يف اإلجارة،
كلبن غري اآلدمي.
القول الثان :هو اللبن ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه املقصود دون اخلدمة ،وهلذا لو أرضعته دون أن ختدمه ،استحقت األجرة،
ولو خدمته بدون الرضاع ،مل تستحق شيئا.
ور ُه هن)(الطالق ،)6:فجعل األجر
 2ـ قوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
وه هن ُأ ُج َ
مرتبا عىل اإلرضاع ،فيدل عىل أنه املعقود عليه.
 3ـ أن العقد لو كان عىل اخلدمة ،ملا لزمها سقيه لبنها.
 4ـ جاز كونه عينا يف اإلجارة من باب الرخصة ؛ ألن غريه ال يقوم مقامه ،والرضورة
تدعو إىل استيفائه ،وإنام جاز هذا يف اآلدميني دون سائر احليوان ،للرضورة إىل حفظ
اآلدمي ،واحلاجة إىل إبقائه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذا خيضع ملا تراىض عليه الطرفان ،فإن مل ينصا
عىل ذلك يف العقد عاد األمر إىل ما تعارفوا عليه عرفا ،فإن مل يكن هناك عرف حتاكموا إىل
حكام عدول ليحكموا بقدر ما يتطلبه عملها من جهد.
عالقة احلضانة بالرضاعة يف االستئجار:
اتفق الفقهاء عىل جواز استئجار الظئر للرضاع دون احلضانة ،أو للحضانة دون
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الرضاع ،أو هلام معا( ،)1واختلفوا فيام لو أطلق العقد عىل الرضاع ،هل تدخل فيه احلضانة،
أم ال عىل قولني:
القول األول :ال تدخل فيه احلضانة ،وهو قول أيب ثور ،وابن املنذر ،وقول للحنابلة
والشافعية ؛ ألن العقد ما تناوهلا.
القول الثان :تدخل فيه احلضانة ،وهو قول أصحاب الرأي ؛ وقول للحنابلة
والشافعية ،ألن العرف جار بأن املرضعة حتضن الصبي ،فحمل اإلطالق عىل ما جرى به
العرف والعادة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما دل عليه العرف ،وهو ما ذهب إليه أصحاب القول
الثان ،قال الرسخيس(:واملرجع يف ذلك إىل العرف يف كل موضع وهو أصل كبري يف
اإلجارة فإن ما يكون من التوابع غري مرشوط يف العقد يعترب فيه العرف يف كل بلدة)
ورضب مثال لذلك ،فقال(:حتى قيل :يف استئجار اللبان :إن الزنبيل وامللبن عىل
صاحب اللبن بناء عىل عرفهم ،والسلك واإلبرة عىل اخلياط باعتبار العرف والدقيق عىل
صاحب الثوب دون احلائك فإن كان عرف أهل البلدة بخالف ذلك فهو عىل ما يتعارفون)
ما تطالب به املرضعة:
نص الفقهاء عىل أن املرضعة مطالبة بأن تأكل وترشب ما يدر به لبنها ،ويصلح به،
وللمستأجر مطالبتها بذلك ؛ ألنه من متام التمكني من الرضاع ،ويف تركه إرضار بالصبي.
واتفقوا عىل أهنا لو سقته لبن الغنم ،أو أطعمته عىل أنه ال أجر هلا ؛ ألهنا مل توف

( )1اتفق الفقهاء عىل أن املرضع املستأجرة ال يدخل يف عملها خدمة البيت إال إذا تطوعت به ،أو نالت أجرهتا عنه،
قال الرسخيس «:وليس عليها من عمل أبوي الصبي يشء إن كلفوها عجنا ،أو طبخا ،أو خبزا ؛ ألهنا التزمت بالعقد الظئورة،
وهذه األعامل ال تتصل بالظئورة فال يلزمها إال أن تتطوع به » ،املبسوط.
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املعقود عليه ،وذلك كام لو اكرتاها خلياطة ثوب ،فلم ختطه.
أما إذا دفعته إىل من يرضعه بدهلا ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :ال أجر هلا ؛ وهو قول أيب ثور وأمحد ،واستدلوا عىل ذلك بأهنا مل
ترضعه ،فأشبه ما لو سقته لبن الغنم.
القول الثان :هلا أجرها ،وهو قول احلنفية ،ألن رضاعه حصل بفعلها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف مصلحة الصبي ،فإن حتققت املصلحة،
استحقت األجر عىل ذلك ،وإال مل تستحق شيئا.
ونرى أن يبقى األولياء عىل اتصال دائم باملرضع للنظر يف أدائها ملا كلفت به ،وملا
حتتاجه حتى يسد الرضر قبل أن يستفحل.
أمانة املرضع:
نص الفقهاء عىل اعتبار املرضع أمينة فيام ندبت له من إجارة ،فلذلك ال تتهم فيام لو
ضاع الصبي من يدها ،أو وقع فامت ،أو رسق من حيل الصبي ،أو من ثيابه يشء.
فال تضمن الظئر شيئا من ذلك ،وذلك ألهنا بمنزلة األجري اخلاص فإن العقد ورد
عىل منافعها يف املدة ،فلذلك ال تشغل نفسها يف تلك املدة عن رضاع الصبي ،وال تؤاجر
نفسها من غريهم.
واألجري اخلاص أمني فيام يف يده بخالف األجري املشرتك عىل قول من يضمنه.
الركن الثان :األجري
استئجار األم:

191

اختلف الفقهاء فيم لو طلبت األم( )1إرضاع ابنها بأجرة مثلها ،هل متكن من ذلك،
أم ال عىل األقوال التالية:
القول األول :هي أحق به ،سواء كانت يف حال الزوجية أو بعدها ،وسواء وجد
األب مرضعة متربعة أو مل جيد ،وهو قول احلنابلة ،أما إن كانت مطلقة ،فطلبت أجر املثل،
فأراد انتزاعه منها ليسلمه إىل من ترضعه بأجر املثل أو أكثر ،مل يكن له ذلك ،وإن وجد
متربعة ،أو من ترضعه بدون أجر املثل ،فله انتزاعه منها ،أما إن طلبت األم أكثر من أجر
مثلها ،ووجد األب من ترضعه بأجر مثلها ،أو متربعة ،جاز انتزاعه منها وإن مل جيد مرضعة
إال بمثل تلك األجرة ،فاألم أحق ،واستدلوا عىل هذه التفاصيل بام ييل:
 1ـ الدليل عىل وجوب تقديم األم ،إذا طلبت أجر مثلها ،عىل املتربعة هو قوله
ني َملِن َأراد َأ ْن يتِم الر َضا َع َة وع ََىل املَْو ُل ِ
ات ير ِضعن َأوالد ُهن حو َل ِ ِ
ِ
ود
ْ
َ
ني كَام َل ْ ِ ْ َ َ ُ ه ه
تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ه َ ْ ْ
وه هن
َل ُه ِرزْ ُق ُه هن َوكِ ْس َو ُ ُهت هن بِاملَْ ْع ُروف﴾(البقرة ،)233:وقوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
ور ُه هن ﴾(الطالق)6:
ُأ ُج َ
 2ـ أن األم أحنى وأشفق ،ولبنها أمرأ من لبن غريها ،فكانت أحق به من غريها ،كام
لو طلبت األجنبية رضاعه بأجر مثلها.
 3ـ أن يف رضاع غري األم تفويتا حلق األم من احلضانة ،وإرضارا بالولد ،وال جيوز
تفويت حق احلضانة الواجب ،واإلرضار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه اَّلل تعاىل عىل
األب.
 4ـ أن كل عقد يصح أن تعقده مع غري الزوج ،يصح أن تعقده معه ،كالبيع.
 5ـ أن منافعها يف الرضاع واحلضانة غري مستحقة للزوج ،بدليل أنه ال يملك
( )1اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز استئجار األم ،واألخت ،والبنت ،وسائر األقارب لرضاع الولد ،من غري خالف يف
املسألة.
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إجبارها عىل حضانة ولدها ،وجيوز هلا أن تأخذ عليها العوض من غريه ،فجاز هلا أخذه منه،
كثمن ماهلا.
 6ـ ال يصح ما قاله املخالفون من أهنا استحقت عوض احلبس واالستمتاع ،ألن
استحقاق منفعة من وجه ،ال يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ،كام لو استأجرها
أوال ثم تزوجها.
 7ـ أن القول الثالث يفيض إىل تفويت حق الولد من لبن أمه ،وتفويت حق األم يف
إرضاعه لبنها ،فلم جيز ذلك ،كام لو تربعت برضاعه.
 8ـ يدل عىل جواز االستئجار ،أنه عقد إجارة جيوز من غري الزوج إذا أذن فيه ،فجاز
مع الزوج ،كإجارة نفسها للخياطة أو اخلدمة.
 9ـ اعتبار املخالفني بأن املنافع مملوكة للزوج غري صحيح ؛ ألنه لو ملك منفعة
احلضانة ،مللك إجبارها عليها ،ومل جتز إجارة نفسها لغريه بإذنه ،ولكانت األجرة له ،وإنام
امتنع إجارة نفسها ألجنبي بغري إذنه ،ملا فيه من تفويت االستمتاع يف بعض األوقات ؛ وهلذا
جازت بإذنه ،وإذا استأجرها ،فقد أذن هلا يف إجارة نفسها ،فصح ،كام يصح من األجنبي.
 10ـ إن طلبت األم أكثر من أجر مثلها جاز انتزاعه منها ؛ ألهنا أسقطت حقها
رت ِض ُع َل ُه
باشتطاطها ،وطلبها ما ليس هلا ،فدخلت يف عموم قوله تعاىلَ ﴿:ف َس ُ ْ
ُأ ْخ َرى)(الطالق)6:
 11ـ إن مل جيد مرضعة إال بمثل تلك األجرة ،فاألم أحق ؛ ألهنام تساوتا يف األجر،
فكانت األم أحق ،كام لو طلبت كل واحدة منهام أجر مثلها.
القول الثان :إن كانت يف عصمة الزوج ،فلزوجها منعها من إرضاعه ،وهو قول
بعض أصحاب الشافعي ،ألنه يفوت حق االستمتاع هبا يف بعض األحيان ،وإن استأجرها
عىل رضاعه ،مل جيز ؛ ألن املنافع حق له ،فال جيوز أن يستأجر منها ما هو أو بعضه حق له.
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القول الثالث :إن طلبت األجر ،مل يلزم األب بذله هلا ،وال يسقط حقها من احلضانة،
وتأيت املرضعة ترضعه عندها ،وهو قول أيب حنيفة؛ ألنه أمكن اجلمع بني احلقني ،فلم جيز
اإلخالل بأحدمها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن الرضاعة واجبة عىل األم ديانة
وقضاء ،فلذلك ال تستحق األجرة عليها ،واآلية واضحة يف الداللة عىل وجوب النفقة
وحدها
إجارة الزوجة:
بام أن املستأجرة للرضاع عادة تكون متزوجة( ،)1فقد حتدث الفقهاء عن حكم ذلك،
بناء عىل عالقة هذا األمر بزوجها ،ويمكن تقسيم األحوال يف املسألة إىل احلالتني التاليتني:
حصول اإلجارة قبل الزواج:
اتفق الفقهاء عىل أن املرأة إن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت ،صح زواجها ،وال
يملك زوجها فسخ اإلجارة ،وال منعها من الرضاع حتى تنقيض املدة ،واختلفوا يف حق
ويل الصبي يف منعه من معارشهتا اجلنسية عىل قولني:
القول األول :ليس لويل الصبي منع هذا الزواج ،وال منعه من معارشهتا ،وهو قول
الشافعي وأمحد ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن منافعها ملكت بعقد سابق عىل نكاحه ،فأشبه ما لو اشرتى أمة مستأجرة ،أو
دارا مشغولة فإن نام الصبي ،أو اشتغل بغريها ،فللزوج االستمتاع ،وليس لويل الصبي منعه
 2ـ أن وطء الزوج مستحق بالعقد ،فال يسقط بأمر مشكوك فيه ،كام لو أذن الويل
( )1وال يعرتض هنا بأن غري املتزوجة ال لبن هلا ،ألن غري املتزوجة ال يراد هبا البكر فقط ،بل يدخل فيها املطلقة
واملتوىف عنها زوجها.
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فيه.
 3ـ أنه جيوز له الوطء مع إذن الويل ،فجاز مع عدمه ؛ ألنه ليس للويل اإلذن فيام يرض
الصبي ،ويسقط حقوقه.
القول الثان :ليس له وطؤها إال برضاء الويل ،وهو قول مالك؛ واستدلوا عىل ذلك
بأنه يؤدي إىل نقص اللبن.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما تراىض عليه الطرفان :الزوج والزوجة ،واملرضعة
وويل الرضيع ،وهو ما سبق ذكره يف الرشوط املقيدة للعقد ،فإن اشرتطت الزوجة استمرار
إرضاعها مل يكن له احلق يف منعها.
وإن اشرتط الويل عدم زواجها كان له أن يفسخ عقد الرضاع بزواجها.
أما قول املالكية بأنه ليس له وطؤها إال برضاء الويل ،فال دليل عليه ،وإال ملنع الزوج
من وطء زوجته حال الرضاع ،وهو ال يصح ،بل قد قال (:لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة
()1

فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون أوالدهم فال يرض أوالدهم)
حصول اإلجارة بعد الزواج:

اتفق الفقهاء عىل أن املرأة املزوجة إن أجرت نفسها للرضاع ،بإذن زوجها ،جاز،
ولزم العقد ؛ ألن احلق هلام ،وال خيرج عنهام ،واختلفوا فيام لو أجرت نفسها بغري إذن زوجها
عىل قولني كالمها وجهان للجنابلة والشافعية:
القول األول :ال تصح اإلجارة ؛ ألنه عقد يفوت به حق من ثبت له احلق بعقد
سابق ،فلم يصح ،كإجارة املستأجر.
القول الثان :تصح اإلجارة ،لكن للزوج فسخه؛ ومن األدلة عىل ذلك:
( )1مسلم.
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 1ـ أنه تناول حمال غري حمل النكاح.
 2ـ أنه يفوت به االستمتاع.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل أن للرضاعة تأثريا يف احلياة
الزوجية ،ألهنا تستلزم وجود الرضيع يف األرسة ،وهو يتطلب خدمات كثرية قد متنع الزوج
من احلياة الطبيعية.
فلذلك يرجع األمر إىل موافقته ،فإن وافق صح العقد وإال بطل.
الركن الثالث :املكلف بدفع أجرة الرضاع
اتفق الفقهاء عىل أن أجرة الرضاع كالنفقة واجبة عىل الوالد( ،)1لقوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن
ور ُه هن﴾ (الطالق)6:أي فعىل اآلباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن.
َأ ْر َض ْع َن َل ُك ْم َفآ ُت ُ
وه هن ُأ ُج َ
واختلفوا يف الصبي إذا مل يكن له أب ،هل جيرب وارثه عىل نفقته ودفع اجرة رضاعه،
أم ال عىل األقوال التالية:
القول األول :أن النفقة وأجر الرضاعة جتب عىل كل وارث ملوروثه ،وهو قول
احلسن ،وجماهد ،والنخعي ،وقتادة ،واحلسن بن صالح ،وابن أيب ليىل ،وأيب ثور وقول
احلنابلة يف ظاهر املذهب( ،)2واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
ِ
وف﴾ (البقرة،)233:
 1ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:وع ََىل املَْ ْو ُل ُ
ُ ه َ ْ َ ُ ه ُْ
( )1وهذا بخالف كون املستأج رة زوجة ،حال قيام النكاح بينهام ـ عند من ال يقول باستحقاق األم لألجر ،كام بينا
ذلك سابقا ـ ألهنا ـ عندهم ـ ال تستوجب األجر عىل إرضاع الولد ،وإن استأجرها؛ ألن يف حال بقاء النكاح يعد الرضاع من
األعامل املستحقة عليها دينا ،أما بعد الفرقة فليس ذلك بمستحق عليها دينا وال دنيا.
( )2وهذا خيتص عندهم بالوارث بفرض أو تعصيب ،وال يتناول ذوي األرحام ،فإن كان اثنان يرث أحدمها اآلخر
وال يرثه اآلخر ،كالرجل مع عمته أو ابنة عمه وابنة أخيه ،واملرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها ،فالنفقة عىل الوارث دون املوروث.
وهناك رواية أخرى عىل أنه ال جتب النفقة عىل الوارث هاهنا ؛ لقول أمحد :العمة واخلالة ال نفقة هلام.
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ثم قال تعاىل ﴿:وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك﴾ (البقرة ،)233:فأوجب عىل األب نفقة الرضاع،
َ
َ
ثم عطف الوارث عليه ،فأوجب عىل الوارث مثل ما أوجب عىل الوالد.
 2ـ ما روي أن رجال سأل النبي  فقال :من أبر؟ قال :أمك وأباك ،وأختك
وأخاك) ،ويف لفظ :وموالك الذي هو أدناك ،حقا واجبا ،ورمحا موصوال) ،وهذا نص ؛
ألن النبي  ألزمه الصلة والرب والنفقة من الصلة ،بل جعلها  حقا واجبا.
 3ـ أنه ال يصح االحتجاج بقول اَّلل تعاىلَ ﴿:و ُأو ُلوا ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
ض ِيف

كِت ِ
َاب اَّللهِ ﴾ (ألنفال ،)75:ألن اللفظ عام يف كل ذي رحم ،فيكون حجة عىل املخلفني يف
عداد الرحم املحرم ،وقد اختصت بالوارث يف اإلرث فكذلك يف اإلنفاق.
 4ـ أن ما اجتج به أصحاب القول الرابع من احلديث قضية يف عني ،حيتمل أنه مل يكن
له غري من أمر باإلنفاق عليه ؛ وهلذا مل يذكر الوالد واألجداد وأوالد األوالد.
القول الثان :أن نفقته وأجر رضاعه عىل الرجال دون النساء ،وهو قول األوزاعي،
وإسحاق ،وهو رواية عن أمحد ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ما روي عن عمر أنه قىض عىل بني عم منفوس بنفقته ،قال ابن املنذر :روي عن
عمر أنه حبس عصبة ينفقون عىل صبي الرجال دون النساء.
 2ـ أهنا مواساة ومعونة ختتص القرابة ،فاختصت هبا العصبات ،كالعقل.

القول الثالث :جتب النفقة عىل كل ذي رحم حمرم ،وال جتب عىل غريهم ،وهو قول
احلنفية( ،)1واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

( )1وهذا تفصيل قوهلم يف املسألة بحسب الرتتيب الذي وضعوه:
إن مل يكن للصبي أب وكان له أم وعم فالرضاع عليهام أثالثا عىل قدر مرياثهام إن كانا مورسين ،فأما الرضاع فإنه كله
عىل األم ؛ ألهنا مورسة باللبن والعم معرس يف ذلك ولكن يف ظاهر الرواية قال :قدرة العم عىل حتصيل ذلك بامله جيعله مورسا
فيه فلهذا كان عليهام إثالثا واألم أحق أن يكون عندها حتى يبلغ ما وصفنا ،فإن كان العم فقريا واألم غنية فالرضاع والنفقة
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 1ـ قوله تعاىل ﴿:وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك)(البقرة ،)233:فقد اعترب صفة الوراثة يف
َ
َ
حق غري األب ،فدل ذلك عىل أنه يكون عىل الورثة بحسب املرياث ،ولكن بعد أن يكون
ذا رحم حمرم ملا ثبت ذلك بقراءة ابن مسعود(:وعىل الوارث ذي الرحم املحرم مثل ذلك)،
فإن قراءته ال ختتلف عن روايته عن رسول اَّلل .
ض ِيف كِت ِ
 2ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:و ُأو ُلوا ْاألَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
َاب اَّللهِ)
القول الرابع :ال نفقة إال عىل املولودين والوالدين ،وهو قول مالك ،والشافعي،
وابن املنذر ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن النبي  قال لرجل سأله :عندي دينار؟ قال :أنفقه عىل نفسك ،قال :عندي
آخر؟ قال :أنفقه عىل ولدك .قال :عندي آخر؟ قال :أنفقه عىل أهلك .قال :عندي آخر؟
قال :أنفقه عىل خادمك .قال :عندي آخر؟ قال :أنت أعلم)ومل يأمره بإنفاقه عىل غري
هؤالء.
 2ـ أن الرشع إنام ورد بنفقة الوالدين واملولودين ،ومن سواهم ال يلحق هبم يف
عىل األم ؛ ألن النفقة عىل العم مستحقة يف ماله ال يف كسبه واملعرس ليس له مال فال يلزمه يشء من النفقة بل هو كاملعدوم فكانت
النفقة عىل األم
فإن كان له أم وأخ ألب وأم وعم وهم أغنياء فالرضاع عىل األم واألخ أثالثا بحسب املرياث وال يشء من ذلك عىل
العم ؛ ألنه ليس بوارث مع األخ والغرم مقابل بالغنم وإنام يستحق عىل من يكون الغنم له إذا مات الولد واحلاصل أن بعد
األب النفقة عىل كل ذي رحم حمرم إذا كانوا أغنياء عىل حسب املرياث ومن كان منهم فقريا مل جيرب عىل النفقة فإن تطوع بيشء
فهو أفضل
فإن كانت األم فقرية وللولد عمة وخالة غنيتان فالنفقة عليهام أثالثا عىل العمة الثلثان وعىل اخلالة الثلث ؛ ألن األم
الفقرية كاملعدومة وبعدها املرياث بني العمة واخلالة أثالثا فكذا النفقة عليهام وعىل هذا لو كان له ابن عم هو وارثه فإن ابن العم
ليس بذي رحم حمرم فال يشء عليه من النفقة بل جيعل هو يف حق النفقة كاملعدوم وتكون النفقة عىل العمة واخلالة أثالثا وإن
كان املرياث البن العم ،وكذلك كل عصبة ليس بذي رحم حمرم فال نفقة عليه ،وإن كان املرياث له ،أال ترى أن موىل العتاقة
عصبة يف حق املرياث وال نفقة عليه ،فكذلك من ليس بمجرد من األقارب ،انظر :املبسوط.
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الوالدة وأحكامها ،فال يصح قياسه عليهم.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول بوجوب أجرة الرضاع عىل كل وارث ملا
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
رصحت به اآلية ،وهي قوله تعاىل ﴿:وع ََىل املَْو ُل ِ
وف﴾
ُ
ْ
َ
ُ ه َ ْ َ ُ ه ُْ
(البقرة ،)233:ثم قال تعاىل ﴿:وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك﴾ (البقرة ،)233:فأوجب عىل
َ
َ
األب نفقة الرضاع ،ثم عطف الوارث عليه ،فأوجب عىل الوارث مثل ما أوجب عىل
الوالد.
فإن مل يكن له وارث ،فإن ذلك واجب عىل كل قريب له ،بناء عىل رصاحة النصوص
الدالة عىل هذا ،فهذه األوامر اإلهلية املتظافرة الواردة يف قوله تعاىلَ ﴿:وآتَى ا َْمل َال عَ َىل ُح ِّب ِه َذ ِوي
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
اب﴾ (البقرة ،)177:وقوهلتعاىل﴿:
السائلنيَ َو ِيف ِّ
الس ِب ِ ه
ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َوا َْمل َساكنيَ َوا ْب َن ه
رشكُ وا ِب ِه َشيئ ًا و ِبا ْلوالِدَ ي ِن ِإحسان ًا و ِب ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
اك ِ
َّلل َوال ُت ْ ِ
اجل ِار ِذي
َواعْ ُبدُ وا ا هَ
ْ َ َ ْ ْ َ َ
ني َو ْ َ
َْ َ َ َ َ َ
كَت َأيام ُنكُ م ِإ هن ا هَ ِ
ب والص ِ
اجلن ِ
اح ِ
الس ِب ِ
ب َم ْن َ
كَان
َّلل ال ُحي ُّ
اجل ُن ِ َ ه
يل َو َما َم َل ْ ْ َ ْ
ْب َوا ْب ِن ه
ب ِب ْ َ
اجل ِار ْ ُ
ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
ِ ِ
ِ
الس ِب ِ
ُخمْتَا ً
يل َوال
ال َف ُخور ًا﴾ (النساء ،)36:وقوله تعاىلَ ﴿:وآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح هق ُه َوا ْمل ْسكنيَ َوا ْب َن ه
ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذير ًا(ال يصح التساهل فيها ،خاصة مع وروده بصيغة األمر التي ال تفيد يف أصلها إال
الوجوب.
فإن مل يكن له قريب ،فذلك واجب كفائي عىل املسلمني مجيعا ،وسنرى تفاصيل ذلك يف
حملها من اجلزء الرابع من هذه املجموعة.
الركن الرابع :العوض
اتفق الفقهاء عىل أن الوالد أو الوارث إذا استأجر مرضعا ترضع صبيا له سنتني حتى
تفطمه بأجر معلوم فهو جائز ؛ ألنه استأجرها بعمل معلوم ببدل معلوم.
واتفقوا عىل أن األصل هو كون طعامها وكسوهتا عىل نفسها ؛ ألهنا رشطت عليهم
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األجر املسمى بمقابلة عملها ،واتفقوا أهنا ترضعه يف بيتها إن شاءت وليس عليها أن ترضعه
يف بيت أبيه ؛ ألهنا بالعقد التزمت فعل اإلرضاع وما التزمت املقام يف بيتهم وهي تقدر عىل
إيفاء ما التزمت يف بيت نفسها.
واختلفوا فيام لو اشرتطت كسوهتا كل سنة ،أو اشرتطت عند الفطام دراهم مسامة،
وقطيفة ،ومسحا ،وفراشا وطعاما ،هل يصح هذا الرشط ،فيوىف هلا به ،أم ال يصح عىل
قولني:
القول األول :جواز ذلك ،وهو قول أيب حنيفة يف هذا املوضع خاصة دون سائر
اإلجارات( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
ود َله ِرزْ ُقهن وكِسو ُهتن بِاملَْعر ِ
ِ
وف ﴾(البقرة)233:يعني
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:وع ََىل املَْ ْو ُل ُ
ُ ه َ ْ َ ُ ه ُْ
أجرا عىل اإلرضاع بعد الطالق ،ويؤيده قوله تعاىل ﴿:وع ََىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك
َ
َ
﴾(البقرة ،)233:وهو أجر الرضاع ال نفقة النكاح.
 2ـ أن الناس تعارفوا هبذا العقد هبذه الصفة وليس يف عينه نص يبطله.
 3ـ أن يف النزوع عن هذا العرف حرج ؛ ألهنم يعدون الظئر من أهل بيتهم فالظاهر
أهنم يستنكفون عن تقدير طعامها وكسوهتا كام يستنكفون عن تقدير طعام الزوجات
وكسوهتن.
 4ـ أن هذا مل جيوز يف سائر اإلجارات لتمكن املنازعة ،وهو ال يوجد هنا ؛ ألهنم ال
يمنعون الظئر كفايتها من الطعام ؛ ألن منفعة ذلك ترجع إىل ولدهم وربام يكلفوهنا أن تأكل
( )1وإذا جاز العقد عنده كان هلا الوسط من املتاع والثياب املسامة ؛ ألهنا ال تستحق ذلك بمطلق التسمية يف عقد
املعاوضة فينرصف إىل الوسط كام يف الصداق إذا سمى هلا عبدا ،أو ثوبا هرويا وهذا ؛ ألن يف تعيني الوسط نظر من اجلانبني ولو
اشرتطوا عليها أن ترضع الصبي يف منزهلم فهو جائز كام يف سائر اإلجارات إذا اشرتط املستأجر عىل األجري إقامة العمل يف بيته
وهذا ؛ ألهنم ينتفعون هبذا الرشط فإهنا تتعاهد الصبي يف بيتهم ما ال تتعاهده يف بيت نفسها ،وربام ال يتحمل قلبهام غيبة الولد
عنهام والرشط املفيد يف العقد معترب.
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فوق الشبع ليكثر لبنها ،وكذلك ال يمنعوهنا كفايتها من الكسوة لكون ولدهم يف حجرها.
 5ـ أن أحد العوضني يف هذا العقد يتوسع فيه ما ال يتوسع يف سائر العقود حتى أن
اللبن الذي هو عني حقيقة يستحق هبذه اإلجارة دون غريها ،فكذلك يتوسع يف العوض
اآلخر يف هذا العقد ما ال يتوسع يف غريه.
القول الثان :ال جيوز إال أن يسموا هلا ثيابا معلومة اجلنس والطول والعرض والرقعة
ويرضبوا لذلك أجال ويسموا هلا كل يوم كيال من الدقيق معلوما فحينئذ جيوز كام يف سائر
اإلجارات والبيوع ،وهو قول أيب يوسف وحممد والشافعي ،وقول أيب ثور وابن املنذر ،وهو
رواية عن أمحد،فإن أقامت العمل فلها أجر مثلها ؛ ألهنا وفت املعقود عليه بحكم عقد
فاسد ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن هذا عقد إجارة فال يصح إال بإعالم األجرة كام يف سائر اإلجارات ،والطعام
جمهول اجلنس واملقدار والصفة ،والكسوة كذلك هنا ،وهذه اجلهالة متنع صحة التسمية كام
يف سائر اإلجارات ؛ ألهنا تفيض إىل املنازعة فكذلك هنا.
 2ـ أن هذ القياس يشده األثر وهو قوله (:من استأجر أجريا فليعلمه أجره)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما تراىض عليه الطرفان ـ كسائر العقود ـ فإن مل يرتاضوا
عىل يشء حكموا العرف ،فإن مل يكن هناك عرف حكموا من يقدر اجلهد املبذول ليضع له األحر
املعلوم ،برشط عدالته وخربته.
إكرام املرضعة:
نص الفقهاء عىل أنه ـ من باب الكرم والفضل ـ أن تعطى املرضع عند الفطام عبدا
أو أمة ،من غري إجياب لذلك ،واستدلوا لذلك بام روي عن حجاج بن حجاج األسلمي،
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عن أبيه ،قال :قلت :يا رسول اَّلل ،ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال :الغرة( )1العبد أو
()2

األمة)

أي ما يذهب عني احلق الذي تعلق يب للمرضعة ألجل إحساهنا إيل بالرضاع ،فإن
إن مل أكافئها عىل ذلك رصت مذموما عند الناس بسبب املكافأة( ،)3قال القايض :واملعنى
أي يشء يسقط عني حق الرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق املرضعة بكامله؟ وكانت
العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بيشء سوى األجرة عند الفصال ،وهو املسئول عنه يف
احلديث.
وقد علل العلامء ختصيص الرقبة باملجازاة هبا دون غريها ؛ ألن فعلها يف إرضاعه
وحضانته ،سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ،فاستحب جعل اجلزاء هبتها رقبة ،ليناسب ما
بني النعمة والشكر( ،)4وهلذا اعترب اَّلل تعاىل املرضعة أما ،فقال تعاىلَ ﴿:و ُأ هم َها ُت ُك ُم ه
الال ِيت
َأ ْر َض ْعنَ ُك ْم)(النساء)23:
وإن كانت املرضعة مملوكة ،استحب إعتاقها ؛ ألنه حيصل أخص الرقاب هبا،
وحتصل به املجازاة التي جعلها النبي  جمازاة للوالد من النسب ،كام قال (:ال جيزي
()5

ولد والده ،إال أن جيده مملوكا فيعتقه)

( )1قال الطيبي :الغرة اململوك وأصلها البياض يف جهة الفرس ثم استعري ألكرم كل يشء كقوهلم غرة القوم
سيدهم ،وملا كان اإلنسان اململوك خري ما يملك سمي غرة .انظر :حتفة األحوذي ،264/4 :وقال اخلطايب :يقول :إهنا قد
خدمتك وأنت طفل ،وحضنتك وأنت صغري ،فكافئها بخادم خيدمها ويكفيها املهنة ،قضاء لذمامها (أي حلقها) وجزاء هلا عىل
إحساهنا.
( )2رواه اخلمسة إال ابن ماجه ،وقال الرتمذي بعد إخراجه :هذا حديث حسن صحيح.
( )3نيل األوطار.379/6 :
( )4انظر :مشكل االثار ، 173/1 :وقيل :ملا جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها،انظر :حتفة
األحوذي.264/4 :
( )5مسلم وأبو داود والرتمذي.
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ونرى انطالقا من عدم إمكانية التطبيق احلريف هلذا احلكم يف الوقت احلارض ،وذلك
لعدم وجود الرقيق أن يعطى للمرضع أي عطية ذات قيمة أو هلا تأثري مهم يف حياهتا ،فقد
كانت الغرة من العبيد واإلماء عندهم من أفضل أمواهلم.
وزيادة عىل هذه العطية املادية يستحب إكرامها واحرتامها وإظهار ذلك هلا ،ويدل
عىل هذا فعل النبي  فقد روى أبو الطفيل قال :رأيت النبي  يقسم حلام باجلعرانة ـ قال
أبو الطفيل :وأنا يومئذ غالم أمحل عظم اجلزور ـ إذ أقبلت امرأة حتى دنت إىل النبي 
()1

فبسط هلا رداءه فجلست عليه ،فقلت :من هي؟ فقالوا :هذه أمه التي أرضعته)

وهذه املعاملة ال ختتص فقط باملرضع ،بل تتعداها لكل من له عالقة رضاعة ،وقد
روى عمر بن السائب أنه بلغه :أن رسول اَّلل  كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ،ثم أقبلت أمه فوضع هلا شق ثوبه من جانبه اآلخر فجلست
عليه ،ثم أقبل أخوه من الرضاعة ،فقام له رسول اَّلل  فأجلسه بني يديه(.)2
ما تنفسخ به إجارة املرضعة
نص الفقهاء عىل ما يمكن أن تنفسخ به إجارة الرضاعة ،كام تنفسخ به سائر
اإلجارات ،ومما ذكروه:
موت املرضعة:
اختلف الفقهاء يف انفساخ اإلجارة بموت املرضعة أو عدم انفساخها عىل قولني:
القول األول :تنفسخ اإلجارة بموت املرضعة ؛ ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ فوات املنفعة هبالك حملها.
 2ـ أنه هلك املعقود عليه ،وذلك يشبه ما لو هلكت البهيمة املستأجرة.
( )1أبو يعىل وابن حبان.
( )2أبو داود.
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القول الثان :أهنا ال تنفسخ ،وجيب يف ماهلا أجر من ترضعه متام الوقت ،ألنه
كالدين.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما عرف يف العرف برشط عدم إرضاره بأي طرف
من األطراف ،وخاصة طرف املرضعة باعتبارها أضعف الطرفني ،ألهنا مل ترضعه إال
للحاجة.
موت الطفل:
نص الفقهاء عىل أنه إن مات الطفل انفسخ العقد ؛ ألنه يتعذر استيفاء املعقود عليه،
ألنه ال يمكن إقامة غريه مقامه ،الختالف الصبيان يف الرضاع ،واختالف اللبن باختالفهم،
فإنه قد يدر عىل أحد الولدين دون اآلخر.
وإذا انفسخ العقد عقيبه ،بطلت اإلجارة من أصلها ،ورجع املستأجر باألجر كله،
وإن كان يف أثناء املدة ،رجع بحصة ما بقي.
قال الرسخيس(:فإن هلك الصبي بعد سنة فلها أجر ما مىض وهلا مما اشرتطت من
الكسوة والدراهم عند الفطام بحساب ذلك ؛ ألهنا أوفت املعقود عليه يف املدة املاضية فتقرر
حقها فيام يقابل ذلك من البدل ،ثم يتحقق فوات املقصود فيام بقي فال جيب ما خيصه من
()1

البدل)

األعذار املبيحة إلقالة املرضع:
نص الفقهاء عىل أن أهل الصبي إذا أراد أن خيرجوا الظئر قبل األجل ليس هلم ذلك
إال من عذر ؛ باعتبار العقد الزما من اجلانبني ،ومن األعذار التي ذكرها الرسخيس:
 1ـ أن ال يأخذ الصبي من لبنها فيفوت به ما هو املقصود ،ومثل ذلك ما لو تقايأ
( )1املبسوط.119/15 :
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لبنها ؛ ألن ذلك يرض بالصبي عادة فاحلاجة إىل دفع الرضر عنه عذر يف فسخ اإلجارة.
 2ـ محلها ،ألن لبنها يفسد بذلك ويرض بالصبي فإذا خافوا عىل الصبي من ذلك كان
هلم عذر.
 3ـ إن كانت سارقة ؛ فإهنم خيافون عىل متاعهم إن كانت يف بيتهم وعىل متاع الصبي
وحليته إذا كان معها.
 4ـ إن كانت فاجرة بينة فجورها فيخافون عىل أنفسهم فهذا عذر ؛ ألهنا تشتغل
بالفجور وبسببه ينقص من قيامها بمصالح الصبي وربام حتمل من الفجور فيفسد ذلك لبنها
وهذا بخالف ما إذا كانت كافرة ؛ ألن كفرها يف اعتقادها وال يرض ذلك بالصبي(.)1
 5ـ إذا أرادوا سفرا فأبت أن خترج معهم فهذا عذر ؛ ألنه ال يتعذر اخلروج للسفر
عند احلاجة ملا عليهم من ذلك من الرضر وال جترب هي عىل اخلروج معهم ؛ ألهنا ما التزمت
حتمل رضر السفر وال يمكنهم ترك الصبي عندها ؛ ألن غيبتهم عن الولد توحشهم فلدفع
الرضر يكون هلم أن يفسخوا اإلجارة.
 4ـ أحكام الفطام
انطالقا من احلاجة إىل تنظيم عملية الرضاع بحيث ال تصبح شكلية ال أثر هلا يف
املحافظة عىل صحة ونمو الرضيع ،وضعت الرشيعة ،بنص القرآن الكريم الرشطان التاليان
ليصح فطام الصبي يف الوقت املناسب بعيدا عن النزاع:
الرشط األول :وقت الفطام:
بام أن السنتني األوليني من عمر الرضيع هي أهم املراحل يف حياته الصحية
واجلسمية ،ملا يتسم فيها نموه باالستمرار ،فهي تعترب مرحلة انطالق القوى الكامنة ،وهي
( )1ألن عيب الفجور يف هذا فوق عيب الكفر ،فقد كان يف بعض نساء الرسل كافرة كامرأة نوح ولوط عليهام
السالم ،وما بغت امرأة نبي قط.
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مرحلة اإلنجازات الكبرية ،فالطفل ينمو نموا جسميا رسيعا ويتزايد حسيا وحركيا تزايدا
ملحوظا يف السيطرة عىل احلركات حيث تبدو حركات القدمني ثم اجللوس فاحلبو
فالوقوف ثم امليش باإلضافة إىل تعلم الطفل الكالم واكتساب اللغة ونمو االستقالل
واالعتامد النسبي عىل النفس واالحتكاك االجتامعي بالعامل اخلارجي.
وهلذا حددت الرشيعة أكمل فرتة للرضاع بحولني كاملني( ،)1قال تعاىل﴿:
ِ
َام َل ِ ِ
ات ير ِضعن َأوالد ُهن حو َل ِ ِ
ِ
الر َضا َع َة ﴾(البقرة،)233:
ني َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن ُيت هم ه
ني ك ْ
َوا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ه َ ْ ْ
فاآلية الكريمة مل تكتف بذكر احلولني بل قيدهتام بالكامل حتى ال يتوهم أهنام حول وبعض
حول ،ألن القائل قد يقول :أقمت عند فالن حولني وهو يريد حوال وبعض حول آخر،
كام قال تعاىلَ ﴿:ف َم ْن َت َع هج َل ِيف َي ْو َم ْ ِ
ني َفال إِ ْث َم َع َل ْي ِه﴾ (البقرة ،)203:وإنام يتعجل يف يوم
وبعض الثان(.)2
ورصح يف آية أخرى بأن الفطام يكون بعد سنتني فقال تعاىلَ ﴿:وفِ َصا ُل ُه ِيف عَا َم ْ ِ
ني﴾
(لقامن)14:
ويف هذا دليل عىل أن أكمل الرضاع هو سنتان كاملتان ،وقد أثبت البحوث الصحية

( )1أي إذا كان من عارش املحرم كان الكامل يف عارش املحرم يف مثل تلك الساعة ؛ فإن احلول املطلق هو اثنا عرش
شهرا من الشهر اهلاليل ،كام قال تعاىل :إِ هن ِعده َة ُّ ِ ِ
َرش َش ْهر ًا ِيف ِكت ِ
َاب اَّللهِ﴾(التوبة)36:
الش ُهور عنْدَ اَّللهِ ا ْثنَا ع َ َ
وللفقهاء هنا قوالن آخران مها:
القول األول :إذا كان يف أثناء الشهر كان مجيع الشهور بالعدد ،فيكون احلوالن ثلثامئة وستني .وعىل هذا القول تزيد
املدة اثني عرش يوما.
القول الثان :منها واحد بالعدد ،وسائرها باألهلة .انظر :الفتاوى الكربى البن تيمية.369/3 :
( )2وهذا معروف يف كالم العرب ،يقال :لفالن عرشون عاما إذا أكمل ذلك ،قال الفراء والزجاج وغريمها :ملا جاز
ِ
َرش ٌة
أن يقول :حولني ويريد أقل منهام ،قال  :كاملني ﴾ ليبني أنه ال جيوز أن ينقص منهام .وهذا بمنزلة قوله تعاىل :ت ْل َك ع َ َ
ك ِ
َام َل ٌة﴾(البقرة ،)196:فإن لفظ العرشة يقع عىل تسعة وبعض العارش .فيقال :أقمت عرشة أيام .وإن مل يكملها .فقوله هناك
 كاملة ﴾ بمنزلة قوله هنا  كاملني ﴾.

206

والنفسية يف الوقت احلارض أن فرتة عامني رضورية لنمو الطفل نموا سليام من الوجهتني
الصحية والنفسية ،فالطفل يف أيامه األوىل ،وبعد خروجه من حمضنه الدافئ الذي اعتاد
عليه فرتة طويلة حيتاج إىل التغذية اجلسمية والنفسية ليعوض ما اعتاده وألفه وهو يف وعاء
أمه.
ومع ذلك ،فإن إرضاع احلولني ليس حتام واجبا( ،)1بل إنه جيوز الفطام قبل احلولني
برشطني:
 1ـ الرتايض عىل ذلك ،فلهذا لو أراد األب الفطم قبل هذه املدة ومل ترض األم مل
يكن له ذلك ،كام سنرى ذلك يف الرشط الثان ،قال ابن العريب(:ملا جعل مدة الرضاع حولني
بني أن فطامها هو الفطام ،وفصاهلا هو الفصال ،وليس ألحد عنه منزع ،إال أن يتفق األبوان
عىل أقل من ذلك العدد من غري مضارة بالولد ،فذلك جائز هبذا البيان)
 2ـ أن ال يكون يف ذلك رضر عىل املولود ،ولعله ألجل هذا قال ابن عباس(:إن
إرضاع األم احلولني خمتص بمن وضعت لستة أشهر( ،)2ومهام وضعت ألكثر من ستة أشهر
نقص من مدة احلولني)مستنبطا هذا املعنى من أن اَّلل تعاىل حدد يف القرآن الكريم مدة

( )1قال قتادة :كان الرضاع واجبا يف احلولني وكان حيرم الفطام قبله ،ثم خفف وأبيح الرضاع أقل من احلولني بقوله
تعاىلَ :فإِ ْن َأرادا فِصاالً َعن تَر ٍ ِ
َاح َع َليْ ِه َام)(البقرة)233:
او ٍر َفال ُجن َ
اض منْ ُه َام َوت ََش ُ
َ َ َ
ْ َ
وقد أمجع العلامء عىل عدم اشرتاط احلولني يف الرضاعة ،قال القرطبي «:الناس جممعون عىل العامني يف مدة الرضاع
فحددت فرقة بالعام ال زيادة وال نقص .وقالت فرقة :العامان وما اتصل هبام
يف باب األحكام والنفقات ،وأما يف حتريم اللبن ّ
من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع .وقالت فرقة :إن فطم الصبّي قبل العامني وترك اللبن فإن ما رشب بعد ذلك يف
حيرم ».
احلولني ال ّ
( )2أقل مدة احلمل ُ 28أسبوع ًا بزيادة يوم أو أيام (بعد إمتام ُ 28أسبوع ًا وقبل إمتام ُ 37أسبوع ًا) أي ستة أشهر وستة
عرش يوم ًا ،بل أكثر ان كان بعض الشهور ناقص ًا عىل قول :وستة أشهر عىل قول آخر ،لكن مع لزوم رعاية طبية وأجهزة حديثة.
وتقدم عن بعضهم احتامل انقاذ اجنة عمرها ما يقل عن مخسة أشهر بعرشة أيام ،ووالدة جنني كامل النمو حتدث بعد  259يوم ًا
اىل  293يوم ًا.
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مح ُل ُه َوفِ َصا ُل ُه َثال ُث َ
ون َش ْهر ًا﴾
احلمل والرضاع بثالثني شهرا ،فقال تعاىلَ ﴿:و َ ْ
ات
(االحقاف ،)15:ثم نص يف اآلية األخرى عىل مدة الرضاع فقط فقال تعاىلَ ﴿:وا ْل َوالِدَ ُ
ني ك ِ
ُي ْر ِض ْع َن َأ ْوال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
َام َل ْني﴾ (البقرة ،)233:وهو معنى صحيح ،فالصبي كلام كان
ناقصا يف نموه كان أكثر حاجة للرضاعة بخالف مكتمل النمو.
ونرى أن الرشط الثان حيتاج يف بعض األحوال إىل استشارة املختصني ،فهم الذين
حيددون مدى حاجة الصبي إىل استكامل الرضاعة أو توقفها.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن هؤالء ،وإن كان الرشع قد حث عىل احرتامهم ومراعاة
ختصصهم ،كام قال (:أنزلوا الناس منازهلم)إال أن االستغراق يف الثقة يف كل ما يأيت من
الغرب من دراسات ،أو سوء الظن بام تتطلبه حياتنا من فطرية وتلقائية ،جيعلهم غري
مؤهلني أحيانا لالستنصاح يف هذا املجال(.)1
الرشط الثان :تشاور الزوجني:
وقد نص عىل هذا الرشط قوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن َأرادا فِصاالً َعن تَر ٍ ِ
او ٍر
اض من ُْه َام َوت ََش ُ
َ َ َ
ْ َ
َاح َع َل ْي ِه َام ﴾(البقرة)233:أي إذا اتفق والد الطفل عىل فطامه قبل احلولني ،ورأيا يف
َفال ُجن َ
ذلك مصلحة له ،وتشاورا يف ذلك وأمجعا عليه ،فال جناح عليهام يف ذلك.
فيؤخذ منه أن انفراد أحدمها بذلك دون اآلخر ال يكفي ،وال جيوز لواحد منهام أن
يستبد بذلك من غري مشاورة اآلخر ،قال ابن حزم(:فإن كان له أب ،أو أم ،فأراد األب
فصاله دون رأي األم ،أو أرادت األم فصاله دون رأي األب :فليس ذلك ملن أراده منهام
قبل متام احلولني  -كان يف ذلك رضر بالرضيع أو مل يكن –)

( )1وال نرى حمال لذكر األدلة هنا ،فالواقع يدل عىل ذلك ،بل إن بعض األطباء قد يتسببون يف أخطار كثرية يف صحة
األ والد بإعطائهم أدوية قد ترض بمستقبلهم الصحي ألجل تفادي عرض من األعراض البسيطة التي قد يتحملها اجلسم
ويقاومها.
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أما بعد احلولني فال يشرتط اتفاق الوالدين مجيعا عىل ذلك ،بل يكفي رأي أحدمها
إذا مل يكن يف ذلك مرضة عىل الرضيع ،قال ابن حزم(:فإن أرادا التامدي عىل إرضاعه بعد
احلولني فلهام ذلك ،فإن أراد أحدمها  -بعد احلولني  -فصاله وأبى اآلخر منهام ،فإن كان يف
ذلك رضر عىل الرضيع مل جيز فصاله ،وكذلك لو اتفقا عىل فصاله .وإن كان ال رضر عىل
الرضيع يف فصاله بعد احلولني :فأي األبوين أراد فصاله  -بعد متام احلولني  -فله ذلك،
هذا حق الرضيع ،واحلق عىل األب واألم يف إرضاعه)
وهذا فيه احتياط للطفل ،وإلزام للنظر يف أمره ،وهو من رمحة اَّلل بعباده ،حيث
حجر عىل الوالدين يف تربية طفلهام ،وأرشدمها إىل ما يصلحهام ويصلحه.
ولكن اتفاق الوالدين عىل فطام الرضيع يبقى موقوفا عىل عدم ترضره بذلك ،كام
ذكرنا سابقا ،قال ابن حزم معربا عن هذا الرشط(:فإن أرادا مجيعا فصاله قبل احلولني ،فإن
كان يف ذلك رضر عىل الرضيع ملرض به ،أو لضعف بنيته ،أو ألنه ال يقبل الطعام :مل جيز
ذلك هلام فإن كان ال رضر عىل الرضيع يف ذلك فلهام ذلك)
وهذا ـ كام ذكرنا سابقا ـ يستدعي مشاورة أهل الثقة من أهل االختصاص.
آداب الفطام:
من أهم اآلداب التي نص عليها العلامء ،واملتعلقة بالفطام ،أن خيتار للفطام الوقت
املناسب الذي ال يترضر به الرضيع ،وأن يكون ذلك بالتدريج ،وهو يتطلب من األم
التدرج والصرب واحللم وعدم القيام هبذه العملية فجأة ،إذ أن ذلك يسبب للطفل صدمة
نفسية قاسية السيام إذا جلأت األم إىل استخدام الوسائل البدائية يف عملية الفطام.
ومن املمكن أن تتم عملية الفطام بطريقة أكثر فعالية ،كأن تستبعد رضعة أو رضعتني
خالل األسبوع وحتل مكاهنا وجبة غذائية.
قال ابن القيم(:وأمحد أوقات العظام إذا كان الوقت معتدال يف احلر والربد وقد
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تكامل نبات أسنانه وأرضاسه وقويت عىل تقطيع الغذاء وطحنه ،ففطامه عند ذلك الوقت
أجود له ،ووقت االعتدال اخلريفي أنفع يف الطعام من وقت االعتدال الربيعي ،ألنه يف
اخلريف يستقبل الشتاء واهلواء يربد فيه واحلرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو واهلضم يزداد قوة
()1

وكذلك الشهوة)

ونص عىل التدريج يف الفطام بقوله(:وينبغي للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه
عىل التدريج وال تفاجئه بالفطام وهلة واحدة ،بل تعوده إياه ومترنه عليه ملرضة االنتقال عن
اإللف والعادة مرة واحدة كام قال بقراط يف فصوله(:استعامل الكبري بغتة مما يمأل البدن أو
يستفرغه أو يسخنه أو يربده أو حيركه بنوع آخر من احلركة أي نوع كان فهو خطر ،وكلام
()2

كان كثريا فهو معاد للطبيعة وكلام كان قليال فهو مأمون)

( )1حتفة املودود.235 :
( )2حتفة املودود.235 :
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الفصل الرابع
التهيئة االجتامعية لألوالد
نريد بالتهيئة االجتامعية يف هذا الفصل ما هييئ الوليد للحياة االجتامعية ،وذلك بأن
يتعرف عليه املجتمع ،ألن لذلك التعرف قيمته بعد ذلك يف حياته االجتامعية.
وقد رشع الرشع هلذا التعريف أحسن األحكام ،والتي جتعل ميالد الولد فأال طيبا يف
املجتمع ،حيث ربط به وليمة خاصة هي العقيقة ،وأمر بتحسني اسمه ،ألنه به يعرف يف املجتمع.
وللتهيئة االجتامعية ميادين أخرى تتعلق بالرتبية خصصنا هلا فصال خاصا يف اجلزء األخري
من هذه السلسلة ،باعتبارها بعدا من أبعاد الرتبية.

أوال ـ حق األوالد يف االسم احلسن
من أهم احلقوق التي تتطلبها التهيئة االجتامعية لألوالد اختيار األسامء احلسنة التي
يدعون هبا يف املجتمع ،بل يدعون هبا يوم القيامة ،كام قال رسول اَّلل (:إنكم تدعون يوم
()2

القيامة بأسامئكم وأسامء آبائكم( )1فأحسنوا أسامءكم)

وحق األوالد يف األسامء احلسنة ليس حقا ثانويا أو من النوافل التي ال يرض تركها ،بل هي
من الواجبات األساسية التي حرص رسول اَّلل  أن حيث أصحابه عليها ،بل حيث األمة مجيعا
عليها ،قال الشيخ الشعران(:أخذ علينا العهد العام من رسول اَّلل  أن نسمى أوالدنا باألسامء

( )1وقد نقل الشعران عن بعض العلامء أنه ليس كل الناس يدعى بأبيه يوم القيامة ،وإنام ذلك خاص بمن ليس له
ذنب يفتضح به ،أما من له ذنب يفتضح به فينادى باسم أمه سرتا له ،واَّلل أعلم بمدى صحته.
( )2رواه أبو داود بإسناد جيد .وهو من رواية عبد اَّلل بن زيد بن إياس بن أيب زكريا عن أيب الدرداء ،واألشهر أنه
سمع أبا الدرداء ،وقال البيهقي وطائقة :مل يسمعه فيكون مرسال.
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احلسنة ،ونرشد مجيع إخواننا إىل ذلك)
ورس ذلك ،كام يذكر ابن القيم ،هو أن األسامء قوالب للمعان ،وهلا داللة عليها،
ٌ
وتناسب ،وأن ال يكون املعنى معها
ارتباط
(فلذلك اقتضت احلكمة أن يكون بـينها وبـينها
ٌ
بمنزلة األجنبـي املحض الذي ال تع ّلق له هبا ،فإن حكمة احلكيم تأبى ٰذلك ،والواقع يشهد
تأثري يف املسميات ،وللمسميات تأ ّثر عن أسامئها يف احلسن والقبح،
بخالفه ،بل لألسامء ٌ
واخلفة والثقل ،واللطافة والكثافة ،كام قيل:
وقلام أبرصت عيناك ذا ٍ
لقب إال ومعناه إن فكرت يف لقبه)

()1

وهلذا كان  هيتم باألسامء ،بل كان لكل يشء من أشيائه التي يملكها اسمه اخلاص
الذي ال زال إىل اآلن يعرف به(.)2
وانطالقا من هذا ،سنبحث يف هذا املبحث أنواع األسامء من حيث استحسان الرشع
هلا وحضه عليها ،أو من حيث استقباحه هلا وتنفريه منها ،وقبل ذلك نعرض لبعض املسائل
املتعلقة هبذا الباب.
وقت التسمية:
اتفق الفقهاء عىل استحباب تسمية املولود يف اليوم السابع أو يف اليوم األول ،مع
نصهم عىل جواز ذلك قبله أو بعده ،ومن األدلة عىل ذلك:
أما ما ورد من سنة التسمية يف اليوم السابع ،فمنه النصوص التالية:
 1ـ عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده(:أن النبي  أمر بتسمية املولود يوم
()3

سابعه ،ووضع األذى عنه ،والعق)

( )1زاد املعاد.336/2 :
( ) )2وقد ذكر علامء الشامئل أسامء ممتلكاته  ،وقد رويت متفرقة يف أحاديث حمتلفة ،انظر :زاد املعاد.130/1 :
( )3قال الرتمذي :حديث حسن.
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()1

 2ـ قوله (:كل غالم رهني بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ،وحيلق ،ويسمى)
أما ما ورد من االستحباب يف يوم الوالدة فمنها النصوص التالية:

 1ـ عن أنس قال :قال رسول اَّلل (:ولد يل الليلة غالم فسميته باسم أيب :إبراهيم
()2

)

 2ـ عن أنس قال :ولد أليب طلحة غالم ،فأتيت به النبي  فحنكه ،وسامه عبد
اَّلل)(.)3
 3ـ عن سهل بن سعد الساعدي قال :أيت باملنذر بن أيب أسيد إىل رسول اَّلل  حني
ولد ،فوضعه النبي  عىل فخذه وأبو أسيد جالس ،فلهي النبي  بيشء بني يديه ،فأمر
أبو أسيد بابنه فاحتمل من عىل فخذ النبي  ،فأقلبوه ،فاستفاق النبي  فقال(:أين
الصبي؟) فقال أبو أسيد(:أقلبناه يا رسول اَّلل)قال(:ما اسمه؟)قال :فالن ،قال(:ال ،ولكن
اسمه املنذر)( )4فسامه يومئذ املنذر.
وقد ذكر النووي أن السنة تتحقق بتسميته يوم السابع أو يوم الوالدة ،مستدال
باألدلة السابقة ،لكن البخاري محل أخبار يوم الوالدة عىل من مل يرد العق ،وأخبار يوم
السابع عىل من أراده ،وقد أيده ابن حجر شارحه ،فقال(:وهو مجع لطيف مل أره لغريه)
ويرد عليه بقوله (:ولِدَ يل ال هلي َل َة ُغالم َفسمي ُته باس ِم أيب :إبر ِ
اهيم  )5()فقد سامه
ْ
ُ
َْ
ٌ َ هْ ُ ْ
يف يوم ميالده مع أنه عق عنه.
ٌ
حديث
( )1سنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه ،بأسانيد الصحيحة ،عن سمرة بن ُجندب قال الرتمذي:
حسن صحيح.
( )2مسلم.
( )3البخاري ومسلم.
( )4البخاري ومسلم.
( )5مسلم.
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه البخاري من محل أخبار يوم الوالدة عىل
من مل يرد العق ،وأخبار يوم السابع عىل من أراده ،وهو أيده ابن حجر شارحه ،فقال(:وهو
مجع لطيف مل أره لغريه)
ورس ذلك أن الوالدين يف العادة يكونان قد حرضا اسام خاصا بابنهام ،ثم يؤخران
الترصيح به إىل العقيقة ،فإن مل تكن هناك عقيقة رصحا به ،وهو ما قد جتمع به النصوص.
وقد يعرتض عىل هذا بفعل النبي  ،وهو ال يصح االعرتاض به ،فالسنة القولية
مقدمة عىل الفعلية.
تسمية السقط ومن مات قبل تسميته:
أذكر هو
نص الفقهاء عىل استحباب تسمية السقط ،ومن مات قبل تسميته ،فإن مل ُيعلم ٌ
صلح للذكر وا ُ
وهنيدة وخارجة وطلحة وعُ مرية وزُ ْرعة
ألنثى كأسامء وهند ُ
أو أنثىُ ،س ِّمي باسم َي ُ
ونحو ذلك.
قال ِ
ُ
تسمية السقط) ،قال النووي(:قال أصحابنا :ولو مات
ستحب
اإلمام البغويُ (:ي
ّ
حب تسمي ُته)
املولود قبل تسميته اس ُت ّ
وقد ذهب بعضهم( )1إىل أنه ال يسمى إال بعد أربعة أشهر ،معللني ذلك بأنه (ال
يبعث قبلها)وخالف القايض يف املعتمد فقال(:يبعث قبلها)
وهذه مسألة أخروية لذلك نرى األحوط هو التسمية مطلقا،حرصا عىل تنفيذ ما
أمرنا  بتنفيذه ،ثم ال يرضنا بعد ذلك إذا بعث أو مل يبعث.
حكم الترصف يف االسم:
( )1نقله اجلامعة عن اإلمام أمحد.
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اتفق الفقهاء عىل جواز الترصف يف االسم بام ال يؤثر يف معناه تأثريا خيرجه إىل
الكراهة أو احلرض بالرشوط التي سنذكرها ،وأمهها أن ال يتأذى بذلك صاحبه.
وقد كان من أساليب العرب يف الترصف يف األسامء ترخيم االسم املنتقص ،وقد
ثبت أن رسول اَّلل  رخم أسامء مجاعة من الصحابة ،فقال أليب هريرة(:يا أبا هر( ،)1وقال
لعائشة (:يا عائش)وألنجشة(:يا أنجش)
األسامء املستحبة
انطالقا من قوله (:تسموا بأسامء األنبياء ،وأحب األسامء إىل اَّلل عبد اَّلل وعبد
الرمحن ،وأصدقها حارث ومهام ،وأقبحها حرب ومرة)( )2نحاول هنا أن نذكر بعض
مواصفات األسامء املستحبة ليقاس عليها غريها:
 1ـ ارتباط االسم بأسامء اَّلل:
أفضل األسامء وأجلها وأكثرها حرمة وأنفعها لصاحبها إذا ما عرف كيف حيرتمها
هي األسامء املرتبطة باَّلل ،وهلذا قال (:وأحب األسامء إىل اَّلل عبد اَّلل وعبد الرمحن)

()3

وقد كان  يشري عىل الصحابة هبذا النوع من األسامء ،فعن جابر أن النبي  قال
لرجل(:سم ابنك عبد الرمحن)( ،)4وعن أنس أن النبي  سمى ابن أيب طلحة عبد اَّلل.
قال ابن القيم معلال حمبة اَّلل هلذا الصنف من األسامء(:ملا كان االسم مقتضي ًا ملسامه،
أحب األسامء إىل إىل اَّلل ما اقتىض أحب األوصاف إليه ،كعبد اَّلل ،وعبد
ومؤثر ًا فيه ،كان
ّ

( )1نازع ابن بطال يف اعتبار هذا ترخيام ،فقال «:ليس من الرتخيم وإنام هو نقل اللفظ من التصغري والتأنيث إىل
التكبري والتذكري وذلك أنه كان كناه أبا هريرة وهريرة تصغري هرة فخاطبه باسمها مذكرا فهو نقصان يف اللفظ وزيادة يف املعنى.
( )2رواه أبو داود والنسائي وغريمها.
( )3أبو داود ( ،287/4رقم  ، )4949والرتمذى ( ،132/5رقم  ، )2833وقال :حسن غريب .وابن ماجه (،1229/2
رقم  ، )3728واحلاكم ( ،304/4رقم  ، )7719وقال :صحيح عىل رشط الشيخني .ووافقه الذهبى..
( )4رواه البخاري ومسلم.
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()1

الرمحن)

بل إن هذه األسامي تتفاضل فيام بينها بحسب الصفة التي يرتبط هبا االسم ،وإن
كانت أسامء اَّلل كلها حسنى ،قال ابن القيم(:وإضافة العبودية إىل اسم اَّلل ،واسم الرمحن،
أحب إليه من عبد القادر،
أحب إليه من إضافتها إىل غريمها ،كالقاهر ،والقادر ،فعبد الرمحن ّ
()2

أحب إليه من عبد ربه)
وعبد اَّلل ّ

ورس ذلك ـ كام يذكر ابن القيم ـ هو (أن التعلق الذي بـني العبد وبـني اَّلل إنام هو
العبودية املحضة ،والتع ّلق الذين بـني اَّلل وبـني العبد بالرمحة املحضة ،فربمحته كان وجوده
وكامل وجوده ،والغاية التي أوجده ألجلها أن يتأ ّله له وحده حمب ًة وخوف ًا ،ورجا ًء وإجالالً
وتعظي ًام فيكون عبد ًا َّلل وقد عبده ملا يف اسم اَّلل من معنى اإلهلية التي يستحيل أن تكون
لغريه ،وملا غلبت رمحته غضبه وكانت الرمحة أحب إليه من الغضب ،كان عبد الرمحن أحب
()3

إليه من عبد القاهر)

ونحب أن ننبه هنا إىل أمرين كالمها ينبغي التشديد يف النهي عنه:
 1ـ حتريف بعض أسامء اَّلل احلسنى بالتصغري والتغيري ،وهو حرام ،كتحريفهم اسم
(عبد القادر)يف بعض مناطق اجلزائر بـ (قدور)أو (قادة)أو (عبدقة) ،واسم عبد العزيز بـ
(عزوز) ،وغريها ،وكل ذلك حرام الرتباطه بأسامء اَّلل ،وقد قال تعاىلَ ﴿:وَّللهِ ْاألَ ْس َام ُء
ون ِيف َأ ْس َامئِ ِه َس ُي ْجزَ ْو َن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
احلُ ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا َو َذ ُروا ا هل ِذي َن ُي ْل ِحدُ َ
ْ
ون﴾
(ألعراف ،)180:فهذا الترصف ال خيتلف كثريا عن اإلحلاد يف أسامء اَّلل الذي وقع فيه
املرشكون(.)4
( )1زاد املعاد.340/2 :
( )2زاد املعاد.340/2 :
( )3زاد املعاد.340/2 :
( )4من وجوه اإلحلاد التي ذكرها العلامء:
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 2ـ حذف كلمة (عبد)من بعض أسامء اَّلل ،بحيث تنتفي احلكمة من استحباهبا ،بل
قد تصبح من األسامء املحرمة إن محلت ما ال ينبغي وصف غري اَّلل به ،كام يسمي البعض
(عبد الرمحن)ب (رمحن)أو (الرمحان)
 3ـ أما إذا مل يكن مما خيتص اَّلل تعاىل بالوصف به ،فإنه جائز مع كون األوىل هو ربطها
باسم اَّلل ،قال الشعران عند ذكر ما سنه رسوله  يف األسامء(:ونمنع بعضهم من تسمية
بأسامء اَّلل تعاىل ،كنافع ومالك ومؤمن وعزيز وحكيم وعدل وجليل وحليم ووكيل
ونحوهم مما ورد ،لكن ظواهر الرشيعة تشهد باجلواز لورودها يف السنة)
 2ـ ارتباط االسم بالصاحلني:
وقد وردت النصوص الكثرية الدالة عىل التسمية بأسامء األنبياء والصاحلني ،ومن ذلك
قوله (:تسموا بأسامء األنبياء ،)1()..وإخباره مقررا(:أهنم كانوا يسمون بأسامء أنبيائهم
والصاحلني قبلهم)( ،)2بل إنه  سمى ابنه إبراهيم ،وعن يوسف بن عبد اَّلل بن سالم قال سامن
النبي  يوسف)( )3احلديث.
ٍ
سادات بني آدم ،وأخالقهم
ورس ذلك ـ كام يذكر ابن القيم ـ أنه(:ملا كان األنبـياء
النبـي
أرشف األخالق ،وأعامهلم أصح األعامل ،كانت أسامؤهم أرشف األسامء .فندب
ّ
()4

أمته إىل التسمى بأسامئهم)

 . 1التغيري فيها كام فعله املرشكون ،وذلك أهنم عدلوا هبا عام هي عليه فسموا هبا أوثاهنم؛ فاشتقوا الالت من اَّلل،
والعزى من العزيز ،ومناة من املنان قاله ابن عباس وقتادة.
 .2بالزيادة فيها ،والنقصان منها؛ كام يفعله اجلهال الذين خيرتعون أدعية يسمون فيها اَّلل تعاىل بغري أسامئه ،ويذكرون
بغري ما يذكر من أفعاله؛ إىل غري ذلك مما ال يليق به.
( )1أبو داود والنسائي والبخاري يف األدب املفرد.
( )2مسلم.
( )3البخاري يف األدب املفرد وسنده صحيح وأخرجه الرتمذي يف الشامئل.
( )4زاد املعاد.342/2 :
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ومن املصالح املقصودة يف التسمي بأسامء الصاحلني ما عرب عنه ابن القيم بقوله(:ولو
مل يكن يف ذلك من املصالح إال أن االسم يذكر بمسامه ،ويقتيض التع ّلق بمعناه ،لكفى به
مصلح ًة مع ما يف ذلك من حفظ أسامء األنبـياء وذكرها ،وأن ال تنسى ،وأن تذكر أسامؤهم
()1

بأوصافهم وأحواهلم)

قال مالك :سمعت أهل املدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم حممد إال رزقوا
()2

رزق خري ،قال ابن رشد(:حيتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم يف ذلك أثر)
ونحب أن ننبه هنا كذلك إىل أمرين:

املبالغة يف اعتبار تأثري االسم :بحيث ذكر نفعه يف اآلخرة ،ومن ذلك ما روي عن
ابن عباس أنه :إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار ،وأول من خيرج من وافق
اسمه اسم نبي ،حتى إذا مل يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال اَّلل تعاىل لباقيهم :أنتم
املسلمون وأنا السالم ،وأنتم املؤمنون وأنا املؤمن ،فيخرجهم من النار بربكة هذين
االسمني(.)3
ومن ذلك ما ورد يف (كتاب اخلصائص البن سبع)عن ابن عباس أنه :إذا كان يوم
القيامة نادى مناد أال ليقم من اسمه حممد فليدخل اجلنة كرامة لنبيه حممد .
خطورة تعرض هذه األسامء للعن والسب :ألن هلذه األسامء داللتها اخلاصة التي
ينبغي أن ال متر يف األذهان إال مكللة بدالئل االحرتام ،فاسمه  مثال يعقب بالصالة
والسالم عليه ،فلذلك كان يف تعريضه لالمتهان خطر عظيم.
ومثل ذلك أسامء األنبياء واألولياء ،وقد قال  يف احلديث القديس اجلليل(:من

( )1زاد املعاد.342/2 :
( )2انظر :حوايش الرشوان.373/9 :وانظر :سبل السالم.100/4 :
( )3القرطبي.47/18 :
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أهان يل وليا فقد بارزن باملحاربة ،وإن ألرسع يشء إىل نرصة أوليائي ،إن ألغضب هلم كام
()1

يغضب الليث احلرب)

وقد ورد يف هذا املعنى حديث ضعيف هو (يسموهنم حممدا ويلعنوهنم)( ،)2وقد
استدل هبذا بعضهم عىل النهي عن التسمية هبذا ،وهو ال يصح ألن النصوص متواترة
بجوازه ،وقد أول احلديث السابق عىل تقدير صحته بأنه (ال حجة فيه للمنع ،بل فيه النهي
عن لعن من يسمى حممدا)
 3ـ صدق االسم:
بأن يدل عىل معان صحيحة ،وهلذا ـ كام سنرى ـ هني عن األسامء التي حتمل معان
التزكية ،واألصل يف هذا الباب قوله (:وأصدقها حارث ومهام)
وقد بني ابن القيم رس الصدق يف هذه األسامء ،فقال(:ملا كان ّ
كل عبد متحرك ًا
واهلم مبدأ اإلرادة ،ويرتتب عىل إرادته حركته وكسبه ،كان أصدق األسامء اسم
باإلرادة،
ّ
مهام واسم حارث ،إذ ال ّ
ينفك مساممها عن حقيقة معنامها)
وهلذه العلة كان أخنع اسم وأوضعه عند اَّلل ،وأغضبه له اسم :ملك امللوك،
وسلطان السالطني ،فإن ذلك ليس ألحد غري اَّلل ،فتسمية غريه هبذا من أبطل الباطل ،واَّلل
ال حيب الباطل.
ومن هذا الباب التسمية بـ :سيد الناس ،وسيد الكل ،ألن ذلك خاص برسول اَّلل
 ،كام قال (:أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر) ،فلهذا ال جيوز ألحد أن يقول عن
غريه :إنه سيد الناس وسيد الكل ،كام ال جيوز أن يقول :إنه سيد ولد آدم.
وقد أحلق بعض أهل العلم هبذا (قايض القضاة)وقال :ليس قايض القضاة إال من
( ) )1ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء واحلكيم وابن مردويه وابن عساكر.
( )2قال الطربي :وهو ضعيف ألنه من رواية احلكم بن عطية عن ثابت عنه.
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يقيض احلق وهو خري الفاصلني ،الذي إذا قىض أمر ًا فإنام يقول له :كن فيكون.
ومن هذا الباب هني رسول اَّلل  عن تسمية العنب كرم ًا وقال( :الكرم قلب
املؤمن)وهذا ألن هذه اللفظة ّ
تدل عىل كثرة اخلري واملنافع يف املسمى هبا ،وقلب املؤمن هو
املستحق لذلك دون شجرة العنب(.)1
ّ
األسامء القبيحة
وهي األسامء التي دلت األدلة ونص الفقهاء عىل كراهتها أو حتريمها ،نظرا للمعان
التي حتملها ،وقد عرفنا هذه األسامي عن طريقني:
النهي املبارش عنها :كام روي عن جابر قال :أراد النبي  أن ينهى عن أن يسمى
بيعىل( )2وبربكة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ،ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئ ًا،
ثم قبض رسول اَّلل  ومل ينه عن ذلك ،ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه)
وعن جابر قال :قال رسول اَّلل ( :إن عشت إن شاء اَّلل أهني أمتي أن يسموا نافع ًا
()3

وأفلح وبركة)

ومعنى إرادة النبي  أن ينهى عن هذه األسامء أنه أراد أن ينهى عنها هني حتريم
( )1اختلف يف املراد بالنهي عن ختصيص شجرة العنب هبذا االسم:
فقيل :إن ذلك من باب اإلخبار بأن قلب املؤمن أوىل به منه ،فال يمنع من تسميته بالكرم كام قال يف«املسكني»
و«الرقوب» و«املفلس».
وقيل :أن تسميته هبذا مع اختاذ اخلمر املحرم منه وصف بالكرم واخلري واملنافع ألصل هذا الرشاب اخلبـيث املحرم،
وذلك ذريع ٌة إىل مدح ما حرم اَّلل وهتيـيج النفوس إليه؟
ونرى مع صحة احتامل املعنى األول إىل أن األوىل أن ال يسمى شجر العنب كرم ًا حفاظا عىل ظاهر النص.
( )2قال النووي «:هكذا وقع هذا اللفظ يف معظم نسخ صحيح مسلم التي ببالدنا أن يسمى بيعىل ويف بعضها بمقبل
بدل يعىل ،ويف اجلمع بني رواه البخاري ومسلم للحميدي بيعىل ،وذكر القايض أنه يف أكثر النسخ .بمقبل ويف بعضها بيعىل،
قال :واألشبه أنه تصحيف ،قال :واملعروف بمقبل ،وهذا الذي أنكره القايض ليس بمنكر بل هو املشهور وهو صحيح يف
الرواية ويف املعنى ».
( )3أبو داود يف سننه.
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فلم ينه ،وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد هنى عنه يف األحاديث الباقية.
وهذا يشبه يف عرصنا ـ مع الفارق العظيم ـ قرارات بعض لدول بمنع أسامء معينة.
تغيري أسامء الصحابة :ألن التغيري ال يكون إال عن اسم مكروه إىل اسم حسن ،وقد
غري رسول اَّلل  بعض أسامء الصحابة ،بل أسامء األسامء األماكن ،بل روي أنه  كان
(إذا سمع االسم القبيح حوله إىل ما هو أحسن منه)( )1وهو أعم من ذلك كله.
ومن النامذج التي نقلها لنا الرواة ،ما روي عن سهل بن سعد أن النبي  محل إليه
()3()2

أبو أسيد ابنا له فقال :ما اسمه؟ قال فالن قال :ال ،ولكن اسمه املنذر

ومنها ما روي عن أيب هريرة أن زينب كان اسمها برة ،فقيل تزكي نفسها ،فسامها
رسول اَّلل  زينب( ،)4ويف حديث آخر عن زينب بنت أيب سلمة قالت :سميت برة .فقال
رسول اَّلل  سموها زينب .قالت :ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسامها
()5

زينب)

وكأن الرسول  هبذا وضع بديال السم (برة)الذي كان معروفا حينها باسم ثابت
هو (زينب)ليسهل التعرف عليه.
وإن كان هذا قد يعارض بام روي عن ابن عباس قال(:كانت جارية اسمها برة
()6

فحول رسول اَّلل  اسمها جويرية ،وكان يكره أن يقال خرج من عند برة)

ومنها ما روي أن النبي  قال لرجل :ما اسمك؟ قال :أرصم قال :بل أنت
( )1ابن أيب شيبة من مرسل عروة ،وقد وصله الرتمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه.
( )2قال الداودي سامه املنذر تفاؤال أن يكون له علم ينذر به.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه البخاري ومسلم.
( ) )5مسلم.
( )6مسلم.
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()1

زرعة)

ومنها ما روي أنه  قال لرجل يكنى أبا احلكم :إن اَّلل هو احلاكم فام لك من الولد؟
قال رسيج ومسلم وعبد اَّلل .قال :فمن أكربهم؟ قال رسيج قال فأنت أبو رسيج)
ومنها ما روى ابن عمر أن رسول اَّلل  غري اسم عاصية وقال :أنت مجيلة)
قال أبو داود يذكر األسامء التي غريها رسول اَّلل (:وغري النبي  اسم العاص
وعزيز وعتلة  -بإسكان التاء وفتحها  -وشيطان واحلاكم وغراب وحباب وشهاب ،فسامه
هاشام وسمى حربا سليام ،وسمى املضطجع املنبعث وأرضا يقال هلا عقرة سامها خرضة،
وشعب الضاللة سامه شعب اهلدى وبنو الدنية سامهم بني الرشد .وسمى بني مغوية ببني
رشدة)
النبـي  املدينة ،واسمها يثرب ال تعرف بغري هذا االسم ،غريه بطيبة (ملا
وملا قدم
ّ
زال عنها ما يف لفظ يثرب من التثريب بام يف معنى طيبة من الطيب ،استحقت هذا االسم،
وازدادت به طيب ًا آخر ،فأثر طيبها يف استحقاق االسم وزادها طيب ًا إىل طيبها)
ومنها ما روي عن سعيد بن املسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا جاء إىل النبي 
فقال :ما اسمك؟ قال حزن قال أنت سهل قال :ال أغري اسام سامنيه أيب ،قال ابن
املسيب(:فام زالت احلزونة( )2فينا بعد

()4()3

وقد استنبط العلامء من إجازة  له بأن ذلك التغيري ليس (عىل وجه املنع من

( )1سنن أيب داود بإسناد حسن.
( )2احلزونة غلظ الوجه ويشء من القساوة.
( )3وقال بن التني معنى قول بن املسيب فام زالت فينا احلزونة يريد اتساع التسهيل فيام يريدونه وقال الداودي يريد
الصعوبة يف أخالقهم إال أن سعيدا أفىض به ذلك إىل الغضب يف اَّلل وقال غريه يشري إىل الشدة التي بقيت يف أخالقهم فقد ذكر
أهل النسب أن يف ولده سوء خلق معروف فيهم ال يكاد يعدم منهم.
( )4البخاري.
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التسمي هبا بل عىل وجه االختيار ،ومن ثم أجاز املسلمون أن يسمى الرجل القبيح بحسن،
والفاسد بصالح ويدل عليه أنه مل يلزم حزنا ملا امتنع من حتويل اسمه إىل سهل بذلك،
ولو كان ذلك الزما ملا أقره عىل قوله ال أغري اسام سامنيه أيب) ،وقال بن بطال(:فيه أن األمر
بتحسني األسامء وبتغيري االسم إىل أحسن منه ليس عىل الوجوب)
وال نرى صحة هذا التعليل ألن هذا ال يمكن النهي عنه عن طريق اجلرب ،وليس هو
كذلك من األمور التي رتب عليها الرشع احلدود والتعازير ،فيجربه  عىل االسم اجلديد،
بل تركه وما اختاره ولو كان فيه كراهة أو إثام.
بل نرى أن يف فعل هذا الصحايب خطأ عظيام ،والصحابة خمتلفوا املراتب
والدرجات ،ففرق عظيم بني هذا الذي اختار تسمية أبيه عىل تسمية رسول اَّلل  ،وبني
عيل الذي كناه رسول اَّلل  بأبـي تراب بجوار أبـي احلسن ،فكانت أحب كنيته إليه ،فعن
()1

سهل بن سعد قال(:وكانت أحب ،أسامء عيل إليه ،وإن كان ليفرح ،إن يدعى هبا)
زيادة عىل هذا ،فقد قال تعاىلَ ﴿:و َما ك َ
َان ملُِؤْ ِم ٍن َوال ُمؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اَّللهُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا
ون َهلم ْ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم)(األحزاب ،))36:ثم عقب عىل ذلك بقوله تعاىلَ ﴿:و َم ْن
َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َي ْع ِ
ص اَّللهَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض هل َضالالً ُمبِين ًا)(األحزاب)36:
بعد هذا..
فقد اعترب العلامء هذه األسامء التي هنى  عنها ،أو طالب بتغيريها نامذج عن
األسامء املنهي عنها ،فلذلك جوزوا القياس يف هذا الباب ،قال النووي(:قال أصحابنا:
يكره التسمية هبذه األسامء املذكورة يف احلديث وما يف معناها وال ختتص الكراهة هبا وحدها
وهي كراهة تنزيه ال حتريم)
وانطالقا من هذا نحاول حرص علل النهي يف العلل التالية:
( )1رواه البخاري ومسلم.
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 1ـ األسامء الرشكية:
كام أن أفضل األسامء وأحبها إىل اَّلل تعاىل هي التي حتمل طابع العبودية َّلل مرتبطة
بصفته وأسامئه احلسنى ،فإن أبشع األسامء وأقبحها ،وأعظمها حرمة هي األسامء التي حتمل
معان الرشك ،فتصف اخللق بصفات اخلالق.
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة
وقد أشار إىل هذا النوع من األسامء قوله تعاىلُ ﴿:ه َو ا هلذي َخ َل َق ُك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
مح ً
ت بِ ِه َف َل هام َأ ْث َق َل ْت َدع ََوا
ال َخ ِفيف ًا َف َم هر ْ
مح َل ْت َ ْ
اها َ َ
َو َج َع َل ِمن َْها زَ ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها َف َل هام َتغ هَش َ
ِ
ِ
احل ًا َلنَ ُكو َنن ِمن ه ِ
اَّللهَ رهبام َلئِن آ َتي َتنَا ص ِ
َامها
ه َ
َ هَُ ْ ْ َ
رشكَا َء ف َيام آت ُ َ
الشاك ِري َن َف َل هام آت ُ َ
َامها َصاحل ًا َج َعال َل ُه ُ َ
َف َت َع َاىل اَّللهُ ع هَام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون)(ألعراف)190:
فمام ورد يف تفسريها ما نسب إليه  من قوله(:ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس،
وكان ال يعيش هلا ولد ،فقال :سميه (عبد احلارث)فإنه يعيش ،فسمته عبد احلارث فعاش،
()1

وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)

وهذا ال يصح ،فأمنا حواء ـ عليها السالم ـ كانت أعرف باَّلل من أن جيرها الشيطان
إىل مثل هذا ،واألصح ما روي عن احلسن من أن هذا كان يف بعض أهل امللل ومل يكن بآدم،
وعن قتادة قال كان احلسن يقول :هم اليهود والنصارى رزقهم اَّللّ أوالد ًا فهودوا
()2

ونرصوا)

رجح كونه موقوف ًا عىل
( )1رواه أمحد والرتمذي واحلاكم يف املستدرك قال ابن كثري :وهذا احلديث معلول وقد ّ
وبني أنه غري مرفوع وض ّعف ما ورد من آثار ،ابن كثري.275/2 :
الصحايب ّ
( )2قال ابن كثري :وهذه أسانيد صحيحة عن احلسن أنه فرس اآلية بذلك ،وهو من أحسن التفاسري ،وأوىل ما محلت
عليه اآلية ،ولو كان هذا احلديث عنده حمفوظ ًا عن رسول اَّللّ  ملا عدل عنه هو وال غريه ،فهذا يدلك عىل أنه موقوف عىل
الصحابني .ابن كثري.275/2 :
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وبدل هلذا النوع من السنة قوله (:أخنع األسامء( )1عند اَّلل رجل تسمى باسم
ملك األمالك)
وقد استدل العلامء هبذا احلديث عىل حتريم التسمي هبذا االسم لورود الوعيد الشديد فيه،
قال الطحاوي(:املراد بملك األمالك اَّلل تعاىل فكان املسمى باسم من أسامئه عز وجل متكربا
فرده اَّلل عز وجل بذلك إىل اخلضوع والذلة ،إذ كان أكرب أسامئه عز وجل إنام هي صفاته التي يبني
هبا عز وجل عن خلقه من الرمحة ومن العزة ومن العظمة ومن اجلالل ،ومما سوى ذلك عز وجل
فكان بام سوى ذلك من أسامئه عز وجل كاسمه األعظم مما قد قال عز وجل هل تعلم له سميا
فقرص باخللق عن ذلك ،وتفرد به عز وجل وأضاف أسامءه إليه فقال عز وجل وَّلل األسامء
احلسنى فادعوه هبا)
ويقاس عىل هذا االسم ما يف معناه مثل خالق اخللق وأحكم احلاكمني وسلطان السالطني
وأمري األمراء ،بل أحلق به بعضهم التسمية بيشء من أسامء اَّلل اخلاصة به كالرمحن والقدوس
واجلبار.
وقد اختلف الفقهاء هنا يف إحلاق اسم(:قايض القضاة)أو (حاكم احلكام)وهي من
املصطلحات اإلدارية املستعملة يف العصور السابقة عىل قولني:
القول األول :عدم اجلواز ،وهو قول الزخمرشي وأيده علم الدين العراقي ردا عىل تعقب
كالم بن املنري فصوب ما ذكره الزخمرشي من املنع ،وأيدهم الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة،

( )1عرب رسول اَّلل  عن االسم وأراد املسمى ،ألن اخلضوع والذلة إنام تقع عىل ذي االسم ال االسم نفسه ؛ ألن
اس َم َر ِّب َك ْاألَعْ َىل) (األعىل ،)1:ألن التسبيح للمسمى ال
االسم ال يلحقه ذم وال مدح وإنام ذلك من باب قوله تعاىلَ :سبِّ ِح ْ
ِ
ِ
ِ
َت َت ْع َم ُل
لالسم ،ومثل هذا كثري يف القرآن الكريم ،ومنه قوله تعاىل يف قصة نبيه لوط َ :ون هَج ْينَا ُه م َن ا ْل َق ْر َية ا هلتي كَان ْ
ْ
اخلَبَائِ َث)(االنبياء ،)74:فإنه مل يرد بذلك القرية نفسها ،وإنام أراد أهلها الذين كانوا يعملون اخلبائث.
َت ِآمنَ ًة م ْطم ِئنه ًة ي ْأتِيها ِرزْ ُقها رغَ د ًا ِمن ُك ِّل مك ٍ
َّلل
ت ِب َأ ْن ُع ِم ا هِ
َان َف َك َف َر ْ
رض َب اَّللهُ َمثَالً َق ْر َي ًة كَان ْ
ْ
ُ َ َ َ
ومثل ذلك قوله تعاىلَ :
َ
َ َ
)و َ َ
اخلو ِ
ِ
ف بِ َام كَا ُنوا َي ْصنَ ُع َ
ون) (النحل ،)112:فإنه أراد بذلك أهلها ال هي نفسها.
اجلو ِع َو ْ َ ْ
َف َأ َذا َق َها اَّللهُ ل َب َ
اس ْ ُ
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قال(:يلتحق بملك األمالك قايض القضاة وان كان اشتهر يف بالد الرشق من قديم الزمان إطالق
ذلك عىل كبري القضاة وقد أسلم أهل املغرب من ذلك فاسم كبري القضاة عندهم قايض اجلامعة)
احل ِ
اك ِمنيَ )(هود(:)45:أي أعدل احلكام وأعلمهم
كَم ْ َ
قال الزخمرشي يف قوله تعاىلَ ﴿:أ ْح ُ
إذ ال فضل حلاكم عىل غريه إال بالعلم والعدل) ،قال :ورب غريق يف اجلهل واجلور من مقلدي
زماننا قد لقب أقىض القضاة ومعناه أحكم احلاكمني فاعترب واستعرب)
وقد ردوا عىل ما استدل به املخالفون من قوله (:أقضاكم عىل)بأن التفضيل يف ذلك
وقع يف حق من خوطب به ومن يلتحق هبم فليس مساويا إلطالق التفضيل باأللف والالم.
القول الثان :اجلواز ،وهو قول ابن املنري ،ومن األدلة عىل ذلك :قوله (:أقضاكم عىل)،
فيستفاد منه أن ال حرج عىل من أطلق عىل قايض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم يف زمانه أقىض
القضاة أو يريد إقليمه أو بلده ،مع أن هناك فرقا بني قايض القضاة وأقىض القضاة.
وقد رجح هذا القول ابن حجر ،قال(:بل هو الذي يرتجح عندي فإن التسمية بقايض
القضاة وجدت يف العرص القديم من عهد أيب يوسف صاحب أيب حنيفة وقد منع املاوردي من
جواز تلقيب امللك الذي كان يف عرصه بملك امللوك مع أن املاوردي كان يقال له أقىض القضاة
وكأن وجه التفرقة بينهام الوقوف مع اخلرب وظهور إرادة العهد الزمان يف القضاة)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن اإلعامل احلقيقي لقوله (:أخنع األسامء عند اَّلل رجل
تسمى باسم ملك األمالك) يقتيض القول بحرمة هذا االصطالح ،ألنه ال فرق بينهام يف الداللة.
زيادة عىل أن التأويل الذي ذكره ابن املنري قد يعرض مثله مللك امللوك ،بل قيل ذلك حتى
رد بعض العلامء عىل ذلك بقوله تعليقا عىل احلديث السابق(:ويف احلديث مرشوعية األدب يف
كل يشء ،ألن الزجر عن ملك األمالك والوعيد عليه يقتيض املنع منه مطلقا سواء أراد من تسمى
بذلك أنه ملك عىل ملوك األرض أم عىل بعضها سواء كان حمقا يف ذلك أم مبطال مع أنه ال خيفى
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الفرق بني من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا)
ومما يروى من تنزه القضاة عن هذا اللقب أن القايض عز الدين بن مجاعة ذكر أنه رأى أباه
يف املنام فسأله عن حاله فقال(:ما كان عيل أرض من هذا االسم) ،فأمر املوقعني أن ال يكتبوا له يف
السجالت قايض القضاة ،بل قايض املسلمني(.)1
 2ـ األسامء املسببة للتطري:
وهي األسامء التي قد حتمل يف معانيها التشاؤم واحلزن واألمل ونحو ذلك ،ملا ترتكه
يف نفس اإلنسان وجمتمعه من اآلثار.
يستحب االسم احلسن ،وأمر إذا أبردوا إليه بريد ًا أن يكون حسن
وهلذا كان 
ّ
االسم ،وكان يأخذ املعان من أسامئها يف املنام واليقظة ،كام رأى أنه وأصحابه يف دار عقبة
ٍ
برطب من رطب ابن طاب ،فأوله بأن هلم الرفعة يف الدنيا ،والعاقبة يف
بن رافع ،فأتوا
اآلخرة ،وأن الدين الذي قد اختاره اَّلل هلم قد أرطب وطاب.
وتأول سهولة أمرهم يوم احلديبـية من جميـىء سهيل بن عمرو إليه.
وندب مجاعة إىل حلب شاة ،فقام ٌ
رجل حيلبها ،فقال( :ما اسمك؟)قال( :مرة،
فقال( :اجلس) ،فقام آخر فقال( :ما اسمك؟)قال :أظنه حرب ،فقال( :اجلس) ،فقام آخر
فقال( :ما اسمك؟)فقال :يعيش ،فقال( :احلبها).
وكان  يكره األمكنة املنكرة األسامء ،ويكره العبور فيها ،كام مر يف بعض غزواته
فاضح ٍ
وخمز ،فعدل عنهام ،ومل جيز بـينهام.
بـني جبلني ،فسأل عن اسميهام فقالوا:
ٌ
وللنهي عن هذا النوع من األسامء سببان:
أثرها االجتامعي :ألن األسامء ـ كام ذكرنا ـ تدخل يف التهيئة االجتامعية السليمة
( )1وقد خطأ ابن حجر هذا التأويل ،فقال « :وفهم من قول أبيه أنه أشار إىل هذه التسمية مع احتامل أنه أشار إىل
الوظيفة ،بل هو الذي يرتجح عندي ».
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لإلنسان ،والناس ينفرون من األسامء التي حتمل دالالت غري مرغوبة هلم ،فلذلك قد
يصبح االسم سببا لتأذي الناس من املسمى.
وهلذا هنى  عن هذا النوع من األسامء ،مشريا إىل بعض نامذجها ،فقال
()1

(:وأقبحها حرب ومرة)

وذلك ألن مسمى احلرب واملرة أكره يشء للنفوس وأقبحها عندها ،فكان أقبح
األسامء حرب ًا ومرة(.)2
ويلحق هبذا (حنظلة ،وحزن ،وما أشبههام)
بل يلحق هبا (يسار وأفلح ونجيح ورباح)مع كون معانيها من الفأل احلسن ،وذلك
ألهنا قد تؤدي إىل التطري من جهة أخرى( ،كام إذا قلت لرجل :أعندك يسار ،أو رباح ،أو
أفلح؟ قال :ال ،تطريت أنت وهو من ذلك)
وقد أشار إىل هذا ما ورد يف احلديث من قول النبي (:ال تسمني غالمك أفلح وال
()3

نجيحا وال يسارا وال رباحا ،فإنك إذا قلت :أثم هو؟ قالوا ال)

والرش ع ـ مع حتريمه للتطري ـ إال أنه راعى مشاعر الناس بحيث ال يقع عىل أسامعهم
ما قد يؤذهيم ،قال ابن القيم(:اقتضت حكمة الشارع ،الرؤوف بأمته ،الرحيم هبم ،أن
ٍ
أسباب توجب هلم سامع املكروه أو وقوعه ،وأن يعدل عنها إىل أسامء حتصل
يمنعهم من
املقصود من غري مفسدة)
ومن جهة أخرى ،فإن هذه األسامء قد تصبح حمل سخرية من الناس( ،بأن يسمى
يسار ًا من هو من أعرس الناس ،ونجيح ًا من ال نجاح عنده ،ورباح ًا من هو من

( )1رواه أبو داود والنسائي وغريمها.
( )2زاد املعاد.342/2 :
( )3اختلف هل هذه الزيادة من متام احلديث املرفوع ،أو مدرج ٌة من قول الصحابـي.
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()1

اخلارسين)

وقد قال الشاعر هاجيا:
سموك من جهلهم سديد ًا

واَّلل ما فيك من سداد

أنت الذي كونه فساد ًا

يف عامل الكون والفساد

فتوصل الشاعر هبذا االسم إىل ذم املسمى به.
وقال اآلخر:
وسميته صاحل ًا فاغتدى

بضد اسمه يف الورى سائر ًا

ساتر
وظن بأن اسمه
ٌ

ألوصافه فغدا شاهر ًا

قال ابن القيم معلال رس حتول االسم إىل سبب للذم(:وهذا كام أن من املدح ما يكون
ذم ًا وموجب ًا لسقوط مرتبة املمدوح عند الناس ،فإنه يمدح بام ليس فيه ،فتطالبه النفوس بام
مدح به ،وتظنّه عنده ،فال جتده كذلك ،فتنقلب ذ ًّما ،ولو ترك بغري مدح ،مل حتصل له هذه
()2

املفسدة ،ويشبه حاله حال من ويل والية سيئة ،ثم عزل عنها)

التأثري النفيس :ويشري إىل هذا ما روي عن سعيد بن املسيب بن حزن عن أبيه أن أباه
حزنا جاء إىل النبي  فقال :ما اسمك؟ قال حزن قال أنت سهل قال :ال أغري اسام سامنيه
أيب ،قال ابن املسيب(:فام زالت احلزونة( )3فينا بعد( ،)5()4فسعيد ابن املسيب أقر بتأثري هذا
االسم يف مسامه.
( )1زاد املعاد.342/2 :
( )2زاد املعاد.342/2 :
( )3احلزونة غلظ الوجه ويشء من القساوة.
( )4وقال بن التني معنى قول بن املسيب فام زالت فينا احلزونة يريد اتساع التسهيل فيام يريدونه وقال الداودي يريد
الصعوبة يف أخالقهم إال أن سعيدا أفىض به ذلك إىل الغضب يف اَّلل وقال غريه يشري إىل الشدة التي بقيت يف أخالقهم فقد ذكر
أهل النسب أن يف ولده سوء خلق معروف فيهم ال يكاد يعدم منهم.
( )5البخاري.
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وقد علل هذا التأثري ابن القيم بقوله(:ملا كان بـني األسامء واملسميات من االرتباط
والتناسب والقرابة ،ما بـني قوالب األشياء وحقائقها ،وما بـني األرواح واألجسام ،عرب
العقل من كل منهام إىل اآلخر)
وملا كان االسم احلسن يقتيض مسامه ،ويستدعيه من قرب ،قال النبـي  لبعض
قبائل العرب وهو يدعوهم إىل اَّلل وتوحيده( :يا بني عبد اَّلل إن اَّلل قد حسن اسمكم واسم
أبـيكم)قال ابن القيم(:فانظر كيف دعاهم إىل عبودية اَّلل بحسن اسم أبـيهم ،وبام فيه من
()1

املعنى املقتىض للدعوة)

ورضب مثاال عىل هذا بأسامء الستة املتبارزين يوم بدر كيف اقتىض القدر مطابقة
أسامئهم ألحواهلم يومئذ ،فكان الكفار :شيبة ،وعتبة ،والوليد ،ثالثة أسامء من الضعف،
فالوليد له بداية الضعف ،وشيبة له هناية الضعف ،كام قال تعاىل ﴿:اَّللهُ ا هل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن
ف ُثم جع َل ِمن بع ِد َضع ٍ
َضع ٍ
ف ُق هو ًة ُث هم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد ُق هو ٍة َض ْعف ًا َو َش ْي َب ًة ﴾(الروم،)54:
ْ
ْ َْ
ه َ َ
ْ
ٍ
وعتبة من العتب ،فدلت أسامؤهم عىل ٍ
عتب ّ
وضعف يناهلم ،وكان أقراهنم من
حيل هبم،
عيل ،وعبـيدة ،واحلارث ثالثة أسامء تناسب أوصافهم ،وهي العلو ،والعبودية،
املسلمنيٌّ :
والسعي الذي هو احلرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم يف حرث اآلخرة(.)2
ومثل ذلك اسمه  ،قال ابن القيم(:وتأمل كيف اشتق للنبـي  من وصفه اسامن
مطابقان ملعناه ،ومها أمحد وحممد ،فهو لكثرة ما فيه من الصفات املحمودة حممد ،ولرشفها
وفضلها عىل صفات غريه أمحد ،فارتبط االسم باملسمى ارتباط الروح باجلسد ،وكذلك
أحق اخللق هبذه
تكنيته ألبـي احلكم بن هشام بأبـي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه ،وهو ّ
الكنية ،وكذلك تكنية اَّلل عز وجل لعبد العزى بأبـي هلب ،ملا كان مصريه إىل نار ذات هلب،
( )1زاد املعاد.339/2 :
( )2زاد املعاد.339/2 :
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()1

أحق وأخلق)
كانت ٰهذه الكنية أليق به وأوفق ،وهو هبا ّ
 3ـ أسامء التزكية:

وهي األسامء التي حتل أوصافا مبالغا فيها من الصالح ملسمياهتا ،كالتقي ،واملتقي،
واملطيع ،والطائع ،والرايض ،واملحسن ،واملخلص ،واملنيب ،والرشيد ،والسديد ،وغريها.
ومثل ذلك األلقاب الدالة عىل هذه املعان ،قال الشيخ الشعران نقال عن شيخه (عيل
اخلواص)مستنكرا واقعه(:وينبغي اجتناب األلقاب الكاذبة كشمس الدين ،وقطب الدين وبدر
الدين ونحوها وإن كان هلا معنى صحيح بالتأويل ،كأن يقال املراد أنه شمس دين نفسه ،أو قطب
دين نفسه ،أو بدر دين نفسه وهكذا ،وهذا أمر قد عم غالب الناس حتى العلامء والصاحلني،
وصاروا يستنكرون النداء بأسامئهم املجردة عن األلقاب كمحمد وعمر وعيل ونحو ذلك ،واتباع
السنة أوىل .ومن أراد التفخيم لعامل أو صالح فليخاطبه بلفظ السيادة ،كسيدي حممد ،وسيدي
عمر ،ونحو ذلك ،فإنه أبعد عن الكذب من قطب الدين ونحوه)
وقد نص الفقهاء عىل كراهة التسمية هبذا التوع من األسامء ،أما تسمية الكفار بذلك،
ٍ
بيشء من هذه األسامء ،وال اإلخبار عنهم هبا ،واَّلل عز
فال جيوز التمكني منه ،وال دعاؤهم
وجل يغضب من تسميتهم بذلك.
قال النووي(:مما تعم به البلوى ووقع يف الفتاوى التسمية بست الناس أو ست
العرب أو ست القضاة أو بست العلامء ما حكمه؟ واجلواب :أنه مكروه كراهة ،شديدة،
وتستنبط كراهته مما سبق يف حديث(:أخنع اسم عند اَّلل)ومن حديث تغيري اسم برة إىل
زينب ،وألنه كذب .ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة يف حلن العوام ؛ ألهنم
يريدون بست الناس سيدهتم ،وال يعرف أهل اللغة لفظة ست إال يف العدد)
وقد دل عىل النهي عىل هذا النوع من األسامء قوله (:ال تزكّوا أنفسكم اَّلل أعلم
( )1زاد املعاد.339/2 :
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بأهل الرب منكم) ،وعن أيب هريرة أن زينب كان اسمها برة ،فقيل تزكي نفسها ،فسامها
رسول اَّلل  زينب(.)1
 4ـ أسامء الظاملني:
كاسم (فرعون)و(قارون)و(النمروذ)وغريها من األسامء التي عرف هبا الظاملون
والكفار ،ملا هلا من أثر نفيس واجتامعي ـ كام ذكرنا ـ زيادة عىل أن فيها إحياء ألسامء ينبغي إماتتها
وإهانتها.
فكيف خيرب شخص عن حبه ملن اسمه (فرعون)مثال ،هل يقول(:أنا أحب فرعون)هكذا
بإطالق ،أم يكتب اسمه بامء الذهب ليعلقه يف بيته وذاكرته وينقشه يف قلبه ،مع أن اسم فرعون ال
ينبغي يف األصل ان يرد عىل اخلاطر إال مهانا ذليال كام وصفه القرآن الكريم.
وقد ورد النص عىل النهي عن التسمية هبذا النوع من األسامء يف بعض األحاديث
الضعيفة ،ومنها ما روي من حديث بن مسعود هنى رسول  أن يسمى الرجل عبده أو ولده
()2

حربا أو مرة أو وليدا)

وورد فيه أيضا حديث آخر عن سعيد بن املسيب قال :ولد ألخي أم سلمة ولد فسامه
الوليد فقال رسول اَّلل (:سميتموه بأسامء فراعنتكم ،ليكونن يف هذه األمة رجل يقال له الوليد
هو أرش عىل هذه األمة من فرعون لقومه)( )3ويف رواية برش بن بكر من الزيادة(:غريوا اسمه
فسموه عبد اَّلل)
قال الوليد بن مسلم يف روايته قال األوزاعي(:فكانوا يرونه الوليد بن عبد امللك ثم رأينا
( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2الطربان ،قال ابن حجر « سنده ضعيف جدا ».
( )3مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان يف تارخيه والبيهقي يف الدالئل من طريقه قال حدثنا حممد بن خالد بن العباس
السكسكي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو األوزاعي وأخرجه البيهقي يف الدالئل أيضا من رواية برش بن بكر عن
األ وزاعي وأخرجه عبد الرزاق يف اجلزء الثان من أماليه عن معمر كالمها عن الزهري.
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أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حني خرجوا عليه فقتلوه وانفتحت الفتن عىل األمة بسبب ذلك
()1

وكثر فيهم القتل)

ويدخل يف هذا األسامء التي اختص هبا غري املسلمني ،قال الشعران ..(:ونمنع بعضهم
من تسمية ميخائيل وغربيان ونحومها كشموال ،من حيث كوهنا صارت من أسامء اليهود
والنصارى ،كام نمنع املسلم من لبس العاممة الصفراء والزرقاء ،من حيث كوهنام صارا شعارا
ألهل الكتابني ،ويؤيد ذلك حديث(:من تشبه بقوم فهو منهم)
أحكام الكنى
وهي ختتلف عن االسم يف أن الغرض منها تكريم املكنى والتنويه به واحرتامه ،وهي
عرف عريب قصدوا به هذا القصد ،فاستحب عندهم كام قال الشاعر:
أكنيه حني أناديه ألكرمه وال ألقبه والسوءة اللقب
واستحبابه يف الرشع ـ كام نرى ـ منوط بحصول هذا القصد ،وحتقق هذا الغرض،
فإن خال منه ،أو كان من األعراف من ال يعترب الكنية ترشيفا أو تنوهيا أو أن فيها نوعا من
االحرتام ،فإن حكمها حينذاك ال يصل إىل مرتبة االستحباب.
قال النووي(:يستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء ،سواء كان له ولد أم
ال ،وسواء كني ،بولده أو بغريه وسواء كني ،الرجل بأيب فالن أو أيب فالنة ،وسواء كنيت
املرأة بأم فالن أو أم فالنة ،وجيوز التكنية بغري أسامء اآلدميني ،كأيب هريرة وأيب املكارم وأيب
الفضائل وأيب املحاسن وغري ذلك ،وجيوز تكنية الصغري ،وإذا كني من له أوالد كني
بأكربهم ،وال بأس بمخاطبة الكافر والفاسق واملبتدع بكنيته إذا مل يعرف بغريها أو خيف
( )1وهكذا أخرجه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده عن إسامعيل بن أيب إسامعيل عن إسامعيل بن عياش عن
األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب أخرجه أبو نعيم يف الدالئل من رواية احلارث وأخرجه أمحد عن أيب املغرية عن
إسامعيل بن عياش فزاد فيه قال حدثني األوزاعي وغريه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن عمر به فزاد فيه عمر فادعى بن
حبان أنه ال أصل له.

233

()1

من ذكره باسمه مفسدة ،وإال فينبغي أن ال يزيد عىل االسم

أما أدلة ذلك ،فهي أكثر من أن حتىص ،قال النووي(:وقد تظاهرت األحاديث
الصحيحة بام ذكرته .فأما أصل الكنية فهو أشهر ،من أن تذكر فيه أحاديث اآلحاد)
فقد كان من هديه  إطالق الكنى عىل أصحابه ،فقد كنى صهيب ًا بأبـي حييـى،
وكنى علي ًا بأبـي تراب بجوار بأبـي احلسن ،وكانت أحب كنيته إليه.
ويستوي يف استحباب التكنية ـ بالقصد الذي ذكرنا ـ الرجال والنساء ،وقد ذكرنا
حديث عائشة (يا رسول اَّللّ! ُّ
كل صواحبي هل ّن ُكنى ،قال :فا ْكتَنِي با ْبنِ َك َع ْب ِد اَّللّ) ،وكان
لنسائه  أيض ًا كنى كأم حبـيبة ،وأم سلمة.
تكنية من ال ولد له:
كان من هديه  أنه يكني من ال ولد له ،فعن عائشة قالت :يا رسول اَّللّ! ُّ
كل صواحبي
هلن كُ نى ،قال( :فاكْ تَنِي با ْبنِ َك عَ ْب ِد اَّللّ)
ّ

()2

وعن علقمة عن بن مسعود أن النبي  كناه أبا عبد الرمحن قبل أن يولدله(.)3
وقد كان من الصحابة مجاعات هلم كنى قبل أن ُيولد هلم ،كأيب هريرة ،وأنس ،وأيب محزة،

( )1وقد استدل الفقهاء جلواز تكنية الكافر من النصوص قوله تعاىلَ :تبه ْت َيدَ ا َأ ِيب َهلَ ٍ
َب) (املسد ،)1:وقد رد
ب َوت ه
عىل هذا بأن هذا كراهة السمه حيث أن اسمه هو عبد العزى.
ومن السنة ما ورد يف رواه البخاري ومسلم أن النبي  قال لسعد بن عبادة أمل تسمع إىل ما قال أبو حباب ،يريد عبد
اَّلل بن أيب ابن سلول املنافق ،ويف الصحيح قوله  «:هذا قرب أيب رغال » وكان أبو رغال كافرا.
وقد ذكر العلامء رشط ذلك ،وهو أن ال يكون من باب االحرتام ،وإنام من باب التعريف إال إذا كان يف ذلك نوعا من
تأليف قلبه.
( )2قال الراوي :يعني عبد اَّللّ بن الزبري ،وهو ابن أختها أسامء بنت أيب بكر ،وكانت عائش ُة ُت َكنهى ُأ ّم عبد اَّللّ ،قال
فسامه
النووي «:هذا هو الصحيح املعروف ،وأما ما رويناه يف كتاب ابن السني عن عائشة ا قالت:
ُ
النبي َ س ْقط ًا ّ
أسقطت من ّ
عبد اَّللّ ،وكنّان ب ُأ ّم عبد اَّللّ » ،فهو حديث ضعيف ».
( )3الطربان وسنده صحيح.
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وخالئق ال ُحيصون من الصحابة والتابعني فمن بعدهم ،عن الزهري قال(:كان رجال من
()1

الصحابة يكتنون قبل أن يولد هلم)

َ
كراهة يف ذلك ،ألن القصد ـ كام ذكرنا ـ هو االحرتام ال ذكر الواقع.
وال
وروي عن فضيل بن عمرو :قلت إلبراهيم(:إن أكنى أبا النرض وليس يل ولد وأسمع
الناس يقولون من اكتنى وليس له ولد فهو أبو جعر)فقال إبراهيم(:كان علقمة يكنى أبا شبل،
وكان عقيام ال يولد له)( ،)2وعن علقمة قال(:كنان عبد اَّلل بن مسعود قبل أن يولد يل)( ،)3وعن
()4

هالل الوزان :قال(:كنان عروة قبل أن يولد يل)

وقد كان ذلك مستعمال عند العرب ،قال الشاعر:
هلا كنية عمرو وليس هلا عمرو
تكني الصبيان:
كان من هديه  من باب العطف عىل الصغري تكنيته لرييب فيه معان الرجولة من صغره،
أحسن الناس خلق ًا ،وكان يل أخ ُيقال له أبو عمري ـ قال
النبي 
َ
وقد روي عن أنس قال :كان ُّ
ِ
ٍ
َري)
يم ـ وكان ُّ
الراوي :أحسبه قال َفط ٌ
النبي  إذا جا َءه يقول(:يا أبا عُ َم ْري! ما َف َع َل ال ُنغ ْ ُ
وقد كان ذلك من عادة العرب ،وكانوا يقصدون بذلك التفاؤل بأنه سيعيش حتى يولد
له ،أولألمن من التلقيب ،ألن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن ال يذكره باسمه اخلاص
به ،فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه ،وهلذا قال قائلهم(:بادروا أبناءكم بالكنى قبل أن تغلب عليها
األلقاب)وقالوا(:الكنية للعرب كاللقب للعجم)
أحكام األلقاب
( )1ابن أيب شيبة.
( )2سعيد بن منصور.
( )3البخاري يف األدب املفرد.
( )4البخاري.
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األلقاب املكروهة:
اتفق الفقهاء عىل حتريم تلقيب اإلنسان بام يكره ،قال اَّلل تعاىلَ ﴿:وال َتنَا َبزُ وا
وق بعدَ ْ ِ
ِ
بِ ْاألَ ْل َق ِ
األ َيامن﴾ (احلجرات)11:
اب بِئ َْس اال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ َ ْ
فقد هني يف اآلية عن التنابز( )1باأللقاب يف معرض النهي عن السخرية واللمز وكل
السلوكيات التي قد ترض بالعالقات االجتامعية.
وقد ورد يف سبب نزوهلا عن أيب جبرية بن الضحاك قال(:كان الرجل منا يكون له
()2

االسمني والثالثة فيدعي ببعضها فعسى أن يكره ،فنزلت هذه اآلية)

ويف رواية عنه قال :فينا نزلت هذه اآلية ،يف بني سلمةَ ﴿:وال َتنَا َبزُ وا بِ ْاألَ ْل َق ِ
اب بِئ َْس
وق بعدَ ْ ِ
ِ
األ َيامن)(احلجرات ،)11:قدم رسول اَّلل وليس منا رجل إال وله
اال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ َ ْ
اسامن أو ثالثة ،فجعل رسول اَّلل ي قول يا فالن فيقولون(:مه يا رسول اَّلل ،إنه يغضب
()3

من هذا االسم) ،فنزلت هذه اآلية" :وال تنابزوا باأللقاب")

وقيل :إن املراد من ذلك مناداة املسلم بـ (يا هيودي يا نرصان) ،وهو قول احلسن
وجماهد ،قاال(:كان الرجل يعري بعد إسالمه بكفره يا هيودي يا نرصان ،فنزلت) ،ومثله قول
قتادة وأيب العالية وعكرمة(:هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق)
وكال املعنيني صحيح ،ومن التنابز باأللقاب ،وقد قال  يف املعنى الثان(:من قال
()4

ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها إن كان كام قال وإال رجعت عليه)

وقد روي من التشديد يف هذا أن أبا ذر كان عند النبي  فنازعه رجل فقال له أبو
( )1النبز (بالتحريك) اللقب ،واجلمع األنباز .والنبز (بالتسكني) املصدر ،تقول :نبزه ينبزه نبزا ،أي لقبه .وفالن ينبز
بالصبيان أي يلقبهم ،شدد للكثرة .ويقال النبز والنزب لقب السوء .وتنابزوا باأللقاب :أي لقب بعضهم بعضا.
( )2الرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن.
( )3أبو داود.
( )4مسلم والرتمذي.
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ذر :يا ابن اليهودية فقال النبي (:ما ترى ها هنا أمحر وأسود ما أنت بأفضل منه) ،ونزلت
اآلية السابقة.
ومنه أو قريب منه قول ابن عباس(:التنابز باأللقاب أن يكون الرجل قد عمل
السيئات ثم تاب ،فنهى اَّلل أن يعري بام سلف)
ومع هذا ،فقد نص الفقهاء عىل جواز خماطبة اإلنسان من يتبعه من ولد ومتعلم
ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة إذا احتيج إىل ذلك.
()2()1

ومما يروى يف ذلك أن أبا بكر قال البنه عبد الرمحن :يا غنثر
التلقيب الوصفي:

نص الفقهاء عىل جواز تلقب اإلنسان بوصف يغلب عليه من باب التعريف له
برشط عدم كراهة امللقب للقبه ،وذلك كالتلقيب بـ (األعرج واألحدب وغريها)
وهو مما اتفق الفقهاء عىل جوازه ،قال القرطبي(:جوزته األمة وأتفق عىل قول أهل
امللة) ،وعىل هذا املعنى ترجم البخاري يف يف باب ما جيوز من ذكر الناس نحو قوهلم الطويل
والقصري ال يراد به شني الرجل ،قال :وقال النبي (:ما يقول ذو اليدين)
ومثل ذلك مما نص عىل جوازه ما كان ظاهره الكراهة ،ولكن الغرض منه الصفة ال
العيب من باب الرضورة ،وقد سئل عبداَّلل بن املبارك عن الرجل يقولُ :محيد الطويل،
ومحيد األعرج ،ومروان األصغر ،فقال :إذا أردت صفته ومل ترد عيبه
وسليامن األعمشُ ،
فال بأس به.
وقد روي عن عبداَّلل بن رسجس قال :رأيت األصلع  -يعني عمر  -يقبل

( )1غنثر  -بغني معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ،ومعناه البهيم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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احلجر)( )1يف رواية األصيلع.
ويستوي يف ذلك ما لو كان صفة كاألعمش واألعمى واألعرج واألحول واألصم
واألبرص واألصفر واألحدب واألزرق واألفطس واألشرت واألثرم واألقطع والزمن،
واملقعد واألشل .أو كان صفة ألبيه أو ألمه ،أو غري ذلك مما يكرهه.
قال القرطبي(:واتفقوا عىل جواز ذكره بذلك عىل جهة التعريف ملن ال يعرفه إال
بذلك ،ودالئل كل ما ذكرته ،مشهورة حذفتها لشهرهتا)
ونرى أن هذا ،وخاصة بعد ما بولغ فيه ،يرصف عن األسامء الرشعية املستحبة،
زيادة عىل أن احلياء قد يغلب عىل بعض الناس ،فيستحيي من إظهار كراهته ملا لقب به ،بل
هو يف حال إظهاره للغضب قد يصري حمال للسخرية منه به ،فلذلك تبدو منه الالمباالة التي
ال تعرب عن شعوره احلقيقي.
وقد أنكر ابن العريب عىل أهل زمانه املبالغة يف هذا ،قال(:وقد ورد لعمر اَّلل من ذلك
يف كتبهم ما ال أرضاه يف صالح جزرة ،ألنه صحف (خرزة)فلقب هبا ،وكذلك قوهلم يف
حممد بن سليامن احلرضمي (مطني) ،ألنه وقع يف طني ونحو ذلك مما غلب عىل املتأخرين،
وال أراه سائغا يف الدين)
وقد كان موسى بن عيل بن رباح املرصي يقول(:ال أجعل أحدا صغر اسم أيب يف
حل ،وكان الغالب عىل اسمه التصغري بضم العني)
ويدخل يف هذا الباب ـ مع االتفاق عىل جوازه للرضورة ،ان ينادي شخصا ال يعرف
اسمه بعبارة ال يتأذى هبا كـ (يا أخي يا فقري يا فقيه يا صاحب الثوب الفالن ،ونحو ذلك)
وقد روي من ذلك أن النبي  قال لرجل يميش بني القبور(:يا صاحب السبتيتني

( )1مسلم.
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وحيك ألق سبتيتيك)( ،)1بل روي أن النبي  كان إذا مل حيفظ اسم الرجل قال(:يا ابن عبد
()2

اَّلل)

األلقاب املستحبة:
اتفق الفقهاء عىل استحباب خماطبة اإلنسان باللقب الذي حيبه بالرشوط التي سبق
ذكرها يف األسامء ،وذلك ملا ورد من النصوص الدالة عىل ألقاب الصحابة ،وحمبتهم لتلك
األلقاب.
ومنها (أبو تراب) ،وهو وإن كان يف ظاهره كنية إال أن له حكم اللقب ،وهو لقب
عيل بن أيب طالب كنيته أبو احلسن ،وقد ورد يف سبب تلقيبه به(:أن رسول اَّلل  وجده
نائام يف املسجد وعليه الرتاب فقال :قم أبا تراب)( )3فلزمه هذا اللقب احلسن ،وقد روي
عن سهل بن سعد قال(:وكانت أحب أسامء عيل إليه ،وإن كان ليفرح ،إن يدعى هبا)
ومنها (ذو اليدين)واسمه اخلرباق  -بكرس اخلاء املعجمة وبالباء املوحدة ،وآخره
قاف  -كان يف يده طول ،فقد ثبت يف الصحيح أن رسول اَّلل  كان يدعوه ذا اليدين.
وقد لقب محزة بأسد اَّلل ،وقل من املشاهري يف اجلاهلية واإلسالم من ليس له لقب.
ومل تزل هذه األلقاب احلسنة يف األمم كلها  -من العرب والعجم  -جتري يف خماطباهتم
ومكاتباهتم من غري نكري .قال املاوردي :فأما مستحب األلقاب ومستحسنها فال يكره .وقد
وصف رسول اَّلل  عددا من أصحابه بأوصاف صارت هلم من أجل األلقاب.
وقد نص الفقهاء ـ هنا ـ عىل أنه يستحب للولد والتلميذ أن ال يسمي أباه ومعلمه
وسيده باسمه ،بل يناديه وخياطبه بام يعرب عن احرتامه له من لقبه أو كنيته ،فعن أيب هريرة

( )1أبو داود.
( )2ابن السني.
( )3انظر قريبا منه :البخاري ،مناقب عيل ..

239

عن النبي  أنه رأى رجال معه غالم ،فقال للغالم :من هذا؟ قال :أيب قال(:ال متش أمامه
وال تستسب( )1له وال جتلس قبله وال تدعه باسمه)( ،)2وعن عبد اَّلل بن زحر قال(:يقال
من العقوق أن تسمي أباك ،وأن متيش أمامه)

ثانيا ـ حق األوالد يف العقيقة
وهي ما يذكى عن املولود شكرا َّلل تعاىل بنية ورشائط خمصوصة ،وسبب تسميتها بذلك
أنه يشق حلقها بالذبح ،وقد كره بعض الفقهاء تسميتها عقيقة وقالوا :يستحب تسميتها :نسيكة
أو ذبيحة.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة عىل األقوال التالية:
القول األول :أهنا واجبة ،وهو قول بريدة بن احلصيب واحلسن البرصي وأيب الزناد
وداود الظاهري ورواية عن أمحد ،بل قال ابن حزم بأنه جيرب عليها ،قال(:العقيقة فرض
واجب جيرب اإلنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها) ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قوله (:مع الغالم عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى)( ،)3قال ابن
حزم(:أمره عليه السالم بالعقيقة فرض ال حيل ألحد أن حيمل شيئا من أوامره عليه السالم
عىل جواز تركها إال بنص آخر وارد بذلك ،وإال فالقول بذلك كذب وقفو ملا ال علم هلم
به ،وقد قال (:إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
 2ـ قال رسول اَّللّ (:كل غالم وهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه

( )1أي ال تفعل فعال تتعرض فيه ألن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا.
( )2ابن السني.
( )3رواه اجلامعة إال مسلام.
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وحيلق رأسه)(.)1
 3ـ عن عائشة قالت :قال رسول اَّللّ (:عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية
()3

شاة)( ،)2ويف لفظ(:أمرنا رسول اَّللّ  أن نعق عن اجلارية شاة وعن الغالم شاتني)

 4ـ عن أم كرز الكعبية ،أهنا سألت رسول اَّللّ  عن العقيقة فقال(:نعم عن الغالم
()4

شاتان وعن األنثى واحدة وال يرضكم ذكرانا كن أو أناثا)

عن بريدة األسلمي :إن الناس يعرضون يوم القيامة عىل العقيقة كام يعرضون عىل
الصلوات اخلمس  -ومثله عن فاطمة بنت احلسني.
القول الثان :أن العقيقة سنة ،وهو قول مجهور الفقهاء ؛ منهم ابن عباس ،وابن عمر،
وعائشة ،وفقهاء التابعني ،وأئمة األمصار ،إال احلنفية والظاهرية ،وذهب املالكية إىل أهنا
مندوبة ،وهو قول اإلمامية ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :سئل رسول اَّللّ  عن العقيقة فقال
ال أحب العقوق وكأنه كره االسم فقالوا يا رسول اَّللّ إنام نسألك عن أحدنا يولد له قال
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية
شاة)( ،)5وهو يقتيض عدم الوجوب لتفويضه إىل االختيار ،وهي قرينة صارفة لألوامر
ونحوها عن الوجوب إىل الندب.
 2ـ األخبار الثابتة عن رسول اَّلل  وعن الصحابة والتابعني،وهو أمر معمول به
باحلجاز قديام وحديثا ،وقد ذكر مالك يف املوطأ أنه األمر الذي ال اختالف فيه عندهم،
( )1رواه اخلمسة وصححه الرتمذي.
( )2رواه أمحد والرتمذي وصححه.
( )3رواه أمحد وابن ماجه.
( )4رواه أمحد والرتمذي وصححه.
( )5رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
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وقال حييى األنصاري التابعي :أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغالم واجلارية .قال
ابن املنذر :وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وفاطمة بنت رسول اَّلل وعائشة
وبريدة األسلمي والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري وعطاء والزهري وأبو الزناد ومالك
والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم .قال :وانترش
عمل ذلك يف عامة بلدان املسلمني ،مبتغني يف ذلك ما سنه هلم رسول اَّلل .)1( 
 3ـ أهنا ذبيحة لرسور حادث ،فلم تكن واجبة ،كالوليمة والنقيعة.
القول الثالث :أهنا مباحة ،وهو قول احلنفية ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ما روي عن رسول اَّلل  أنه قال(:نسخت األضحية كل دم كان قبلها ونسخ
صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها) ،والعقيقة كانت
قبل األضحية فصارت منسوخة هبا كالعترية والعقيقة ما كانت قبلها فرضا بل كانت فضال
وليس بعد نسخ الفضل إال الكراهة بخالف صوم عاشوراء وبعض الصدقات املنسوخة
حيث ال يكره التنفل هبا بعد النسخ ألن ذلك كان فرضا وانتساخ الفرضية ال خيرجه عن
كونه قربة يف نفسه(.)2
 2ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :سئل رسول اَّلل  عن العقيقة فقال
ال أحب العقوق ،وكأنه كره االسم ،قال(:يا رسول اَّلل إنام نسألك عن أحدنا يولد
له)قال(:من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية
شاة) ،قال الطحاوي(:فكان ما يف هذين احلديثني قد دل أن أمرها قد رد إىل االختيار لقوله
(:من ولد له مولود فأراد أو أحب أن ينسك عنه فليفعل) ،وكان ما قد رويناه قبل ذلك
يف توكيد أمرها هو عىل حسب ما كانت عليه يف اجلاهلية ،ثم جاء اإلسالم فأقرت عىل ما
( )1املجموع.431/8 :
( )2بدائع الصنائع.127/5 :
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كانت عليه يف اجلاهلية فعقلنا بذلك أن ما روي عن النبي  مما قد خالف ذلك كان طارئا
()1

عليه وناسخا له)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة أن العقيقة خاضعة لالستطاعة ،فمن كان مستطيعا
وجبت عليه ،ومن مل يكن مستطيعا ،لكن يستطيع أداءها ببعض التكلف الذي ال يرضه
سنت له ،فإن كان ذلك بتكلف يرضه هني عنها ،فال يكلف اَّلل نفسا إال وسعها.
وقد اشتد ابن احلاج عىل من يرسفون يف العوائد مع التقصري فيام تتطلبه السنن من
التكاليف ،فقال(:ثم العجب ممن يدعي الفقر منهم ،ويعتل به عىل ترك سنة العقيقة،
ويتكلف لبعض العوائد التي أحدثوها ما يزيد عىل ثمن العقيقة الرشعية .فمن ذلك ما
يفعله بعضهم يف اليوم السابع من عمل الزالبية ،أو رشائها ورشاء ما تؤكل به ما ثمنه
أضعاف ما يفعل به العقيقة الرشعية .هذا ما يفعله بعضهم يف اليوم السابع مع وجود النفقة
الكثرية فيه لغري معنى رشعي ،بل للبدعة والظهور والقيل والقال .وبعضهم يفعل ذلك
أيضا يف اليوم الثان من الوالدة .وبعضهم يفعل ذلك يف اليوم السابع ويف اليوم الثان
والثالث من الوالدة .وبعضهم يقترص عىل أحدمها ويعتلون يف ذلك بكوهنم ال يقدرون عىل
العقيقة ،والعقيقة الرشعية ثمنها أيرس وأخف من ذلك بل لو اقترص عىل ترك ما أحدثوه يف
العصيدة من البدعة لكان فيه ثمن العقيقة الرشعية وزيادة)
احلكمة منها:
اتفق العلامء عىل أن احلكمة من العقيقة هي إظهار البرش والرسور بالنعمة ،ونرش
النسب باملولود ،زيادة عىل أهنا قربان يقرب عن املولود يف أول خروجه إىل الدنيا ،وأهنا
تفك الرهان املرهتن به املولود ،قال ابن القيم(:إن اَّلل جعل العقيقة عن املولود سببا لفك
( )1مشكل اآلثار.79/1 :
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رهانه من حبس الشيطان الذي يعلق به حني خروجه إىل الدنيا ،فكانت العقيقة فداء
وختليصا له من حبس الشيطان له وسجنه يف أرسه وهلذا قال (:إن مع الغالم عقيقة
()1

فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى)

وقال ابن احلاج(:ويف فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثرية :منها :امتثال السنة،
وإمخاد البدعة ،ولو مل يكن فيها من الربكة إال أهنا حرز للمولود من العاهات واآلفات كام
ورد ،فالسنة مهام فعلت كانت سببا لكل خري وبركة ،والبدعة بضد ذلك .وقد حكي عن
بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين يف بيته ،وأوالده
ذاهبون وراجعون عليها ،فقالوا له :يا سيدنا ،أما هذا إضاعة مال ،قال :بل هي يف حرز
قالوا له :وأين احلرز ،قال هلم :هي مزكاة ،وذلك حرزها ،فكذلك فيام نحن بسبيله من عق
عنه ،فهو يف حرز من العاهات واآلفات ،وأقل آفة تقع باملولود حيتاج وليه أن ينفق عليه
قدر العقيقة الرشعية أو أكثر منها ،فمن كان له لب فليبذل جهده عىل فعلها ؛ ألهنا مجعت
بني حرز املال والبدن ،أما البدن فسالمة املولود سيام من اآلفات والعاهات كام تقدم .وأما
كوهنا حرزا للامل ،فإن النفقة يف العقيقة نزر يسري بالنسبة إىل ما يتكلفونه من العوائد املتقدم
ذكرها ،وغريها من النفقات فيام يتوقع عىل املولود من توقع العاهات واآلفات ،وفيها كثرة
الثواب اجلزيل ألجل امتثال السنة يف فعلها وتفريقها سيام يف هذا الزمان ،فإن فيها األجر
الكثري لقلة فاعلها .لقوله (:من أحيا سنة من سنني قد أميتت فكأنام أحيان ومن أحيان
كان معي يف اجلنة) ،فقد شهد  ملن أحيا سنة من السنن إذا أميتت باملعية معه  يف
()2

اجلنة)

وقد حكى يف ذلك عن بعضهم ،فقال(:وقد وقع لسيدي أيب حممد رمحه اَّلل وهو
( )1الرتمذي.
( )2املدخل.295/3 :
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بمدينة تونس أنه ملا أن ازداد له مولود طالبوه ببعض عوائدهم اجلارية فأيب عليهم ،وقال:
السنة أوىل قال :وكنت مريضا ال أقدر عىل احلركة ،فلام أن عزمت عىل العقيقة وجزمت هبا
رأيت فيام يرى النائم أن ماش عىل طريق ومعي شخص ،فبينام نحن نميش يف الطريق وإذا
بجيفة قد عرضت لنا يف وسطها ،فقال يل ذلك الشخص الذي كان معي :عسى أنك تعينني
عىل زوال هذه اجليفة عن الطريق ؛ ألن النبي  يعرب من هاهنا الساعة قال :فقلت له :نعم
فأزلنا اجليفة عن الطريق ونظفناه ،وإذا بالنبي  قد أقبل فسلمت عليه ،فقال يل :وعليك
السالم يا فقيه ورمحة اَّلل وبركاته ،فانتبهت من نومي ،فوجدت العافية يف الوقت،
فأصبحت وخرجت واشرتيت الذبيحة للعقيقة بنفيس ،فلام أن عملتها مجعت بعض
اإلخوان وحدثتهم بام جرى فاشتهر األمر ،وكانت العقيقة إذ ذاك قد دثرت عند بعض
الناس حتى كأهنا ال تعرف فاشتهرت بعد ذلك يف البلد ..فأولت اجليفة عىل العوائد وأولت
()1

إزالتها وتنظيف الطريق عىل امتثال السنة)
العقيقة عن امليت:

اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة عن امليت عىل قولني:
القول األول :استحباب العقيقة ،وهو قول الشافعي ،قال ابن حزم(:وإن مات قبل
السابع عق عنه)ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ قوله (:الغالم مرهتن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى) ،من التفاسري التي
فرس هبا هذا :أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ومل يعق عنه مل يشفع البويه ،ومنها أن العقيقة
الزمة البد منها فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون يف يد املرهتن.
 2ـ ظاهر قوله (:يف الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما ،وأميطوا عنه األذى)
 3ـ عن أم كرز اخلزاعية أن رسول اَّلل  قال(:عن الغالم شاتان مكافأتان وعن
( )1املدخل.295/3 :
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اجلارية شاة)فلم يقيد  ذلك بحياته.
القول الثان :ال تستحب ،وهو قول احلسن البرصي ومالك ،وقد فرسوا معنى أنه
مرهون بالعقيقة بمعنى أنه ال يسمى وال حيلق شعره إال بعد ذبحها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ارتباطها باحلياة ،ألن هلا حكام معلومة معقولة املعنى،
وأمهها إظهار الفرح واالستبشار ،وهو ال حيصل بعد املوت ،بل حيصل عكسه.
ثم ال يصح تكليفه من أصيب هذه املصيبة بام يرهقة من التكاليف.
العقيقة عن األنثى:
اختلف الفقهاء يف حكم العقيقة عن اإلناث عىل قولني:
القول األول :أن األنثى ترشع العقيقة عنها كام ترشع عن الذكر ،وهو مذهب مجاهري
الفقهاء ،بل يكاد يكون إمجاعا ،ومن األدلة عىل ذلك حديث أم كرز اخلزاعية أهنا قالت:
()1

سمعت رسول اَّلل  يقول يف العقيقة(:عن الغالم شاتان مكافئتان ،وعن اجلارية شاة)

القول الثان :ال عقيقة عن اجلارية ،وهو قول احلسن وقتادة ،وال نعرف ما استدلوا
به هلذا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول لظهور دليله.
وقت العقيقة:
اتفق الفقهاء عىل أن وقت ذبح العقيقة ال يصح قبل متام انفصال املولود ،فإن حصل
فهو ذبيحة عادية ،واختلفوا يف وقت العقيقة بعد ميالده عىل األقوال التالية:
القول األول :السنة أن تذبح يوم السابع ،فإن فات ففي أربع عرشة ،فإن فات ففي
( )1أبو داود كتاب األضاحي.
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إحدى وعرشين ،ويروى عن عائشة  ،وهو قول إسحاق ،وهو قول احلنابلة.
قال ابن قدامة(:وال نعلم خالفا بني أهل العلم القائلني بمرشوعيتها يف استحباب
ذبحها يوم السابع)
واستدلوا عىل ذلك بقوله (:كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى
فيه وحيلق رأسه)
أما كونه يف أربع عرشة ثم يف أحد وعرشين فاستدلوا له بقول عائشة وهو من
التقديرات ،والظاهر أهنا ال تقوهلا إال توقيفا.
القول الثان :وقت العقيقة يكون يف سابع الوالدة وال يكون قبله ،وهو قول احلنفية
واملالكية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن كل ذلك جمزئ.
قضاء العقيقة:
اختلف الفقهاء يف حكم قضاء العقيقة بعد فوات وقتها عىل األقوال التالية:
القول األول :أن العقيقة ال تفوت بتأخريها عن اليوم السابع ،وهو قول اجلمهور
منهم عائشة وعطاء وإسحاق ،ومن األدلة عىل ذلك :أنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم
إخراج تلك الصفة من املال فال حيل إبقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه.
القول الثان :إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع ،وهو قول مالك
القول الثالث :إن وقت اإلجزاء يف حق األب ونحوه ينتهي ببلوغ املولود ،وهو قول
الشافعية ،وقد نصوا عىل أن العقيقة ال تفوت بتأخريها ،لكن يستحب أال تؤخر عن سن
البلوغ ،فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها يف حق غري املولود وهو خمري يف العقيقة عن
نفسه ،واستحسن القفال الشايش أن يفعلها ،ونقلوا عن نصه يف البويطي :أنه ال يفعل ذلك
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واستغربوه.
القول الرابع :إن فات ذبح العقيقة يف اليوم السابع يسن ذبحها يف الرابع عرش ،فإن
فات ذبحها فيه انتقلت إىل اليوم احلادي والعرشين من والدة املولود فيسن ذبحها فيه ،وهو
قول احلنابلة( ،)1وهو قول ضعيف عند املالكية ،وهو مروي عن عائشة واستدلوا عىل ذلك
بام ييل:
()2

 1ـ عن النبي )قال العقيقة تذبح لسبع وألربع عرشة وإلحدى وعرشين)

 2ـ نقل الرتمذي عن أهل العلم(:أهنم يستحبون أن تذبح العقيقة يف السابع فان مل
()3

يمكن ففي الرابع عرش فان لن يمكن فيوم أحد وعرشين)
الرتجيح:

نرى ان األرجح يف املسألة هو القول األول باعتبار العقيقة من األمور التي توحد بني أفراد
املجتمع زيادة عىل كوهنا من إطعام الطعام الذي وردت النصوص باستحبابه مطلقا.
زيادة عىل أن الشخص قد يمر بظروف معينة حتول بينه وبني أداء العقيقة بالصفة الرشعية،
فيؤخر أداءها إىل وقت يساره.
طبخ العقيقة:
اختلف الفقهاء يف حكم طبخ العقيقة عىل قولني:
القول األول :يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها ،وهو قول مجهور
الفقهاء ،ومن األدلة عىل ذلك حديث عائشة (:السنة شاتان مكافئتان عن الغالم وعن
( )1وعند احلنابلة يف اعتبار األسابيع بعد ذلك روايات ،قال ابن قدامة «:وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه ألن
املقصود حيصل وإن جتاوز أحدا وعرشين احتمل أن يستحب يف كل سابع ،فيجعله يف ثامنية وعرشين فإن مل يكن ففي مخسة
وثالثني ،وعىل هذا قياسا عىل ما قبله واحتمل أن جيوز يف كل وقت ألن هذا قضاء فائت ،فلم يتوقف كقضاء األضحية وغريها.
( )2البيهقي.
( )3وتعقبه احلافظ بأنه مل ينقل ذلك رصحيا اال عن أيب عبد اَّللّ البوشنجي ونقله صالح بن أمحد عن أبيه.
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()1

اجلارية شاة ،تطبخ جدوال وال يكرس عظام ،ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع)
القول الثان :جيوز يف العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة ،وهو قول احلنفية.
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هوأن تراعى مصلحة من تفرق له ،فإن كانت مصلحته يف
طبخها طبخت ،وإال تركت نيئة ..ومثل ذلك تراعى قدرة صاحب العقيقة ،فقد ال يكون له من
أهله من يطبخها ،فيفرقها نيئة.
كرس عظام العقيقة:
القول األول :يستحب أن ال تكرس عظام العقيقة ،وإنام تطبخ جدوال( ،)2ال يكرس
هلا عظم ،وهو قول عائشة وعطاء وابن جريج ،والشافعي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ حديث عائشة السابق(:السنة شاتان مكافئتان عن الغالم وعن اجلارية شاة،
تطبخ جدوال وال يكرس عظام ،ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع)
 2ـ عن عطاء(:كانوا يستحبون أن ال يكرس هلا عظم)
 3ـ عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النبي  بعث من عقيقة احلسن واحلسني إىل
()3

القابلة برجلها ،وقال :ال تكرسوا منها عظام)

 4ـ عن الزهري يف العقيقة قال(:تكرس عظامها ورأسها وال يمس الصبي بيشء من
()4

دمها)

 5ـ إنام فعل هبا ذلك ؛ ألهنا أول ذبيحة ذبحت عن املولود ،فاستحب فيها ذلك
تفاؤال بالسالمة.
( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه.
( )2هو واإلرب ،والشلو ،والعضو والوصل ،كله واحد أي عضوا عضوا ،وهو اجلدل.
( )3ابن أيب شيبة.
( )4ابن أيب شيبة.
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القول الثان :يرخص يف كرسها ،وهو قول الزهري ومالك ،وهو قول الظاهرية،
()1

قال ابن حزم(:مل يصح يف املنع من كرس عظامها يشء)

أما حديث عائشة  ،فقال فيه ابن حزم(:هذا ال يصح ؛ ألنه من رواية عبد امللك بن
أيب سليامن العرزمي ،ثم لو كان صحيحا ملا كانت فيه حجة ؛ ألنه عمن دون النبي )
أما حديث جعفر بن حممد عن أبيه ،فقال فيه ابن حزم(:هذا مرسل وال حجة يف
مرسل ،ويلزم من قال باملرسل أن يقول هبذا ال سيام مع قول أم املؤمنني ،وعطاء ،وغريمها
بذلك)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول مراعاة ملا ورد يف النصوص من ذلك.
لطخ رأس املولود بدم العقيقة:
اختلف الفقهاء يف حكم لطخ رأس املولود من العقيقة عىل قولني:
القول األول :كراهة لطخ رأس املولود بدم العقيقة ،وهو قول الزهري ومالك
والشافعي وأمحد وإسحاق وابن املنذر وداود ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ عن عائشة قالت(:كانوا يف اجلاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا بطنه بدم العقيقة
()2

فإذا حلقوا رأس املولود وضعوها عىل رأسه ،فقال النبي (:اجعلوا مكان الدم خلوقا)
زاد أبو الشيخ(:وهنى ان يمس رأس املولود بدم)

 2ـ عن يزيد بن عبد اَّللّ املزن أن النبي  قال(:يعق عن الغالم وال يمس رأسه
()3

بدم)

( )1املحىل.240/6 :
( )2ابن حبان يف صحيحه.
( )3ابن ماجه ،وهذا مرسل ألن يزيد ال صحبة له وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال عن أبيه ومع هذا فقد قيل
إنه عن أبيه مرسل.
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 3ـ قوله (: مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما ،وأميطوا عنه األذى)
 4ـ أن لفظة (ويدمى)تصحيف ،قال أبو داود يف سننه وغريه من العلامء(:هذه اللفظة
ال تصح ،بل هي تصحيف والصواب :ويسمى)
القول الثان :يستحب ذلك ثم يغسل ،وهو قول احلسن وقتادة ،وابن حزم،
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ما رواه ابن حزم عن قتادة عن احلسن عن سمرة عن النبي  قال(:كل غالم
رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع وحيلق رأسه ويدمى)
 2ـ أن قتادة ـ وهو راوي احلديث ـ كان إذا سئل عن الدم كيف يصنع؟ قال(:إذا
ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة فاستقبلت هبا أوداجها ،ثم توضع عىل يافوخ الصبي
حتى يسيل عىل رأسه مثل اخليط ،ثم يغسل رأسه بعد وحيلق)
 3ـ رد ابن حزم عىل قول أيب داود(:أخطأ مهام إنام هو يسمى)بقوله(:بل وهم أبو
داود ؛ ألن مهاما ثبت وبني أهنم سألوا قتادة عن صفة التدمية املذكورة فوصفها هلم)
 4ـ حديث سمرة أن النبي  قال(:الغالم مرهتن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه
ويدمى)
 5ـ عن ابن عمر قال(:حيلق رأسه ويلطخه بالدم ،ويذبح يوم السابع ويتصدق بوزنه
فضة)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،ألن الثان كان من فعل اجلاهلية ،زيادة
عىل أن العقيقة هلا حكم معقولة املعنى ،وهذا ال داللة له عىل يشء ،زيادة عىل نجاسة الدم
املسفوح.
وقد رجح هذا الشوكان ،فقال(:فيه دليل عىل تلطيخ رأس املولود بالدم من عمل
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اجلاهلية وانه منسوخ كام تقدم وأرصح منه يف الداللة عىل النسخ حديث عائشة عند ابن
حبان وابن السكن وصححاه كام تقدم بلفظ(:فأمرهم النبي  أن جيعلوا مكان الدم
خلوقا) ،وقوله (:ونلطخه بزعفران)فيه دليل عىل استحباب تلطيخ رأس الصبي
()1

بالزعفران أو غريه من اخللوق كام يف حديث عائشة املذكور)
املكلف بالعقيقة:

اختلف الفقهاء يف املكلف بالعقيقة عىل األقوال التالية:
القول األول :أن العقيقة تطلب من األصل الذي تلزمه نفقة املولود بتقدير فقره،
فيؤدهيا من مال نفسه ال من مال املولود ،وال يفعلها من ال تلزمه النفقة إال بإذن من تلزمه،
وهو قول الشافعية( ،)2واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن األصل هو أن املكلف باإلنفاق هو املكلف بالعقيقة.
 2ـ ال يرد عىل هذا بأن النبي  قد عق عن احلسن ،واحلسني ،مع أن الذي تلزمه
نفقتهام هو والدمها ؛ ألنه حيتمل أن نفقتهام كانت عىل الرسول  ال عىل والدهيام ،وحيتمل
أنه  عق عنهام بإذن أبيهام.
القول الثان :أنه يتعني األب إال أن يموت أو يمتنع ،وهو قول املالكية واحلنابلة ،باعتباره
املكلف بالنفقة يف احلالة العادية.
وقد نص احلنابلة عىل أنه ال يعق غري أب إال إن تعذر بموت أو امتناع ،فإن فعلها غري
األب مل تكره ولكنها ال تكون عقيقة ،وإنام عق النبي  عن احلسن واحلسني؛ ألنه أوىل باملؤمنني
من أنفسهم .ورصحوا بأهنا تسن يف حق األب وإن كان معرسا ،ويقرتض إن كان يستطيع الوفاء.

( )1نيل األوطار.160/5:
( )2ويشرتط يف املطالب بالعقيقة عندهم أن يكون مورسا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته
قبل ميض أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما ،فإن قدر عليها بعد ذلك مل تسن له.
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قال أمحد(:إذا مل يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن خيلف اَّلل عليه ؛ ألنه أحيا سنة رسول اَّلل
)
القول الثالث :أهنا تصح من غري األب مع وجوده وعدم امتناعه ،وقد رجحه الشوكان،
واستدل له بأن النبي  عق عن احلسن واحلسني.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أداء العقيقة بغض النظر عمن أداها ،هل أبوه أم قريبه ،أم
تطوع أي شخص لذلك ،فذلك من الرتاحم الذي قصده الرشع بني املسلمني ،ويستحب يف
أحكامه التوسعة ال التضييق.
وهذا كله زيادة عىل عدم الدليل يف املسألة ،فالفعل وحده ال يدل عىل يشء ،بل قد يدل
عىل أداء العقيقة بغض النظر عمن حصلت منه.
عقيقة اإلنسان عن نفسه:
اختلف الفقهاء فيمن مل يعق له يف صغره ،هل يستطيع العق عن نفسه يف كربه عىل
قولني:
القول األول :ال عقيقة عليه ،وهو قول اجلمهور ،وسئل أمحد عن هذه املسألة فقال:
ذلك عىل الوالد يعنى ال يعق عن نفسه ألن السنة يف حق غريه ،ومن األدلة عىل ذلك :أهنا
مرشوعة يف حق الوالد ،فال يفعلها غريه كاألجنبى وكصدقة الفطر.
القول الثان :يعق عن نفسه ،وهو قول عطاء ،واحلسن وقول للشافعية ،واستدلوا
عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ما روي عن أنس أن النبي  عق عن نفسه بعد البعثة(.)1
( )1أخرجه البيهقي ،ولكنه قال انه منكر وفيه عبد اَّللّ بن حمرر بمهمالت وهو ضعيف جدا كام قال احلافظ وقال
عبد الرزاق إنام تكلموا فيه الجل هذا احلديث .قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة عن انس وليس بيشء .وأخرجه أبو
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 2ـ أهنا مرشوعة عنه وألنه مرهتن هبا فينبغي أن يرشع له فكاك نفسه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ال بناء عىل احلديث ،وإنام بناء عىل كون
العقيقة من مظاهر الرتاحم والتواصل االجتامعي.
مرصف العقيقة:
اختلف الفقهاء يف مرصف العقيقة عىل األقوال التالية:
القول األول :أهنا كاألضحية يف األكل واهلدية والصدقة سبيلها ،وهو قول الشافعي
وأمحد ،قال ابن قدامة(:واألشبه قياسها عىل األضحية ؛ ألهنا نسيكة مرشوعة غري واجبة،
فأشبهت األضحية ،وألهنا أشبهتها يف صفاهتا وسنها وقدرها ورشوطها ،فأشبهتها يف
مرصفها .وإن طبخها ،ودعا إخوانه فأكلوها ،فحسن)
القول الثان :أن صاحبها حر يف كيفية رصفها ،وقال ابن سريين :اصنع بلحمها
كيف شئت ،وسئل أمحد عنها ،فحكى قول ابن سريين،وهذا يدل عىل أنه ذهب إليه ،وسئل
هل يأكلها كلها؟ قال :مل أقل يأكلها كلها ،وال يتصدق منها بيشء.
القول الثالث :تطبخ بامء وملح ،وهتدى اجلريان والصديق ،وال يتصدق منها بيشء،
وهو قول ابن جريج.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ألن العقيقة خيتلف تطبيقها باختالف
البيئات وظروف الناس ،وال يمكن تكليف الناس مجيعا هبيئة واحدة ،بل الغرض هو حتقيق
السنة بغض النظر عن كيفية أدائها.
الشيخ من وجه آخر عن أنس وأخرجه أيضا ابن أيمن يف مصنفه واخلالل من طريق عبد اَّللّ بن املثني عن ثاممة بن عبد اَّللّ عن
أنس عن أبيه به وقال النووي يف رشح املهذب هذا حديث باطل وأخرجه أيضا الطرباي والضياء من طريق فيها ضعف.
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قدر العقيقة
اختلف الفقهاء يف قدر العقيقة عىل قولني:
القول األول :عن الغالم شاتني وعن اجلارية شاة ،وهو قول مجهور العلامء منهم ابن
عباس وعائشة وأمحد وإسحاق وأيب ثور ،ومن األدلة عىل ذلك :األحاديث السابقة.
القول الثان :يعق عن الغالم واجلارية شاة شاة ،وهو مذهب اإلمامية ،وقد وردت
الروايات الكثرية عن أئمة أهل البيت بذلك (. )1
القول الثالث :ال عقيقة عن اجلارية ،وهو قول احلسن وقتادة ،ألن العقيقة شكر
للنعمة احلاصلة بالولد ،واجلارية ال حيصل هبا رسور ،فال يرشع هلا عقيقة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن األصل هو التسوية بني األبناء يف العقيقة من غري
تفريق بني الذكر واألنثى.
ما جيزئ يف العقيقة:
اختلف الفقهاء يف أجناس األنعام املجزئة يف العقيقة عىل قولني:
القول األول :جيزئ يف العقيقة اجلنس الذي جيزئ يف األضحية ،وهو األنعام من إبل
وبقر وغنم ،وال جيزئ غريها ،وهو قول أنس بن مالك واحلنفية ،والشافعية واحلنابلة
واإلمامية ،وهو أرجح القولني عند املالكية ومقابل األرجح أهنا ال تكون إال من الغنم.
القول الثان :ال جيزئ إال الغنم ،وقد حكاه ابن املنذر عن حفصة بنت عبد الرمحن
بن أيب بكر ،وهو قول الظاهرية ،قال ابن حزم(:ال جيزئ يف العقيقة إال ما يقع عليه اسم شاة
 إما من الضأن ،وإما من املاعز فقط  -وال جيزئ يف ذلك من غري ما ذكرنا ال من اإلبل والعيل بن ج عفر  ،عن أخيه  ،قال  :سألته عن العقيقة عن الغالم واجلارية سواء .قال  :كبش كبش .الوسائل :
( )1فعن ّ
ج 15ص 148ح..5
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من البقر اإلنسية ،وال من غري ذلك .وال جتزئ يف ذلك جذعة أصال ،وال جيزئ ما دوهنا مما
ال يقع عليه اسم شاة .وجيزى الذكر واألنثى من كل ذلك ؛ وجيزئ املعيب سواء كان مما
جيوز يف األضاحي أو كان مما ال جيوز فيها ،والسامل أفضل)
القول الثالث :يستحب العقيقة ولو بعصفور ،وقد رواه ابن حزم عن عن حممد بن
إبراهيم التيمي ،قال :روينا من طريق ابن وهب عن مالك عن حييى بن سعيد األنصاري
عن حممد بن إبراهيم التيمي قال :سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور.
()1

وقد يستدل هلذا بحديث سلامن بن عامر(:أريقوا عنه دما)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن كل ذلك جيوز من باب التيسري ورفع احلرج،
وحتقق هذه السنة من مجيع أصناف املؤمنني ،فقريهم وغنيهم ،فال حيرم من فضلها أحد.
ولكن املستحب لألغنياء هو أدء أفضل ما ذكر الفقهاء وأكثره لتحقيق أكرب قدر من
التواصل.
مقدار اجلائز يف العقيقة:
القول األول :جيزئ فيها املقدار الذي جيزئ يف األضحية وأقله شاة كاملة ،أو السبع
من بدنة أو من بقرة ،وهو قول الشافعية
القول الثان :ال جيزئ يف العقيقة إال بدنة كاملة أو بقرة كاملة ،وهو قول املالكية
واحلنابلة.
الرتجيح:
( )1وقد رد ابن حزم عىل هذا االستدالل بقوله .«:فإن قيل :فهال أجزتم أن يعق بام شاء متى شاء ؟ حلديث سلامن
بن عامر «:أريقوا عنه دما » ؟ قلنا :ذلك خرب جممل ،فرسه الذي فيه { عن الغالم شاتان ،وعن اجلارية شاة ،تذبح يوم السابع،
فكانت هذه الصفة واجبة ،وكان من عق بخالفها خمالفا هلذا النص ،وهذا ال جيوز وال حيل ،وكان من عق هبذه الصفة موافقا
سلامن بن عامر غري خارج عنه وهذا هو الذي ال حيل سواه » .
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نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه سابقا من أن كل ذلك وغريه جمزئ ،من
باب التيسري ورفع احلرج.
ما يستحب قوله:
نص الفقهاء عىل أنه يستحب أن يقول عند الذبح(:اللهم لك وإليك هذه عقيقة
فالن) ،وذلك حلديث عائشة أن النبي  عق عن احلسن واحلسني ،وقال(:قولوا :بسم اَّلل
واَّلل أكرب اللهم لك وإليك هذه عقيقة فالن)
وروى اإلمامية عن االمام الصادق أنه قال :إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت( :يا
قوم إن بريء مما ترشكون إن وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفا مسلام
وما أنا من املرشكني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت َّلل رب العاملني ال رشيك له وبذلك
أمرت وأنا من املسلمني ،اللهم منك ولك بسم اَّلل واَّلل أكرب اللهم صل عىل حممد وآل حممد
وتقبل من فالن بن فالن وتسمي املولود باسمه ثم تذبح)
وروي عنه أنه قال :تقول« :وجه ُت وج ِهي لِ هل ِذي َف َطر السامو ِ
ات ْ
واألَ ْر َض َحنِيف ًا
َ هٰ ٰ
َ ه ْ َ ْ َ
ِ
مسلِ ًام وما َأنَا ِمن املُْ ْ ِ ِ
ومم ٰ ِايت َّللهِ َر ِّب ا ْل ٰعاملَِنيَ ٰال َ ِ
رش َ
يك َل ُه
اي َ
رشكنيَ إِ هن َص ٰال ِيت و ُن ُسكي وحمَ ْ ٰي َ
َ
ٰ
ُ ْ
ُ َ ِ ِ ُ َ ٍ ()2
ال هل ُه هم ِمن َْك و َل َك ال هل ُه هم َه َذا َع ْن فالن ْبن فالن)
()1

و عنه  :تقول بعد الذبح( :بسم اَّلل وباَّلل اللهم عقيقة عن فالن حلمها بلحمه ودمها
بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء آلل حممد)

()3

ورووا عن االمام الباقر أنه قال :إذا ذبحت العقيقة فقل( :بسم اَّلل وباَّلل واحلمد َّلل
واَّلل أكرب إيامنا باَّلل وثناء عىل رسول اَّلل  والعصمة ألمره والشكر لرزقه واملعرفة بفضله
( )1الكايف ،ج ،6ص.31
( )2الكايف ،ج ،6ص.31
( )3الكايف ،ج ،6ص.31
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علينا أهل البيت .فإن كان ذكرا فقل -اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بام وهبت
ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا عىل سنتك وسنة نبيك ورسولك  واخسأ عنا
الشيطان الرجيم ،لك سفكت الدماء ال رشيك لك واحلمد َّللٰ رب العاملني)

()1

حلق شعر املولود:
اختلف الفقهاء يف حكم حلق شعر املولود يوم السابع من ميالده عىل قولني:
القول األول :استحباب حلق شعر رأس املولود يوم السابع ،والتصدق بزنة شعره،
وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة ،ألن النبي  قال لفاطمة ملا ولدت احلسن(:احلقي
رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة عىل املساكني واألوفاض)
القول الثان :أن حلق شعر املولود مباح ،ليس بسنة وال واجب ،وهو قول احلنفية،
بناء عىل أصلهم يف أن العقيقة مباحة ،ألن رسول اَّلل  سئل عن العقيقة فقال(:ال حيب
اَّلل العقوق ،من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه ،عن الغالم شاتني مكافأتاه وعن
اجلارية شاة)وهذا ينفي كون العقيقة سنة ألنه  علق العق باملشيئة وهذا أمارة اإلباحة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل النص الوارد يف ذلك إال إذا
كان هناك مرضة.
ما يتصدق به:
اختلف الفقهاء فيام يتصدق به عىل قولني:
القول األول :ذهب أو فضة ،وهو قول املالكية والشافعية ،واستدلوا عىل ذلك بام
روي عن ابن عباس قال(:سبعة من السنة يف الصبي يوم السابع يسمى وخيتن ويامط عنه
األذى وتثقب أذنه عنه وحيلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو
( )1الكايف ،ج ،6ص.31
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()1

فضة)

القول الثان :فضة ،وهو قول احلنابلة ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ملا روى أن النبي  قال لفاطمة ملا ولدت احلسن(:احلقي رأسه وتصدقي بزنة
()2

شعره فضة عىل املساكني واألفاوض)

يعني أهل الصفة.

 2ـ أن رسول اَّلل  --عق عن احلسن واحلسني بكبش كبش وأنه تصدق بوزن
()3

شعورمها ورقا

 3ـ أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا ،حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو خضوع ذلك لقدرة الويل ،فإن قدر عىل الذهب ،فهو
أفضل ،وإن مل يقدر تصدق بالفضة ،وإال سقطت عنه السنية.
ونرى أنه عموما يفتى بالتصدق بالفضة لغالء الذهب ،وألنه قد يرصف الناس عن
هذه السنة لشدهتا ،وقد قال يف التلخيص(:الروايات كلها متفقة عىل التصدق بالفضة
وليس يف يشء منها ذكر الذهب)( )4وقد سبق ذكر بعضها.

( )1أخرجه الطربان يف األوسط ،قال الشوكان «:ويف إسناده رواد بن اجلراح وهو ضعيف ،وبقية رجاله ثقات ،ويف
لفظه ما ينكر وهو ثقب األذن والتلطيخ بدم العقيقة ».
( )2رواه أمحد.
( )3سعيد ،يف سننه عن حممد بن عىل.
( )4التلخيص.272/4 :
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الفصل اخلامس
حق األوالد يف املعاملة العادلة
وقد عرب  عن هذا احلق النفيس لألوالد بقوله (:إن لبنيك عليك من احلق أن
تعدل بينهم)( ،)1وعرب  عن هذا احلق بلهجة شديدة جازمة مؤكدة بكل أنواع التأكيد،
()2

فقال (:اعدلوا بني أبنائكم ،اعدلوا بني أبنائكم ،اعدلوا بني أبنائكم)

وروي أن رجال جاءه ابنه فقبله وأجلسه يف حجره ثم جاءته ابنته فأجلسها إىل جانبه
()3

فقال النبي (:فام عدلت)

وقد ذكر ابن القيم عن السلف أهنم كانوا يستحبون أن يعدلوا بني األوالد حتى يف
القبلة ،ونقل عن بعض أهل العلم قوله(:إن اَّلل سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة
قبل أن يسأل الولد عن والده ،فكام أن لألب حق عيل ابنه ،فان لإلبن عيل أبيه حق)
وقد عدل الشارع يف خطاب كال املكلفني ،فكام قال تعاىل ﴿:ووصينَا ْ ِ
األن َْس َ
ان
َ َ ه ْ
بِ َوالِدَ ْي ِه ُح ْسن ًا)(العنكبوت ،)8:قالَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َس ُك ْم َو َأ ْهلِي ُك ْم
نَار ًا)(التحريم)6:
وكام قال تعاىلَ ﴿:وبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا)(البقرة ،)83:قال (:اعدلوا بني أوالدكم)
بل إن وصية اَّلل لآلباء سابقة عيل وصية األوالد بآبائهم ،قال تعاىلَ ﴿:وال َت ْق ُت ُلوا
( )1أمحد يف املسند  ،269/4ونص احلديث هو أن رجال اسمه بشري جاء إىل النبي  فقال «:إن زوجته سألته أن
يعطي ابنها غالم ًا عبدا ،ويشهد رسول اَّلل ،» فقال له رسول اَّلل  «:أله إخوة؟ قال :نعم .قال «:أفكلهم أعطيته مثل ما
أعطيته؟» ،قال :ال .قال «:فليس يصلح هذا وإن ال أشهد إال عيل حق » ،ويف رواية قال  «:ال تشهدن عيل جور ،إن لبنيك
عليك من احلق أن تعدل بينهم ».
( )2رواه أبو داود.
( )3البيهقي وإسناده حسن.

260

َأ ْوال َد ُكم َخ ْش َي َة إِم ٍ
الق ن َْح ُن ن َْرزُ ُق ُه ْم َوإِ هيا ُك ْم إِ هن َق ْت َل ُه ْم ك َ
َان ِخ ْطئ ًا كَبِري ًا﴾ (االرساء)31:
ْ
ْ
وسنكتفي هنا بذكر األحكام الفقهية املرتبطة بمظهرين من مظاهر حرص الرشع
عىل حفظ هذا احلق لألوالد:

أوال ـ العدل يف املعاملة املادية
اتفق الفقهاء عىل أن من مقتضيات العدل بني األوالد التسوية بينهم يف العطية،
بحيث ال خيص بعضهم هبا دون غريه ،وقد اختلف الفقهاء يف هذا ،هل هو حمرم ،أو
مكروه؟ عىل قولني:
القول األول :أنه حمرم ،وهو قول مجاهري الفقهاء ،لألدلة الكثرية التي سنفيض فيها
عند احلديث عن احلكم الوضعي للمسألة ،ومنها:
 1ـ تسميته  إياه جورا ،وأمره بالرجوع فيه.
 2ـ أن ظاهر احلديث يدل عىل أنه كان صدقة ،والصدقة عىل الولد ال جيوز الرجوع
فيها .فإن الرجوع ههنا يقتيض أهنا وقعت عىل غري املوقع الرشعي ،حتى نقضت بعد
لزومها.
القول الثان :أن هذا التفضيل مكروه ال غري ،وهو مذهب الشافعي ومالك،
وسنفيض يف ذكر أدلتهم يف حملها عند الكالم عن احلكم الوضعي ،ومنها استدالهلم
بالرواية التي قيل فيها (:أشهد عىل هذا غريي) ،ألهنا تقتيض إباحة إشهاد الغري ،وال يباح
إشهاد الغري إال عىل أمر جائز .ويكون امتناع النبي  من الشهادة عىل وجه التنزه.
الرتجيح:
نرى ان األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل التشديد الوارد يف ذلك ،إال إذا
ترتبت بعض املصالح من ذلك التفضيل ،كام سنرى ،قال ابن دقيق العيد بعد ذكراخلالف
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يف املسألة ـ يرد عىل القول الثان ـ(:وليس هذا بالقوي عندي ؛ ألن الصيغة وإن كان ظاهرها
اإلذن  -إال أهنا مشعرة بالتنفري الشديد عن ذلك الفعل ،حيث امتنع الرسول  من
املبارشة هلذه الشهادة ،معلال بأهنا جور ،فتخرج الصيغة عن ظاهر اإلذن هبذه القرائن .وقد
استعملوا مثل هذا اللفظ يف مقصود التنفري .ومما يستدل به عىل املنع أيضا قوله (:اتقوا
()1

اَّلل)فإنه يؤذن بأن خالف التسوية ليس بتقوى ،وأن التسوية تقوى)
احلكم الوضعي:

اختلف الفقهاء القائلون بحرمة عدم التسوية بني األوالد يف العطية يف أثر هذا
احلكم ،هل يبقى حكام أخرويا حمضا ،أم عىل األب( )2أن يرد ما أعطى لبعضهم ،أو يسوي
بينهم عىل قولني:
القول األول :إذا فاضل بني ولده يف العطية ،أمر برده ،فإن خص بعضهم بعطيته،
أو فاضل بينهم فيها أثم ،ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ؛ إما رد ما فضل به البعض،
وإما إمتام نصيب اآلخر ،قال ابن حزم يذكر القائلني هبذا القول(:فهؤالء أبو بكر ،وعمر،
وعثامن ،وقيس بن سعد ،وعائشة بحرضة الصحابة ال يعرف هلم منهم خمالف ،ثم جماهد،
وطاوس( ،)3وعطاء ،وعروة ،وابن جريج  -وهو قول النخعي ،والشعبي ،ورشيح ،وعبد
اَّلل بن شداد بن اهلاد ،وابن شربمة ،وسفيان الثوري ،وأمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه،

( )1إحكام األحكام.155/2 :
( )2واألم يف املنع من املفاضلة بني األوالد كاألب ؛ لقول النبي  «:اتقوا اَّلل ،واعدلوا بني أوالدكم » وألهنا أحد
الوالدين ،فمنعت التفضيل كاألب ،وألن ما حيصل بتخصيص األب بعض ولده من احلسد والعداوة ،يوجد مثله يف ختصيص
األم بعض ولدها ،فثبت هلا مثل حكمه يف ذلك.
( )3نقل ابن حزم عن طاووس أنه قال يف الولد «:ال يفضل أحد عىل أحد بشعرة ،النحل باطل ،هو من عمل
الشيطان ،اعدل بينهم كبارا وأبنهم به ،قال ابن جريج :قلت له :هلك بعض نحلهم ثم مات أبوهم ؟ قال :للذي نحله مثله من
مال أبيه »املحىل.95/8 :
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وأيب سليامن ،ومجيع أصحابنا)( ،)1وعزاه ابن قدامة إىل أمحد ،وابن املبارك وروي معناه عن
جماهد ،وعروة ،قال طاوس :ال جيوز ذلك ،وال رغيف حمرتق ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ ما روى النعامن بن بشري قال(:تصدق عيل أيب ببعض ماله ،فقالت أمي عمرة
بنت رواحة :ال أرىض حتى تشهد عليها رسول اَّلل  .فجاء أيب إىل رسول اَّلل  ليشهده
عىل صدقته ،فقال :أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال :ال .قال :فاتقوا اَّلل ،واعدلوا بني
أوالدكم .قال :فرجع أيب ،فرد تلك الصدقة) ،ويف لفظ قال(:فاردده) ،ويف لفظ
قال(:فأرجعه) ،ويف لفظ(:ال تشهدن عىل جور) ،ويف لفظ(:فأشهد عىل هذا غريي) ،وهو
حديث صحيح ،وهو دليل عىل التحريم ؛ ألنه سامه جورا ،وأمر برده ،وامتنع من الشهادة
عليه ،واجلور حرام ،واألمر يقتيض الوجوب.
 2ـ أن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم ،فمنع منه،
كتزويج املرأة عىل عمتها أو خالتها.
 3ـ أن قول أيب بكر ال يعارض قول النبي  وال حيتج به معه ،مع أنه حيتمل أن أبا
بكر خصها بعطيته حلاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه ،مع اختصاصها بفضلها،
وكوهنا أم املؤمنني زوج رسول اَّلل  وغري ذلك من فضائلها ،وحيتمل أن يكون قد نحلها
ونحل غريها من ولده ،أو نحلها وهو يريد أن ينحل غريها ،فأدركه املوت قبل ذلك.
ويتعني محل حديثه عىل أحد هذه الوجوه ؛ ألن محله عىل مثل حمل النزاع منهي عنه ،وأقل
أحواله الكراهة ،والظاهر من حال أيب بكر اجتناب املكروهات.
 4ـ أن قول النبي (:فأشهد عىل هذا غريي)ليس بأمر ؛ ألن أدنى أحوال األمر
االستحباب والندب ،وال خالف يف كراهة هذا .وكيف جيوز أن يأمره بتأكيده ،مع أمره
برده ،وتسميته إياه جورا ،ومحل احلديث عىل هذا محل حلديث النبي  عىل التناقض
( )1املحىل.95/2:
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والتضاد .ولو أمر النبي  بإشهاد غريه ،المتثل بشري أمره ،ومل يرد ،وإنام هذا هتديد له عىل
هذا ،فيفيد ما أفاده النهي عن إمتامه.
 5ـ أن سعد بن عبادة قسم ماله بني بنيه يف حياته فولد له بعد ما مات فلقي عمر أبا
بكر فقال له :ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا املولود مل يرتك له يشء؟ فقال أبو بكر:
وأنا واَّلل ،فانطلق بنا إىل قيس بن سعد نكلمه يف أخيه ،فأتيناه فكلمناه فقال قيس :أما يشء
أمضاه سعد فال أرده أبدا ،ولكن أشهدكام أن نصيبي له .قال ابن حزم(:قد زاد قيس عىل
حقه ،وإقرار أيب بكر لتلك القسمة دليل عىل صحة اعتداهلا)
 6ـ أن أبا بكر قال لعائشة(:يا بنية ،إن نحلتك نخال من خيرب ،وإن أخاف أن أكون
آثرتك عىل ولدي ،وإنك مل تكون احتزتيه ،فرديه عىل ولدي؟ فقالت :يا أبتاه ،لو كانت يل
خيرب بجدادها ذهبا لرددهتا)
 7ـ عن معاوية بن حيدة أن أباه حيدة كان له بنون لعالت أصاغر ولده ،وكان له
مال كثري فجعله لبني علة واحدة ،فخرج ابنه معاوية حتى قدم عىل عثامن بن عفان فأخربه
بذلك ،فخري عثامن الشيخ بني أن يرد إليه ماله وبني أن يوزعه بينهم؟ فارتد ماله ،فلام مات
تركه األكابر إلخوهتم.
 8ـ أن تأويل املخالفني حلديث النعامن بأنه (وهبه مجيع ماله)ال يصح ،ملا ورد يف
بعض روايات احلديث(:بعض ماله) ،ويف بعض الروايات الثابتة(:بعض املوهبة من ماله)
 9ـ أن قوله (:أشهد عىل هذا غريي)جاء من باب الوعيد كقول اَّلل تعاىلَ ﴿:فإِ ْن
َش ِهدُ وا َفال ت َْش َهدْ َم َع ُه ْم﴾ (األنعام ،)150:فهو ليس عىل إباحة الشهادة عىل اجلور
والباطل ،بل هو من باب قوله تعاىلَ ﴿:ف َم ْن َشا َء َف ْل ُيؤْ ِم ْن َو َم ْن َشا َء
َف ْل َي ْك ُف ْر﴾(الكهف ،)29:وقوله تعاىل ﴿:اع َْم ُلوا َما ِش ْئ ُت ْم ﴾(فصلت ،)40:قال ابن
حزم(:وحاش له  أن يبيح ألحد الشهادة عىل ما أخرب به هو أنه جور ،وأن يمضيه وال
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يرده ،هذا ما ال جييزه مسلم)
 10ـ أن يقال للمخالفني :تلك العطية والصدقة أحق جائز هي أم باطل غري جائز،
وال سبيل إىل قسم ثالث؟ فإن قالوا :حق جائز؟ أعظموا الفرية ،إذ أخربوا أنه  أبى أن
يشهد عىل احلق ،وهو الذي نزل عليه قوله تعاىلَ ﴿:وال َي ْأ َب ُّ
الش َهدَ ا ُء ِإ َذا َما ُد ُعوا﴾
(البقرة ،)282:وإن قالوا :إهنا باطل غري جائز؟ أعظموا الفرية ،إذ أخربوا أن النبي 
حكم بالباطل ،وأنفذ اجلور ،وأمر باإلشهاد عىل عقده ،وكال القولني خمرج إىل الكفر بال
مرية ،وال بد من أحدمها.
 11ـ أن تعليل بعضهم عدم شهادة رسول اَّلل  بأنه إمام واإلمام ال يشهد غري
صحيح من جهتني:
األوىل :أنه كذب عىل رسول اَّلل  يف تقويله ما مل يقل.
الثانية :إن قوهلم :إن اإلمام ال يشهد غري صحيح ،بل اإلمام يشهد ؛ ألنه أحد
املسلمني املخاطبني بأن ال يأبوا إذا دعوا ،وبقوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ُكو ُنوا َق هو ِامنيَ
بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ ا َء َّللهِ َو َل ْو ع ََىل َأ ْن ُف ِس ُك ْم َأ ِو ا ْل َوالِدَ ْي ِن َو ْاألَ ْق َربِنيَ )(النساء ،)135:فهذا أمر لألئمة
ْ
بال شك وال مرية.
 12ـ أن تعليل بعضهم بأن النعامن كان كبريا ومل يكن قبض النحل ،وهذا غري
صحيح ،ألن صغر النعامن أشهر من الشمس ،وأنه ولد بعد اهلجرة بال خالف من أحد من
أهل العلم ،وقد بني ذلك يف حديث أيب حيان عن الشعبي عن النعامن(:وأنا يومئذ غالم)،
وال تطلق هذه اللفظة عىل رجل بالغ أصال.
 13ـ أن تعليل بعضهم بأن النحل مل يكن قد تم ،وإنام كان استشارة ،غري صحيح،
ألن روايات احلديث تدل عىل أنه نحله،كام يف أول احلديث(:نحلني أيب غالما)ويف
وسطه(:يا رسول اَّلل نحلت ابني هذا غالما) ،أما قول بشري ـ كام يف بعض الروايات ـ(:فإن
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أذنت يل أن أجيزه أجزته) ،فإنه قول صحيح ،وهو قول مؤمن ال يعمل إال ما أباحه له
رسول اَّلل  عىل ظاهره بال تأويل ،نعم ،إن أجازه النبي  أجازه بشري ،وإن مل جيزه 
رده بشري ومل جيزه كام فعل.
 14ـ أن استدالل املخالفني بقوله (:كل ذي مال أحق بامله)ال يصح هنا ،ألن اَّلل
ون َهلم ْ ِ
ِ ٍ
تعاىل قال ﴿ :وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن
َان ملُؤْ م ٍن َوال ُمؤْ منَة إِ َذا َق َىض اَّللهُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َ َ
َأ ْم ِر ِه ْم)(األحزاب ،)36:وقال تعاىل ﴿:النهبِ ُّي َأ ْو َىل بِاملُْؤْ ِمنِنيَ ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم)(األحزاب،)6:
فالذي حكم بإجياب الزكاة ،وفسخ أجر البغي ،وحلوان الكاهن ،وبيع اخلمر ،وبيع أم
الولد ،وبيع الربا ،هو الذي فسخ الصدقة والعطية املفضل فيها بعض الولد عىل بعض ،ولو
أهنم اعرتضوا أنفسهم هبذا االعرتاض يف إبطاهلم النحل والصدقة التي مل تقبض لكان أصح
وأثبت.
 15ـ أن استدالل بعض املخالفني بالعرف ال يصح ،وقد قال أنس(:ما أعرف مما
أدركت الناس عليه إال الصالة)
 16ـ أن ما نسبوه إىل الصحابة ال حجة هلم فيه ؛ ألنه ال حجة يف أحد دون رسول
اَّلل  ،زيادة عىل أن حديث أيب بكر قد ورد بخالف ما أوردوه ،وأما قول عمر،
وعثامن(:من نحل ولده نحال) ،فنحن مل نمنع نحل الولد وإنام منعنا املفاضلة ،وليس يف
كالمهام إباحة املفاضلة ،كام ليس فيه إباحة بيع اخلمر واخلنازير ،زيادة عىل أنه قد صح عنهام
املنع منها ،أما الرواية عن ابن عمر فليس فيها أنه مل ينحل اآلخرين قبل وال بعد بمثل ذلك،
بل فيها أنه قال :واقد ابني مسكني ،فصح أنه مل يكن نحله بعد كام نحل إخوته ،فأحلقه هبم،
وأخرجه عن املسكنة ،زيادة عىل أهنا من طريق ابن هليعة وهو ساقط.
القول الثان :إذا فاضل بني ولده يف العطية ،مل يؤمر برده ،وهو قول مالك ،والليث،
والثوري ،والشافعي ،وأصحاب الرأي ،وروي معنى ذلك عن رشيح ،وجابر بن زيد،
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واحلسن بن صالح ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عرشين وسقا ،دون سائر ولده.
 2ـ قول النبي  يف حديث النعامن بن بشري(:أشهد عىل هذا غريي) ،فأمره بتأكيدها
دون الرجوع فيها.
 3ـ أهنا عطية تلزم بموت األب ،فكانت جائزة ،كام لو سوى بينهم.
 4ـ قول عمر من نحل ولدا له.
 5ـ من طريق ابن وهب عن ابن هليعة عن بكري بن األشج عن نافع أن ابن عمر قطع
ثالثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض.
 6ـ عن القاسم بن عبد الرمحن األنصاري أنه كان مع ابن عمر إذ اشرتى أرضا من
رجل من األنصار ،ثم قال له ابن عمر :هذه األرض البني واقد ،فإنه مسكني ،نحله إياها
دون ولده.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل ما سبق من أدلة ،زيادة عىل أن
املصالح الرشعية من العدل بني األوالد ال تتحقق إال هبذا القول ،قال ابن حزم بعد نقله
الطرق الكثرية حلديث النعامن بن بشري(:فكانت هذه اآلثار متواترة متظاهرة :الشعبي،
وعروة بن الزبري ،وحممد بن النعامن ،ومحيد بن عبد الرمحن ،كلهم سمعه من النعامن .ورواه
عن هؤالء احلفالء من األئمة كلهم متفق عىل أمر رسول اَّلل  بفسخ تلك الصدقة
والعطية وردها ،وبني بعضهم أهنا ردت ،وأنه  أخرب أهنا جور ،واجلور ال حيل إمضاؤه
يف دين اَّلل تعاىل ،ولو جاز ذلك جلاز إمضاء كل جور وكل ظلم ،وهذا هدم اإلسالم
()1

جهارا)

( )1املحىل.95/2:
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ولكن ما معنى العدل بني األوالد يف العطية؟
نرى أن العدل ليس مقصودا به التسوية بينهم يف العطية ،بل املراد منه إعطاء كل
واحد منهم قدر ما حيتاجه ،فقد تكون حاجة بعضهم لظروف خاصة كمرض ونحوه أكرب
من حاجة اآلخر.
وهذا ما فهمه ابن حزم ـ وهو أكرب املدافعني عن العدل يف هذه الناحية ـ من معنى
العدل ،فقد قال(:وال حيل ألحد أن هيب ،وال أن يتصدق عىل أحد من ولده إال حتى يعطي
أو يتصدق عىل كل واحد منهم بمثل ذلك ،وال حيل أن يفضل ذكرا عىل أنثى ،وال أنثى عىل
ذكر ،فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدا وال بد ،وإنام هذا يف التطوع  -وأما يف النفقات
الواجبات فال ،وكذلك الكسوة الواجبة .لكن ينفق عىل كل امرئ منهم بحسب حاجته،
()1

وينفق عىل الفقري منهم دون الغني)

وهذا ما ذهب إليه املتأخرون من احلنفية ،قال الكاسان(:إال أنه ال يكون عدال سواء
كان املحروم فقيها تقيا أو جاهال فاسقا عىل قول املتقدمني من مشاخينا وأما عىل قول
()2

املتأخرين منهم ال بأس أن يعطي املتأدبني واملتفقهني دون الفسقة الفجرة)

وقد عرب عن هذا ابن قدامة بقوله(:فإن خص بعضهم ملعنى يقتيض ختصيصه ،مثل
اختصاصه بحاجة ،أو زمانة ،أو عمى ،أو كثرة عائلة ،أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ،أو
رصف عطيته عن بعض ولده لفسقه ،أو بدعته ،أو لكونه يستعني بام يأخذه عىل معصية اَّلل ،أو
ينفقه فيها ،فقد روي عن أمحد ما يدل عىل جواز ذلك ؛ لقوله يف ختصيص بعضهم بالوقف :ال
بأس به إذا كان حلاجة ،وأكرهه إذا كان عىل سبيل األثرة .والعطية يف معناه .وحيتمل ظاهر لفظه
املنع من التفضيل أو التخصيص عىل كل حال ؛ لكون النبي  مل يستفصل بشريا يف عطيته
( )1املحىل.95/2:
( )2بدائع الصنائع.127/6 :
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واألول أوىل إن شاء اَّلل ؛ حلديث أيب بكر ،وألن بعضهم اختص بمعنى يقتيض العطية ،فجاز أن
خيتص هبا ،كام لو اختص بالقرابة .وحديث بشري قضية يف عني ال عموم هلا ،وترك النبي 
()1

االستفصال جيوز أن يكون لعلمه باحلال)

كيفية التسوية بني الذكر واألنثى:
اختلف الفقهاء يف كيفية القسمة إن كان يف األوالد ذكور وإناث عىل قولني:
القول األول :أن التسوية املستحبة هي أن يقسم بينهم عىل حسب قسمة اَّلل تعاىل
املرياث( ،)2فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني ،وهو قول عطاء ،ورشيح ،وإسحاق ،وحممد
بن احلسن ،وأمحد ،قال رشيح لرجل قسم ماله بني ولده :ارددهم إىل سهام اَّلل تعاىل

( )1املغني.388/5 :
( )2ومثل هذا االختالف اختالفهم يف سائر األقارب ،فقد اختلفوا عىل قولني:
القول األول :ليس عليه التسوية بني سائر أقاربه ،وال إعطاؤهم عىل قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة،
كإخوة وأخوات ،وأعامم وبني عم ،أو من جهات ،كبنات وأخوات وغريهم ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
.1أهنا عطية لغري األوالد يف صحته ،فلم جتب عليه التسوية ،كام لو كانوا غري وارثني.
.2أن األصل إباحة ترصف اإلنسان يف ماله كيف شاء ،وإنام وجبت التسوية بني األوالد باخلرب ،وليس غريهم يف
معناهم.
.3أن األوالد استووا يف وجوب بر والدهم ،فاستووا يف عطيته ،كام قال النبي  « أيرسك أن يستووا يف برك ؟ قال:
نعم .قال :فسو بينهم » ،ومل يوجد هذا يف غريهم.
.4أن للوالد الرجوع فيام أعطى ولده ،فيمكنه أن يسوي بينهم باسرتجاع ما أعطاه لبعضهم ،وال يمكن ذلك يف
غريهم.
.5أن األوالد لشدة حمبة الوالد هلم ،ورصف ماله إليهم عادة .يتنافسون يف ذلك ،ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ،وال
يبارهيم يف ذلك غريهم ،فال يصح قياسه عليهم ،وال نص يف غريهم.
.6أن النبي  قد علم لبشري زوجة ،ومل يأمره بإعطائها شيئا حني أمره بالتسوية بني أوالده ،ومل يسأله هل لك وارث
غري ولدك ؟
القول الثان :املرشوع يف عطية األوالد وسائر األقارب ،أن يعطيهم عىل قدر مرياثهم ،فإن خالف وفعل ،فعليه أن
يرجع ويعمهم بالنحلة ،وهو قول أيب اخلطاب ،قياسا عىل األوالد ،ألهنم يف معناهم ،فثبت فيهم مثل حكمهم.
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وفرائضه .وقال عطاء :ما كانوا يقسمون إال عىل كتاب اَّلل تعاىل ،واستدلوا عىل ذلك بام
ييل:
 1ـ أن اَّلل تعاىل قسم بينهم ،فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ،وأوىل ما اقتدى بقسمة
اَّلل.
 2ـ أن العطية يف احلياة أحد حايل العطية ،فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيني،
كحالة املوت.
 3ـ أن العطية استعجال ملا يكون بعد املوت ،فينبغي أن تكون عىل حسبه ،كام أن
معجل الزكاة قبل وجوهبا يؤدهيا عىل صفة أدائها بعد وجوهبا ،وكذلك الكفارات املعجلة.
 4ـ أن الذكر أحوج من األنثى ،من قبل أهنام إذا تزوجا مجيعا فالصداق والنفقة ونفقة
األوالد عىل الذكر ،واألنثى هلا ذلك ،فكان أوىل بالتفضيل ؛ لزيادة حاجته.
 5ـ أن اَّلل تعاىل قسم املرياث ،ففضل الذكر مقرونا هبذا املعنى فتعلل به ،ويتعدى
ذلك إىل العطية يف احلياة.
 6ـ أن حديث بشري قضية يف عني ،وحكاية حال ال عموم هلا ،وإنام ثبت حكمها فيام
ماثلها ،زيادة عىل عدم علمنا بحال أوالد بشري ،هل كان فيهم أنثى أو ال؟ ولعل النبي 
قد علم أنه ليس له إال ولد ذكر ،ثم إنه يصح محل التسوية عىل القسمة عىل كتاب اَّلل تعاىل،
وحيتمل أنه أراد التسوية يف أصل العطاء ،ال يف صفته ،فإن القسمة ال تقتيض التسوية من
كل وجه.
 7ـ قول عطاء :ما كانوا يقسمون إال عىل كتاب اَّلل تعاىل .وهو خرب عن مجيعهم.
أن الصحيح من خرب ابن عباس الذي استدلوا به أنه مرسل.
القول الثان :تعطى األنثى مثل ما يعطى الذكر ،وهو قول أيب حنيفة ،ومالك،
والشافعي ،وابن املبارك ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
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 1ـ أن النبي  قال لبشري بن سعد(:سو بينهم)وعلل ذلك بقوله (:أيرسك أن
يستووا يف برك؟ .قال :نعم .قال :فسو بينهم) ،والبنت كاالبن يف استحقاق برها ،وكذلك
يف عطيتها.
 2ـ عن ابن عباس قال :قال رسول اَّلل (:سووا بني أوالدكم يف العطية ،ولو كنت
()1

مؤثرا ألحد آلثرت النساء عىل الرجال)

 3ـ أهنا عطية يف احلياة ،فاستوى فيها الذكر واألنثى ،كالنفقة والكسوة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه سابقا من مراعاة حاجة كل واحد منهم
بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى ،صغريا أو كبريا ،بل إنه احيانا تكون حاجة األنثى يف
بعض البالد أكرب من حاجة الذكر ،فيعطيها األب بقدر حاجتها.
أما املرياث ،فقد خصه اَّلل تعاىل بام بعد املوت ،وال يصح قياس ما بعد املوت عىل
احلياة ،بل ال يصح القياس يف املرياث مطلقا.
وقد ذكر ابن القيم خالف هذا الرتجيح ،مبينا املقاصد الرشعية املتحققة بذلك ،ومن
الوجوه التي ذكرها(:)2
 1ـ أن اَّلل تعاىل منع مما يؤدي إىل قطيعة الرحم والتسوية بني الذكر واألنثى خمالفة ملا
وضعه الرشع من التفصيل فيفيض ذلك إىل العداوة.
 2ـ أن الرشع أعلم بمصاحلنا فلو مل يكن األصلح التفضيل بني الذكر واألنثى ملا
رشعه.
 3ـ أن حاجة الذكر إىل املال أعظم من حاجة األنثى.
( )1سعيد يف سننه.
( )2بدائع الفوائد.672/3 :

271

 4ـ أن اَّلل تعاىل جعل األنثى عىل النصف من الذكر يف الشهادات واملرياث والديات
ويف العقيقة بالسنة.
 5ـ أن اَّلل تعاىل جعل الرجال قوامني عىل النساء فإذا علم الذكر أن األب زاد االنثى
عليالعطية التي أعطاها اَّلل وسواها بمن فضله اَّلل عليها أفىض ذلك إليالعداوة والقطيعة
كام إذا فضل عليه من سوى اَّلل بينه وبينه فأي فرق بني أن يفضل من أمر اَّلل بالتسوية بينه
وبني أخيه ويسوى بني من أمر اَّلل بالتفضيل بينهام.
وال يبعد ما ذكره ابن القيم برشط أن تكون حاجة األنثى أقل من حاجة الذكر ،وبذلك
يؤول األمر إىل مراعاة احلاجة.
موت اجلائر يف العطية:
اختلف الفقهاء فيام لو فاضل بني ولده يف العطايا ،أو خص بعضهم بعطية ،إذا كان
ذلك يف صحته( ،)1ثم مات قبل أن يسرتده ،هل يثبت ذلك للموهوب له ،ويلزم ،أم أن
لبقية الورثة اسرتداد ما أعطاه عىل قولني:
القول األول :ثبتت العطية ولزمت ،وال يمكن للورثة اسرتدادها ،وهو قول مالك،
والشافعي ،وأصحاب الرأي ،وأكثر أهل العلم ،وهو املنصوص عن أمحد ،يف رواية حممد
بن احلكم ،وامليمون ،وهو اختيار اخلالل ،وصاحبه أيب بكر ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قول أيب بكر لعائشة ملا نحلها نحال(:وددت لو أنك كنت حزتيه) ،فدل عىل أهنا
لو كانت حازته مل يكن له الرجوع.
 2ـ قول عمر(:ال نحلة إال نحلة حيوزها الولد دون الوالد)

( )1أما إن خص يف مرض موته بعض ورثته فإنه ال ينفذ ؛ ألن العطايا يف مرض املوت بمنزلة الوصية ،يف أهنا تعترب
من الثلث إذا كانت ألجنبي إمجاعا ،فكذلك ال تنفذ يف حق الوارث ،قال ابن املنذر «:أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم،
أن حكم اهلبات يف املرض الذي يموت فيه الواهب ،حكم الوصايا ».
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 3ـ أهنا عطية لولده فلزمت باملوت كام لو انفرد.
القول الثان :أن لسائر الورثة أن يرجتعوا ما وهبه ،وهو قول عروة بن الزبري،
وإسحاق( ،)1وهو رواية أخرى عن أمحد ،وقد اختاره ابن بطة وأبو حفص العكربيان،
واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن النبي  سمى ذلك جورا بقوله(:ال تشهدن عىل جور) ،واجلور حرام ال
حيل للفاعل فعله ،وال للمعطى تناوله.
 2ـ أن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد ،أن يرد قسمة أبيه حني ولد له ولد ،ومل يكن
علم به ،وال أعطاه شيئا ،وكان ذلك بعد موت سعد ،فروى سعيد ،بإسناده من طريقني .أن
سعد بن عبادة قسم ماله بني أوالده ،وخرج إىل الشام ،فامت هبا ،ثم ولد بعد ذلك ولد
فمشى أبو بكر وعمر ،إىل قيس بن سعد ،فقاال :إن سعدا قسم ماله ،ومل يدر ما يكون ،وإنا
نرى أن ترد هذه القسمة .فقال قيس :مل أكن ألغري شيئا صنعه سعد ،ولكن نصيبي له.
 3ـ أن املوت ال يغريه عن كونه جورا حراما ،فيجب رده.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة النظر إىل علة التفضيل ،فإن كانت حاجة املفضل إىل املال
بخالف املفضل عليه ،فإنه ال يرد ،بخالف ما لو كان التفضيل جائرا ،فإنه يرد ،وهذا ما يمكن أن
جيمع به بني القولني.

ثانيا ـ العدل يف املعاملة النفسية
من العدل الذي أمرت به الرشيعة اإلسالمية يف حق األوالد عدم التفريق بينهم عىل
أساس جنس كل منهام ،فال يفضل أي جنس عىل اآلخر ،سواء يف املعاملة النفسية أو يف

( )1إال أنه قال :إذا مات الرجل فهو مرياث بينهم ،ال يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته.
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احلقوق املادية ،وقد سلكت النصوص الرشعية لتعميق هذه املعان يف النفوس املؤمنة
املسالك التالية:
 1ـ اعتبار البنات هبة من اَّلل تعاىل:
فاَّلل تعاىل هو الذي خلق كال اجلنسني ،وهو الواهب ما يشاء منهم ملن يشاء ،رمحة
منه وفضال ،قال تعاىلَّ ﴿:للهِ م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ب َملِ ْن َي َشا ُء إِنَاث ًا
ض َْ
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َ َهي ُ
هَ َ
ُ
ِ
ِ
ب ملَِ ْن َي َشا ُء ُّ
يم
َو َ َهي ُ
جي َع ُل َم ْن َي َشا ُء عَقي ًام إِ هن ُه عَل ٌ
ور َأ ْو ُيزَ ِّو ُج ُه ْم ُذك َْران ًا َوإِنَاث ًا َو َ ْ
الذ ُك َ
َق ِد ٌير)(الشورى 49:ـ )50
ففي هاتني اآليتني الكريمتني مجيع األسس التي متأل نفس اإلنسان قناعة ورضا
وإيامنا بخريية قضاء اَّلل وهباته خللقه:
فاَّلل تعاىل قدم لآليات ببيان أنه املالك للسموات واألرض ،وأنه هو اخلالق ملا يشاء،
فلذلك كان االعرتاض عىل يشء من خلق اَّلل اعرتاضا عىل اَّلل من جهة ،ومعارضة مللك
اَّلل ومالكيته لألشياء من جهة أخرى.
ثم إن التأمل يف السموات واألرض ،والذي قدم به هلذه القضية ،كاف يف اإلذعان
َّلل والثقة يف تقسيمه تعاىل ،فالكون مؤسس عىل أحسن نظام وأعظمه دقة فال تفاوت فيه
ات طِباق ًا ما تَرى ِيف َخ ْل ِق الر ْمح َِن ِمن َت َفاو ٍ
وال فطور ﴿ ا هل ِذي َخ َل َق سبع سامو ٍ
ت َف ْار ِج ِع
ْ ُ
َ َْ ََ َ
ه
َ َ َ
ا ْل َب َرص َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ور)(امللك)3:
َ
وكام أن البناء الكون مؤسس عىل أساس الزوجية ،كام قال تعاىلَ ﴿:و ِم ْن ُك ِّل
ِ
ِ
َني)(الرعد ،)3:وقال تعاىلَ ﴿:و ِم ْن ُك ِّل َيش ٍء َخ َل ْقنَا زَ ْو َج ْ ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها زَ ْو َج ْ ِ
ني
ال هث َم َرات َج َع َل ف َ
ْ
َل َع هل ُك ْم ت ََذك ُهر َ
ون)(الذريات ،)49:فإن حياة اإلنسان واستمرار نوعه يستلزم وجود هذه
الزوجية يف نوع اإلنسان ،يقول سيد قطب(:وحكمة اَّلل ،وقاعدة احلياة ،اقتضت أن تنشأ
احلياة من زوجني ذكر وأنثى .فاألنثى أصيلة يف نظام احلياة أصالة الذكر ؛ بل ربام كانت أشد
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أصالة ألهنا املستقر .فكيف يغتم من يبرش باألنثى ،وكيف يتوارى من القوم من سوء ما
()1

برش به ونظام احلياة ال يقوم إال عىل وجود الزوجني دائام؟)

وبعد هذه املقدمة التي خترج اإلنسان من قفص أنانيته إىل رحابة الكون الواسع،
وتربطه باخلالق املالك خترب تتمة اآلية بأن اَّلل تعاىل بحكمته وعلمه وقدرته وجوده هو
الواهب هلذه الزوجية يف نوع اإلنسان،كام أنه هو الواهب هلا يف مجيع الكون ،فهو واهب
اإلناث كام أنه واهب الذكور ،كام أنه الواهب بمنع كل ذلك عىل من يشاء.
وقد عرب تعاىل عن إعطائه اإلناث بصيغة اهلبة ،مسويا هلم يف ذلك مع الذكور(،)2
ومن سوء األدب االعرتاض عىل هبة الكريم ،وازدرائها ،قال ابن القيم(:قسم سبحانه حال
الزوجني إىل أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود ،وأخرب أن ما قدره بينهام من الولد فقد
()3

وهبهام إياه ،وكفى بالعبد تعرضا ملقته أن يتسخط ما وهبه)

بل إن اَّلل تعاىل قدم اإلناث يف الذكر عىل الذكور ،ليبني أن رمحته بإعطاء األنثيقد
تكون أعظم من رمحته بإعطائه الذكور( ،)4ملن عرف كيف يتعامل مع هبة اَّلل.
( )1الظالل.2178 :
( )2وقد يتعلل البعض هنا بقوله تعاىلَ :ف َل هام َو َض َعتْ َها َقا َل ْت َر ِّب إِ ِّن َو َض ْعتُ َها ُأ ْنثَى َواَّللهُ َأ ْع َل ُم بِ َام َو َض َع ْت َو َليْ َس
الذك َُر ك ْ
ه
َاألُ ْنثَى)(آل عمران ،) 36:فاعترب الذكورة خريا من األنوثة ،وهذا خطأ كبري ،وهو حتميل لآلية ما ال حتتمله ،ألن هذه
املرأة الصاحلة إنام قصدت بكالمها « أهنا نذرت خدمة املسجد يف ولدها ،فلام رأته أنثى ال تصلح وأهنا عورة اعتذرت إىل رهبا
من وجودها هلا عىل خالف ما قصدته فيها».
( )3حتفة املودود.20 :
( )4من األرسار التي ذكرها العلامء لتقديم األنثى عىل الذكر يف اآلية:
.1جربا هلن ألجل استثقال الوالدين ملكاهنن.
 .2إنام قدمهن ألن سياق الكالم أنه فاعل ما يشاء ال ما يشاء األبوان فان األبوين ال يريدان إال الذكور غالبا وهو
سبحانه قد أخرب أنه خيلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء وال يريده األبوان ،وهذا أحسن من الذي قبله.
. 3أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره اجلاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن « أي هذا النوع املؤخر عندكم مقدم
عندي يف الذكر » وقد ذكر هذا الوجه ابن القيم واختاره.
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ويف التعبري باهلبة داللة أخرى هلا أمهيتها الواقعية ،وهي أن الكثري من العامة
يتصورون أن جنس املولود سببه األم ،فلذلك قد يطلق الرجل امرأته إن ولدت له إناثا(،)1
فرد اَّلل تعاىل بأن جنس املولود هبة منه ال عالقة له بأحدمها.
ويف التعبري داللة أخرى أعمق من ذلك كله لتعلقها باجلنس البرشي مجيعا ،وهو أن
األمر لو ترك لألهواء النقرض اجلنس البرشي من زمن بعيد ،ألن األهواء قد متيل بحسب
(املوضة)إىل جنس معني مما ينشأ عنه اختالل التوازن الذي حيفظ النوع ،يقول سيد
قطب(:هذا القدر الذي جيريه اَّلل يف كل مرة ،فيهب ملن يشاء إناثا وهيب ملن يشاء الذكور،
حيافظ عىل توازن دائم يف األرض كلها بني عدد من جيري هبم ليكونوا إناثا ،وعدد من جيري
هبم ليكونوا ذكورا .فال يقع اختالل  -عىل مستوى البرشية كلها  -يف هذا التوازن .الذي
عن طريقة يتم اإلخصاب واإلكثار ،وتتم به حياة زوجية مستقرة يف الوقت ذاته ..ذلك أن
األخصاب واإلكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور ..ولكن اَّلل قدر يف احلياة اإلنسانية
أن هذا ليس هو غاية االلتقاء بني الذكر واألنثى ؛ إنام الغاية  -التي متيز اإلنسان من احليوان
 هي استقرار احلياة الزوجية بني ذكر وأنثى ..ملا وراء هذا االستقرار من أهداف ال تتم إالبه .وأمهها استقرار الذرية يف كنف أبوين يف حميط أرسة ،ليتم إعداد هذه الذرية لدورها
اإلنسان اخلاص  -فوق إعدادها لتحصيل القوت ومحاية النفس كاحليوان  -والدور
اإلنسان اخلاص حيتاج إىل االستقرار بني أبوين يف أرسة فرتة أطول جدا مما حتتاج إليه طفولة

( )1ذكر القرطبي عن بعض العرب أن امرأته ولدت بنتا ،فهجر البيت وصار يف بيت زوجته األخرى ،فقالت:
ما أليب محــزة ال يأتيـــنا غضـبان أال نـلد البنينا
يظل يف البيت الذي يليــــنا تاَّلل ما كان ذلك يف أيدينا
بل نحن كاألرض لزارعـينــا يلبث ما قد زرعوه فيـنا
وإنام نأخذ ما أعطينا.
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()1

احليوان)

والقرآن الكريم يذكر نموذج البنت التي تلقت تربية صاحلة جعلتها من سيدات
نساء العاملني ،وهي مريم ـ عليها السالم ـ التي اصطفاها اَّلل وطهرها واصطفاها عىل نساء
العاملني ،وقد كانت أمها عندما محلت هبا تتمنى أن تكون ذكر ًا خيدم اهليكل ،ويكون من
الصاحلني ،كام قال تعاىل﴿:إِ ْذ َقا َل ِ
ت ِع ْم َر َ
ت َل َك َما ِيف َب ْطنِي حمُ هَرر ًا
ان َر ِّب إِ ِّن ن ََذ ْر ُ
ت ا ْم َر َأ ُ
ِ
ْت الس ِم ُ ِ
يم)(آل عمران)35:
يع ا ْل َعل ُ
َف َت َق هب ْل منِّي إِن َهك َأن َ ه
ولكن اَّلل تعاىل وهب لتلك األم بتلك الفتاة الطاهرة أعظم مما متنت ،ألن أمنيتها
كانت جمرد خادم خيدم اهليكل ،فإذا هبا ترزق بالصديقة أم املسيح ،قال تعاىلَ ﴿:و ُأ ُّم ُه
ِصدِّ ي َق ٌة﴾ (املائدة)75:
 2ـ اعتبار تسخط البنات من اجلاهلية:
اجلاهلية يف املفهوم الرشعي ال تتوقف عند فرتة معينة أو بقعة حمدودة من العامل ،بل
هي تعبري عن االنحراف العقدي الذي يسم احلياة بوسم معينة ،تنبعث منه مجيع
االنحرافات ،ومن االنحراف العقدي الناتج عن عدم فهم حقيقة الفضل اإلهلي هببة املولود
سواء كان ذكرا أو أنثى انحدرت سالالت كثرية من االنحرافات ،منها:
تسخط البنات:
فقد كان العرب يف اجلاهلية يتشامتون بميالد البنات ،ويضيقون به ،حتى قال أحد
اآلباء  -وقد برش بأن زوجه ولدت أنثى ( :-واَّلل ما هي بنعم الولد ،نرصها بكاء ،وبرها
()2

رسقة

( )1الظالل.1160 :
( )2يريد أهنا ال تستطيع أن تنرص أباها وأهلها إال بالرصاخ والبكاء ال بالقتال ،وال أن تربهم إال بأن تأخذ من مال
زوجها ألهلها.

277

وقد وردت النصوص القرآنية الكثرية خترب عن كيفية استقبال أهل اجلاهلية للبنات،
ِ
ِ
يم َيت ََو َارى ِم َن ا ْل َق ْو ِم ِم ْن
رش َأ َحدُ ُه ْم بِ ْاألُ ْن َثى َظ هل َو ْج ُه ُه ُم ْس َو ّد ًا َو ُه َو كَظ ٌ
قال تعاىلَ ﴿:وإ َذا ُب ِّ َ
ِ
ٍ
وء ما ب ِّ ِ ِ
الرت ِ
حي ُك ُم َ
ون)(النحل 58:ـ )59
اب َأال َسا َء َما َ ْ
رش بِه َأ ُي ْمس ُك ُه ع ََىل ُهون َأ ْم َيدُ ُّس ُه ِيف ُّ َ
ُس َ ُ َ
فاآليات الكريمة تصف رجال قد ترسخت فيه قيم اجلاهلية وتصوراهتا حتى مألت
صدره ظلمة ،انبعث منها سواد كالح غمر وجهه.
وبام أن عقله قد حجب يف تلك اللحظة عن النظر للحقيقة التي يرشد إليها القرآن
الكريم ،ويمتلئ بجامهلا قلب املؤمن ،بل تركه لتصورات املجتمع تنقش فيه ما تشاء ،فإن
تلك التصورات جعلته إنسانا سلبيا منكمشا عىل نفسه كظيام يكره أن يراه الناس ،وكأنه قد
أجرم جرما عظيام خياف عقابه.
وهو يف تلك اللحظة التي غرق فيها يف بحر السواد والظالم يعيش بصحبة الشيطان
ٍ
ِ
الرت ِ
اب ﴾ (النحل)59:
الذي يميل عليه ما سيفعله ﴿ َأ ُي ْمس ُك ُه ع ََىل ُهون َأ ْم َيدُ ُّس ُه ِيف ُّ َ
ويف كال احلالني يرىض الشيطان الذي زين له هذه التصورات ثم عذبه هبا ،فهو إن
قتل حتمل جرم قتلها ،وإن أمسكها أبقاها مهانة ال يورثها وال يعتني هبا ،ويفضل أوالده
الذكور عليها ،ويذيقها فوق ذلك من العذاب النفيس ما يفوق قتله هلا.
هبذه الصورة ترسم اآليات الكريمة كيفية استقبال اجلاهيل لألنثى ،وهي ال تصفه
واقعا جغرافيا أو تارخييا ،وإنام تصف حالة نفسية قد تعرض يف أي زمان وألي شخص ال
زال فيه حظا من اجلاهلية ،يقول سيد قطب(:وكلام انحرفت املجتمعات عن العقيدة
الصحيحة عادت تصورات اجلاهلية تطل بقروهنا ..ويف كثري من املجتمعات اليوم تعود
تلك التصورات إىل الظهور .فاألنثى ال يرحب بمولدها كثري من األوساط وكثري من
الناس ،وال تعامل معاملة الذكر من العناية واالحرتام .وهذه وثنية جاهلية يف إحدى
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()1

صورها ،نشأت من االنحراف الذي أصاب العقيدة اإلسالمية)
قتل البنات:

وهو سلوك جاهيل ناتج عن النظرة اخلاطئة للمرأة ،وهو قمة ما يبعثه االنحراف من
سلوك ،وهو قمة تزيني الشيطان لإلنسان ،أو هيمنته عليه ،قال تعاىلَ ﴿:وك ََذلِ َك زَ هي َن لِكَثِ ٍري
ِمن املُْ ْ ِ ِ
ِِ
وه ْم َولِ َي ْلبِ ُسوا َع َل ْي ِه ْم ِدين َُه ْم َو َل ْو َشا َء اَّللهُ َما َف َع ُلو ُه
رش َكاؤُ ُه ْم لِ ُ ْري ُد ُ
َ
رشكنيَ َقت َْل َأ ْوالده ْم ُ َ
رت َ
ون)(األنعام)137:
َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َ ُ
وقد كان الوأد يتم يف صورة قاسية إذ كانت البنت تدفن حية( ،)2وكانوا يفتنون يف
قتلها بشتى الطرق ،فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون يف السادسة من
عمرها ،ثم يقول ألمها:طيبيها وزينيها حتى أذهب هبا إىل أمحائها ،وقد حفر هلا بئرا يف
الصحراء ،فيبلغ هبا البئر ،فيقول هلا:انظري فيها .ثم يدفعها دفعا وهييل الرتاب عليها ،وعند
بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها املخاض جلست فوق حفرة حمفورة ،فإذا كان املولود بنتا
رمت هبا فيها وردمتها ،وإن كان ابنا قامت به معها ،وكانوا يرددون مفتخرين:
سميتها إذ ولدت متوت والقرب صهر ضامن زميت
قال قتادة :كانت اجلاهلية يقتل أحدهم ابنته ،ويغذو كلبه ،فعاتبهم اَّلل عىل ذلك،
وتوعدهم بقوله تعاىلَ ﴿:وإِ َذا املَْ ْوؤُ و َد ُة ُسئِ َل ْت بِ َأ ِّي َذن ٍ
ْب ُقتِ َل ْت)(التكوير 8:ـ )9
إهانة البنات:
وهو ما أخرب عنه قوله تعاىلَ ﴿:أيم ِس ُكه ع ََىل ُه ٍ
ون﴾(النحل ،)59:فقد كان بعضهم
ُْ ُ
إذا نوى أال يئد الوليدة أمسكها مهينة إىل أن تقدر عىل الرعي ،فيلبسها جبة من صوف أو
( )1الظالل.2178 :
( )2وقد كان ذوو الرشف منهم يمتنعون من هذا ،ويمنعون منه ،حتى افتخر به الفرزدق ،فقال:
ومنا الذي منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يو َأد
يعني جده صعصعة كان يشرتهين من آبائهن .فجاء اإلسالم وقد أحيا سبعني موؤودة.
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شعر ويرسلها يف البادية ترعى له إبله ،فأما الذين ال يئدون البنات وال يرسلوهنن للرعي،
فكانت هلم وسائل أخرى إلذاقتها اخلسف والبخس ..كانت إذا تزوجت ومات زوجها
جاء وليه فألقى عليها ثوبه .ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فال يتزوجها أحد ،فإن أعجبته
تزوجها ،العربة برغبتها هي وال إرادهتا ! وإن مل تعجبه حبسها حتى متوت فريثها .أو أن
تفتدي نفسها منه بامل يف هذه احلالة أو تلك.
وكان بعضهم يطلق املرأة ويشرتط عليها أال تنكح غريه إال من أراد .إال أن تفتدي
نفسها منه بام كان أعطاها ..وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته عىل الصبي فيهم
حتى يكرب فيأخذها ..وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره ييل أمرها ،فيحبسها عن الزواج،
رجاء أن متوت امرأته فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغري طمعا يف ماهلا أو مجاهلا..
وكانت بعض الرشائع القديمة تعطي األب احلق يف بيع ابنته إذا شاء ،وبعضها اآلخر
 كرشيعة محورايب  -جتيز له أن يسلمها إىل رجل آخر ليقتلها أو يملكها إذا قتل األب ابنهالرجل اآلخر.
يقول سيد قطب تعليقا عىل هذه السلوكات اجلاهلية(:فهذه كانت نظرة اجلاهلية إىل
املرأة عىل كل حال حتى جاء اإلسالم يشنع هبذه العادات ويقبحها وينهى عن الوأد ويغلظ
فعلته ،وجيعلها موضوعا من موضوعات احلساب يوم القيامة ،يذكره يف سياق هذا اهلول
اهلائج املائج ،كأنه حدث كون من هذه األحداث العظام ،ويقول:إن املوءودة ستسأل عن
وأدها ..فكيف بوائدها؟!
وما كان يمكن أن تنبت كرامة املرأة من البيئة اجلاهلية أبدا ؛ لوال أن تتنزل هبا رشيعة
اَّلل وهنجه يف كرامة البرشية كلها ،ويف تكريم اإلنسان:الذكر واألنثى ؛ ويف رفعه إىل املكان
الالئق بكائن حيمل نفخة من روح اَّلل العيل األعىل .فمن هذا املصدر انبثقت كرامة املرأة
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()1

التي جاء هبا اإلسالم ،ال من أي عامل من عوامل البيئة)
تناقض وأوهام:

والقرآن الكريم يذكر حالة أخرى مناقضة هلذه احلالة ،أو قد تكون هروبا من هذه
احلالة ،حيث أن اجلاهيل الذي يستقبل ابنته هذا االستقبال ،ويعاملها هذه املعاملة ال يأنف
ِ
رض َب لِ هلر ْمح َِن َم َث ً
ال َظ هل َو ْج ُه ُه
رش َأ َحدُ ُه ْم بِ َام َ َ
من نسبة اإلناث إىل اَّلل ،قال تعاىلَ ﴿:وإ َذا ُب ِّ َ
ون َّللهِ ا ْلبن ِ
ِ
جي َع ُل َ
َات ُس ْب َحا َن ُه َو َهل ُ ْم َما
َ
يم)(الزخرف ،)17:وقال تعاىلَ ﴿:و َ ْ
ُم ْس َو ّد ًا َو ُه َو كَظ ٌ
َي ْشت َُه َ
ون)(النحل)57:
بل جعلوا املالئكة ـ وهم يف نظرهم يف منتهى العلو والرفعة ـ إناث ًا ،واعتربوهم بنات
اَّللّ ،فعبدوها معه ،فنسبوا إليه تعاىل الولد وال ولد له ،ثم أعطوه أخس القسمني من األوالد
يف تصورهم ،وهو البنات وهم ال يرضوهنا ألنفسهم ،قال تعاىلَ ﴿:أ َل ُك ُم ه
الذك َُر َو َل ُه ْاألُ ْن َثى
تِ ْل َك إِذ ًا ِق ْس َم ٌة ِضيزَ ى)(النجم)21،22:
ومثل هذا التناقض تقع فيه مجيع اجلاهليات ،ففي عرصنا احلديث نرى التفاوت
العظيم بني اخلطاب النظري والسلوك العميل يف التعامل مع املرأة ،فبينام يدافعون عن املرأة
وينترصون هلا ،وينصبون أنفسهم حمامني عن مصاحلها إذا هبم يزجون هبا يف املواخري
واحلانات وجيعلوهنا لوحة إشهارية عىل سلعهم ومنتجاهتم ،يبتذلون كرامتها وهيينوهنا بكل
صنوف اإلهانات ،ويعتربون بعد ذلك هذا السلوك حضارة ورقيا وحتررا.
 3ـ اجلزاء عىل اإلحسان هلا:
فقد ورد يف النصوص اإلخبار باجلزاء العظيم الذي أعده اَّلل ملن رزق ببنات ،فأحسن
تأديبهن وتعليمهن ،ومن أنواع الثواب املذكورة:
احلجاب من النار:
( )1الظالل.3840 :
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فقد قال (:من كانت له بنت فأدهبا فأحسن أدهبا وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها
()1

من نعم اَّلل التي أسبغ عليه كانت له سرتا أو حجابا من النار)

و جاء يف احلديث عن عائشة قالت :جاءتني امرأة ومعها ابنتان هلا ،فسألتني فلم جتد عندي
غري مترة واحدة ،فأعطيتها إياها فأخذهتا فقسمتها بني ابنتيها ومل تأكل منها شيئا ،ثم قامت
فخرجت وابنتاها ،فدخل عيل النبي  فحدثته حديثها ،فقال النبي (:من ابتيل من البنات
()2

بيشء فأحسن إليهن كن له سرتا من النار)

ففي هذا احلديث إخبار بأول جزاء يناله من رزق إناثا ،فأحسن إليهن ،وبرهن ،وهو أن
هؤالء البنات يقفن حجابا بينه وبني النار.
وقد عرب يف احلديث عن هبة اإلناث بأن ذلك من البالء ،وهذا مما قد يساء فهمه ،خاصة
مع أن النص القرآن عرب عن هذا باهلبة ،وقد تكلم العلامء يف توجيه هذا اللفظ( ،)3ومن األقوال
يف ذلك:
 1ـ أن الناس يكرهون البنات فجاء الرشع بزجرهم عن ذلك ورغب يف إبقائهن
وترك قتلهن بام ذكر من الثواب املوعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه يف الصرب عليهن.
 2ـ أن معنى االبتالء هنا االختبار أي من اخترب بيشء من البنات لينظر ما يفعل
أحيسن إليهن أو ييسء وهلذا قيده يف حديث أيب سعيد بالتقوى ،فإن من ال يتقي اَّلل ال يأمن
أن يتضجر بمن وكله اَّلل إليه أو يقرص عام أمر بفعله أوال يقصد بفعله امتثال أمر اَّلل
وحتصيل ثوابه.
ونرى أن املقام الذي وقفت فيه هذه املرأة الفقرية ـ التي كانت سببا لقوله  ـ مقام
( )1أبو نعيم.
( )2مسلم.
( )3واختلف يف املراد باالبتالء هل هو نفس وجودهن أو ابتىل بام يصدر منهن وكذلك هل هو عىل العموم يف البنات
أو املراد من اتصف منهن باحلاجة إىل ما يفعل به.
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بالء وفتنة ،فلذلك عرب  عن ذلك بلفظ البالء.
زيادة عىل أن اَّلل تعاىل يف القرآن الكريم عرب عن نعمه بكوهنا بالء من اَّلل وفتنة ،كام
اخلَ ْ ِري فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا ُت ْر َج ُع َ
الرش َو ْ
ون)(االنبياء ،)35:فالبالء قد يكون
قال تعاىلَ ﴿:و َن ْب ُلو ُك ْم بِ ه ِّ
خريا وقد يكون رشا.
بل عرب اَّلل تعاىل عن نعمة األموال واألوالد بأهنا من الفتنة والبالء ،قال تعاىل﴿:
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (ألنفال ،)28:وقال تعاىل
َوا ْع َل ُموا َأن َهام َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْوال ُد ُك ْم ف ْتنَ ٌة َو َأ هن اَّللهَ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ (التغابن)15:
معربا بصيغة احلرص ﴿:إِن َهام َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْوال ُد ُك ْم ف ْتنَ ٌة َواَّللهُ عنْدَ ُه َأ ْج ٌر عَظ ٌ
دخول اجلنة:
وقد ورد يف ذلك حديث حسن ،قال (:ال يكون ألحد ثالث بنات أو ثالث أخوات
()1

أو بنتان أو أختان فيتقي اَّلل فيهن وحيسن إليهن إال دخل اجلنة)

ويف حديث آخر أن سول اَّلل  قال(:من كان له ثالث بنات ،فصرب عىل ألوائهن
ورضائهن ورسائهن ،أدخله اَّلل اجلنة برمحته إياهن) .فقال رجل :واثنتان يا رسول اَّلل؟
()2

قال( :واثنتان) .قال رجل :يا رسول اَّلل ،وواحدة؟ قال( :وواحدة)

وروى ابن عباس مرفوع ًا (من كانت له أنثى فلم يئدها ومل هينها ،ومل يؤثر ولده -
يعني الذكور  -عليها ،أدخله اَّلل اجلنة).
مرافقة رسول اَّلل  يف اجلنة:
وهذا أعظم جزاء هتفوا إليه قلوب املؤمنني ،وقد عرب  عن هذا اجلزاء اجلزيل بقوله
(:من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو)( )3وضم أصابعه.

( )1أبو داود.
( )2اخلرائطي يف مكارم األخالق.
( )3مسلم.
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وهذا اجلزاء األخري الذي هو قمة اجلزاء ،ال يناله إال من بالغ يف اإلحسان إليهن،
ويف اتقاء اَّلل فيهن ،كام كان رسول اَّلل  يفعل ،وقد روي من ذلك الكثري ،فقد كان 
()1

يقول يف فاطمة(:فاطمة بضعة مني ،فمن أغضبها أغضبني)

وكان يقول فيها(:فاطمة بضعة مني ،يقبضني ما يقبضها ،ويبسطني ما يبسطها ،وإن
األنساب تنقطع يوم القيامة غري نسبي وسببي وصهري)
()2

وقال لعيل(:فاطمة أحب إيل منك ،وأنت أعز إيل منها)

وألجل هذا قال صالح بن أمحد :كان أيب إذا ولد له ابنة يقول(:األنبياء كانوا آباء
بنات)ويقول(:قد جاء يف البنات ما قد علمت)
وقال يعقوب بن بختان(:ولد يل سبع بنات فكنت كلام ولد يل ابنة دخلت عىل أمحد
بن حنبل ،فيقول يل(:يا أبا يوسف األنبياء آباء بنات)فكان يذهب قوله مهي)
ويذهب اإلسالم بعد ذلك إىل كراهة اإلساءة إليها ورضهبا وإساءة معاملتها ...كان
لعبد اَّلل بن رواحة جارية تتعاهد غنمه فعدا ذئب عليها فأكل واحدة منها ،فرضهبا عبد اَّلل
عىل وجهها ثم ندم ،فأخرب الرسول  بام فعل ،فغضب الرسول  غضب ًا شديد ًا حتى
امحر وجهه وهاب أصحابه أن يكلموه وقال لعبد اَّلل :رضبت وجه مؤمنة؟ وما عسى
الصبية أن تفعل بالذئب؟ وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب؟ وما زال يكرر ذلك.
وعن أيب ظبية قال :مرض عبد اَّللّ مرضه الذي تويف فيه ،فعاده عثامن بن ع ّفان،
فقال :ما تشتكي؟ قال :ذنويب ،قال :فام تشتهي؟ قال :رمحة ريب ،قال :أال آمر لك بطبيب؟
قال :الطبيب أمرضني ،قال :أال آمر لك بعطاء؟ قال :ال حاجة يل فيه ،قال :يكون لبناتك
من بعدك ،قال :أختشى عىل بنايت الفقر؟ إن أمرت بنايت يقرأن كل ليلة سورة الواقعة ،وإن
( )1الرتمذي كتاب املناقب باب فضل فاطمة ...رقم  3869وقال :حسن صحيح.
( )2الطربان يف األوسط عن أيب هريرة.
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سمعت رسول اَّللّ  يقول(:من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبد ًا)

()1

وعن أيب قتادة قال :بينام نحن عىل باب رسول اَّلل  جلوس إذا خرج علينا رسول
اَّلل  جيمل أمامة بنت أيب العاص بني الربيع ،وأمها زينب بنت رسول اَّلل  وهي صبية
()2

فصىل وهي عىل عاتقه ،يضعها إذا ركع ويعيدها عىل عاتقه إذا قام ،حتى قىض صالته)

هكذا ينبغي أن يكون األب مع البنت حتى يف العبادة بني يدي اَّلل تعاىل ،وكانت
فاطمة بنت الرسول



إذا دخلت عىل أبيها رحب هبا وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها

وأجلسها يف جملسه.
حتديد سلطات األب عىل بناته:
وذلك يف مقابل السلوك اجلاهيل الذي يفرض عىل املرأة سلطة من كل اجلهات ،فهي
حتت استبداد أبيها ،وتسلط أخيها ،وهيمنة قبيلتها ،فجاء اإلسالم ليخلصها من كل ذلك.
امها َمت ِيش ع ََىل استِحي ٍ
اء َقا َل ْت
ْ َْ
وإىل هذا التحرر اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿:ف َجا َء ْت ُه إِ ْحدَ ُ َ ْ
ِ
إِ هن َأ ِيب يدْ ُع َ ِ
َف
ص َق َال ال َخت ْ
ص َع َل ْيه ا ْل َق َص َ
وك ل َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا َف َل هام َجا َء ُه َو َق ه
َ

ِ
ِ
نَجو َ ِ
ِ
ت ا ْل َق ِو ُّي
اس َت ْأ َج ْر َ
َ ْ
اس َت ْأج ْر ُه إِ هن َخ ْ َري َم ِن ْ
امها َيا َأ َبت ْ
ت م َن ا ْل َق ْو ِم ال هظاملنيَ َقا َل ْت إِ ْحدَ ُ َ
ْاألَ ِمنيُ )(القصص 25:ـ )26

فهاتني اآليتني ترسم صورة لبنات الصاحلني ،فهي خترج من بيتها ،ولكن عىل
استحياء ،وهي تشري عىل أبيها ال يمنعها استبداده ،وال تقف عقدة اخلجل بينها وبني إبداء
رأهيا ،بل االستدالل له والربهنة عليه والدفاع عنه.
وكان رأهيا فيه يف قمة الصحة ،حتى اعتربه عبداَّلل بن مسعود من الفراسة،
فقال(:أحسن الناس فراسة :العزيز حني تفرس يف يوسف فقال ﴿:عَسى َأ ْن ينْ َفعنَا َأو َنت ِ
هخ َذ ُه
َ َ ْ
َ
( )1ابن عساكر وأبو يعىل ،وقال بعده :فكان أبو ظبية ال يدعها.
( )2البخاري.
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اس َت ْأ ِج ْر ُه إِ هن َخ ْ َري َم ِن
َو َلد ًا ﴾ (يوسف ،)21:وبنت شعيب حني قالت ألبيها يف موسىْ ﴿:
ت ا ْل َق ِو ُّي ْاألَ ِمنيُ ﴾ (القصص))26:
اس َت ْأ َج ْر َ
ْ
وهكذا يمهد القرآن الكريم األرضية اإليامنية التي تقبل املرأة كائنا اجتامعيا له رأيه
وشخصيته التي ال ختتلف عن الرجل يف قليل أو كثري.
وانطالقا من هذا مل جتعل الرشيعة لألب أي سلطة عىل بناته سوى سلطة التأديب
والرعاية والتهذيب الديني واخللقي ،مثل إخواهنا الذكور ،فيأمرها بالصالة إذا بلغت سبع
سنني ،ويرضهبا عليها إذا بلغت عرش ًا ،ويفرق حينئذ بينها وبني إخوهتا يف املضجع ،ويلزمها
أدب اإلسالم يف اللباس والزينة واخلروج والكالم ،وينفق عليها واجبة دين ًا وقضا ًء حتى
تتزوج.
وقد كان  يبطل زواج من أجربها أبوها بمن ال ترضاه ،وقد سبق يف األجزاء
املاضية معرفة قصة خنساء بنت خدام األنصارية من (أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت
ذلك ،فأتت رسول اَّلل  فرد نكاحها)
وقد ذكرنا التفاصيل الكثرية لذلك يف أجزاء هذه السلسلة.
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الفصل السادس
احلقوق الرشعية للقيط
سنتناول يف هذا الفصل أكثر الفئات القارصة قصورا ،وأشدها ضعفا ،وهم اللقطاء ،لنبني
من خالله املدى الذي راعته الرشيعة يف احلفاظ عىل حقوقهم ،ونصحح األخطاء الكثرية التي
جتعل هذه الفئة املستضعفة جمرمة( )1مع أنه ال ذنب هلا ،وال جريرة تتحملها ،بل هي ضحية من
الضحايا حتتاج محاية ال نقدا ،وعونا ال عتابا ،وسلوكا إيامنيا رحيام ،ال سلوكا جاهليا أثيام.
وقد حاولنا حرص حقوق اللقطاء بحسب ما ورد يف الترشيع اإلسالمي إىل ما ييل:
احلرية ..والنسب ..والنفقة ..والتملك ..واحلقوق املدنية ..وحفظ العرض ..واحلامية..
واحلفظ من التنازع.
وقد خصصنا لكل حق منها مبحثا خاصا ،مقدمني لذلك بتعريف اللقيط وبيان حكم
التقاطه.
حقيقة اللقيط وحكم التقاطه:
اللقيط هو اسم للطفل املفقود وهو امللقى ،أو الطفل املأخوذ واملرفوع عادة(.)2

( )1حتى أن هناك أحاديث كثرية وضعت تنفر من اللقطاء ،وتعتربهم جمرمني ،وهي لألسف تنترش ،وكأهنا بدهييات
مع أهنا كذب مناقض للقرآن الكريم ،ومناقض للسنة ومناقض للرشيعة السمحة العادلة ،ومن ذلك ما وري يف احلديث
املكذوب «:ال يدخل اجلنة ولد زنى وال ولده وال ولد ولده » ،ومنها ما روي أن « أوالد الزنى حيرشون يوم القيامة يف صورة
القردة واخلنازير»
( )2تسميته لقيطا باسم العاقبة ؛ ألنه يلقط عادة أي :يؤخذ ويرفع ،وتسمية اليشء باسم عاقبته أمر شائع يف اللغة قال
ِ
اَّلل تعاىل :ود َخ َل معه السجن َفتَي ِ
ِ
ان َق َال َأ َحدُ ُ َ ِ
رص َمخْر ًا﴾(يوسف)36:وقال اَّلل تعاىل :إِن َهك َميِّ ٌت َوإِ ههنُ ْم
َ َ ُ ِّ ْ َ َ
َ َ
مها إ ِّن َأ َران َأ ْع ُ
َميِّ ُت َ
ون((الزمر ،) 30:والعرب تسمي العنب مخرا واحلي الذي حيتمل املوت ميتا باسم العاقبة ،انظر :بدائع الصنائع.197/6 :
وهو من جهة أخرى من باب التفاؤل بالتقاطه بخالف تسميته منبوذا.
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()1

وعرفه ابن عرفة :بأنه (صغري آدمي مل يعلم أبواه وال رقه)

وعرفه يف الفتاوى اهلندية بأنه (اسم حلي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من
()2

هتمة الزنا مضيعه آثم وحمرزه غانم)

ومن أسامئه املنبوذ ،وقد فرق بعضهم بني املنبوذ واللقيط :فخص املنبوذ بمن طرح عندما
ولد وشأنه فيمن كان ولد زنا ،أما اللقيط فهو ما طرح يف الشدائد واحلرب ال عندما ولد ،وهلذا
()3

قال مالك فيمن قال لرجل يا منبوذ(:ال يعلم منبوذ إال ولد الزنا)

وقد اتفق الفقهاء عىل وجوب التقاط اللقيط ،وأن وجوبه عىل الكفاية ،إذا قام به واحد
سقط عن الباقني ،فإن تركه اجلامعة ،أثموا كلهم ،إذا علموا فرتكوه مع إمكان أخذه ،بل اعترب ابن
حزم التقصري يف ذلك من قتل النفس بغري حق ،قال(:إن وجد صغري منبوذ ففرض عىل من
بحرضته أن يقوم به وال بد ،لقول اَّلل تعاىل ﴿:و َتعاو ُنوا عَ َىل ا ْل ِرب والت ْهقوى وال َتعاو ُنوا عَ َىل ْ ِ
األ ْث ِم
ِّ َ َ َ َ َ
َ َ َ
وا ْلعدْ و ِ
َّلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾ (املائدة ،)2:وقال تعاىلَ ﴿:و َم ْن َأ ْح َي َاها َفكَ َأن َهام َأ ْح َيا
َّلل ِإ هن ا هَ
ان َوات ُهقوا ا هَ
َ ُ َ
النهاس َ ِ
()4
مجيع ًا ﴾ (املائدة)32:
َ
ثم بني األثر املرتتب عىل التقصري يف هذا احلكم هبذا األسلوب املؤثر ،فقال(:وال إثم
أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة عىل اإلسالم  -صغرية ال ذنب هلا  -حتى متوت جوعا
وبردا أو تأكله الكالب هو قاتل نفس عمدا بال شك ،وقد صح عن رسول اَّلل (:من ال يرحم
()5

الناس ال يرمحه اَّلل)

ومن أدلة هذا احلكم زيادة عىل ما ذكر ابن حزم:
( )1رشح حدود ابن عرفة.432 :
( )2الفتاوى اهلندية.285/2 :
( )3رشح حدود ابن عرفة.432 :
() )4املحىل.132/7 :
( )5البخاري عن جرير كتاب األدب ( ،)12/8ومسلم كتاب الفضائل رقم (.)2319
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 1ـ ما روي من ذلك أن رجال أتى عليا بلقيط فقال(:هو حر وألن أكون وليت من
أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إيل من كذا وكذا) ،عد مجلة من أعامل اخلري ..فقد
رغب يف االلتقاط وبالغ يف الرتغيب فيه حيث فضله عىل مجلة من أعامل اخلري عىل املبالغة
يف الندب إليه.
 2ـ أن فيه إحياء نفسه ،فكان واجبا ،كإطعامه إذا اضطر ،وإنجائه من الغرق.
 3ـ روي عن سنني أيب مجيلة ،قال :وجدت ملفوفا ،فأتيت به عمر فقال عريفي :يا
أمري املؤمنني ،إنه رجل صالح .فقال عمر :أكذلك هو؟ قال :نعم .قال فاذهب فهو حر،
ولك والؤه ،وعلينا نفقته.
احلق األول :حرية اللقيط
اتفق الفقهاء عىل أن اللقيط حر ،بل حكي اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن املنذر(:أمجع عوام
أهل العلم عىل أن اللقيط حر)(،)1ثم ذكر من روي عنه ذلك فذكر ( عمر وعيل وعمر بن عبد
العزيز ،والشعبي واحلكم ،ومحاد ،ومالك ،والثوري والشافعي ،وإسحاق ،وأصحاب الرأي،
ومن تبعهم)
وقد استدل ابن حزم هلذا بقوله(:واللقيط حر وال والء عليه ألحد ألن الناس كلهم أوالد
آدم وزوجه حواء عليهام السالم ومها حران وأوالد احلرة أحرار بال خالف من أحد فكل أحد
()2

فهو حر إال أن يوجب نص قرآن ،أو سنة وال نص فيهام يوجب إرقاق اللقيط)

رش ْو ُه ِب َث َم ٍن َب ْخ ٍ
س
وروي عن احلسن بن عيل أنه قىض بأن اللقيط حر ،وتال قوله تعاىلَ ﴿:و َ َ
ِِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ين﴾ (يوسف ،)20:وهو استدالل قوي من القرآن الكريم.
َد َراه َم َم ْعدُ و َدة َوكَا ُنوا فيه م َن الزه اهد َ
ومل خيالف يف هذا احلكم إال النخعي الذي فرق بني من التقطه للحسبة ،فهو حر ،وبني
( )1انظر :املغني ،35/6 :كشاف القناع ،392/6 :املهذب.434 :فتح الوهاب ،458/1 :وغريها.
( )2املحىل.274/8 :
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من التقطه ليسرتقه ،فنص بأن ذلك له ،وهو قول ال يصح اعتباره لوجهني:
 1ـ أنه شذ فيه عن اخللفاء والعلامء الذين اتفقوا عىل حرية اللقيط.
 2ـ أن األصل يف اآلدميني احلرية ،ألن اَّلل تعاىل خلق آدم وذريته أحرارا ،وإنام الرق
لعارض ،فإذا مل يعلم ذلك العارض ،فله حكم األصل.
والء اللقيط:
بعد اتفاق الفقهاء عل حرية القيط اختلفوا يف جواز والئه عىل قولني:
القول األول :اللقيط ال يوايل أحدا ،وال يرثه أحد بالوالء ،وهو قول مالك والشافعي
وأصحاهبام ،قال مالك(:األمر عندنا يف املنبوذ أنه حر ،وأن والءه جلامعة املسلمني ،هم يرثونه
()1

ويعقلون عنه)

واستدلوا عىل هذا بقوله (:وإنام الوالء ملن أعتق)( ،)2فنفى الوالء عن غري املعتق.
القول الثان :اللقيط يوايل من شاء ،فمن واله فهو يرثه ويعقل عنه ،وهو قول عطاء ،وابن
شهاب وطائفة من أهل املدينة ،وأيب حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيني.
وروي عن عيل(:املنبوذ حر ،فان أحب أن يوايل الذي التقطه وااله ،وإن أحب أن يوايل
غريه وااله؛ ،وهو حر)
بل له ـ عند أيب حنيفة ـ أن ينتقل بوالئه حيث شاء ،ما مل يعقل عنه الذي وااله ،فإن عقل
عنه جناية مل يكن له أن ينتقل عنه بوالئه أبدا.
قال الرسخيس يف توجيه ذلك والتفريق بني والية اللقيط االختيارية ووالية العبد املعتق
احلتمية(:فإن قيل :هو بااللتقاط والرتبية قد أحياه فينبغي أن يثبت له عليه الوالء كام يثبت للمعتق
باإلعتاق الذي هو إحياء حكام (قلنا)هذا ليس يف معنى ذلك ألن الرقيق يف صفة مالكية املال
( )1نقال عن :القرطبي.234/9 :
( )2مسلم ،كتاب العتق ،باب إنام الوالء ملن أعتق ،رقم .8
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هالك ،واملعتق حمدث فيه هلذا الوصف ،واللقيط كان حيا حقيقة ،ومن أهل امللك حكام فامللتقط
()1

ال يكون حمييا له حقيقة وال حكام فال يثبت له عليه والء ما مل يعاقده عقد الوالء بالبلوغ)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثان بناء عىل ما ورد من
ذلك عن السلف ،وألن يف ذلك مصلحة للقيط ،فيصري الوالء عصبة له تنوب عن عصبة أقاربه،
()2

وقد أشار إىل هذا قوله (:الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب)
مرياث اللقيط:

وهي من املسائل املتفرعة عن الوالء ،وقد اختلف الفقهاء فيها عىل قولني:
القول األول :أنه ال توارث بينه وبني ملتقطه ،وهو قول اجلمهور ،واستدلوا بام سبق ذكره
من أدلة عىل عدم صحة الوالء.
القول الثان :أن مرياثه مللتقطه عند عدم نسبه ،وقد نسبه ابن القيم إىل إسحاق بن راهويه،
وقد رأينا أنه قول كثري من الفقهاء عىل اعتباره موىل ،وقد رجح هذا القول ابن القيم ،واستدل له
بالقياس عىل مرياث املعتق ،ومن وجوه الشبه التي ذكرها:
 1ـ أن إنعام امللتقط عىل اللقيط برتبيته والقيام عليه واإلحسان إليه ليس بدون إنعام
املعتق عىل العبد بعتقه فإذا كان اإلنعام بالعتق سببا ملرياث املعتق مع أنه ال نسب بينهام
فكيف يستبعد أن يكون اإلنعام بااللتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة.
 2ـ أن امللتقط ساوى املسلمني يف مال اللقيط وامتاز عنهم برتبية اللقيط والقيام
بمصاحله وإحيائه من اهللكة ،فمن حماسن الرشع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق
بمرياثه.
( )1املبسوط.213/10 :
( )2احلاكم ،وابن ماجة ،والبيهقي.
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قال ابن القيم بعد ذكره هلذه الوجوه(:وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثري من
القياسات التي يبنون عليها األحكام والعقول أشد قبوال له فقول إسحاق يف هذه املسألة
يف غاية القوة ،والنبي  كان يدفع املرياث بدون هذا كام دفعه إىل العتيق مرة ،وإىل الكرب
من خزاعة مرة ،وإىل أهل سكة امليت ودربه مرة ،وإىل من أسلم عىل يديه مرة ،ومل يعرف
عنه  يشء ينسخ ذلك ،ولكن الذي استقر عليه رشعه تقديم النسب عىل هذه األمور
()1

كلها ،وأما نسخها عند عدم النسب فمام ال سبيل إىل إثباته أصال)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما ذكر من أدلة ،زيادة عىل أن مصالح
اللقيط مرتبطة هبذا ،بل إن فيه تشجيعا عىل التقاط اللقيط وعدم التفريط فيه.
احلق الثان :حق اللقيط يف النسب
اتفق الفقهاء عىل حق اللقيط يف النسب برشط أن يكون نسبا صحيحا ،ال جمرد دعوى
حلرمة التبني يف الرشيعة اإلسالمية ،قال ابن قدامة(:إن كان املدعى رجال مسلام حرا ،حلق نسبه
به بغري خالف بني أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه)( )2وذلك ألن هذا اإلقرار مصلحة حمضة
للطفل التصال نسبه ،وال مرضة عىل غريه فيه.
ويف هذه احلالة إن كان املقر به ملتقطه ،ترك يف يده ،وإن كان غريه فله أن ينتزعه من امللتقط
ألنه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده ،كام لو قامت به بينة.
كفر املدعى:
اختلف الفقهاء فيام لو كان املدعي كافرا عىل قولني:
القول األول :يلحق به ،ومن األدلة عىل ذلك:
( )1حاشية ابن القيم.84/8 :
( ) )2املغني.43/6 :
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 1ـ أنه أقوى من العبد يف ثبوت الفراش فإنه يثبت له بالنكاح والوطء يف امللك.
 2ـ أنه أقر بنسب جمهول النسب ،يمكن أن يكون منه وليس يف إقراره إرضار بغريه
فيثبت إقراره ،كاملسلم.
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف اتباع اللقيط لدين امللتقط الكافر عىل رأيني:
الرأي األول :يلحق به من النسب ال يف الدين وال حق له يف حضانته ،وهو قول أمحد
وأحد قويل الشافعي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن هذا حكم بإسالمه فال يقبل قول الذمي يف كفره كام لو كان معروف النسب.
 2ـ أهنا دعوى ختالف الظاهر ،فلم تقبل بمجردها كدعوى رقه.
 3ـ أنه لو تبعه يف دينه مل يقبل إقراره بنسبه ألنه يكون إرضارا به ،فلم تقبل كدعوى
الرق.
 4ـ أن جمرد النسب بدون اتباعه يف الدين فمصلحة عارية عن الرضر ،فقبل قوله
فيه.
 5ـ أنه ال جيوز قبوله فيام هو أعظم الرضر واخلزى يف الدنيا واآلخرة.
الرأي الثان :يتبعه يف دينه  ،إال أنه حيال بينه وبينه ،وهو أحد قويل الشافعي ،ألن كل ما
حلقه يف نسبه يلحق به يف دينه كالبينة.
القول الثان :ال يلحق به ألنه حمكوم بإسالمه ،وهو قول أيب ثور.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو البحث والتحري عن حقيقة انتسابه إىل هذ الكافر بالطرق
الرشعية التي سبق ذكرها ،فإن ظهر أنه والده سلم إليه لريبيه كام يرى ،فال حيال بينه وبينه..
ويضاف إىل هذا البحث عن سبب خروجه من يده ورميه ليصبح لقيطا.
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أما اإلسالم ،فإن الرشع مل يأمرنا بالدعوة إىل اإلسالم هبذا األسلوب ،وهو أن نحرم األبناء
من آبائهم ،وإنام أمرنا بالدعوة ،وأن نكون مواضع قدوة ،ونحسب أن هذا السلوك سيكون منفرا،
لألب واالبن عىل حد سواء.
أنوثة املدعي:
اختلف الفقهاء فيام لو كان مدعي نسب اللقيط امرأة عىل قولني:
القول األول :أنه دعواها تقبل ويلحقها نسبه ،وهو رواية عن أمحد ،وهو قول بعض
أصحاب الشافعي ،وعىل هذا فإنه يلحق هبا دون زوجها( )1ألنه ال جيوز أن يلحقه نسب ولد مل
يقر به ،ومثل ذلك ما لو ادعى الرجل نسبه ،فإنه ال يلحق بزوجته( ،)2ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن يف قصة داود وسليامن عليهام السالم حني حتاكم إليهام امرأتان كان هلام ابنان
فذهب الذئب بأحدمها ،فادعت كل واحدة منهام أن الباقي ابنها وأن الذي أخذه الذئب ابن
األخرى فحكم به داود للكربى ،وحكم به سليامن لألخرى بمجرد الدعوى منهام.
 2ـ أنه يمكن أن يكون منها كام يمكن أن يكون ولد الرجل ،بل أكثر ألهنا تأتى به
من زوج ووطء بشبهة ويلحقها ولدها من الزنى دون الرجل.
 3ـ أهنا أحد األبوين فيثبت النسب بدعواها ،كاألب.
 4ـ أن إمكان البينة ال يمنع قبول القول كالرجل ،فإنه متكنه البينة أن هذا ولد عىل
فراشه.
القول الثان :أنه ال يلحق هبا إن كان هلا زوج مل يقر بنسبه ،أما إن مل يكن هلا زوج ،فإنه تقبل
دعواها ،وهو رواية عن أمحد ،وهو وجه ألصحاب الشافعي ،وذلك إلفضائه إىل إحلاق النسب

( ) )1ألهنا يمكن أن تلد من وطء شبهة أو غريه ،وإن كان الولد حيتمل أن يكون موجودا قبل أن يتزوجها هذا الزوج
أمكن أن يكون من زوج آخر.
( )2ألن الرجل يمكن أن يكون له ولد من امرأة أخرى.
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بزوجها بغري إقراره وال رضاه أو إىل أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة ،ويف ذلك رضر عليه فال يقبل
قوهلا فيام يلحق الرضر به.
القول الثالث :اشرتاط البينة يف ثبوت نسبه منها ،وهو قول الثوري ،والشافعي وأيب ثور
وأصحاب الرأي ،وهو رواية عن أمحد ،بل نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك ،فقال(:أمجع كل من
نحفظ عنه من أهل العلم ،عىل أن النسب ال يثبت بدعوى املرأة) ،واستدلوا عىل ذلك بأهنا يمكنها
إقامة البينة عىل الوالدة فال يقبل قوهلا بمجرده كام لو علق زوجها طالقها بوالدهتا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو التحري يف مدى صحة الدعوى ،بالطرق التي ذكرناها،
فإن صدقت دعواها سلم ابنها إليها ريض زوجها ،أو مل يرض ،ألنه ال حيق ألحد أن حيول بني
االبن وأمه بأي سبب.
وقد نظر بعض الفقهاء هنا إىل الرضر الذي قد يصيب أولياء املرأة بسبب ادعائها
البنها( ،)1وهو نظر مقاصدي مجيل ،ولكن ال ينبغي أن هنمل الرضر احلاصل البنها ،أو احلاصل
هلا ،ولعله أهم من الرضر احلاصل ألوليائها.
احلق الثالث :حق النفقة
اتفق الفقهاء عىل أن نفقة اللقيط من بيت املال ،وقد حكي اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن
املنذر(:أمجع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ،عىل أن نفقة اللقيط غري واجبة عىل امللتقط،
كوجوب نفقة الولد)( ،)2ومن األدلة عىل هذا اإلمجاع:
 1ـ أن أسباب وجوب النفقة ،من القرابة ،والزوجية ،وامللك ،والوالء ،منتفية،
( )1كام نقل الكوسج عن أمحد يف امرأة ادعت ولدا :إن كان هلا إخوة أو نسب معروف ال تصدق إال ببينة ،وإن مل يكن
هلا دافع مل حيل بينها وبينه ألنه إذا كان هلا أهل ونسب معروف مل ختف والدهتا عليهم ،ويترضرون بإحلاق النسب هبا ملا فيه من
تعيريهم بوالدهتا من غري زوجها وليس كذلك إذا مل يكن هلا أهل .انظر :املغني.44/6 :
( )2املغني.37/6 :
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فلذلك وجب أن يتكفله بيت املال.
 2ـ أن االلتقاط إنام هو ختليص له من اهلالك ،وتربع بحفظه ،فال يوجب ذلك النفقة،
كام لو فعله بغري اللقيط.
 3ـ قول عمر يف حديث أيب مجيلة(:اذهب فهو حر ،ولك والؤه ،وعلينا نفقته)
 4ـ أن بيت املال وارثه ،وماله مرصوف إليه ،فتكون نفقته عليه ،كقرابته ومواله.
تقصري بيت ملال يف نفقته:
اتفق الفقهاء عىل أنه يف حال عجز بيت املال عن القيام بحق نفقته ـ إما لكونه ال مال فيه،
أو كونه يف مكان ال إمام فيه ،أو غري ذلك من األسباب ـ فإنه عىل من علم من املسلمني اإلنفاق
عليه ؛ وهو فرض كفاية ،إذا قام به قوم سقط عن الباقني ،فإن تركه الكل أثموا ،ومن األدلة عىل
ذلك:
رب َوال هت ْق َوى ﴾(املائدة)2:
 1ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:و َت َع َاو ُنوا ع ََىل ا ْل ِ ِّ
 2ـ أن يف ترك اإلنفاق عليه هالكه ،وحفظه عن ذلك واجب ،كإنقاذه من الغرق.
التربع باإلنفاق عليه:
يف حال تعذر اإلنفاق املبارش من بيت املال ،فإن الواجب ـ كام ذكرنا ـ هو لزوم نفقته عىل
املسلمني ،ويف هذه احلالة إن تربع بعضهم بالنفقة عليه ،فإنه ال يستعيد حق ما أنفقه سواء كان
امللتقط هو أو غريه.
أما إن مل يتربع باإلنفاق عليه ،وإنام أنفق عليه حمتسبا بالرجوع عليه إذا أيرس ،فإنه ال خيلو
من حالني:
احلالة األوىل :أن يكون ذلك بأمر احلاكم وتفويضه ،فإنه حيق له يف هذه احلالة اسرتجاع ما
أنفقه إذا كانت النفقة قصدا باملعروف ،وقد حكى ابن قدامة هذا عن الثوري والشافعي،
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وأصحاب الرأي ،ولعله ال خالف فيه(.)1
احلالة الثانية :أن يكون ذلك بغري احلاكم ومن غري تفويضه ،ومع ذلك أنفق طامعا يف
تعويضه عىل ما أنفقه ،وقد اختلف الفقهاء يف هذا عىل األقوال التالية:
القول األول :تؤدى النفقة من بيت املال ،وهو قول أمحد ،ومن األدلة عىل ذلك :أنه أدى
ما وجب عىل غريه ،فكان له الرجوع عىل من كان الوجوب عليه كالضامن إذا قىض عن املضمون
عنه.
القول الثان :إقامة البينة عىل أنه مل ينفق عليه متربعا ،وقد اختلفوا يف نوع البينة ،فقال
رشيح ،والنخعي :يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه ،وقال عمر بن عبد العزيز :حيلف ما أنفق
احتسابا فإن حلف استسعى.
القول الثالث :هو متربع به ،وهو قول الشعبي ومالك ،والثوري واألوزاعي وأيب حنيفة،
وحممد بن احلسن والشافعي وابن املنذر.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل أن األصل هو أن املكلف بالنفقة هو
بيت مال املسلمني ،فلذلك إن قام بعض املسلمني بالنيابة عنه يف هذا الدور ،فإنه يستحق
التعويض عىل ما أنفقه.
زيادة عىل أن يف هذا القول تشجيعا عىل التقاط اللقيط وعدم تركه للهالك ،فلذلك نرى
عدم إهانة هذا امللتقط بتحليفه أو بطلب البينة ،بل نرى أن يرسع إليه بالتعويض ـ يف حال رخاء
بيت املال ـ من غري أن يطلبه.
زيادة عىل أنا ال نرى تعارضا بني احتسابه يف اإلنفاق وجه اَّلل ،وبني طلب التعويض ،كام
أنه ال تعارض بني تعليم القرآن الكريم ،ونيل األجر الدنيوي عىل ذلك ،وبني أن يكون مع ذلك
( )1املغني.38/6 :
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متبعدا بقراءته َّلل تعاىل.
احلق الرابع :حق التملك
اتفق الفقهاء عىل أن للقيط احلق يف متلك املال الذي وجد معه إن دلت القرائن عىل أنه له،
وبناء عىل هذا ،فإن القرائن ال ختلو من األحوال التالية:
احلالة األوىل :اتصال املال باللقيط أو تعلقه بمنفعته كأن يكون (البسا له ،أو مشدودا يف
ملبوسه أو يف يديه أو جمعوال فيه ،كالرسير والسفط وما فيه من فرش أو دراهم والثياب التي حتته
()1

والتى عليه وإن كان مشدودا عىل دابة ،أو كانت مشدودة يف ثيابه أو كان يف خيمة أو يف دار)

ويف هذه احلالة ،فإنه ال خالف بني الفقهاء بأن هذه القرائن تفيد متلك اللقيط لذلك املال،
وذلك بناء عىل (أن الطفل يملك وله يد صحيحة ،بدليل أنه يرث ويورث ويصح أن يشرتى له
وليه ويبيع ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة ،كالبالغ)
احلالة الثانية :انفصال املال عن اللقيط ،بأن يكون بعيدا منه ليس يف يده ،وقد اتفق الفقهاء
بأن هذا ليس من ماله ،ما دامت القرائن ال تفيد متلكه له ،وحكمه يف هذ احلالة حكم اللقطة.
أما إن كان قريبا منه ،ومع ذلك هو منفصل عنه ،كثوب موضوع أمامه ،فقد اختلف فيه
عىل قولني:
القول األول :ليس له ،ألنه منفصل عنه فهو كالبعيد.
القول الثان :هو له ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن الظاهر أنه ترك له ،فهو له بمنزلة ما هو حتته.
 2ـ أن القريب من البالغ يكون يف يده ،أال ترى أن الرجل يقعد يف السوق ومتاعه
بقربه وحيكم بأنه يف يده واحلامل إذا جلس لالسرتاحة ،ترك محله قريبا منه.
الرتجيح:
( )1املغني.38/6 :
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نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما ذكروه من أدلة ،زيادة عىل أن فيه
مصلحة مستضعف ،وهو اللقيط ،وهي مصلحة معتربة ،وقد رجح هذا القول ابن قدامة(.)1
احلالة الثالثة :املال املدفون حتته ،وقد اختلف الفقهاء يف ملكية اللقيط له عىل قولني:
القول األول :إن كان احلفر طريا فهو له ،وإال فال ،وقد نسبه ابن قدامة البن عقيل ،وذلك
ألن الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع اللقيط حفره وإذا مل يكن طريا كان مدفونا قبل وضعه.
القول الثان :أنه ليس له مطلقا ،والظاهر أنه قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه بموضع ال يستحقه إذا مل يكن احلفر طريا فلم يكن له إذا كان احلفر طريا
كالبعيد منه.
 2ـ أن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه يف ثيابه ليعلم به ،ومل يرتكه يف مكان ال
يطلع عليه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أهنا من مسائل التحري ،وهي مسألة قضائية ال فقهية ،فإن
مل جيد التحري القضائي ،فإنا نرى رجحان القول األول بناء عىل أن يف كون احلفرة بتلك الصفة
فيه داللة قوية عىل أهنا تابعة للقيط ،زيادة عىل أن يف هذا القول مصلحة له ،بخالف اعتبارها لقطة.
إنفاق مال اللقيط:
نص الفقهاء عىل أنه إن وجد للقيط مال أنفق عليه منه ،فإن كان فيه كفايته مل جتب نفقته
عىل أحد ،ألنه ذو مال وهو يف هذه احلالة كغريه من الناس ،ومن األدلة عىل ذلك(:)2
 1ـ أن ذلك املال للقيط ،فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غريه ،وإنام
ينفق عليه من ماله.
( )1املغني.38/6 :
( )2املبسوط.214/10:
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 2ـ أن الظاهر أن واضعه وضع ذلك املال لينفق عليه منه ،والبناء عىل الظاهر جائز
ما مل يظهر خالفه.
 3ـ أن امللتقط مصدق يف نفقة مثله ألنه أمني خيرب بام هو حمتمل ،وينكر وجوب
الضامن عليه فيقبل قوله يف ذلك كمن دفع إىل إنسان ماال ،وأمره بأن ينفق عىل عياله يقبل
قوله يف نفقة مثلهم ،وما اشرتى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه ألن القايض ملا أمره
بإنفاق املال عليه فقد أمره بأن يشرتي به ما حيتاج إليه من الطعام والكسوة ،وللقايض عليه
هذه الوالية فكذلك ما يملكه امللتقط بأمر القايض.
واختلفوا يف اشرتاط استئذان احلاكم يف الترصف يف ماله عىل قولني:
القول األول :ال يشرتط إذن احلاكم يف ذلك ،بل مللتقطه اإلنفاق عليه منه من غري
استئذانه ،وهو قول للحنابلة ،ذكره أبو عبد اَّلل بن حامد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه وىل له فلم يعترب يف اإلنفاق عليه يف حقه إذن احلاكم كوىص اليتيم.
 2ـ أن هذا من األمر باملعروف فاستوى فيه اإلمام وغريه كتبديد اخلمر.
 3ـ ال نسلم أنه ال والية له عىل مال ،ألن له أخذه وحفظه ،وهو أوىل الناس به.
القول الثان :يشرتط إذن احلاكم ،وهو قول الشافعي ،فقد نص عىل أنه (ليس له أن ينفق
بغري إذن احلاكم يف موضع جيد حاكام ،وإن أنفق ضمن بمنزلة ما لو كان أليب الصغري ودائع عند
إنسان فأنفق عليه منه) ،وهو قول بعض احلنابلة( ،)1واستدلوا عىل ذلك بأنه ال والية له عىل ماله،

( )1بناء عىل ما روى أبو احلارث ،عن أمحد يف رجل أودع رجال ماال وغاب ،وطالت غيبته وله ولد وال نفقة له هل
ينفق عليهم هذا املستودع من مال الغائب؟ فقال :تقوم امرأته إىل احلاكم ،حتى يأمره باإلنفاق عليهم فلم جيعل له اإلنفاق
عليهم من غري إذن احلاكم.
وقد رد ابن قدامة عىل عدم صحة هذا القياس من الوجوه التالية:
. 1أن امللتقط له والية عىل اللقيط وعىل ماله فإن له والية أخذه وحفظه.
.2أنه ينفق عىل اللقيط من ماله وهذا بخالفه.
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وإنام له حق احلضانة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل احلرص عىل مصلحة اللقيط ،وألن
الغرض من املال املودع ذمة اللقيط هو إنفاقه عليه.
ومع ذلك نرى أن األكمل هو استئذان احلاكم وإخباره نفيا للشبهة ،وهذا ما رجحه ابن
قدامة بقوله واستدل له بأنه (أبعد من التهمة ،وأقطع للظنة وفيه خروج به من اخلالف وحفظ ملاله
()1

من أن يرجع عليه بام أنفق)

احلق اخلامس :احلقوق املدنية
من احلقوق املدنية اخلاصة باللقيط ،والتي نص عليها الفقهاء ،ونحن نذكر بعضها هنا من
باب املثال ال احلرص ،فحقوق اللقيط املدنية تشمل مجيع احلقوق التي يتمتع هبا غريه.
حق الشهادة:
اتفق الفقهاء عىل أن شهادة اللقيط مقبولة إذا مل يكن هناك أي مانع يمنع من قبوهلا ،ككونه
فاسقا مثال.
واختلفوا فيام لو كان موضوع شهادته هو الرمي بالزنا عىل قولني:
القول األول :أنه مقبول الشهادة يف األمور كلها إذا ظهرت عدالته ،وهو قول اجلمهور،
واستدلوا عىل ذلك بام ييل(:)2
 1ـ أنه إذا كان حرا مسلام عدال ،فال مانع رشعي من قبول شهادته.
 2ـ أن الزان بعد ظهور توبته مقبول الشهادة يف الزنا ،والسارق كذلك ،ومها أسوأ
.3أن اإلنفاق عىل الصبى من مال أبيه مرشوط بكون الصبى حمتاجا إىل ذلك ،لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه برسمه
وذلك ال يقبل فيه قول املودع ،فاحتيج إىل إثبات ذلك عند احلاكم وليس كذلك يف هذه املسألة .املغني.39/6 :
( )1املغني.39/6 :
( )2املبسوط.211/10 :
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حاال منه ،فكيف ال تقبل شهادته وال جريرة له.
 3ـ أن هتمة الكذب كام تنفى عنه يف سائر الشهادات برتجح جانب الصدق عند
ظهور عدالته فكذلك يف الشهادة بالزنا.
القول الثان :ال تقبل شهادته يف الزنا ،وهو قول مالك ،باعتباره متهام بني الناس بأنه ولد
زنا ،فقد يكون ذلك ذريعة إلحلاق عار الزنا بغريه ليسويه بنفسه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة يف احلالة العامة هو القول األول ،ولكن لقول مالك جهة
معتربة تستدعي الدراسة النفسية للقيط بحيث يعلم مدى صدقه يف شهادته ،وعدم كون ذلك
هتمة متنعه من صدق الشهادة.
واملسألة بعد ذلك من مسائل القضاء ،وهي تستدعي التحري بالطرق املختلفة ،كام ذكرنا
سابقا.
جناية اللقيط:
اتفق الفقهاء عىل أن اللقيط مثل غريه من املكلفني يف حال قيامه بأي جناية ،وال خيتلف
عن سائر املكلفني إال يف أنه إن جنى جناية حتملها العاقلة ،فالعقل عىل بيت املال ،ألن مرياثه له
ونفقته عليه.
أما إن جنى جناية ال حتملها العاقلة ،فحكمه فيها كحكم سائر الناس:
 1ـ إن كانت توجب القصاص ،وهو بالغ عاقل ،اقتص منه.
 2ـ إن كانت موجبة للامل وله مال ،استوىف منه وإال كان يف ذمته حتى يورس.
احلق السادس :حفظ عرضه ودمه
اتفق الفقهاء عىل وجوب حفظ عرض اللقيط ودمه باعتباره مسلام كسائر املسلمني ،أو أنه
عىل األقل يف حال عدم اعتبار إسالمه ،إنسان له ذمة حمرتمة حيرم املساس هبا.
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ويتحقق وذلك باحليلولة دون وقوع اجلناية عليه ،فإن وقعت ،فإن حكم ذلك خيتلف
بحسب نوع اجلناية ،وهي نوعان:
اجلناية عىل النفس:
اتفق الفقهاء عىل أنه إن جنى عىل اللقيط يف النفس جناية توجب الدية فهي لبيت املال
باعتباره وارثه الوحيد.
ونصوا عىل أنه إذا وجد اللقيط قتيال يف مكان ـ غري ملك امللتقط ـ فالقسامة والدية عىل
أهل ذلك املكان ،وتلك املحلة لبيت املال (ألنه حر حمرتم ،ألنه ملا حكم بإسالمه ،وحريته كانت
لنفسه من احلرمة والتقوم ما لسائر نفوس األحرار ،ووجوب الدية والقسامة لصيانة النفوس
()1

املحرتمة عن اإلهدار)

واختلفوا فيام لو كانت اجلناية عمدا حمضا يوجب القصاص ،هل يقتص من اجلان أم تقبل
الدية ،أم يكتفى باملصاحلة ،عىل األقوال التالية:
القول األول :اإلمام خمري بني أمرين :إما استيفاء القصاص إن رآه أحظ للقطاء ،أو العفو
برشط أخذ الدية عىل ذلك ،وهو قول الشافعي وابن املنذر.
القول الثان :أن اإلمام خمري بني القصاص واملصاحلة ،وهو قول أيب حنيفة ،واستدل عىل
ذلك بام ييل:
ِ
ِ
ب َع َل ْي ُك ُم
 1ـ العمومات املوجبة للقصاص كقوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِ
()3()2
اص ِيف ا ْل َقت َْىل ﴾ (البقرة ،)178:وقوله (:العمد قود
ا ْلق َص ُ
 2ـ أن القصاص مرشوع حلكمة احلياة كام قال تعاىلَ ﴿:و َل ُك ْم ِيف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َيا

( )1املبسوط.218/10:
( )2القود :القصاص وقتل القاتل بدل القتيل .النهاية .119/4
( )3قال املناوي يف فيض القدير ()392/4أخرجه الطربان عن عمرو بن حزام وقال اهليثمي :فيه عمران بن أيب
الفضل وهو ضعيف.
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ويل ْاألَ ْل َب ِ
ُأ ِ
اب َل َع هل ُك ْم َت هت ُق َ
ون﴾ (البقرة ،)179:وذلك بطريق الزجر حتى رض إذا تفكر يف
نفسه أنه متى قتل غريه قتل به انزجر عن قتله فيكون حياة هلام مجيعا وهلذا قيل(:القتل أنفى
للقتل) ،وهذا املعنى متحقق يف اللقيط ،والذي أسلم كتحققه يف غريمها.
 3ـ حديث اهلرمزان ،ألن عبيد اَّلل بن عمر ملا قتله بتهمة دم أبيه ،واستقر األمر عىل
عثامن طلب منه عيل أن يقتص منه فقال عثامن(:هذا رجل قتل أبوه باألمس ،فأنا أستحيي
أن أقتله اليوم ،وإن اهلرمزان رجل من أهل األرض ،وأنا وليه أعفو عنه ،وأؤدي الدية)فقد
اتفقا عىل وجوب القصاص.
 4ـ أن من ال يعرف له ويل فاإلمام وليه كام قال (:السلطان ويل من ال ويل له)(،)1
وإذا ثبت أن السلطان هو الويل متكن من استيفاء القصاص لقوله تعاىلَ ﴿:ف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه
ُس ْل َطان ًا ﴾(االرساء ،)33:واملراد سلطان استيفاء القود ،ألنه عقبه بالنهي عن اإلرساف يف
القتل بقوله تعاىلَ ﴿:فال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل ﴾ (االرساء ،)33:وهذا يتضح يف الذي أسلم،
رس ْ
وكذلك يف اللقيط ألن ما ال يوقف عليه يف حكم املعدوم.
 5ـ أن لإلمام أن يستويف القصاص إن شاء وإن شاء صالح عىل الدية ألنه جمتهد وله
أن يميل باجتهاده إىل املطالبة بالدية وألنه ناظر للمسلمني فربام يكون استيفاء الدية أنفع
للمسلمني وليس له أن يعفو بغري مال ألنه نصب الستيفاء حق املسلمني ال إلبطاله.
 6ـ أن وليه ملا كان عاجزا عن االستيفاء ناب اإلمام منابه يف ذلك.
 7ـ ليس هنا شبهة عفو ألن ذلك الويل غري معلوم حتى يتوهم العفو منه.
القول الثالث :أن لإلمام أخذ الدية فقط دون القصاص ،وهو قول أيب يوسف ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنا نعلم أن للقيط ،وليا يف دار اإلسالم من عصبة أو غري ذلك وإن بعد إال أنا ال
( )1أبو داود ،كتاب النكاح باب يف الويل رقم  ،2083والرتمذي ،كتاب النكاح رقم  ،1102وقال :حديث حسن.
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نعرفه بعينه ،وحق استيفاء القصاص يكون إىل الويل كام قال اَّلل تعاىلَ ﴿:ف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه
ُس ْل َطان ًا َفال ُي ْ ِ
ف ِيف ا ْل َقت ِْل إِ هن ُه ك َ
َان َمن ُْصور ًا﴾ (االرساء ،)33:فيصري ذلك شبهة مانعة
رس ْ
لإلمام من استيفاء القصاص ،وإذا تعذر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدية يف مال
القاتل ألهنا وجبت بعمد حمض ،وعىل هذا الطريق نقول يف الذي أسلم من أهل احلرب
جيب القصاص ألنا نعلم أنه ال ويل له يف دار اإلسالم.
 2ـ أن القصاص عقوبة مرشوعة ليشفي الغيظ ودرك الثأر ،وهذا املقصود حيصل
لألولياء ،وال حيصل للمسلمني ،واإلمام نائب عن املسلمني يف استيفاء ما هو حق هلم،
وحقهم فيام ينفعهم ،وهو الدية ألنه مال مرصوف إىل مصاحلهم فلهذا أوجبنا الدية دون
القصاص.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول باعتباره يراعي مصالح اللقطاء سواء يف
التشديد بالقصاص ،أو يف االستفادة من الدية.
ألن الدية عقوبة عىل القاتل ،ومصلحة للمستفيدين منها.
وننبه هنا إىل أن مصلحة الردع عن القتل بالقصاص يف هذه احلالة قد تكون مقدمة عىل
الدية ،زيادة عىل عدم استفادة أهل اللقيط من الدية ،ألنه ال أهل له.
اجلناية عىل األعضاء:
إن حصلت اجلناية فيام دون النفس فإن حكم ذلك خيتلف باختالف ما توجبه:
 1ـ فإن كانت جناية توجب األرش قبل بلوغه فلوليه أخذ األرش ،وينفق عليه منه
ـ كام بينا سابقا ـ
 2ـ أما إن كانت عمدا موجبة للقصاص ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
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القول األول :حيبس اجلانى حتى يبلغ اللقيط فيستويف لنفسه( ،)1وهذا مذهب الشافعي
وأمحد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه قصاص مل يتحتم استيفاؤه فوقف عىل قوله ،كام لو كان بالغا غائبا.
 2ـ ال يصح قياسه عىل القصاص يف النفس ،ألن القصاص ليس هو له ،إنام هو
لوارثه واإلمام املتويل له.
القول الثان :أن لإلمام استيفاء القصاص له ،وهو رواية عن أمحد  ،وهو مذهب أيب
حنيفة ،ألنه أحد نوعي القصاص فكان لإلمام استيفاؤه عن اللقيط كالقصاص يف النفس.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة مراعاة مصلحة اللقيط يف احلالني ،فإن كان من مصلحته
تعجيل حظه املايل أو القصاص ردعا للجان ،فذلك لإلمام.
أما يف حال التوقف ،أو خيش عىل تلف املال يف حال استيفائه قبل البلوغ ،فإن األرجح
هو تأجيل ذلك إىل بلوغ اللقيط ورشده.
احلق السابع :حق احلامية
سنذكر هنا الضوابط الرشعية حلامية اللقيط:
اإلشهاد عىل التقاط اللقيط:
اختلف الفقهاء يف اشرتاط اإلشهاد عىل اللقيط عىل قولني:
القول األول :ال جيب اإلشهاد عليه إن كان أمينا ،وهو وجه عند احلنابلة ،وهو قول
املالكية ،واستدلوا عىل ذلك بعدم وجوب اإلشهاد يف اللقطة ،أما إن كان غري أمني ،فيجب
( )1وحكم ذلك عندهم خيتلف باختالف غنى اللقيط وفقره:
فإن كان له مال مال يكفيه يف نفقته وقف األمر عىل بلوغه ليقتص أو يعفو سواء كان عاقال أو معتوها.
أما إن كان فقريا ال مال له ،فإنه إن كان عاقال ينتظر بلوغه أيضا.
أما إن كان معتوها ،فللوىل العفو عىل مال يأخذه له ،لعدم إمكانية انتظار صحة حاله .املغني.37/6 :
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اإلشهاد عليه.
القول الثان :جيب اإلشهاد عليه ،وهو قول الشافعية( ،)1ووجه عند احلنابلة ،وعليه
اقترصت بعض كتبهم ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن القصد باإلشهاد حفظ النسب واحلرية ،فاختص بوجوب الشهادة ،كالنكاح.
 2ـ أن هناك فرقا بني اللقطة واللقيط يف اإلشهاد ،ألن اللقطة الغرض منها املال،
واإلشهاد يف الترصف املايل مستحب ،والغرض من التقاط اللقيط حفظ حريته ونسبه،
فوجب اإلشهاد ،كام يف النكاح ،زيادة عىل أن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف وال تعريف يف
اللقيط.
الرتجيح:
نريأن األرجح يف املسألة وجوب اإلشهاد عليه ملا يرتتب عىل ذلك من املصالح للقيط،
كالبحث عن نسبه ،واحلفاظ عىل حريته وماله ،وهلذا عد ابن حجر عدم اإلشهاد عند أخذ اللقيط
من الكبائر ،فقال(:وكون هذه كبرية هو ما رصح به الزركيش) ،واستدل لذلك بعظم مفاسدها،
ألن (ترك اإلشهاد ربام أداه إىل ادعاء رقه ،فإذا كان ما يؤدي إىل مفسدة هي ادعاء الرق كبرية لكونه
يؤدي إىل كبرية وهي ادعاء رق احلر ولو بطريق األصالة والدار كام يف اللقيط فإن احلكم بحريته
إنام هو كذلك ،وذلك ألن للوسائل حكم املقاصد فأوىل ما ذكرته مما سبق فإنه بنفسه مفسدة أي
()2

مفسدة ،أو يؤدي إىل مفسدة أعظم أو أقرب وقوعا من هذه املفسدة)

ولكن مع ذلك ،فإنه إن عرضت بعض املفاسد التي قد متنع اإلشهاد ،ومن ذلك اهتام
اللقيط يف عرضه ،وتعرضه للسبة بسبب ذلك ،فإن األرجح يف هذه احلالة هو القول األول.

( )1وقيد املاوردي وجوب اإلشهاد عىل اللقيط وعىل ما معه بحالة ما إذا كان هو امللتقط ،أما من سلمه احلاكم له
ليكفله فاإلشهاد مستحب له.
( )2الزواجر.439/1 :
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اشرتاط أمانة امللتقط:
اتفق الفقهاء عىل أن امللتقط إن كان أمينا أقر اللقيط يف يده ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن عمر أقر اللقيط يف يد أيب مجيلة ،حني قال له عريفه :إنه رجل صالح
 2ـ أنه سبق إليه فكان أوىل به لقول النبي (:من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو
()1

أحق به)

أما إن كان غري أمني ،فقد اختلف الفقهاء يف ترك اللقيط يف يده عىل قولني:
القول األول :أنه يقر يف يديه ويمنع من السفر به لئال يدعى رقه ويبيعه ،وهو الظاهر من
قول احلنابلة ،مع اشرتاط أن يضم إليه من يرشف عليه ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أننا إذا ضممنا إليه يف اللقطة من يرشف عليه فهاهنا أوىل.
 2ـ أنه قد ثبتت له الوالية بالتقاطه إياه ،وسبقه إليه وأمكن حفظ اللقيط يف يديه
باإلشهاد عليه وضم أمني يشارفه إليه ،ويشيع أمره فيعرف أنه لقيط فيحفظ بذلك من غري
زوال واليته مجعا بني احلقني ،كام يف اللقطة.
 3ـ أن هذا يشبه ما لو كان الوىص خائنا.
 4ـ أن ما ذكر من الرتجيح للقطة فيمكن معارضته بوجوه:
الوجه األول :أن اللقيط ظاهر مكشوف ال ختفى اخليانة فيه واللقطة مستورة خفية
تتطرق إليها اخليانة ،وال يعلم هبا.
الوجه الثان :أن اللقطة يمكن أخذ بعضها وتنقيصها وإبداهلا وال يتمكن من ذلك
يف اللقيط.
الوجه الثالث :أن املال حمل اخليانة ،والنفوس إىل تناوله وأخذه داعية بخالف اللقيط
فعىل هذا متى أراد امللتقط السفر باللقيط منع منه ألنه يبعده ممن عرف فال يؤمن أن يدعى
( )1أبو داود.
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رقه ويبيعه.
القول الثان :أنه ينزع من يديه ،وهو قول الشافعي وأمحد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه ليس يف حفظ اللقيط إال الوالية وال والية لفاسق.
 2ـ أنه ال يصح قياسه عىل اللقطة من وجوه:
الوجه األول :أن يف اللقطة معنى الكسب ،وليس ها هنا إال الوالية.
الوجه الثان :أن اللقطة لو انتزعناها منه رددناها إليه بعد احلول فاحتطنا عليها مع
بقائها يف يديه وها هنا ال ترد إليه بعد االنتزاع منه بحال ،فكان االنتزاع أحوط.
الوجه الثالث :أن املقصود ثم حفظ املال ويمكن االحتياط عليه بأن يستظهر عليه
يف التعريف أو ينصب احلاكم من يعرفها ،وها هنا املقصود حفظ احلرية والنسب وال سبيل
إىل االستظهار عليه ألنه قد يدعى رقه يف بعض البلدان أو يف بعض الزمان.
الوجه الرابع :أن اللقطة إنام حيتاج إىل حفظها واالحتياط عليها عاما واحدا وهذا
حيتاج إىل االحتياط عليه يف مجيع زمانه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان ،ألن غري األمني يمكن أن يستغله ألي غرض،
فلذلك ال مصلحة للقيط يف كفالة اخلائن ،ومن العجيب أن يقاس اللقيط الذي هو إنسان حمرتم
باللقطة ،فال جامع بينهام إطالقا.
مستور احلال
اتفق الفقهاء عىل أنه إذا التقط اللقيط من هو مستور احلال ،مل تعرف منه حقيقة العدالة وال
اخليانة ،فإنه يقر اللقيط يف يديه ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ أن حكمه حكم العدل يف لقطة املال والوالية يف النكاح والشهادة فيه ويف أكثر
األحكام.
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 2ـ أن األصل يف املسلم العدالة ولذلك قال عمر  :املسلمون عدول بعضهم عىل
بعض.
وقد اختلف الفقهاء فيام لو أراد مستور احلال السفر بلقيطه عىل قولني:
القول األول :ال يقر يف يديه ،وهذا مذهب الشافعي وأمحد ،واستدلوا عىل ذلك بأنه ما
دامت مل يتحقق أمانته فإنه ال تؤمن اخليانة منه.
القول الثان :يقر يف يديه ،وهو رواية عن أمحد ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أنه يقر يف يديه يف احلرض من غري مرشف يضم إليه ،فأشبه العدل.
 2ـ أن الظاهر السرت والصيانة.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن حيكم ملستور احلال بحكم العدل ،لصعوبة احلكم بالعدالة
عىل أكثر العامة ،فلذلك ترسي إليه أحكام العدل إال إذا ظهر منه ما يناقضها.
اخلروج باللقيط عن بلده:
اتفق الفقهاء عىل أن من عرفت عدالته وظهرت أمانته ،فإن اللقيط يقر يف يده سواء كان
ذلك يف سفره أوحرضه ،باعتباره مأمونا عليه ،وهذا برشط أن ال يكون السفر سفر نقلة ،أما إن
كان سفر نقلة ،فإن حكمه خيتلف بحسب البلد الذي ينقل إليه ،وتفصيل ذلك يف األحوال التالية:
احلالة األوىل :االنتقال به من احلرض الذي وجده فيه إىل البادية ،وقد نص الفقهاء عىل عدم
ترك اللقيط يف يد امللتقط يف هذه احلالة( )1للمصالح التالية:
 1ـ أن مقامه يف احلرض أصلح له يف دينه ودنياه وأرفه له.
 2ـ أنه إذا وجد يف احلرض فالظاهر أنه ولد فيه ،فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور
( )1وذلك برشط أن يوجد من يدفع إليه ،ممن هو أوىل به ،فإن مل يوجد من يقوم به ترك يف يدي ملتقطه ،ألن إقراره
يف يديه مع قصوره أوىل من إهالكه وإن مل يوجد إال مثل ملتقطه ،فملتقطه أوىل به إذ ال فائدة يف نزعه من يده ودفعه إىل مثله.
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أهله واعرتافهم به.
ونرى يف حال انتفاء كلتا املصلحتني أن يقر يف يده ،باعتبار البداوة اآلن حتوي من املرافق
ما يضمن رفاهية ومصلحة اللقيط.
احلالة الثانية :االنتقال به من بلد حرضي إىل بلد حرضي آخر ،وقد اختلف الفقهاء يف
حكم ذلك عىل قولني كالمها للحنابلة:
القول األول :ينزع من يده ،ألن بقاءه يف بلده أرجى لكشف نسبه ،فلم يقر يف يده املنتقل
عنه قياسا عىل املنتقل به إىل البادية.
القول الثان :يقر يف يده ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن واليته ثابتة ،والبلد الثان كاألول يف الرفاهية فيقر يف يده كام لو انتقل من أحد
جانبى البلد إىل اجلانب اآلخر.
 2ـ فارق املنتقل به إىل البادية ألنه يرض به بتفويت الرفاهية عليه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر يف البلد الذي يريد أن يتنقل إليه ،وحتقق مصالح
اللقيط يف ذلك البلد.
بل إن هذه املراعاة قد تستدعي استحسان هذا التنقل خاصة إن علم بالتقاط امللتقط
للقيط ،وخيش عليه أن يتعرض لألذى يف مستقبله ،فإن األرجح يف هذه احلالة هو البحث عن
البلد الذي يأمن فيه ،ولو بتسليمه لغري امللتقط ،مع مراعاة البحث عن أهله يف هذه احلال.
احلالة الثالثة :االنتقال به من البادية إىل احلرض ،وقد اتفق الفقهاء عىل جواز ذلك ،ألن يف
ذلك مصلحة اللقيط بانتقاله من أرض البؤس والشقاء إىل الرفاهية والدعة والدين.
احلالة الرابعة :التنقل به يف البادية ،وحتتمل هذ احلالة بناء عىل ما سبق قولني:
القول األول :أن يرتك يف يده ألن الظاهر أنه ابن بدويني ،وإقراره يف يدي ملتقطه أرجى
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لكشف نسبه.
القول الثان :أن يؤخذ منه فيدفع إىل صاحب قرية ألنه أرفه له وأخف عليه.
ونرى أن األرجح هو عدم إمكانية احلكم العام يف هذه املسألة ،ففي كل حالة تفاصيلها،
وهلذا يرتك امر للقايض العدل ،أو امللتقط األمني.
احلق الثامن :حفظ اللقيط من التنازع
وهو من أهم احلقوق ،ألن التنازع يؤدي إىل تشتت شخصية اللقيط وتشتت مصاحله،
فلذلك بحث الفقهاء يف هذه املسألة حلفظ اللقيط ومحايته من أرضار التنازع ،زيادة عىل تسليم
احلق ألهله.
التنازع يف التقاطه:
إذا وجد اللقيط اثنان ،وتناواله تناوال واحدا ،ثم تنازعا ،يطلب كل واحد منهام أن يبقى
بيده ،فإن ذلك ال خيلوا من األحوال التالية:
احلالة األوىل :أن يكون أحدمها أوىل به من اآلخر ،كاملسلم العدل احلر ،بينام ال تتوفر بعض
هذه الصفات يف اآلخر ،كالكافر إذا كان اللقيط مسلام ،والفاسق ،والعبد إذا مل يأذن له سيده
واملكاتب.
وقد اتفق الفقهاء يف هذه احلالة عىل أنه يسلم إىل األوىل منهام به ،وتصري مشاركة غريه له
كعدمها ،بدليل أنه لو التقطه وحده مل يقر يف يده فإذا شاركه من هو من أهل االلتقاط أوىل.
وقد اختلف الفقهاء هنا فيام لو كان أحدمها مستور احلال ،واآلخر ظاهر العدالة عىل
قولني:
القول األول :أن يرجح العدل ألن املانع من االلتقاط منتف يف حقه بغري شك واألمر
مشكوك فيه ،فيكون احلظ للطفل يف تسليمه إليه أتم.
القول الثان :أن يتساويا ألن احتامل وجود املانع ال يؤثر يف املنع فال يؤثر الرتجيح.
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو تقديم األعدل فاألعدل ،برشط أن يكون له من الظروف
العيشية واملرافق ما يمكنه ممن كفالته بسهولة ويرس.
ويمكن للتحري القضائي يف هذه املسائل أن يستبني من كال املتنازعني ما قد جيعله يرجح
أحدمها ،ألن األوىل مراعاة مصلحة اللقيط ال مصلحة املتنازعني.
احلالة الثانية :أن يكون كالمها ممن ال يصلح لكفالته ،كالكافر إذا كان اللقيط مسلام،
والفاسق ،والعبد إذا مل يأذن له سيده واملكاتب ،فإنه يف هذه احلالة ينزع منهام ويسلم إىل غريمها.
احلالة الثالثة :أن يكون كالمها ممن يصلح لكفالته ،لكن مصلحة اللقيط عند أحدمها أكثر
مما عند اآلخر ،كأن يكون أحدمها مورسا واآلخر معرسا ،فاملورس أحق بكفالته ،ألن ذلك أحظ
للطفل ،وعىل قياس هذا يقدم املورس اجلواد عىل املورس البخيل ألن حظ الطفل عنده أكثر من
اجلهة التي حيصل له احلظ فيها باليسار وربام ختلق بأخالقه ،وتعلم من جوده.
وقد اختلف الفقهاء هنا فيام لو التقط مسلم وكافر طفال حمكوما بكفره ،فكالمها يصلح
لكفالته ،ولكن مصلحة اللقيط الدينية عند املسلم منهام ،عىل قولني:
القول األول :املسلم أحق بكفالته ،ولو كان املسلم فقريا والكافر مورسا ،ومن األدلة عىل
ذلك:
 1ـ أن دفعه إىل املسلم أحظ له ألنه يصري مسلام فيسعد يف الدنيا واآلخرة ،وينجو من
النار.
 2ـ أن الرتجيح هبذا أوىل من الرتجيح باليسار الذي إنام يتعلق به توسعة عليه يف
اإلنفاق ،وقد ال حتصل إذا كان املورس بخيال.
القول الثان :أهنام سواء يف حق الكفالة ،وهو قول احلنابلة ،والشافعية ،ومن األدلة عىل
ذلك أن للكافر والية عىل الكافر ،ويقر يف يده إذا انفرد بالتقاطه فساوى املسلم يف ذلك.
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الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول ،ألنه ال يمكن مقارنة املصالح التي يناهلا
اللقيط من املسلم مع املصالح التي يناهلا من الكافر.
ومن العجيب أن تطرح مثل هذه املسألة ليقارن فيها بني الغنى واإلسالم ،زيادة عىل أنا
ذكرنا أن األصل يف األوالد اإلسالم ال الكفر ،ألن كفرهم ال يتحقق إال برتبيتهم ،وهي مل حتصل
بعد ،فكيف حيكم عليه بالكفر.
احلالة الرابعة :أن يكون كالمها ممن يصلح لكفالته ،ويتساويا يف كوهنام مسلمني عدلني
حرين مقيمني ،أو يكون أحدمها رجال واآلخر امرأة( ،)1فإهنام يف هذه احلالة يرجع إليهام أوال،
فإن ريض أحدمها بإسقاط حقه ،وتسليمه إىل صاحبه جاز ،ألن احلق له فال يمنع من اإليثار به.
أما إن اختلفا وتشاحا وبقي النزاع بينهام ،فقد نص الفقهاء عىل أنه يلجأ إىل ما وضعه
الرشع حال للنزاع يف حال تساوي حقوق املتنازعني وهو القرعة ،وقد سبق ذكر أدلتها يف مواضع
من هذه السلسلة ،وباإلضافة إىل ذلك هنا:
 1ـ قول اَّلل تعاىلَ ﴿:و َما ُكن َْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ون َأ ْقال َم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم ﴾ (آل
عمران)44:
 2ـ أنه ال يمكن كونه عندمها ألنه ال يمكن أن يكون عندمها يف حالة واحدة وإن
هتايآه ،فجعل عند كل واحد يوما أو أكثر من ذلك أرض بالطفل ألنه ختتلف عليه األغذية
واألنس واإللف.
 3ـ أنه ال يمكن دفعه إىل أحدمها دون اآلخر بغري قرعة ألن حقهام متساو فتعيني

( )1وقد نص الفقهاء عىل أنه ال ترجح املرأة هنا كام ترجح يف حضانة ولدها عىل أبيه ألهنا رجحت ثم لشفقتها عىل
ولدها ،وتوليها حلضانته بنفسها واألب حيضنه بأجنبية فكانت أمه أحظ له وأرفق به ،أما ها هنا فإهنا أجنبية من اللقيط والرجل
حيضنه بأجنبية فاستويا.
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أحدمها بالتحكم ال جيوز ،فتعني اإلقراع بينهام كام يقرع بني الرشكاء يف تعيني السهام يف
القسمة وبني النساء يف البداية بالقسمة ،وبني العبيد يف اإلعتاق.
اختالف امللتقطني:
إذا اختلف امللتقطان ،فادعى كل واحد منهم سبقه إىل اللقيط( ،)1فإن حكم ذلك خيتلف
بحسب وجود البينة وعدمها كام ييل:
وجود البينة:
نص الفقهاء عىل أن صاحب البينة أوىل من غريه يف استالم اللقيط ،ونصوا عىل أنه إذا كان
لكل واحد منهام بينة فإنه يقدم أسبقهام تارخيا ،ألن الثان إنام أخذ ممن قد ثبت احلق فيه لغريه.
واختلفوا فيام لو استوى تارخيهام ،أو أطلقتا معا أو أرخت إحدامها وأطلقت األخرى عىل
قولني:
القول األول :يسقطان فيصريان كمن ال بينة هلام.
القول الثان :يصح قبوهلام ،ويقرع بينهام فمن قرع صاحبه كان أوىل.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن العربة بقوة البينة ال بتارخيها ،ونرى أن هذا من مسائل
القضاء التي تستدعي التحري ،وله طرقه الكثرية التي نص عليها الفقهاء ،فإن مل يعلم أوالمها عىل
وجه اليقني نظر إىل مصلحة اللقيط ،فإن استويا جلئ إىل القرعة.

( )1نص الفقهاء عىل أن السبق معترب باألخذ ال بمجرد الرؤية ،كام قال  «: من سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو
أحق به » [سبق خترجيه ] ،فلهذا إن رآه أحدمها قبل صاحبه ،فسبق إىل أخذه اآلخر فالسابق إىل أخذه أحق ألن االلتقاط هو
األخذ ال الرؤية.
أما لو قال أحدمها لصاحبه :ناولنيه فأخذه اآلخر نظرنا إىل نيته ،فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق كام لو مل يأمره اآلخر
بمناولته إياه وإن نوى مناولته فهو لآلمر ألنه فعل ذلك بنية النيابة عنه ،فأشبه ما لو توكل له يف حتصيل مباح.
وهذا كله بالرشوط التي سنذكرها يف هذه املسائل.
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عدم البينة:
إذا تنازع امللتقطان ،وال بينة ألحدمها عىل سبقه للقيط ،فإن حكم ذلك خيتلف بحسب
احلاالت التالية:
احلالة األوىل :كونه يف يد أحدمها ،وقد اختلف الفقهاء فيها عىل قولني:
القول األول :أن القول قوله مع يمينه أنه التقطه ،وهو قول الشافعي ،وقول أيب اخلطاب
من احلنابلة ،لقوله (:لو يعطى الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني
()1

عىل املدعي عليه)

القول الثان :أن القول قوله من غري حاجة إىل يمني ،وهو قول القايض ،قياسا عىل عدم
حلفه يف الطالق والنكاح.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول من باب االحتياط ،وإعامال لقوله  ،فإنه
نص عند التنازع ،زيادة عىل أنه ال رضر عليه يف احللف ما دام صادقا ،ال رشعا وال عرفا.
احلالة الثانية :كونه يف أيدهيام مجيعا ،وقد نص الفقهاء عىل أنه يف هذه احلالة يلجأ إىل القرعة،
كام مر بيانه ،وقد اختلفوا هنا كذلك يف اشرتاط احللف عىل قولني:
القول األول :أن اللقيط يسلم بعد القرعة واحللف ،وهو قول الشافعي وأمحد ،بناء عل ما
سبق.
القول الثان :ال ترشع اليمني ها هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له ،وهو قول
القايض ،قياسا عىل عدم حلفه يف الطالق والنكاح.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة أن يسلم إليه بعد احللف زيادة يف االحتياط ،ألن التورع قد
( )1أمحد والبيهقي وابن ماجة.
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حيجزه عن أن يأخذ ما ليس بحقه.
احلالة الثالثة :عدم كونه يف يد واحد منهام ،وقد اختلفوا يف ذلك عىل قولني:
القول األول :يسلمه احلاكم إىل من يرى منهام أو من غريمها ،وهو قول القايض وأيب
اخلطاب ،ألنه حق هلام.
القول الثان :أن األوىل أن يقرع بينهام ،وقد رجحه ابن قدامة ،كام لو كان يف أيدهيام ألهنام
تنازعا حقا يف يد غريمها ،فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غريمها.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة النظر إىل مصلحة اللقيط ،فإن خيش استمرار التنازع بعد حكم
القضاء ،فاألوىل أن يسلم لغريمها ،بل األوىل أن ينقل إىل بلد آخر حفظا له من آثار التنازع.
احلالة الرابعة :وصف أحدمها له ،بأن يذكر عالمة مستورة يف جسده ،وقد اختلف الفقهاء
يف هذه احلالة عىل قولني:
القول األول :أن الواصف مقدم عىل غريه ،وهو قول أيب حنيفة ،وقول أيب اخلطاب ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن هذا نوع من اللقطة ،فقدم بوصفها كلقطة املال.
 2ـ أن ذلك يدل عىل قوة يده ،فكان مقدما هبا.
 3ـ أن قياس اللقيط عىل اللقطة أوىل من قياسه عىل غريها ألن اللقيط لقطة أيضا.
القول الثان :ال يقدم بالصفة ،وهو قول الشافعي ،وذلك كام لو وصف املدعى فإنه ال
تقدم به دعواه.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن هذا يدخل ضمن حتريات القايض ،فإن علم أن مثل
هذا الوصف ال ينطبق إال عن معرفة شديدة تدل عىل السبق ،فإنه أوىل به من غريه عىل حسب
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الرشوط املذكورة سابقا.
التنازع يف نسب اللقيط
من الصور التي ذكرها الفقهاء لذلك:
تنازع املسلم والكافر:
اختلف الفقهاء فيام لو تنازع نسب اللقيط مسلم وكافر( )1عىل قولني:
القول األول :أهنام سواء يف حق االدعاء ،وهو قول أمحد والشافعي ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه ،فإذا تنازعوا تساووا يف الدعوى
كاألحرار املسلمني.
 2ـ أن النسب ال يشبه احلضانة بدليل أننا نقدم يف احلضانة املورس واحلرضى وال
نقدمهام يف دعوى النسب.
 3ـ أن ما ذكره املخالفون من الرضر ال يتحقق ،فإننا ال نحكم برقه وال كفره.
القول الثان :أن املسلم أوىل من الذمي ،واحلر أوىل من العبد ،وهو قول أيب حنيفة،
واستدلوا عىل ذلك بأن عىل اللقيط رضرا يف إحلاقه بالعبد والذمى فكان إحلاقه باحلر املسلم أوىل
كام لو تنازعوا يف احلضانة.
وهو قول ابن حزم بالنسبة لتنازع املسلم والكافر تغليبا لإلسالم ،قال(:وكل من ادعى أن
ذلك اللقيط ابنه من املسلمني حرا كان ،أو عبدا صدق ،إن أمكن أن يكون ما قال حقا ،فإن تيقن
كذبه مل يلتفت)
واستدل لذلك بقوله(:برهان ذلك أن الوالدات ال تعرف إال بقول اآلباء واألمهات،
وهكذا أنساب الناس كلهم ،ما مل يتيقن الكذب .وإنام قلنا  -للمسلمني  -للثابت عن رسول اَّلل
 من قوله (:كل مولود يولد عىل الفطرة وعىل امللة) ،وقوله  عن ربه تعاىل يف حديث
( )1ونفس املسألة فيام لو تنازعه عبد وحر.
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عياض بن محار املجاشعي(:خلقت عبادي حنفاء كلهم) ،ولقوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي
آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر هيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َ
عَىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت ِب َر ِّبكُ ْم َقا ُلوا َب َىل ﴾ (ألعراف ،)172:فإن
ادعاه كافر مل يصدق ؛ ألن يف تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من اإلسالم ،وال جيوز ذلك إال
()1

حيث أجازه النص ممن ولد عىل فراش كافر من كافرة فقط)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا من أهنا من مسائل القضاء ،فهو الذي يستخدم
أساليبه يف التحري ،وينسبه ألحدمها بحسب ما تدل عليه األدلة اليقينية.
وال يمكن أن ينسب للمسلم بمجرد إسالمه ،ألن دعوى النسب من األمور التي ال
َّلل ﴾ (األحزاب)5:
وه ْم ِآل َب ِائ ِه ْم ُه َو َأ ْق َس ُط ِعنْدَ ا هِ
عالقة هلا هبذا ،وقد قال تعاىل ﴿:ا ْدعُ ُ
تنازع النساء يف الولد:
نص الفقهاء عىل أنه إن حصل النزاع بني امرأتني حول نسب القيط ،فادعاه كل منهام ،فإن
العربة بمدى قبول دعوامها ،فإن كانتا ممن ال تقبل دعوامها ،مل تسمع دعوامها ،وإن كانت إحدامها
ممن تسمع دعواها دون األخرى فهو ابنها كاملنفردة به.
فإن تساويتا يف قبول الدعوى نظر إىل بينة كل منهام ،أو استعملت القافة عند من يقول هبا،
قال أمحد يف رواية بكر بن حممد يف هيودية ومسلمة ولدتا ،فادعت اليهودية ولد املسلمة فتوقف
فقيل :يرى القافة؟ فقال :ما أحسنه.
وعللوا ذلك بأن الشبه يوجد بينها وبني ابنها ،كوجوده بني الرجل وابنه بل أكثر
الختصاصها بحمله وتغذيته.
ونرى أن هذا هو األرجح ،والقافة يف عرصنا هم أصحاب املخابر الذين يبحثون يف مدى
صدق كل منهام.
( )1املحىل.276/8 :
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واختلف الفقهاء هنا يف جواز إحلاقه بأمني ،إما بسبب البينة ،أو بقول القافة عىل قولني:
القول األول :ال يلحق هبام ،ويبطل قول القافة لكون خطئه يقينيا ،وهو قول احلنابلة ،ومن
األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن كونه منهام حمال يقينا فلم جيز احلكم به ،كام لو كان أكرب منهام أو مثلهام.
 2ـ وفارق الرجلني فإن كونه منهام ممكن ،فإنه جيوز اجتامع النطفتني لرجلني يف رحم
امرأة فيمكن أن خيلق منهام ولد كام خيلق من نطفة الرجل واملرأة ولذلك قال القائف لعمر:
قد اشرتكا فيه.
 3ـ ال يلزم من إحلاقه بمن يتصور كونه منه ،إحلاقه بمن يستحيل كونه منه كام مل يلزم
من إحلاقه بمن يولد مثله ملثله إحلاقه بأصغر منه.
القول الثان :يلحق هبام بمجرد الدعوى ،وهو قول احلنفية( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن األم أحد األبوين فجاز أن يلحق باثنني كاآلباء.
 2ـ أن شهادة املرأة الواحدة حجة تامة يف إثبات الوالدة ألنه ال يطلع عليها الرجال
فكان إقامة كل واحدة منهام امرأة واحدة بمنزلة إقامتها رجلني أو رجال وامرأتني.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن العربة بقول القافة الذي ال خيرج عن
الواقع ،وهذه الصورة مستحيلة ،فلذلك ال عربة هبذا القول ،ويعاد البحث والتحري.
تنازع امرأة ورجل:
األصل فيام لو ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة هو نسبته إليهام مجيعا ،لعدم التنايف بينهام،
( )1وهذا يف رواية أيب حفص ،وأما يف رواية أيب سليامن فإنه ال يكون ابن واحدة منهام ،ووجهها الرسخيس بأن شهادة
املرأة الواحدة حجة ضعيفة ألهنا شهادة رضورية فال تكون حجة عند املعارضة واملزامحة « أال ترى أنه لو أقامت إحدامها
رجلني ،واألخرى امرأة واحدة مل تكن شهادة املرأة الواحدة حجة يف معارضة شهادة رجلني فال يثبت النسب من واحدة منهام
إال أن يقيم كل واحدة منهام البينة رجلني أو رجال وامرأتني فحينئذ يثبت النسب منهام »
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ألنه يمكن أن يكون منهام بنكاح كان بينهام ،أو وطء شبهة فيلحق هبام مجيعا ويكون ابنهام بمجرد
دعوامها ،كام لو انفرد كل واحد منهام بالدعوى.
أما إذا اختلفا بأن قال الرجل :هذا ابنى من زوجتى ،وادعت زوجته ذلك ،وادعته امرأة
أخرى فقد نصوا عىل أنه ابن الرجل.
وإذا ادعته الزوجة ،وأقر ذلك زوجها ،فقد اختلف يف ذلك عىل قولني:
القول األول :ترجح زوجته عىل األخرى ،ألن زوجها أبوه فالظاهر أهنا أمه.
القول الثان :يتساويا يف الدعوى ،ألن كل واحدة منهام لو انفردت أحلق هبا ،فإذا اجتمعتا
تساوتا.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أنه ال تقبل أي دعوى إال ببينة تدل عليها ،فإن مل توجد البينة
التجئ إىل القافة بمفهومها احلديث.
وقد ذكر الفقهاء شيئا من هذا عندما حتدثوا يف تنازع امرأتني نسب ولد وبنت فادعت كل
واحدة منهام أن االبن ولدها دون البنت أنه يعرض لبنيهام عىل أهل الطب واملعرفة (فإن لبن الذكر
خيالف لبن األنثى يف طبعه وزنته ،وقد قيل لبن االبن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتربان بطباعهام
ووزهنام وما خيتلفان به عند أهل املعرفة ،فمن كان لبنها لبن االبن فهو ولدها والبنت لألخرى،
()1

فإن مل يوجد قافة اعتربنا اللبن خاصة)

وهذا القول ـ وإن كنا ال ندري مدى صحته علميا ـ إال أنه يدل عىل استعامل القايض جلميع
وسائل التحري املمكنة.
أما ما ذكروه من رجحان جانب الرجل إذا أيدته الزوجة ،فإنه معارض بقصد احليلة منهام،
فمن ينفي التهمة عنهام يف هذا؟
( )1ذكر هذا يف :املبدع ،311/5 :املغني.51/6 :
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الفصل السابع
احلقوق الرشعية لليتامى
كل ما سبق ذكره يف الفصول السابقة من حقوق ينطبق عىل اليتيم ،بفرق بسيط ،وهو أن
ما وجب عىل األب يف تلك الفصول ،جيب عىل الويل املتكفل باليتيم هنا ،ولذلك سنكتفي هنا
بإيراد بعض ما خيص اليتيم من جهة ما ورد يف النصوص من توجيهات ختص اليتيم يف هذا
اجلانب ،ونكتفي لذلك بأربعة حقوق هي :حقه يف اإلحسان ،وحقه يف النفقة ،وحقه يف الكفالة،
وحقه يف حفظ ماله.

أوال :حق اليتيم يف اإلحسان
بام أن اليتيم فقد أباه الذي حيسن إليه ويرمحه ويتكفل بحاجاته ،فإن اَّلل تعاىل برمحته حث
املجتمع مجيعا عىل أن يكون أبا حانيا عليه ،ليعوضه ما فقده من موت أبيه.
وألجل هذا وردت النصوص الكثرية التي تعترب كفالة اليتيم واإلحسان إليه من أفضل
وهكُ ْم ِق َب َل
رب َأ ْن ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
أعامل الرب ،بل تقرهنا بقضايا التوحيد الكربى ،قال تعاىلَ ﴿:ل ْي َس ا ْل ِ ه
الئ ِ
َّلل وا ْليو ِم ْاآل ِخ ِر وا َْمل ِ
ِ
ا َْمل ْ ِ ِ
كَة َوا ْل ِكت ِ
َاب َوالن ِهب ِّينيَ َوآتَى ا َْمل َال عَ َىل
َ
رب َم ْن آ َم َن ِبا هِ َ َ ْ
رشق َوا َْملغ ِْر ِب َو َلك هن ا ْل ِ ه
ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى﴾ (البقرة))177:
وتقرهنا بعبادة اَّلل تعاىل ،قال تعاىلَ ﴿:و ِإ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َاق َبنِي ِإ ْرس َ
ائيل ال َت ْع ُبدُ َ
َّلل
ون ِإ هال ا هَ
و ِبا ْلوالِدَ ي ِن ِإحسان ًا و ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
اك ِ
َّلل
ني﴾ (البقرة ،)83:وقال تعاىلَ ﴿:واعْ ُبدُ وا ا هَ
َ َ ْ ْ َ َ
َْ َ َ َ َ َ
رشكُ وا ِب ِه َشيئ ًا و ِبا ْلوالِدَ ي ِن ِإحسان ًا و ِب ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
اك ِ
َوال ُت ْ ِ
اجل ِار ِذي ا ْل ُق ْر َبى
ْ َ َ ْ ْ َ َ
ني َو ْ َ
َْ َ َ َ َ َ
ب والص ِ
اجلن ِ
اح ِ
الس ِب ِ
كَت َأ ْي َام ُنكُ ْم ﴾ (النساء)36:
يل َو َما َم َل ْ
اجل ُن ِ َ ه
ْب َوا ْب ِن ه
ب ِب ْ َ
اجل ِار ْ ُ
َو ْ َ
وال نرى يف القرآن الكريم موضعا من مواضع اإلحسان إال ويكون اليتيم أحد املحسن
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إليهم:
ففي اإلنفاق العام ورد قوله تعاىلَ ﴿:ي ْس َألون ََك َما َذا ُين ِْف ُق َ
ون ُق ْل َما َأ ْن َف ْق ُت ْم ِم ْن َخ ْ ٍري
األ ْقر ِبنيَ وا ْليتَامى وا َْملس ِ
ِ ِ
اك ِ
الس ِب ِ
يل ﴾ (البقرة)215:
ني َوا ْب ِن ه
َفل ْل َوالدَ ْي ِن َو ْ َ َ َ َ َ َ َ
ويف أموال الغنائم يكون اليتيم من أوائل من له احلظ فيها بعد رسول اَّلل  وقرابته ،قال
ول ولِ ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
ِ
ِ ِ
اك ِ
ني
يش ٍء َف َأ هن هِ
َّلل ُ ُ
مخ َس ُه َول هلر ُس ِ َ
َْ َ َ َ َ َ
تعاىلَ ﴿:واعْ َل ُموا َأن َهام غَ ن ْم ُت ْم م ْن َ ْ
الس ِب ِ
يل ﴾ (ألنفال)41:
َوا ْب ِن ه

َّلل عَ َىل َر ُسولِ ِه
ويف أموال الفيئ يقرن اليتيم برسول اَّلل  وقرابته ،قال تعاىلَ ﴿:ما َأ َفا َء ا هُ
ول ولِ ِذي ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْملس ِ
ِ ِ
ِ
اك ِ
الس ِب ِ
يل ﴾ (احلرش)7:
م ْن َأ ْه ِل ا ْل ُق َرى َف ِل هله َول هلر ُس ِ َ
ني َوا ْب ِن ه
َْ َ َ َ َ َ

وخيرب تعاىل أن من رشوط جماوزة العقبة التي حتول بني اإلنسان وفضل اَّلل اإلحسان إىل
اليتامى ،قال تعاىلَ ﴿:ف َال ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة َو َما َأ ْد َر َ
اك َما ا ْل َع َق َب ُة َف ُّك َر َق َب ٍة َأ ْو ِإ ْط َع ٌام ِيف َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة
َي ِتي ًام َذا َم ْق َر َبة﴾(البلد 11:ـ )15
بل إن اَّلل تعاىل ـ من باب احلث عىل االتصاف بصفات اَّلل والتخلق بأخالقه ـ خيربنا عن
إيوائه لرسول اَّلل  عندما كان يتيام ،قال تعاىلَ ﴿:أ َمل َ ِ
جيدْ َك َي ِتي ًام َف َآوى﴾ (الضحى)6:
ْ
أما من السنة ،فقد وردت النصوص الكثرية التي تعترب اإلحسان إىل اليتامى من خري أعامل
الرب ،فخري بيوت املسلمني بيت يكفل يتيام ،قال (:خري بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن
()1

إليه ،ورش بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه)

بل إن املسح عىل رأس اليتيم عطفا وحنانا ورمحة يكتب لصاحبه بكل شعرة حسنة ،قال
()2

(:من مسح عىل رأس يتيم مل يمسحه إال َّلل كانت له يف كل شعرة مرت عليها يده حسنات)

بل إن الرسول  خيرب بأن الساعي عليهم كاملجاهد والقائم ،قال (:الساعي عىل
( )1ابن ماجه.
( )2أمحد وغريه.
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األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اَّلل تعاىل وأحسبه قال وكالقائم ال يفرت وكالصائم ال
()1

يفطر)

أما جلزاء املعد عىل هذا اإلحسان الذي يملك كل هذا الفضل ،فقد ورد يف النصوص
الكثري من أنواعه ،وهي بحسب درجات اإلحسان ونوعه وكامله ،وسنذكرها بعض ما ورد منها
يف النصوص:
ابتعاد الشيطان :أول جزاء جيازى به املحسن لليتيم أنه يف حال إحسانه يبتعد عنه الشيطان،
وبابتعاده حتل الربكة ،وينزل اخلري ،كام روي(:ما قعد يتيم مع قوم عىل قصعتهم فيقرب قصعتهم
()2

الشيطان)

املغفرة :وهي من أعظم اجلزاء ،وقد بني  ما أعده اَّلل لكافل اليتيم منها ،فقال(:من ضم
يتيام من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه حتى يغنيه اَّلل عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إال أن يعمل
()3

عمال ال يغفر ،ومن أذهب اَّلل كريمتيه فصرب واحتسب غفرت له ذنوبه)

ويف حديث أخرب  أن اَّلل ال يعذب من رحم اليتيم ،وفيه داللة عىل مغفرة ذنوبه ،قال
(:والذي بعثني باحلق ال يعذب اَّلل يوم القيامة من رحم اليتيم والن له يف الكالم ورحم يتمه
()4

وضعفه ،ومل يتطاول عىل جاره بفضل ما آتاه اَّلل)

وقد ذكر بعض السلف تأثري إحسانه إىل اليتيم ،فقال(:كنت يف بدء أمري سكريا مكبا عىل
املعاص ،فرأيت يوما يتيام فأكرمته كام يكرم الولد بل أكثر ،ثم نمت فرأيت الزبانية أخذون أخذا
مزعجا إىل جهنم وإذا باليتيم قد اعرتضني ،فقال دعوه حتى أراجع ريب فيه فأبوا .فإذا النداء خلوا
( )1الشيخان.
( )2احلارث ،والطربان يف األو سط عن أيب موسى وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات ،وهناك حديث آخر قريب
منه هو « ما من مائدة أعظم بركة من مائدة جلس عليها يتيم » رواه لديلمي عن أنس.
( )3ابن سعد ،والطربان يف الكبري.
( )4الطربان بسند رواته ثقات إال واحدا ومع ذلك ليس باملرتوك.
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عنه فقد وهبنا له ما كان منه بإحسانه إليه ،فاستيقظت وبالغت يف إكرام اليتامى من يومئذ)
اجلنة :أخربت النصوص أن جزاء املحسن ال يتوقف عند ذلك احلد ،بل إن اإلحسان إىل
اليتيم ال يزال بصاحبه حتى يدخله اجلنة ،قال (:من قبض يتيام من بني مسلمني إىل طعامه
ورشابه أدخله اَّلل اجلنة ألبتة إال أن يعمل ذنبا ال يغفر له)( ،)1ويف رواية سندها حسن(:حتى
يستغني عنه وجبت له اجلنة ألبتة)
بل أخرب  أن املحسنني إىل اليتامى من أول من يدخلون اجلنة ،قال (:أنا أول من
يفتح باب اجلنة إال أن أرى امرأة تبادرن ،فأقول ما لك ومن أنت؟ تقول :أنا امرأة قعدت عىل
()2

أيتام يل)

ويف القرآن الكريم إشارة إىل هذا اجلزاء يف قوله تعاىلَ ﴿:و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال هط َع َام عَ َىل ُح ِّب ِه
ِم ْس ِكين ًا َو َي ِتي ًام َو َأ ِسري ًا﴾ (االنسان ،)8:فقد ذكر قبل هذه اآلية اجلزاء املعد هؤالء ،وهو من أعظم
س َ ِ
اجلزاء ،قال تعاىلِ ﴿:إ هن ْ َ
ون ِم ْن كَ ْأ ٍ
رش ُب َ
َّلل
رش ُب ِ َهبا ِع َبا ُد ا هِ
كَان مزَ ُ
اج َها كَا ُفور ًا عَ ْين ًا َي ْ َ
األ ْب َر َار َي ْ َ
وهنا َت ْف ِجري ًا﴾ (االنسان 5:ـ )6
ُي َف ِّج ُر َ َ
وقد روي يف كتب املواعظ ـ مما يؤيد هذه النصوص ـ أنه كان لبعض مياسري العلويني بنات
من علوية فامت واشتد هبن الفقر إىل أن رحلن عن وطنهن خوف الشامتة ،فدخلن مسجد بلد
مهجورا فرتكتهن أمهن فيه وخرجت حتتال هلن يف القوت فمرت بكبري البلد وهو مسلم،
فرشحت له حاهلا فلم يصدقها وقال :ال بد أن تقيمي عندي البينة بذلك .فقالت :أنا غريبة،
فأعرض عنها.
ثم مرت بمجويس فرشحت له ذلك فصدق ،وأرسل بعض نسائه فأتت هبا وببناهتا إىل
داره فبالغ يف إكرامهن ،فلام مىض نصف الليل رأى ذلك املسلم القيامة قد قامت والنبي  معقود
( )1الرتمذي وصححه.
( )2أبو يعىل بسند حسن.

325

عىل رأسه لواء احلمد وعنده قرص عظيم .فقال:يا رسول اَّلل ملن هذا القرص؟ قال :لرجل مسلم،
قال :أنا مسلم موحد ،فقال  :أقم عندي البينة بذلك ،فتحري ،فقص له  خرب العلوية ،فانتبه
الرجل يف غاية احلزن والكآبة إذ ردها ،ثم بالغ يف الفحص عنها حتى دل عليها بدار املجويس
فطلبها منه فأبى وقال :قد حلقني من بركاهتن ،فقال خذ ألف دينار وسلمهن إيل فأبى ،فأراد أن
يكرهه ،فقال :الذي تريده أنا أحق به ،والقرص الذي رأيته يف النوم خلق يل ،أتفخر عيل بإسالمك،
فواَّلل ما نمت أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا عىل يد العلوية ،ورأيت مثل منامك .وقال يل
رسول اَّلل (:العلوية وبناهتا عندك؟) ،قلت :نعم يا رسول اَّلل .قال :القرص لك وألهل دارك،
فانرصف املسلم وبه من الكآبة واحلزن ما ال يعلمه إال اَّلل تعاىل.
مرافقة رسول اَّلل  يف اجلنة :وهو اجلزاء الذي ال يعادله أي جزاء ،فقد أخرب  أن
كافل اليتيم رفيقه يف اجلنة بصيغ خمتلفة ،قال (:أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ،وأشار بإصبعيه
السبابة والوسطى وفرج بينهام)( ،)1وقال (:كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف
اجلنة)وأشار مالك بالسبابة والوسطى)( ،)2وقال (:من كفل يتيام له ذو قرابة أو ال قرابة له فأنا
وهو يف اجلنة كهاتني وضم إصبعيه ،ومن سعى عىل ثالث بنات فهو يف اجلنة ،وكان له كأجر
املجاهد يف سبيل اَّلل صائام قائام)( ،)3وقال (:من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وصام
هناره وغدا وراح شاهرا سيفه يف سبيل اَّلل وكنت أنا وهو يف اجلنة أخوان ،كام أن هاتني أختان،
()4

وألصق إصبعيه السبابة والوسطى)

ثانيا :حق اليتيم يف النفقة
( )1البخاري.
( )2مسلم.
( )3البزار.
( )4ابن ماجه.
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اختلف الفقهاء يف وجوب نفقة اليتيم عىل أقاربه فيام لو مل يكن له مال ينفق عليه منه عىل
األقوال التالية:
القول األول :وجوب نفقة اليتيم عىل أقاربه ،وقد انترص له ابن القيم ،وعقد فيه فصال يف
زاد املعاد بعنوان (ذكر حكم رسول اَّلل  املوافق لكتاب اَّلل تعاىل من وجوب النفقة
لألقارب)( ،)1واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
ِ
ِ
السبِ ِ
يل
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:وآتَى املَْ َال ع ََىل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن ه
َو ِ ِ
اب﴾ (البقرة ،)177:وقولهَ ﴿ :وا ْع ُبدُ وا اَّللهَ َوال ُت ْ ِ
الر َق ِ
رش ُكوا بِ ِه َش ْيئ ًا
السائلنيَ َو ِيف ِّ
ه
ني و ْ ِ
ِ
ِ
ِ
اجلُنُ ِ
اجل ِار ْ
ب
اجل ِار ذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
َوبِا ْل َوالدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساك ِ َ َ
ِ
والص ِ
اجلن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ب َم ْن كَا َن خمُ ْتَاالً َف ُخور ًا﴾
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َام ُن ُك ْم إِ هن اَّللهَ ال ُحي ُّ
َ ه
ْب َوا ْب ِن ه
ب بِ ْ َ
ِ ِ
ِ
السبِ ِ
يل َوال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذير ًا﴾
(النساء ،)36:وقال تعاىلَ ﴿:وآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح هق ُه َواملْ ْسكنيَ َوا ْب َن ه

(االرساء ،)26:قال ابن القيم(:فجعل سبحانه حق ذي القربى ييل حق الوالدين ،كام جعله
النبي  سوا ًء بسواء ،وأخرب سبحانه؛ أن لذي القربى حق ًا عىل قرابته ،وأمر بإتيانه إياه،
ُّ
ِ
النفقة ،فال ن ِ
حق ُه َو)
َدري أي َ
فإن مل يكن ذلك حق
 2ـ أن اَّلل تعاىل أمر باإلحسان إىل ذي القربى .ومن أعظم اإلساء َة أن يراه يموت
جوع ًا و ُعري ًا ،وهو قادر عىل سد َخلته وسرت ع ِ ِ
َور ًة
َورته ،وال يطعمه ُلقمة ،وال َيس ُرت له ع َ
َ
إال بأن يقرضه ذلك يف ِذمتِ ِه.
ني ِ
 3ـ قوله تعاىل ﴿:و ِ
ات ي ِ
كام َل ِ
رضع َن َأوالَ َد ُهن َحو َل ِ
ني ملَِن َأ َرا َد َأن ُيتم
الوالدَ ُ ُ
َ َ
ود َله ِرزقهن وكِسو ُهتن بِاملَعر ِ
ِ
َفس إال ُوس َع َها الَ ُت َضار
وف ال ُت ُ
َ
كلف ن ٌ
َىل املَو ُل ُ
ُ
َ ُ
الرضا َع َة َوع ٰ
والِدَ ٌة بِو َل ِد َها والَ مو ُلود َله بِو َل ِد ِه وع ََىل الو ِار ِ
ث ِم ُثل َذلِ َك ﴾ فأوجب سبحانه وتعاىل عىل
َ
َ
َ َ ٌ ُ َ
َ
َ
الوارث مثل ما أوجب عىل املولود له ،قال ابن جريج :قلت لعطاء ﴿ وع ََىل الو ِار ِ
ِ
ث ِم ُثل
َ
( )1زاد املعاد.542/5 :
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ُ
وارث املولود إن
ٰذلِ َك﴾ ،قال :عىل ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كام يرثونه .قلت لهَ :أ ُحي َب ُس
مل يكن للمولود مال؟ قال :أفيد ُعه يموت؟ .وقال احلسن ﴿وعَىل الو ِار ِ
ث ِم ُثل ٰذلِ َك﴾ قال:
َ
ِ
الرجل الذي َي ِر ُ
مجهور السلف ،منهم:
فرس اآلية
ث أن ينفق عليه حتى
عىل
ُ
َ
يستغني .وهبذا َ
ـيص ُة ب ُن ُذؤيب ،وعبدُ اَّلل
قتادة ،وجماهد ،والضحاك ،وزيدُ بن أسلم ،ورشيح القايض ،و َقبِ َ
وأصحاب ابن مسعود ،ومن بعدهم:
بن عتبة بن مسعود ،وإبراهيم النخعي ،والشعبـي،
ُ
سفيان الثوري ،وعبد الرزاق ،وأبو حنيفة وأصحابه ،ومن بعدهم :أمحد ،وإسحاق ،وداود
وأصحاهبم.
 4ـ األحاديث الوارد يف ذلك ،ومنها ما رواه كليب بن منفعة ،عن جده ،أنه أتى
اك وموالَ َك ِ
مك و َأ َب َ
النبـي  فقال(:يا رسول اَّلل من أ َب ُّر؟) ،قالُ ( :أ َ
الذي
اك و ُأخت ََك َو َأ َخ َ َ
واجب ِ
َ ٌ ()1
َييل ذاكَ ،ح ٌّق ِ
وصولة)
ورح ٌم َم ُ
ٌ َ
وعن ِ
ُ
خيطب
قائم عىل املنرب
قدمت املدينة ،فإذا
طارق املُحاربـي قال:
ُ
ُ
رسول اَّلل ٌ
اكَ ،و ُأخت ََك و َأ َخ َ
مك َو َأ َب َ
الناس وهو يقولَ ( :يدُ املُعطي ال ُعل َياَ ،وابدَ أ بِ َمن َت ُعولُ ،أ َ
اكُ ،ثم
َ
َاك َأدن َ
َأدن َ
َاك)

()2

َ
رسول اَّلل َمن َأ َب ُّر؟ قالُ ( :أ َ
قلت :ثم َمن؟
قلت :يا
مك)ُ ،
وعن معاوية ال ُقشريي قالُ :
مك) ،قلت :ثم من؟ قالُ ( :أمك) ،قلت :ثم َمن؟ قالَ ( :أ َب َ
قالُ ( :أ َ
قر َب
اك ُثم األَ َ
قر َب)
َفاألَ َ

()3

ِ
يها َفإِن َف َض َل
عن جابر بن عبد اَّلل قال :قال رسول اَّلل( :ابدَ أ بِنَفس َك َفت ََصدق َع َل َ
َيش ٌءَ ،فألهلِ َكَ ،فإن َف َض َل عَن َأهلِ َك َيش ٌءَ ،فلِ ِ
ذي َق َرا َبتِ َكَ ،فإن َف َض َل عَن ِذي َق َرابتِ َك،

( )1أبو داود.
( )2النسائي.
( )3الرتمذي.
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وهك ََذا)
فِ ٰهك ََذا ٰ

()1

نفقة ٍ
القول الثان :ال ُجيرب أحدٌ عىل ِ
أحد من أقاربه ،وإنام ذلك ِبر ِ
وص َلة ،قال ابن
ٌّ
َُ
القيم(:وهذا مذهب يعزَ ى إىل الشعبـي)فقد روي عنه أنه قال :ما رأيت أحد ًا أجرب أحد ًا عىل ٍ
أحد،
ُ
َ
()2

يعني عىل نفقته)

وقد رد ابن القيم نسبة هذا إىل الشعبي،وقال عن الرواية السابقة(:يف إثبات هذا املذهب
الناس كانوا أتقى َّلل من أن حيتاج
هبذا الكالم نظر ،والشعبـي أفقه من هذا ،والظاهر أنه أراد :أن َ
رب ُه احلاكم عىل اإلنفاق عىل قريبه املحتاج ،فكان الناس يكتفون بإجياب الرشع عن
الغني أن جي َ
ُّ
إجياب احلاكم أو إجباره)
ُ
فهذان
القول الثالث :أنه جيب عليه
النفقة عىل أبـيه األدنى ،وأمه التي ولدته خاصةٰ ،
ِ
األبوان جيرب الذكر واألنثى من الولد عىل النفقة عليهام إذا كانا فقريين ،فأما ُ
األوالد ،فالرجل
نفقة
ِ
وج ،وال جيرب عىل نفقة ابن
رب عىل نفقة ابنه األدنى حتى يبلغ فقط ،وعىل نفقة بنته الدنيا حتى ُتزَ َ
ُجي ُ
رب ا ُ
أل ُّم عىل نفقة ابنها وابنتها ولو كانا يف غاية احلاجة واألم يف
ابنه ،وال بنت ابنه وإن سفال ،وال ُجت َ ُ
ٍ
ُ
عم ،وال
غاية الغنى ،وال جتب عىل أحد
النفقة عىل ابن ابن ،وال جد ،وال أخٍ  ،وال أخت ،وال َ
النفقة مع ِ
خال وال ٍ
ٍ
عمة ،وال ٍ
ُ
احتاد الدين
خالة ،وال أحد من األقارب سوى ما ذكرنا .وجتب
أضيق املذاهب يف النفقات)
واختالفه حيث وجبت ،وهو قول مالك ،قال ابن القيم(:وهو ُ
جتب ُ
نفقة عمودي النسب خاصة ،دون َمن عداهم ،مع اتفاق الدين،
القول الرابع :أنه ُ
جنون أو ٍ
ٍ
ويس ِار ِ
ٍ
زمانة إن كان
بصغر أو
املنف ِق ،وقدرته ،وحاجة ا ُملن َفق عليه ،وعجزه عن الكسب
ََ
من العمود األسفل ،وهو قول الشافعية.

( )1النسائي.
( )2عبدُ ب ُن محيدَ .
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واختلفوا يف اشرتاط العجز عىل الكسب ،فقيل باشرتاطه( ،)1وقيل بعدم اشرتاطه ،قال
ابن القيم (:وهذا مذهب ،وهو أوسع من مذهب مالك)
ب عىل كل ذي ٍ
رحم َحم َر ٍم لذي رمحه فإن كان من األوالد
القول اخلامس :أن النفقة َجت ُ
وأوالدهم ،أو اآلباء واألجداد ،وجبت نفق ُتهم مع احتاد الدين واختالفه .وإن كان من غريهم ،مل
جتب إال مع احتاد الدين ،فال جيب عىل املسلم أن ينفق عىل ذي رمحه الكافر ،ثم إنام جتب النفقة
ِ
قر ُه َف َقط ،وإن كان كبـري ًا ،فإن كان
رب َف ُ
برشط قدرة املنفق وحاجة املن َف ِق عليه .فإن كان صغري ًا اع ُت ِ َ
عَام ُه أو زَ َمان َِت ِه ،فإن كان صحيح ًا بصري ًا مل جتب
أنثى ،فكذلك ،وإن كان َذكَر ًا ،فال ُبد مع فقره من َ
نفقته ،وهي مرتبة عنده عىل املرياث إال يف نفقة الولد ،فإهنا عىل أبـيه ،خاصة عىل املشهور من
مذهب.
وروي عن احلسن بن زياد اللؤلؤي :أهنا عىل أبويه خاصة بقدر مرياثهام طرد ًا للقياس،
أوسع من مذهب الشافعي.
وهو قول احلنفية ،وهو
ُ
القول السادس :أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفق ُته مطلق ًا ،سوا ًء كان
وارث ًا أو غري وارث ،وهو قول للحنابلة ،واختلفوا يف اشرتاط احتاد الدين بـينهم؟ عىل روايتني.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول األول بناء عىل رصاحة النصوص الدالة عىل هذا،
فهذه األوامر اإلهلية املتظافرة الواردة يف قوله تعاىلَ ﴿:وآتَى ا َْمل َال َ
عَىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
الس ِب ِ
َّلل َوال
اب﴾ (البقرة ،)177:وقولهَ ﴿:واعْ ُبدُ وا ا هَ
السائلنيَ َو ِيف ِّ
ه
َوا َْمل َساكنيَ َوا ْب َن ه
ني و ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت ْ ِ
اجل ِار
اجل ِار ذي ا ْل ُق ْر َبى َو ْ َ
رشكُ وا ِبه َش ْيئ ًا َو ِبا ْل َوالدَ ْي ِن ِإ ْح َسان ًا َو ِبذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َوا َْمل َساك ِ َ َ
كَت َأيام ُنكُ م ِإ هن ا هَ ِ
ب والص ِ
اجلن ِ
اح ِ
الس ِب ِ
كَان ُخمْتَا ً
ب َم ْن َ
ال َف ُخور ًا﴾
َّلل ال ُحي ُّ
اجل ُن ِ َ ه
يل َو َما َم َل ْ ْ َ ْ
ْب َوا ْب ِن ه
ب ِب ْ َ
ُْ
ِ ِ
ِ
الس ِب ِ
يل َوال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذير ًا﴾ ال
(النساء ،)36:وقوله تعاىلَ ﴿:وآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح هق ُه َوا ْمل ْسكنيَ َوا ْب َن ه
( )1وهبذا إذا بلغ الولد صحيح ًا ،سقطت نفقتُه َذكر ًا كان أو أنثى.

330

يصح التساهل فيها ،خاصة مع وروده بصيغة األمر التي ال تفيد يف أصلها إال الوجوب.
زيادة عىل هذا ،فإن قواعد الرشع تقتيض هذا ،قال ابن القيم(:وهو الصحيح يف الدليل،
ُ
ُ
وص َل،
ونصوصه وقواعد الرشع،
أصول أمحد
وهو الذي تقتضيه
وصلة الرحم التي أمر اَّلل أن ُت َ
ُ
وحرم اجلنة عىل كل قاطع رحم)
َ
زيادة عىل هذا ،فإن هذا مما يتناسب مع مقاصد الرشيعة من محاية اليتامى من الترشد
والضياع ،فأي دين لشخص قد يعيش يف بحبوحة عيش بينام يبحث قريبه اليتيم يف قاممته عام يسد
به رمقه.
قد يقال :فلامذا ال يتكفل ويل املسلمني به؟
واجلواب عن ذلك :أن ويل أمر املسلمني قد يكون عادال ،ويكون املال فائضا ،فيكفي
املسلمني ذلك ،ولكن احلال العام قد ال يوفر مثل هذا الويل ،فلذلك تأيت األحكام التوجيهية نائبة
عن األحكام الترشيعية يف حال التقصري فيها.
ولذلك ال ينتفع اليتيم بمثل أن حيكم عىل أقاربه بوجوب نفقته رشعا ليقتسموها بينهم كام
يقتسمون مرياثه يف حال غناه.
وقد رد ابن القيم عىل من أولوا ما ورد يف قوله  وهو يوجب العطية لألقارب ،مرصحا
ِ
فأدناكَ ،ح ٌّق َو ِ
َ
اكُ ،ثم َأدن َ
بأنساهبم(:و ُأخت ََك َو َأ َخ َ
وصو َل ٌة)( ،)1فحملوا احلق هنا
َاك
ب َو َرح ٌم َم ُ
اج ٌ
عىل ترك قطيعته بوجهني(:)2
الوجه األول :أن يقال :فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى ُجوع ًا وعَ َطش ًا ،ويتأذى غاية
ِ
ِ ِ
ِ
ويقيه احلر
عَور َت ُه
قم ًة ،وال َيسقيه َجرعة ،وال يكسوه ما يسرت َ
األذى باحلر والربد ،وال ُيطع ُم ُه ُل َ
والربد ،وي ِ
سك ُن ُه حتت سقف ُيظله ،هذا وهو أخوه ابن أمه وأبـيه ،أو عمه ِصنو أبـيه ،أو خالته التي
َ ُ
( )1النسائي.
( )2زاد املعاد.550/5 :
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هي أمه ،إنام جيب عليه من ذلك ما جيب بذ ُله لألجنبـي البعيد ،بأن يعاوضه عىل ذلك يف ِ
الذمة إىل
َ ُ
أن يورس ،ثم يسرتجع به عليه ،هذا مع كونه يف غاية اليس ِار ِ ِ
وس َع ِة األموال .فإن مل تكن
ُ
واجلدَ ةَ ،
ََ
ٰهذه قطيعة ،فإنا ال ندري ما هي القطيعة املحرمة ،والص َل ُة التي أمر اَّلل هبا ،وحرم اجلنة عىل
قاطعها.
النصوص ،وبالغت يف
الوجه الثان :أن يقال :فام هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها
ُ
زائد فيها عىل حق األجنبـي حتى ت ِ
در ٍ
فأي َق ٍ
َعق َل ُه القلوبُ ،
رب به
إجياهبا ،و َذمت قاطعها؟ ُّ
وخت ِ َ
األلسنة ،وت َ
السالم عليه إذا لقيه ،وعياد ُته إذا مرض ،وتشمي ُته إذا عطس،
ارح؟ أهو
َعمل به اجلو ُ
ُ
نظريه لألجنبـي عىل األجنبـي؟
وإجابته إذا دعا ُه ،وإنكم ال ُتوجبون شيئ ًا من ذلك إال ما ُ
جيب ُ
ِ
وإن كانت هذه الص َل ُة ترك ِ
جيب لكل مسلم
رضبه وسبه وأذاه واإلزراء به ،ونحو ذلك ،فهذا حق ُ
ُ
خصوصية ِصلة الرحم الواجبة؟.
عىل كُ ل مسلم ،بل للذمي البعيد عىل املسلم ،فام

ثالثا ـ حق اليتيم يف الكفالة
ال يكفي اليتيم ما يسد به رمقه من النفقات ،فقد يكون غنيا ،وال يكفيه أن يمسح املسلمون
عىل رأسه احرتاما له وابتغاء لألجر ،بل حيتاج فوق ذلك إىل أرسة تكفله ،وتعامله كام يعامل
أبناؤها تربية وتعليام ،ولذلك كان من أهم حقوق اليتيم حق الكفالة ،وهو ما سنتناوله يف هذا
املطلب.
 1ـ من يتكفل اليتيم:
نص الفقهاء عىل أن اليتيم يتواله أحد أربعة بالرتتيب التايل(:)1
اجلد:
بسبب فقد األب ،وهي والية رشعية ،أي أن الشارع فوض له الترصف يف مال الولد

( )1األشباه والنظائر للسيوطي.155 :
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لوفور شفقته ،وهو وصف ذايت له ،فلو عزل نفسه ،مل ينعزل باإلمجاع ؛ ألن املقتيض للوالية هنا
هو اجلدودة ،وهي موجودة مستمرة ال يقدح العزل فيها ،لكن إذا امتنعا من الترصف ترصف
القايض.
الوص:
وهي بني مرتبة الوالية والوكالة ،ألهنا من جهة كوهنا تفويضا تشبه الوكالة ،ومن جهة
كون املوص ال يملك الترصف بعد موته ،وإنام جوزت وصيته للحاجة ،لشفقته عىل األوالد،
وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الوالية.
وقد اختلف الفقهاء بحسب تغليب أحد الشبهني ،أما أبو حنيفة فالحظ الثان ،فلم جيوز
له عزل نفسه ،وأما الشافعي فالحظ األول ،فجوز له عزل نفسه عىل املشهور من مذهبه.
ونرى أن الوص إذا مل يكن أحد األقارب جيوز له عزل نفسه ،باعتبار الكفالة ختضع
لالختيار ال للجرب ،فمن اخلطر تكليف شخص برتبية من ال حيب تربيته.
وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ فيام لو مات األب وأوىص إىل رجل بالنظر يف مال ابنه ،وهناك
جد يصلح للنظر ،هل تصح الوصية ،أم ال عىل قولني:
القول األول :أنه ال تصلح الوصية إليه ،بل النظر إىل اجلد ،وهو قول للشافعية ،ألن اجلد
يستحق الوالية بالرشع فكان أحق من الوص.
القول الثان :أن النظر إىل الوص ألنه قائم مقام األب ،وهو قول أيب حنيفة ،وقول
للشافعية.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان عموما باعتبار األب أحق بابنه من اجلد ،ولكن
املسألة مع ذلك هلا عالقة بويل األمر الذي ينظر يف مالبسات اختيار األب للوص بدل اجلد ،وعىل
ضوئها حيدد ما يراه صاحلا لليتيم.
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الوكيل:
وترصفه مستفاد من اإلذن ،مقيد بامتثال أمر املوكل ،فلكل منهام لذلك عزل نفسه،
والوكالة لذلك عقد من العقود قابل للفسخ.
ناظر الوقف:
وهو يشبه الوص من جهة كون واليته ثابتة بالتفويض ،ويشبه األب من جهة أنه ليس
لغريه تسلط عىل عزله ،والوص يتسلط املوص عىل عزله يف حياته بعد التفويض بالرجوع عن
الوصية ،ومن جهة أنه يترصف يف مال اَّلل تعاىل ،فالتفويض أصله أن يكون منه .ولكنه أذن فيه
للواقف ،فهي والية رشعية(.)1
 2ـ رشوط ويل اليتيم:
نص الفقهاء عىل أنه يشرتط يف املكلف باليتيم (التكليف واحلرية واإلسالم والعدالة
وكفاية الترصف وعدم التغافل والعداوة) ،ثم قالوا(:وحاصل الرشوط أن تقبل شهادته عىل
()2

الطفل)

وسنذكر هنا بعض الرشوط بأدلتها وما وقع فيها من خالف:
والية املرأة:
اختلف الفقهاء يف صحة والية املرأة عىل اليتيم عىل يف ماله عىل قولني:
القول األول :ال والية لألم عىل مال الصغري ،لكن جيوز أن يوىص إليها فتصري وصية

( )1وقد ورد اخلالف يف صحة انعزاله ،انظر « ترسيح الناظر يف انعزال الناظر » نقال عن األشباه والنظائر للسيوطي:
.155
( )2انظر :فتاوى الرميل ،89/2 :الكايف يف فقه ابن حنبل ،433/4 :إعانة الطالبني ،150/4 :حاشية البجريمي:
 ،403/1القوانني الفقية.125 :
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باإليصاء( ،)1وهو قول مجهور الفقهاء ،ألن الوالية ثبتت بالرشع فلم تثبت لألم كوالية النكاح،
ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أهنا والية بالرشع فلم تستحقها األم كوالية النكاح.
 2ـ أن قرابة األم ال تتضمن تعصيب ًا ،فلم تتضمن والية لقرابة اخلال.
القول الثان :تكون هلا الوالية بعد األب واجلد ،وهو قول للشافعية  -خالف األصح -
وهو قول ذكره القايض والشيخ تقي الدين بن تيمية من احلنابلة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ قوله تعاىل ﴿:إِ ْذ َقا َل ِ
ت ِع ْم َر َ
ت َل َك َما ِيف َب ْطنِي حمُ هَرر ًا َف َت َق هب ْل
ان َر ِّب إِ ِّن ن ََذ ْر ُ
ت ا ْم َر َأ ُ
ِ
ْت الس ِم ُ ِ
يم﴾ (آل عمران)35:فهو يدل عىل أن لألم رضبا من الوالية عىل
يع ا ْل َعل ُ
منِّي إِن َهك َأن َ ه
الولد يف تأديبه وتعليمه وإمساكه وتربيته ،لوال أهنا متلك ذلك ملا نذرته يف ولدها.
 2ـ أهنا أحد األبوين.
 3ـ ما روي عن عائشة قالت :دخلت هند بنت عتبة  -امرأة أيب سفيان  -عىل رسول
اَّلل  فقالت :يا رسول اَّلل ،إن أبا سفيان رجل شحيح ،ال يعطيني من النفقة ما يكفيني
ويكفي بني ،إال ما أخذت من ماله بغري علمه .فهل عيل يف ذلك من جناح؟ فقال رسول
اَّلل (:خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)( ،)2قال ابن دقيق العيد(:وفيه
دليل عىل ترصف املرأة يف نفقة ولدها يف اجلملة ،وقد يستدل به من يرى :أن للمرأة والية
()3

عىل ولدها ،من حيث إن رصف املال إىل املحجور عليه ،أو متليكه له :حيتاج إىل والية)
 4ـ أهنا أكثر شفقة عىل االبن.
الرتجيح:

( )1عىل خالف يف ذلك أيضا ،فقد قيل بأنه ال وصية هلا ،بل النظر إىل السلطان ،وروى عن عطاء بن أيب رباح أنه قال
يف رجل أوىص إىل أمرأته قال :ال تكون املرأة وصيا ،فإن فعل حولت إىل رجل من قومه.
()2البخارى ( ،2626/6رقم  ، )6758ومسلم ( ،1338/3رقم )1714
( )3رشح عمدة األحكام.270/2 :

335

نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان بناء عىل ما ذكرنا سابقا من أن الرشع مل حيجر
عىل املرأة يف الترصفات املالية مهام كان نوعها ،فلذلك جيوز هلا الترصف يف مال غريه ،سواء
بالكفالة أو بالوصية ،ما دام هلا احلق يف الترصف يف ماهلا سواء بسواء.
ثم ما الفرق بينها وبني الرجل يف ذلك؟ خاصة إن كانت أمه ،ولكنها إن أساءت الترصف
كان للقايض منعها كام يمنع الرجل سواء كان وصيا أو غريه.
األقوم فاألقوم:
وذلك يف حال االختالف أو التنازع ،أو كثرة من ترشح للكفالة ،قال العز(:إذا اجتمع
مجاعة يصلحون للقيام باأليتام ،قدم احلاكم أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح األيتام ،وأشدهم
شفقة ومرمحة ،فإن تساووا من كل وجه ختري ،وجيوز أن يويل كل واحد منهم بعض الوالية ما مل
يكن بينهام تنازع واختالف يؤدي إىل تعطيل مصاحلها ،وتعطيل درء مفاسدها ،ألن الوالية كلام
ضاقت قوي الوايل عىل القيام بجلب مصاحلها ودرء مفاسدها ،وكلام اتسعت عجز الوايل عن
()1

القيام بذلك)

العدالة:
اتفق الفقهاء عىل أن من رشوط ويل اليتيم أن يكون عدال ألهنا والية ،وتفويضها إىل غري
العدل تضييع للصبي وملال الصبي.
وقد نقل اجلصاص اإلمجاع عىل هذا الرشط ،فقال(:وال خالف يف ذلك نعلمه ،أال ترى
أنه ال خالف بني املسلمني يف أن القايض إذا فسق بأخذ الرشا أو ميل إىل هوى وترك احلكم أنه
معزول غري جائز احلكم؟ فكذلك حكم اَّلل فيمن ائتمنه عىل أموال األيتام من قاض أو وص أو
()2

أمني أو حاكم ،فغري جائز ثبوت واليته يف ذلك إال عىل رشط العدالة وصحة األمانة)
( )1قواعد األحكام.76/1 :
( )2اجلصاص.100/1 :
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َّلل
ومما استدل به عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿:ف ِإ َذا َد َف ْع ُت ْم ِإ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهلُ ْم َف َأ ْش ِهدُ وا عَ َل ْي ِه ْم َوكَ َفى ِبا هِ

َح ِسيب ًا﴾ (النساء ،)6:قال اجلصاص يف بيان وجه االستدالل هبا(:اآلية التي تقدم ذكرها يف أمر
األيتام تدل عىل أن سبيل األيتام أن ييل عليهم غريهم يف حفظ أمواهلم والترصف عليهم فيام يعود
نفعه عليهم وهم وص األب أو اجلد إن مل يكن وص أب ،أو وص اجلد إن مل يكن أحد من
هؤالء ،أو أمني حاكم عدل بعد أن يكون األمني أيضا عدال ؛ وكذلك رشط األوصياء واجلد

واألب وكل من يترصف عىل الصغري ال يستحق الوالية عليه إال أن يكون عدال مأمونا .فأما
الفاسق واملتهم من اآلباء واملرتيش من احلكام واألوصياء واألمناء غري املأمونني فإن واحدا من
()1

هؤالء غري جائز له الترصف عىل الصغري)

وقد نصوا عىل أن العدالة املرشوطة يف الوالية عىل اليتيم هي الوالية الظاهرة والباطنة
بخالف والية األب ،فإنه ال تشرتط العدالة الباطنة ،فلذلك تثبت الوالية لألب مثال إذا كان
مستور احلال ال يعرف عدالته وال فسقه وذلك ؛ لوفور شفقته وكامهلا عىل ولده.
وقد سئل الرميل يف فتاواه(:هل يشرتط يف الوص الذي ييل أمر الطفل أو نحوه العدالة
الباطنة) ،فأجاب(:بأنه يشرتط فيه العدالة الباطنة ألن اإليصاء أمانة ووالية عىل حمجور عليه فقد
قالوا يف باب احلجر ويكفي يف األب واجلد العدالة الظاهرة فأفهم اشرتاط العدالة الباطنة يف
الوص والقيم وهو ظاهر)
ولكن مع هذا ،فقد نص الفقهاء عىل أنه يف احلال الذي يفقد فيها الويل العدل ،فإنه ال بأس
من تويل من هو دونه عىل حسب املراتب يف ذلك ،قال العز بن عبد السالم(:ذا تعذرت العدالة
يف والية األيتام فيختص هبا أقلهم فسوقا فأقلهم ،ألن حفظ البعض أوىل من تضييع الكل ،فإذا
كان مال اليتيم ألفا وأقل والية فسوقا خيون يف مائة من األلف وحيفظ الباقي مل جيز أن يدفع إىل من
خيون يف مائتني فام زاد عليها)
( )1اجلصاص.100/1 :
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القدرة:
اتفق الفقهاء عىل أنه يشرتط فيمن يتوىل األيتام القدرة عىل القيام هبا ،وأنه ال جيوز تقليد
من ال يقوى عىل النهوض هبا ،كام ال جيوز ملن ال يعلم يف نفسه القدرة عىل القيام هبا قبوهلا.
وقد روي يف ذلك عن أيب ذر :قلت(:يا رسول اَّلل أال تستعملني؟) ،قال :فرضب بيده
عىل منكبي ،ثم قال(:يا أبا ذر :إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة :خزي وندامة ،إال من
()1

أخذها بحقها ،وأدى الذي عليه فيها)
اإلسالم:

اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز أن يتوىل الكافر اليتيم املسلم ،وقد استدل الفقهاء بالنصوص
الدالة عىل حرمة مواالة الكافرين ،ومن ذلك قوله تعاىل ﴿:يا َأهيا ا هل ِذين آم ُنوا ال َتت ِ
هخ ُذوا ا ْل َي ُهو َد
َ َ
َ ُّ َ
َوالن َهص َارى َأ ْولِ َيا َء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
َّلل ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
ض َو َم ْن َيت ََو ههلُ ْم ِمنْكُ ْم َف ِإ هن ُه ِمن ُْه ْم ِإ هن ا هَ

ال هظاملِنيَ ﴾ (املائدة ،)51:قال اجلصاص(:ويف هذه اآلية داللة عىل أن الكافر ال يكون وليا للمسلم
ال يف الترصف وال يف النرصة ؛ ويدل عىل وجوب الرباءة من الكفار والعداوة هلم ؛ ألن الوالية
()2

ضد العداوة ،فإذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغريهم من الكفار بمنزلتهم)
 3ـ دور الويل

اتفق الفقهاء عىل أن دور ويل اليتيم املتكفل به ،هو نفس دور والده ،فهو نائب عن والده
يف ذلك ،قال ابن العريب(:قال علامؤنا :يف قوله تعاىلَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى ﴾ (النساء)6:دليل عىل أن
للوص والكافل أن حيفظ الصبي يف بدنه وماله ؛ إذ ال يصح االبتالء إال بذلك ،فاملال حيفظه
()3

بضبطه والبدن حيفظه بأدبه)

( )1مسلم وابن سعد وابن خزيمة وأبو عوانة واحلاكم عن أيب ذر.
( )2اجلصاص.622/2 :
( )3ابن العريب.425/1 :
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بل ورد النص عىل ذلك ،فقد وروي أن رجال قال للنبي  :إن يف حجري يتيام أآكل من
ماله؟ قال(:نعم ،غري متأثل ماال وال واق مالك بامله) قال :يا رسول اَّلل ،أفأرضبه؟ قال(:ما كنت
()1

ضاربا منه ولدك)

قال ابن العريب تعليقا عىل هذا احلديث(:وهذا وإن مل يثبت مسندا فليس جيد عنه أحد
ملتحدا ؛ ألن املقصود اإلصالح ،وإصالح البدن أوكد من إصالح املال ؛ والدليل عليه أنه يعلمه
()2

الصالة ،ويرضبه عليها ،ويكفه عن احلرام بالكهر والقهر)

وقد ورد يف النصوص ما يدل عىل أن من أدوار املتكفل باليتيم اختبارهم ،وقد نص
عليه قوله تعاىلَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى﴾ (النساء ،/)6:ألن املراد من االبتالء هنا هو حتقق
الرشد يف اليتيم ،ومما قيل يف تفسري الرشد قول احلسن وقتادة وغريمها :صالحا يف العقل
والدين .وقال ابن عباس والسدي والثوري :صالحا يف العقل وحفظ املال ،وقال سعيد
بن جبري والشعبي :إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فال يدفع إىل اليتيم ماله وإن
كان شيخا حتى يؤنس منه رشده .وهكذا قال الضحاك :ال يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة
حتى يعلم منه إصالح ماله ،وقال جماهد :رشدا يعني يف العقل خاصة.
وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف كيفية اختبار اليتامى:
ومما قيل يف ذلك :أن يتأمل الوص أخالق يتيمه ،ويستمع إىل أغراضه ،فيحصل له
العلم بنجابته ،واملعرفة بالسعي يف مصاحله وضبط ماله ،واإلمهال لذلك .فإذا توسم اخلري
ال بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له الترصف فيه ،فإن نامه وحسن النظر فيه فقد وقع
االختبار ،ووجب عىل الوص تسليم مجيع ماله إليه .وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك
ماله عنده.
( )1ابن عساكر.
( )2ابن العريب.425/1 :
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قال الشافعي(:وإنام يعرف إصالح املال بأن خيترب اليتيم واالختبار خيتلف بقدر حال
املخترب فإن كان من الرجال ممن يتبذل فيختلط الناس استدل بمخالطته الناس يف الرشاء والبيع
قبل البلوغ وبعده حتى يعرف أنه حيب توفري ماله والزيادة فيه وأن ال يتلفه فيام ال يعود عليه نفعه
كان اختبار هذا قريبا وإن كان ممن يصان عن األسواق كان اختباره أبعد قليال من اختبار الذي
()1

قبله)

ورضب مثاال عىل ذلك بأن ويدفع إىل املوىل عليه نفقة شهر فإن أحسن إنفاقها عىل نفسه
وأحسن رشاء ما حيتاج إليه منها مع النفقة اخترب بيشء يسري يدفع إليه فإذا أونس منه توفري له
وعقل يعرف به حسن النظر لنفسه يف إبقاء ماله دفع إليه ماله)
ونص عىل كيفية اختبار املرأة بقوله(:ختترب املرأة مع علم صالحها بقلة خمالطتها يف البيع
والرشاء أبعد من هذا قليال فيختربها النساء وذوو املحارم هبا من دفع النفقة وما يشرتى هلا من
األدم وغريه فإذا آنسوا منها صالحا ملا تعطى من نفقتها كام وصفت يف الغالم البالغ فإذا عرف
منها صالح دفع إليها اليسري منه فإن هي أصلحته دفع إليها ماهلا نكحت أو مل تنكح ال يزيد يف
رشدها وال ينقص منه النكاح وال تركه كام ال يزيد يف رشد الغالم وال ينقص منه وأهيام نكح وهو
غري رشيد وولد له ويل عليه ماله ؛ ألن رشط اَّلل  -عز وجل  -أن يدفع إليه إذا مجع الرشد مع
()2

البلوغ ،وليس النكاح بواحد منهام)

رابعا ـ حق اليتيم يف حفظ ماله

( )1األم.220/3:
( )2األم.220/3:
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ال خالف بني العلامء يف اعتبار أكل أموال اليتامى أو الترصف فيها بام ال خيدم
مصلحة اليتيم من املحرمات ،بل من كبائر املحرمات ،وقد نص عىل ذلك قوله  الذي
يعد أمهات الكبائر وأصوهلا(:اجتنبوا السبع املوبقات) ،قالوا(:يا رسول اَّلل وما هن؟)،
قال(:الرشك باَّلل والسحر ،وقتل النفس التي حرم اَّلل إال باحلق ،وأكل الربا وأكل مال
()1

اليتيم ؛ والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات)

بل إنه من الكبائر الكربى ،فلذك يقرن يف النصوص هبا ،كقوله (:أربع حق عىل اَّلل أن
ال يدخلهم اجلنة وال يذيقهم نعيمها :مدمن مخر ،وآكل الربا ،وآكل مال اليتيم بغري حق ،والعاق
()2

لوالديه)

قال ابن حجر يذكر إمجاع العلامء عىل هذا(:عد هذا كبرية هو ما اتفقوا عليه ملا ذكر )
ثم قال مبينا أن هذا احلكم ينطبق عىل أكل الكثري والقليل(:وظاهر كالمهم أنه ال فرق بني
أكل قليله وكثريه ولو حبة عىل ما مر يف بخس الكيل والوزن)
وعلل ذلك بقوله(:فلو مل حيكم يف القليل بكونه كبرية جلره ذلك إىل الكثري إذ ال مانع له
ألنه مستول عىل الكل فتعني احلكم بالكبرية عىل أخذ القليل والكثري)
وقد اعترب علامء األخالق املسلمني هذا الذنب من من نوع (الذنوب البهيمية)( ،)3وهي
الذنوب التي متثل رشه النفس وحرصها عيل قضاء شهوة البطن والفرج ،ومثلها :الزنا والرسقة
وأكل أموال الناس بالباطل والبخل والشح واجلبن واهللع واجلزع وغري ذلك.
وهذا التقسيم له أمهيته يف العالج من هذا الذنب ،فالذنوب البهيمية تداوى باألمل،
وبالشعور باملرارة التي حتيل اللذة التي يستشعرها املذنب أملا وأسفا وحرسة ،وهذا ما سلكته

( )1الشيخان وغريمها.
( )2احلاكم وصححه.
( )3انظر اجلزء اخلاص بـ « األبعاد الرشعية لرتبية األوالد ».
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النصوص القرآنية يف عالج هذه الظاهرة التي كانت مسترشية يف املجتمع اجلاهيل ،والتي هي يف
احلقيقة ظاهرة من ظواهر اجلاهلية األوىل أو اآلخرة.
فقد ختم اَّلل تعاىل اآليات التي حتدثت عن حفظ احلقوق املالية لليتامى ،والتي تبدأ من
يث ِبال هط ِّي ِ
اخل ِب َ
ب َوال َت ْأكُ ُلوا َأ ْم َو َاهلُ ْم ِإ َىل َأ ْم َوالِكُ ْم ِإ هن ُه
قوله تعاىلَ ﴿:وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهلُ ْم َوال َت َت َبده ُلوا ْ َ
كَان ُحوب ًا ِ
َ
كَبري ًا﴾ (النساء)2:بآيتني تبينان مصري من فرط يف هذه األوامر اإلهلية ،كل آية منهام
ذكرت نوعا من أنواع املصري:
ِ
ين َل ْو ت ََركُ وا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر هي ًة ِض َعاف ًا َخا ُفوا عَ َل ْي ِه ْم
أما األوىل فقوله تعاىلَ ﴿:و ْل َي ْخ َش ا هلذ َ
َّلل َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ً
ال َس ِديد ًا﴾ (النساء ،)9:وقد تضمنت عقوبة دنيوية ،أو حتذيرا من عقوبة
َف ْل َيت ُهقوا ا هَ
دنيوية.
ِ
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام ِإن َهام َي ْأكُ ُل َ
ين َي ْأكُ ُل َ
وهن ْم نَار ًا
وأما الثانية فقوله تعاىلِ ﴿:إ هن ا هلذ َ
َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾ (النساء ،)10:وقد تضمنت املصري الذي يئول إليه من استحل أكل أموال
اليتامى ظلام.
وسنسلك هنا نفس الرتتيب القرآن لنستلهم الطريقة القرآنية يف عالج هذه الظاهرة
اخلطرية:
املصري الدنيوي :من الناس من ال يردعه الرتهيب من العقاب األخروي بقدر ما
يرهبه العقاب الدنيوي ،يقول الغزايل عند ذكر دور العلامء يف حل عقدة اإلرصار من
املجتمع(:النوع الثالث :أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة ىف الدنيا متوقع عىل الذنوب،
وأن كل ما يصيب العبد من املصائب فهو بسبب جناياته ،فرب عبد يتساهل ىف أمر اآلخرة
وخياف من عقوبة اَّلل ىف الدنيا اكثر لفرط جهله ،فينبغى أن خيوف به فإن الذنوب كلها
()1

يتعجل ىف الدنيا شؤمها ىف غالب األمر)
( )1إحياء علوم الدين.52 /4 :
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وقد ذكر ابن اجلوزي الكثري من الشواهد عىل هذا ،ومنها ما قاله خمربا عن بعضهم(:قد
عبت شخص ًا قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسنان ،ونظرت إىل امرأة ال حتل فنظر إىل زوجتي
من ال أريد) ،وقال ابن سريين(:عريت رج ً
ال باإلفالس فأفلست ومثل هذا كثري)
وذكر عن بعض العاقني أنه رضب أباه وسحبه إىل مكان فقال له األب :حسبك إىل ههنا
سحبت أيب.
قال ابن اجلوزي(:ومن أعجبت ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصري امللقب بالنظام أن
املقتفى غضب عليه وأمر بأن يؤخذ منه عرشة آالف دينار .فدخل عليه أهله حمزونني وقالوا له:
من أين لك عرشة آالف دينار .فقال :ما يؤخذ مني عرشة وال مخسة وال أربعة .قالوا من أين لك
قال :إن ظلمت رج ً
ال فألزمته ثالثة آالف فام يؤخذ مني أكثر منها .فلام أدى ثالثة آالف دينار وقع
اخلليفة بإطالقه ومساحمته يف الباقي.
وذكر عن تأثري الذنوب يف بعض األكابر ،فقال(:ما زلت أسمع عن مجاعة من األكابر
وأرباب املناصب إهنم يرشبون اخلمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب احلدود
فبقيت أتفكر أقول متى يثبت عىل مثل هؤالء ما يوجب حد ًا ولو ثبت فمن يقيمه .وأستبعد هذا
يف العادة ألهنم يف مقام احرتام ألجل مناصبهم .فبقيت أتفكر يف تعطيل احلد الواجب عليهم
حتى رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات ومرت عليهم العجائب .فقوبل ظلمهم بأخذ أمواهلم
وأخذت منهم احلدود مضاعفة بعد احلبس الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم .وفيهم من قتل
بعد مالقاة كل شدة فعلمت أنه ما هيمل يشء فاحلذر احلذر فإن العقوبة باملرصاد).
قال ابن اجلوزي معلقا عىل هذا(:وأنا أقول عن نفيس :ما نزلت يب آفة أو غم أو ضيق
صدر إال بزلل أعرفه حتى يمكنني أن وربام تأولت فيه بعد فأرى العقوبة .فينبغي لإلنسان أن
يرتقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه .وليجتهد يف التوبة فقد روي يف احلديث ما من يشء أرسع
حلاق ًا بيشء من حسنة حديثة لذنب قديم .ومع التوبة يكون خائف ًا من املؤاخذة متوقع ًا هلا فإن َّلل
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تعاىل قد تاب عىل األنبياء عليهم السالم .ويف حديث الشفاعة يقول آدم ذنبي ويقول إبراهيم
وموسى ذنبي.
انطالقا من هذا ،فإن خلوف العقوبة العاجلة تأثريها الرتبوي العظيم يف عالج هذه
الظاهرة وغريها من الظواهر ،ولذلك قدم القرآن الكريم هذا املصري أو هذه العقوبة عىل عقوبة
ِ
َّلل
ين َل ْو ت ََركُ وا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر هي ًة ِض َعاف ًا َخا ُفوا عَ َل ْي ِه ْم َف ْل َيت ُهقوا ا هَ
اآلخرة ،فقال تعاىلَ ﴿:و ْل َي ْخ َش ا هلذ َ
َو ْل َي ُقو ُلوا َق ْو ً
ال َس ِديد ًا﴾ (النساء)9:
فمن التفاسري الواردة يف اآلية( )1ما حكاه ابن جرير عن ابن عباس ،من أهنا خطاب
للمتكفلني باليتامى ،أي كام حتب أن تعامل ذريتك من بعدك ،فعامل الناس يف ذرارهيم إذا وليتهم،
قال ابن كثري(:وهو قول حسن يتأيد بام بعده من التهديد يف أكل أموال اليتامى ظل ًام)
وهو أسلوب قرآن يستنفر اخليال املؤيد بالعقل ليقاوم ما تأصل من املنكرات ،ومثله ما
ون َله جن ٌهة ِمن ن ِ
يل َو َأعْ ن ٍ
َخ ٍ
َاب َ ْجت ِري ِم ْن
ْ
ورد يف سورة البقرة من قوله تعاىلَ ﴿:أ َي َو ُّد َأ َحدُ كُ ْم َأ ْن تَكُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َحت ِْت َها ْ َ
اهبا ِإعْ َص ٌار ِف ِيه ن ٌَار
رب َو َل ُه ُذ ِّر هي ٌة ُض َع َفا ُء َف َأ َص َ َ
األ ْهنَ ُار َل ُه ف َيها م ْن كُ ِّل ال هث َم َرات َو َأ َصا َب ُه ا ْلك َ ُ
ِ
كهر َ
رت َق ْت َ
ون﴾ (البقرة)266:
ني ا هُ
كَذلِ َك ُي َب ِّ ُ
َف ْ
َّلل َلكُ ُم ْاآليات َل َع هلكُ ْم َت َت َف ُ
اح َ َ
فاآلية الكريمة ترسم صورة حية ملن يفسد صدقته باملن واألذى بمن يملك جنة من نخيل
وأعناب جتري من حتتها األهنار ،له فيها من كل الثمرات فهي كالصدقة يف طبيعتها ويف آثارها
ذات روح وظل ،وذات خري وبركة ،وذات غذاء وري ،وذات زكاة ونامء( ،فمن ذا الذي يود أن

( )1وقد فرسها ابن عباس تفسريا ثانيا ،وهو أهنا يف الرجل حيرضه املوت ،فيسمعه رجل يوص بوصية ترض بورثته،
فأمر اَّللّ تعاىل الذي يسمعه أن يتقي اَّللّ ويوفقه ويسدده للصواب ،فينظر لورثته كام كان جيب أن يصنع بورثته إذا خيش عليهم
الضيعة؛ وهكذا قال جماهد وغري واحد.
ويدل عىل هذا من السنة ما ورد يف الصحيحني :أن رسول اَّللّ  ملا دخل عىل سعد بن أيب وقاص يعوده ،قال :يا
رسول اَّللّ إن ذو مال وال يرثني إال ابنة ،أفأتصدق بثلثي مايل ،قال :ال ،قال :فالشطر؟ قال :ال ،قال :فالثلث قال «:الثلث،
والثلث كثري » ،ثم قال رسول اَّللّ  «:إنك أن تذر ورثتك أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ».
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تكون له هذه اجلنة  -أو هذه احلسنة  -ثم يرسل عليها املن واألذى يمحقها حمقا ،كام يمحق اجلنة
اإلعصار فيه نار ومتى؟ يف أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها ،وحاجة إىل ظلها ونعامئها ! وأصابه
الكرب وله ذرية ضعفاء .فأصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقت ..من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي
()1

يفكر يف ذلك املصري ثم ال يتقيه)

ومثل هذا هذه اآلية ،فهي تدعو إىل نظرة إىل املستقبل عندما حيل بالوص عىل اليتيم ما
حل بوالد اليتامى الذين يكفلهم ،فهل يود هذا الوص أن حيل بأوالده ما ال يرىض ،يقول سيد
قطب(:وهكذا متس اللمسة األوىل شغاف القلوب .قلوب اآلباء املرهفة احلساسية جتاه ذريتهم
الصغار .بتصور ذريتهم الضعاف مكسوري اجلناح ،ال راحم هلم وال عاصم .كي يعطفهم هذا
التصور عىل اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم ،بعد أن فقدوا اآلباء .فهم ال يدرون أن تكون
ذريتهم غدا موكولة إىل من بعدهم من األحياء ،كام وكلت إليهم هم أقدار هؤالء ..مع توصيتهم
بتقوى اَّلل فيمن والهم اَّلل عليهم من الصغار ،لعل اَّلل أن هيييء لصغارهم من يتوىل أمرهم
بالتقوى والتحرج واحلنان .وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا يف شأن اليتامى قوال سديدا ،وهم
()2

يربوهنم ويرعوهنم كام يرعون أمواهلم ومتاعهم )

وهلذا أخرب القرآن الكريم بأن صالح األب كان سببا يف حفظ مال الغالمني اللذين ورد
ذكرمها يف قصة اخلرض مع موسى  ،بل إن اَّلل أرسل نبيا ووليا ليحفظ هلام ماهلام ،قال تعاىل﴿:
ومها ص ِ
كَان لِ ُغالم ِ ِ
يم ْ ِ
َو َأ هما ِْ
كَان َ ْحت َت ُه كَ نْزٌ َهلُ َام َو َ
ني ِيف ا َْمل ِدين َِة َو َ
اجلدَ ُار َف َ
احل ًا َف َأ َرا َد َر ُّب َك َأ ْن
كَان َأ ُب ُ َ َ
ني َيت َ
َْ
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك ﴾ (الكهف)82:
مها َر ْ َ
مها َو َي ْست َْخ ِر َجا كَ نْزَ ُ َ
َي ْب ُلغَا َأ ُشده ُ َ
وأخرج ابن جرير عن الشيبان قال :كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد امللك وفينا
ابن حمرييز ،وابن الديلمي ،وهانئ بن كلثوم ،فجعلنا نتذاكر ما يكون يف آخر الزمان،
( )1الظالل.310/1 :
( )2الظالل.580/1:
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فضقت ذرعا بام سمعت فقلت البن الديلمي :يا أبا برش يودن أنه ال يولد يل ولد أبدا.
فرضب بيده عىل منكبي وقال :يا ابن أخي ال تفعل ،فإنه ليست من نسمة كتب اَّلل هلا أن
خترج من صلب رجل وهي خارجة إن شاء وإن أبى .قال :أال أدلك عىل أمر إن أنت أدركته
نجاك اَّلل منه ،وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم اَّلل فيك؟ قلت :بىل .فتال عيل هذه
اآليةَ ﴿:و ْل َي ْخ َش ا هل ِذي َن َل ْو ت ََر ُكوا ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر هي ًة ِض َعاف ًا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم َف ْل َي هت ُقوا اَّللهَ َو ْل َي ُقو ُلوا
()1
َق ْوالً َس ِديد ًا﴾ (النساء))9:
ويف اآلية إشارة أخرى ،قال القرطبي(:ففيه ما يدل عىل أن اَّلل تعاىل حيفظ الصالح يف نفسه
ويف ولده وإن بعدوا عنه ،وقد روي أن اَّلل تعاىل حيفظ الصالح يف سبعة من ذريته؛ وعىل هذا يدل
َّلل ا هل ِذي نَزه َل ا ْل ِكتَاب و ُهو يتَو هىل الص ِ
احلنيَ ﴾ (ألعراف))196:
قوله تعاىلِ ﴿:إ هن َولِ ِّي َي ا هُ
ه
َ َ َ َ َ

()2

وقد قال ابن عباس(:إن اَّلل يصلح بصالح الرجل ولده وولد ولده وحيفظه يف ذريته
()3

والدويرات حوله ،فام يزالون يف سرت من اَّلل وعافية)

بل نص عىل ذلك قوله (:إن اَّلل يصلح بصالح الرجل الصالح ولده وولد ولده
()4

وأهل دويرات حوله ،فام يزالون يف حفظ اَّلل ما دام فيهم)

الرتهيب األخروي :وقد ورد يف نصوص كثرية ،منها هذا املشهد املرعب الذي ينص
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن َهام َي ْأ ُك ُل َ
عليه قوله تعاىل ﴿:إِ هن ا هل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم نَار ًا
َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾ (النساء)10:
فاآلية خترب أن ما يأكله األوصياء من أموال اليتامى إنام يأكلون يف احلقيقة نارا تتأجج يف
بطوهنم يوم القيامة ،يقول سيد قطب(:أما اللمسة الثانية ،فهي صورة مفزعة:صورة النار يف
( )1الطربي.272/4 :
( )2القرطبي.39/11 :
( )3ابن أيب حاتم.
( )4ابن مردويه.
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البطون ،وصورة السعري يف هناية املطاف ،إن هذا املال نار ،وإهنم ليأكلون هذه النار .وإن مصريهم
إلىل النار فهي النار تشوي البطون وتشوي اجللود .هي النار من باطن وظاهر .هي النار جمسمة
()1

حتى لتكاد حتسها البطون واجللود ،وحتى لتكاد تراها العيون ،وهي تشوي البطون واجللود)

وقد عرب تعاىل باألكل ،واملراد كل أنواع اإلتالف ،ألن رضر اليتيم ال خيتلف بكون إتالف
ماله بأكل أو غريه(.)2
وقد ورد يف اآلثار زيادة تفاصيل هلذا املشهد الذي صوره القرآن الكريم ،قال
السدي(:يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة وهلب النار خيرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه،
يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم)
وقد فرس  ذلك بقوله(:يبعث يوم القيامة قوم يف قبورهم تأجج أفواههم نارا ،فقيل من
ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام ِإن َهام َي ْأكُ ُل َ
ين َي ْأكُ ُل َ
ون ِيف
هم يا رسول اَّلل؟ قال :أمل تر أن اَّلل يقولِ ﴿:إ هن ا هلذ َ
()3
ُب ُط ِ ِ
وهن ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾ (النساء))10:
ومما رآه  يف حديث املعراج ،قال(:فإذا أنا برجال قد وكل هبم رجال يفكون حلاهم،
وآخرون جييئون بالصخور من النار فيقذفوهنا يف أفواههم فتخرج من أدبارهم .فقلت يا جربيل
()4

من هؤالء؟ قال :الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام إنام يأكلون يف بطوهنم نارا)

وروى أبو سعيد اخلدري قال :حدثنا النبي عن ليلة أرسي به قال(:رأيت قوما هلم
مشافر كمشافر اإلبل ،وقد وكل هبم من يأخذ بمشافرهم ،ثم جيعل يف أفواههم صخرا من نار
خيرج من أسافلهم ،فقلت(:يا جربيل من هؤالء)قال(:هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلام)
( )1الظالل.588/1 :
( )2ربام خص األكل بالذكر ألن عامة أمواهلم يف ذلك الوقت األنعام ،وهي يؤكل حلمها ويرشب لبنها ،أو لكونه هو
املقصود من الترصفات.
( )3أبو يعىل.
( )4مسلم.
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وقد كان هلذه النصوص أثرها يف نفوس املسلمني ،حيث هزهتم هزة عنيفة ألقت عنها
هذه الرواسب .وأشاعت فيها اخلوف والتحرج والتقوى واحلذر من املساس  -أي مساس -
بأموال اليتامى ،وكأهنم صاروا يرون فيها النار التي حدثهم اَّلل عنها يف هذه النصوص عنها
فصاروا جيفلون أن يمسوها ويبالغون يف هذا اإلجفال(.)1
ِ
ين
ومما ورد من اآلثار الدالة عىل ذلك ما روي عن ابن عباس قال :ملا نزلتِ ﴿:إ هن ا هلذ َ
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام ِإن َهام َي ْأكُ ُل َ
َي ْأكُ ُل َ
وهن ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾ (النساء)10:انطلق من
كان عنده يتيم ،فعزل طعامه من طعامه ،ورشابه من رشابه ،فجعل يفضل اليشء ،فيحبس له،
حتى يأكله أو يفسد .فاشتد ذلك عليهم .فذكروا ذلك لرسول اَّلل  ،فأنزل اَّللِ ﴿:يف الدُّ ْن َيا
َو ْاآل ِخ َر ِة َو َي ْس َألون ََك ِ
وه ْم َف ِإ ْخ َوا ُنكُ ْم َوا هُ
َّلل َي ْع َل ُم ا ُْمل ْف ِسدَ
الح َهلُ ْم َخ ْ ٌري َو ِإ ْن ُختَالِ ُط ُ
عَن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل ِإ ْص ٌ
ِ
َّلل ِ
يم﴾ (البقرة ،)220:فخلطوا طعامهم
َّلل العْ َنتَكُ ْم ِإ هن ا هَ
ِم َن ا ُْمل ْص ِل ِح َو َل ْو َشا َء ا هُ
عَزيزٌ َحك ٌ
بطعامهم ،ورشاهبم برشاهبم)
انطالقا من هذا ،جاءت الترشيعات املختلفة خلدمة هذا الغرض ،وخدمة ملا ورد يف
التوجيهات من احلرص عىل أموال اليتامى.
وبام أن هذا املبحث يتداخل يف كثري من تفاصيله بأبواب (فقه املال)إال أنا سنحاول هنا
االقتصار عىل ما متس إليه احلاجة من التفاصيل اخلاصة بحفظ مال اليتامى ،ومها جهتان:
األوىل :تبيني املظاهر التي قد يستغل فيها مال اليتيم للتحذير منها.
الثانية :تبيني الترصفات الصاحلة التي قد يستثمر فيها مال اليتيم خدمة ملصاحله.
وقد خصصنا كل ناحية من هاتني الناحيتني بمطلب خاص.
 1ـ مظاهر الظلم يف أكل أموال اليتامى
نص القرآن الكريم عىل بعض أصول استغالل اليتامى ،والتي يمكن أن يقاس عليها
( )1الظالل.589/1 :
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يث ِبال هط ِّي ِ
اخل ِب َ
ب َوال َت ْأكُ ُلوا َأ ْم َو َاهلُ ْم ِإ َىل
غريها ،فقال تعاىلَ ﴿:وآ ُتوا ا ْل َيتَا َمى َأ ْم َو َاهلُ ْم َوال َت َت َبده ُلوا ْ َ
كَان ُحوب ًا ِ
َأ ْم َوالِكُ ْم ِإ هن ُه َ
كَبري ًا﴾ (النساء )2:فقد نصت هذه اآلية عىل مظهرين من مظاهر أكل مال
اليتامى ،مها :خلط مال اليتامى بامل الويل ،والثان استبدال اجليد من األموال بالرديء.
ونص قوله قوله تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا َو َم ْن ك َ
َان غَنِ ّي ًا
رساف ًا َو ِبدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
ف َو َم ْن ك َ
َان َف ِقري ًا َف ْل َي ْأ ُك ْل بِاملَْ ْع ُروف)(النساء)6:عىل مظهر ثالث وهو املسارعة
َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
بأكلها قبل أن يكرب اليتيم.
َّلل ُي ْف ِتيكُ ْم ِف ِيه هن َو َما ُيت َ ْٰىل عَ َل ْيكُ ْم ِىف ٱ ْل ِك َتـ ِ
ٰب
ونص قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْس َت ْف ُتون ََك ِىف ٱلن َِّس ِآء ُق ِل ٱ هُ
ون َأن ت ِ
ِ
ِىف َي َتـ َٰمى ٱلن َِّس ِآء ٱ هل َلـ ِٰتى َ
ب َهلُ هن َوت َْرغَ ُب َ
وه هن َوٱ ُْمل ْست َْض َع ِفنيَ ِم َن ٱ ْل ِو ْل َٰد ِن
َنك ُح ُ
وهنُ هن َما كُ ت َ
ال ُتؤْ ُت َ
َّلل َ
كَان ِب ِه عَ ِلي ًام ﴾(النساء)127 :عىل
َو َأن ت َُقو ُمو ْا لِ ْل َي َتـ َٰم ٰى ِبٱ ْل ِق ْس ِط َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِإ هن ٱ هَ
مظهر رابع ،وهو تزوج اليتيمة رغبة يف ماهلا ،فعن عائشة  :أن هذه اآلية نزلت يف اليتيمة تكون يف
حجر وليها ،فإن كان هلا مال ومجال تزوجها ومل يقسط يف صداقها؛ فإن مل يكن هلا مال مل يتزوجها،
فنهى أن يتزوجها حتى يقسط يف صداقها ،من أجل رغبته عن نكاحها إذا مل يكن هلا مال)
وسنتحدث يف هذا املطلب عن هذه املظاهر األربعة(:)1
استبدال اجليد بالرديء:
وقد نص عىل هذا النوع من التحايل عىل أكل أموال اليتامى قوله تعاىلَ ﴿:وال َت َت َبده ُلوا
يث ِبال هط ِّي ِ
اخل ِب َ
ب ﴾ (النساء)2:
َْ
فاخلبيث هو ما نفرت النفس منه ،أو مل تقبله إال بعد أن يتنازل عن يشء من ثمنه ،كام قال
ون و َلس ُتم ِب ِ
اخل ِب َ ِ ِ
آخ ِذ ِيه ِإ هال َأ ْن ُتغ ِْم ُضوا ِف ِيه ﴾ (البقرة)267:
تعاىلَ ﴿:وال َت َي هم ُموا ْ َ
يث م ْن ُه ُتنْف ُق َ َ ْ ْ
( )1ومما يمكن أن يعترب مظهرا من مظاهر أكل مال اليتامى تسليم املال للسفهاء قبل الرشد الحتامل االستفادة من
ذلك .
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فكذلك قد يفعل املحتال عىل أكل أموال اليتامى حيث يسارع قبل بلوغ الصبي ،فيبدل
أمواله اجليدة بامله الرديء ،كأن يأخذ أرضهم اجليدة ،ويبدهلا بأرض رديئة ،أو ماشيتهم ،أو
أسهمهم ،أو نقودهم  -ويف النقد اجليد ذو القيمة العالية والرديء ذو القيمة اهلابطة  -أو أي نوع
من أنواع املال ،فيه اجليد وفيه الرديء ،كام روي عن سعيد بن املسيب يف تفسري اآلية السابقة(:ال
()2

تعط مهزوال وتأخذ سمينا)( )1وعن إبراهيم النخعي أنه قال(:ال تعط زائفا وتأخذ جيدا)

وقد روي أن ذلك كان من فعل اجلاهلية ،فعن السدي يف اآلية قال(:كان أحدهم يأخذ
الشاة السمينة من غنم اليتيم وجيعل فيها مكاهنا الشاة املهزولة ،ويقول :شاة بشاة ،ويأخذ الدرهم
اجليد ويطرح مكانه الزيف ،ويقول :درهم بدرهم)
خلط األموال:
وهو ما يشري إليه قوله تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ هن ُه ك َ
َان ُحوب ًا كَبِري ًا﴾
(النساء ،)2:قال جماهد وسعيد بن جبري(:أي ال ختلطوها فتأكلوها مجيع ًا) ﴿ ،حوب ًا كبريا ﴾
قال ابن عباس :أي إث ًام عظي ًام.
ففي هذ اآلية حتريم خللط األموال بغرض االستيالء عىل مال اليتيم.
استغالل مال اليتامى يف احلاجات املتعلقة بالويل:
وال نريد هبذا أكل مال اليتامى ،والذي اتفق الفقهاء مجيعا عىل حتريمه ،وإنام نريد به
( )1ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم.
( )2وهذا الذي ذكروه هو ظاهر اآلية ،وقد قيل فيها قول آخر ،وهو « ال تأكلوا أموال اليتامى وهي حمرمة خبيثة
وتدع وا الطيب وهو مالكم » ،قال جماهد وأبو صالح وباذان «:ال تتعجلوا أكل اخلبيث من أمواهلم وتدعوا انتظار الرزق احلالل
من عند اَّلل»
وقد روي يف ذلك حديث أخرجه ابن أيب حاتم عن سعيد بن جبري قال :إن رجال من غطفان كان معه مال كثري البن
أخ له يتيم ،فلام بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عنه ،فخاصمه إىل النبي  ،فنزلتَ :وآ ُتوا ا ْليَتَا َمى َأ ْم َو َاهلُ ْم)(النساء)2:يعني
يث بِال هطيِّ ِ
اخل ِب َ
ب)(النساء ،)2:يقول :ال تتبدلوا احلرام من أموال الناس
األوصياء يقول :أعطوا اليتامى أمواهلم َ وال َت َتبَده ُلوا ْ َ
باحلالل من أموالكم .يقول :ال تبذروا أموالكم احلالل وتأكلوا أمواهلم احلرام.انظر :القرطبي ،9/5 :ابن كثري.13/3 :
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استغالل بعض مال اليتامى يف بعض احلاجات اخلاصة بالويل كأكله وركوبه وسكنه ونحو ذلك.
وقد نص حتريم هذا املظهر من مظاهر األكل يف قوله تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُل َ ِ
رساف ًا
وها إ ْ َ
ف َو َم ْن ك َ
ْربوا َو َم ْن ك َ
َان َف ِقري ًا َف ْل َي ْأ ُك ْل بِاملَْ ْع ُروف)(النساء)6:
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
َوبِدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وهي من اآليات املتشاهبات الاليت حيملن معان خمتلفة ،ولذلك حصل اخلالف بني
السلف واخللف يف تأويلها ،وبناء عىل ذلك حصل اخلالف الفقهي فيام يستنبط منها:
ولذلك سننطلق من اخلالف الوارد يف اآلية لنتحدث عن بعض املسائل املرتبطة هبذا
النوع:
املخاطب باآلية:
اختلف العلامء يف املخاطب هبذه اآلية عىل األقوال التالية:
القول األول :ويل اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان حمتاجا جاز أن يأكل منه،
وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك:
َان َف ِقري ًا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
 1ـ عن عائشة يف قوله تعاىل َ ﴿:و َم ْن ك َ
وف ﴾ (النساء)6:
َ
ُْ
قالت(:نزلت يف ويل اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان حمتاجا جاز أن يأكل منه)(،)1
يف رواية :بقدر ماله باملعروف.
َان َف ِقري ًا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
ف َو َم ْن ك َ
 2ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َم ْن ك َ
وف﴾
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
َ
ُْ
(النساء )6:بني اَّلل تعاىل ما حيل هلم من أمواهلم؛ فأمر الغني باإلمساك وأباح للوص الفقري
أن يأكل من مال وليه باملعروف.
 3ـ أن اليتيم ال خياطب بالترصف يف ماله لصغره ولسفهه.
 4ـ أنه يقال :عف الرجل عن اليشء واستعف إذا أمسك .واالستعفاف عن اليشء
تركه ،ومنه قوله تعاىل ﴿:و ْليس َتع ِف ِ
ف ا هل ِذي َن ال َجيِدُ َ
ون نِكَاح ًا َحتهى ُيغْنِ َي ُه ُم اَّللهُ ِم ْن َف ْضلِ ِه ﴾
َ َْ ْ
( )1مسلم.
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(النور)33:والعفة :االمتناع عام ال حيل وال جيب فعله.
 5ـ روي أن رجال أتى النبي  فقال :إن فقري ليس يل يشء ويل يتيم.فقال ( كل
()1

من مال يتيمك غري مرسف وال مباذر وال متأثل)

القول الثان :اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله ،وإن كان فقريا أنفق عليه
بقدره ،وهو قول ربيعة وحييى بن سعيد ،وهو قول ابن حزم كام سنرى.
القول الثالث :ويل اليتيم ،ولكن بأن يأكل من مال نفسه ال من مال اليتيم ،وهو قول
ابن عباس والنخعي ،قاال(:املراد أن يأكل الوص باملعروف من مال نفسه حتى ال حيتاج إىل
مال اليتيم؛ فيستعفف الغنى بغناه ،والفقري يقرت عىل نفسه حتى ال حيتاج إىل مال يتيمه)
وقد رجح هذا القول النحاس ،فقال(:وهذا من أحسن ما روي يف تفسري اآلية؛ ألن
أموال الناس حمظورة ال يطلق يشء منها إال بحجة قاطعة)
واختار هذا القول الكيا الطربي؛ واستدل له بقوله(:توهم متومهون من السلف
بحكم اآلية أن للوص أن يأكل من مال الصبي قدرا ال ينتهى إىل حد الرسف ،وذلك
خالف ما أمر اَّلل تعاىل به من قولهَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْل َباطِ ِل
جت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
إِ هال َأ ْن َت ُك َ
اض ِمنْ ُك ْم ﴾(النساء )29:وال يتحقق ذلك يف مال اليتيم.
ون ِ َ
فقولهَ ﴿:و َم ْن ك َ
ف ﴾ (النساء)6:يرجع إىل أكل مال نفسه دون مال اليتيم.
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
فمعناه وال تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم ،بل اقترصوا عىل أكل أموالكم ،وقد دل عليه
قوله تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َىل َأ ْم َوالِ ُك ْم إِ هن ُه ك َ
َان ُحوب ًا كَبِري ًا﴾ (النساء)2:وبان بقوله
َان َف ِقري ًا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
ف َو َم ْن ك َ
تعاىلَ ﴿:و َم ْن ك َ
وف ﴾ (النساء)6:االقتصار
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
َ
ُْ
عىل البلغة ،حتى ال حيتاج إىل أكل مال اليتيم؛ فهذا متام معنى اآلية .فقد وجدنا آيات
حمكامت متنع أكل مال الغري دون رضاه ،سيام يف حق اليتيم .وقد وجدنا هذه اآلية حمتملة
( )1أبو داود من حديث حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
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()1

للمعان ،فحملها عىل موجب اآليات املحكامت متعني)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو أن النص حيتمل كل املعان الواردة ،بل ال مانع أن
يريدها مجيعا:
فعىل القول األول ،يكون املعنى جواز األكل من مال اليتيم بالرشوط والضوابط
التي سنذكرها  ..وعىل القول الثان ،يكون املعنى التشديد يف أكل مال اليتامى ،الذي هو
األصل املحكم ،زيادة عىل أن املعروف الذي نصت عليه اآلية قد يتوسع فيه فيترضر اليتيم
بذلك ..وعىل القول الثالث داللة الويل عىل البديل الصحيح عن أكل مال اليتامى.
وهذه املسألة ترتبط باملسألة التالية ،فينظر إىل تفاصيل أدلتها.
ما هو األكل باملعروف:
اختلف الفقهاء يف املراد من األكل باملعروف عىل أقوال كثرية ،منها:
القول األول :هو القرض إذا احتاج ويقىض إذا أيرس؛ وال يستسلف أكثر من
حاجته ،وهو قول عمر وابن عباس وعبيدة وابن جبري والشعبي وجماهد وأبو العالية ،وهو
قول األوزاعي.
القول الثان :ال قضاء عىل الوص الفقري فيام يأكل باملعروف ،وقد روي عن إبراهيم
وعطاء واحلسن البرصي والنخعي وقتادة ؛ ألن ذلك حق النظر ،واستدلوا عىل ذلك بأن
اإلمام الناظر للمسلمني ال جيب عليه غرم ما أكل باملعروف؛ ألن اَّلل تعاىل قد فرض سهمه
يف مال اَّلل .فال حجة للمخالفبن يف قول عمر(:فإذا أيرست قضيت)لو صح.
القول الثالث :أن األكل باملعروف هو كاالنتفاع بألبان املوايش ،وركوب الدواب
إذا مل يرض بأصل املال؛ كام هينأ اجلرباء ،وينشد الضالة ،ويلوط احلوض ،وجيذ التمر ،فأما
( )1نقال عن :القرطبي.43/5 :

353

أعيان األموال وأصوهلا فليس للوص أخذها ،وقد روي عن ابن عباس وأيب العالية
والشعبي.
القول الرابع :يأخذ بقدر أجر عمله؛ وأن ذلك هو املعروف ،وال قضاء عليه،
والزي ادة عىل ذلك حمرمة ،قال ابن حزم(:وال حيل للوص أن يأكل من مال من إىل نظره
مطارفة ،لكن إن احتاج استأجره له احلاكم بأجرة مثل عمله) ،واستدل عىل ذلك بقوله
تعاىلَ ﴿:وال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ هال بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾ (األنعام ،)152:فإن ذكروا قول اَّلل
َان َف ِقري ًا َف ْلي ْأ ُك ْل بِاملَْعر ِ
تعاىلَ ﴿:و َم ْن ك َ
وف ﴾ (النساء ،)6:قال ابن حزم(:قلنا :قد قال بعض
َ
ُْ
السلف :إن هذا األكل املأمور به إنام هو يف مال نفسه ،ال يف مال اليتيم  -وهو األظهر ؛ ألن
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن َهام َي ْأ ُك ُل َ
اَّلل تعاىل يقول ﴿:إِ هن ا هل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن
َس ِعري ًا﴾ (النساء )10:فهي حرام أشد التحريم إال عىل سبيل األجرة أو البيع اللذين أباحهام
()1

اَّلل تعاىل)

القول اخلامس :التفريق بني وص األب واحلاكم؛ فلوص األب أن يأكل باملعروف،
وأما وص احلاكم فال سبيل له إىل املال ؛ وهو قول احلسن بن صالح بن حي.
القول السادس :ليس له أن يأخذ قرضا وال غريه ،وهو قول جماهد ،واستدلوا عىل
ذلك بأن اآلية منسوخة ،نسخها قوله تعاىلَ ﴿:يا َأ ُّ َهيا ا هل ِذي َن آ َمنُوا ال َت ْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َل ُك ْم َب ْينَ ُك ْم
جت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
اض ِمنْ ُك ْم َوال َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َس ُك ْم إِ هن اَّللهَ ك َ
بِا ْل َباطِ ِل إِ هال َأ ْن َت ُك َ
َان بِ ُك ْم َر ِحي ًام﴾
ون ِ َ
(النساء)29:وهذا ليس بتجارة.
وهو قول زيد بن أسلم ،فقد قال :إن الرخصة يف هذه اآلية منسوخة ياآلية السابقة.
القول السابع :التفريق بني احلرض والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيام معه يف املرص .فإذا
احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما حيتاج إليه ،وال يقتني شيئا؛ وهو قول أيب حنيفة
( )1املحىل.202/7 :
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وصاحبيه أيب يوسف وحممد.
القول الثامن :مما جيني من الغلة؛ فأما املال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا
وال غريه ،وهو قول أيب قالبة.
القول التاسع :من كان فقريا يأكل باملعروف إذا احتاج واضطر ،وقد رواه عكرمة
عن ابن عباس ،وقال الشعبي :كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم وحلم اخلنزير أخذ منه؛ فإن
وجد أوىف .قال النحاس :وهذا ال معنى له ألنه إذا اضطر هزا االضطرار كان له أخذ ما
يقيمه من مال يتيمه أو غريه من قريب أو بعيد.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن أكثر هذه األقوال مما يصح القول به ما عدا القول
بأن له احلق يف أكل مال اليتيم باعتباره وصيا عليه ،فإن هذا مما ال دليل عليه ،وقد تشدد
القرطبي يف الرد عىل ذلك القول ،ومما ذكره يف الرد عىل االعرتاض القائل بأن (القضاة
يأخذون أرزاقهم ألجل عملهم للمسلمني ،فهال كان الوص كذلك إذا عمل لليتيم ،ومل ال
يأخذ األجرة بقدر عمله؟)( )1بوجهني:
الوجه األول :أن أحدا من السلف مل جيوز للوص أن يأخذ من مال الصبي مع غنى
الوص ،بخالف القايض؛ فذلك فارق بني املسألتني.
الوجه الثان :أن الذي يأخذه الفقهاء والقضاة واخللفاء القائمون بأمور اإلسالم ال
يتعني له مالك .وقد جعل اَّلل ذلك املال الضائع ألصناف بأوصاف ،والقضاة من مجلتهم،
والوص إنام يأخذ بعمله مال شخص معني من غري رضاه؛ وعمله جمهول وأجرته جمهولة
وذلك بعيد عن االستحقاق.
ثم ذكر عن شيخه أيب العباس قوله(:إن كان مال اليتيم كثريا حيتاج إىل كبري قيام عليه
( )1القرطبي.44/5 :
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بحيث يشغل الويل عن حاجاته ومهامته فرض له فيه أجر عمله ،وإن كان تافها ال يشغله
عن حاجاته فال يأكل منه شيئا؛ غري أنه يستحب له رشب قليل اللبن وأكل القليل من
الطعام والسمن ،غري مرض به وال مستكثر له ،بل عىل ما جرت العادة باملساحمة فيه .قال
شيخنا :وما ذكرته من األجرة ،ونيل اليسري من التمر واللبن كل واحد منهام معروف؛
فصلح محل اآلية عىل ذلك .واَّلل أعلم) ،ثم قال معلقا عليه(:قلت :واالحرتاز عنه أفضل،
()1

إن شاء اَّلل)

ثم تكلم عىل ما يأخذه القضاة كرسم ،فقال(:وأما ما يأخذه قايض القسمة ويسميه
رسام وهنب أتباعه فال أدرى له وجها وال حال ،وهم داخلون يف عموم قوله تعاىل ﴿:إِ هن
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن َهام َي ْأ ُك ُل َ
ا هل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾
(النساء))10:
ومثل هذا القول األقوال التي تصب فيه كالتفريق بني وص األب واحلاكم؛ فلوص
األب أن يأكل باملعروف ،وأما وص احلاكم فال سبيل له إىل املال ،أو كاألكل مما جيني من
الغلة؛ فأما املال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا وال غريه.
أما ما عدا ذلك كالتفريق بني احلرض والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيام معه يف املرص ،فإذا
احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما حيتاج إليه من غري أن يقتني شيئا ،أو القرض إذا
احتاج ويقىض إذا أيرس؛ وال يستسلف أكثر من حاجته ،أو االنتفاع بألبان املوايش ،وركوب
الدواب إذا مل يرض بأصل املال ،فكل ذلك مما حيتمل النص جوازه لعدم الرضر عىل مال
اليتيم ،زيادة عىل أن اليتيم قد ينتفع أيضا بامل الويل فلذلك ال مانع أن ينتفع الويل ببعض
ماله ـ عىل هذه الصورة ـ سواء بسواء.
ويدل هلذا قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْس َألون ََك ع ِ
وه ْم
الح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل إِ ْص ٌ
( )1القرطبي.44/5 :
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َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َواَّللهُ َي ْع َل ُم املُْ ْف ِسدَ ِم َن املُْ ْصلِحِ َو َل ْو َشا َء اَّللهُ ال ْعنَ َت ُك ْم إِ هن اَّللهَ ع َِزيزٌ َحكِي ٌم﴾
(البقرة)220:
وقد روي يف سبب نزوهلا ما يدل عىل هذا ،فعن ابن عباس قال(:ملا أنزل اَّلل
تعاىلَ ﴿:وال َت ْق َر ُبوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ هال بِا هلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾(األنعام)152:وقوه تعاىل ﴿:إِ هن ا هل ِذي َن
ون ِيف ُب ُط ِ ِ
ون َأ ْم َو َال ا ْل َيتَا َمى ُظ ْل ًام إِن َهام َي ْأ ُك ُل َ
َي ْأ ُك ُل َ
وهن ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا﴾ (النساء،)10:
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ورشابه من رشابه فجعل يفضل من طعامه
فيحبس له ،حتى يأكله أو يفسد ،فاشتد ذلك عليهم ،فذكروا ذلك لرسول اَّلل  فأنزل
اَّلل تعاىلَ ﴿:و َي ْس َألون ََك ع ِ
وه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َواَّللهُ َي ْع َل ُم
الح َهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَالِ ُط ُ
َن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل إِ ْص ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
يم﴾ (البقرة ،)220:فخلطوا
املُْ ْفسدَ م َن املُْ ْصلحِ َو َل ْو َشا َء اَّللهُ ال ْعنَ َت ُك ْم إِ هن اَّللهَ ع َِزيزٌ َحك ٌ
()1

طعامهم بطعامه ورشاهبم برشابه)

ولكن أخذ األجرة عىل عمله ال يكون إال يف حالة واحدة ،وهي ما نص عليه ابن
حزم بقوله(:وال حيل للوص أن يأكل من مال من إىل نظره مطارفة ،لكن إن احتاج استأجره
له احلاكم بأجرة مثل عمله)
وذلك ال يكون إال يف حالة كثرة مال اليتيم واحتياجه إىل عناية خاصة ،أو تفرغ تام،
أو احتاج إىل بذل جهد الستثامره ،فيأخذ جزءا من الفائدة ،باعتباره مستثمرا لذلك املال(.)2

( )1أبو داود والنسائي ،وقيل :إن السائل عبداَّلل بن رواحة .وقيل :كانت العرب تتشاءم بمالبسة أموال اليتامى يف
مؤاكلتهم ،فنزلت هذه اآلية.
( )2اخت لف الفقهاء يف جواز استفادة الويل من التجارة يف مال اليتيم ،باعتباره مستثمرا له عىل قولني:
القول األول :متى اجتر يف املال بنفسه فالربح كله لليتيم ،وهو قول اجلمهور ،ألن الربح نامء مال اليتيم فال يستحقه
غريه إال بعقد ،وال جيوز أن يعقد الويل املضاربة مع نفسه ،فأما إن دفعه إىل غريه فللمضارب ما جعله له الويل ووافقه عليه ،أي
اتفقا عليه يف قوهلم مجيعا ألن الوص نائب عن اليتيم فيام فيه مصلحته ،وهذا فيه مصلحته فصار ترصفه فيه كترصف املالك يف
ماله.
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تزوج اليتيمة لالستيالء عىل ماهلا
َّلل ُي ْف ِتيكُ ْم ِف ِيه هن َو َما ُيت َ ْٰىل عَ َل ْيكُ ْم ِىف
وهو ما نص قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْس َت ْف ُتون ََك ِىف ٱلن َِّس ِآء ُق ِل ٱ هُ
ون َأن ت ِ
ِ
ٱ ْل ِك َتـ ِ
ٰب ِىف َي َتـ َٰمى ٱلن َِّس ِآء ٱ هل َلـ ِٰتى َ
ب َهلُ هن َوت َْرغَ ُب َ
وه هن َوٱ ُْمل ْست َْض َع ِفنيَ ِم َن
َنك ُح ُ
وهنُ هن َما كُ ت َ
ال ُتؤْ ُت َ
كَان ِب ِه ِ
َّلل َ
عَلي ًام ﴾(النساء،)127 :
ٱ ْل ِو ْل َٰد ِن َو َأن ت َُقو ُمو ْا لِ ْل َي َتـ َٰم ٰى ِبٱ ْل ِق ْس ِط َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِإ هن ٱ هَ
فعن عائشة  :أن هذه اآلية نزلت يف اليتيمة تكون يف حجر وليها ،فإن كان هلا مال ومجال تزوجها
ومل يقسط يف صداقها؛ فإن مل يكن هلا مال مل يتزوجها ،فنهى أن يتزوجها حتى يقسط يف صداقها،
()1

من أجل رغبته عن نكاحها إذا مل يكن هلا مال)

ِ
ِ
ِ
اب
ونص عىل هذا كذلك قوله تعاىلَ ﴿:و ِإ ْن خ ْف ُت ْم َأ هال ُت ْقس ُطوا ِيف ا ْل َيتَا َمى َفانْك ُحوا َما َط َ
ِ
الث ورباع َف ِإ ْن ِخ ْف ُتم َأ هال َتع ِد ُلوا َفو ِ
ِ
كَت َأ ْي َام ُنكُ ْم َذلِ َك َأ ْدنَى
احدَ ًة َأ ْو َما َم َل ْ
َ
ْ
َلكُ ْم م َن الن َِّساء َم ْثنَى َو ُث َ َ ُ َ َ
ْ
َأ هال َت ُعو ُلوا﴾ (النساء ،)3:أي إن خفتم أال تعدلوا يف مهورهن ويف النفقة عليهن فانكحوا ما طاب
لكم من غريهن.
ويدل هلذا ما روي عن عائشة يف تفسريها(:هي اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف
ماله فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد وليها أن يتزوجها من غري أن يقسط يف صداقها فيعطيها مثل ما
يعطيها غريه ،فنهوا أن ينكحوهن إال أن يقسطوا هلن ويبلغوا هبن أعىل سنتهن من الصداق وأمروا
()2

أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن)

وقد اختلف الفقهاء هنا يف مسألة هلا خطورهتا ،وهي تزوج الويل من اليتيمة قبل بلوغها،

القول الثان :جيوز أن يأخذه ا لوص مضاربة لنفسه ،وهو قول احلسن بن صالح وإسحاق ،ألنه جاز أن يدفعه بذلك
إىل غريه فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه.
الرتجيح  :نرى أن األرجح يف املسألة هو القول الثان من باب التشجيع عىل استثامر أموال اليتامى برشط أن يكون
ذلك يف املواضع املأمونة ،وسيأيت للمسألة مزيد تفصيل يف حملها من املطلب الثان.
() )1الطربي ،301/5 :واحلديث أخرجه البخاري ومسلم.
( )2مسلم..
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هل يصح أم ال عىل األقوال التالية:
القول األول :تزوج بإذهنا وإذن أخيها ،وليس هلا اخليار إذا بلغت ،قال ابن تيمية(:وهو
مذهب أمحد املنصوص عنه يف أكثر أجوبته ،الذي عليه عامة أصحابه) ،وقد انترص هلذا ابن تيمية،
ومما استدل به لذلك:
 1ـ قوله تعاىل ﴿:ويس َت ْف ُتون ََك ِىف ٱلنِّس ِ
آء ُق ِل ٱَّللهُ ُي ْفتِي ُك ْم فِ ِ
يه هن َو َما ُيت َ ْٰىل َع َل ْي ُك ْم ِىف
َ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ٱ ْلكِ َتـ ِ
ب َهل ُ هن َوت َْر َغ ُب َ
وه هن
ون َأن تَنكِ ُح ُ
وهنُ هن َما ُكت َ
ٰب ِىف َي َتـ َٰمى ٱلن َِّسآء ٱ هل َلـٰتى الَ ُتؤْ ُت َ
بٱ ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ط َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن َخ ْ ٍري َفإِ هن ٱَّللهَ ك َ
َان
َوٱملُْ ْست َْض َعفنيَ م َن ٱ ْل ِو ْل َٰدن َو َأن َت ُقو ُمو ْا ل ْل َي َتـ َٰم ٰى ِ ْ

بِ ِه عَلِي ًام ﴾(النساء ،)127 :وقد فرسهتا عائشة بأن هذه اآلية نزلت يف اليتيمة تكون يف حجر
وليها ،فإن كان هلا مال ومجال تزوجها ومل يقسط يف صداقها؛ فإن مل يكن هلا مال مل يتزوجها،

فنهى أن يتزوجها حتى يقس يقسط يف صداقها ،من أجل رغبته عن نكاحها إذا مل يكن هلا
مال.
 2ـ ما ثبت يف السنن :من حديث أيب موسى ،وأيب هريرة ،عن النبي  أنه قال( :ال
تنكح اليتيمة حتى تستأذن ،فإن سكتت فقد أذنت ،وإن أبت فال جواز عليها) فيجوز
تزوجيها بإذهنا ،ومنعه بدون إذهنا ،وهذا مع قوله (:ال ُيتْم بعد احتالم) ولو أريد
(باليتيم)ما بعد البلوغ؛ فبطريق املجاز؛ فال بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده .أما ختصيص
لفظ (اليتيم)بام بعد البلوغ فال حيتمله اللفظ بحال.
 3ـ أن الصغري املميز يصح لفظه مع إذن وليه ،كام يصح إحرامه باحلج بإذن الويل،
وكام يصح ترصفه يف البيع وغريه بإذن وليه :عند أكثر العلامء ،كام دل عىل ذلك القرآن بقوله
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم
تعاىلَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َي َتا َمى َحتهى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
َوال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ف َو َم ْن ك َ
ْربوا َو َم ْن ك َ
َان َف ِقري ًا َف ْل َي ْأ ُك ْل
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
رساف ًا َو ِبدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ

بِاملَْعر ِ
وف َفإِ َذا َد َف ْع ُت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم َف َأ ْش ِهدُ وا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى بِاَّللهِ َح ِسيب ًا﴾ (النساء ،)6:فأمر
ُْ
359

باالبتالء قبل البلوغ؛ وذلك قد ال يأيت إال بالبيع ـ وال تصح وصيته وتدبريه عند اجلمهور ـ
وكذلك إسالمه؛ كام يصح صومه وصيته وغري ذلك ملا له يف ذلك من املنفعة.
القول الثان :تزوج بال إذهنا ،وهلا اخليار إذا بلغت ،وهو قول أيب حنيفة وأمحد يف رواية،
وهو أحد القولني يف مذهب مالك ،واستدلوا هلذا ،بأهنا تكون يتيمة قبل البلوغ ،وبعد البلوغ هي
امرأة مطلقة ال يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة ملا هنى عن حطها عن صداق مثلها؛ ألهنا ختتار ذلك
فيجوز إمجاعا.
القول الثالث :أهنا ال تزوج حتى تبلغ ،إذا مل يكن هلا أب وجد ،وهو قول الشافعي وأمحد
يف الرواية األخرى ،ألنه ليس هلا ويل جيرب ،وهي يف نفسها ال إذن هلا قبل البلوغ؛ فتعذر تزوجيها
بإذهنا وإذن وليها ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْس َت ْف ُتون ََك ِيف الن َِّساء﴾(النساء127:والنساء اسم ينطلق عىل
الكبار كالرجال يف الذكور ،واسم الرجل ال يتناول الصغري؛ فكذلك اسم النساء ،واملرأة
ال يتناول الصغرية .وقد قال تعاىلِ ﴿:يف يتَامى النِّس ِ
اء﴾ (النساء)127:واملراد به هناك
َ
َ َ
اليتامى هنا؛ كام قالت عائشة فقد دخلت اليتيمة الكبرية يف اآلية فال تزوج إال بإذهنا.
 2ـ أنه ال تنكح الصغرية إذ ال إذن هلا ،فإذا بلغت جاز نكاحها لكن ال تزوج إال
بإذهنا.
 3ـ عن ابن عمر قال :زوجني خايل قدامة بن مظعون بنت أخيه عثامن بن مظعون،
فدخل املغرية بن شعبة عىل أمها ،فأرغبها يف املال وخطبها إليها ،فرفع شأهنا إىل النبي 
فقال قدامة :يا رسول اَّلل ابنة أخي وأنا وص أبيها ومل أقرص هبا ،زوجتها من قد علمت
فضله وقرابته .فقال له رسول اَّلل (:إهنا يتيمة واليتيمة أوىل بأمرها) فنزعت مني
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وزوجها املغرية بن شعبة(.)1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذكرناه سابقا من أن زواجها مرتبط أوال بإذهنا ،ومن
الكفء الصالح هلا ،من غري إعطاء أمهية كبرية للمهر يف ذلك ،ألن الكفاءة مقدمة عىل املهر.
لكن زواجها قبل البلوغ ال نرى صحته إال إذا اقتضت ظروف معينة ذلك ،فال حرج فيه،
ولكنه يف احلالة العامة جيب تأخريه ،ألن اإلذن ال يكون إال من بالغ عاقل ،فالصبى مانع من كامل
العقل.
 2ـ الترصف املصلحي يف أموال اليتامى
ويدل هلذا قوله تعاىلَ ﴿:و َي ْس َألون ََك ِ
الح َهلُ ْم َخ ْ ٌري ﴾ (البقرة،)220:
عَن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل ِإ ْص ٌ
فقد دلت اآلية عىل أن الويل الصالح هو الذي يبحث عن مصالح اليتامى مطلقا ،ومن تلك
املصالح الترصف يف ماهلم بام يزيده ويثمره وحيفظه.
استثامر أموال اليتامى:
وانطالقا من هذا حتدث الفقهاء يف استثامر أموال اليتامى ورشوطه ،والتي سنكتفي منها
هنا باحلكم دون الرشوط خلضوعها يف كثري من تفاصيلها ألحكام (فقه املال)
أما احلكم ،فقد اتفق الفقهاء عىل جواز االجتار يف مال اليتيم أ ودفعه إىل من يتاجر به،
واختلفوا يف استحباب ذلك أو كراهته عىل قولني:
القول األول :أنه يستحب لويل اليتيم أن يفعل ذلك بنفسه أو يدفعه إىل من يتاجر به ،وهو
قول عمر وعائشة وابن عمر والنخعي والضحاك واحلسن بن صالح ومالك والشافعي وأيب ثور
وأصحاب الرأي ،ومن األدلة عىل ذلك:
( )1الدارقطني من حديث حممد بن إسحاق عن نافع ،قال الدارقطني :مل يسمعه حممد بن إسحاق من نافع ،وإنام
سمعه من عمر بن حسني عنه .ورواه ابن أيب ذئب عن عمر بن حسني عن نافع عن عبداَّلل بن عمر.

361

ماهك أن رسول اَّلل  قال(:ابتغوا يف مال اليتيم  -أو يف أموال
 1ـ عن يوسف بن َ
()1

اليتامى  -ال تذهبها  -أوال تستهلكها – الصدقة)

 2ـ عن أنس بن مالك قال :قال رسول اَّلل ّ 
(:اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها
()2

الزكاة)

يتيام فليتّجر له وال
 3ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (:من ويل ً
يرتكه حتى تأكله الصدقة)( ،)3وصح هذا املعنى موقو ًفا عىل أمري املؤمنني عمر ،فقد روي
()4

عن سعيد بن املسيب أن عمر قال(:ابتغوا يف أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة)

 4ـ أن ذلك أحظ للموىل عليه لتكون نفقته من فاضله وربحه كام يفعله البالغون يف
أمواهلم وأموال من يعز عليهم من أوالدهم.
القول الثان :كراهة ذلك ،وهو قول احلسن ،قال ابن قدامة(:وال نعلم أحدا كرهه إال ما
()5

روي عن احلسن ،ولعله أراد اجتناب املخاطرة به ،وألن خزنه أحفظ له)

القول الثالث :أهنا واجبة بقدر النفقة والزكاة ،وهو قول للشافعية ،قال السبكي(:اختلف
األصحاب يف التجارة بامل اليتيم هل هي واجبة ،أو مستحبة؟ ،واألصح يف املذهب أهنا واجبة
بقدر النفقة والزكاة ،وينبغي أن يكون مراد األصحاب من هذا التقدير أن الزائد ال جيب ،ويقترص

( )1رواه الشافعي ،وإسناده صحيح  -كام قال البيهقي والنووي  -ولكن يوسف بن ماهك تابعي فحديثه مرسل،
ولكن الشافعي عضد هذا املرسل بعموم النصوص األخرى ،وبام صح عن الصحابة من إجياب الزكاة يف مال اليتيم ،انظر:
املجموع..329/5 :
( )2الطربان يف األوسط ،قال اهليثمي يف :أخربن سيدي وشيخي :أن إسناده صحيح  -يعني بشيخه :احلافظ زين
الدين العراقي ،انظر :جممع الزوائد.67/ 3:
( )3الرتمذي ويف سنده مقال.
( )4قال البيهقي :هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر ،السنن الكربى ،107/4 :وانظر املجموع.329/5 :
( )5املغني.164/4 :
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()1

الوجوب عىل هذا املقدار)

واستدلوا عىل ذلك بظاهر األمر يف قوله (:اجتروا يف أموال اليتامى كي ال تأكلها
()2

الصدقة ،أو النفقة)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة أن يوكل ذلك لويل أمر املسلمني الذي قد حيتاج إىل وضع
ديوان خاص هبذا النوع من األموال ليستثمرها يف النواحي التي يراها تعود بالفائدة املحضة عىل
اليتيم ومن كان يف حكمه.
أما ترك ذلك للويل ،والذي قد يغامر بأموال اليتيم ،ففيه من اخلطورة ما فيه ،زيادة عىل أن
الرشع أوجب باإلشهاد عىل دفع األموال ،فكيف يشهد هذا الشخص بعد ذلك.
وقد أيد السبكي هذا القول معلقا عىل ما ذهب إليه بعض الشافعية بقوله(:وال شك أن
ذلك مرشوط باإلمكان ،والتيسري ،والسهولة ،أما إنه جيب عىل الويل ذلك ،وال بد فال يمكن
القول به ؛ ألنا نرى التجار احلاذقني أرباب األموال يكدون أنفسهم ملصاحلهم ،وال يقدرون يف
()3

الغالب عىل كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم)

ثم بني سبب قول بعض الشافعية ذلك ،فقال(:ولعل هذا قاله األصحاب حني كان
الكسب متيرسا ،وال مكس ،وال ظلم ،وال خوف ،وأما اليوم فهذا أعز يشء يكون ،وكثري من
التجار خيرسون ،ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء ،ونحن
نرى أكثرهم معرسين ،واإلنسان يشفق عىل نفسه أكثر من كل أحد فلو كان ذلك ممكنا لفعلوه
فكيف يكلف به ،ويل اليتيم ،وإنام حيمل كالم األصحاب عىل معنى أن ذلك واجب عند السهولة،

( )1فتاوى السبكي.326/1 :
( )2سبق ختريج النصوص الدالة عىل ذلك.
( )3فتاوى السبكي.326/1 :
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والزائد عليه ال جيب عند السهولة ،وال عند غريها)
ويتأكد ما ذكرناه من ترجيح بعد معرفة ما أورده الفقهاء من رشوط ،قال السبكي(:وقد
رشط األصحاب يف جواز التجارة لليتيم رشوطا ،ومع ذلك هي عند اجتامع الرشوط خطرة ؛
ألن األسعار غري موثوق هبا ،وقد يشرتي سلعة فتكسد ،وحيتاج اليتيم إىل نفقة فيضطر إىل بيعها
بخرسان ،أو يرتشد فيدعي عليه أن رشاءها كان عىل خالف املصلحة ،أو بتسلط الظلمة عىل الويل
فيام يطرحونه من أمواهلم عىل من له عادة بالرشاء ،ويلزمونه أن يشرتيه لليتيم ،وال يقدر عىل
()1

دفعهم)

وهلذا ،رجح السبكي أن يوكل األمر إىل الويل ،قال(:فينبغي لويل اليتيم أن جيتهد ،وحيث
غلب عىل ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم التي أشار الشارع إليها يفعلها ،وهو مع ذلك حتت هذا
اخلطر الدنيوي ،وبحسب قصده يعينه اَّلل عليه)
ويدل هلذا من النصوص قوله  أليب ذر(:إن أراك ضعيفا ،وإن أحب لك ما أحب
()2

لنفيس ال تأمرن عىل اثنني ،وال تولني مال اليتيم)

وقد ذكر السبكي صورة لكيفية استثامر اموال اليتامى يف عهده( ،)3وهي صورة خمتلف
فيها ،ولكنها تشري إىل اهتامم املجتمع اإلسالمي برعاية أموال اليتامى واستثامرها ،قال(:أما
املعاملة التي يعتمدوهنا يف هذا الزمان ،وصورهتا أن يأيت شخص إىل ديوان األيتام فيطلب منهم
مثال ألفا ،ويتفق معهم عىل فائدهتا مائتني ،أو أكثر ،أو أقل فيأيت بسلعة تساوي ألفا يبيعها منهم
عىل يتيم بألف ،ويقبضها من ماله ،ويقبضهم تلك السلعة ثم يشرتهيا منهم بألف ،ومائتني إىل
( )1فتاوى السبكي.326/1 :
( )2مسلم يف كتاب اإلمارة باب كراهية اإلمارة بغري رضورة رقم ( ،)1826وأبو داود كتاب الوصايا باب ما جاء يف
الدخول يف الوصايا رقم (.2851
( )3كتب السبكي هذه الفتوى كام نص عىل ذلك « يف يوم السبت اخلامس والعرشين من صفر سنة سبع وأربعني،
وسبعامئة » فتاوى السبكي.328/1 :
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أجل ،ويرهن عندهم رهنا عليها فيحصل له مقصوده ،وهو أخذ األلف بألف ،ومائتني يف ذمته
إىل أجل ،وجيعلون توسط هذه املعاملة حذرا من الربا ،أو يشرتوا سلعة من أجنبي بألف،
ويقبضوه األلف ،ويقبضوا السلعة ثم يبيعوها من الطالب بألف ،ومائتني إىل أجل ثم يبيعها هو
من صاحبها بتلك األلف التي أخذها فيحصل املقصود أيضا ،وهذه املعاملة باطلة عند املالكية
واحلنابلة ،وبعض أصحابنا ،صحيحة عندنا ،وعند احلنفية ،وهي عندنا مع صحتها مكروهة
كراهة تنزيه .والقائلون ببطالهنا من أصحابنا طائفتان :إحدامها من يقول ببطالن بيع العينة،
والثانية من يقول بأن مال اليتيم ال يباع بالنسيئة إال إذا تعجل قدر رأس املال ،إذا عرف ذلك فهذه
املعاملة مل ينص الفقهاء عىل أهنا تفعل يف مال اليتيم)
وبني سبب جلوء ديوان األيتام إىل هذه املعاملة مع كونه من املختلف فيه ،فقال(:وإنام
()1

ديوان األيتام سلكوها لكون الربح فيها معلوما)

( )1فتاوى السبكي. 327/1 :وقد ذكر بعض خماطر هذه املعاملة يف عهده ،فقال «:لكن فيها خطر من جهة أن أكثر
من يأخذ ال يويف حني احللول ،وكثري منهم يامطلون ،ويسوفون ،وينكرس عليهم ،وبعضهم خيرج رهنه غري مملوك له ،وغري ذلك
من املفاسد ،وفيها خطر آخر ،وهو أنه قد حيكم حاكم مالكي ،أو حنبيل ببطالن هذه املعاملة فتضيع الفائدة عىل اليتيم ،ويبقى
رأس املال عىل خطر ،وهذا كام قاله بعض األصحاب فيام إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه ،وال يرجع عىل وجه ؛ ألنه
قد يرفعه إىل حنفي ،وطريق الويل أن يرفع األمر إىل حاكم شافعي ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك »
وبني خماطر أخرى يف عهده يف فتوى أخرى ،فقال «:ومما يبني لك صحة ما قلناه يف املعاملة أنا مل نر أحدا حيرص عىل
دفع مال اليتيم بذلك إال قليال بل الغالب أن الغرض يكون للطالب ،ويدخل عىل الناس ،ويأيت بالشفاعات ،وباجلاه ليأخذ من
مال األيتام ،ويقرتن به أيضا غرض لديوان األيتام ؛ ألن هلم ربع الفائدة فللديوان ،والطالب غنم بال غرم ،ولليتيم املسكني اآلن
غرم حمقق ؛ ألنه إخراج ماله بغري عوض يدخل يف ملكه ،ويف املستقبل ال يدري هل يرجع رأس ماله ،وفائدته فيغنم ،أو يذهب
بعضه ،أو كله فيغرم »
وذكر واقعة تدل عىل ذلك ،فقال «:ومن أغرب الوقائع التي ،وقعت أن كبريا طلب يف مرص من مال اليتيم فأعطيه،
ورده عن قرب ،وصار يثني عىل الدافع الذي هو ناظر األيتام ،وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبري يف الشام طلب
هذا القدر ،أو قريبا منه فدفع إليه ؛ ألنه جربت معاملته ،ومحدت فامطل به مدة ،وحصل التعب معه فقلت يف نفيس :كان الدفع
األول ال مفسدة فيه ،وتبني بآخره أن فيه مفسدة ؛ ألنه كان السبب يف املفسدة فقل أن خيلو هذا النوع من مفسدة » ،انظر :فتاوى
السبكي.329/1 :
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وقد نستنبط من هذا رأيا نكل علمه إىل اَّلل ،وهو أنه قد يقال بجواز وضع أموال اليتامى
يف البنوك ،ولو كانت ربوية يف أصلها ،بنية االستثامر ،خاصة إن كان يف معامالهتا ما هو حالل،
وذلك يف حال عدم توفر البدائل اإلسالمية الرشعية ،وذلك حرصا عىل مال اليتيم ،باعتبار أن
الفائدة يف تلك البنوك فائدة حمضة ،وليس هناك حمل للخسارة ،وهذا كحل أخري يمكن اللجوء
إليه.
ولكن السبكي مع ذلك يرى من الورع االبتعاد عن تلك املعاملة ومثيالهتا من املختلف
فيه ،باعتبار أن من مصالح الصبي صيانته عن الشبهة ،قال(:من مصالح الصبي أن الويل يصونه
عن أكل ما فيه شبهة ،وعن أن خيلط ماله به ،وحيرص عىل إطعامه احلالل املحض ،وعىل أن يكون
ماله كله منه ،وهي مصلحة أخروية ،ودنيوية ؛ أما أخروية فظاهر ؛ ألنه وإن مل يكن مكلفا لكن
اجلسد النابت من احلالل الطيب أزكى عند اَّلل ،وأعىل درجة يف اآلخرة من غريه ،وأما دنيوية فإن
اجلسد الناشئ عىل احلالل ينشأ عىل خري فيحصل له مصالح الدنيا ،واآلخرة ،وقد يكون برتكه
اجتناب الشبهات يبارك اَّلل له يف القليل احلالل فيكفيه ،ويرزقه من حيث ال حيتسب فهذه
املصالح حمققة ،والفائدة الدنيوية التي يكتسبها باملعاملة دنيوية حمضة فتعارضت مصلحتان
أخروية ،ودنيوية ،ورعاية اآلخرة أوىل من رعاية الدنيا فكان األحوط ،واألصلح لليتيم ترك هذه
املعاملة)
بل إنه مل يكتف هبذا القول ،بل راح يدلل عىل وجوب تركها ،فقال مستدال لذلك(:وقد
يزاد فيقال :جيب تركها لقوله تعاىلَ ﴿:وال ت َْق َر ُبوا َم َال ا ْل َي ِت ِ
يم ِإ هال ِبا هل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾ (األنعام،152:
فاألحسن يف الدنيا واآلخرة حالل قطعا ،وغري األحسن فيهام يمنع قطعا ،واألحسن يف اآلخرة
دون الدنيا إذا راعينا مصلحة اآلخرة ،وقدمناها عىل الدنيا صار أحسن من اآلخرة فهو أحسن
مطلقا ،فإن تيرس متجر ابتغى فعله ،وإال فال يكلف اَّلل نفسا إال وسعها ،ويأكل ماله خري من أن
يأكله غريه)
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ومع ذلك مل ينص عىل حتريمها مع تشدده يف وجوب تركها ،وقد بني العلة املقاصدية
لذلك بقوله(:واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطالق القول بتحريم املعاملة يشء ،وهو أيضا
نافع يل من القول بأن تركها أوىل مطلقا بل أقول :إن ذلك يفوض إىل رأي الويل ،ودينه ،وعلمه،
وخيتلف اختالفا كثريا بحسب اجلزئيات ال ينضبط فعليه التحري ،فإذا كان مال اليتيم ماال كثريا،
وال يؤدي ترك املعاملة إىل إجحاف به فههنا يستحب ،أو جيب ترك املعاملة ،وإذا كان ماله قليال،
ويغلب عىل الظن أنه لو مل يعامل له فيه لنفد ،وضاع اليتيم ،ووجدنا معاملة مأمونة رسيعة فههنا
()1

تستحب املعاملة ،أو جتب ،وحيتمل انسياب الشبهة يف مقابلة هذه املصلحة ،وال يستنكر ذلك)
احلجر عىل ترصفات اليتيم يف ماله:
ما ذكرته النصوص من األحكام املتعلقة باليتامى خاصة بمن توفر فيه أمران:
فقد األب ال األم:

فمن فقد أمه فقط ال يطلق عليه يتيام يف أظهر األقوال لعدم جريان أحكام اليتامى عليه،
قال اجلصاص(:اليتيم املنفرد عن أحد أبويه ،فقد يكون يتيام من األم مع بقاء األب ،وقد يكون
يتيام من األب مع بقاء األم؛ إال أن األظهر عند اإلطالق هو اليتيم من األب ،وإن كانت األم باقية،
()2

وال يكاد يوجد اإلطالق يف اليتيم من األم إذا كان األب باقيا)

وعلل ابن العريب ذلك بقوله(:إن اليتيم هو يف اللغة عبارة عن املنفرد من أبيه ،وقد يطلق
فيها عىل املنفرد من أمه ،واألول :أظهر لغة ،وعليه وردت األخبار واآلثار ،وألن الذي فقد أباه
عدم النرصة ،والذي فقد أمه عدم احلضانة ،وقد تنرص األم لكن نرصة األب أكثر ،وقد حيضن
()3

األب لكن األم أرفق حضانة)

( )1فتاوى السبكي.330/1 :
( )2اجلصاص.12/2 :
( )3ابن العريب.216/1 :
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كونه صبيا:
أي أن يكون يتمه قبل البلوغ ،فال يطلق ذلك عليه بعد البلوغ إال عىل وجه املجاز لقرب
عهده باليتم.
()1

وقد روي يف هذا حديث تكلم فيه العلامء ،وهو (ال يتم بعد احللم)

ولكنه مع ذلك قد جتري عليه بعض أحكام اليتامى ،خاصة فيام يتعلق بالترصفات املالية،
ألن الرشع علقها عىل الرشد باإلضافة إىل البلوغ ،قال تعاىلَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتهى ِإ َذا َب َل ُغوا
ِّكَاح َف ِإ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا ِإ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهلُ ْم ﴾ (النساء)6:
الن َ
وقد اختلف الفقهاء هنا يف تسليم األموال لليتامى قبل أن يؤنس رشدهم ،وبعد بلوغهم
عل األقوال التالية(:)2
القول األول :أن الرشد ال يكون إال بعد البلوغ ،فإذا مل يرشد بعد بلوغ احللم وإن شاخ ال
يزول احلجر ،وهو قول مجاهري الفقهاء ،قال الثعلبي :وهذا الذي ذكرناه من احلجر عىل السفيه
قول عثامن وعيل والزبري وعائشة وابن عباس وعبداَّلل بن جعفر رضوان اَّلل عليهم ،ومن التابعني
رشيح ،وبه قال الفقهاء :مالك وأهل املدينة واألوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وحممد وأمحد
وإسحاق وأبو ثور .قال الثعلبي :وادعى أصحابنا اإلمجاع يف هذه املسألة ،ومن األدلة عىل ذلك:
َاح َفإِ ْن آن َْس ُت ْم ِمن ُْه ْم ُر ْشد ًا َفا ْد َف ُعوا
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:وا ْب َت ُلوا ا ْل َيتَا َمى َحتهى إِ َذا َب َل ُغوا النِّك َ
إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم ﴾ (النساء ،)6:قال الشافعي مبينا ما يستفاد من اآلية(:فدلت هذه اآلية عىل
أن احلجر ثابت عىل اليتامى حتى جيمعوا خصلتني :البلوغ والرشد ،فالبلوغ استكامل مخس

( )1روي من حديث عيل ؛ ومن حديث جابر .فحديث عيل :رواه الطربان يف معجمه الصغري ،ورواه ابن عدي يف
الكامل  ،وأعله بحرام ،ونقل عن الشافعي ،وابن معني أهنام قاال :الرواية عن حرام حرام .انظر :نصب الراية.417/3 :
( )2انظر يف املسألة :اجلصاص ،218/2 :املبدع ،67/4 :كشاف القناع ،213/3 :املغني ،22/4 :حاشية
البجريمي ،436 ،240/2 :املجموع ،180/9 :املبسوط ،158/24 :بدائع الصنائع ،164/5 :وغريها.
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عرشة سنة الذكر واألنثى يف ذلك سواء إال أن حيتلم الرجل أو حتيض املرأة قبل مخس عرشة
سنة فيكون ذلك البلوغ ،ودل قول اَّلل تعاىلَ ﴿:فا ْد َف ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ُ ْم ﴾ (النساء )6:عىل
أهنم إذا مجعوا البلوغ والرشد مل يكن ألحد أن ييل عليهم أمواهلم وكانوا أوىل بوالية أمواهلم
من غريهم وجاز هلم يف أمواهلم ما جيوز ملن خرج من الوالية ممن ويل فخرج منها أو مل يول
()1

وأن الذكر واألنثى فيهام سواء)

ِ
ِ
ِ
ِ
 2ـ قوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن ك َ ِ
يع َأ ْن ُي ِم هل ُه َو
احل ُّق َسفيه ًا َأ ْو َضعيف ًا َأ ْو ال َي ْستَط ُ
َان ا هلذي َع َل ْيه ْ َ
َف ْل ُي ْملِ ْل َولِ ُّي ُه بِا ْل َعدْ ِل﴾ (البقرة ،)282:فهو تنصيص عىل أن إثبات الوالية عىل السفيه ،وأنه
موىل عليه ،وال يكون ذلك إال بعد احلجر عليه.
الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم ا هلتِي َج َع َل اَّللهُ َل ُك ْم ِق َيام ًا ﴾
 3ـ قوله تعاىلَ ﴿:وال ُتؤْ ُتوا ُّ
(النساء)5:ويف هذا تنصيص عىل إثبات احلجر عليه بطريق النظر له ،فإن الويل الذي يبارش
الترصف يف ماله عىل وجه النظر منه له.
 4ـ ما روي أن حبان بن منقذ األنصاري كان يغبن يف البياعات آلمة أصابت رأسه،
فسأل أهله رسول اَّلل  أن حيجر عليه ،فقال :إن ال أصرب عن البيع ،فقال (:إذا بايعت،
فقل ال خالبة ،ويل اخليار ثالثة أيام) ( ،)2فلو مل يكن احلجر بسبب التبذير يف املال مرشوعا
عرفا ملا سأل أهله ذلك ،وملا فعله رسول اَّلل .
 5ـ ما روي أن عبد اَّلل بن جعفر كان يفني ماله يف اختاذ الضيافات حتى اشرتى دارا
للضيافة بامئة ألف فبلغ ذلك عيل بن أيب طالب فقال(:آلتني عثامن وألسألنه أن حيجر عليه)
فاهتم بذلك عبد اَّلل ،وجاء إىل الزبري وأخربه بذلك فقال(:أرشكني فيها)فأرشكه ،ثم جاء

( )1األم.220/3:
()2البخارى ( ،745/2رقم  ، )2011ومسلم ( ، )1165/3وأبو داود ( ،282/3رقم )3500
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عيل إىل عثامن ،وسأله أن حيجر عليه ،فقال(:كيف أحجر عىل رجل رشيكه الزبري)( ،)1وإنام
قال ذلك ؛ ألن الزبري كان معروفا بالكياسة يف التجارة ،فاستدل برغبته يف الرشكة عىل أنه
ال غبن يف ترصفه ،فهذا اتفاق منهم عىل جواز احلجر بسبب التبذير ،فإن عليا سأل وعثامن
اشتغل ببيان العذر ،واهتم لذلك عبد اَّلل ،واحتال الزبري لدفع احلجر عنه بالرشكة ،فيكون
اتفاقا منهم عىل جواز احلجر هبذا السبب.
 6ـ أنه مبذر يف ماله ،فيكون حمجورا عليه كالصبي بل أوىل ؛ ألن الصبي إنام يكون
حمجورا عليه لتوهم التبذير منه ،وقد حتقق التبذير ،واإلرساف هنا فألن يكون حمجورا عليه
أوىل.
 7ـ أن للصبي ثالثة أحوال :حال عدم العقل ،وحال نقصان العقل بعد ما صار مميزا
وحال السفه ،والتبذير بعد ما كمل عقله بأن قارب أوان بلوغه ،ثم عدم العقل ،ونقصانه
بعد البلوغ يساوي عدم العقل ونقصانه قبل البلوغ يف استحقاق احلجر به ،فكذلك السفه،
والبلوغ يساوي السفه قبل البلوغ بعد كامل العقل يف استحقاق احلجر به.
القول الثان :يسقط إيناس الرشد ببلوغ مخس وعرشين سنة ،فال حيجر عىل احلر البالغ إذا
بلغ هذه السن ،ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقال ،وهو قول أيب حنيفة( ،)2وبه
قال زفر بن اهلذيل؛ وهو مذهب النخعي ،واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿:وال َت ْأ ُك ُل َ ِ
ْربوا﴾ (النساء ،)6:فقد هنى الويل
رساف ًا َوبِدَ ار ًا َأ ْن َيك َ ُ
وها إ ْ َ
عن اإلرساف يف ماله خمافة أن يكرب ،فال يبقى له عليه والية ،والتنصيص عىل زوال واليته
عنه بعد الكرب يكون تنصيصا عىل زوال احلجر عنه بالكرب ؛ ألن الوالية عليه للحاجة ،وإنام
( )1ذكره يف :املبسوط.157/24 :
( )2حكى الرسخيس عن أيب حنيفة قوله «:ال جيوز احلجر إال عىل ثالثة عىل املفتي املاجن ،وعىل املتطبب اجلاهل،
وعىل املكاري املفلس ؛ ملا فيه من الرضر الفاحش إذا مل حيجر عليهم ،فاملفتي املاجن يفسد عىل الناس دينهم واملتطبب اجلاهل
يفسد أبداهنم ،واملكاري املفلس يتلف أمواهلم فيمتنعون من ذلك دفعا للرضر » املبسوط.157/24 :
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تنعدم احلاجة إذا صار هو مطلق الترصف بنفسه.
 2ـ آيات الكفارات من الظهار ،والقتل ،وغريها ،وقد سئل أبو حنيفة عن هذه
املسألة فاستدل بتلك اآليات ،ألن فيها بيان أن هذه الكفارات جتب عىل كل من يتحقق منه
أسباهبا رشعا سفيها كان أو غري سفيه ،وارتكاب هذه األسباب اختيارا نوع من السفه ،فدل
أنه مع السفه يتصور منه السبب املوجب الستحقاق املال ،ومن رضورته أن ال يمنع من
أداء ما لزمه رشعا وبه يتبني أن احلجر عن الترصفات ليس فيه كثري فائدة لتمكنه من إتالف
مجيع ماله هبذه األسباب.
 3ـ ما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع ويف عقدته ضعف ،فقيل :يا
رسول اَّلل احجر عليه؛ فإنه يبتاع ويف عقدته ضعف .فاستدعاه النبي فقال(:ال تبع)،
فقال :ال أصرب .فقال له(:فإذا بايعت فقل ال خالبة ولك اخليار ثالثا)( )1فلام سأل القوم
احلجر عليه ملا كان يف ترصفه من الغبن ومل يفعل  ثبت أن احلجر ال جيوز.
 4ـ أنه حر خماطب ،فيكون مطلق الترصف يف ماله كالرشيد ويف هذين الوصفني
إشارة إىل أهلية الترصف واملحلية فيه ؛ ألن بكونه خماطبا نثبت أهلية الترصف ،فإن الترصف
كالم ملزم وأهلية الكالم بكونه مميزا ،والكالم املميز بنفسه بكونه خماطبا واملحلية تثبت
بكونه خالص ملكه ،وذلك يثبت باعتبار حرية املالك وبعد ما صدر الترصف من أهله يف
حمله ال يمتنع نفوذه إال ملانع.
 5ـ أن السفه ال يصلح أن يكون معارضا للحرية ،واخلطاب يف املنع من نفوذ
الترصف ؛ ألنه بسبب السفه ال يظهر نقصان عقله ،ولكن السفيه يكابر عقله ،ويتابع هواه
وهذا ال يكون معارضا يف حق الترصف كام ال يكون معارضا يف توجه اخلطاب عليه بحقوق
الرشع.
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 6ـ أن توجه اخلطاب يف األصل ينبني عىل اعتدال احلال إال أن اعتدال احلال باطنا
ال يمكن الوقوف عىل حقيقته فأقام الرشع السبب الظاهر الدال عليه ،وهو البلوغ عن عقل
مقامه تيسريا عىل ما هو األصل أنه متى تعذر الوقوف عىل املعان الباطنة تقام األسباب
الظاهرة مقامها كام أقيم السري املديد مقام املشقة يف جواز الرتخص ،وأقيم حدوث ملك
احلل بسبب ملك الرقبة مقام حقيقة استعامل الرحم باملاء يف وجوب االسترباء.
القول الثالث :ال يشرتط يف الترصف يف املال إال البلوغ ،وهو مذهب الظاهرية ،قال
ابن حزم(:ال جيوز احلجر عىل أحد يف ماله إال عىل من مل يبلغ أو عىل جمنون يف حال جنونه:
فهذان خاصة ال ينفذ هلام أمر يف ماهلام ،فإذا بلغ الصغري ،وأفاق املجنون جاز أمرمها يف ماهلام
كغريمها وال فرق ،سواء يف ذلك كله احلر ،والعبد ،والذكر ،واألنثى ،والبكر ذات األب
وغري ذات األب ،وذات الزوج ،والتي ال زوج هلا ،فعل كل ما ذكرنا يف أمواهلم من عتق،
أو هبة ،أو بيع ،أو غري ذلك :نافذ إذا وافق احلق من الواجب ،أو املباح ومردود فعل كل
أحد يف ماله إذا خالف املباح ،أو الواجب ،وال فرق ،وال اعرتاض ألب ،وال لزوج ،وال
حلاكم يف يشء من ذلك إال ما كان معصية َّلل تعاىل فهو باطل مردود .ومن معصية اَّلل تعاىل:
الصدقة ،والعطية ،بام ال يبقى بعده للمتصدق أو الواهب غنى)( ،)1ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ عن ابن عباس :أن عيل بن أيب طالب قال لعمر :أو ما تذكر أن رسول اَّلل 
قال(:رفع القلم عن ثالثة عن املجنون املغلوب عىل عقله حتى يفيق وعن النائم حتى
يستيقظ وعن الصبي حتى حيتلم)
 2ـ النصوص احلاضة عىل الصدقات ونحوها من الترصفات املالية ،كقوله تعاىل﴿:
ون وما ُتن ِْف ُقوا ِمن َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم﴾ (آل عمران،)92:
يشء َفإِ هن اَّللهَ بِه عَل ٌ
رب َحتهى ُتنْف ُقوا ممها ُحت ُّب َ َ َ
َل ْن َتنَا ُلوا ا ْل ِ ه
ْ ْ
وقوله تعاىل ﴿:ان ِْفروا ِخ َفاف ًا وثِ َقاالً وج ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ْن ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اَّللهِ َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري
َ َ
َ
ُ
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ون﴾ (التوبة ،)41:وقوله تعاىلَ ﴿:فانْكِحوا ما َطاب َل ُكم ِمن النِّس ِ
َل ُك ْم إِ ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
اء َم ْثنَى
َ
ْ َ َ
ُ َ
َو ُث َ
اع ﴾ (النساء ،)3:وقوله تعاىلَ ﴿:وآ ُتوا الن َِّسا َء َصدُ َق ِاهتِ هن نِ ْح َل ًة﴾ (النساء،)4:
الث َو ُر َب َ
وكقوله (:اتقوا النار ولو بشق مترة)
قال ابن حزم تعليقا عىل هذه النصوص(:فصح أن كل أحد مندوب إىل فعل اخلري،
والصدقة ،والعتق ،والنفقة يف وجوه الرب ليقي نفسه بذلك نار جهنم ،وال خالف يف أن كل
من ذكرنا من عبد ،وذات أب ،وبكر ،وذات زوج ،مأمورون ،منهيون ،متوعدون بالنار،
مندوبون موعودون باجلنة ،فقراء إىل إنقاذ أنفسهم منها كفقر غريهم سواء سواء ،وال مزية،
فال خيرج من هذا احلكم إال من أخرجه النص ،ومل خيرج النص إال املجنون ما دام يف حال
جنونه  -والذي مل يبلغ إىل أن يبلغ فقط ،فكان املفرق بني من ذكرنا فيطلق بعضا عىل
الصدقة ،واهلبة ،والنكاح ،ويمنع بعضا بغري نص مبطل ،حمرما ما ندب اَّلل تعاىل إليه ،مانعا
()1

من فعل اخلري)

الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم ﴾
 3ـ ال يصح استدالل املخالفني هنا بقوله تعاىلَ ﴿:وال ُتؤْ ُتوا ُّ
ِ
(النساء ،)5:وقوله تعاىلَ ﴿:فإِ ْن ك َ ِ
احل ُّق َس ِفيه ًا َأ ْو َض ِعيف ًا﴾ (البقرة)282:
َان ا هلذي َع َل ْيه ْ َ
وقد رد ابن حزم هذا االستدالل بناء عىل أن (السفه يف لغة العرب التي نزل هبا
القرآن ،وهبا خوطبنا ،ال يقع إال عىل ثالثة معان ال رابع هلا أصال)وهذه املعان هي:
البذاء والسب باللسان ،وهم ال خيتلفون أن من هذه صفته ال حيجر عليه يف ماله -
فسقط الكالم يف هذا الوجه.
ِ
ِ
هاس َقا ُلوا َأ ُنؤْ ِم ُن ك ََام آ َم َن
الكفر ،كام قال اَّلل تعاىلَ ﴿:وإِ َذا ق َيل َهل ُ ْم آمنُوا ك ََام آ َم َن الن ُ
الس َف َها ُء َو َلكِ ْن ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ (البقرة ،)13:قال تعاىل حاكيا عن موسى
الس َف َها ُء َأال إِ ههنُ ْم ُه ُم ُّ
ُّ
ِ
الس َف َها ُء ِمنها﴾ (ألعراف)155:يعني كفرة بني إرسائيل ،وقال
َ ﴿:أ ُ ْهتل ُكنَا بِ َام َف َع َل ُّ
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ِ ِ
ِ
يم إِ هال َم ْن َس ِف َه َن ْف َس ُه﴾ (البقرة)130:فهذا معنى ثان ،وال
تعاىلَ ﴿:و َم ْن َي ْرغ ُ
َب َع ْن م هلة إِ ْب َراه َ
خالف منهم وال منا يف أن الكفار ال يمنعون أمواهلم ،وأن معاملتهم يف البيع والرشاء
وهباهتم جائز كل ذلك.
عدم العقل الرافع للمخاطبة كاملجانني والصبيان فقط ،وهؤالء بإمجاع منا ومنهم
هم الذين أراد اَّلل تعاىل يف اآليتني ،وأن أهل هذه الصفة ال يؤتون أمواهلم ،لكن يكسون
فيها ،ويرزقون ،ويرفق هبم يف الكالم ،وال يقبل إقرارهم ،لكن يقر عنهم وليهم الناظر هلم.
قال ابن حزم تعليقا عىل هذا االستدالل(:فمن قال :إن من يغبن يف البيع وال حيسن
حفظ ماله  -وإن كان عاقال خماطبا بالدين مميزا له  :-داخل يف (اسم السفه)املذكور يف
اآليتني ،فقد قال الباطل ،وقال عىل اَّلل تعاىل ما ال علم له به ،وقفا ما ال علم له به ،وما ال
برهان له عىل صحته  -وهذا كله حرام ال حيل القول به ..وما سمى اَّلل تعاىل قط يف القرآن
وال رسوله  وال العريب اجلاهل بكسب ماله ،أو املغبون يف البيع :سفيها ..والسفيه الذي
ذكر يف اآلية هو الذي ال عقل له جلنونه ،والضعيف الذي ال قوة له ،والذي ال يستطيع أن
()1

يمل :هو من به آفة يف لسانه متنعه كخرس ،أو نحو ذلك)

 4ـ ما روي عن السلف من تفسري الرشد ،فعن جماهد يف قول اَّلل تعاىلَ َ ﴿:فإِ ْن آن َْس ُت ْم

ِمن ُْه ْم ُر ْشد ًا﴾ (النساء)6:قال(:العقل ،ال يدفع إىل اليتيم ماله  -وإن شمط  -حتى يؤنس
منه رشد)
 5ـ عدم صحة استدالل املخالفني بام ورد يف النهي عن التبذير ،قال ابن
حزم(:ونحن نفرس بعون اَّلل تعاىل التبذير ،واإلرساف ،وبسط اليد كل البسط التي حرم اَّلل
تعاىل وزجر عنها ،ال كتفسريهم الذي ال يفهمونه ،وال يفهمونه أصال )
ثم بني تفسريه للتبذير بقوله(:هذه األعامل املحرمة معناها كلها واحد وجيمعه أن كل نفقة
( )1املحىل.140/7 :
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أباحها اَّلل تعاىل وأمر هبا  -كثرت أم قلت  -فليست إرسافا وال تبذيرا وال بسط اليد كل البسط ؛
ألنه تعاىل ال حيل ما حرم معا ،فال شك يف أن الذي أباح هو غري الذي هنى عنه ،وهو نفس قولنا
 وَّلل احلمد .وكل نفقة هنى اَّلل تعاىل عنها  -قلت أم كثرت  -فهي اإلرساف والتبذير وبسطاليد كل البسط ؛ ألنه ال شك يف أن الذي هنى اَّلل تعاىل عنه مفرسا هو الذي هنى عنه جممال)
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن املصالح الرشعية لليتيم ترتبط باحلجر عليه إن كان
سفيها ،أو ال حيسن الترصف يف ماله ،بناء عىل أنه قد يستغل يف بداية شبابه ،فيضيع ماله من غري
أن يستفيد منه شيئا.
ولكنه مع ذلك ال يمكن أن يظل حمجورا عليه طول عمره ،بل يمكن لويل األمر أن حيدد
سنا معينة قد يرتفع فيها احلجر ،أو أن يقيد احلجر بأنواع الترصفات التي يمكنه إجراؤها.
فاملسألة ـ كام نرى ـ ختضع لوالية أمر املسلمني ،أكثر من خضوعها للفتوى الفقهية ،فالناس
خمتلفون يف مدى رشدهم ،ويف أنواع ترصفاهتم.
ويدل هلذا احلديث الذي اتفق الفقهاء عىل االستدالل به عىل هذا ،عىل اختالف بينهم يف
وجه االستدالل ،وهو ما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع ويف عقدته ضعف،
فقيل :يا رسول اَّلل احجر عليه؛ فإنه يبتاع ويف عقدته ضعف .فاستدعاه النبي فقال(:ال تبع)،
فقال :ال أصرب .فقال له(:فإذا بايعت فقل ال خالبة ولك اخليار ثالثا)

()1

فنرى أن هذا احلديث ليس من باب الفتوى أو احلكم الرشعي منه  ،وإنام هو من باب
واليته ألمر املسلمني ،فلذلك حكم له بام يراه صاحلا له.
ومن اخلطأ الكبري تعميم القول يف املسائل املرتبطة بويل أمر املسلمني ،ألن النظر فيها
للمصلحة احلالية التي يراها اإلمام يف كل حمل حيكم فيه.
()1البخارى ( ،745/2رقم  ، )2011ومسلم ( ، )1165/3وأبو داود ( ،282/3رقم )3500
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وبناء عىل هذا نرى عموما أنه ال ينبغي للسفيه ـ مثال ـ مهام بلغ عمره الترصف يف حاجاته
األساسية ،كبيع دراه مثال أو رهنها ،إال حتت إرشاف ويل األمر العادل( ،)1أما ما عدا ذلك ،فإن
له احلق يف الترصف فيه برشط عدم خروجه إىل التبذير املحرم.

( )1اتفق الفقهاء عىل أنه ال جيوز بيع عقار اليتيم لغري حاجة ؛ ألن يف بيعه رضرا بالغا بمصلحة اليتيم ،واختلفوا فيام
لو اضطر لبيعه عىل قولني:
القول األول :جيوز ذلك للحاجة ،برشط أن يكو يف ذلك مصلحة هلم ،وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي
وإسحاق ،ونقله أبو داود عن أمحد.
القول الثان :ال جيوز إال يف حالتني فقط ،وهو قول القايض ،واحلالتان مها:
األوىل :أن يكون به رضورة إىل كسوة ،أو نفقة ،أو قضاء دين ،أو ما ال بد منه ،وليس له ما تندفع به حاجته.
الثانية :أن يكون يف بيعه غبطة ؛ وهو أن يدفع فيه زيادة كثرية عىل ثمن املثل ،قال أبو اخلطاب كالثلث ونحوه أو خياف
عليه اهلالك بغرق أو خراب أو نحوه.1
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل مصلحة اليتيم حتت إرشاف ويل األمر العادل برشط أن ال يبقى اليتيم بال
سكن ،وقد ذكر ابن قدامة بعض وجوه املصالح يف ذلك ،فقال «:وكالم أمحد يقتيض إباحة البيع يف كل موضع يكون نظرا هلم،
وال خيتص بام ذكروه .وقد يرى الويل احلظ يف غري هذا ،مثل أن يكون يف مكان ال ينتفع به ،أو نفعه قليل ،فيبيعه ويشرتي له يف
مكان يكثر نفعه ،أو يرى شيئا يف رشائه غبطة وال يمكنه رشاؤه إال ببيع عقاره .وقد تكون داره يف مكان يترضر الغالم باملقام
فيها ،لسوء اجلوار أو غريه فيبيعها ويشرتي له بثمنها دارا يصلح له املقام هبا ،وأشباه هذا مما ال ينحرص » انظر :املغني.165/4 :
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الفصل الثامن
أحكام احلضانة
تناول الفقهاء احلقوق املرتبطة باألبناء الذين وقع االنفصال بني آبائهم وأمهاهتم إما
بالطالق أو الفسخ عند حديثهم عن مسائل احلضانة ،باعتبار أن أهم حق للولد الذي انفصل أبوه
عن أمه أن يبقى يف حضانة أمه إىل أن يشب ،فيختار اليقاء مع أحدمها.
ومن التعاريف التي عرفت هبا احلضانة:
 1ـ هي حفظ الولد يف مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه(.)1
()2

 2ـ هي حفظ من ال يستقل بأموره ،وتربيته بام يصلحه

.

 3ـ حفظ من ال يستقل بأمره وتربيته ووقايته عام هيلكه(.)3
أما عالقة املعنى اللغوي املعنى االصطالحي ،فهو أن احلضانة يف اللغة تستعمل يف
معنيني :أحدمها جعل اليشء يف ناحية يقال :حضن الرجل اليشء أي اعتزله فجعله يف ناحية منه،
والثان :الضم إىل اجلنب يقال :حضنته واحتضنته إذا ضممته إىل جنبك ،واحلضن اجلنب،
فحضانة األم ولدها هي ضمها إياه إىل جنبها ،واعتزاهلا إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه
وإمساكه(.)4
 1ـ حكم احلضانة
اتفق الفقهاء عىل وجوب احلضانة ،وعللوا ذلك بأن املحضون قد هيلك ،أو يترضر برتك
( )1رشح حدود ابن عرفة.230 :
( )2أسنى املطالب.447/3 :
( )3سبل السالم.227/3 :
( )4املبسوط ،40/4:وانظر :مواهب اجلليل.215/4 :
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احلفظ ،فيجب حفظه عن اهلالك ،قال ابن مفلح(:هي واجبة ألنه هيلك برتكه ،فوجب حفظه عن
اهلالك كام جيب اإلنفاق عليه وإنجاؤه من املهالك)( ،)1وهذا الوجوب عيني إذا مل يوجد إال
احلاضن ،أو وجد ولكن مل يقبل الصبي غريه ،وكفائي عند تعدد احلاضن.
وهذا الوجوب يسقط بوجود مانع من املوانع ،أو زوال رشط من رشوط استحقاقها،وقد
تسقط بسبب إسقاط املستحق هلا ،كام لو أسقط احلاضن حقه ثم عاد وطلبه ،ألنه حق يتجدد
بتجدد الزمان كالنفقة ،وإذا امتنعت احلضانة ملانع ثم زال املانع كأن عقل املجنون ،أو تاب
الفاسق ،أو شفي املريض عاد حق احلضانة ،ألن سبيلها قائم وأهنا امتنعت ملانع فإذا زال املانع عاد
احلق بالسبب السابق املالزم طبقا للقاعدة الفقهية [:إذا زال املانع عاد املمنوع ].
وقد فرق املالكية بني زوال احلضانة لعذر اضطراري وبني زواهلا لعذر اختياري ،ألهنا إذا
سقطت لعذر اضطراري ال يقدر معه احلاضن عىل القيام بحال املحضون كمرض احلاضن أو
سفر الويل باملحضون سفر نقلة ،أو سفر احلاضنة ألداء فريضة احلج ،ثم زال العذر بشفاء احلاضنة
من املرض ،أو عودة الويل من السفر ،أو عودهتا من أداء فريضة احلج ،عادت احلضانة للحاضن،
ألن املانع كان هو العذر االضطراري وقد زال ،وإذا زال املانع عاد املمنوع.
وإذا زالت احلضانة ملانع اختياري كأن تتزوج احلاضنة بأجنبي من املحضون ثم طلقت،
أو أسقطت احلاضنة حقها يف احلضانة بإرادهتا دون عذر ،ثم أرادت العود للحضانة ،فإنه ال تعود
احلضانة بعد زوال املانع بناء عىل أن احلضانة حق للحاضن ،وهو املشهور يف املذهب ،وقيل :تعود
بناء عىل أن احلضانة حق املحضون.
لكنهم قالوا :إذا كانت احلضانة ال تعود للمطلقة إال أنه من حق من انتقلت له احلضانة رد
املحضون ملن انتقلت عنه احلضانة ،فإن كان الرد لألم فال مقال لألب ،ألنه نقل ملا هو أفضل،
وإن كان الرد ألختها مثال فلألب املنع من ذلك ،فمعنى أن احلضانة ال تعود ،أي ال جترب من
( )1املبدع ،230/8 :وانظر :املغني.190/8 :
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انتقلت هلا احلضانة عىل رد املحضون ،وهلا الرد باختيارها(.)1
حكم ختيري املحضون بعد انتهاء مدة احلضانة
اتفق الفقهاء عىل أن احلضانة عىل الصغار تبدأ منذ الوالدة ،واختلفوا يف الوقت الذي
تنتهي فيه حضانة النساء عىل الصغار حال افرتاق الزوجني ،وما يكون بعد انتهائها عىل األقوال
التالية:
القول األول :ال خيري املحضون مطلقا ،بل ينتقل مبارشة إىل من حيضنه من الذكور ،وهو
قول املالكية واحلنفية ،وقد استدلوا عىل ذلك بام ييل:
 1ـ ظاهر احلديث ،ووجه االستدالل أنه قال ( :أنت أحق به) ،ولو خري الطفل
مل تكن هي أحق به إال إذا اختارها ،كام أن األب ال يكون أحق به إال إذا اختاره ،فإن قدر:
أنت أحق به إن اختارك ،قدر ذلك يف جانب األب ،والنبـي  جعلها أحق به مطلقا عند
املنازعة.
 2ـ أن أحاديث التخيـري مطلقة ال تقيـيد فيها ،وأنتم ال تقولون هبا عىل إطالقها ،بل
قيدتم التخيـري بالسبع ،فام فوقها ،وليس يف يشء من األحاديث ما يدل عىل ذلك ،ونحن
نقول :إذا صار للغالم اختيار معترب ،خري بـني أبويه ،وإنام يعتربه اختياره إذا اعترب قوله،
وذلك بعد البلوغ ،وليس تقيـيدكم وقت التخيـري بالسبع أوىل من تقيـيدنا بالبلوغ ،بل
الرتجيح من جانبنا ،ألنه حينئذ يعترب قوله ويدل عليه قوهلا :وقد سقان من بئر أبـي عنبة،
وهي عىل أميال من املدينة ،وغري البالغ ال يتأتى منه عادة أن حيمل املاء من هذه املسافة
ويستقي من البئر.
 3ـ أنه إن سلمنا أنه ليس يف احلديث ما يدل عىل البلوغ ،فليس فيه ما ينفيه ،والواقعة
واقعة عني ،وليس عن الشارع نص عام يف ختيـري من هو دون البلوغ حتى جيب املصري إليه،
( )1انظر :الرشح الكبري ،532/2 :وهلذه املسألة مزيد تفصيل يف حملها من هذا الفصل.
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سلمنا أن فيه ما ينفي البلوغ ،فمن أين فيه ما يقتيض التقيـيد بسبع كام ذكر املخالفون.
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف الوقت الذي تنتهي فيه احلضانة عىل رأيني:
الرأي األول :وهو قول احلنفية ،فقد نصوا عىل أن حضانة النساء عىل الذكر تظل حتى
يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ،ويرشب وحده ،ويلبس وحده ،وقدر ذلك بسبع سنني
 وبه يفتى  -ألن الغالب االستغناء عن احلضانة يف هذه السن ،وقيل تسع سنني.وتظل احلضانة عىل األنثى قائمة حتى تبلغ باحليض أو االحتالم أو السن ،وهذا كام يف
ظاهر الرواية إن كانت احلاضنة األم أو اجلدة ،أما غري األم واجلدة فإهنن أحق بالصغرية حتى
تشتهى ،وقدر بتسع سنني وبه يفتى.
وعن حممد أن احلكم يف األم واجلدة كاحلكم يف غريمها ،فتنتهي حضانة النساء مطلقا -
أما أو غريها  -عىل الصغرية عند بلوغها حد االشتهاء الذي قدر بتسع سنني ،والفتوى عىل رواية
حممد لكثرة الفساد .فإذا انقضت حضانة النساء فال خيري املحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إىل
األب ،ألنه لقصور عقله خيتار من عنده اللعب ،وتظل والية األب عىل الصغري والصغرية إىل
البلوغ ،فإذا بلغ الغالم مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخري حينئذ بني املقام مع وليه ،أو مع حاضنته،
أو االنفراد بنفسه ،وكذلك األنثى إن كانت ثيبا أو كانت بكرا طاعنة يف السن وهلا رأي ،فإهنا ختري
كام خيري الغالم .وإن كان الغالم أو الثيب أو البكر الطاعنة يف السن غري مأمون عليهم لو انفردوا
بأنفسهم بقيت والية األب عليهم ،كام تبقى الوالية عىل البكر إذا كانت حديثة السن ،وكذلك
احلكم بالنسبة للمعتوه تبقى والية األب عليه إىل أن يعقل(.)1
الرأي الثان :وهو للاملكية ،فقد نصوا عىل أن حضانة النساء عىل الذكر تستمر إىل بلوغه
وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضا أو جمنونا عىل املشهور ،ويف املدونة(:لت :كم يرتك الغالم يف
حضانة األم يف قول مالك؟ قال :قال مالك :حتى حيتلم ،ثم يذهب الغالم حيث شاء .قلت :فإن
( )1انظر :اهلداية ،38/2 :بدائع الصنائع.42/4 :
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احتاج األب إىل األدب أن يؤدب ابنه؟ قال :قال مالك :يؤدبه بالنهار ويبعثه إىل الكتاب وينقلب
إىل أمه بالليل يف حضانتها ،ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه وال يفرق بينها وبينه إال أن
()1

تتزوج)

أما احلضانة بالنسبة لألنثى فتستمر إىل زواجها ودخول الزوج هبا ،وقال ابن شعبان من
املالكية :أمد احلضانة عىل الذكر حتى يبلغ عاقال غري زمن ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن العادة جرت بأن األب يترصف يف املعاش ،واخلروج ،ولقاء الناس ،واألم يف
خدرها مقصورة يف بـيتها ،فالبنت عندها أصون وأحفظ بال شك ،وعينها عليها دائام
بخالف األب ،فإنه يف غالب األوقات غائب عن البـيت ،أو يف مظنة ذلك ،فجعلها عند
أمها أصون هلا وأحفظ.
 2ـ أن كل مفسدة يعرض وجودها عند األم ،فإهنا تعرض أو أكثر منها عند األب،
فإنه إذا تركها يف البـيت وحدها مل يأمن عليها ،وإن ترك عندها امرأته أو غريها ،فاألم أشفق
عليها وأصون هلا من األجنبـية.
 3ـ أهنا حمتاجة إىل تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البـيت ،وهذا
إنام تقوم به النساء ال الرجال ،فهي أحوج إىل أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة ،ويف دفعها إىل
أبـيها تعطيل هذه املصلحة ،وإسالمها إىل امرأة أجنبـية تعلمها ذلك ،وترديدها بـني األم
وبـينه ،ويف ذلك مترين هلا عىل الربوز واخلروج ،فمصلحة البنت واألم واألب أن تكون
عند أمها ،وهذا القول هو الذي ال نختار سواه.
القول الثان :ختيري املحضون إذا بلغ سن التمييز( ،)2وقد أجابوا عليام أورده أصحاب
( )1املدونة..258/2 :
( )2اختلف القائلون بالتخيري يف سن التمييز عىل قولني مها:
القول األول  :أنه خيري خلمس ،حكاه إسحاق بن راهويه ،وحيتج هلؤالء بأن اخلمس هي السن التي يصح فيها سامع
الصبـي ،ويمكن أن يعقل فيها ،وقد قال حممود بن لبـيد :عقلت عن النبـي  جمة جمها يف يف وأنا ابن مخس سنني.

381

القول األول بالوجوه التالية:
 1ـ أن لفظ احلديث أنه خري غالما بـني أبويه ،وحقيقة الغالم من مل يبلغ ،فحمله عىل
البالغ إخراج له عن حقيقته إىل جمازه بغري موجب ،وال قرينة صارفة.
 2ـ أن البالغ ال حصانة عليه ،فكيف يصح أن خيري ابن أربعني سنة بـني أبوين؟ هذا
من املمتنع رشعا وعادة ،فال جيوز محل احلديث عليه.
 3ـ أنه مل يفهم أحد من السامعني أهنم تنازعوا يف رجل كبـري بالغ عاقل ،وأنه خري
بـني أبويه ،وال يسبق إىل هذا فهم أحد البتة ،ولو فرض ختيـريه ،لكان بـني ثالثة أشياء:
األبوين ،واالنفراد بنفسه.
 4ـ أنه ال يعقل يف العادة وال العرف وال الرشع أن تنازع األبوان يف رجل كبـري بالغ
عاقل ،كام ال يعقل يف الرشع ختيـري من هذه حاله بـني أبويه.
 5ـ أن يف بعض ألفاظ احلديث أن الولد كان صغريا مل يبلغ ،وهو حديث رافع بن
سنان ،وفيه :فجاء ابن هلا صغري مل يبلغ ،فأجلس النبـي  األب ها هنا ،واألم ها هنا ثم
خريه.
وقد اختلف أ صحاب هذا القول يف كيفية التخيري عىل رأيني(:)1
الرأي األول :التفريق بني الذكر واألنثى يف التخيري ،وهو قول أمحد( ،)2وبيان ذلك كام
القول الثان :أنه إنام خيري لسبع ،وهو قول الشافعي ،وأمحد وإسحاق  ،واحتج هلذا القول بأن التخيـري يستدعي التميـيز
والفهم ،وال ضابط له يف األطفال ،فضبط بمظنته وهي السبع ،فإهنا أول سن التميـيز ،وهلذا جعلها النبـي  حدا للوقت الذي
يؤمر فيه الصبـي بالصالة.
( )1انظر :املبدع ،238/8 :كشاف القناع ،501/5 :املغني.192/8 :
( )2فإن كان ذكرا ،وهو دون السبع ،فأمه أحق بحضانته من غري ختيـري ،وإن كان له سبع ،ففيه ثالث روايات:
الرواية األوىل :أنه خيري ،وهي الصحيحة املشهورة من مذهبه ،وهي اختيار أصحابه ،فإن مل خيرت واحدا منهام ،أقرع
بـينهام ،وكان ملن قرع ،وإذا اختار أحدمها ،ثم عاد فاختار اآلخر ،نقل إليه ،وهكذا أبدا.
الرواية الثانية :أن األب أحق به من غري ختيـري.

382

ييل:
الذكر :يكون عند حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند
أحدمها جاز ،ألن احلق يف حضانته إليهام ،وإن تنازعا خريه احلاكم بينهام فكان مع من اختار منهام،
التخيري إنام يكون مع السالمة من فساد ،فإن علم أنه خيتار أحدمها ليمكنه من فساد ويكره اآلخر
للتأديب مل يعمل بمقتىض شهوته ،ألن ذلك إضاعة له .ويكون الغالم عند من خيتار فإن عاد
فاختار اآلخر نقل إليه ،وإن عاد فاختار األول رد إليه هكذا أبدا ،ألن هذا اختيار تشه ،وقد يشتهي
أحدمها يف وقت دون آخر فاتبع بام يشتهيه ،فإن مل خيرت أحدمها أو اختارمها معا أقرع بينهام ،ألنه
ال مزية ألحدمها عىل اآلخر ،ثم إن اختار غري من قدم بالقرعة رد إليه ،وال خيري إذا كان أحد أبويه
ليس من أهل احلضانة ،ألن من ليس أهال للحضانة وجوده كعدمه .وإال اختار أباه ثم زال عقله
رد إىل األم حلاجته إىل من يتعهده كالصغري وبطل اختياره ،ألنه ال حكم لكالمه.
األنثى :إذا بلغت سبع سنني ال ختري ،وإنام تكون عند األب وجوبا إىل البلوغ ،وبعد البلوغ
تكون عنده أيضا إىل الزفاف وجوبا ،ولو تربعت األم بحضانتها ،ألن الغرض من احلضانة
احلفظ ،واألب أحفظ هلا ،وإنام ختطب منه ،فوجب أن تكون حتت نظره ليؤمن عليها من دخول
الفساد لكوهنا معرضة لآلفات ال يؤمن عليها لالنخداع لغرهتا ،واملعتوه ولو أنثى يكون عند أمه
ولو بعد البلوغ حلاجته إىل من خيدمه ويقوم بأمره ،والنساء أعرف بذلك.
ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك(:)1
 1ـ ما ورد يف احلديث عن أيب هريرة قال :جاءت امرأة إىل النبي  فقالت :إن
الرواية الثالثة :أن األم أحق به كام قبل السبع.
أما إذا كان أنثى ،فإن كان هلا دون سبع سنني ،فأمها أحق هبا من غري ختيـري ،وإن بلغت سبعا ،فاملشهور من مذهبه،
أم األم أحق هبا إىل تسع سنني ،فإذا بلغت تسعا ،فاألب أحق هبا من غري ختيـري ،وعنه أن األم أحق هبا حتى تبلغ ،ولو تزوجت
األم .وعنه أهنا ختري بعد السبع كالغالم ،انظر :املغني.192/8 :
( )1انظر :زاد املعاد.468/5 :
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زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقان من بئر أيب عنبة وقد نفعني ،فقال النبي  :هذا
أبوك وهذه أمك ،فخذ بيد أهيام شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به(.)1
 2ـ اآلثار الواردة عن الصحابة ،ومنها ما روي عن عبد الرمحن بن غنم ،قال:
اختصم إىل عمر يف غالم ،فقال :هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختار ،وعن الوليد بن
مسلم ،قال :اختصموا إىل عمر يف يتيم فخريه ،فاختار أمه عىل عمه ،فقال عمر :إن لطف
أمك خري من خصب عمك ،وعن عامرة بن رويبة ،أنه ختاصمت فيه أمه وعمه إىل عيل بن
أبـي طالب ،قال :فخرين عيل ثالثا ،كلهن أختار أمي ،ومعي أخ يل صغري ،فقال عيل :هذا
إذا بلغ مبلغ هذا خري ،وعن هالل بن أبـي ميمونة قال :شهدت أبا هريرة خري غالما بـني
أبـيه وأمه ،وقال :إن رسول اَّلل  خري غالما بـني أبـيه وأمه(.)2
 3ـ أن هذا يف غاية يف العدل املمكن ،فإن األم إنام قدمت يف حال الصغر حلاجة الولد
إىل الرتبـية واحلمل والرضاع واملداراة التي ال تتهيأ لغري النساء ،وإال فاألم أحد األبوين،
فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغالم حدا يعرب فيه عن نفسه ،ويستغني عن احلمل والوضع
وما تعانيه النساء ،تساوى األبوان ،وزال السبب املوجب لتقديم األم ،واألبوان متساويان
فيه ،فال يقدم أحدمها إال بمرجح ،واملرجح إما من خارج ،وهو القرعة .وإما من جهة
الولد ،وهو اختياره ،وقد جاءت السنة هبذا وهذا ،وقد مجعهام حديث أبـي هريرة،
فاعتربنامها مجيعا ،ومل ندفع أحدمها باآلخر .وقدمنا ما قدمه النبـي  ،وأخرنا ما أخره،
فقدم التخيـري(.)3
 4ـ أنه إذا مال إىل أحد أبويه دل عىل أنه أرفق به وأشفق.

( )1احلاكم ،108/4 :الدارمي ،223/2 :البيهقي ،3/8 :النسائي.382/3 :
( )2الرتمذي ،638/3 :البيهقي ،3/8 :ابن ماجة ،787/2 :أمحد.49/5 :
( )3زاد املعاد.468/5 :
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 5ـ أن ذلك مقيد بالسبع ألهنا أول حال أمر الرشع فيها بمخاطبته بالصالة ،بخالف
األم فإهنا قدمت يف حال الصغر حلاجته ومبارشة خدمته ألهنا أعرف بذلك.
 6ـ إنام قدم التخيـري ،التفاق ألفاظ احلديث عليه ،وعمل اخللفاء به ،وأما القرعة،
فبعض الرواة ذكرها يف احلديث ،وبعضهم مل يذكرها ،وإنام كانت يف بعض طرق أبـي هريرة
وحده ،فقدم التخيـري عليها ،فإذا تعذر القضاء بالتخيـري ،تعينت القرعة طريقا للرتجيح إذ
مل يبق سواها.
 7ـ أن القرعة إنام يصار إليها إذا تساوت احلقوق من كل وجه ،ومل يبق مرجح
سواها ،وهكذا فعلنا ها هنا قدمنا أحدمها باالختيار ،فإن مل خيرت السنة ،لكان من أحسن
األحكام ،وأعدهلا ،وأقطعها للنزاع برتايض املتنازعني.
 8ـ أن احلديث الذي استدلوا به ضعفه ابن املنذر وغريه ،وضعف حييـى بن سعيد
والثوري عبد احلميد بن جعفر ،وقد اختلف فيه ،فروي أن املخري كان بنتا ،وروي أنه كان
ابنا ،قال ابن اجلوزي :ورواية من روى أنه كان غالما أصح(.)1
 9ـ أنه لو سلم بأنه كان أنثى ،فأنتم ال تقولون به ،فإن فيه أن أحدمها كان مسلام،
واآلخر كافرا ،فكيف حتتجون بام ال تقولون به ،ويف احلديث أن الطفل كان فطيام ،وهذا
قطعا دون السبع ،والظاهر أنه دون اخلمس ،وأنتم ال ختريون من له دون السبع ،فظهر أنه
ال يمكنكم االستدالل بحديث رافع هذا عىل كل تقدير.
 10ـ أن من األحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة ،أو وصف األنوثة قطعا ،ومنها
ما ال يكفي فيه ،بل يعترب فيه إما هذا وإما هذا ،فيلغى الوصف يف كل حكم تعلق بالنوع
( )1ونص احلديث أنه  خري غالما بني أبيه املسلم وأمه املرشكة فامل إىل األم فقال النبي  «:اللهم اهده »فامل إىل
األب ،قال ابن حجر :رواه أمحد والنسائي وأبو داود وابن ماجة واحلاكم والدارقطني من حديث رافع بن سنان ويف سنده
اختالف كثري وألفاظ خمتلفة ورجح بن القطان رواية عبد احلميد بن جعفر وقال بن املنذر ال يثبته أهل النقل ويف إسناده مقال،.
انظر :تلخيص احلبري.11/4 :
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اإلنسان املشرتك بـني األفراد ،ويعترب وصف الذكورة يف كل موضع كان له تأثري فيه،
كالشهادة واملرياث ،والوالية يف النكاح .ويعترب وصف األنوثة يف كل موضع خيتص
باإلناث ،أو يقدر من فيه عىل الذكور ،كاحلضانة ،إذا استوى يف الدرجة الذكر واألنثى،
قدمت األنثى.
 11ـ أن التخيـري هنا ختيـري شهوة ،ال ختيـري رأي ومصلحة ،وهلذا إذا اختار غري من
اختاره أوال ،نقل إليه ،فلو خريت البنت ،أفىض ذلك إىل أن تكون عند األب تارة ،وعند
األم أخرى .فإهنا كلام شاءت االنتقال ،أجيبت إليه ،وذلك عكس ما رشع لإلناث من لزوم
البـيوت ،وعدم الربوز ،ولزوم اخلدور وراء األستار ،فال يليق هبا أن متكن من خالف ذلك.
وإذا كان هذا الوصف معتربا قد شهد له الرشع باالعتبار مل يمكن إلغاؤه.
 12ـ أن ذلك يفيض إىل أال يبقى األب موكال بحفظها ،وال األم لتنقلها بـينهام ،وقد
عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس عىل حفظه ،ويتواكلون فيه ،فهو آيل إىل ضياع ،ومن
األمثال السائرة :ال يصلح القدر بـني طباخني.
 13ـ أن العادة شاهدة بأن اختيار أحدمها يضعف رغبة اآلخر فيه باإلحسان إليه
وصيانته ،فإذا اختار أحدمها ،ثم انتقل إىل اآلخر مل يبق أحدمها تام الرغبة يف حفظه
واإلحسان إليه.
 14ـ أن البنت حتتاج من احلفظ والصيانة فوق ما حيتاج إليه الصبـي ،وهلذا رشع يف
حق اإلناث من السرت واخلفر ما مل يرشع مثله للذكور يف اللباس وإرخاء الذيل شربا أو أكثر،
ومجع نفسها يف الركوع والسجود دون التجايف ،وال ترفع صوهتا بقراءة القرآن ،وال ترمل
يف الطواف ،وال تتجرد يف اإلحرام عن املخيط ،وال تكشف رأسها ،وال تسافر وحدها هذا
كله مع كربها ومعرفتها ،فكيف إذا كانت يف سن الصغر ،وضعف العقل الذي يقبل
االنخداع وال ريب أن ترددها بـني األبوين مما يعود عىل املقصود باإلبطال ،أو خيل به ،أو
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ينقصه ألهنا ال تستقر يف مكان معني ،فكان األصلح هلا أن جتعل عند أحد األبوين من غري
ختيـري.
 15ـ أن الرجال أغري عىل البنات من النساء ،فال تستوي غرية الرجل عىل ابنته،
وغرية األم أبدا ،وكم من أم تساعد ابنتها عىل ما هتواه ،وحيملها عىل ذلك ضعف عقلها،
ورسعة انخداعها ،وضعف داعي الغرية يف طبعها ،بخالف األب ،وهلذا املعنى وغريه جعل
الشارع تزوجيها إىل أبـيها دون أمها ،ومل جيعل ألمها والية عىل ابنتها مطلقا ،فكان من حماسن
الرشيعة أن تكون عند أمها ما دامت حمتاجة إىل احلضانة والرتبـية ،فإذا بلغت حدا تشتهى
فيه ،وتصلح للرجال ،فمن حماسن الرشيعة أن تكون عند من هو أغري عليها ،وأحرص عىل
مصلحتها ،وأصون هلا من األم.
الرأي الثان :تستمر احلضانة عىل املحضون حتى التمييز ذكرا كان املحضون أو أنثى ،فإذا
بلغ حد التمييز  -وقدر بسبع سنني أو ثامن غالبا  -فإنه خيري بني أبيه وأمه ،فإن اختار أحدمها دفع
إليه ،وإذا عاد واختار الثان نقل إليه ،وهكذا كلام تغري اختياره ،ألنه قد يتغري حال احلاضن ،أو
يتغري رأي املحضون فيه بعد االختيار ،إال إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة متييزه ،فإنه
جيعل عند األم ويلغى اختياره .وإن امتنع املحضون عن االختيار فاألم أوىل ،ألهنا أشفق،
واستصحابا ملا كان ،وهو قول الشافعية.
فإن اختارمها معا أقرع بينهام ،وإن امتنع املختار من كفالته كفله اآلخر ،فإن رجع املمتنع
منهام أعيد التخيري ،وإن امتنعا وبعدمها مستحقان للحضانة كجد وجدة خري بينهام ،وإال أجرب
عليها من تلزمه نفقته ،وتظل الوالية عليه ملن بقي عنده إىل البلوغ.
فإن بلغ ،فإن كان غالما وبلغ رشيدا ويل أمر نفسه الستغنائه عمن يكفله فال جيرب عىل
اإلقامة عند أحد أبويه ،واألوىل أن ال يفارقهام ليربمها ،وإن كان أنثى ،فإن بلغت رشيدة فاألوىل
أن تكون عند أحدمها حتى تتزوج إن كانا مفرتقني ،وبينهام إن كانا جمتمعني ،ألنه أبعد عن التهمة،
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وهلا أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة ،هذا إذا مل تكن ريبة ،فإن كانت هناك ريبة فلألم إسكاهنا
معها ،وكذا للويل من العصبة إسكاهنا معه إذا كان حمرما هلا ،فإن مل يكن حمرما هلا فيسكنها يف
موضع الئق هبا ويالحظها دفعا لعار النسب .وإن بلغت غري رشيدة ففيها التفصيل الذي قيل يف
الغالم ،أما املجنون واملعتوه فال خيري وتظل احلضانة عليه ألمه إىل اإلفاقة ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ عن رافع بن سنان أنه تنازع هو وأم يف ابنتهام ،وأن النبـي  أقعده ناحية ،وأقعد
املرأة ناحية ،وأقعد الصبـية بـينام ،وقال( :ادعواها) ،فاملت إىل أمها فقال النبـي ( :اللهم
اهدها) ،فاملت إىل أبـيها فأخذها(.)1
 2ـ أن اآلثار املتقدمة حجة يف ختيـري األنثى ،ألن كون الطفل ذكرا ال تأثري له يف
احلكم ،بل هي كالذكر يف قوله ( :من وجد متاعه عند رجل قد أفلس) .ويف قوله( :من
أعتق رشكا له يف عبد).
 3ـ حديث احلضانة أوىل بعدم اشرتاط الذكورية فيه ،ألن لفظ الصبـي ليس من كالم
الشارع ،إنام الصحابـي حكى القصة ،وأهنا كانت يف صبـي ،فإذا نقح املناط تبـني أنه ال
تأثري ،لكونه ذكرا.
القول الثالث :أن املحضون أحق بنفسه إذا بلغ بدون تفريق بني الذكر واألنثى ،وهو
مذهب ابن حزم ،قال( :وإذا بلغ الولد أو االبنة عاقلني ،فهام أملك بأنفسهام ،ويسكنان أينام أحبا،
فإن مل يؤمنا عىل معصية من رشب مخر ،أو تربج ،أو ختليط ،فلألب أو غريه من العصبة ،أو
للحاكم ،أو للجريان أن يمنعامها من ذلك ،ويسكنامها حيث يرشفان عىل أمورمها)

()2

أما السن التي يبقى فيها مع أمه فقد نص ابن حزم عىل أن ألم أحق بحضانة الولد الصغري
واالبنة الصغرية حتى يبلغا املحيض ،أو االحتالم ،أو اإلنبات مع التمييز ،وصحة اجلسم ،سواء
( )1أمحد ( )446/5وأبو داود ( )2244والنسائي يف الكربى حتفة األرشاف ()3594
( )2املحىل.157/10:
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كانت أمة أو حرة ،تزوجت أو مل تتزوج ،رحل األب عن ذلك البلد أو مل يرحل ،ومن األدلة عىل
ذلك:
ِ
ب ُك ُّل َن ْف ٍ
س إِ هال َع َل ْي َها َو َال ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْخ َرى ﴾
 1ـ قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َتكْس ُ
(األنعام)164:
 2ـ تصويبه  قول سلامن( :أعط كل ذي حق حقه)

()1

 3ـ أنه ال دليل عىل التفريق بني الذكر واألنثى يف ذلك ،قال ابن حزم( :وال معنى
للفرق بني الذكر واألنثى يف ذلك ،وال ملراعاة زواج االبنة ؛ ألنه رشع مل يأذن به اَّلل تعاىل،
وقد تزوج وهي يف املهد وقد ال تتزوج وهي بنت تسعني سنة .ورب بكر أصلح وأنظر من
ذوات األزواج وبرضورة احلس يدري كل أحد أن الزواج مل يزدها عقال مل يكن وال صالحا
()2

مل يكن)

 4ـ أنه إذا ظهر يف سلوك الذكر أو األنثى ختليط أو معصية فاملنع من ذلك واجب
لقول اَّلل تعاىل ﴿ ُكو ُنوا َقو ِامنيَ بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ ا َء َّللهِ ﴾(النساء ،)135:وقوله تعاىل﴿ :
ه
ْ
اإل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان ﴾(املائدة ،)2:وقوله تعاىل﴿ :
رب َوال هت ْق َوى َو َال َت َع َاو ُنوا ع ََىل ْ ِ َ ُ َ
َو َت َع َاو ُنوا ع ََىل ا ْل ِ ِّ
ون بِاملَْعر ِ
ون إِ َىل ْ
َو ْل َت ُك ْن ِمنْ ُك ْم ُأ هم ٌة َيدْ ُع َ
وف َو َين َْه ْو َن َع ْن املُْنْك َِر َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ْم
اخلَ ْ ِري َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
املُْ ْفلِ ُح َ
ون﴾(آل عمران)104:
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل مصلحة الولد كام يف كل مسائل احلضانة ،وعىل
ذلك تدل الروايات النصية املختلفة عن رسول اَّلل  والصحابة ،فليس يف النصوص ما ذكره
أكثر الفقهاء من أحكام احلضانة وقيودها يف هذه املسألة وأكثر مسائل احلضانة.
( )1أبو يعىل ىف «مسنده  194-193/2رقم ، »898والطربانى ىف «املعجم الكبري  93-92/22رقم»285
( )2املحىل.157/10:
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وعىل ذلك أيضا يدل اخلالف الفقهي يف هذه املسألة ،فقد اختلف الفقهاء بحسب
اختالف املصالح واملفاسد التي تنجر عن األحوال املختلفة ،ومن اخلطأ نرصة اآلراء هنا ألدلتها،
فهي تكاد تتكافأ ،ويمكن توجيه القوي منها لينسجم مع غريه ،ومن اخلطأ األكرب نرصة اآلراء هنا
باعتبار مذاهبها ،فاملذاهب ليست نصوصا قطعية حيرم جتاوزها.
انطالقا من هذا نرى أن لويل األمر أو من يكون ثقة من مجاعة املسلمني النظر يف كل حالة
واحلكم عليها بام يناسبها من هذه األقوال الواردة يف املسألة ،وقد قال ابن القيم بعد أن أورد األدلة
الكثرية عىل نرصة مذهب أمحد يف املسألة(:فمن قدمناه بتخيـري أو قرعة أو بنفسه ،فإنام نقدمه إذا
حصلت به مصلحة الولد ،ولو كانت األم أصوم من األب وأغري منه قدمت عليه ،وال التفات
إىل قرعة وال اختيار الصبـي يف هذه احلالة ،فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ،فإذا اختار
()1

من يساعده عىل ذلك ،مل يلتفت إىل اختياره ،وكان عند من هو أنفع له وأخري)

واستدل لذلك بالنصوص الرشعية الكثرية الدالة عىل هذا ومنها قوله ( :مروهم
بالصالة لسبع وارضبوهم عىل تركها لعرش وفرقوا بـينهم يف املضاجع) .واَّلل تعاىل يقول ﴿ :يا
أهيا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة﴾ وقال احلسن :علموهم
وأدبوهم وفقهوهم.
قال ابن القيم(:فإذا كانت األم ترتكه يف املكتب ،وتعلمه القرآن والصبـي يؤثر اللعب
ومعارشة أقرانه ،وأبوه يمكنه من ذلك ،فإنه أحق به بال ختيـري ،وال قرعة ،وكذلك العكس ،ومتى
()2

أخل أحد األبوين بأمر اَّلل ورسوله يف الصبـي وعطله ،واآلخر مراع له ،فهو أحق وأوىل به)

واستدل لذلك بأن هذا احلق ليس من جنس املرياث الذي حيصل بالرحم ،والنكاح،
والوالء ،سواء كان الوارث فاسقا أو صاحلا ،بل هذا من جنس الوالية التي ال بد فيها من القدرة
( )1زاد املعاد.475/5 :
( )2زاد املعاد.475/5 :
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عىل الواجب والعلم به ،وفعله بحسب اإلمكان ،فلو قدر أن األب تزوج امرأة ال تراعي مصلحة
ابنته ،وال تقوم هبا وأمها أقوام بمصلحتها من تلك الرضة ،فاحلضانة هنا لألم قطعا ،وسنرى أدلة
أخرى هلذا يف املواضع املختلفة من هذا الفصل.
 2ـ حق األم يف احلضانة
اتفق الفقهاء عىل أن األم أحق بحضانة ولدها من أبيه ،وقد نقل ابن قدامة عدم اخلالف
يف املسألة ،فقال(:الزوجني إذا افرتقا ،وهلام ولد طفل أو معتوه ،فأمه أوىل الناس بكفالته إذا كملت
الرشائط فيها ،ذكرا كان أو أنثى ،وهذا قول حييى األنصاري ،والزهري ،والثوري ،ومالك،
()1

والشافعي ،وأيب ثور ،وإسحاق ،وأصحاب الرأي ،وال نعلم أحدا خالفهم)

بل قد نقل اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن املنذر(:أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم عىل
أن الزوجني إذا افرتقا وهلام ولد أن األم أحق به مامل تنكح)( ،)2وقال ابن عبد الرب( :ال أعلم خالفا
بني السلف من العلامء يف املرأة املطلقة إذا مل تتزوج أهنا أحق بولدها من أبيه ما دام طفال صغريا
اليميز شيئا إذا كان عندها يف حرز وكفاية ومل يثبت فيها فسق وال تربج)
ومن األدلة التي استدلوا هبا عىل ذلك:
 1ـ ما روى عبد اَّلل بن عمرو بن العاص ،أن امرأة قالت :يا رسول اَّلل ،إن ابني هذا
كان بطني له وعاء ،وثديي له سقاء ،وحجري له حواء ،وإن أباه طلقني ،وأراد أن ينزعه
مني فقال رسول اَّلل (:أنت أحق به ما مل تنكحي)( ،)3قال الصنعان(:احلديث دليل عىل
أن األم أحق بحضانة ولدها إذا أراد األب انتزاعه منها ،وقد ذكرت هذه املرأة صفات
اختصت هبا تقتيض استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها ،وأقرها  عىل ذلك ،وحكم

( )1املغني.190/8 :
( )2نقال عن :القرطبي.164/3 :
( )3احلاكم ،225/2 :البيهقي ،4/8 :الدارقطني 304/3 :أبو داود ،283/2 :أمحد.182/2 :
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هلا ،ففيه تنبيه عىل املعنى املقتيض للحكم ،وأن العلل واملعان املعتربة يف إثبات األحكام
()1

مستقرة يف الفطر السليمة)

 2ـ عن أيب هريرة قال :قال رجل :يا رسول اَّلل من أحق الناس بحسن صحابتي؟
قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال :أبوك(،)2
قال ابن حزم(:فهذا نص جيل عىل إجياب احلضانة ؛ ألهنا صحبة)
 3ـ أهنا أقرب إليه ،وأشفق عليه ،وال يشاركها يف القرب إال أبوه ،وليس له مثل
شفقتها ،وال يتوىل احلضانة بنفسه ،وإنام يدفعه إىل امرأته ،وأمه أوىل به من امرأة أبيه؛ ألنه
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن
يف بطنها ثم يف حجرها مدة الرضاع بنص قول اَّلل تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
َح ْو َل ْ ِ
ني ﴾(البقرة)233:
واختلف الفقهاء بعد هذا االتفاق يف كون احلضانة حق هلا أم واجب عليها؟ وينبني عىل
ذلك التساؤل حق من له احلضانة يف التنازل عنها ،وقد اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
القول األول :لكل من احلاضن واملحضون حق يف احلضانة ،فهي حق احلاضن بمعنى أنه
لو امتنع عن احلضانة ال جيرب عليها ،ألهنا غري واجبة عليه ،ولو أسقط حقه فيها سقط ،وإذا أراد
العود وكان أهال هلا عاد إليه حقه وهو قول اجلمهور( ،)3ألنه حق يتجدد بتجدد الزمان.
وهي حق املحضون بمعنى أنه لو مل يقبل املحضون غري أمه أو مل يوجد غريها ،أو مل يكن
لألب وال للصغري مال ،تعينت األم للحضانة وجترب عليها ،قال الزيلعي(:ال جترب األم عىل
احلضانة يف الصحيح الحتامل عجزها ،وهذا ألن شفقتها حاملة عىل احلضانة ،وال تصرب عنه غالبا
إال عن عجز فال معنى لإلجياب لوجود احلمل بدونه فال جترب عليه ،وقال يف النهاية إال أن يكون
( )1سبل السالم.227/3 :
( )2البخاري  4/13و  5و  ، 6ومسلم رقم ()2548
( )3وقد خالف املالكية يف عودة احلق بعد اإلسقاط ،فعندهم إذا أسقط احلاضن حقه يف احلضانة دون عذر بعد
وجوهبا سقط حقه وال يعود إليه احلق بعد ذلك لو أراد ،ومقابل املشهور يعود إليه حقه بناء عىل أهنا حق املحضون.

392

للولد ذو رحم حمرم غري األم فحينئذ جترب عىل حضانته كي ال يضيع بخالف األب ،حيث جيرب
()1

عىل أخذه إذا امتنع بعد االستغناء عن األم ،ألن نفقته واجبة عليه)

ومن آثار هذا القول ما نقله السيوطي نقال عن املحاميل( :األم أوىل باحلضانة ،إال يف صور:
إذا امتنع كل من األبوين من كفالته ،فإنه يلزم به األب .وإذا كان األب حرا أو مسلام ،أو مأمونا،
وهي بخالف ذلك ،أو يريد سفر نقلة ،أو تزوجت ،أو إذا كانت األم جمنونة ،أو ال لبن هلا ،أو
()2

امتنعت من إرضاعه ،أو عمياء كام بحثه ابن الرفعة أو هبا برص أو جذام كام أفتى به مجاعة)

القول الثان :إهنا حق للمحضون نفسه ،فلذلك كان للقايض أن جيرب احلاضنة ،وهو قول
للحنابلة واملالكية(.)3
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل املسألة من ناحيتني:
ناحية حاجة الولد :فإن كانت حاجة الولد إىل األم شديدة ،بحيث ال يغني عنها غريها،
فإن األرجح هو وجوب ذلك عليها ،وجترب عليه إال أن يقوم هبا من املوانع ما يعزهلا عن ذلك،
ولعل هذه الناحية ال خالف فيها بني العلامء.
ناحية قدرة األم :فيكون لألم احلق يف رفض احلضانة ،إن أدى ذلك إىل رضر هبا ،كأن
حيول مثال بينها وبني الزواج مع حاجتها إليه ،فإن هذا عذر يسمح للمرأة برتك ولدها ملن حيضنه
كام سنرى يف مراتب احلواضن ،خاصة إن كانت فقرية أو مل يكن هناك من يتوالها ،وألجل هذه
الناحية رجح ابن القيم أن احلضانة حق هلا ،فقال( :والصحيح أن احلضانة حق هلا ،وعليها إذا
احتاج الطفل إليها ،ومل يوجد غريها ،وإن اتفقت هي ،وويل الطفل عىل نقلها إليه جاز ،واملقصود

( )1تبيني احلقائق.46/3 :
( )2األشباه والنظائر.483 :
( )3كام ذكره ابن القيم ،انظر :زاد املعاد ،452/5 :الفروع.517/6 :
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()1

أن يف قوله ( :أنت أحق به) ،دليال عىل أن احلضانة حق هلا)
 3ـ موانع حضانة األم

من املوانع التي ذكرها الفقهاء للحضانة مطلقا ،وحضانة األم خصوصا:
املانع األول :زواج األم احلاضنة:
اختلف الفقهاء يف سقوط احلضانة بالزواج عىل األقوال التالية(:)2
القول األول :سقوطها بالزواج مطلقا ،سواء كان املحضون ذكرا ،أو أنثى،وهو قول
الشافعي ،ومالك ،وأبـي حنيفة ،وأمحد يف املشهور عنه ،قال ابن املنذر :أمجع عىل هذا كل من
أحفظ عنه من أهل العلم ،وقىض به رشيح( ،)3ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ حديث عمرو بن شعيب املتقدم ذكره.
 2ـ أن ما استدل به أصحاب القول الثان من حديث أنس غري صحيح ألن النبـي
 ملا قدم املدينة كان ألنس من العمر عرش سنني ،فكان عند أمه ،فلام تزوجت أبا طلحة مل
يأت أحد من أقارب أنس ينازعها يف ولدها ويقول؛ قد تزوجت فال حضانة لك ،وأنا
أطلب انتزاعه منك ،وال ريب أنه ال حيرم عىل املرأة املزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي
والزوج وأقارب الطفل عىل ذلك ،وال ريب أنه ال جيب ،بل ال جيوز أن يفرق بـني األم
وولدها إذا تزوجت من غري أن خياصمها من له احلضانة ،ويطلب انتزاع الولد.
وقد اختلف أصحاب هذا القول يف الوقت الذي تسقط فيه حضانتها عىل رأيني:
الرأي األول :من حني العقد ،وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابلة.
الرأي الثان :بالدخول ،وهو قول املالكية ،ففي املدونة (قيل ملالك :متى يؤخذ من أمه

( )1زاد املعاد.452/5 :
( )2انظر األقوال يف املسألة يف :زاد املعاد.452/5 :
( )3املغني.194/8 :
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أحني عقد نكاحها أو حني يدخل هبا زوجها؟ قال :بل حني يدخل هبا زوجها وال يؤخذ منها
الولد قبل ذلك)( ،)1واستثنى املالكية حاالت ال يسقط فيها حق احلاضنة بتزوجها من أجنبي من
املحضون وهي(:)2
 1ـ أن يعلم من له حق احلضانة بعدها بدخول زوجها هبا ،وسقوط حقها يف احلضانة
ويسكت  -بعد علمه بذلك بال عذر  -سنة فال تسقط حضانتها حينئذ.
 2ـ أال يقبل املحضون غري مستحقة احلضانة أما أو غريها  -فال تسقط بدخول
الزوج هبا يف هذه احلالة.
 3ـ أال تقبل املرضعة أن ترضعه عند بدل أمه الذي انتقلت له احلضانة بسبب تزوج
األم.
 4ـ أال يكون للولد حاضن غري احلاضنة التي دخل الزوج هبا ،أو يكون له حاضن
غريها ولكنه غري مأمون ،أو عاجز عن القيام بمصالح املحضون.
 5ـ أال تكون احلاضنة التي تزوجت بأجنبي وصية عىل املحضون ،وذلك يف رواية
عند املالكية ،ويف رواية أخرى عندهم ال يشرتط ذلك.
القول الثان :أهنا ال تسقط بالتزويج مطلقا ،وال فرق يف احلضانة بـني األيم وذوات
الزوج ،وحكي هذا املذهب عن احلسن البرصي ،وهو قول ابن حزم ،قال ابن حزم( :إنه ال
يسقط حق األم يف احلضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا)( ،)3ومن األدلة
عىل ذلك:
 1ـ أنه يف يدها ؛ ألنه يف بطنها ثم يف حجرها مدة الرضاع بنص قول اَّلل تعاىل﴿ :

( )1املدونة.252/2 :
( )2انظر :حاشية الدسوقي ،526/2 :الفواكه الدوان ،65/2 :الرشح الكبري.530/2 :
( )3املحىل.143/10 :
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ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني ﴾ِ(البقرة)233:فال جيوز نقله أو نقلها عن
َوا ْل َوالِدَ ُ
موضع جعلهام اَّلل تعاىل فيه بغري نص.
 2ـ عن أنس قال :قدم رسول اَّلل  املدينة وليس له خادم ،فأخذ أبو طلحة بـيدي،
وانطلق بـي إىل رسول اَّلل  فقال :يا رسول اَّلل؛ إن أنسا غالم كيس ،فليخدمك .قال:
فخدمته يف السفر واحلرض وذكر اخلرب قال ابن حزم( :فهذا أنس يف حضانة أمه ،وهلا زوج
وهو أبو طلحة بعلم رسول اَّلل ) 
 3ـ أن أم سلمة ملا تزوجت برسول اَّلل  مل تسقط كفالتها البنها ،بل استمرت عىل
حضانتها.
 4ـ أن رسول اَّلل  قىض بابنة محزة خلالتها وهي مزوجة بجعفر(.)1
 5ـ أنه مل يأت نص صحيح قط بأن األم إن تزوجت يسقط حقها يف احلضانة( ،)2قال
ابن حزم يف حديث األنصارية الذي استدل به املخالفون( :هذا مرسل وفيه جمهول ،ومثل
هذا ال حيتج به)،وقال يف حديث عبد اَّلل بن عمر( :وهذه صحيفة ال حيتج هبا ،وقد ذكرنا
يف كتابنا املوسوم باإلعراب ويف كتاب اإليصال ما تركوا فيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه
( )1البخاري ،960/2 :مسلم ،1071/2 :ابن خزيمة ،28/1 :ابن حبان ،229/11 :احلاكم،130/3 :
الدارمي ،468/2 :البيهقي ،64/4 :ابو داود ،284/2 :النسائي.86/4 :
( )2قال ابن القيم ردا عىل ما أورده ابن حزم يف نقده للحديثني » :وهذان االعرتاضان ضعيفان ،فقد بـينا احتجاج
األئمة بعمرو يف تصحيحهم حديثه ،وإذا تعارض معنا يف االحتجاج برجل قول ابن حزم ،وقول البخاري ،وأمحد ،وابن
املديني ،واحلميدي وإسحاق بن راهويه وأمثاهلم ،مل يلتفت إىل سواهم ،وأما حديث أبـي سلمة هذا ،فإن أبا سلمة من كبار
التابعني ،وقد حكى القصة عن األنصارية ،وال ينكر لقاؤه هلا ،فال يتحقق اإلرسال ،ولو حتقق ،فمرسل جيد ،له شواهد مرفوعة
وموقوفة ،وليس االعتامد عليه وحده.
وعنى باملجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبـري بالصالح ،وال ريب أن هذه الشهادة التعرف به ،ولكن
املجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا عىل أصح القولني ،فإن التعديل من باب اإلخبار واحلكم ال
من باب الشهادة ،وال سيام التعديل يف الرواية ،فإنه يكتفى فيه بالواحدة ،وال يزيد عىل أصل نصاب الرواية» زاد املعاد:
.456/5
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()1

عن جده ومل يعيبوه إال بأنه صحيفة)

 6ـ أنه ال فرق يف النظر واحلياطة بني الربيب زوج األم والربيبة زوجة األب ،بل يف
األغلب الربيب أشفق ،وأقل رضرا من الربيبة ،وإنام يراعى يف كل ذلك الدين ،ثم صالح
الدنيا فقط.
القول الثالث :أن الطفل إن كان بنتا مل تسقط احلضانة بنكاح أمها ،وإن كان ذكرا سقط،
وهي إحدى الروايتني عن أمحد ،قال :إذا تزوجت األم وابنها صغري ،أخذ منها .قيل له :واجلارية
مثل الصبـي قال :ال ،اجلارية تكون مع أمها إىل سبع سنني( ،)2واستدلوا عىل ذلك بقصة ابنة
محزة(.)3
القول الرابع :أهنا إذا تزوجت بنسب من الطفل مل تسقط حضانتها ،وهو قول احلنفية
واملالكية وبعض الروايات عند احلنابلة.
وقد استدلوا عىل ذلك بام روي عن أبـي سلمة بن عبد الرمحن ،قال :كانت امرأة من
األنصار حتت رجل من األنصار ،فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ،فخطبها عم ولدها ورجل
آخر إىل أبـيها ،فأنكح اآلخر ،فجاءت إىل النبـي  ،فقالت :أنكحني أبـي رجال ال أريده ،وترك
عم ولدي ،فيؤخذ مني ولدي ،فدعا رسول اَّلل  أباها ،فقال( :أنكحت فالنا فالنة)قال :نعم،
قال( :أنت الذي ال نكاح لك ،اذهبـي فانكحي عم ولدك)( ،)4فلم ينكر أخذ الولد منها ملا
( )1املحىل.144/10 :
( )2وعىل هذه الرواية :فهل تكون عندها إىل سبع سنني أو إىل أن تبلغ؟ عىل روايتني .قال ابن أبـي موسى؛ وعن
أمحد ،أن األم أحق بخضانة البنت وإن تزوجت إىل أن تبلغ ،انظر :املغني ،194/8 :املبدع 100/3 :املحرر.120/2 :
( )3اختلف الفقهاء يف االستدالل بقصة ابنة محزة عىل الفهوم التالية:
.1أن النكاح ال يسقط احلضانة.
. 2أن املحضونة إذا كانت بنتا ،فنكاح أمها ال يسقط حضانتها .ويسقطها إذا كان ذكرا.
.3أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل ،مل تسقط حضانتها ،وإال سقطت.
( )4مصنف عبد الرزاق.147/6 :
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تزوجت ،بل أنكحها عم الولد لتبقى هلا احلضانة ،ففيه دليل عىل سقوط احلضانة بالنكاح ،وبقائها
إذا تزوجت بنسيب من الطفل.
وقد دل عىل ذلك ما ورد يف حديث ابنة محزة ،حيث قال جعفر :أنا أحق هبا ؛ ابنة عمي،
وعندي خالتها ،وإنام اخلالة أم .وقال عيل :أنا أحق هبا وعندي ابنة رسول اَّلل  ؛ فأنا أحق هبا.
وقال زيد :أنا أحق هبا ،خرجت إليها وسافرت وقدمت هبا ،فخرج رسول اَّلل  وذكر شيئا،
وقال :أما اجلارية فأقيض هبا جلعفر تكون مع خالتها ،وإنام اخلالة بمنزلة األم (.)1
قال ابن العريب(:أما إن تزوجت ،وكان زوجها أجنبيا فال حضانة هلا ؛ ألن األم تسقط
حضانتها بالزوج األجنبي ،فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها ،فإن كان وليا مل تسقط حضانتها
كام مل تسقط حضانة زوج جعفر ؛ لكون جعفر وليا البنة محزة وهي بنوة العم ،وذكر ابن أيب خيثمة
أن زيد بن حارثة كان وص محزة فتكون اخلالة عىل هذا أحق من الوص ،ويكون ابن العم إذا
()2

كان زوجا غري قاطع للخالة يف احلضانة وإن مل يكن حمرما هلا)

وقد اختلف أصحاب هذا القول يف نوع القرابة التي تربط الزوج بالطفل عىل اآلراء
التالية:
الرأي األول :أن املشرتط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط ،وهو ظاهر قول احلنابلة.
الرأي الثان :أنه يشرتط أن يكون مع ذلك ذا رحم حمرم ،وهو قول أصحاب أبـي حنيفة.
الرأي الثالث :أنه يشرتط أن يكون بـني الزوج وبـني الطفل إيالد ،بأن يكون جدا للطفل،
وهذا قول للاملكية ،وبعض أصحاب أمحد.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو النظر إىل مصلحة الولد ،فإن كانت مصلحته مرتبطة ببقائه
()1البخارى ( ،960/2رقم  ، )2552والرتمذى ( ،313/4رقم )1904
( )2أحكام القرآن البن العريب.359/1 :
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مع أمه ،لشفقة زوجها ،أو لتوفر املرافق التي حيتاج االبن يف تنشئته تنشئة صاحلة ،مقارنة مع ما
يتوفر لغريها ،فإن األرجح هو بقاؤه مع أمه يف هذه احلالة ،فهي أصلح حلضانته من غريها ،وال
عربة بأن يكون قريبا أو أجنبيا ،ألن العربة بالصالح والشفقة ،وعليه حتمل األحاديث السابقة.
ومن املصالح املعتربة يف هذا القول أنه يتيح للمرأة الزواج بعد فراقها لزوجها ،ألهنا قد
متتنع منه مع حاجتها إليه خوفا من أن يسلب منها ولدها ،فلذلك إن علمت بأن زواجها ال يرضها
وإنام يرضها الزوج الذي ترضاه أو ختتاره لنفسها ،فإن هذا يدعوها إىل النظر يف زواجها إىل
مصلحة ولدها كنظرها إىل مصلحتها.
استحقاق الزوجة للحضانة بعد الطالق
اختلف الفقهاء القائلون بسقوط احلضانة عن املرأة بزواجها فيام لو طلقت من زواجها،
هل تعود احلضانة إليها أم ال عىل قولني:
القول األول :إن حق احلضانة يعود بطالق املنكوحة من أجنبي ،وهو قول اجلمهور ،قال
الكاسان(:لو مات عنها زوجها أو أباهنا عاد حقها يف احلضانة ؛ ألن املانع قد زال فيزول املنع
ويعود حقها وتكون هي أوىل ممن هي أبعد منها كام كانت) ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن قوله ( :ما مل تنكحي) ،للتعليل أي حقك من احلضانة معلل بنكاحك،
فإذا زالت العلة زال املعلول.
 2ـ أن املقتيض حلقها من احلضانة هو قرابتها اخلاصة ،وإنام عارضها مانع النكاح ملا
يوجبه من إضاعة الطفل ،واشتغاهلا بحقوق الزوج األجنبـي منه عن مصاحله ،وملا فيه من
تغذيته وتربـيته يف نعمة غري أقاربه ،وعليهم يف ذلك منة وغضاضة ،فإذا انقطع النكاح
بموت ،أو فرقة ،زال املانع ،واملقتىض قائم ،فرتتب عليه أثره ،وهكذا كل من قام به من أهل
احلضانة مانع منها ،ككفر ،أو رق ،أو فسق ،أو بدو ،فإنه ال حضانة له ،فإن زالت املوانع،
عاد حقهم ،فهكذا النكاح والفرقة.
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وقد اختلف أصحاب هذا القول يف الوقت الذي يعود إليها فيه حقها عىل رأيني:
الرأي األول :يعود حقها فور الطالق ،سواء أكان بائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة
وذلك لزوال املانع ،وهو قول احلنابلة وهو املذهب عند الشافعية ،ألنه قد عزهلا عن فراشه ،ومل
يبق هلا عليه قسم ،وال هلا به شغل ،والعلة التي سقطت احلضانة ألجلها قد زالت بالطالق(.)1
الرأي الثان :أن حق احلضانة يعود فور الطالق البائن ،أما الطالق الرجعي ،فال يعود حق
احلضانة بعده إال بعد انتهاء العدة ،وهو قول احلنفية واملزن من الشافعية ،ألن الرجعية زوجة يف
عامة األحكام ،فإنه يثبت بـينهام التوارث والنفقة ،ويصح منها الظهار واإليالء ،وحيرم أن ينكح
عليها أختها ،أو عمتها ،أو خالتها ،أو أربعا سواها ،وهي زوجة ،فلذلك ال تعود إليها احلضانة
بمجرد الطالق الرجعي حتى تنقيض العدة ،فتبـني حينئذ(.)2
القول الثان :إذا تزوجت ودخل هبا ،مل يعد حقها من احلضانة ،وإن طلقت ،وهو املشهور
يف املذهب املالكي ،وهذا بناء عىل أن قوله ( :ما مل تنكحي) ،للتوقيت أي؛ حقك من احلضانة
موقت إىل حني نكاحك ،فإذا نكحت ،انقىض وقت احلضانة ،فال تعود بعد انقضاء وقتها ،كام لو
انقىض وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها.
ويف املدونة(:قلت ملالك :إذا تزوجت وهو صغري يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه أو
أولياؤه ،ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إىل أمه؟ ،قال :ال ،ثم قال يل مالك أرأيت إن تزوجت
ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بيشء إذا سلمته مرة فال حق
()3

هلا فيه)

الرتجيح:

( )1املنثور يف القواعد الفقهية.180/2 :
( )2درر احلكام ،411/1 :املنثور يف القواعد الفقهية.180/2 :
( )3املدونة.252/2 :
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نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حقها يف حال القول بعدم استحقاقها احلضانة ألجل
زواجها ،أن هذا احلق يعود إليها بمجرد تطليقها سواء كان الطالق رجعيا أم بائنا ،النتفاء العلة،
والعلة تدور مع املعلول وجودا وعدما ،ثم ما الفرق بني املطلقة من زوجها ،واملطلقة من غريه،
وملاذا حتضن األوىل وحترم الثانية؟
املانع الثان :انتقال احلاضن
اختلف الفقهاء يف حكم انتقال احلاضن أو الويل إىل مكان آخر عىل األقوال التالية:
القول األول :التفريق بني سفر احلاضنة ،أو الويل للنقلة واالنقطاع والسكنى يف مكان
آخر ،وبني السفر حلاجة كالتجارة والزيارة ،وهو قول املالكية والشافعية واحلنابلة ،فإن كان سفر
أحدمها للنقلة واالنقطاع سقطت حضانة األم ،بخالف سفرها للحاجة والرضورة ،فإن الولد
يظل مع املقيم منهام حتى يعود املسافر ،وسواء أكان السفر طويال أم قصريا ،ومثله ما لو كان
الطريق أو املكان املنتقل إليه غري آمن يف سفر النقلة واالنقطاع ،وقد خالف يف ذلك املالكية(،)1
فقد نصوا عىل أنه ال تسقط حضانة األم يف هذه احلالة ،وتأخذه معها إن سافرت ،ويبقى معها إن
سافر األب ،مهام اختلفت مسافة السفر(.)2
وقد ذهبوا إىل أهنا يف سفر االنقطاع تنتقل ملن هو أوىل باحلضانة بعدها برشط أن يكون
الطريق آمنا ،واملكان املنتقل إليه مأمونا بالنسبة للصغري ،واألب هو األوىل باملحضون سواء أكان
هو املقيم أم املنتقل ،ألن األب يف العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغري ،وحفظ نسبه ،فإذا مل يكن
الولد يف بلد األب ضاع ،لكن احلنابلة قيدوا أولوية األب بعدم قصده من ذلك مضارة األم
وانتزاع الولد منها ،فإذا أراد ذلك مل جيب إليه ،بل يعمل ما فيه مصلحة الولد.
وقد اختلفوا يف حتديد مسافة السفر عىل اآلراء التالية:
( )1انظر :حاشية الدسوقي ،531/2 :التاج واإلكليل ،519/3 :القوانني الفقهية.149 :
( )2وقيل :ال تأخذ الولد معها إال إذا كان السفر قريبا كربيد ،فإن بعد فال تأخذه ،وإن كانت حضانتها باقية.
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الرأي األول :بستة برد فأكثر عىل املعتمد ،أو مسافة بريدين عىل قول ،وهو حتديد املالكية.
الرأي الثان :أنه ال فرق بني السفر الطويل والقصري،وهو األصح عند الشافعية.
الرأي الثالث:التحديد بمسافة القرص ،وهو الصحيح عند احلنابلة ،وقول عند الشافعية.
الرأي الرابع :أنه إذا كان بني البلدين قرب بحيث يراهم األب كل يوم ويرونه فتكون األم
عىل حضانتها ،وهو املنصوص عن اإلمام أمحد.
القول الثان :استمرار احلضانة فيام لو كان البلد قريبا بحيث يمكن ألبيه رؤيته والعودة يف
هناره عىل أال يكون املكان الذي انتقلت إليه أقل حاال من املكان الذي تقيم فيه( ،)1وهو قول
احلنفية( ،)2وقد نصوا عىل أنه جيوز هلا اخلروج باملحضون إىل بلد آخر ولو كان بعيدا بالرشوط
التالية:
 1ـ أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها.
 2ـ أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها يف هذا البلد.
 3ـ أال يكون املكان الذي انتقلت إليه دار حرب إذا كان الزوج مسلام أو ذميا.
ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن املانع من السفر هو رضر التفريق بني األب وبني ولده ،وقد ريض به لوجود
دليل الرضا وهو التزوج هبا يف بلدها.
 2ـ أن من تزوج امرأة يف بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه ،والولد من ثمرات النكاح فكان
راضيا بحضانة الولد يف ذلك البلد ،فكان راضيا بالتفريق ،وهلذا فإنه ليس هلا أن تنتقل
بولدها إىل بلدها إذا مل يكن عقد النكاح قد وقع فيه ،وال أن تنتقل إىل البلد الذي وقع فيه

( )1هذا إذا كانت احلاضنة هي األم ،فإن كانت غريها فال جيوز هلا اخلروج بالصغري إىل أي مكان إال بإذن األب،
لعدم العقد بينهام.
( )2انظر :بدائع الصنائع.44/4 :
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عقد النكاح إذا مل يكن بلدها(.)1
 3ـ أن اشرتاط أال يكون املكان حربيا إذا كان الزوج مسلام أو ذميا ملا يف ذلك من
إرضار بالصبي ألنه يتخلق بأخالق الكفار.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة ـ مثلام ذكرنا سابقا ـ النظر يف مصلحة الولد من اإلقامة أو
االنتقال ،ألن من منع االنتقال نظر إىل مصلحة والده بأن يراه وال ينقطع عنه ،ونرى أن هذه
املصحة مع أمهيتها ال تعدل مصلحة االبن ،فاحلضانة رشعت أساسا من أجله ،وال ينبغي إفساد
حياة ولد من أجل والده.
فلذلك يتوقف اإلفتاء يف هذه املسألة عىل معرفة مكان السفر ،والطريق إليه ،ونوع احلياة
التي سينتقل إليها هذا الولد ،وتوفر املرافق الرضورية لتنشئته نشأة صحية صحيحة ،ودرجة
صالح األم التي تريد أن تنتقل به ،وهكذا ،وعىل أساس ذلك يمكن ترجيح القول باجلواز
وعدمه.
وقد يقال بأن هذا يستدعي بأن يصري املفتي حمققا ،وخيرج عن دوره املعلق عليه ،واجلواب
عن ذلك أن األخطار التي تنجر عن الترسع يف اإلفتاء يف مثل هذه املسائل أعظم من أن حترص،
ولذلك توكل هذه املسائل للقضاء الرشعي للتحقيق فيها.
أما عن األدلة عىل هذا فهو ما ذكرنا سابقا من أن مبنى هذا األمر عىل املصالح الرشعية،
ودليلها هو األدلة العامة الكثرية ،أما األدلة اخلاصة ،فليس يف املسألة أي دليل يمكن اجلزم به،
وقد قال ابن القيم( :وهذه أقوال كلها كام ترى ال يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه ،فالصواب
النظر واالحتياط للطفل يف األصلح له واألنفع من اإلقامة أو النقلة ،فأهيام كان أنفع له وأصون
وأحفظ ،روعي ،وال تأثري إلقامة وال نقلة ،هذا كله ما مل يرد أحدمها بالنقلة مضارة اآلخرة،
( )1واعترب أبو يوسف مكان العقد فقط.
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()1

وانتزاع الولد منه ،فإن أراد ذلك ،مل جيب إليه)

 4ـ مراتب من تثبت له احلضانة بعد األم
اختلفت املذاهب الفقهية يف ترتيب مستحقي احلضانة بعد األم ،ومن يقدم عند االستواء
يف االستحقاق ،بام يعرس ضبطه ،وسنرسد هنا ترتيب املذاهب الفقهية للمستحقني:
مذهب احلنفية:
من النساء :نص احلنفية( )2عىل أن أم األم تيل األم يف احلضانة إذا سقطت حضانة األم
ملانع ،ثم أم األب وإن علت ،ثم األخت ألبوين ،ثم األخت ألم ،ثم األخت ألب ،ثم بنت
األخت ألبوين ،ثم ألم ،ثم اخلاالت ألبوين ،ثم ألم ،ثم ألب ،ثم بنت األخت ألب ،وتأخريها
عن اخلاالت هو الصحيح ،ثم بنات األخ ألبوين ،ثم ألم ،ثم ألب ،ثم العامت ألبوين ،ثم ألم،
ثم ألب ،ثم خالة األم ،ثم خالة األب ،ثم عامت األمهات واآلباء.
من الرجال :يقدم العصبات من الرجال برتتيب اإلرث ،فيقدم األب ،ثم اجلد ،ثم األخ
الشقيق ،ثم ألب ،ثم بنوه كذلك ،ثم العم ،ثم بنوه ،وإذا اجتمعوا قدم األورع ثم األسن ،ثم إذا
مل يكن عصبة انتقل حق احلضانة لذوي األرحام الذكور إذا كانوا من املحارم ،فيقدم اجلد ألم ،ثم
يقدم األخ ألم ،ثم البنه ،ثم للعم ألم ،ثم للخال ألبوين ،ثم للخال ألم ،فإن تساووا فأصلحهم،
ثم أورعهم ثم أكربهم.
مذهب املالكية:
من النساء :األحق باحلضانة( )3بعد األم أم األم ،ثم جدة األم ،وتقدم من كانت من جهة
األم عىل من كانت من جهة األب ،ثم خالة املحضون الشقيقة ،ثم التي لألم ،ثم التي لألب ،ثم

( )1زاد املعاد.463/5 :
( )2حاشية ابن عابدين ،563/3 :الدر املختار.563/3 :
( )3حاشية الدسوقي ،527/2 :التاج واإلكليل ،215/4 :حاشية العدوي.170/2 :
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خالة األم الشقيقة ،ثم التي لألم ،ثم التي لألب ،ثم عمة األم ،ثم اجلدة ألب ،وتشمل أم األب
وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى عىل البعدى ،ثم بعد اجلدة من جهة األب تكون احلضانة لألب،
ثم أخت املحضون الشقيقة ،ثم التي لألم ،ثم التي لألب ،ثم العمة ،ثم عمة األب عىل الرتتيب
املذكور ،ثم خالة األب ،واختلفوا يف تقديم بنت األخ أو بنت األخت أو تقديم األكفأ منهن وهو
أظهر األقوال.
من الرجال :الوص ،ثم األخ ،ثم اجلد من جهة األب ،ثم ابن األخ ،ثم العم ،ثم ابن
العم ،ثم املوىل األعىل ،وهو املعتق ،ثم املوىل األسفل وهو املعتق ،واختلف يف حضانة اجلد ألم،
فمنع ذلك ابن رشد ،واختار اللخمي أن له حقا يف احلضانة ،ومرتبته تكون بعد مرتبة اجلد ألب.
ويقدم عند التساوي األكثر صيانة وشفقة ،ثم األكرب سنا عند التساوي يف ذلك ،ثم القرعة عند
التساوي يف كل يشء.
مذهب الشافعية:
من النساء :األحق باحلضانة( )1بعد األم البنت ،ثم أمهات األم الاليت يدلني بإناث
وارثات تقدم القربى فالقربى ،ثم الصحيح بعد ذلك  -عىل اجلديد  -تنتقل احلضانة إىل أم األب،
ثم أمهاهتا املدليات بإناث وارثات ،ثم أم أيب األب ،ثم أمهاهتا املدليات بإناث وارثات ،ثم أم أيب
اجلد ثم أمهاهتا املدليات بإناث وارثات ،وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ،ثم األخت الشقيقة
ثم التي ألب  -عىل األصح  -ثم التي ألم ،ثم خلالة هبذا الرتتيب عىل األصح ،ثم بنت األخت،
ثم بنت األخ ،ثم العمة من األب واألم ،ثم العمة من األب ،ثم العمة من األم .وعىل القديم يقدم
األخوات واخلاالت عىل أمهات األب واجلد ،واألصح إثبات حق احلضانة لإلناث غري املحارم
كبنت اخلالة ،وبنت العمة ،وبنت اخلال ،وبنت العم لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إىل الرتبية
باألنوثة ،ومقابل األصح ال حق هلن يف احلضانة.
( )1مغني املحتاج ،435/3 :املهذب.190/2 :
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من الرجال :وتثبت لكل حمرم وارث عىل ترتيب اإلرث عند االجتامع ،فيقدم أب ،ثم جد
وإن عال ،ثم أخ شقيق ،ثم ألب ،وهكذا كرتتيب والية النكاح ،كام تثبت احلضانة لغري املحرم إن
كان وارثا كابن العم ،وهذا عىل الصحيح لوفور شفقته بالوالية ،ومقابل الصحيح ال حضانة له
لفقد املحرمية .فإن فقد الذكر اإلرث واملحرمية معا كابن اخلال وابن العمة ،أو فقد اإلرث فقط
مع بقاء املحرمية كاخلال وأيب األم ،فال حضانة هلم يف األصح ،ومقابل األصح هلم احلضانة
لشفقتهم بالقرابة.
اجتامع املستحقني من الرجال والنساء :إذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور
واإلناث قدمت األم ،ثم أمهات األم املدليات بإناث ،ثم األب ،وقيل تقدم اخلالة واألخت من
األم عىل األب ،ويقدم األصل عىل احلاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ،كاألخ واألخت لقوة
األصول ،فإن فقد األصل وهناك حواش فاألصح أن يقدم من احلوايش األقرب فاألقرب
كاإلرث ذكرا كان أو أنثى ،وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ،فاألنثى مقدمة عىل الذكر .وإن استوى
اثنان من كل وجه كأخوين وأختني ،وخالتني ،أقرع بينهام قطعا للنزاع .ومقابل األصح أن نساء
القرابة وإن بعدن أحق باحلضانة من الذكور وإن كانوا عصبات ،ألهنن أصلح للحضانة.
مذهب احلنابلة:
من النساء :األحق باحلضانة( )1بعد األم أمهاهتا القربى فالقربى ،ثم األب ،ثم أمهات
األب القربى فالقربى ،ثم اجلد ،ثم أمهات اجلد القربى فالقربى ،ثم األخت ألبوين ،ثم األخت
ألم ،ثم ألب ،ثم اخلالة ألبوين ،ثم اخلالة ألم ،ثم اخلالة ألب ،ثم العمة ألبوين ،ثم ألم ،ثم ألب،
ثم خالة أمه كذلك ،ثم خالة أبيه ،ثم عمة أبيه ،ثم بنات إخوته وبنات أخواته ،ثم بنات أعاممه
وبنات عامته ،ثم بنات أعامم أبيه وبنات عامت أبيه ،تقدم من كل ذلك من كانت ألبوين ثم من
كانت ألم ،ثم من كانت ألب.
( )1دليل الطالب ،288 :اإلنصاف للمرداوي ،420/9 :منار السبيل..482/2 :
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وهناك روايات أخرى عن اإلمام أمحد ،فعنه أن أم األب وأمهاهتا مقدمات عىل أم األم،
وعىل هذه الرواية يكون األب أوىل بالتقديم ،فيكون األب بعد األم ثم أمهاته،كام حكي عن أمحد
أن األخت من األم واخلالة أحق من األب ،فتكون األخت من األبوين أحق منه ومن مجيع
العصبات(.)1
من الرجال :فأوالهم األب ،ثم اجلد ،أبو األب وإن عال ،ثم األخ من األبوين ،ثم األخ
من األب ،ثم بنوهم وإن نزلوا عىل ترتيب املرياث ،ثم العمومة ،ثم بنوهم كذلك ،ثم عمومة
األب ،ثم بنوهم .وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل احلضانة وتساووا ،كأخوين شقيقني قدم
املستحق منهم بالقرعة ،وإذا مل يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت احلضانة لذوي األرحام يف
أحد الوجهني وهو األوىل ،ألن هلم رمحا وقرابة يرثون هبا عند عدم من هو أوىل ،فيقدم أبو أم ،ثم
أمهاته ،ثم أخ من أم ،ثم خال ،ثم حاكم يسلمه إىل من حيضنه من املسلمني .ويف الوجه اآلخر ال
حق لذوي األرحام من الرجال وينتقل األمر للحاكم .ويف كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت ،أو
عم وعمة ،أو ابن أخ وبنت أخ ،أو ابن أخت وبنت أخت قدمت األنثى عىل من يف درجتها من
الذكور ،ألن األنوثة هنا مع التساوي توجب الرجحان.
فإن كان املحضون أنثى فاحلضانة عليها للعصبة من حمارمها ولو برضاع ونحوه
كمصاهرة ،وهذا متى بلغت األنثى املحضونة سبعا ،فال حضانة عليها بعد السبع البن العم
ونحوه إن مل يكن حمرما هلا برضاع أو مصاهرة.
مذهب الظاهرية:
نص ابن حزم( )2عىل أنه إن كانت األم مأمونة يف دينها واألب كذلك ،فهي أحق من
األب ،ثم اجلدة كاألم ،فإن مل تكن مأمونة  -ال األم ،وال اجلدة يف دينها  -أو تزوجت غري مأمون
( )1املغني ،197/8 :وسنذكر أدلة هذ الرواية يف حملها من هذا الفصل.
( )2املحىل.143/10:
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يف دينه ،وكان األب مأمونا فاألب أوىل ،ثم اجلد ،فإن مل يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا يف دينه ،وكان
للصغري أو الصغرية أخ مأمون يف دينه ،أو أخت مأمونة يف دينها ،فاملأمون أوىل ،وهكذا يف
األقارب بعد اإلخوة .فإن كان اثنان من اإلخوة أو األخوات ،أو األقارب مأمونني يف دينهام
مستويني يف ذلك .فإن كان أحدمها أحوط للصغري يف دنياه فهو أوىل ،فإن كان أحدمها أحوط يف
دينه واآلخر أحوط يف دنياه ،فاحلضانة لذي الدين ،فإن استوى األخوات أو اإلخوة يف كل ذلك،
أو األقارب ،فإن تراضوا يف أن يكون الصغري أو الصغرية عند كل واحد منهم مدة فذلك هلم،
فإن كان يف ذلك رضر عىل الصغري أو الصغرية ،فإن كان تقدم كونه عند أحدهم مل يزل عن يده،
فإن أبوا فالقرعة.
واألم أحق بحضانة الولد الصغري واالبنة الصغرية حتى يبلغا املحيض ،أو االحتالم ،أو
اإلنبات مع التمييز ،وصحة اجلسم  -سواء كانت أمة أو حرة ،تزوجت أو مل تتزوج ،رحل األب
عن ذلك البلد أو مل يرحل  -واجلدة أم.
مذهب اإلمامية:
وقد نصوا( )1عىل أن األم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حوالن ،ذكرا كان أو أنثى ،إذا
كانت حرة مسلمة ،وال حضانة لألمة وال للكافرة مع املسلم .فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر،
واألم أحق باألنثى حتى تبلغ سبع سنني ،وقيل :تسعا ،وقيل :األم أحق هبا ما مل تتزوج ،واألول
أظهر ،ثم يكون األب أحق هبا ،ولو تزوجت األم ،سقطت حضانتها عن الذكر واألنثى ،وكان
األب أحق هبام ،ولو مات ،كانت األم أحق هبام من الوص .وكذا لو كان األب مملوكا أو كافرا،
كانت األم احلرة أحق به ،وإن تزوجت فلو أعتق كان حكمه حكم احلر.
فإن فقد األبوان ،فاحلضانة ألب األب ؛ فإن عدم ،قيل :كانت احلضانة لألقارب ،وترتبوا
ترتيب اإلرث ،وفيه تردد ،وعىل هذا القول إذا اجتمعت أخت ألب وأخت ألم ،كانت احلضانة
( )1رشائع اإلسالم.291/2:

408

لألخت من األب ،نظرا إىل كثرة النصيب يف اإلرث واإلشكال يف أصل االستحقاق ،ويف
الرتجيح تردد ،ومنشؤه تساوهيام يف الدرجة ،ومثله يف أم األم مع أم األب ،وإذا اجتمعت عمة
وخالة ،فهام سواء ،وإذا وجد مجاعة متساوون يف الدرجة ،كالعمة واخلالة ،أقرع بينهم.
مذهب الزيدية:
من النساء( :)1األم احلرة إذا كانت جامعة للرشوط فهي أوىل بولدها الصغري ،واحلاضنة
أوىل بالطفلة من زوجها حتى تصلح لالستمتاع ،ومتى صلحت وطلبها سلمت إليه حيث أمن
عليها من فرط شهوته ،وليس للزوج نقلها حتى تبلغ وال يشء عليه من أجرة احلضانة ،والولد
ذكرا كان أو أنثى أوىل بحفظ أبويه من أبوهيام إذا شاخا ولو مل يكونا عاجزين.
ثم تنتقل احلضانة من األم إذا كان ثمة مسقط إىل أمهاهتا من قبل األم عىل الرتتيب ؛ أقرهبن
فأقرهبن ،فأمها أوىل من جدهتا ،ثم جدهتا أوىل ممن فوقها ،ثم التي فوقها كذلك وإن علون وال
حضانة لغريهن مع وجودهن وعدم املسقط حلق احلضانة فيهن من النكاح وغريه ،ثم إذا مل يبق
للولد من يستحق احلضانة من األمهات لعدمهن أو لعروض مانع أو امتنعت املوجودة منهن كان
األب احلر املؤمن أوىل بحضانة ولده ذكرا كان أو أنثى حرا أم عبدا وأجرة حضانته عىل سيده ،ثم
اخلاالت أوىل من سائر القرابات بعد األب واألمهات ثم أمهات األب من الطرفني وإن علون،
وأوالهن اجلدة أم األب ثم أمهاهتا وإن علون ،ثم اجلدات أمهات األجداد من األب عىل الرتتيب
األول فاألول ،وتقدم أمهات األب عىل أمهات أب األب وسواء كانت أمهات األب من قبل
أبيه أم من قبل أمه ،ثم أمهات أب األم ثم األخوات ثم بنات اخلاالت ثم بنات األخوات ثم بنات
اإلخوة ثم العامت ثم بناهتن ثم بنات العم ثم عامت األب ثم بناهتن ثم بنات أعامم األب ،وهن
آخر الدرج يف باب احلضانة من النساء.
وال والية لبنات بنات اخلاالت وبنات بنات األخوات وبنات بنات اإلخوة وبنات بنات
( )1التاج املذهب.269/2:
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العامت وبنات بنات العم وبنات بنات عامت األب وبنات بنات أعامم األب.
ويقدم ذو السببني من هذه األصناف املتقدمة عىل من أدىل بسبب واحد إىل املولود :فاخلالة
ألب وأم أوىل من اخلالة ألحدمها ،واألخت ألب وأم أوىل من األخت ألحدمها ،والعمة ألب
وأم أوىل من العمة ألحدمها ،وكذا بناهتن عىل هذا الرتتيب ،ثم ذو األم فاألخت ألم أوىل من
األخت ألب ،وكذا سائرهن عىل هذا الرتتيب :أما إذا كان للصبي أختان أو نحومها مستويتان يف
االستحقاق كانت حضانتهام باملهايأة إال أن ترض بالصبي املهايأة عني احلاكم من يقوم به منهام.
والنساء أوىل باحلضانة عىل هذا الرتتيب إذا كن فوارغ من األزواج فإن مل توجد فيهن
فارغة رجع إليهن عىل هذا الرتتيب مزوجات
من الرجال :إن عدم احلواضن من النساء وقت احلاجة للطفل ،يتوىل احلضانة األقرب
فاألقرب من العصبة املحارم فهم أوىل بالذكر واألنثى فاجلد أب األب أوىل من األخ ألب وأم
واألخ ألب وأم أوىل من األخ ألب والعم ألب وأم أوىل من العم ألب.
فإذا مل يوجد عصبة حمرم فاألقرب ثم األقرب من ذوي الرحم املحارم فاألخ ألم أوىل من
اجلد أيب األم وأوىل من اخلال ،واخلال ألب وأم أوىل من اخلال ألم أو ألب ،فإذا عدم املحارم من
العصبات وذوي األرحام فاألوىل بالذكر عصبة غري حمرم األقرب فاألقرب ،وهم بنو العم وإن
نزلوا ثم بنو أعامم األب وإن نزلوا ثم بنو أعامم اجلد وإن نزلوا ،أما األنثى فال حضانة جتب هلم
فيها بل هم وسائر املسلمني عىل سواء يف حقها فينصب اإلمام أو احلاكم من حيضنها.
فإذا عدمت العصبات املحارم وغري املحارم وذوو األرحام املحارم انتقلت احلضانة إىل
من وجد من ذوي رحم غري حمرم فيقدم ابن اخلال وابن اخلالة عىل بني العمة ،فهم أوىل بالذكر
دون األنثى كالعصبات غري املحارم ،وإذا غاب وقت حاجة الطفل من هو أوىل انتقلت احلضانة
إىل من يليه من احلارضين حتى حيرض لئال يضيع الصبي ثم إىل ذي الوالية كاإلمام واحلاكم.
مذهب اإلباضية:
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نصوا( )1عىل أنه تقدم األم ثم اجلدة وإن بعدت ثم اخلالة ،قيل :ثم أم األب ،ثم األب ،ثم
األخت ،ثم العمة ،ثم ابنة األخ ،ثم ابنة األخت ،ثم األخ ،ثم الوص ثم العصبة ،وإذا تعدد أهل
درجة بدئ باألكرب سنا ،ويقدم الشقيق فاألبوي فاألمي ،فإذا استووا من كل وجه اعترب مزيد
الشفقة.
 5ـ حق أقارب األم يف حضانة ولدها ومراتبهم يف احلضانة
اختلف الفقهاء يف علة تقديم األم يف احلضانة ،هل سببه كون جهتها مقدمة عىل جهة
األبوة يف احلضانة ،فقدمت ألجل األمومة ،أو قدمت عىل األب ،لكون النساء أقوم بمقاصد
احلضانة والرتبـية من الذكور ،فيكون تقديمها ألجل األنوثة(.)2
وبناء عىل خالفهم فيه حصل اخلالف الذي رأيناه يف مراتب الورثة ،ويمكن حرص
اخلالف يف اجتاهني وجدا يف املذاهب الفقهية املختلفة ،ويظهر أثر هذا اخلالف يف تقديم نساء
العصبة عىل أقارب األم أو بالعكس ،كأم األم ،وأم األب ،واألخت من األب ،واألخت من
األم ،واخلالة ،والعمة ،وخالة األم ،وخالة األب ،ومن يديل من اخلاالت والعامت بأم ،ومن يديل
منهن بأب ،ففي ذلك قوالن للفقهاء:
القول األول :تقديم أقارب األم عىل أقارب األب وهو قول احلنفية ورواية عن أمحد،
ويوجد بعض أمثلته يف املذاهب املختلفة كام رأينا عند رسد اآلرء الفقهية( ،)3ومن األدلة عىل

( )1رشح النيل.108/7:
( )2هذا اخلالف مبني عىل اعتبار أقارب األم من الرجال هلم مدخل يف احلضانة ،ويف ذلك وجهان يف مذهب أمحد
والشافعي .أحدمها :أنه ال حضانة إال لرجل من العصبة حمرم ،أو المرأة وارثة ،أو مدلية بعصبة ،أو وارث ،والثان :أن هلم
احلضانة والتفريع عىل هذا الوجه ،وهو قول أبـي حنيفة.
( )3ومن ذلك أ ن مالكا ملا قدم أم األم عىل أم األب ،قدم اخلالة بعدها عىل األب وأمه ،واختلف أصحابه يف تقديم
خالة اخلالة عىل هؤالء ،عىل وجهني ،أحدمها تقديم خالة اخلالة عىل األب نفسه ،وعىل أمه،وحجة هذا القول :أن كلتيهام تدليان
باألم املقدمة عىل األب ،فتقدمان عليه.
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ذلك:
 1ـ أن النبـي  قىض بابنة محزة خلالتها ،وقال( :اخلالة أم)( ،)1ويف رواية(:اخلالة
بمنزلة األم)كان هلا عمة وهي صفية بنت عبد املطلب أخت محزة ،وكانت إذ ذاك موجودة
يف املدينة ،فإهنا هاجرت ،وشهدت اخلندق ،وبقيت إىل خالفة عمر ،فقدم النبـي  اخلالة
عليها ،وهذا يدل عىل تقديم من يف جهة األم عىل من يف جهة األب ،قال ابن حجر(:خلالة
بمنزلة األم أي يف هذا احلكم اخلاص ألهنا تقرب منها يف احلنو والشفقة واالهتداء إىل ما
يصلح الولد ملا دل عليه السياق ..ويؤخذ منه أن اخلالة يف احلضانة مقدمة عىل العمة ،ألن
صفية بنت عبد املطلب كانت قوما حينئذ ،وإذا قدمت عىل العمة مع كوهنا أقرب العصبات
()2

من النساء ،فهي مقدمة عىل غريها ،ويؤخذ منه تقديم أقارب األم عىل أقارب األب)

 2ـ أن اخلالة تديل باألم ،والعمة تديل باألب ،فكام قدمت األم عىل األب ،قدم من
يديل هبا ،ويزيده بـيانا كون اخلالة أما كام قال النبـي  ،فالعمة بمنزلة األب ،وعن زياد
قال :إن ألعلم بام صنع عمر جعل العمة بمنزلة األب واخلالة بمنزلة األم ،وعن احلسن
عن عمر قال :للعمة الثلثان وللخالة الثلث( ،)3وقد كان مرسوق ينزل العمة بمنزلة األب
إذا مل يكن أب ،واخلالة بمنزلة األم إذا مل تكن أم(.)4
القول الثان :تقديم أقارب األب ،وهو رواية عند احلنابلة ،وقد اختاره ابن تيمية( )5وابن

( )1البخاري ،960/2 :الرتمذي ،313/4 :احلاكم ،130/3 :الدارمي ،475/2 :البيهقي ،213/6 :أبو داود:
 ،284/2النسائي.169/5 :
( )2فتح الباري.506/7 :
( )3ابن أيب شيبة.248/6 :
( )4الدارمي.475/2 :
( )5وقد ضبط ابن تيمية مراتب الورثة بقوله »:أقرب ما يضبط به باب احلضانة أن يقال :ملا كانت احلضانة والية
تعتمد الشفقة والرتبـية واملالطفة كان أحق الناس هبا أقومهم هبذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقرهبم إليه وأقومهم بصفات
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القيم ،وعىل هذا فأم األب مقدمة عىل أم األم ،واألخت من األب أحق من األخت من األم
وأحق من اخلالة ،وخالة األب أحق من خالة األم ،فأقارب األب من الرجال مقدمون عىل أقارب
األم ،واألخ ألب أحق من األخ لألم ،والعم أوىل من اخلال ،وقد وضعوا لذلك أصال مطرد
منضبطا ،وهو أنه إن اتفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت األنثى عىل الذكر ،فتقدم األخت عىل
األخ ،والعمة عىل العم ،واخلالة عىل اخلال ،واجلدة عىل اجلدة ،وأصله تقديم األم عىل األب ،وإن
اختلفت القرابة ،قدمت قرابة األب عىل قرابة األم ،فتقدم األخت لألب عىل األخت لألم،
والعمة عىل اخلالة ،وعمة األب عىل خالته ،وهكذا ،ومن األدلة عىل ذلك:
 1ـ أن األم إنام قدمت لكوهنا أنثى ال لتقديم جهتها ،إذ لو كانت جهتها راجحة
لرتجح رجاهلا ونساؤها عىل الرجال والنساء من جهة األب ،وملا مل يرتجح رجاهلا اتفاقا
فكذلك النساء.
 2ـ أن أصول الرشع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب األب يف املرياث ،ووالية
النكاح ،ووالية املوت وغري ذلك ،ومل يعهد يف الرشع تقديم قرابة األم عىل قرابة األب يف
حكم من األحكام ،فمن قدمها يف احلضانة ،فقد خرج عن موجب الدليل.
 3ـ أن األم إنام قدمت ألن النساء أرفق بالطفل ،وأخرب برتبـيته ،وأصرب عىل ذلك،
وعىل هذا فاجلدة أم األب أوىل من أم األم ،واألخت لألب أوىل من األخت لألم ،والعمة
أوىل من اخلالة.

احلضانة .فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا ،فإن استوت درجتهم قدم األنثى عىل الذكر ،فتقدم األم عىل األب ،واجلدة عىل اجلد،
واخلالة عىل اخلال ،والعمة عىل العم ،واألخت عىل األخ.
فإن كانا ذكرين أو انثيـني ،قدم أحدمها بالقرعة يعني مع استواء درجتهام ،وإن اختلفت درجتهام من الطفل ،فإن
كانوا من جهة واحدة ،قدم األقرب إليه ،فتقدم األخت عىل ابنتها ،واخلالة عىل خالة األبوين ،وخالة األبوين عىل خالة اجلد
واجلدة ،واجلد أبو األم عىل األخ لألم ،هذا هو الصحيح ألن جهة األبوة واألمومة يف احلضانة أقوى من احلضانة أقوى من جهة
األخوة فيها«.
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 4ـ أن هذا هو الذي قىض به سيد قضاة اإلسالم رشيح ،فعن سعيد بن احلارث قال:
اختصم عم وخال إىل رشيح يف طفل ،فقىض به للعم ،فقال اخلال :أنا أنفق عليه من مايل،
فدفعه إليه رشيح.
 5ـ أنه مل يقدم األم عىل األب لقوة األمومة ،وتقديم هذه اجلهة ،بل لكوهنا أنثى ،فإذا
وجد عمة وخالة ،فاملعنى الذي قدمت له األم موجود فيها ،وامتازت العمة بأهنا تديل
بأقوى القرابتني ،وهي قرابة األب.
 6ـ أن حديث ابنة محزة إنام يصح االستدالل به ،فيام لو كانت صفية قد نازعت
معهم ،وطلبت احلضانة ،فلم يقض هلا هبا بعد طلبها ،وقدم عليها اخلالة ،هذا إذا كانت مل
متنع منها لعجزها عنها ،فإهنا توفيت سنة عرشين عن ثالثة وسبعني سنة ،فيكون هلا وقت
هذه احلكومة بضع ومخسون سنة ،فيحتمل أهنا تركتها لعجزها عنها ،ومل تطلبها مع قدرهتا،
واحلضانة حق للمرأة ،فإذا تركتها ،انتقلت إىل غريها.
 7ـ تناقض من مل يلتزموا هذه القواعد املضبوطة ،وقد ذكر ابن القيم من أمثلة هذا
التناقض تقديم الشافعي يف اجلديد اخلالة عىل العمة مع تقديمه األخت لألب عىل األخت
لألم ،وطرد قياسه يف تقديم أم األم عىل أم األب ،فوجب تقديم األخت لألم ،واخلالة عىل
األخت لألب والعمة ،وكذلك من قدم من أصحاب أمحد اخلالة عىل العمة ،وقدم األخت
لألب عىل األخت لألم ،كقول القايض وأصحابه(.)1
الرتجيح:
( )1ما ذكره ابن القيم من كون هذا من التناقض ال يصح ألهنم وضعوا لذلك ضوابط خاصة جتمع بني احلضانة
واإلرث ،وهذا الضابط هو أن االعتبار يف احلضانة بالوالدة املتحققة وهي األمومة ،ثم الوالدة الظاهرة وهي األبوة ،ثم املرياث.
قال :ولذلك تقدم األخت من األب عىل األخت من األم ،وعىل اخلالة ،ألهنا أقوى إرثا منهام.
قال :ثم اإلدالء ،فتقدم اخلالة عىل العمة ألن اخلالة تديل باألم ،والعمة تديل باألب ،فذكر أربع أسباب للحضانة
مرتبة :األمومة ،ثم بعدها األبوة ،ثم بعدها املرياث ،ثم اإلدالء ،وقد ضبطه يف املغني بضابط آخر ،انظر :املغني.197/8:
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نرى أن األرجح يف هذه املسألة وكل املسائل املتعلقة بالرتتيب بني من يتوىل احلضانة هو
النظر إىل مصلحة الولد وتقديمها عىل كل اعتبار ،فلذلك نرى أنه بدل ذكر التقديم والتأخري بني
من يتوىل ومن ال يتوىل أن نضع الضوابط التي يربى فيها املحضون يف أحسن األحوال ،بحيث
ينتفي التنازع نفيا كليا ،ألن سبب ترتيب الفقهاء بني مراتب من يتوىل احلضانة هو درء مفسدة
النزاع ،وسنشري هنا باختصار إىل بعض الضوابط ،ونشري يف رشوط احلاضن إىل الضوابط املتعلقة
بأهلية احلاضن ،وهذه الضوابط هي:
 1ـ مراعاة رغبة احلاضن ،فإن كان احلاضن مثال راغبا يف احلضانة لكونه عقيام ،أو
لقلة أوالده ،أو لرغبة منه يف ذلك ،فإنه أوىل من غريه من األقارب إن مل تكن هلم رغبة يف
احلضانة ،أو كانت رغبتهم فيها قليلة.
 2ـ مراعاة ظروفه املعيشية وتوفر املرافق الالزمة للمحضون من مسكن ومدرسة
ونحوها ،فيقدم من حاله هذه عىل من يسكن يف البادية مثال ،وخيشى عىل الولد من أن أن
حيرم من حقه يف التعليم ،وال يشرتط توفر املرافق الكاملية ،التي قد يكون خطرها عىل
التنشئة الصحيحة أكثر من منفعتها.
 3ـ النظر يف سرية احلاضن وقدرته عىل تربية املحضون تربية سليمة صحيحة ،فلهذا
حيرم من هذا احلق من يتوسم فيه عدم القدرة عىل الرتبية ،وقد يستدل عىل هذا بالطريقة
التي يريب هبا أوالده مثال.
 4ـ توفر األهلية يف احلاضن من مجيع جوانبها ،وهو ما سنراه يف رشوط احلاضن.
وما ذكرناه من تقديم الضوابط عىل تقديم القرابة ،هو األصل الرشعي يف مجيع
الواليات ،بخالف ما ذكره الفقهاء ممن سبق ذكرهم من مراعاة الرتتيب عىل أساس اإلرث،
ألنه ال عالقة بني احلضانة واإلرث حتى يقاس عليها ،وقد قال العز بن عبد السالم مبينا
املراتب التي راعاها الرشع يف الواليات املختلفة(:والضابط يف الواليات كلها أنا ال نقدم
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فيها إال أقوم الناس بجلب مصاحلها ودرء مفاسدها ،فيقدم يف الصالة األقوم بأركاهنا
ورشائطها ،عىل األقوم بسننها وآداهبا ،فيقدم يف اإلقامة الفقيه عىل القارئ ،واألفقه عىل
األقرأ ؛ ألن الفقيه أعرف باختالل األركان والرشائط ،وبام يطرأ عىل الصالة من املفسدات،
وكذلك يقدم الورع عىل غريه ،ألن ورعه حيثه عىل إكامل الرشائط والسنن واألركان ،أما
غسل املوتى وتكفينهم ومحلهم ودفنهم فيقدم فيه األقارب ألن حنوهم عىل ميتهم حيملهم
عىل أكمل القيام بمقاصد هذه الواجبات وكذلك يقدم اآلباء عىل األوالد ،ألن حنو اآلباء
أكمل من حنو األوالد .وكذلك تقدم األمهات عىل اآلباء يف احلضانة ملعرفتهن هبا وفرط
حنوهن عىل األطفال ،وإذا استوى النساء يف درجات احلضانة فقد يقرع بينهن وقد يتخري
والقرعة أوىل .ويقدم اآلباء عىل األمهات يف النظر يف مصالح أموال املجانني واألطفال.
()1

ويف التأديب وارتياد احلرف والصناعات ،ألهنم أقوم بذلك وأعرف به من األمهات)

ولكنا مع ذلك نرى أن حق القرابة مقدم عىل غريها ،فهو حق ال يمكن جحوده ،ولكنه
ال ينبغي أن يطغى عىل حق الولد يف التنشئة السليمة ،ولذلك نعجب أن يقول بعض
الفقهاء(:اشرتط يف البدائع يف العصبة احتاد الدين حتى لو كان للصبي اليهودي أخوان أحدمها
مسلم يدفع لليهودي ألنه عصبته ال للمسلم)( ،)2فهذا بعد عظيم عن املقاصد الرشعية ،فكيف
تقدم العصبة عىل اإلسالم.
 6ـ رشوط احلاضن
احلضانة من الواليات ،والغرض منها صيانة املحضون ورعايته ،وهذا ال يتأتى إال إذا كان
احلاضن أهال لذلك ،وهلذا يشرتط الفقهاء رشوطا خاصة ال تثبت احلضانة إال ملن توفرت فيه،
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار بعض هذه الرشوط ،وسنذكرها هنا مع ما جرى فيها من خالف:
( )1بترصف من :قواعد األحكام.75/1 :
( )2حاشية ابن عابدين.564/3 :
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األهلية العقلية والصحية:
نص الفقهاء عىل أنه ال تثبت احلضانة لطفل وال ملجنون ،أو معتوه ،ألن هؤالء عاجزون
عن إدارة أمورهم ويف حاجة ملن حيضنهم ،فال توكل إليهم حضانة غريهم ،ففي أسنى املطالب
عند ذكر رشوط احلاضنة(:أن تكون عاقلة فتسقط حضانتها باجلنون ،ولو متقطعا ؛ ألهنا والية،
وليست املجنونة من أهلها ؛ وألنه ال يتأتى منها احلفظ ،والتعهد بل هي يف نفسها حمتاجة إىل من
حيضنها ،ال بجنون يقع نادرا قصريا زمنه ،كيوم يف سنتني،فال تسقط حضانتها به كمرض يطرأ
ويزول)( ،)1ونص املالكية عىل أن جنون احلاضن يف بعض األوقات بحيث خياف رعب الولد
حني نزوله وضيعته مانع( ،)2ونص احلنابلة عىل أنه ال حضانة ملجنون ولو غري مطبق وال ملعتوه
وال لطفل ،ألهنم حيتاجون ملن حيضنهم(.)3
باإلضافة إىل األهلية العقلية املتحققة بالبلوغ والعقل ،اشرتط الفقهاء األهلية الصحية،
فلذلك اعتربوا من موانع احلضانة األمراض املعدية واملنفرة ،وذلك بأال يكون باحلاضن مرض
معد ،أو منفر يتعدى رضره إىل املحضون ،كاجلذام ،والربص وشبه ذلك من كل ما يتعدى رضره
إىل املحضون ،قال يف أسنى املطالب(:وتسقط باملرض الدائم كالسل ،والفالج إن عاق أمله عن
نظر املخدوم باحلضانة ،وهو املحضون بأن كانت بحيث يشغلها أمله عن كفالته ،وتدبري أمره ،أو
()4

عن حركة من يبارشها ،فتسقط يف حقه دون من يدبر األمور بنظره ويبارشها غريه)

وقال اخلريش عند قول خليل [:وعدم كجذام مرض ]( :يعني ومما يشرتط يف احلاضن أن
يكون ساملا من الربص املرض باملحضون ،وأن يكون ساملا من اجلذام املرض باملحضون فخفيفهام
ال يمنع وبعبارة :أدخلت الكاف الربص املرض واجلرب الدامي واحلكة وذكر صاحب اللباب ما
( )1أسنى املطالب.448/3 :
( )2التاج واإلكليل.597/5 :
( )3كشاف القناع.498/5 :
( )4أسنى املطالب.448/3 :
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يفيد أن املراد بقوله كجذام مجيع العاهات التي خيشى حدوث مثلها بالولد ،وظاهر قوله وعدم
كجذام يشمل ما إذا كان باملحضون ذلك أيضا إذ قد حيصل بانضاممهام زيادة يف جذام املحضون
()1

وبرصه)

ومما تتحقق به األهلية أيضا القدرة عىل القيام بشأن املحضون ،فال حضانة ملن كان عاجزا
عن ذلك لكرب سن ،أو مرض يعوق عن ذلك ،أو عاهة كالعمى واخلرس والصمم ،أو كانت
احلاضنة خترج كثريا لعمل أو غريه وترتك الولد ضائعا ،فكل هؤالء ال حضانة هلم إال إذا كان
لدهيم من يعنى باملحضون ،ويقوم عىل شؤونه ،فحينئذ ال تسقط حضانتهم.
ويف املنتقى(:إذا مل تكن يف حرز ،أو كانت غري مأمونة ،أو تضعف عنه ،أو سفيهة ،أو
سقيمة ،أو ضعيفة ،أو مسنة فال حضانة هلا حرة كانت أو غريها ،قاله مالك يف املوازية ،ووجه
ذلك أن احلضانة إنام هي للرفق بالصغري فإذا عجزت عن القيام به ،عدم الرفق وكان يف مقامه
عندها تضييع له)( ،)2يف الفتاوى اهلندية(:وال حضانة ملن خترج كل وقت وترتك البنت
()3

ضائعة)

ومما يمكن إحلاقه هبذا النوع من األهلية اإلقامة املناسبة للحاضن ،وذلك بأال تقيم
احلاضنة باملحضون يف بيت من يبغض املحضون ويكرهه.
األهلية الدينية واخللقية
وتتحقق هذه األهلية بام ييل:
إسالم احلاضن:
اختلف الفقهاء يف اعتبار هذا الرشط عىل قولني:

( )1اخلريش ،212/4 :وانظر :التاج واإلكليل.597/5 :
( )2املنتقى.187/6 :
( )3الفتاوى اهلندية.542/1 :
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القول األول :عدم اعتبار هذا الرشط ،وهو قول املالكية يف املشهور عندهم ،وعند احلنفية
بالنسبة للحاضنة األنثى ،فال يشرتط اإلسالم إال أن تكون املرأة مرتدة ،قال الكاسان يف رشوط
احلاضنة(:عدم ردهتا حتى لو ارتدت عن اإلسالم بطل حقها يف احلضانة ؛ ألن املرتدة حتبس
فيترضر به الصبي ،ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال املانع)( ،)1أما غري املسلمة كتابية كانت
أو جموسية فهي كاملسلمة يف ثبوت حق احلضانة ،وذلك برشط أن ال يعقل املحضون الدين ،أو
خيشى أن يألف الكفر ،فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إىل أناس من املسلمني(.)2
أما عند املالكية فإنه ولو خيف عليه ال ينزع منها ،وإنام تضم احلاضنة جلريان مسلمني
ليكونوا رقباء عليها ،ففي املدونة(:قلت :أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نرصانية أو
هيودية ومعها أوالد صغار ،من أحق بولدها؟ قال :هي أحق بولدها وهي كاملسلمة يف ولدها إال
أن خياف عليها إن بلغت منهم جارية أن ال يكونوا يف حرز ،قلت :هذه تسقيهم اخلمر وتغذهيم
بلحوم اخلنازير فلم جعلتها يف ولدها بمنزلة املسلمة؟ قال :قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي
تغذهيم إن أحبت بلحوم اخلنازير وباخلمر ،ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك منعت من
()3

ذلك وال ينزع الولد منها ،وإن خافوا أن تفعل ضمت إىل ناس من املسلمني لئال تفعله)
ومن األدلة التي استند هلا اصحاب هذا القول:

 1ـ عن رافع بن سنان ،أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ،فأتت النبـي  فقالت:
ابنتي وهي فطيم أو يشبهه ،وقال رافع :ابنتي ،فقال النبـي :اقعد ناحية ،وقال هلا :اقعدي
ناحية ،وقال هلام :ادعواها ،فاملت الصبـية إىل أمها ،فقال النبـي :اللهم اهدها ،فاملت إىل
أبـيها فأخذها(.)4
( )1بدائع الصنائع..42/4 :
( )2انظر :تبيني احلقائق.49/3 :
( )3املدونة.260/2 :
( )4أمحد ( )446/5وأبو داود ( )2244والنسائي يف الكربى حتفة األرشاف ()3594
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 2ـ أن احلضانة ألمرين؛ الرضاع ،وخدمة الطفل ،وكالمها جيوز من الكافرة.
القول الثان :ال حضانة لكافر عىل مسلم ،وهو قول اجلمهور ،ومن األدلة عىل ذلك(:)1
 1ـ أن احلاضن حريص عىل تربـية الطفل عىل دينه ،وأن ينشأ عليه ،ويرتبى عليه،
فيصعب بعد كربه وعقله انتقاله عنه ،وقد يغريه عن فطرة اَّلل التي فطر عليها عباده ،فال
يراجعها أبدا ،كام قال النبـي ( :كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه أو ينرصانه ،أو
يمجسانه)( ،)2فال يؤمن هتويد احلاضن وتنصريه للطفل املسلم.
 2ـ أن اَّلل تعاىل قطع املواالة بـني املسلمني والكفار ،وجعل املسلمني بعضهم أولياء
بعض ،والكفار بعضهم من بعض ،واحلضانة من أقوى أسباب املواالة التي قطعها اَّلل بـني
الفريقني.
 3ـ أن احلديث الذي استدلوا به من رواية عبد احلميد بن جعفر بن عبد اَّلل بن احلكم
بن رافع بن سنان األنصاري األويس ،وقد ضعفه حييـى بن سعيد القطان ،وكان سفيان
الثوري حيمل عليه ،وضعف ابن املنذر احلديث ،وضعفه غريه ،وقد اضطرب يف القصة،
فروى أن املخري كان بنتا ،وروى أنه كان ابنا(.)3
 4ـ أن احلديث قد حيتج به عىل صحة مذهب من اشرتط اإلسالم ،فإن الصبـية ملا
مالت إىل أمها دعا النبـي  هلا باهلداية ،فاملت إىل أبـيها ،وهذا يدل عىل أن كوهنا مع الكافر
خالف هدى اَّلل الذي أراده من عباده ،ولو استقر جعلها مع أمها ،لكان فيها حجة ،بل
أبطله اَّلل سبحانه بدعوة رسوله .
 5ـ أن القائلني هبذا يقولون :ال حضانة للفاسق ،فأي فسق أكرب من الكفر ،وأين
( )1انظر :زاد املعاد.461/5 :
( )2البخاري ،465/1 :مسلم ،2048/4 :ابن حبان ،336/1 :الرتمذي ،447/4 :البيهقي ،202/6 :أبو داود:
 ،229/4املوطأ.241/1 :
( )3انظر هامش ختريج احلديث.
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الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل عىل طريقته إىل الرضر املتوقع من الكافر.
القول الثالث :إجازة حضانة الكافرة يف فرتة الرضاعة وما بعدها بقليل ،وهو قول
الظاهرية قال ابن حزم( :األم الكافرة أحق بالصغريين مدة الرضاع ،فإذا بلغا من السن
واالستغناء مبلغ الفهم ،فال حضانة لكافرة وال لفاسقة)واستدل لذلك بقوله تعاىلَ ﴿:و ُأ ْو ُلوا
َْ
ض ِيف ِكت ِ
األ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل ِب َب ْع ٍ
َّلل ﴾ (األنفال ،)75:قال(:فأما األم فإنه يف يدها ؛ ألنه يف
َاب ا هِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن َح ْو َل ْ ِ
ني
بطنها ثم يف حجرها مدة الرضاع بنص قول اَّلل تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
ِ
كَام َل ْ ِ
ني ﴾ (البقرة)233 :فال جيوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهام اَّلل تعاىل فيه بغري نص)

()1

وقد أنكر ابن حزم عىل من تعدى هذه املدة ،من أصحاب القول األول ،وقال مفرقا بني
ات ُي ْر ِض ْع َن َأ ْو َال َد ُه هن
قوله وقوهلم (أما مدة الرضاع فال نبايل عن ذلك لقول اَّلل تعاىلَ ﴿ :وا ْل َوالِدَ ُ
ني ِ
كَام َل ْ ِ
َح ْو َل ْ ِ
ني ﴾(البقرة)233 :وألن الصغريين يف هذه السن ومن زاد عليها  -بعام أو عامني -
()2

ال فهم هلام ،وال معرفة بام يشاهدان ،فال رضر عليهام يف ذلك)
الرتجيح:

نرى أن األرجح يف املسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من حتديد فرتة احلضانة
بفرتة حاجة الولد للرضاعة وما بعدها بقليل ،أما إذا بدأ الولد يف القدرة عىل التمييز والفهم ،فإنه
ال يصح ائتامن الكافرة عىل مسلم بأي حال من األحوال.
وقد أنكر ابن حزم إنكارا شديدا عىل من ذهب إىل ذلك من أصحاب القول األول،
فقال(:فمن ترك الصغري والصغرية حيث يدربان عىل سامع الكفر ،ويتمرنان عىل جحد نبوة
رسول اَّلل  وعىل ترك الصالة ،واألكل يف رمضان ،ورشب اخلمر واألنس إليها حتى يسهل
عليهام رشائع الكفر ،أو عىل صحبة من ال خري فيه ،واالهنامك عىل البالء ،فقد عاون عىل اإلثم
( )1املحىل.144/10 :
( )2املحىل.145/10 :
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والعدوان ،ومل يعاون عىل الرب والتقوى ،ومل يقم بالقسط ،وال ترك ظاهر اإلثم وباطنه ،وهذا حرام
ومعصية ،ومن أزاهلام عن املكان الذي فيه ما ذكرنا إىل حيث يدربان عىل الصالة والصوم ،وتعلم
القرآن ،ورشائع اإلسالم ،واملعرفة بنبوة رسول اَّلل  والتنفري عن اخلمر والفواحش فقد عاون
عىل الرب والتقوى ،ومل يعاون عىل اإلثم والعدوان ،وترك ظاهر اإلثم وباطنه ،وأدى الفرض يف
()1

ذلك)

أمانة احلاضن:
نص أكثر الفقهاء عىل اشرتاط األمانة يف احلاضن ،فال حضانة لفاسق( ،)2ألن الفاسق ال
يؤمتن ،واملراد به الفسق الذي يضيع املحضون به ،كاالشتهار بالرشب ،والرسقة ،والزنى واللهو
املحرم ،أما مستور احلال فتثبت له احلضانة.
قال الشافعي يف التعبري عن هذا الرشط(:إذا كان من ينازع يف الولد أم أو قرابة غري ثقة فال
حق له يف الولد ،وهي كمن مل يكن يف هذه احلال ،وأقرب الناس به أحق باملنازعة كأن أمه كانت
غري ثقة وأمها ثقة ،فاحلق ألمها ما كانت البنت غري ثقة ،ولو صلح حال البنت رجعت عىل حقها
يف الولد كام تنكح فال يكون هلا فيهم حق وتئيم فرتجع عىل حقها فيهم ،وهكذا إن كان األب غري
ثقة كان أبوه يقوم مقامه وأخوه وذو قرابته فإذا صلحت حاله رجع إىل حقه يف الولد فعىل هذا
()3

الباب كله وقياسه)

وهذا يؤيد ما ذكر سابقا من أن العربة يف الرتتيب يف احلضانة يرجع لألمانة والدين والقيام
بشؤون املحضون قبل القرابة النسبية.
وقد عرب الرسخيس عن بعض تفاصيل هذا الرشط بقوله( :فإن كان أخوها ،أو عمها
( )1املحىل.145/10 :
( )2انظر :دليل الطالب ،287 :الفروع ،467/5 :الروض املربع ،249/3 :كشاف القناع ،498/5 :املهذب:
 ،169/2اإلقناع للرشبيني ،491/2 :الرشح الكبري.528/2 :
( )3األم.100/5 :
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مفسدا خموفا مل خيل بينه وبينها؛ ألن ضمها إليه لدفع الفتنة فإذا كان سببا للفتنة مل يكن له حق ضمها
إليه بل جيعل هو كاملعدوم فتكون والية النظر بعد ذلك إىل القايض ينظر امرأة من املسلمني ثقة
فيضعها عندها وكام يثبت للقايض والية النظر يف ماهلا عند عجزها عن ذلك ،فكذلك يف حق
نفسها ،فإن كانت البكر قد دخلت يف السن فاجتمع هلا رأهيا وعقلها وأخوها أو عمها خموف
عليها فلها أن تنزل حيث شاءت يف مكان ال خياف عليها ؛ ألن الضم كان خلوف الفتنة بسبب
االنخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حني دخلت يف السن واجتمع هلا رأهيا وعقلها

()1

ولعل أكرب من تشدد يف اعتبار هذا الرشط ابن حزم فقد قال بمنع األم نفسها من احلضانة
إن مل تكن أمينة عىل ولدها ،قال يف ذلك( :إن مل تكن األم مأمونة يف دينها ودنياها نظر للصغري أو
الصغرية باألحوط يف دينهام ثم دنيامها ،فحيثام كانت احلياطة هلام يف كال الوجهني وجبت هنالك
عند األب ،أو األخ ،أو األخت ،أو العمة ،أو اخلالة ،أو العم ،أو اخلال  -وذو الرحم أوىل من
()2

غريهم بكل حال ،والدين مغلب عىل الدنيا)

ولعله مل خيالف يف اعتبار هذا الرشط ،ويتشدد يف املخالفة غري ابن القيم ،فقد قال ابن
املفلح( :وقال األصحاب :وال حضانة لفاسق ،وخالف صاحب اهلدي

()3

ويقصد بذلك ابن القيم فقد أنكر عىل اشرتاطها ،وبرر ذلك بالواقع الذي يقيض بالقول
بخالف هذا الرشط ،وقد مر معنا أمثلة كثرية عن اعتباره للواقع وخاصة يف أمثال هذه املسائل،
فقال( :واشرتاطها يف غاية البعد ،ولو اشرتط يف احلاضن العدالة لضاع أطفال العامل ،ولعظمت
املشقة عىل األمة ،واشتد العنت ،ومل يزل من حني قام اإلسالم إىل أن تقوم الساعة أطفال الفساق
بـينهم ال يتعرض هلم أحد يف الدنيا ،مع كوهنم األكثرين .ومتى وقع يف اإلسالم انتزاع الطفل من

( )1املبسوط ،212/5:وانظر :حتفة املحتاج ،358/8:الفروع.616/5:
( )2املحىل.143/10:
( )3الفروع.467/5 :
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أبويه أو أحدمها بفسقه؟ وهذا يف احلرج والعرس واستمرار العمل املتصل يف سائر األمصار
()1

واألعصار عىل خالفه بمنزلة اشرتاط العدالة يف والية النكاح)

ومما استدل به لذلك أن النبي  مل يمنع ،وال أحد من الصحابة فاسقا من تربـية ابنه
وحصانته له ،وال من تزوجيه موليته ،والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق ،فإنه حيتاط
البنته ،وال يضيعها ،وحيرص عىل اخلري هلا بجهده ،وإن قدر خالف ذلك ،فهو قليل بالنسبة إىل
املعتاد ،والشارع يكتفي يف ذلك بالباعث الطبـيعي ،ولو كان الفاسق مسلوب احلضانة ،ووالية
النكاح ،لكان بـيان هذا لألمة من أهم األمور ،واعتناء األمة بنقله ،وتوارث العمل به مقدما عىل
كثري مما نقلوه ،وتوارثوا العمل به ،فكيف جيوز عليهم تضيـيعه واتصال العمل بخالفه .ولو كان
الفسق ينايف احلضانة ،لكان من زنى أو رشب مخرا ،أو أتى كبـرية ،فرق بـينه وبـني أوالده الصغار،
والتمس هلم غريه.
ونرى أن األرجح اعتبار هذا الرشط يف حال كون املحضون صاحب أقارب ممن يسعهم
حضانته ،فيقدم األعدل فاألعدل بغض النظر عن قرابتهم منه ،فيقدم العم عىل اجلد ،أو األخ ألم
عىل األخ الشقيق أو اخلال عىل األخ إن كانوا متصفني بالعدالة وغريهم يتصف بالفسق ،أما إن
كان حمدود القرابة ،وليس فيهم من يتصف بالعدالة ،فإن الرضورة تدعو إىل عدم اعتبار هذا
الرشط إال إذا ترضر املحضون ،فيلزم اعتباره ،ولو بأن حيضنه فرد من أفراد املسلمني ال قرابة
تربطه به.
وليست هناك صعوبة شديدة يف تطبيق هذا الرشط ،ألن املراد بعدم العدالة الفسق الظاهر
كرشب اخلمر وارتكاب الفواحش أما مستور احلال ،فيضم إىل العدل من باب الرضورة كام سبق
بيان علل ذلك.
رشد احلاضن:
( )1زاد املعاد.461/5 :
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وقد اعترب املالكية والشافعية هذ الرشط ،فال حضانة عندهم لسفيه مبذر لئال يتلف مال
املحضون.
قال خليل عند ذكره لرشوط احلاضن( :ورشد ،وخرج بذلك السفيه قال اللخمي :وهذا
إذا كان سفيها يف عقله ذا طيش وقلة ضبط ال حيسن القيام باملحضون وال أدبه ،أو كان سفيها يف
املال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء األمد ،وأما إن كان سفيها موىل عليه ذا صيانة وقيام باملحضون
فال يسقط حقه من احلضانة ،وذكر املتيطي اختالف الفقهاء يف السفيهة ،فقيل هلا احلضانة وقيل
()1

ال حضانة هلا)

وقد ذكر ابن عرفة استمرار اخلالف بني متأخري املالكية يف اعتبار هذا الرشط ،فقال:
نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقايض اجلامعة يومئذ بتونس وهو ابن عبد السالم فكتب إليه بأن
ال حضانة هلا فرفع املحكوم عليه أمره إىل سلطاهنا األمري أيب حييى بن األمري أيب زكريا فأمر باجتامع
فقهاء الوقت مع القايض املذكور لينظروا يف ذلك فاجتمعوا بالقصبة .وكان من مجلتهم ابن
هارون واألمجي قايض األنكحة حينئذ بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل املجلس بأن ال
حضانة هلا وأفتى ابن هارون وبعض أهل املجلس بأن هلا احلضانة ،ورفع ذلك إىل السلطان
املذكور فخرج األمر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمر قايض اجلامعة بأن يكتب بذلك إىل قايض
باجة ففعل وهو الصواب ،وهو ظاهر عموم الروايات يف املدونة وغريها(.)2
ونرى أن األرجح يف هذا اعتبار هذا الرشط كام ذكرنا يف العدالة إذا كان املحضون ذا مال
وخيف عليه من السفيه أن يفسد ماله ،لكن إن مل يكن له غري هذا السفيه ،فإنه يمكن تفادي سفهه
باحلجر عليه يف الترصف يف مال املحضون ،وليس ذلك بعسري يف عرصنا ،فيمكن أن حيفظ مال
االبن يف أي بنك ،ويمنع السفيه من الترصف يف ماله إال بقدر الرضورة.
( )1انظر :حاشية الدسوقي ،301/3 :الرشح الكبري.292/3 :
( )2رشح ميارة.273/1:

425

األهلية الرشعية:
ونقصد هبا حمرمية احلاضن للمحضون ،وذلك خيتلف حكمه بحسب احلاضن رجال كان
أو امرأة ،كام ييل:
بالنسبة للرجل:
وهو أن يكون حمرما للمحضون إذا كانت املحضونة أنثى مشتهاة فال حضانة البن العم
ألنه ليس حمرما ،وألنه جيوز له نكاحها فال يؤمتن عليها ،فإن كانت املحضونة صغرية ال تشتهى،
وال خيشى عليها فال تسقط حضانة ابن عمها ،وإذا مل يكن للمشتهاة غري ابن العم ،وضعت عند
أمينة خيتارها ابن العم ،كام يقول الشافعية واحلنابلة ،أو خيتارها القايض كام يقول احلنفية إذا مل يكن
ابن عمها أصلح هلا ،وإال أبقاها القايض عنده ،وعند املالكية يسقط حق احلضانة لغري املحرم.
ونرى يف هذا اعتبار هذا الرشط إال إذا كان للحاضن األجنبي من يتوىل أمر املحضون،
قال اخلريش(:احلاضن إذا كان ذكرا فإنه يشرتط يف حقه أن يكون له أهل يتولون املحضون من
رسية أو زوجة أو مستأجرة أو متربعة بذلك ألن الذكر ال يصري عىل ما تصري عليه النساء من
أحوال األطفال ..ويشرتط يف احلاضن الذكر إن كانت املحضونة أنثى تطيق الوطء أن يكون
حمرما هلا ولو يف زمن احلضانة بأن يتزوج أم املحضونة يف زمن إطاقتها ،وإال فال حضانة له يف
()1

زمنها ولو كان مأمونا ذا أهل عند مالك ،وأجازه أصبغ ذكره يف الذخرية)

وما ذكره مالك من التشديد يف هذا هو الصحيح ،وله قيمته الواقعية ،وقد دلت السنة عىل
ذلك ،فالنبـي  قىض بابنة محزة خلالتها وإن كانت ذات زوج ،ألن البنت حترم عىل الزوج حتريم
اجلمع بـني املرأة وخالتها ،وقد نبه النبـي  عىل هذا بعينه يف حديث داود بن احلصني ،عن
عكرمة ،عن ابن عباس ،فذكر احلديث بطوله ،وقال فيه( :وأنت يا جعفر أوىل هبا :حتتك خالتها،

( )1اخلريش.213/4 :
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()1

وال تنكح املرأة عىل عمتها ،وال عىل خالتها)

قال ابن القيم(:وليس عن النبـي  نص يقتيض أن يكون احلاضن ذا رحم حترم عليه
البنت عىل التأبـيد حتى يعرتض به عىل هذا املسلك،بل هذا مما ال تأباه قواعد الفقه وأصول
الرشيعة ،فإن اخلالة ما دامت يف عصمة احلاضن ،فبنت أختها حمرمة عليه ،فإذا فارقها ،فهي مع
()2

خالتها ،فال حمذور يف ذلك أصال)

ثم ذكر املفاسد املرتتبة عن اشرتاط املحرمية املؤبدة بقوله(:وال ريب أن القول هبذا أخري
وأصلح للبنت من رفعها إىل احلاكم يدفعها إىل أجنبـي تكون عنده ،إذ احلاكم غري متصد للحضانة
بنفسه ،فهل يشك أحد أن ما حكم به النبـي  يف هذه الواقعة هو عني املصلحة واحلكمة
والعدل ،وغاية االحتياط للبنت والنظر هلا ،وأن كل حكم خالفه ال ينفك عن جور أو فساد ال
()3

تأيت به الرشيعة ،فال إشكال يف حكمه  ،واإلشكال كل اإلشكال فيام خالفه)
بالنسبة للمرأة:

وذلك بأن تكون احلاضنة ذات رحم حمرم من املحضون كأمه وأخته( ،)4فال حضانة
لبنات العم والعمة ،واخلال واخلالة ،وهذا عند احلنفية واملالكية وليس هذا رشطا عند الشافعية
واحلنابلة ،ورصح الشافعية بأنه ال تثبت احلضانة لبنت العم عىل الذكر املشتهى ،وهو قول
احلنفية(.)5
 7ـ آثار احلضانة
()1أبو داود ( ،224/2رقم  ، )2065والبيهقى ( ،166/7رقم )13726
( )2زاد املعاد.489/5 :
( )3زاد املعاد.489/5 :
( )4انظر :كشاف القناع ،497/5 :حاشية البجريمي ،123/4 :روضة الطالبني ،110/9 :مغني
املحتاج ،454/3:حاشية ابن عابدين..564/3 :
( )5حاشية ابن عابدين.594/3 :
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حق احلاضنة يف أجرة احلضانة:
اختلف الفقهاء يف حق احلاضن يف أجرة احلضانة عىل قولني:
القول األول :أن احلاضنة هلا احلق يف طلب أجرة عىل احلضانة ،سواء أكانت احلاضنة أما
أم غريها ،وهو قول مجهور الفقهاء ،وسنذكر هنا آراء هذه املذاهب التفصيلية لكيفية تنفيذ هذا
احلكم:
مذهب احلنفية(:)1
نص احلنفية عىل أن أجرة احلضانة ثابتة للحاضنة ،سواء كانت أم ًا أو غريها ،وهي غري
أجرة الرضاع ،وغري نفقة الولد ،فيجب عىل األب ،أو من جتب عليه النفقة ثالثة أجور :أجرة
الرضاع ،وأجرة احلضانة ،ونفقة الولد ،فإذا كان للولد املحضون مال أخذه من ماله ،وإال فعىل
من جتب عليه نفقته.
وإذا كان للحاضنة مسكن يسكن الولد تبع ًا هلا ،فلذلك ال يقدر هلا أجرة مسكن ،وإن مل
يكن هلا مسكن( )2قدر هلا أجرة مسكن ،ألهنا مضطرة إىل إيوائه ،وإذا احتاج الصغري إىل خادم،
فإنه يقىض له به عىل أبيه املورس.

( )1انظر :البحر الرائق ،181/4 :حاشية ابن عابدين ،557/3 :الدر املختار ،561/3 :بدائع الصنائع.41/4 :
( )2اختلف فقهاء احلنفية يف وجوب أجر املسكن للحاضنة إذا مل تكن يف مسكن األب ،فقال بعضهم :عىل األب
سكنى احلاضنة وهو املختار عند نجم األئمة ،وبمثله قال أبو حفص فقد سئل عمن هلا إمساك الولد وليس هلا مسكن مع الولد
فقال :عىل األب سكنامها مجيعا ،واستظهر اخلري الرميل اللزوم عىل من تلزمه نفقته .وقال آخرون :جتب أجرة السكن للحاضنة
إن كان للصبي مال ،وإال فعىل من جتب نفقته .ونقل ابن عابدين عن البحر أنه ال جتب يف احلضانة أجرة املسكن ،ورجح ذلك
يف النهر ،ألن وجوب األجر (أي أجر احلضانة)ال يستلزم وجوب املسكن واختاره ابن وهبان والطرسويس.
وقد وفق ابن عابدين بني هذه األقوال بقوله :واحلاصل أن األوجه لزوم أجرة املسكن عىل من لزمه نفقة املحضون،
فإن السكن من النفقة ،لكن هذا إذا مل يكن هلا مسكن ،أما لو كان هلا مسكن يمكنها أن حتضن فيه الولد ويسكن تبعا هلا فال جتب
األجرة لعدم احتياجه إليه« ،ثم قال تعقيبا عىل توفيقه »:فينبغي أن يكون هذا توفيقا بني القولني ،وال خيفى أن هذا هو األرفق
للجانبني فليكن عليه العمل » انظر :حاشية ابن عابدين.562/3 :
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وإنام تثبت أجرة احلضانة لألم إذا مل تكن الزوجية قائمة ،أو مل تكن معتدة ،فإن كانت زوجة
أو معتدة ألب الطفل فإنه ال حق هلا يف أجرة الرضاع ،وال يف أجرة احلضانة ،وال جتب األجرة
عىل أبيه إال إذا كان الطفل فقري ًا ال مال له ،وإال فمن ماله.
وهذا كله إذا مل يوجد متربع يتربع بحضانته جمان ًا ،فإن وجد متربع ،وكان أجنبي ًا عن
الصغري ،وكان للصغري مال ،فإنه ال يعطى لألجنبي ،ولكن يعطى ملن هو أهل للحضانة بأجرة
املثل من ماله .أما إن كان املتربع من أقارب الصغري ،كالعمة مث ً
ال فإن األم يف هذه احلالة ختري بني
إمساكه جمان ًا ،وبني أخذه منها وإعطائه لعمته لتحضنه جمان ًا ،إال إذا كان األب مورس ًا ،وال مال
للصغري فإن األم أوى بحضانته باألجرة.
أما إذا كان األب معرس ًا ،والصغري مورس ،أو كان األب مورس ًا ،والصغري مورس ،فإنه
يعطى لعمته جمان ًا ،وذلك ألن نفقة أمه يف هذه احلالة تكون من مال الصغري ،وهو رضر عليه ،كام
ال خيفى.
مذهب الشافعية:
نص الشافعية( )1عىل أن أجرة احلضانة ثابتة للحاضن حتى األم ،وهي غري أجرة الرضاع،
فإذا كانت األم هي املرضعة وطلبت األجرة عىل الرضاع واحلضانة أجيبت ،ثم إن كان للصغري
مال كانت األجرة يف ماله ،وإال فعىل األب ،أو من تلزمه نفقته ،ويقدر هلا كفايتها بحسب حاله.
مذهب احلنابلة:
نص احلنابلة( )2عىل أن للحاضنة طلب أجرة احلضانة ،واألم أحق بحضانته ولو وجدت
متربعة حتضنه جمان ًا ،ولكن ال جترب األم عىل حضانة طفلها ،وإذا استؤجرت امرأة للرضاع
واحلضانة لزماها بالعقد ،وإن ذكر يف العقد الرضاع لزمتها احلضانة تبع ًا ،وإن استؤجرت
( )1انظر :املهذب ،401 :روضة الطالبني.105/9 :
( )2انظر :املبدع ،221/8 :املحرر يف الفقه.119/2 :
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للحضانة مل يلزمها الرضاع ،وإذا امتنعت األم سقط حقها ،وانتقل إىل غريها.
القول الثان :انه ليس هلا احلق يف طلب اجرة الرضاعة ،وهو قول املالكية والظاهرية ،بل
هلا احلق يف نفقة ولدها فقط ،وفيام ييل تفصيل املذاهب يف ذلك:
مذهب املالكية:
نص املالكية( )1عىل أنه ليس للحاضن أجرة عىل احلضانة ،سواء كانت أم ًا أو غريها ،بقطع
النظر عن احلاضنة ،فإهنا إذا كانت فقرية ولولدها املحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها
لفقرها إال للحضانة ،أما الولد املحضون فله عىل أبيه النفقة والكسوة والغطاء والفرش،
واحلاضنة تقبضه منه وتنفقه عليه ،وليس له أن يقول هلا :أرسليه ليأكل عندي ثم يعود.
وتقدر النفقة عىل والده باجتهاد احلاكم حسب ما يراه مناسب ًا حلاله ،كأن يقدر له شهري ًا،
أو كل مجعة ،أو نحو ذلك ،مما ذكر يف باب النفقة ،والصحيح عندهم أن تقدير السكنى يتوقف
عىل اجتهاد احلاكم ،فينظر إىل حال الزوجني ،فإن كانت مورسة ،فال سكنى هلا عىل األب ،وإن
كانت معرسة وجب عليه هلا السكنى(.)2
مذهب الظاهرية:
نص ابن حزم( )3عىل أن املرأة إن كانت يف غري عصمة زوجها ،وكانت منفسخة النكاح
بعد صحته بغري طالق أو طلقها طالقا رجعيا ،وهو رضيع فلها يف كل ذلك عىل والده النفقة
والكسوة باملعروف فقط ،وهو للمطلقة مدة عدهتا ،فإن كان فقريا كلفت إرضاع الولد وال يشء

( )1انظر :حاشية الدسوقي ،533/2 :التاج واإلكليل ،214/4 :الرشح الكبري.526/2 :
( )2اتفق املالكية عىل أن ما خيص املحضون من أجرة املسكن فهو عىل األب ،واختلفوا فيام خيص احلاضنة من أجرة
املسكن .ومذهب املدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة املسكن عىل األب للمحضون واحلاضنة معا .وقيل :تؤدي احلاضنة
حصتها من الكراء .وقيل :تكون األجرة عىل قدر الرءوس فقد يكون املحضون متعددا .وقيل :للحاضنة السكنى باالجتهاد،
أي عىل قدر ما جيتهد احلاكم ،انظر :حاشية الدسوقي.532/2 :
( )3انظر :املحىل.172/10 :
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هلا عىل األب الفقري ،فإن غاب وله مال أتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو عىل مال له ،ومثله
ود َله ِرزْ ُقهن و ِكسو ُهتن ِبا َْملعر ِ
ِ
وف﴾(البقرة)233:
ما لو امتنع وله مال لقوله تعاىلَ ﴿ :وعَ َىل ا َْمل ْو ُل ُ ُ ه َ ْ َ ُ ه ْ ُ
فإن كانت مطلقة ثالثا ،أو أمتت عدة الطالق الرجعي بوضعه ،فليس هلا عىل أبيه إثر طالقه
هلا ثالثا ،أو آخر ثالث ،أو إثر متام عدهتا من الطالق الرجعي إال أجرة الرضاع فقط لقول اَّلل
وال ِ
تعاىلَ ﴿ :و ِإ ْن كُ هن ُأ َ
وه هن
ت َمح ٍْل َف َأن ِْف ُقوا عَ َل ْي ِه هن َحتهى َي َض ْع َن َ ْ
مح َل ُه هن َف ِإ ْن َأ ْر َض ْع َن َلكُ ْم َفآ ُت ُ
ور ُه هن ﴾(الطالق)6:
ُأ ُج َ
فإن رضيت هي بأجرة مثلها ،فإن األب جيرب عىل ذلك ،وال يلتفت إىل قوله :أنا أجد من
ور ُه هن
يرضعه بأقل أو بال أجرة ،واستدل عىل ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ِإ ْن َأ ْر َض ْع َن َلكُ ْم َفآ ُت ُ
وه هن ُأ ُج َ
ِ
ٍ ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َرى﴾(الطالق)6:فأوجب اَّلل تعاىل هلن
ارس ُت ْم َف َس ُ ْ
َو ْأ َمت ُروا َب ْينَكُ ْم ِب َم ْع ُروف َوإ ْن َت َع َ ْ
األجرة ،إال مع التعارس ،والتعارس يف لغة العرب فعل من فاعلني ،فإذا قنعت هي بأجرهتا التي
أوجبها اَّلل تعاىل هلا باملعروف؟ فلم تعارسه ،وإذا مل تعارسه :فهي عىل حقها يف األجرة املؤمترة
باملعروف.
فإن مل ترض هي إال بأكثر من أجرة مثلها وأبى األب إال أجرة مثلها ،فلألب حينئذ أن
يسرتضع لولده غريها بأجرة مثلها ،أو بأقل ،أو بال أجرة إن وجد ،فإن مل يقبل غري ثدهيا ،أو ال
جيد األب إال من لبنها مرض بالرضيع ،أو من تضيعه ،أو كان األب ال مال له :فتجرب األم حينئذ
عىل إرضاعه ،وجترب هي والوالد حينئذ عىل أجرة مثلها ،إن كان له مال ،وإال فال يشء عليه لقوله
تعاىلَ ﴿ :ال ُت َض هار َوالِدَ ٌة ِب َو َل ِد َها﴾(البقرة)233:
وهذا كله واجب عندهم عىل الوالد يف الرضاع من أجرة أو كسوة أو نفقة سواء كان
للرضيع مال أو مل يكن ،صغرية كانت أو مل تكن ،زوجها أبوها أو مل يفعل بخالف النفقة عىل
الفطيم أو الفطيمة.
فإن مات األب فكل ما ذكرنا أنه جيب عىل الوالد من نفقة أو كسوة أو أجرة فهو عىل
431

وارث الرضيع إن كان له وارث عىل عددهم ،ال عىل قدر مواريثهم منه لو مات واألم من مجلتهم
إن كانت ترثه إن مات ،سواء كان للرضيع أو الرضيعة مال أو مل يكن  -بخالف نفقتهام وكسوهتام
ود َله ِرزْ ُقهن و ِكسو ُهتن ِبا َْملعر ِ
ِ
بعد الفطام لقول اَّلل تعاىلَ ﴿ :و َ
ف َن ْف ٌس ِإ هال
وف َال ُتكَ هل ُ
عَىل ا َْمل ْو ُل ُ ُ ه َ ْ َ ُ ه ْ ُ
وسعها َال ُت َضار والِدَ ٌة ِبو َل ِد َها و َال مو ُلود َله ِبو َل ِد ِه وعَ َىل ا ْلو ِار ِ
ث ِم ْث ُل َذلِ َك﴾(البقرة)233:
َ
َ َْ ٌ ُ َ َ
َ
ه َ
ُ ْ ََ
فإن ماتت ،أو مرضت ،أو أرض به لبنها ،أو كانت ال لبن هلا ،وال مال هلا :فإرضاعه عىل
بيت املال  -فإن منع فعىل اجلريان :جيربهم احلاكم عىل ذلك.
الرتجيح:
نرى أن األرجح يف املسألة هو أن حكمها خيتلف بحسب حال احلاضن واملحضون
وامللزم بأجرة احلضانة ،وبيان ذلك أنه إن كانت احلاضن ميسورة احلال ،ومل تكن بحاجة شديدة
إىل املال ،وكان زوجها يف نفس الوقت فقريا أو غري قادر عىل دفع أجرة هلا ،وكان املحضون ممن
ال ترهق حضانته إرهاقا شديدا بحيث حيبس احلاضن عن القيام بشؤونه ،فإن األرجح يف هذه
احلالة هو القول الثان لعدم حاجة احلاضن إىل اجلرة ،وترضر املحضون بدفعها.
أما إن كانت احلاضن حمتاجة أو فقرية ،أو قد حبست نفسها عىل املحضون ،وكان يف طاقة
الزوج دفع أجرة هلا ،فإن األرجح يف هذا هو وجوب دفع هذه األجرة ،وتتناسب قيمتها بحسب
حاله يرسا وعرسا.
أما يف احلالة العادية ،فإن الواجب عىل املورس دفع األجرة بخالف املعرس إال إذا اشتدت
حاجة احلاضن ،فيجب عىل املعرس التكلف لدفع أجرة هلا ،باعتبار احلاضن حمبوسة عىل مصالح
ولده ،وقد تنشغل بذلك احلبس عن التسبب يف أسباب الرزق ،فيجب هلا لذلك ما يكفيها عن
االنشغال به.
عالقة املحضون بغري احلاضن
اتفق الفقهاء عىل أن لكل من أبوي املحضون إذا افرتقا حق رؤيته وزيارته ،وتعهده بام
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حيتاج إليه ،وللمذاهب يف ذلك تفاصيل خمتلفة ال نرى تناقضها ،وهي ال تفرق يف أكثر التفاصيل
بني الذكر واألنثى ،وتفرق يف بعضها اآلخر ،وسنذكر بعض التفاصيل املتعلقة باجلانبني:
إن كان املحضون أنثى:
من األمور التي ذكرها الفقهاء ،وهي متعلقة باملحضون إن كانت أنثى:
 1ـ أهنا تكون عند حاضنها سواء كان أما أو أبا ليال وهنارا ،ألن تأديبها وتعليمها
يكون داخل البيت وال حاجة هبا إىل اإلخراج.
 2ـ أنه ال يمنع أحد األبوين من زيارهتا عند اآلخر ،ألن املنع من ذلك فيه محل عىل
قطيعة الرحم ،برشط أن ال يطيل الزائر املقام ،ألن األم بالبينونة صارت أجنبية ،والورع إذا
زارت األم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها ،وهذا احلق يثبت حتى مع غري الوالد ،قال
الباجي(:إذا كانت الصبية عند جدهتا مل يمنع رسول عمتها من زيارهتا وعيادهتا ،وال يمنع
عمته ا أن تأتيها ،قال مالك يف العتبية ،ووجه ذلك أن للعمة حقا يف مطالعة حاهلا ومعرفة
جماري أمورها وصحتها وسقمها وما تبارش من عملها للرحم التي بينهام فلها من ذلك ما
()1

ال يدخل به مرضة من كثرة مالزمتها)

 3ـ إذا مل يأذن زوج األم بدخول األب أخرجتها إليه لرياها ،ويتفقد أحواهلا ،وإذا
بخل األب بدخول األم إىل منزله أخرجها إليها لرتاها ،وله منع البنت من زيارة أمها إذا
خيش الرضر حفظا هلا ،وقد حدد الشافعية الزيارة بكوهنا مرة كل يومني فأكثر ال يف كل
يوم ،وال بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا ،وعند احلنابلة تكون الزيارة عىل ما
جرت به العادة كاليوم يف األسبوع.
قال ابن قدامة مبينا علل ذلك( :إذا كانت اجلارية عند األم أو عند األب ،فإهنا تكون عنده
ليال وهنارا ؛ ألن تأديبها وخترجيها يف جوف البيت ،من تعليمها الغزل والطبخ وغريمها ،وال حاجة
( )1املنتقى.186/6 :
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هبا إىل اإلخراج منه ،وال يمنع أحدمها من زيارهتا عند اآلخر ،من غري أن خيلو الزوج بأمها ،وال
يطيل ،وال يتبسط ؛ ألن الفرقة بينهام متنع تبسط أحدمها يف منزل اآلخر وإن مرضت ،فاألم أحق
()1

بتمريضها يف بيتها)

وقد تشدد بعض الفقهاء يف ذلك ،فقال(:وال يمنعه زيارهتا لئال يكلفها اخلروج لزيارته،
إال أن يكون أنثى فله منعها زيارهتا لتألف الصيانة وعدم الربوز ،واألم أوىل منها باخلروج لزيارهتا
والزيارة يف األيام مرة عىل العادة ال كل يوم ،وإذا زارت ال يمنعها الدخول لبيته وخييل هلا احلجرة
فإن كان البيت ضيقا خرج وال تطيل املكث يف بيته ،وعدم منعها الدخول الزم كام رصح به
املاوردي فقال يلزم األب أن يمكنها من الدخول وال يوهلها عىل ولدها للنهي عنه ويف كالم غريه
()2

ما يفهم عدم الوجوب وبه أفتى ابن الصالح)
إن كان املحضون ذكرا:

من األمور التي ذكرها الفقهاء ،وهي متعلقة باملحضون إن كان ذكرا:
 1ـ إن كان عند أبيه كان عنده ليال وهنارا ،وال يمنعه من زيارة أمه ،ألن املنع من
ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ،وال يكلف األم اخلروج لزيارته ،والولد أوىل منها
باخلروج.
 2ـ لو أرادت األم زيارته فال يمنعها األب من ذلك ،ملا يف ذلك من قطع الرحم،
لكن ال تطيل املكث ،وإن بخل األب بدخوهلا إىل منزله أخرجه إليها ،والزيارة تكون مرة
كل يومني فأكثر ،فإن كان منزل األم قريبا فال بأس أن يزورها االبن كل يوم ،كام قاله
املاوردي من الشافعية أما احلنابلة فكام سبق تكون الزيارة كل أسبوع.
 3ـ إن كان املحضون الذكر عند أمه كان عندها ليال ،وعند األب هنارا لتعليمه
( )1املغني.193/8 :
( )2رشح البهجة.407/4 :
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و تأديبه ،فقد نص املالكية عىل أنه إن كان املحضون عند األم فال متنعه من الذهاب إىل أبيه
يتعهده ويعلمه ،ثم يأوي إىل أمه يبيت عندها ،قال الباجي(:إذا كان االبن يف حضانة أمه مل
يمنع االختالف إىل أبيه يعلمه ،ويأوي إىل األم رواه ابن حبيب عن ابن املاجشون ،ووجه
ذلك أن االبن حمتاج إىل أن يعلمه أبوه ويؤدبه ويسلمه إىل من يعلمه القرآن والكتابة
والصنائع والترصف وتلك معان إنام تستفاد من األب فكان األب أوىل باالبن يف األوقات
التي حيتاج فيها إىل التعلم ،وذلك ال يمنع احلضانة ؛ ألن احلضانة ختتص باملبيت ومبارشة
عمل الطعام وغسل الثياب وهتيئة املضجع وامللبس والعون عىل ذلك كله واملطالعة ملن
يبارشه وتنظيف اجلسم وغري ذلك من املعان التي ختتص مبارشهتا بالنساء وال يستغني
الصغري عن من يتوىل ذلك له ؛ فكان كل واحد من األبوين أحق مما إليه منافع الصبي
والقيام بأمره)( ،)1وإن كان عند األب فلها احلق يف رؤيته كل يوم يف بيتها لتفقد حاله .ولو
كانت متزوجة من أجنبي من املحضون فال يمنعها زوجها من دخول ولدها يف بيتها،
ويقىض هلا بذلك إن منعها.
 4ـ إن مرض الولد كانت األم أحق بالتمريض يف بيت األب إن كان عنده وريض
بذلك ،وإال ففي بيتها يكون التمريض ،وهذا كام يقول الشافعية وعند احلنابلة يكون
التمريض يف بيتها ويزوره األب إن كان التمريض عند األم مع االحرتاز من اخللوة.

( )1املنتقى.186/6 :
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