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 فتاوى النوازل األسریة المعاصرة 

  ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات

  

  1جامعة  باتنة جامعة  - بدر الدین زواقة األستاذ الدكتور 

           جامعة تونس - الدكتورة شھرزاد عزوزة
                 

  :مقدمة

للفتوى أھمیة بالغة ومنزلة عظیمة في الحیاة العامة للمسلمین، ورغم 
ایة الذي أحاطتھا بھ الشریعة حین وضع العلماء شروطھا وضوابط سیاج الحم

لإلقتداء في القضایا المستجدة، إالّ أّن ما آلت إلیھ أحوال الفتوى في العالم 
اإلسالمي من الخطأ، واالنحراف، واالضطراب، والتسیب في اإلفتاء، وإصدار 

ا ما تتعارض فیھ األحكام یٌنبئ بمخاطر جسام، ذلك أّن المجتمع اإلسالمي كثیر
المصالح والمفاسد فیما بینھا، مما یجعل الحاجة ماسة إلى إزالة ذلك التعارض 
الذي یظھر تناقضا في الشریعة، ومنھ كان فقھ الموازنات بین المصالح 
والمفاسد ضرورة ملحة وحاجة ماسة للمسلمین على كل األصعدة،  ولعل من 

ألّن األصل  النوازل األسریة تزاحم،أخطر القضایا التي یكثر فیھا التعارض وال
في األبضاع الخطر والمنع، ولما یترتب على ذلك من اختالط األنساب، خاصة 

  .وأّن األسرة المسلمة تواجھ الیوم تحدیات خطیرة بسبب العولمة والتغریب
 :الھدف من البحث

بیان مدى مراعاة فتاوى النوازل األسریة المعاصرة لفقھ الموازانات  -
 .ل دراسة تطبیقیة لبعض النوازل المعاصرةمن خال
 .بیان مدى حاجة النوازل األسریة المعاصرة لفقھ الموازنات -
بیان دور فقھ الموازنات في معرفة طرق استنباط األحكام الشرعیة في  -

 .النوازل األسریة
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 :منھج البحث
م اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في استنباط معال

  .البحث في النوازل األسریة
  النوازل الفقھیة األسریة المعاصرة : أوال

 :المعاصرة باعتبار كونھ مركب  مفھوم النوازل األسریة   
  :                                                                    تعریف النوازل - 1

والنازلة : قوم المحكمالشدیدة تنزل بال:نازلة والنازلة: النوازل: لغة -أ
والنازلة المصیبة الشدیدة : ، وقال الفیومي)1(الشّدة من شوائد الدھر تنزل بالناس

  .)3(النازلة ھبوط الشيء ووقوعھ: ، وجاء في تاج العروس)2(تنزل بالناس
لم یتكلم العلماء المتقدمون عن النوازل بھذه التسمیة، : اصطالحا -ب

  .)4(، حتى أنھم وصفوه وصفا دقیقا و لم یفصلواولكن معناه كان متداوال بینھم
الفت��اوى : أَم��ا المت��أخرین فق��د ع��رف العالم��ة اب��ن عاب��دین الن��وازل بأنھ��ا

والواقعات، وھي مسائل استنبطھا المجتھدون المتأخرون لما ُسئلوا عن ذلك ول�م 
ھ�ي : ومن المعاصرین م�ن ق�ال .)5(یجدوا فیھا روایة عن أھل المذھب المتقدمین

  .)6(وفھم الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي معرفة
أَن النوازل ھي المسائل والمستجدات : وذكر الدكتور وھبة الزحیلي

الطارئة على المجتمع بسبب توسع األعمال، وتعقد المعامالت، والتي ال یوجد 
نص تشریعي مباشر أو اجتھاد فقھي بین البلدان واألقالیم الختالف العادات 

  .)7(یةواألعراف المحل
من التعریف اللغوي واالصطالحي نستنتج أن النوازل مصطلح یُطلق على      

الوقائع الشدیدة التي تنزل بالناس ویحتاجون فیھا إلى حكم شرعي، وھي مع 
ذلك مستجدة لم یسبق للفقھاء أن تحدثوا عنھا أو فصلوا فیھا و علیھ یكون 

   :التعریف المناسب
  .ة التي تستدعي حكما شرعیًاھي الوقائع المستجد: النوازل
 األحكام المتعلقة بإنشاء الرابطة الزوجیة :تعریف فقھ األسرة - 2

  .)8(وإنھائھا وما یترتب على كل منھا من أحكام وآثار و نتائج) األسرة(
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ھو مجموعة من األحكام الفقھیة الناظمة إلنشاء األسرة : شرح التعریف
فیة إنھاء ھذا العقد عند االقتضاء وما یترتب وبنائھا واآلثار المترتبة علیھ ثُّم كی

علیھ من آثار أو حقوق أو واجبات وما یترتب على موت أحد أفراد األسرة في 
ویطلق على فقھ األسرة أحكام األسرة، كما یُعرف الیوم بمصطلح  .)9(مالھ

األحوال الشخصیة ویُقصد بھ األوضاع التي تكون بین اإلنسان وأسرتھ وما 
  .)10(ھذه األوضاع من آثار حقوقیة و إلتزمات أدبیة أو مادیةیترتب على 

الَعْصر : جاء في لسان العربمن الَعصر و : تعریف المعاصرة - 3
: وقال الفّراء. العصر إنّاإلنسان لفي خسرو: والِعصر، الّدھر، قال هللا تعالى

عاَش وعاصر فالن أي لجأ إلیھ والَذ بھ : الوسیط،  وفي معجم )11(العصر دھرٌ 
العصر ھو الزمن المنسوب لشخص أو دولة أو نحو ، و)12(معھ في عصر واحد

 .))13عصر الرسول : ذلك، ومنھ
: مّما سبق یمكن الوقوف على المقصود بالنوازل الفقھیة المعاصرة أنّھا

تحتاج حكام األسرة التي یعصرھا الشخص والوقائع والمستجدات المتعلقة بأ
  .لبیان أحكامھا الشرعیة

  أھمیة االجتھاد في النوازل األسریة  - 4
یان صالح ھذه الشریعة ب :وتكمن أھمیة االجتھاد في النوازل فیما یلي

منھ أنّھا الكفیلة بتقدیم حلول ناجعة لكل المعضالت، ولكل زمان ومكان، و
مواكبة العصر، إّن األھمیة القصوى تظھر لما یتعلّق األمر إحداث التجدید و
األخالق الحصن المنیع إن لم نقل خط الدفاع األخیر عن القیم وبفقھ األسرة ھذا 

العقیدة الصحیحة، ذلك أّن األسرة المسلمة تتعرض الیوم إلى جملة من و
الھجمات بھدف تغیرھا وصبغھا بثقافات دخیلة، وأمام ھذه الھجمة صار الناس 

لھ  یتخبطون بین منھج المتشددین ومنھج المتساھلین، فیستفتون حتى من لیس
ذاك و و یضیع الحق بین ھذا و أخرىجتھاد فیظھر التناقض بین فتوى ورتبة اال

  .تضیع األمانة التي حَملھا هللا العلماء
إّن المتغیرات التي تعیشھا األسرة المسلمة أثر في المھام و األدوار التي 

أخذت حیًزا واسعا األسرة فقد تعددت وظائف المرأة وتنوعت وتنھض بھا 
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ن أھم ھذه المتغیرات مسلبا على أدائھا داخل األسرة، و ت مّما أثرخارج البی
  : ھذه الھجماتو

ما تعیشھ المجتمعات الغربیة من التطور المادي في شتى مجاالت الحیاة  - 1
مقابل التخلف الحضاري الذي تعیشھ المجتمعات العربیة على وجھ 

سالمیة الخصوص، ھذا ما جعل أصواتا كثیرة تتعالى داخل مجتمعاتنا اإل
مقارنة القیم جتمعات الغربیة وداعیة إلى ضرورة االنفتاح على الم

اإلسالمیة بالقیم الغربیة إلعطاء الصبغة اإلسالمیة للقیم الغربیة، ومنھ 
تسھیل عبورھا إلى األسرة المسلمة وما یرافقھا من أفكار وأنماط الحیاة 

 .الغربیة 
ولع بتقلید القوي، كما یقول في ظل ھیمنة نظام العولمة، وألّن الضعیف مُ  - 2

حدث للجیل الجدید انبھار بالثقافة الغربیة ومظاھر التمدن : ابن خلدون
مع التقصیر الكبیر لألسر المسلمة في تعلیم األوالد التقدم التكنولوجي وو

 .التعالیم اإلسالمیة صار اختراق ھذه األسر أمًرا سھًال مقارنة بذي قبل
عالمیة التي لھا تأثیر مباشر على أنماط الحیاة عقد الكثیر من المؤتمرات ال - 3

االجتماعیة، والواضح أّن الھدف منھا تعمیم أنماط حیاة األسرة الغربیة، 
 : وضرب القیم األسریة في اإلسالم، ومن أخطر ھذه المؤتمرات

 .)14(1994سبتمبر  13إلى  5مؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة من  -
 .1995الصین عام -أة ببكینالمؤتمر العالمي الرابع للمر -

في المكسیك،  1975وقد سبقھ ثالث مؤتمرات خاصة بالمرأة أحدھا سنة 
كینیا، لكن الذي كان ببكین  1985بالدنمارك و الثالث سنة  1980وآخر سنة 

ھو األشھر واألخطر، ألنّھ تضمن المنھاج الكامل للحركة النسویة الغربیة 
واألخالقیة والسلوكیة التي یراد فرضھا  المتطرفة، كما صّرح بقضایا القیمیة

على المرأة، رغم أّن فیھا تجاوزات كثیرة ألحكام الشریعة بل لكل األدیان 
السماویة الصحیحة وفیھا مخالفة للفطرة البشریة السویة ورغم اعتراض الدول 

اني بعد خمس اإلسالمیة علیھ وبعض الدول الكاثولیكیة إالّ أنّھ عقد مؤتمر ث
ملوك دول للضغط ، ُدعَي لھ أٌمراء ورؤساء والسالممي المرأة وسنوات سُ 

  .علیھم لسحب تحفظاتھم على مؤتمر بكین
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وألّن المرأة أھم ركیزة ترتكز علیھا األسرة فھي الحاضنة األولى للطفل 
والراعیة للزوج و األوالد، كان نصیبھا من ھذه الھجمة التغریبیة كبیًرا، ولعّل 

ھي اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال لك، ودلیل على ذخیر " سیداو"اتفاقیة 
والمنصف ) على زعمھم(التمییز ضد المرأة من حصولھا على نصیبھا الكامل 

ومنھ إقرار ) االقتصادیة واالجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة( في صنع القرارات
، مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولیة بین المرأة والرجل في البیت وفي موقع العمل

كما انطوت ھذه االتفاقیة على قضیة خطیرة حین اعتبرت الدین شكل من أشكال 
  .)15(التمییز ضد المرأة

كما ( وسط كل ھذه التیارات الجارفة تظھر بعض اآلراء لبعض المثقفین
تنادي بالتجدید والتغییر حتى في األحكام الشرعیة، التي وردت فیھا ) یسمونھم

لتشریعات اإلسالمیة التي أُلصقت بھا شبھات نصوص قطعیة بحجة الدفاع عن ا
وإنتقادات، من ذلك جاء في بحث الكاتبة الدكتورة شیرین شكري تحت عنوان 

وبقیت قوانین األحوال الشخصیة " :، قولھا"المرأة والجندر في الوطن العربي"
خاصة للمسلمین، أنّھا لم تتطور لتدرج كل ما جاء من أخلقیات إسالمیة في 

السنّة لیصبح قانونًا، فمثال حق الطالق أعطي كحق للرجل دون القرآن و 
ثبات وإجراءات في مساءلة أو تقیید في حین سلب عن المرأة لیصبح بعد إ

، ثّم توصي بتعدیل قوانین األحوال الشخصیة في العالم العربي )16(المحاكم
ییز ضد مؤكدة على تطبیق ما جاء في االتفاقیات الدولیة خاّصة التي تمنع التم

إعطاء و النشوز لتكون أساسا قانونیا و المرأة فتطالب بإلغاء مبدأ أي الطاعة
، وقد غفلت الكاتبة عن أمر )17(تفسیرات تتماشى مع العصر حول الموضوعین

ما تعلق بھما من أحكام، لیس إلغاء الطاعة و النشوز و ھو أّن مشكلة المرأةو
  .ماشى مع روح الدین و مقاصدهولكن إعادة النظر في تفسیرھا و لجعلھا تت

أنواع من النوازل لم تعرفھا األّمة جدنا أنفسنا أمام قضایا متعددة وھكذا و
من قبل، خاصة و أّن ھناك الكثیر من الفتاوى المتساھلة التي تؤدي إلى تمییع 

بالمقابل ظھرت الكثیر من الفتاوى ن من أجل إظھاره ُمتمدنا میسرا والدی
ل كاھل الناس وتنفرھُم من الدین وقد یؤدي إلى تملصھم من المتشددة التي تُثق
  . األحكام الشرعیة
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العلماء  في ظل المتغیرات التي تحدثنا عنھا یأتي دورأمام ھذا و ذاك و    
تبیان األحكام الشرعیة للناس المتسمة بالوسطیة لتكون العاملین في االجتھاد و

لألسرة المسلمة دون التأثر فتاویھم المبنیة على أصول الشریعة سد منیع 
  .بالتیارات الجارفة واألفكار المنحرفة

  تصنیف النوازل األسریة - 5
غالء المھور، أحكام تعدد  :نوازل متعلقة بالرابطة الزوجیة -أ

الزوجات فقھا وقانونا، زواج المصیاف، زواج القرید، مسألة إسناد الطالق الى 
انتظار الزواج المفقود، التعویض  القاضي، الخلع القاضي حقیقتھ وحكمھ، مدة

عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة، حكم تحدید اكثر الصداق، منع تعدد 
الزوجات، حكم تحدید سن الزواج، الطالق عبر وسائل االتصال الحدیثة، مدة 

 .انتظار زوجة المفقود
نوازل متعلقة بالظواھر االجتماعیة والفكریة المعاصرة المتعلقة  -ب

االختالط أحكامھ وأثاره، الخلوة أحكامھا وآثارھا، حكم عمل  :ھ األسرةبفق
المرأة في التمثیل، قتل المرأة ألجل الشرف، العنف األسري حقیقتھ وحكمتھ، 
القضاء واإلفتاء للمرأة، الشورى والحسبة للمرأة، إمامة الصالة للمرأة، العمل 

 .في المجال اإلعالمي للمرأة، أسباب العنوسة
النكاح المدني فرقھ، النكاح : وازل متعلقة باألقلیات المسلمةن -ج

الصوري وفُرقھ، النكاح الذي تجریھ المراكز اإلسالمیة وفرقھ، نكاح الكتابیة 
حكمھ وضوابطھ، النفقة والحضانة، إسالم المرأة قبل زواجھا وما یترتب علیھ 

للغة العربیة، من آثار، تفویض الطالق إلى ید الزوجة، إیقاع الطالق بغیر ا
توكیل غیر المسلم في الخلع، الخلع على الحضانة أو إسقاطھا، الخلع على نفقة 
الصغیر، حكم إسالم المرأة و بقاء زوجھا على غیر اإلسالم، الطالق الصوري 

  .تحقیقًا لبعض المصالح
استئجار الرحم، زراعة الرحم، بنوك : النوازل الطبیة في فقھ األسرة -د

النسب بالوسائل الطبیة المعاصرة، األخطاء الطبیة، بنوك النطف، إثبات 
  .الحلیب
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  فقھ الموازنات و النوازل األسریة  : ثانیا
  : تعریف فقھ الموازنات -1 

المعادلة والمقابلة المحاذاة، یقال وازنھ عادلھ : جمع موازنة وھي: لغة
ي الموازنة ، وتأت)19(ووازنھ عادلھ وقابلھ وحاداه. )18(وقابلھ، جمع موازنة

، أي أنھ وأنبتنا فیھا من كل شيء موزون: بمعنى التقدیر نحو قولھ تعالى
  . )20(مقدر بمقدار معین حسب ما تقتضیھ الحكمة

  : ُعرف بعدة تعاریف متصل بعضھا ببعض :إصطالحا
  ". تعارض المصلحتین وترجیح أحدھما : "عّرفھ العز بن عبد السالم بقولھ -
ترجیح خیر الخیرین وشر الشرین وتحصیل : "ابن تیمیةوزاد شیخ اإلسالم  -

  .)21("أعظم المصلحتین بتفویت أدناھما ودفع أعظم المفسدتین باحتمال أدناھما
اّن الموازنة في الفعل ذو الوجھین  : وفّصل اإلمام الشاطبي في ذلك حیث یرى -

  .)22(منسوبا إلى الجھة الراجحة وفي إطالق الحكم بالمقارنة على الغالبة
ھو العلم الذي یتمكن بھ المجتھد من االختیار بھ المصالح : وعلیھ یمكن القول

  .المتعارضة مع الفاسدة بما یحقق مقصود الشارع
  مدى حاجة النوازل الفقھیة لفقھ الموازنات         - 2

معقل األول للدفاع عن العقیدة، كونھا ال تحدثنا عن أھمیة األسرة،سبق و
داخل المجتمع یول على ذلك اھتمام الشریعة باألسرة منذ األخالق والقیم، و

نشأتھا، وحتى في أشد مراحلھا عند الفرقة بین الزوجین، فوضع لھا أسس 
وقواعد، كما اھتم بالعالقة الزوجیة في أدق تفاصیلھا و حدد العالقة بین اآلباء 

تلقى فیھا واألبناء والعكس، بما یضمن االنسجام و التوافق إلیجاد بیئة صالحة ی
األبناء تعالیم اإلسالم و مفاھیمھ الصحیحة، وعلى قدر أھمیة األسرة على قدر 

  .                                   خطورة االجتھاد في القضایا المتعلقة بھا
لكن الناظر في أحوال العلماء یرى بوضوح أن االختالف في الفتاوى 

في بعض األحیان إلى التناقض، یدخل المتعلقة بالمستجدات الفقھیة والذي یصل 
المسلمین في حیرة تسیئ لشریعتنا، وھذا راجع بدایة إلى إختالف مناھجھم في 
الفتوى، فمنھا منھج التضییق والتشدید والتعصب االجتھاد خاصة في النوازل 

استصحاب النظر المقاصدي، لذلك اإلمام الشاطبي شرط لبلوغ  الفقھیة دون
إنما تحصل درجة االجتھاد لمن اتصف بوصفین : "يدرجة االجتھاد مایل



  شھرزاد عزوزة. د – بدر الدین زواقة /د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                  1084

أحدھما فھم مقاصد على كاملھا، و الثاني التمكن من االستنباط بناء عتى فھمھ 
، و إذا أعمل ھذا النوع من الفقھاء القواعد الفقھیة بالغ في استعمال )23("فیھا 

یھا قاعدة سد الذرائع، وفي عند كل خالف، مضیقا في تطبیق القواعد التي ف
التسیر  على الناس، في الطرف اآلخر نجد المنھج المبالغ في التسیر والتساھل؛ 
معلال منھجة بسماحة الشریعة، وان االختالف رحمة، فیفرط في اعتبار 
المصلحة ولو خالفت النص متتبعا للرخص، لذلك یبقى منھج الوسطیة 

  .  واالعتدال، ھو المنھج األمثل و االقرب إلى الحق
اط العلماء في ھذه المسألة ألّن لھا عالقة بمقصد من مقاصد وقد احت

الشریعة لحفظھا وھي كلیة حفظ  الِعرض والنسل لذلك حرص الشرع على 
إقامة األسرة، وبیان األحكام لرعایتھا، وتأمین الحمایة لھا، ومنع االعتداء 

صل علیھا، فالعرض ھو ما یمدح بھ اإلنسان و یذم و محلھ المرأة فھي في األ
، )31(محرمة على الرجال في الوطء واالستمتاع إالّ بعقد النكاح أو ملك الیمین

لذلك امتنع االجتھاد فیما إذا اختلطت ُمحرمة بنسوة قریة محصورات ألنّھ لیس 
  .)32(أصلھن اإلباحة حتى یتأید االجتھاد باستصحابھ

 كل ماوكما احتاطت الشریعة في األبضاع، فحرمتھا إالّ بالنكاح، حّرمت 
ساء، كما ُحرم النذریعة فحرمت الخلوة بین الرجال ویوصل إلیھا سًدا لل

اء غیرھا في مثل ھذه األمور تتناقض أراالختالط بینھم، والنظر بشھوة و
  .   أصولھاالعلماء، تفرزھا بما یتوافق وروح الشریعة و

بمنھج لعّل فقھ الموازنات ھو المعیار األمثل لذلك، لما لھ من صلة و        
التطبیق، وآلیات تنزیل األحكام الشرعیة المستمدة من أصول الشریعة على 

  .  واقع الناس
   :ما يلزم اعتباره عند التعامل بفقه الموازنات في النوازل األسرية المعاصرة-3

مجریاتھا وما ینشأ موازنات یكون بالنظر في األمور وإّن التعامل بفقھ ال
في الموازنة بین المصالح درء للمفاسد، و الح أوعن ذلك من تحقیق المص

والمفاسد البّد من النظر إلى ما یترتب على الحكم في المال واآلثار مع مراعاة 
المتغیرات السریعة التي تشھدھا مجتمعاتنا اإلسالمیة فھو إًذا عمل شائك تكتنفھ 

اعتبارات یضعھا المتصدر لھذا العمل خطار كثیرة لذلك البّد ن ضوابط وأ
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شاق في حسبانھ، وھذه االعتبارات إّما أن تكون على مستوى الفھم أو مستوى ال
  :تطبیق الحكم على النازلة وبیان ذلك كالتالي

وذلك بفھم حقیقة النازلة وإدراكھا إدراًكا تاًمأ : على مستوى الفھم - 1
حتى یتمكن من تصورھا تصورا دقیقا بمعرفة حقیقتھا وتشخیص صفاتھا وفھم 

امینھا الشاملة والكلیة، وذلك یمّكنھ من التحلیل العلمي المعاصر، أبعادھا ومض
وال یتمكن من ذلك إالّ بفقھ الواقع فاستنباط الحكم ال یكون محكما مالم 
یستصحب الفقیھ إلى جانب النظر في النصوص واألدلة النظر إلى الواقع 

كام الشرعیة، وكشف تفاصیلھ ومنھ كان لفقھ الواقع أثره العظیم في استنباط األح
وال یتمكن المفتي وال الحاكم ": ویوضح ھذه األھمیة ابن القیّم رحمھ هللا بقولھ

من الفتوى والحكم بالحق إالّ بنوعین من الفھم أحدھما فھم الواقع والفقھ فیھ 
واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى یحیط بھ علًما، 

اجب في الواقع وھو فھم حكم هللا الذي حكم بھ أو على والنوع الثاني فھم الو
  . "لسان رسولھ في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھما على اآلخر

فالعالم من یتوصل بمعرفة الواقع و التفقھ فیھ فیھ إلى معرفة حكم هللا 
 ..".ومن سلك غیر ھذا أضاع على الناس حقوقھم : "، ثّم قال)33(ورسولھ

واقع و جزئیاتھ وتفاصلھ في عصرنا ھذا كان  سببًا إّن التقصیر في فھم ال
في آن واحد أدى ذلك ، ومباشًرا في تخبط الفتوى وتضاربھا في بعض األحیان

  .إلى إحداث فجوة بین مراد الشارع و سلوكات و أحوال الناس 
ال یصح للعالم إذا ُسئل عن أمر كیف یحصل : "یقول اإلمام الشاطبي      

یجیب بحسب الواقع فإن أجاب على غیر ذلك أخطأ في عدم في الواقع إالّ أن 
إعتبار المناط المسؤول عن حكمھ ألنّھ ُسئل عن مناط معین فأجاب عن مناط 

  .)34("غیر معیّن
من ھنا یتبین لنا أھمیة فقھ الواقع خاصة في النوازل األسریة التي لھا     

ثوابتھا وأصالتھا أمام عالقة مباشرة باستقرار األسرة ة الحفاظ على متانتھا و
المتغیرات التي تطرأ على الحیاة وبسرعة غریبة، یقول الدكتور نورالدین 

وتتأكد عملیة فھم االقع في العصر الحالي، حیث برزت للوجود : "الخادمي
طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجاالت مختلفة وجدت على ساحة 
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، مشكالت مستعصیة ودقیقة ال الفكر والسیاسة واالقتصاد والطب واألخالق
یمكن الحسم فیھا من الوجھة الشرعیة إالّ بمعرفة أحوالھا ووقائعھا وخلفیاتھا 
ودوافعھا، مّما یجلي حقیقتھا ویحرر طبیعتھا ویساعد على إدراجھا ضمن 

  .)40("أصولھا وإلحاقھا بنظائرھا و تأطیرھا في كلیاتھا و أجناسھا
میة معرفة الناظر في النوازل بمواقع وأكد اإلمام الشاطبي على أھ   

وبإحكام النظر في ھذا المعنى یتبین للناظر ان یبلغ درجة : "االختالف فقال
االجتھاد، ألنّھ یصیر بصیًرا بمواضع االختالف، جدیًرا بأن یتبین لھ الحق في 

من : "كّل نازلة تعرض لھ، و لذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف فعن قتادة
  .ف االختالف لم یشم أنفھ الفقھال یعر

  :على مستوى التطبیق أي تنزیل األحكام عل النوازل - 2
  :على الناظر في النوازل مراعاة جملة من االعتبارات منھا

عند الموازنة بین المصالح المتعارضة والمفاسد المتعارضة أو  -
جاءت المصالح المتعارضة مع المفاسد البد من مراعاة الكلیات الخمس التي 

الشریعة لتحقیقھا بمعنى أن ال یفضي تحقیق المصلحة الجزئیة إلى تفویت 
مصلحة عظمى یقول ابن عاشور معلقًا على فعل ھارون علیھ السالم عندما 
استخلفھ موسى علیھ السالم في بني إسرائیل، وكان اجتھاده ذلك مرجوحا ألّن 

ة عنھ ألّن صالح حفظ األصل األصیل للشریعة أھم من حفظ األصول المتفرع
وھذا األمر یتطلب منھ أن  .االعتقاد ھو أُم المصالح التي بھا صالح االجتماع

  .یكون على معرفة بمقاصد الشریعة على وجھ الكمال
فمعرفتھ لمقاصد الشریعة یعنیھ على معرفة أحكام النوازل ویسھّل علیھا 

لل األحكام إیجاد حكمھا وذلك إلدراكھ مقاصد التشریع التشریع من خالل ع
وِحكم أنواع التصرفات الشرعیة وتتبع دالئل النصوص الوافیة بحاجات الناس 

، یقول السبكي في بیان شروط )35(والقاضیة على إشكاالتھم الواقعة والمتوقعة
أن یكون لھ الممارسة والتتبع لمقاصد الشریعة ما یكسبھ قوة یفھم : "المجتھد

سبق ورأینا أّن اإلمام الشاطبي اشترط  ، وكذلك)36(منھا مراد الشارع من ذلك
لمن یبلغ درجة االجتھاد فھم المقاصد الشرعیة ومعرفتھا على كمالھا والتي 

إنما تحصل درجة االجتھاد لمن اتصف : "تؤھلھ للنظر و لالستنباط فیقول



  فتاوى النوازل األسریة المعاصرة ومدى اعتبارھا لفقھ الموازنات                                               
  

 

 1087                                                                    الدولي الثامن المؤتمر

أحدھما فھم مقاصد الشریعة على كمالھا، والثاني التمكن من : بوصفین
  .)37(ھمھاالستنباط بناًءا على ف

وإذا لم یكن للفقیھ فھم وإدراك لمقاصد الشرع و حفظ ضروریاتھ أغلق 
الباب بالمنع على الكثیر من المباحات أو فتحھ على مصراعیھ بتجویز كثیر من 
محظورات ولھذا ذكر األصولیون عّدة ضوابط من أجل تحقیق المصلحة 

  : المعتبرة والعمل بھا عند النظر واالجتھاد وھي
 .لمصلحة ضمن مقاصد الشریعةإدراك ا -
 .أن ال تخالف نصوص الكتاب و السنة -
 .أن تكون مصلحة قطعیة أو یغلب على الظن وجودھا -
 .أن تكون مصلحة كلیة  -
 . )38(أال یفوت اعتبارھا مصلحة أھم منھا أو مساویة لھا -

كما یجدر اإلشارة ھنا أنّھ على الناظر في النازلة وھو یوازن بین 
إعمال القواعد الفقھیة ألنّھا تساعد على إدراك مقاصد  المصالح والمفاسد

إنھا تساعد على إدراك مقاصد الشریعة : "الشریعة، یقول الطاھر بن عاشور
ألّن القواعد األصولیة ترتكز على جانب االستنباط وتالحظ جوانب التعارض 
والترجیح وما شابھ ذلك من القواعد التي لیس فیھا شیىء من مالحظة مقاصد 

لشرع، أّما القواعد الفقھیة فھي مشتقة من الفروع والجزئیات المتعددة بمعرفة ا
  .)39("الترابط بینھا ومعرفة المقاصد الشرعیة التي دعت إلیھا

والقواعد التي یحتاجھا الناظر في النوازل ھي القواعد التي تعرف بقواعد 
یھ الشریعة وھو المقاصد سواء كان منھا ما یُبیّن األساس العام الذي قامت عل

  .جلب المصالح ودرء
المفاسد أو تلك التي تبین أقسام المصلحة من حیث درجتھا فیعرف  -   

الناظر ماذا یقدم و ماذا یؤخر، و أیضا تلك التي تُظھر دور المجتھد في االلتفات 
إلى المعنى المصلحي كقاعدة البّد من االلتفات إلى معاني األموال إلى 

  .)40(مجردة
الشارع لم یقصد التكلیف بالشاق "القواعد المتعلقة برفع الحرج كقاعدة وأیضا 

، وأیضا القواعد المتعلقة بمآالت األفعال ومقاصد المكلفین )41("واالعنات فیھ
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، فینبغي للمجتھد أن ینظر إلى )42(النظر في المال معتبر مقصود شرعا: كقاعدة
  .)43(األحكام الشرعیة مسببات األحكام و أسبابھا لما یترتب على ذلك من

وغیرھا من القاعد كقواعد إزالة الضرر خاصة قاعدة درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح، ویحتاج إلى قاعدة األمور بمقاصدھا، وكل ذلك على سبیل 

  .المثال ال حصر لكثرة ھذه القواعد
ولّما یتعلق األمر بفقھ األسرة تكون القاعدة األصولیة سد الذرائع من أھم 

، فلّما حّرم الزنا لحفظ "األصل في االبضاع التحریم"القواعد إعماال، ألّن 
، فقاعدة سّد الذرائع ھو إغالق )44(العرض حّرم الخلوة باألجنبیة سًدا للذریعة

الطرق والمسالك التي تؤدي إلى الوقوع في كمنع االختالط بین الرجال والنساء 
  .لما یؤدي إلیھ من مفاسد ال تحصى

ا كان التصرف منھیًا عنھ سًدا للذریعة المؤدیة إلى المفسدة أو ولكن إذ
الضرر فإنّھ إذا وجدت مصلحة ومنفعة أعظم من الضرر فإن ھذه الذریعة یجب 
فتحھا للمصلحة الراجحة، لذلك جاء ما ُحرم سد الذریعة أبیح للمصلحة 

  .)45(الراجحة
 ،)46( المحّرم كما أبیح النظر للخاطب والشاھد والطبیب من حملة النظر

ومن ذلك أیضا سفر المرأة دون محرم، فإنّھ یباح لھا إذا خشي ضیاع المرأة إذا 
كمنع خروج المرأة إلى العمل خاصة في مجال . )47(لم تسافر إالّ مع محرم

یختص بھ الرجال سًدا لذریعة الخلوة واالختالط المؤدي إلى الفساد وخراب 
  .  )48(وج واألوالداألسر فضال على ذلك تضییع حقوق الز

  :اعتبار المعیار الصحیح إلدراك المصالح والمفاسد - 4
من المعلوم أّن الشریعة اإلسالمیة جاءت لتحقیق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد، فما من حكم شرعھ هللا إالّ وھو لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة 

الشریعة أنّھا شرعت  المعلوم من: "أو لھما معا، یقول اإلمام الشاطبي رحمھ هللا
لمصالح العباد فالتكلیف كلّھ، إّما درء مفسدة وإّما لجلب مصلحة أو لھما معا، 

المصالح : "، ویقول العّز بن عبد السالم)49("فداخل تحتھ مفتخي لما وضعت لھ
  .)50("ضربان أحدھما حقیقي وھو األفراح واللّذات والثاني مجازي وھو أسبابھا
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مصلحة المعتبرة والتي ُیبنى علیھا الحكم بالتحلیل أو وعلیھ فتقریر ھذه ال
التحریم غیر متروك لفھوم الناس القاصرة المتأثرة بمؤثرات الواقع المعاش فما 
یتخیّلھ الناس نفًعا أو ضًرا یتأثر باألھواء واألغراض الخاصة یقول اإلمام 

ر من حیث المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنّما تعتب: "الشاطبي
تقام الحیاة الدنیا للحیاة األخرى، ال من حیث تقام الحیاة الدنیا العادیة أو درء 

  .)51(مفاسدھا العادیة
ولكن تقریر ھذه المصلحة راجع إلى الشرع بالفساد فھو المفسدة 

ولو اتبع الحق : والخروج عن ھذا المعیار یكون إتباع للھوى قال تعالى
  )71: المؤمنون( األرض و من فیھن أھواءھم لفسدت السماوات و

إًذا تحدید المصلحة راجع للمنظور الشرعي ال العقلي أو ھوى النفوس 
ألّن العقل ال یستقل بدرك المصلحة فإذا لم یشھد لھ الشرع بل عارضھا فھي 

  .)52(مردودة
و لكن حقیقة المصلحة ھي : وجاء في مقدمة كتاب المصلحة المرسلة

تمشي مع منھج الشرع في عمومھ وإطالقھ، ال خاصة  المصلحة الشرعیة التي
وال نسبة، فھي التي یشھد لھا الشرع الذي جاء لتحقیق مصالح العباد ومراعاة 
جمیع الوجوه ألّن الشرع ال یُقر مصلحة تتضمن مفسدة مساویة لھا أو رابحة 

  .    )53(علیھا ظھر أمرھا أو ُخفي على باحثھا ألّن الشرع حكیم علیم
فإذا لم یوجد للشرع اجتھد العالم في النازلة لیرى ھل ھي : ویضیف

محققة لمصلحة مما جاء الشرع لتحقیقھا في العقیدة أو النفس، أو العرض أو 
  .)54(وأنھا خالیة من مفسدة تضر ببعض ھذه الضروریات ...النسب

و یكون النظر في المآالت بأّن ال یتسرع بالحكم والفتیا إّال : إعتبار المآل
عد النظر إلى ما تؤول إلیھ األفعال والتصرفات وھذه قاعدة ثابتة في الشریعة، ب

النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرًعا كانت : "یقول اإلمام الشاطبي
األفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أّن المجتھد ال یحكم على فعل من األفعال 

بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك  الصادرة عن المكلفین باألقدام أو باألحجام إالّ 
الفعل مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب أو المفسدة تدأر، ولكن لھ مآل على خالف 

  .مما قصد فیھ



  شھرزاد عزوزة. د – بدر الدین زواقة /د.أ 
  

 

   فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضالت الفھم ومزالق التنزیل                                  1090

وقد یكون غیر مشروع لمفسدة تنشأ عنھ أو مصلحة تتدفع بھ، و لكن لھ 
مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول في األول بالمشروعیة فربما أدى 

فیھ إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا فیكون ھذا استجالب المصلحة 
  . )55(..."مانًعا من إطالق القول بالمشروعیة

وكثیرة ھي الفتاوى التي كانت سببا في انتشار الشرور داخل المجتمع 
وما ذلك إالّ أنّھ لم یعتبر فیھا ما تؤول إلیھ بعض المستجدات مفاسد وأضرار 

خصصات بدعوى المساواة بین الجنسین وبضغط كجواز عمل المرأة في كل الت
من منظمات ھیئة األمم المتحدة المدافعة عن حقوق المرأة بسبب االختالط في 

  .بلد مؤسساتھ التعلیمیة كلھا مختلطة و في كل األطوار التعلیمیة
مّما ھو معلوم أّن الحیاة االجتماعیة الیوم خاصة تشھد  :اعتبار المتغیرات

ت المتسارعة و التي یصاحبھا جملة من المستجدات التي جملة من المتغیرا
تقتضي أحكاما جدیدة لذلك كان لمقاصد الشریعة من المرونة والقابلیة للتطور 
بما یناسب العصر وعلى ھذا األساس جاءت قاعدة ال ینكر تغیر األحكام بتغیّر 

، فال مانع من حدوث أحكام جدیدة لم تكن معروفة ألنّھ إذا كانت الفتوى األزمان
  .مبنیة على أساس مراعاة لمصلحة ما إذا تغیّرت المصلحة

وجب الرجوع عن الفتوى و تغییر الفتوى ھنا ھو تغییر في حیثیات 
الحكم ال تغییر في الشرع ألّن الحكم الشرعي الزم لعلّتھ وسببھ فعند اختالف 

  .  )56(الزمان تختلف علّة الحكم و سببھ فیتغیّر الحكم بناًءا علیھأحوال 
ومن األمثلة التي البّد من مراعاة تغییر األزمنة فیھا و أیضا اعتبار   

المآل ھو حكم تعدد الزوجات في كثیر من البلدان اإلسالمیة إًذا البّد من إعادة 
لنظر إلى المصالح التي النظر في حكمھ دون الرجوع علیھ في اإلبطال، وذلك با

یحققھا التعدد ومناظرتھا بالمفاسدة الواقعة الیوم من تضییع للحقوق والظلم 
الكبیر للزوجة األولى وما یفضي إلیھ من تھدید األسر واألولى بالضیاع فالبد 
من بسط الدراسة في ھذا األمر وإشراك ذوي االختصاص كعلم االجتماع وعلم 

ئیات المفزعة الخاصة باألسر المشتة بسبب تعدد النفس والوقوف على اإلحصا
الزوجات وما ذلك إالّ لتراجع عدالة الرجل، بتغییر الزمان و ما حملھ معھ من 

درء المفاسد : تجاذبات صابغة المجتمعات بالصبغة المادیة فیكون إعمال قاعدة
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أولى من جلب المصالح محط دراسة و إذا كان التعدد یفضي إلى ظلم الزوجة 
ولى أو الثانیة، فما أدى إلى الحرام فھو حرام، فھذا األمر یحتاج إلى بسط األ

  .ودراسة مستوقیة متخصصة تمكن من ایجاد حكم ال ضرر فیھ وال ضرار
وما یجدر اإلشارة إلیھ أّن في النازلة إذا لم یتمكن من تصور النازلة 

كافؤ األدلة وعدم تصوًرا تاًما أو عجز عن تكییفھا من الناحیة الفقھیة أو عند ت
 :القدرة على الترجیع،علیھ التوقف حتى ال یتقول على هللا یقول ابن عبد البر

ومن أشكل علیھ لزمھ الوقوف ولم یجز لھ أن یحیل على هللا قوال في دینھ ال "
نظر لھ من أصل، وال ھو في معنى أصل، وھذا الذي ال خالف فیھ بین أئمة 

  .)57("األمصار قدیما و حدیثا فتدبره 
  )الرحم األّجرة(الدراسة التطبیقیة لنازلة طبیة أسریة  - 5

إّن الكثیر من المستجدات التي تحتاج إلى فتاوى عصریة ھي خلیط من 
لذلك كان  ...عناصر ثقافیة وتربویة ودینیة واجتماعیة واقتصادیة وقانونیة
ي الذي تقوم بھ االجتھاد فیھا ومعالجتھا ال یتھیأ لألفراد إذ البد من الفكر الجماع

طائفة من العلماء ذوي اختصاصات متنوعة یتعاونون فیھا على حصر 
المستجدة وتحلیل عناصرھا واقتراح الحلول المناسبة لھا، من ھذه المستجدات 
والتي قذف بھا الغرب إلینا نتیجة التطورات السریعة المذھلة على مستوى 

بیة والبیولوجیة، نازلة البحث العلمي وعلى مستوى الوسائل في العلوم الط
تأجیر األرحام التي تعتبر حل وعالج لبعض حاالت العقم وعدم االنجاب وأمام 
الرغبة الشدیدة لإلنجاب تعالت أصوات بعض األسر المسلمة مستغیثة لمعرفة 
حكم الشرع في ذلك وقد تباینت آراء العلماء في النازلة بین مجیز ومانع وكل 

  .على صحة ما توجھ إلیھفریق من ھؤالء أعطى أدلة 
وفي ھذه الدراسة المتواضعة لن أركز حدیثي على أدلة القائلین بالجواز 
أو المانعین بل سأنظر في المصالح والمفاسد الموجودة في ھذه النازلة وھل 

  .یمكن الموازنة بین المصالح والمفاسد ؟ أم یتعذر ذلك
  ستأجرةالموازنة بین المصالح والمفاسد في نازلة الرحم الم

اختلفت التعاریف وإن كانت تصب في معنى : تعریف الرحم المستأجرة
ھو استخدام رحم امرأة أخرى تحمل لقیحة مكونة من نطفة رجل : قالوا واحد
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وبویضة امرأة وغالبا ما یكونان زوجین وتحمل الجنین وتضعھ وبعد ذلك 
  .)58(یتولى الزوجان رعایة المولود ویكون ولدا قانونیا لھما

و عقد معاوضة على االنتفاع برحم امرأة أجنبیة لغرس اللقیحة فیھ ھ
  .)59(على أن ال ینسب المولود إلیھا

ّن الصلة التي تربط الطفل بأمھ صلة بیولوجیة ھي البویضة وصلة إ
أخرى ھي الحمل والوالدة وأصلھا الرحم فإذا أعطت األم البویضة ونبت الطفل 

، األم البیولوجیة واألم ان من األمھاتأخرى تكون أمام نوعفي رحم امرأة 
الحامل للجنین فمن تكون األم؟ ھل ھي التي حملت وولدت أم صاحبة المرأة 

  .التي أجرت الرحم؟
اتفقوا على منع بعضھا واختلفوا في جواز بعضھا من الصور : صورھا

المقطوع بتحریمھا حین تكون النطفة من رجل غریب متبرع لزوجة رجل ما 
  .)60(ة تتقزز منھا النفوس والعقولوھذه الصور

أن تكون البیضة من امرأة غریبة متبرعة لزوجة رجل آخر لُقحت فیھا 
  .)61(وھو أیضا تنفر منھ النفوس والعقول

تتبرع امرأة أجنبیة ببویضة ویتبرع رجل أجنبي ببویضة وتتبرع إمرأة 
ألسباب أخرى برحمھا وتكون ھذه الحالة عند یأس كال الزوجین من االنجاب 

  .طبیة
أما الصور التي اختلفوا في جوازھا فھیعندما تؤخذ النطفة من الزوج 
وتؤخذ البویضة من الزوجة وتتم عملیة التلقیح في المختبر ثم تزرع اللقیحة في 
رحم امرأة أخرى لینمو الجنین في رحمھا ألّن األم البیولوجیة تكون غیر قادرة 

  .ذه الصورة ھي المعروفة بین الناسوھ ،)62(على الحمل أو غیر راغبة فیھ
وھناك صور طرحت في المجمع الفقھي لرابطة العالم اإلسالمي في 

وقبلھا علماء المجمع لكن بعد عام من ذلك عاد  ـھ1404دورتھ السابعة عام 
ومنعھا في دورتھ الثامنة وھي أخذ مني الزوج وبویضة زوجتھ وتلقیحھا في 

 ،)63(رحم زوجة أخرى للزوج متبرعة بذلكطبق وبعد نمو اللقیحة تعاد إلى 
وتلد عنھا وھكذا بمعنى تبرع الضرة لضرتھا برحمھا لتحمل طفلھا فترة الحمل 

یؤمن جانب اختالط األنساب وتبقى وحدة األبوة متحققة ضمن أسرة قائمة 
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، ومن الذین قالوا بجواز الصورة األولى ومن باب أولى جو الصورة )64(وسلیمة
، أما )65(أجازھا المجمع الفقھي إسماعیل برادة وعبد المعطي بیوميالثانیة التي 

الشیخ القرضاوي فقال بمنعھ بدایة بل اعتبره ابتداع ولكن احتاط إذا ما انتشر 
ھذا النوع من العالج إن صحت تسمیتھ خاصة وأّن الرغبة في اإلنجاب قد 

  .تصل عند بعض األزواج إلى الھوس فیجري جري الوحوش خلف ذلك
، )66(لذلك وضع شروط للتقلیل من المخاطر والمفاسد التي قد تنجم عنھ

من بینھا أن تكون األم الحاضنة متزوجة إذ ال یجوز أن تعرض األبكار 
  .زواج لما في ذلك من شبھة الفساد واألیامى للحمل بغیر

یجب أن تستوفي المرأة الخاصة العّدة من زوجھا خشیة أن یكون برحمھا 
  .أي ضمان براءة الرحم بویضة ُملحقة

یجب أن تستأذن األم الحاضنة من زوجھا ألّن ذلك سیفوت علیھ حقوقا 
  .ومصالح كثیرة

نفقة األم الحاضنة طوال الحمل والنفاس بما في ذلك العالج على أب 
  .  الطفل ُملقح البویضة من باب التعویض

ھذا  جمیع أحكام الرضاعة وآثارھا تثبت ھنا من باب قیاس األولى ألنّ 
إرضاع وزیادة ویستثنى من ذلك زوج المرأة الحاضنة فھو ال یعد أبا ألنھ ال 

  .عالقة لھ بالطفل
من حق األم الحاضنة أن ترضع الولید إن تمسكت بذلك فحلیبھا من 

وقد استدلوا بجملة من األدلة أھمھاقیاس الرحم على ، )67(الحلیب االصطناعي
حالة الرضاع عن طریق الفم وفي حالة  الثدي بجامع التغذیة في كل منھما في

الرحم بمواد مستخلصة من الطعام المھضوم في أحشاء األم بواسطة الحبل 
السري وبعضھم قال بجامع االستئجار في كل فھذه تؤجر رحمھا واألخرى 

  .)68(تؤجر ثدیھا
وھنا في الحقیقة قیاس مع الفارق لذلك ُرد ھذا الدلیل من القائلین بتحریم 

الرحم ألّن العلة المذكورة سواء اإلجارة أو المنفعة أو التغذیة كلھا ال  استئجار
تصلح أن تكون علّة في القیاس وأیضا ھنا فرق بین المقیس والمقیس علیھ 
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فالمرضعة ترضع طفل ثابت النسب بیقین وسوف تعیده ألسرتھ بعد االنتھاء من 
  .محل خالف بین العلماءالرضاعة أما األم الحاملة فإنھا تحمل بطفل ثبوت نسبھ 

استدلوا أیضا بوجود الحاجة الشرعیة والضرورة إذ یلجأ إلى ھذه الوسیلة 
في حاالت عدم االنجاب ألسباب طبیة فھو من باب التداوي المأمورین بھ شرعا 

حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة ولكن ھنا  كما الرغبة في تحصیل الولد
أیضا . لمضطر اال بقدر ما یدفع عنھ الضرورةالضرورة تقدر بقدرھا فال یباح ل

  .والحاجة تنزل منزلة الضرورة بضوابط سیأتي الحدیث عنھا
وقالوا إّن علة التحریم ھي شبھة الزنا واختالط األنساب وھذه العملیة ال 
ینطبق علیھا تعریف الزنا إذ لم تحدث نتیجة وطء محرم لذلك ال یقام علیھ حد 

الطفل سیكتسب الصفات الوراثیة لألبوین فال اختالط  الزنا إلى جانب ذلك أنّ 
خاصة وأّن األطباء أكدوا وأجمعوا على أّن الرحم ال ینقل أي صفة  )69(لألنساب

، وقد رّد ھذا الدلیل من باب أن في تأجیر )70(وراثیة إنّما یعمل كحضانة للطفل
ھذا األرحام معنى الزنا لوضع حیوان منوي في رحم امرأة لیست بزوجة ل
، )71(الرجل وال یغیر من الحكم كون النطفة دخلت مصاحبة لبویضة لقحت بھا

ومن ناحیة أخرى ھو وضع لماء امرأة أجنبیة في إمرأة أخرى وھذا یقاس على 
، أصحاب القول بالمنع )72(السحاق فإّن كان السحاق محرما فھذا من باب أولى
في مجملھا مبنیة على ما  والتحریم أعطوا أدلة كثیرة من الكتاب والسنة وھي

تنطوي علیھ ھذه الوسیلة استئجار الرحم من مخاطر ومفاسد وأكثر ھذه األدلة 
  .ھي الردود  التي أوردناھا سابقا

  :المصالح والمفاسد التي انطوت علیھا نازلة استئجار الرحم المصالح
إذا كان الھدف األساسي للزواج ھو إنشاء أسرة مسلمة تحقق معاني  -

خالف في األرض كان العقم عائقا یحول دون ذلك ولما شرع هللا لنا االست
التداوي من األمراض بالطرق الشرعیة الجائزة كان التداوي من العقم جائزا إذا 

فكانت الرحم المستأجرة طریقة تزیل عائق العقم وتمكن الرحم . أمكن ذلك 
الذي ھو مطلب  المستأجرة طریقة تزیل عائق العقم وتمكن من استمرار  النسل

  .شرعي فھي تحقیق لمصالح الناس
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استئجار الرحم یمكن من تلبیة الرغبة الشدیدة في اإلنجاب الذي قد  -
یصل عند البعض إلى ھوس ومنھ االستقرار النفسي فالرغبة في اإلنجاب حاجة 

  .إنسانیة ُملحة
في حالة خوفھا  :إن الرحم المستأجرة حل طبي للمرأة في حاالت عدیدة -

ن مخاطر الحمل المتأخر أو في حالة الرحم المشوھة أو حالة عدم وجود م
الرحم أصال الستئصالھ بسبب مرض سرطان الرحم فھو إذا عالج لحاالت 

  .مستعصیة
في استئجار الرحم مصلحة محققة للمرأة المؤجرة لرحمھا لما تجنیھ  -

  .من أموال مقابل استئجار لرحمھا
  :المفاسد

رض من الكلیات الخمس التي جاء اإلسالم بحفظھا إّن حفظ النسب والع
لذلك اھتم بالخلیة األولى المشكلة لإلنسان في جمیع أطوارھا ومراحل تكوینھا 
ونموھا إلى خروجھا وذلك حتى تكون بعیدة عن كل الشكوك فكان تحریم الزنا 

ولقد خلقنا اإلنسان  :والقذف وكان تحریم كل ما یوصل إلى الزنا قال تعالى
، وھذا القرار المكین ))73ساللة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین من

ھو الرحم الشرعیة لذلك كان استئجار الرحم محط نقاش وخالف بین العلماء لما 
انطوى علیھ من مفاسد قد تأتي على مقصد حفظ النسب والعرض باإلبطال 

  .والضیاع منھا
ألصل في الفروج إّن استئجار الرحم یدخل في موضوع الفروج وا

الحرمة ذلك أّن في تأجیر الرحم معنى الزنا لوضع حیوان منوي في رحم امرأة 
لیست زوجة لھ والزنا محرم لھذا المعنى وال یغیر الحكم كون الحیوان المنوي 
دخل رحم المرأة المؤجرة مصاحبا لبویضة لقحت بھ كما أّن الطفل الناتج عن 

رف آخر ولیس في اإلسالم طرف ثالث في ھذه الحالة سیكون بین الزوجین وط
   .)74(اإلنجاب

ان استئجار الرحم یجعل نسب الطفل الناتج یشوبھ الشك لذلك كان ھناك 
خالف قائم بین العلماء في تحدید األم الحقیقیة والمستعارة ویترتب على ذلك 
 تحدید األب لذلك ذھب فریق إلى القول بأّن األم البیولوجیة ھي األم الحقیقیة
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كما  -  وھذا ما أقره المجمع الفقھي لرابطة العالم االسالمي في دورتھ السابعة
ألّن السجل الوراثي الحقیقي للولید قد جاء من خالیا جنسیة لألبوین  -تقدم

خاصة وقد أجمع األطباء المختصون أّن الرحم ال عالقة لھ بنقل الصفات 
لتي حملت ھي األم الحقیقیة ، وھناك من ذھب إلى القول بأن األم ا)75(الوراثیة

، ذلك أن الرحم وإن كان ال عالقة لھ بنقل )76(ومنھ زوجھا ھو األب الحقیقي
الصفات الوراثیة إالّ أن الجنین یتأثر بھ فنمو الجنین وتطوره داخل الرحم یشھد 
تغیرات واضطرابات متنوعة تطال إفراز الخمائر التي تقود نمو الجنین 

االضطرابات إلى اضطرابات النمو الطبیعي وتوجھھ بحیث تؤدي ھذه 
، فضال على ذلك فإن التلقیح االصطناعي الداخلي وإن كان جائز ال )77(للجنین

یلجأ الیھ إال عند الضرورة ألنھ تحیط بھ الشكوك والمخاطر والرحم المستأجرة 
تلقیح اصطناعي خارجي بمعنى تزید الشكوك فیھ الحتمال الخطأ فیھ بأن 

ن مع غیر زوجتھ، وقد یتعمد ذلك مع تراجع األخالق مقابل یوضع مني فال
ھیمنة المادیات وقد یستخدم المني الجاھز من البنك یقول اإلمام القرافي رحمھ 

فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأموالھم وأبضاعھم وأعرافھم عند : هللا 
  .)78("الضیاع فلو قبل قول الفسقة ومن ال یوثق بھ لضاعت ھذه األمور

ومع كل ذلك فإّن احتمال وقوع حمل ثان للمرأة المؤجرة قبل انسداد 
رحمھا على حمل اللقیحة من معاشرة زوجھا لھا في فترة متقاربة من زرع 
اللقیحة وارد وذلك بالرجوع إلى  أھل االختصاص ومنھ والدة توأمین وال یعلم 

  .اختالط األنساب ولد اللقیحة من ولدھا من زوجھا وفي ذلك مفسدة تؤدي إلى
إّن التلقیح الداخلي أو الخارجي البد فیھ من كشف العورات وھذه مفسدة 
أكیدة وانكشاف العورات ال یجوز بأي حال من األحوال إالّ لغرض مشروع 

  .یعتبره الشرع مبیحا لھذا االنكشاف بمعنى انكشاف مقید بقدر الضرورة
لرحمھا وال یمكن أن  استئجار الرحم فیھ ضرر محقق للمرأة المستأجرة

تقاس على المرضع ألنھ حمل ووضع وقد یكون معھما رضاع ومخاطر الحمل 
في رأیي " :والوضع ال تقارن مع مخاطر الرضاع لذلك قال الشیخ القرضاوي

أّن ھذه األمومة إن حدثت یجب ان تكون لھا مزایا فوق أمومة الرضاع ومن 
  .ان قادرا واحتاجت إلى النفقةذلك إیجاب نفقة ھذه األم على ولیدھا إذا ك
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إذا كان من شروط وجوب النفقة الزوجیة فإن نفقة المرأة المؤجرة 
لرحمھا على زوجھا ال على صاحب النطفة وفي ذلك إضرار بھا إالّ إذا أجرت 

  .رحمھا دون إذن زوجھا فإن نفقتھا على قرابتھا
ألم  إّن األم التي عاشرت طفل مدة تسعة أشھر في رحمھا ثم تسلمھ

أخرى البد أن یحدث لھا ضرر نفسي فمع عزیزة األمومة تأبى نفسیتھا 
  .االفتراق عن الولید فاألذى النفسي محقق ال محال

استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل الناتج عن ھذه العملیة فضال على 
جعل نسبة موضع شك فإّن حقھ في المیراث یصیر أیضا موضع شك ألّن 

، لذلك كان اختالفھم في میراثھ على )78(والنكاح والوالء أسباب المیراث الرحم
نحو اختالفھم في نسبھ فمن رأى أّن األبوین الحقیقیین ھما صاحب النطفة 
وصاحبة البویضة ثبت لھ المیراث منھا ومن رأى أّن األم الحامل للطفل ھي 

  .)79(األم الحقیقیة ومنھ زوجھا ھو األب الحقیقي ثبت المیراث لھ منھما
استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل من تكوین شخصیتھ إذ یعیش 
مرحلة تشتت إذ ال یعرف إلى من ینتمي ومعروف أّن االنتماء یساھم في تحدید 

  .)80(الھویة
استئجار الرحم فیھ ضرر على الطفل من الناحیة النفسیة بسبب انفصالھ 

یخلق ألما یصعب عن األم فالترك بالنسبة للطفل أیا كانت الظروف واألسباب 
  .تحملھ وقد یتعرض الطفل إلى أزمة نفسیة

وبالنسبة للنفس البشریة التي كرمھا هللا فإن استئجار الرحم امتھان 
وابتذال للرحم الذي جعل لھ اإلسالم حرمة إذ لھ عالقة شدیدة بالعواطف 

  . والمشاعر أثناء الحمل
النظر إلى ما تجنیھ إّن الدافع إلى استئجار الرحم بالدرجة األولى مادي ب

المؤجرة لرحمھا وھذه النظرة المادیة للرحم قد تفتح باب أمام الكثیرات من 
  .الفقیرات الستئجار رحمھن

إّن استئجار الرحم قد یفضي إلى النزاعات والخالف بین الناس أو ما 
یعرف بالنزاع على األمومة الذي صار قضایا مطروحة على طاولة القضاة في 

مصیر الطفل والحاقھ بأسرتھ غیر مؤكد فقد ذكر الدكتور یوسف  الغرب كما أنّ 
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الفرت حادثة كانت في ألمانیا أّن األم المؤجرة لرحمھا لما سلمت الطفلة ألبویھا 
البیولوجیین وقاما األخیرین بتحلیل دمھا تفاجأ الجمیع أّن الطفلة نتجت عن 

  .)81(الملقحة عالقة بین األم المؤجرة وزوجھا ولم تكن نتیجة البویضة
  :بعد ھذا العرض البسیط لھذه النازلة وما فیھا من مصالح ومفاسد یتبیّن لنا

أّن استئجار الرحم ذریعة الختالط األنساب والنسب مقصد ضروري 
وكلیة عظمى من الكلیات الخمس یخشى تفویتھا لذلك كل ما یؤدي إلى الرجوع 

حرم الرب تعالى شیئا ولھ " :معلى ھذا المقصد بالبطالن ھو حرام یقول ابن القی
طرق ووسائل تفضي إلیھ فإنھ یحرمھا ویمنع منھا تحقیقا لتحریمھ وتثبیتا لھ 

فكل ما أدى إلى حرام فھو حرام، وأما أن تكون  ،)82("ومنعا من أن یقرب حماه
من باب الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبیح المحظورة فإّن 

تستدعي تیسیرا أو تسھیال ألجل الحصول على المقصود  الحاجة ھي الحالة التي
فھي دون الضرورة في حین أّن الضرورة ھي الحالة الملجئة إلى ماالبد منھ 

، ومنھ أین الضرورة الملجئة إلى )83(فالضرورة أشد من درجات الحاجة
استئجار الرحم الذي ھو مظھر من مظاھر عدم التسلیم لمشیئة هللا القائل عز 

� ملك السموات واألرض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء إناثا ویھب  :وجل
أو یزوجھم ذكرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما إنھ علیم . لمن یشاء الذكورا

  .)49/50 :الشورى( قدیر
وإذا قلنا أنھا ضرورة فالضرورة تقدر بقدرھا فال یباح للمضطر إّال 

  .بقدر ما یدفع الضرر
لمحضورة أو الضرورات تبیح المحظورات فھي وأما الضرورة تبیح ا

قاعدة تندرج تحت قاعدة كبرى المشقة تجلب التیسیر وھذه القاعدة مقیدة بقاعدة 
الضرورة تقدر بقدرھا وقاعدة االضطرار ال یبطل حق الغیر، والضرورة ھي 
خوف الھالك أو الضرر الشدید على إحدى الكلیات الخمس، وبالموازنة بین 

فاسد یمكن إعمال قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإن المصالح والم
إذا تعارضت " :القول بمنع استئجار الرحم ھو الراجح وهللا أعلم قال ابن نجیم

مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا ألن اعتناء الشرع بالمنھیات أشد من 
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ما استطعتم وإذا  إذا أمرتكم بشيء فآتوا منھ" :اعتنائھ بالمأمورات لذلك قال 
  ".نھیتكم عن شيء فاجتنبوه

  :الخاتمة
بعد الحدیث عن أھمیة االجتھاد في فقھ النوازل األسریة وقفنا على 
مدى حاجة النوازل األسریة لفقھ الموازنات وضبطنا ما یلزم اعتباره عند 
التعامل بفقھ الموازنات في النوازل األسریة مبینین في نفس الوقت مخاطر 

قھ الموازنات، خلصنا بعد الدراسة التطبیقیة لنازلة أسریة طبیة ھي اختالل ف
  :الرحم المستأجرة إلى مایلي

إّن الحاجة إلى االجتھاد في النوازل الفقھیة تشتد إذا تعلق األمر بفقھ األسرة  -
لما لھا من خصوصیة وباعتبارھا الحصن المنیع للمحافظة على عقیدة 

  .وقیم الدین
قھ الموازنات في القضایا األسریة لما فیھا من كثرة التعارض تشتد الحاجة لف -

بین المصالح والمفاسد نتیجة لما تشھده األسر من التفتح على الغرب 
  .والتأثر الشدید بعاداتھ وأعرافھ

على الناظر في النوازل األسریة التدقیق والتثبت وإعمال فقھ الموازنات بین  -
المتعارضة أو المفاسد المتعارضة مع المصالح المتعارضة وبین المفاسد 

  .المصالح ألن اإلھمال في ذلك ینجم عنھ مفاسد عظمى
إّن تنزیل األحكام الشرعیة على النوازل األسریة یستلزم فقھا دقیقا یواقع  -

الناس باعتباره محل التنزیل، كما یتطلب إلماما بالمتغیرات التي تطرأ 
  .لھا من أثر في تغییر األحكامعلى مجتمعاتنا اإلسالمیة وتثبتھا لما 

  .إن فقھ الموازنات سبیل للخروج من كثیر من مسائل الخالف -
  

  :الھوامش
  
 ،11ج ه،1414 ،3 ط بیروت، دار صادر، ،)ه711 ت،( لسان العرب، جمال الدین بن منظور) 1(

 .659ص
المكتبة  موي،أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الح المصباح المنیر في غریب شرح الكبیر،) 2(

  .600ص ،2ج بیروت، العلمیة،
تاج العروس من جواھر القاموس،محمد بن محمد بن علي الرزاق الُحسیني الملقب بمرتضى ) 3(

  .478ص ،3ج الزبیدي،
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 ت،( جامع بیان العلم وفضلھ،أبوعمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم التمري) 4(
  .844ص، 2ج المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي، یري،أبي االشبال الزھ: تح ،)ه463

    .17ص ،1ج ه،1321دار سعادت، مجموعة رسائل ابن عابدین،) 5(
 م،1988-ه1408، 2ط محمد رواس قاعجي، دار النفائس للطباعة والنشر،.معجم لغة الفقھاء، د) 6(

  .356ص
وھبة الزحیلي، .ھي في التطبیقات المعاصرة،سبل االستقادة من النوازل و الفتاوى و العمل الفق) 7(

  .9ص م،2001، 1ط سوریا، دار المكتبي للطباعة ،
 عبد القادر داودي، دار البصائر،.أحكام األسرة بین الفقھ اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري،) 8(

  .15م، ص2009، 2ط الجزائر،
  .15أحكام األسرة ، نفس المرجع، ص) 9(
، 1ه، ج1417، 7مصطفى السباعي، المكتب اإلسالمي، ط.وال الشخصیة، دشرح قانون األح) 10(

  .8ص
و المصباح المنیر في غریب الشرح . 575، ص4ج لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق،) 11(

  .441، ص1ج مرجع سابق، و القاموس المحیط، .413، ص2ج الكبیر، مرجع سابق،
  .604، ص2قاھرة، دار الدعوة، جالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بال) 12(
  .314معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي، المرجع السابق، ص) 13(
أمیمة أبو بكر .المرأة و الجندر إلغاء التمییز الثقافي واالجتماعي بین الجنسین، د:انظر) 14(

 .111-110م، ص2002-ه1423، 1شیرین شكري، دار الفكر، دمشق،سوریة،ط.ود
  . 124-123-122رأة و الجندر، مرجع سابق، ص الم:انظر) 15( 
  .136-135المرأة و الجندر، مرجع سابق، صص : انظر) 16(
  . 137المرأة و الجندر، مرجع سابق، ص: انظر) 17( 
و محكم والمحیط األعظم،ابو الحسن . 448، ص13لسان العرب، إبن منظور، مرجع سابق،ج )18(

، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، )ه1458ت (علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي 
 .110م، ج و ، ص2000-ه1421، 1بیروت،ط

مكتب تحقیق التراث في :تحقیق ،)ه817:ت( القاموس المحیط، مجد الدین الفیروز آبادي )19(
 محمد نعیم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، :مؤسسة الرسالة،إشراف

 .1238، ص1م،ج2005- ه1426، 8ط ن،لبنا- بیروت
، )ه660.ت( قواعد األحكام في مصالح األنام،أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم )20(

 .    القاھرة-مكتبة الكلیات األزھریة طھ عبد الرؤوف سعد،: راجعة و علّق علیھ
: المتوفي( تیمیة الحرانيمجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العبّاس أحمد بن عبد الحلیم بن ) 21(

عبدالرحمان بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : ، تحقیق)ه728
 .48، ص20ج ،)م1995-ه1416( المنورة

عبد هللا : الموافقات في أصول الشریعة االمام أبي اسحاق ابراھیم بن موسى الشاطبي، تحقیق) 22(
، كتاب المقاصد 2م، المجلد األول،ج2005-ه1426، 7،طدرراز، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .7ص
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-محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر.القواد الفقھیة و تطبیقاتھا في المذاھب األربعة، د) 31( 
  .    193، ص1م،ج2006-ه1427، 1:دمشق،ط

  .المرجع نفسھ) 32(
 .94، ص1إعالم الموقعین، مرجع سابق، ج)33(
 . ن الضوابط الشرعیة و الحاجات العصریة،ص اإلجتھاد و التجدید بی)34(
  .21الواقع أصول و ضوابط، أحمد بو عود، ص)35(
  . 67، ص 2اإلجتھاد المقاصد حجتھ و ضوابطھ و مجاالتھ ، ج) 36(
  .443-442، ص4الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق،ج) 37(
  ة،االستدالل بمقاصد الشریعة في النوازل المستجد) 38(
أبوعبیدة مشھور بن حسن آل سلیمان، دار ابن :الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، تحقیق) 39(

  .49، ص5م،ج1997-ه1،1417:عفّان،ط
  .402،ص 4دّراز، مرجع سابق، ج:الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، تحقیق) 40(
رمضان البوطي،مؤسسة محمد سعید .ظوابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیة، د: أنظر) 41(

  .272- 115م، ص 1973- ه2،1393الرسالة،ط
  .6مقاصد الشریعة اإلسالمیة،محمد الطاھربن عاشور، مرجع سابق، ص) 42(
  .149، ص3الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق، ج) 43(
 .23، ص2الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق، ج)44(
 .235، ص1، جالمرجع نفسھ)45(
 .128، ص2المرجع نفسھ، ج)46(
، مكتبة الدعوة، شباب األزھر، عن الطبعة )ه1315:ت(علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خالّف)47(

 .205، ص8:لدار القلم، ط
  .546، ص8موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي آل بورنو، مرجع سابق،ج)48(
لبنان، -مد صدقي آل بورنو،مؤسسة الرسالة، بیروتالوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، مح)49(

 .84م، ص1996-ه4،1416ط
 .784، ص2القواعد الفقھیة و تطبیقاتھا في المذاھب، محمد مصطفى الزحیلي، مرجع سابق، ج)50(
جیھان الطاھرمحمد عبد الحلیم، بحث .ینظر دور فقھ الموازنات في أحكام المرأة المسلمة، د)51( 

شوال  29: تمر فقھ الموازنات و دوره في الحیاة المعصرة بجامعة أم القرىقدمتھ كمداخلة لمؤ
 .ه2013سبتمبر  5-ه1434

 .139، ص1الموافقات في أصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق، ج)52(
 .12، ص1قواعد األحكام في مصالح اآلنام، مرجع سابق، ج)53(
  .293، ص 2جالموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق،)54(
عابد بن محمد السفیاني، رسالة دكتوراه في .الثبات و الشمول في الشریعة االسالمیة، د) 55(

ه، 1407الشریعة، فرع الفقھ و أصةلھ قدمت لكیة الشریعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 
 .427ص
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 1، المدینة المنورة،طالمصالح المرسلة، محمد األمین بن محمد الشنقیطي، الجامعة االسالمیة)56(    
 .5- 4، ص1ه، ج1410،

  .5المجع نفسھ، ص)57(    
 .468-467، ص 4الموافقات في اصول الشریعة، الشاطبي، مرجع سابق،ج)  58(
  .28، ص3إعالم الموقعین، مرجع سابق، ج)   59(
ابن  أبي األشبال الزھیري، دار: جامع بیان العلم و فضلھ، أبو عمر یوسف ابن البر، تحقیق) 60(

 .848م، ص1984-ه1414، 1:الجوزي، ط
األحكام المتصلة بالحمل في الفقھ االسالمي، أحمد بن عائشة، مجد المؤسشسة الجامعیة ) 62(  

  106ص1ه ج1429للدراسات ، بیروت ،ط
  347ص1ه ج1430، 1أحكام التلقیح غیر الطبیعي ، سعد بن عبد العزیز ، كنوز اشبیلیا، ط) 64( 
  102متصلة بالحمل في الفقھ االسالمي،مرجع سابق صاألحكام ال) 65( 
المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة،محمد عبد الجواد حجازي، دار الحكمة )66(

  177، ص1بریطانیا،ط
  188ص1المرجع نفسھ ج) 67(
  .قضایا عملیة تنظر أحكاما شرعیة ، یوسف القرضاوي موقع الشیخ ) 68(
  .الموقع نفسھ)69(
  25بط الشرعیة وفاء غنیمي مرجع سابق صالضوا) 70(
القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنةللتیسیر عبد الرحمن صالح ، عمادة البحث العلمي بالجامعة )71(

  290ص1ج1،1423االسالمیة، المدینة المنورة،ط
  .158األحكام المتصلة بالحمل في الفقھ اال، عائشة أحمد حسن، مرجع سابق ص) 71(
  .96التلقیح الصناعي، محمد علي الباز، مرجع سابق صأخالقیات ) 72(
  .71قضایا فقھیة معاصرة، یوسف عبد الرحمن ، مرجع سابق ص) 73(
  .190محمد النتشة، مرجع سابق / المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة ) 74(
  .71قضایا فقھیة معاصرة، یوسف عبد الرحمن الفرث ص) 75(
  .25المرجع نفسھ ص) 76(
  219قضایا طبیة في ضوء الشریعة االسالمیة ، مرجع سابق ص )78(
  219ینظر ذكاء الجنین، محمد النابلسي، دار النھضة، ص) 79(
) ه1421(الفروق أنوار البروق، القرافي، تحقیق، محمد أحمد سراج، دار السالم، القاھرة، ط) 80(

  1157ص4ج
  موقع الشیخ فتاوى معاصرة ، یوسف القرضاوي، ضوابط وأحكام ، )81(
  37قضایا فقھیة معاصرة ، عبد الرحمن الفرث، ص) 82(
ینظر، الكافي، عبد الرحمن بن قدامة، تحقیق، عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار الھجرة،  )83(

  .86ص 4ه، ج1418، 1الجیزة، ط
  

  


