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  :قرارات
  

عقد�مجمع�الفقه��س
مي�بالهند�ندوته�الفقهية�الحادية�عشرة�8ي�الفGHة��ما�بFن�  

٢٩�� ��٢ - ذو�الحجة �العاPي�١٩٩٩أبريل��١٩ -  ١٧ا�وافق� هـ١٤١٩محرم �ا�عهد �قاعة �8ي م

ب��ار�وأريسة�وجاركند�بفلوارى�للتدريب�8ي�القضاء�و�فتاء�التابع�لSمارة�الشرعية�لو�يات�

�ب��ار��-شريف� �مائتFن�)الهند(بتنة�عاصمة�و�ية �الفقهية�حواPي �الندوة �وقد�ضمت�هذه ،

�الهند� �و�يات efلش� �ا�مثلFن �العصرية �العلوم �وخGiاء �والفقهاء �العلماء �من وخمسFن

�ت �محمد lfا�ف� �الشيخ �سماحة �حضرها �كما �والبحثية، �الدينية �ومعاهدها قي�وجامعا�pا

  ).سوريا(وسماحة�الشيخ�الدكتور�وهبة�مصطفى�الزحيrي�) باكستان(العثماني�

  :ونوقشت�8ي�هذه�الندوة�ث
ث�قضايا�هامة�وwي  

  .الكفاءة��ي�النكاح  *

  .الو�ية��ي�النكاح  *

  .حكم�&حاديث�الضعيفة  *

  .ونذكر�8ي�الصفحات�القادمة�القرارات�ال�lfصدرت�بشأن�هذه�ا�وضوعات�8ي�الندوة  
  

  الكفاءة��ي�النكاح
  

�ويكرم�     �وهو���يفرق�بFن�إنسان�وإنسان، �البشر�سواء، إن��س
م�قد�اعت�Giجميع


يا�أ-,ا�الناس�إنا�{: �نسان�من�حيث�إنه�إنسان�عrى�طريقة�سواء،�وقد�قال�هللا�جل�وع

�وقبائل�لتعارفوا،�إن�أكرمكم�عند�هللا�أتقاكم
ً
 }خلقناكم�من�ذكر�وأنA@�وجعلناكم�شعوبا

�الحجرات( �لSنسان�)١٣: سورة �الطبقي �التقسيم �نظر��س
م �وجهة �ُيستنكر�من �لذا ،

�عrى�أساس�فوارق�الكون�والس
لة،�وقد�قال�هللا�سبحانه�وتعاPى
ً

�أو�ساف

ً
: واعتباره�عاليا

  ).٧٠: سورة��سراء( }ولقد�كّرمنا�ب�HIآدم{

�إPى�هذه�التوج��ات��س
مية�بصدد�التكرم��نساني�
ً
رت�الندوة�ما�يLينظرا   :قرَّ

 
ً
م�نظرية�Cخّوة��س
مية�بكلمات�صريحة�وواضحة   :أو� قال�هللا�. إن��س
م�قد�قدَّ



 

 

�أخويكم{: تعاPى �بOن �فأصلحوا ،� �إخوة �اTؤمنون �الحجرات( }إنما ). ١٠: سورة

�lى�هللا�عليه�وسلوقال�الن�rمص :" 
ً
 "اTؤمن�للمؤمن�كالبنيان�يشّد�بعضه�بعضا

�هللا�عنه( lر��� eمو��� �البخاري�ومسلم�عن�أبي �وقال�)أخرجه �هللا�عليه�، صrى

أخرجه�مسلم�عن�النعمان�بن�( "الخ..مثل�اTؤمنOن��ي�توادهم�وتراحمهم": وسلم

  ).بشGF،�كتاب�ال�Giوالصلة�و�داب

  � �آخر، �مسلم ��ي
ً
�أخا �مسلم �كل �كان ��نسان�ولذلك ��خيه وتحق�GF�نسان

والتفاخر�عليه�عrى�أساس�النسب�وCسرة�واللغة�يعارضان�التوج��ات��س
مية�

  .معارضة�صريحة

��يحّل�Tسلم�أن�يحقر�أخاه�اTسلم،�": وقد�قال�الرسول�صrى�هللا�عليه�وسلم  

  ."كل�اTسلم�عLى�اTسلم�حرام�دمه�وماله�وعرضه

 
ً
عrى�ا�صاحبة��- وهما�الزوج�والزوجة��-تعاقد�فردان�أجنبيان�عن�طريق�النكاح�ي   :ثانيا

�وسكينة�ل�خر
ً
�وسGHا

ً
  .والعشرة�بي��ما�طول�الحياة،�ويكون�كل�واحد�سرا

�تعاPى   �هللا �لباس�لهّن {: قال �وأنتم �لباس�لكم �البقرة( }هّن : وقال) ١٨٧: سورة

�لتسكنوا�إلf,ا�وجعل�ب{
ً
ينكم�موّدة�ومن�آياته�أن�خلق�لكم�من�أنفسكم�أزواجا

  ).٢١: سورة�الروم( }ورحمة

�تتحّقق�   �توج��ات �يوجه �فإنه �ولذا �وأمتنه، �عقد �أحكم �النكاح ويعت�Gi�س
م

�آخر� �إPى �طيبة �حياة �كل�من�الرجل�وا�رأة � �ا �النكاح�ويحيا �مقاصد بالعمل� �ا

  .لحظة�من�حيا�pما

 
ً
وا�رأة،�و8ي�حالة�وجود��وليست�حقيقة�الكفاءة�إ��ا�ماثلة�وا�ساواة�بFن�الرجل   :ثالثا

التوافق�و£نسجام��بFن�الزوجFن�8ي�الفكر�و£جتماع�وأسلوب�الحياة�والديانة�

�ويكون� �هنيئة، �حياة �وا�رأة �الرجل �يحيا �ا�ساواة �هذه �ظل �و8ي �ذلك، �إPى وما

،�أما�النكاح�الذي�يتم�مع�غ�GFالكفء�ففي�أغلب�Cحوال���يأتي�
ً
النكاح�محكما

�وتأثGFاته �بيت��ما��بثمرة، �إPى �تتجاوز �بل �فقط �الشخصFن �تؤثر�عrى �� السيئة

�إPى�هذه�الحاجة�قد�اعت�Gi�س
م�الكفاءة�8ي�أحكام�النكاح
ً
  .وأسرت��ما،�ونظرا



 

 

 
ً
�معت�Gi   :رابعا lا��GHن�بالFن�العاقلFن�البالغFا�سلم� النكاح�الذي�يتم�بFن�الرجل�وا�رأة

،�والكفاءة�تؤثر�8ي�لزوم�عقد�النكاح�� 
ً
  .8ي�صحة�النكاح�وانعقاده�شرعا

 
ً
م�الشخص�   :خامسا �من�كان��-يكرَّ

ً
�من��- كائنا

ً
ما �مكرَّ

ً
بعد�أن�يعتنق��س
م�ويصبح�فردا

قبل�ا�جتمع،�ويحظى�بالحقوق�و�كرام�مثل�ما�يحظى� �ا�ا�سلم�قديم��س
م�

�للمسلم� �ا�سلمة �البنت �أنكحت �وإذا �وجده، �أبيه �عن ��س
م �ورث الذي

�عن�كون�هذا�النكاح�الحديث�العه
ً

د�با°س
م�فهذا�العمل�يوجب�الثواب�فض

 
ً
  .جائزا

 
ً
�   :سادسا

ً
�: أي�-ينب±ي�أن�يكون�الزوج�كفء�ا

ً
للزوجة،�و��يشGHط�8ي�الزوجة�أن��-مساويا

�للرجل
ً
وبناء�عrى�هذا�فإن�الرجل�إن�تزوج�من�wي�دونه�جاز�النكاح�. تكون�كفء�ا

  .ا�عليهولزم،�وليس��ولياء�الرجل�أن�يعGHضو 

 
ً
،�   :سابعا

ً
ولو�نكحت�ا�رأة�مع�غ�GFالكفء�عrى�غ�GFإذن�من�ول��ا�فينعقد�هذا�النكاح�شرعا

ولكن�يحق��وليا�µا�أن�يرافعوا�القضية�إPى�القا���lليجمع�بي��ما�إن�كان�الزوج�

�للمرأة�أو�يفرق 
ً
  .كفء�ا

 
ً
ذكر�نس·�م�وأسر�pم�ولو�لم�يذكر�الرجل�أو�أولياؤه�الحقائق�عند�النكاح�وكذبوا�8ي�   :ثامنا

أو�8ي�أحوالهم�£جتماعية�و£قتصادية،�وظهر�بعد�ذلك�كذ �م�وخداعهم�فينعقد�

lى�القا��Pا�أن�يرافعوا�القضية�إ�µالنكاح،�ولكن�للمرأة�أو��وليا.  

 
ً
�بالعرف�    :تاسعا �تتعلق l¹ف� �Cخرى �Cمور �أما �الكفاءة، �مسألة �8ي �اعتبار�الديانة يلزم

جتماعية،�ولذا���يمكن�أن�يتم�تحديد�وتعيFن�أمور�الكفاءة�والعادة�وCحوال�£ 

د�للدول�وCمم�كلها�وللعالم�كله،�بل�يقوم�علماء�وفقهاء�كل� بطريق�معFن�وموحَّ

�منطق�ºم� �وظروف �وعادة �عرف �إPى
ً
�نظرا �الكفاءة �أمور �بتحديد �ومنطقة دولة

رذالة�8ي�£جتماعية�الخاصة،�دون�أن�تربط�الكفاءة�بالعز�والذل�والشرف�وال

  .بFن�الناسما�

*  *  *  



 

 

  

  الو�ية��ي�النكاح
  

رت�الندوة�ما�يLي     :وp,ذا�الخصوص�قرَّ

 
ً
�wي  ) أ�( :  أو� �الشر«ي �£صط
ح �8ي �النكاح �8ي �مباشرة�: الو�ية �عrى

ً
�قادرا �الرجل كون

  .عقد�النكاح�¼خر

و�ية�£ستحباب،�:والثانيةو�ية��جبار�: CوPى: الو�ية�8ي�النكاح�لها�صورتان  )ب(       

�بالو�ية��جبارية �الو�ية�: ويراد �أما ��خر، �رضا الخيار�الذي���يتوقف�عrى

  .فا�راد�م��ا�الخيار�الذي�يتوقف�عrى�رضا��خر: £ستحبابية

  :يجب�8ي�الشرع�أن�يتصف�الوPي�بصفات�تالية  ) ج(       

١. �GFمة�التفك
  .العقل�وس

  .البلوغ�� .٢

  .استحقاق��رث�� .٣

  .�س
م�� .٤

  .وترتيب�Cولياء�حسب�ترتيب��رث�8ي�العصبات  

 
ً
�   :ثانيا

ً
�كان�أو�امرأة�أن�ينكح�نفسه،�ونكاح�ا�ختل�عقليا

ً

يحق�لكل�عاقل�بالغ�رج

ض�إPى�Cولياء،�و��فرق�8ي�ذلك�بFن�الرجل�وا�رأة   .مفوَّ

 
ً
ا�من�غ�GFإذن�الوPي�إ��أن�Cفضل�يحق�للمرأة�العاقلة�البالغة�أن�تنكح�نفسه   :ثالثا

  .أن�يتم�عقد�النكاح�برضا�Cولياء�وا�رأة�كل��ما

 
ً
�8ي�   :رابعا �البالغة �العاقلة �ا�رأة �تراع �لم �إذا �بالتفريق lالقا��� �يطالبوا �أن لÀولياء

  .النكاح�الكفاء�ة�أو�ا�ستوى�ا�طلوب�للمهر

 
ً
�  ) أ�( : خامسا �نكاح�الصغGFة �باشر�Cب�أو�الجد �وإن�كرهت�إذا �النكاح، �هذا �لزم برضاها

lهذا�الزواج�فإنه�يحق�لها�طلب�التفريق�بقضاء�القا��.  

�لم�تطمÁن�إPى�  ) ب(          النكاح�الذي�باشره�غC�GFب�والجد�صحيح،�إ��أن�البنت�إذا

lى�القا��Pى�رفع�أمرها�إPهذا�النكاح�حق�لها�الفسخ�عند�البلوغ�دون�حاجة�إ.  



 

 

�8ي�يثبت�لل  ) ج(          �وبحقها �علمت�ببلوغها �خيار�البلوغ�إذا جت�بغ�GFإذ�Ãا �زّوِ lfبكر�ال

  .خيار�البلوغ�قبل�بلوغها،�وإ��امتد�خيارها�إPى�حFن�العلم� �ما

�أم�  )د(           �التعب�GFبالتصريح �أكان�هذا �سواء �أن�تع�Giعن�رضاها، ويكون�للثيب�إPى

  .١بالنكاح�أو�با�سألةبالد�لة،�وكذلك�يبقى�حقها�هذا�إPى�أن�تعلم�

 
ً
إذا�وجد�من�Cولياء�أك�GÅمن�واحد،�وهم�متساوون�8ي�الدرجة،�فالوPي�الذي� ) أ�(  :سادسا

�يصح�نكاحه
ً
  .يباشر�النكاح�أّو�

�8ي�حال�وجود�الوPي�Cقرب،�  ) ب(          لو�باشر�الوPي�Cبعد�نكاح�الصغ�GFأو�الصغGFة

�لم�يمكن�£ط
ع�والوقوف�فيتوقف�النكاح�عrى�إجازة�الوPي�Cقر  ب،�إ��إذا

�GFالتأخ� �حال �8ي �فوات�الكفء e�Èويخ� �وقت، �كل �Cقرب�8ي �الوPي �رأي عrى

  .فيصح�النكاح�الذي�باشره�الوPي�Cبعد

*  *  *  

  حكم�&حاديث�الضعيفة
  

رت�الندوة�p,ذا�الخصوص�ما�يLي   :قرَّ

 
ً
�لدى�العلماء�   :أو�

ً
�وتفريطا

ً
بعد�دراسة�هذا�ا�وضوع�توصلت�الندوة�إPى�أن�هناك�إفراطا

8ي�العصر�الحاضر�8ي�هذا�الصدد،�فقد�أحل�البعض�الروايات�ا�عتGiة�وغ�GFا�عتGiة�

��� �هذا �وموقفهم �بي��ما، �تفريق �أي �دون �والثابتة �الصحيحة �الروايات �محل كلها

� �ا�طلوبة �البالغة �الحيطة �حديثينسجم�مع �فليتبوأ�": 8ي
ً
�متعمدا من�كذب�عLّي

�و8ي�جانب�آخر�)أخرجه�مسلم�عن�أبي�هريرة�ر���lهللا�عنه( "مقعده�من�النار ،

�وترفضه� �صحته �وعدم �اعتباره �بعدم �الضعيف �الحديث �عrى �تحكم �فئة هناك

بمجرد�أنه�ضعيف�من�حيث�السند،�عrى�حFن�أن�Cحاديث�الضعيفة�مقبولة�8ي�

� �وكون �ا�ناسبات، �متنه�بعض �كون ���يستلزم �السند �حيث �من
ً
�ضعيفا الحديث

�وغ�GFمقبول 
ً
  .مردودا

                                                           ١
  .ذا لم تكن الباكرة قد علمت بنكاحها وبالحكم الشرعي وقد بلغت ف� يبطل خيارها بل يبقى إلى العلم بهماإ.  



 

 

 
ً
�و��نقلها�   :ثانيا �و��يجوز�£ستد�ل� �ا ،

ً
�موضوعة���تعت�Giقطعا �wي lfالروايات�ال

رواي�ºا�دون�التصريح�والتوضيح�بوضعها،�إ��أنه�إذا�أتى�8ي�سلسلة�سنٍد�راٍو�و��

�الحكم �يصح 
�ف �للحديث �الوضاعFن �بالوضع��من �ومواده �الحديث �مHن عrى

،�بل�يحكم�عليه�بالوضع�بعد�تحقيق�سائر�طرق�مHن�
ً
بمجرد�كون�سنده�ضعيفا

�بسند���يوجد�فيه�الراوي�
ً
�ومرويا

ً
الحديث،��نه�يمكن�أن�يكون�هذا�ا�Hن�منقو�

  .الذي�يضع�الحديث

 
ً
�   :ثالثا

ً
�روى�العديد�من�الفقهاء�وا�ج�ºدين�وا�حدثFن�حديثا َمروا�إذا

َ
�أو�أ مستدلFن�به،

�eÎمن�رّده،�وعينوا�مع�
ً
بالعمل�به،�أو�ذهبوا�إPى�التأويل�8ي�مHن�ذلك�الحديث�بد�

�eالظاهر�وا�تبادر�فهو�الذي�يسم�eÎالتلقي�بالقبول "آخر�بدل�ا�ع."  

 
ً
�بسبب�   :رابعا �ا�قبولة �Cحاديث �درجة �إPى �السند �حيث �من �الضعيفة �Cحاديث ترتقي

�بالقبول  �وافقت��.التلقي �إذا �القبول �درجة �إPى �الضعيفة �Cحاديث �ترتقي كما

  .Cحاديث�الصحيحة�أو�فتاوى�الصحابة�ر���lهللا�ع��م

 
ً
Cحاديث�ال���lfيكون�روا�pا�م�ºمFن�بالكذب�و��فاسقFن،�ولكن�كان�ضعفها�بقلة�   :خامسا

�درجة� �إPى �Cحاديث �هذه �مثل �وترتقي �الطرق، �تعدد �فيفيدها �الراوي، ضبط

�"سن�لغGFهالح"
ً
،�شريطة�أن�يكون�الراوي�8ي�الطرق�Cخرى�للحديث�كذلك�م�ºما

�والفسق �بالكذب
ً
�م�ºما �يكون �و� �الضبط، �مع�. بخفة �تتعارض lfال� وCحاديث

�بالكذب�
ً
النصوص�الثابتة�Cخرى�أو�يكون�الضعف�ف��ا�بسبب�كون�الراوي�م�ºما

  .أو�الفسق،���تعت8�Giي�الفضائل�و��8ي�Cحكام

 سادس
ً
�بشرط�أن���يكون�ضعف�   :ا �باب�الGHغيب�والGHهيب، �8ي تعت�Giالروايات�الضعيفة

�وبشرط�أن�تندرج�تحت�أصل�شر«ي�عام،�ويعتقد�بالعمل�
ً
هذه�الروايات�شديدا

  . �ا�الرجاء�8ي�الحصول�عrى�الثواب�أو�تجنب�العقاب�فقط�دون��يقان�به

 
ً
�إPى�£نحطاط�العلم�lا�وجود�8ي�ال   :سابعا

ً
عصر�الراهن�فإنه�يستحسن�للعلماء�أن�ونظرا

يحرصوا�8ي�خط·�م�وكتابا�pم�عrى�ذكر�Cحاديث�الصحيحة�والثابتة،�وحيثما�يرون�

ضرورة�ذكر�مثل�هذه�Cحاديث�فينب±ي�لهم�أن�يقوموا�بتوضيح�درجة�وصحة�مثل�



 

 

هذه�Cحاديث�بطريق�مناسب�ح���efيعم�ذكر�Cحاديث�الضعيفة�وال���lfأساس�

  .لها

 ثامن
ً
���   :ا �الضبط �بقلة �ضعفها �ويكون �السند �حيث �من �ضعيفة �تكون lfال� Cحاديث

بفقدان�العدالة،�و��تتعارض�مع�نص�صحيح�وثابت�تثبت� �ا�Cحكام�£حتياطية�

  .يع�lÎالكراهة�و£ستحباب

 
ً
�آخر�غ�GFالحديث�الضعيف�يعمل�   :تاسعا �دليل�شر«ي �لها ���يوجد lfال� وكذلك�Cحكام

�بالحديث�ا �العلة�فيه �عrى lÎمن�العمل�بالقياس�ا�ب� �أرجح �والعمل�به لضعيف،

  .٢غ�GFا�نصوصة،�وهو�مذهب�جمهور�السلف

*  *  *  
  

                                                           ١
ستاذ عبد هللا جولم 0 يوافق على مادة رقم.  

ٔ
  .من هذا القرار ٩٩٩٩و و و و     ٨٨٨٨: ا0


