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-أحكاو صواج اخلىثي يف انفقً اإلعالمٌ وانقاوون انوضعٌ
)*(
- 

           عَغيد. قَظ عثذ انوٌاب                     عامش مصطفي أمحذ  .و.و     
 أعتار قاوون األحوال انشخصَة ادلغاعذ      مذسط قاوون األحوال انشخصَة ادلغاعذ 

 َة احلقوق/ جامعة ادلوصمكهَة احلقوق/ جامعة ادلوصم             كه   
                                 ادلغتخهص

ايعٚاز ٚدعٌ َٔ أِٖ أضناْ٘ اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططفٝ٘  ؾطع ايباضٟ 
فبٗصا االختالف تتهاٌَ األزٚاض ٚتتشكل املكاقس املطد٠ٛ َٔ ايعٚاز، ٚيهٔ ملا نإ اـٓج٢ 

سهِ ظٚاد٘ ٜب٢ٓ ع٢ً ايتشٛط يٛدٛز ايؿو يف ي٘ َا يًطداٍ ٚايٓػا٤ اٚ يٝؼ َا هلُا فإٕ 
اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططفٝ٘ غري إٔ ٖصا االختالف ٜهٕٛ قككّا عٓس اـٓج٢ ايٛانح 
ٚغري َتشكل عٓس اـٓج٢ املؿهٌ ٚهلصا داظ ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح عٓس ايفكٗا٤ املػًُٕٛ 

خالم ااغتطاع األطبا٤ ٚمل هٝع ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ ٚبايتطٛض اؿاقٌ يف اجملاٍ ايطيب 
ْٛع اؾٓؼ يف اـٓج٢ ايٛانح ٚاملؿهٌ، نصيو بتكشٝح دٓػ٘ ٖٚصا ايتكشٝح ال ٜؤثط 
ع٢ً أسك١ٝ ايعٚاز ٚع٢ً َكري ايعٚاز، ٚيهٔ إٕ اـٓج٢ ايٛانح ْٛع دٓػ٘ إىل ايٓٛع األخط 

 فإٕ وطّ فكّٗا َٔ ايعٚاز ٜٚبطٌ ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز ألغباب ؾطع١ٝ ٚطبٝع١ٝ. 
 ت املفتاس١ٝ: ْٛع اؾٓؼ، اـٓج٢، ايعٚاز.ايهًُا

Abstract  

(Allah) is status the marriage and made the most 

important elements of gender difference between the two 

extremes. In this difference roles are integrated and achieve 

the desired purposes of marriage, but since the female has no 

male or female, it is the rule of marriage is built on the 

hedge of the existence of doubt about the difference in 

gender between the two extremes That this difference is 

achieved when the herpes is clear and unverified in the case 

of herpes bacillus, and so it is permissible to marry a clear 

hermaphrodite Muslim jurists did not permit the marriage of 

the female genital herpes and the development in the field of 
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medical doctors were able to sincerely gender in the female 

genital clear and problematic, as well as correct his sex and 

this correction does not affect the right Marriage, and the 

fate of marriage, but the obvious hermaphrodite type of sex 

to the other type, deprives her of her marriage and annuls his 

marriage if he is married for legitimate and natural reasons. 

Keywords: gender, female, marriage. 

 ةـادلقذم
املكطف٢ ٚع٢ً آي٘  اؿُس هلل ٚنف٢ ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ايٓيب قُس 

ٚأقشاب٘ أمجعني قال٠ّ ٚغالَّا زا٥ُني َتالظَني إىل ّٜٛ ايسٜٔ، أَا بعس فػٓتٓاٍٚ َكس١َ 
(( َٔ خالٍ أسهاّ ظٚاز اـٓج٢ يف ايفك٘ اإلغالَٞ ٚايكإْٛ ايٛنعٞ عجٓا املٛغّٛ ))
 اآلت١ٝ:   تكػُٝٗا إىل ايفكطات 

 َسخٌ تعطٜفٞ مبٛنٛع ايبشح. أٚاّل.
ٜعس اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ أٍٚ ٚأِٖ ضنٔ ًٜعّ تٛافطٙ 

ْعكاز ايعٚاز ٚاغتُطاضٙ قشّٝشا، ٖٚصا ايطنٔ ًٜعّ ؼكك٘ ست٢ ٚإٕ مل ٜٓل عًٝ٘ ؾطعّا ال
إٔ خًل اهلل غبشاْ٘  ٚقاّْْٛا ؛ ألْ٘ ميجٌ فطط٠ بؿط١ٜ ضاغد١ يف ايٓفٛؽ ٚايعكٍٛ، َٓص

ٚتعاىل اإلْػإ، فإشا اتهح إٔ ايعٚدني ضدالٕ أٚ اَطأتإ فكس اختٌ ايطنٔ األغاغٞ ٚاألِٖ 
يًكٍٛ مبؿطٚع١ٝ ٚقش١ ايعالق١ ايعٚد١ٝ، ٚملا نإ اـٓج٢ ي٘ َا يًطداٍ َٚا يًٓػا٤ أٚ 

شٛط يٝؼ ي٘ َاهلُا أٚ ي٘ اسسُٖا ٚغًب ع٢ً األخط فإٕ ايكٍٛ يف ظٚاد٘ بين ع٢ً ايت
ٚاالدتٗاز يعسّ ٚضٚز زيٌٝ ٚيٛ ظين ايجبٛت بؿإٔ دٛاظ أٚ عسّ دٛاظ ظٚاد٘ َٚكري ظٚاد٘ 
َٔ ٖصا ايتشٛط َٔ داْب تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ٚاملؿهٌ ٚظاٍ ايٛنٛح اؾٓػٞ 

 بتػٝري ْٛع دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ٚاإلْػإ ايػٟٛ. 
 ثاّْٝا. أغباب اختٝاض املٛنٛع.

 بٗصا املٛنٛع. ق١ً ايسضاغات اـاق١ . 1
. خًٛ ايتٓعِٝ ايتؿطٜعٞ َٔ ْكٛم قا١ْْٝٛ تعاجل ظٚاز اـٓج٢ بؿهٌ ٚانح ٚآثاض 2

 تكشٝح دٓػ٘ ٚتػريٙ ع٢ً أسكٝت٘ بايعٚاز َٚكري ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز.
إٕ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ تٓاٚيٛا تهٝٝف ظٚاز اـٓج٢ َٔ سٝح ايكش١ ٚتطنٛا نجريا َٔ  .3

يؿدك١ٝ ٚايػبب يف شيو ٜطدع إىل إٔ ايهجري َٔ أسهاّ أسهاَ٘ املتعًك١ باألسٛاٍ ا
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األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ٜتٛقف سهُٗا ع٢ً قش١ ايعٚاز فايطالم ٚاـًع ٚايعٗاض ٚاإلٜال٤ 
 ٚاملرياخ َجاّل ال ٜعترب سهُِٗ قشٝح ابتسا٤ّ َامل ٜهٔ ايعٚاز قشٝشّا.

١َٝ أفت  ظٛاظ إٕ اجملُع ايفكٗٞ اإلغالَٞ ٚفايؼ اإلفتا٤ ايهرب٣ يف ايسٍٚ اإلغال .4
تكشٝح اؾٓؼ بايٓػب١ يًدٓج٢ ٚسط١َ ايتػٝري فشػب ٚمل تٛنح أسهاّ ٖصا ايتكشٝح 

 ٚايتػٝري يف األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ٚاألسٛاٍ األخط٣. 
ٜٓشكط َهإ ايبشح يف سسٚز ايفك٘ اإلغالَٞ ٚايكٛاعس ايفك١ٝٗ ٚقإْٛ ثايجّا. ْطام ايبشح: 

١ ع٢ً ايكٛاْني األخط٣ يف عح سهِ ظٚاز اـٓج٢ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعطاقٞ َع اؾاض٠ طفٝف
ايٛانح املؿهٌ ٚأثط تكشٝح دٓػ٘ ٚتػٝريٙ ع٢ً سك٘ بايعٚاز ٚع٢ً َكري ظٚاد٘ إٕ نإ 

 َتعٚز. 
غٓعتُس يف َٓٗذ١ٝ ٖصا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ايتأقًٝٞ يآلضا٤ ضابعّا. َٓٗذ١ٝ ايبشح: 

م اييت أٚضزٖا ايفكٗا٤ ايكسا٢َ ايفك١ٝٗ ٚايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ سٝح غٓشًٌ ايٓكٛ
 ٚاملعاقطٜٔ ٚتأقٌٝ آضا٤ِٖ بايكٛاعس ايفك١ٝٗ ٚاألزي١ ايؿطع١ٝ.   

تهُٔ َؿه١ً ايبشح بعسّ ٚدٛز تٓعِٝ قاْْٛٞ ٜعاجل أسهاّ ظٚاز خاَػّا. َؿه١ً ايبشح: 
 اـٓج٢ ٚآثاض تكشٝح دٓػ٘ ٚتػٝريٙ ع٢ً أسكٝت٘ بايعٚاز َٚكري ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز.

 تهُٔ فطنٝات ايبشح مبا ٜأتٞ: طنٝات ايبشح: غازغّا. ف
إٕ اـٓج٢ ايٛانح ي٘ اؿل بايعٚاز ع٢ً َا غًب عًٝ٘ َٔ عالَات َٔ ايٓٛع اآلخط  .1

 ؾٓػ٘
إٕ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ أداظت٘ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ٖٚصٙ اإلداظ٠ ػعٌ ي٘ اؿل  .2

 بايعٚاز بكفت٘ بعس ايتكشٝح ٚمل تبطٌ ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز.
دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح هعٌ ظٚاد٘ غري دا٥ع ؾطعّا ٚقاّْْٛا باإلساي١ إىل إٕ تػٝري  .3

ايؿطع ٜٚبطٌ ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز بعس ايتػٝري حملط١َٝ فعٌ ايتػٝري ٚمتاثٌ اؾٓػني 
 بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ. 

 إٕ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ اختًفٛا يف قش١ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ إىل عس٠ آضا٤. .4
ج٢ املؿهٌ ي٘ أثط ٚانح ع٢ً أسكٝت٘ بايعٚاز َٚكري ظٚاد٘ إٕ تكشٝح دٓؼ اـٓ .5

 إٕ نإ َتعٚز غُٝا إٕ نإ ايتكشٝح ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘.
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تكسِٜ زضاغ١ فك١ٝٗ ٚقا١ْْٝٛ ٚانش١ ألسهاّ ظٚاز اـٓج٢ ٚأثط  :غابعّا. اهلسف َٔ ايبشح
ايطدٛع إىل ايهتب تكشٝح ٚتػٝري دٓػ٘ عًٝ٘ تهٕٛ عٕٛ يًكها٠ ٚايباسجني تػِٓٝٗ عٔ 

 ايفك١ٝٗ ٚايفتا٣ٚ اؿسٜج١ املتفطق١ بٗصا املٛنٛع.
 ثآَّا. ٖٝه١ًٝ ايبشح 

 املبشح األٍٚ: َا١ٖٝ ايعٚاز. 
 املطًب األٍٚ: تعطٜف ايعٚاز ٚاؿه١ُ َٓ٘ ٚأضناْ٘. 

 املطًب ايجاْٞ: ؾطٚط عكس ايعٚاز. 
 املبشح ايجاْٞ: ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح. 

 ظٚاز اـٓج٢ ايٛانحاملطًب األٍٚ: َس٣ قش١ 
 املطًب ايجاْٞ: أثط تكشٝح اؾٓؼ ٚتػريٙ ع٢ً ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح.

 املبشح ايجايح: ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ. 
 املطًب األٍٚ: َس٣ قش١ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ. 

 املطًب ايجاْٞ: ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘.
 ٓج٢ املؿهٌ ع٢ً أسهاّ ايعٚاز.املطًب ايجايح: أثط تكشٝح دٓؼ اـ

 اـامت١. 
 املكازض. 

 ادلثحث األول
 ماٌَة انضواج

ايعٚاز ملكاقس محٝس٠ ٚدعٌ تًو املكاقس غطٜع٠ يف ْفؼ ايعبس  ؾطع ايباضٟ 
يتشككٝٗا بطغبت٘ ٚ أساط٘ بأضنإ ٚؾطٚط ٜػتؿف َٓٗا تبكري ايعٚدني ٚاألٚيٝا٤ بأ١ُٖٝ 

غبشاْ٘ باملٝجام ايػًٝغ. ٚيإلساط١ بتًو املكاقس ٖصا ايطباط املكسؽ ايصٟ ٚقف٘ اهلل 
ٚاألضنإ ٚايؿطٚط يعكس ايعٚاز غٓكػِ ٖصا املبشح إىل َطًبني نكل املطًب األٍٚ َٓ٘ 
يتعطٜف ايعٚاز ٚاؿه١ُ َٓ٘ ٚأضناْ٘ أَا املطًب ايجاْٞ فػٝهٕٛ َٔ ْكٝب ؾطٚط عكس 

 .ايعٚاز
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 ادلطهة األول
 تعشٍف انضواج واحلكمة مىً وأسكاوً

غٓكػِ ٖصا املطًب إىل فطعني لعٌ ايفطع األٍٚ َٓ٘ يتعطٜف ايعٚاز ٚاؿه١ُ َٓ٘ 
  :أَا ايفطع ايجاْٞ غٝهٕٛ أضنإ ايعٚاز ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 انفشع األول
 تعشٍف انضواج واحلكمة مىً

غٓتٓاٍٚ يف ٖصا ايفطع َككسٜٔ األٍٚ يتعطٜف ايعٚاز ٚايجاْٞ يًشه١ُ َٓ٘ ٚشيو 
 :تٞع٢ً ايٓشٛ اآل

 ادلقصذ األول
 تعشٍف انضواج

ايعٚاز يف ايًػ١ َاز٠ ظٚز، ٚايعٚز خالف ايفطز، ٜٚكاٍ ظٚدإ يالثٓني ُٖٚا ظٚز، 
ٚايعٚز َفطز ايصٟ ي٘ قطٜٔ، ٚايعٚز االثٓإ ٚظٚز االؾٝا٤ تعّٚها ٚظٚاّدا قطٕ بعهُٗا 

ُِٖ بُِشٍٛض َٚ ، قاٍ تعاىل:(1)ببعض، ٚايعٚاز اقرتإ ايعٚز بايعٚد١ أٚ ايصنط باألْج٢ َِّٚدَٓا ظَ
عنِي

 أٟ قطْاِٖ ٚاألظٚاز ايكطْا٤.  (2)
أَا ايعٚاز يف االقطالح فكس عطف بتعطٜفات عسٜس٠ اختًف  بايًفغ ٚاؼست 
بايككس ٚايعٚاز املككٛز عٓس ايفكٗا٤ املػًُٕٛ ٚايكٛاْني ٖٛ َٝجام تطابط ؾطعٞ ٚقاْْٛٞ 

٘ ايعفاف ٚايٓػٌ ٚإْؿا٤ األغط٠ ع٢ً ع٢ً ٚد٘ ايتأبٝس بني ضدٌ ٚاَطأ٠ ؼٌ ي٘ ؾطّعا ٖسف
 . (3)أغاؽ تهفٌ هلُا ايػه١ٓٝ ٚاملٛز٠ ٚايطمح١

                                                      

( ابؼ مشعؽر، لدان العخب، دمحم بؼ مكخم بؼ مشعؽر األفخيقي السرخي، لدان العخب، 1)
، م8112تب العمسية، بيخوت، لبشان، دار الك )تحقيق: عامخ أحسج حيجر(، ،8ج
  . 821ص

 (.25سؽرة الجخان اآلية )  (8)
، مخكد 2في الفقو السقارن، طد. مرطفى إبخاهيػ الدلسي، أحكام الدواج والطالؽ  (3)

 .11، ص8118العخاؽ،  –دراسات بخلسان كخدستان، اربيل 
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عكس بني ضدٌ ٚاَطأ٠ ؼٌ ي٘ ؾطّعا غاٜت٘ ْ٘ "ٚعطف٘ قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعطاقٞ بأ
 .(1)"ضابط١ يًشٝا٠ املؿرتن١ ٚايٓػٌإْؿا٤ 

 ادلقصذ انثاوٌ
 احلكمة مه انضواج

ْا ايٝٗا َٔ د١ٗ ايؿاضع ناْ  اؿه١ُ املككس إٕ اؿه١ُ َٔ ايعٚاز إشا ْعط
األقًٞ َٔ تؿطٜع ايؿاضع يًعٚاز، ٚإشا ْعطْا ايٝٗا َٔ د١ٗ ايعبس ناْ  ايككس َٔ إضاز٠ 
ايفطز َٔ ايعٚاز، ٚإ ايؿاضع اؿهِٝ إشا أضاز َككس َا ٚنع يف ْفؼ ايعبس َا ٜطغب٘ ب٘ 

إىل َكاقس أق١ًٝ َٚكاقس يتشكل َككسٙ ٚهلصا قػِ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ َكاقس ايعٚاز 
تبع١ٝ فاألق١ًٝ ٖٞ َككٛز ايؿطع َٔ ايٓهاح ٚتٓشكط يف ابتػا٤ ايٓػٌ ٚسفع٘ َٔ 
االختالط ٚسفغ ايفطٚز أٟ سفغ ايعطض ٚسفغ ايٓػٌ، أَا املكاقس ايتبع١ٝ فٗٞ اييت 
ٜهٕٛ فٝٗا سغ يًُهًف َٚا دًب  عًٝ٘ ْفػ٘، ٚتهٕٛ خاز١َ يًُكاقس األق١ًٝ فاملهًف 

. إشٕ َكاقس (2)باع غطٜعت٘ اؾٓػ١ٝ ٚابتػا٤ ايٛيس ٚؼكٝل ايػهٔ ٚاملٛز٠ ٜطغب يف إؾ
ٜٔ املككسٜٔ وفغ ايسٜٔ؛ ألٕ األقٌ إٔ از ٖٞ سفغ ايٓػٌ ٚسفغ ايعطض ٚبٗصايعٚ

 .ايعٚاز ٜعف ايعٚدني َٔ ايعْا ٚوفغ ْػًُٗا َٔ االختالط
 انفشع انثاوٌ

 أسكان عقذ انضواج
ٍٕ عس٠ َٓٗ ا اسس اؾٛاْب اييت ٜػتٓس ايٝٗا ايؿ٤ٞ ٜٚكّٛ بٗا ايطنٔ يف ايًػ١ ي٘ َعا

 .(3)َٚٓٗا اْ٘ دع٤ َٔ أدعا٤ سكٝك١ ايؿ٤ٞ ٜكاٍ ضنٔ ايكال٠ ٚضنٔ ايٛن٤ٛ

                                                      

ػشة 1222( لدػ122(، قانؽن األحؽال الذخرية العخاقي رقػ )1( فقخة )3السادة ) (1)
 وتعجيالتو. 

( د. حديؼ الديج حسج خطاب، مقاصج الشكاح وآثارىا، دراسة فقيية مقارنة، جامعة طيبة، 8)
  .11 -11ص م، 8112 -ىػ1531لسشؽرة، الدعؽدية، السجيشة ا

:  الشجار، السعجػ الؽسي ، تحقيق( ابخاهيػ مرطفى وحسج الديات وحامج عبجالقادر ودمحم3)
 -371كان نذخ، دون سشة طبع، صمجسع المغة العخبية، الشاشخ دار الجعؽة، دون م

371.  
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ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ شيو ايؿ٤ٞ َٔ ايتكِٜٛ، إش قٛاّ ايؿ٤ٞ بطنٓ٘ ال َٔ  :ٚايطنٔ يف االقطالح
ّٓا يً ّٓا يًفعٌ ٚاؾػِ ضن عطض ٚاملٛقٛف يًكف١، ٚقٌٝ ايكٝاّ ٚإال ًٜعّ اْ٘ ٜهٕٛ ايفاعٌ ضن

 .(1)ضنٔ ايؿ٤ٞ َا ٜتِ ب٘ ٖٚٛ زاخٌ فٝ٘ غالف ؾطٚط٘ ٖٚٛ خاضز َٓ٘
ٚأضنإ عكس ايعٚاز ٚفّكا يًطأٟ ايطادح يف ايفك٘ ضنٓني ُٖٚا االهاب ٚايكبٍٛ ٖٚصا 

ايؿطع ٜعترب اإلهاب ٚايكبٍٛ ٔ لِٝ اؿٓفٞ يف ايبشط ايطا٥ل "َا قاٍ ب٘ اؿٓف١ٝ قاٍ اب
 .(3)ٚقاٍ ايهاغاْٞ "ٚأَا ضنٔ ايٓهاح فٗٛ اإلهاب ٚايكبٍٛ" (2)س ايٓهاح" أضنإ عك

ايؿدك١ٝ ايعطاقٞ بـ  ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو دا٤ ْل املاز٠ ايطابع١ َٔ قإْٛ األسٛاٍ
خط ٜٚكّٛ ايٛنٌٝ ٜٓعكس ايعٚاز بإهاب ٜفٝسٙ يّػ١ أٚ عطّفا َٔ أسس ايعاقسٜٔ ٚقبٍٛ َٔ األ"

  ."َكاَ٘
ّ ٜكسض َٔ ططيف اْؿا٤ ايعٚاز غٛا٤ أنإ ظّٚدا أّ ظٚد١ أّ ٚاإلهاب ٖٛ أٍٚ نال

ايعٚاز أَا ايكبٍٛ فٗٛ َا قسض عٔ ايططف ايجاْٞ بعس االهاب فكٝػ١  .َٔ ٜٓٛب عُٓٗا
 . (4)ٜٔأَطنب١ َه١ْٛ َٔ ٖصٜٔ اؾع

َٔ إٔ أـطنإ ايعٚاز مخػ١ األٍٚ  (6)ٚاملايه١ٝ (5)أَا َا شٖب ايٝ٘ ايؿافع١ٝ
يكبٍٛ( ٚايجاْٞ ايٛيٞ ٚايجايح ايعٚز ٚايطابع ايعٚد١ اـاَؼ ايؿٗٛز، ايكٝػ١ )اإلهاب ٚا

ٚنصيو اؿٓاب١ً بإٔ أضنإ ايعٚاز ثالث١ األٍٚ ايعٚدإ ٚايجاْٞ اإلهاب ٚايجايح ايكبٍٛ 

                                                      

لبشان،  -لتخاث العخبي، بيخوت، دار احياء ا1عمي بؼ دمحم الجخجاني، التعخيفات، ط (1)
 . 28م، ص8113 -ه1585

، دار السعخفة، 3،ج8زيؼ الجيؼ ابؼ نجيػ الحشفي، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق، ط (8)
 . 82ص بيخوت، بال سشة نذخ، –بيخوت 

،  دار الكتاب العخبي 8ج ،8عالء الجيؼ الكاساني، بجائع الزائع في تختيب الذخائع، ط (3)
 . 882ص  ،1228ان، لبش -بيخوت

مرطفى ابخاهيػ الدلسي، أحكام الدواج والطالؽ في الفقو السقارن، مرجر سابق،  (5)
 . 52ص

دار الفكخ،  3( دمحم الخطيب الذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة معاني الفاظ السشياج،ج2)
 123لبشان، بالسشة طبع.ص –بيخوت 

خطاب الخعيشي، مؽاىب الجميل لذخح مخترخ دمحم بؼ عبج الخحسؼ السغخبي السعخوؼ بال (1)
 . 58م، ص1277 -ىػ 1322لبشان،  –، دار الفكخ بيخوت 2، ج8خميل، ط
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ٚاؾعفط١ٜ فػري قا٥ب ألْ٘ ٜكطسّ َع املٓطل ايػًِٝ ايصٟ ٜطدع ايٝ٘ َٛنٛع ايه١ًٝ 
غٛا٤ اعترب عكّسا نُا ٜكٍٛ ايفكٗا٤ أٚ َٝجاّقا نُا ٜكٍٛ  ٚاؾع١ٝ٥ أٚ ايهٌ ٚاؾع٤، فايعٚاز

ايكطإٓ فٗٛ عباض٠ عٔ قٝػ١ َه١ْٛ َٔ اإلهاب ٚايكبٍٛ؛ ألْ٘ تكطف ؾطعٞ َطنب َٔ 
دع٥ٝني ٜسٍ ع٢ً فُٛعُٗا زالي١ َطابك١ٝ ٚع٢ً أسسُٖا نُٔ اجملُٛع زالي١ ته١ُٝٓٝ 

ّٓا يٓفػٗا ٚنٝف يتعا١َٝ إشٕ ناٚع٢ً اؿكٛم ٚااليتعاَات ايعٚد١ زالي١  ٝف تهٕٛ ايكٝػ١ ضن
ّٓا َع قٍٛ أنجط ايفكٗا٤ ظٛاظ تعٚز ايبايػ١ ايعاق١ً ايطؾٝس٠ ْفػٗا ممٔ  ٜعترب ايٛيٞ ضن
ؽتاضٙ ؾطّٜها ؿٝاتٗا ٖٚٛ نفؤ هلا ٚمبٗط املجٌ، ٚبٛد٘ خام إشا ناْ  ثّٝبا أٚ نإ ايٛيٞ 

 .(1)عاناّل ٚنإ ايعٚاز قس مت أَاّ ايكها٤
 ادلطهة انثاوٌ

 ششوط عقذ انضواج
ُِٗ ، َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: (2)ايؿطط يف ايًػ١ ايعال١َ  ٌِ َُٜٓعُطَٕٚ إِيَّا ايػَّاع١ََ إَٔ تَِأتَِٝ فََٗ

بَِػت١َّ فَكَِس دَا٤ أَِؾطَاُطَٗا
 . أٟ عالَاتٗا (3)

َا ٜتٛقف عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ٚدّٛزا أٚ قّف١ زٕٚ إ  :ٚيف االقطالح ايؿطعٞ ٚايكاْْٛٞ
 .(4)كت٘ عٝح ًٜعّ َٔ عسَ٘ ايعسّ ٚال ًٜعّ َٔ ٚدٛزٙ ايٛدٛزٜهٕٛ دع٤ّا َٔ سكٝ

ْعكاز، ٚؾطٚط ايكش١ ٚؾطٚط ايٓفاش ٚؾطٚط ؾطٚط اال :ٚؾطٚط عكس ايعٚاز أضبع١ ٖٞ
 :ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ ْكط١ َػتك١ًٍٚ نٌ ْٛع َٔ ٖصٙ ايؿطٚط يف اايًعّٚ، ْٚتٓ

 
 
 
 

                                                      

ي الفقو السقارن، مرجر سابق، ( مرطفى ابخاهيػ الدلسي، أحكام الدواج والطالؽ ف1)
 .52ص

 .382، ص7ر سابق، جابؼ مشعؽر، لدان العخب، مرج (8)
 .(12( سؽرة دمحم، اآلية )3)
اب، ، مطبعة شي88( د. مرطفى ابخاهيػ الدلسي، أصؽل الفقو في نديجو الججيج، ط5)

 .821، ص8111العخاؽ،  –اربيل 
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 ْعكاز: أٚاّل: ؾطٚط اال
ٛزٖا ٜٚٓعسّ باْعساَٗا أٟ ٜهٕٛ ايعكس باطًّا ٖٚصٙ ٖٚٞ ايؿطٚط اييت ٜتِ ايعكس بٛد

ايؿطٚط تأتٞ يف األ١ُٖٝ بعس االضنإ ٖٚٞ َٓٗا َا ٜتعًل بايعاقسٜٔ َٚٓٗا َا ٜتعًل يف قٝػ١ 
 :ططإ ُٖافُا ٜتعًل بايعاقسٜٔ ؾ (1)االهاب ٚايكبٍٛ

 .إٔ ٜهٕٛ يًعاقس أ١ًٖٝ األزا٤ .1
 .نايكطاب١ ٚاملكاٖط٠ ٚايطناع١ ّٝاعسّ ثبٛت َاْع َٔ َٛاْع ايعٚاز ثبّٛتا قطع .2

 ٚايصٟ ٜتعًل باإلهاب ٚايكبٍٛ:
ُّاإٔ ٜتشس اإلهاب ٚايك .1  .بٍٛ يف فًؼ ٚاسس سكٝك١ أٚ سه
شا نإ يفّعا َطابك١ اإلهاب ٚايكبٍٛ بإٔ ٜتفكا يف األَٛض اؾٖٛط١ٜ ٚال ٜؤثط االختالف إ .2

 .أٚ يف َكًش١ ايعٚد١
عٔ اآلخط ٚال ٜؤثط اختالف َٔ ايًػ١ إشا  مساع ٚفِٗ نٌ َٔ املٛدب ٚايكابٌ ملا ٜكسض .3

 .(2)عًِ نٌ َُٓٗا إٔ َا ٜكسض عٔ اآلخط ُٜككس ب٘ إْؿا٤ ايعٚاز
 ثاّْٝا: ؾطٚط ايكش١

ٖٞ ايؿطٚط اييت ٜعترب ايعكس بتشككٗا قشّٝشا، قاّؿا يرتتب األسهاّ اييت اْٝط    
 :ٖٚصٙ ايؿطٚط ٖٞ (3)ب٘ ٚبسْٚٗا ٜهٕٛ ايعكس فاغّسا

 .بعس ٚفا٠ األٚىل أٚ بعس تطًٝكٗا ثاب  بسيٌٝ ظين نعٚاز األخ  ايجا١ْٝعسّ ٚدٛز َاْع  .1
ِّ ايفػل هٛظ  .2 سهٛض ؾاٖسٜٔ بايػني َػًُني يف ظٚاز َػًِ َٚػ١ًُ إٔ ٚدسا، فإٕ ع

إ ٜهْٛا فاغكني يًهطٚض٠ ٚايهطٚضات ػٝع احملعٛضات ٜهٕٛ ايعٚاز عهٛض ضدٌ 
                                                      

د. احسج الكبيدي، األحؽال الذخرية في الفقو والقزاء والقانؽن ، شخكة العائل لرشاعة  (1)
 .22م، ص8112ه، 1531 مرخ، -الكتب،ػ القاىخة

، 8112، دار الثقافة لمشذخ والتؽزيع، 1حؽال الذخرية، جد. احسج دمحم عمي داود، األ (8)
مرجر  ،الدواج والطالؽ في الفقو السقارن ؛ د. مرطفى إبخاهيػ الدلسي، أحكام  75ص

 . 11سابق، ص
، دار 1عبجالعديد عامخ، األحؽال الذخرية في الذخيعة اإلسالمية فقًيا وقزاًء، ط (3)

 .32م، ص1225ه، 1515لبشان،  -بيخوتالفكخ العخبي، 
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َا عٓس اؾُٗٛض فال هٛظ إال ؾاٖس٠ ٚاَطأتني عٓس عسّ ٚدٛز ضدٌ اخط عٓس اؿف١ٝ، ٚأ
 ضدًني.

فهٌ ظٚاز ٜهٕٛ َؤقّتا نعٚاز املتع١ ٚظٚاز ايتشًٌٝ، ٜهٕٛ فاغّسا عٓس  :عسّ ايتٛقٝ  .3
 .(2)َا عسا بعض اؾعفط١ٜ فعٚاز املتع١ عٓسِٖ قشٝح  (1)مجٗٛض فكٗا٤ ايؿطٜع١ 

ا نُا يف عسّ ٚدٛز ؾطط فاغس َٚفػس فإشا ٚدس َجٌ ٖصا ايؿطط ٜهٕٛ ايعٚاز فاغّس .4
ظٚاز ايؿػاض ٖٚٛ إ ٜعٚز ايطدٌ ابٓت٘ ألخط ع٢ً إ ٜعٚد٘ ابٓت٘ ٚيٝؼ بُٝٓٗا 

 .(3)قسام
 .(4)إ تهٕٛ قٝػ١ ايعكس َٓذع٠ أٟ غري َعًك١ ع٢ً ؾطط أٚ َهاف١ إىل املػتكبٌ .5

 
 

 

                                                      

، دار الفكخ، 8دمحم بؼ احسج بؼ دمحم بؼ رشج القخطبي، بجاية السجتيج ونياية السقترج، ج (1)
، 1، ط؛ عالء الجيؼ الدسخقشجي، تحفة الفقياء52لبشان، دون سشة طبع، ص -بيخوت

ابخاهيػ بؼ ؛ 112م، ، ص1225 -ىػ1512 لبشان، –، دار الكتب العمسية، بيخوت 8ج
دار الفكخ،  ،8ج وز أبادي الذيخازي، السيحب في الفقو الذافعي،عمي بؼ يؽسف الفيخ 

؛ عبج هللا أحسج بؼ قجامة السقجسي، السغشي، 51، صلبشان، بال سشة نذخ –بيخوت 
 . 273 -278، ص7م ،ج1225 -ىػ 1512لبشان،  –، دار الفكخ، بيخوت 7، ج1ط

ه، 1588لبشان،  -، دار الديخة، بيخوت1الديج جعفخ مختزى، زواج الستعة، ط (8)
 . 131م، ص8111

 )تحقيق دمحم عمير(،دار 8( دمحم عخفة الجسؽقي، حاشية الجسؽقي عمى الذخح الكبيخ،ج3)
؛ عالء الجيؼ الحرفكي، الجر السختار،  832، صلبشان، بالسشة نذخ-الفكخ، بيخوت

؛ الذيخازي، السيحب، مرجر 111، ص 1321دار الفكخ، بيخوت، لبشان،  8،ج8ط
 . 212، ص7؛ ابؼ قجامة، السغشي، مرجر سابق، ج51ص ،8سابق، ج

 .37عبجالعديد عامخ، مرجر سابق، ص (5)
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ال ٜٓهح احملطّ ٚال ٜٓهح ٚال " عسّ نٕٛ ايٛيٞ أٚ ايعٚد١ أٚ ايعٚز يف اإلسطاّ يكٛي٘  .6
 .(1)ىطب"

 ثايجّا: ؾطٚط ايٓفاش
ٖٚٞ ايؿطٚط اييت ٜرتتب ع٢ً ٚدٛزٖا ْفاش أسهاّ ايعكس ٚترتتب آثاضٙ عًٝ٘ 

 :ٖٚصٙ ايؿطٚط ٖٞ (2)بايفعٌ، ٚإشا ؽًف  نإ ايعكس َٛقّٛفا ع٢ً اداظ٠ َٔ ي٘ سل إداظت٘ 
إٕ نٕٛ نٌ َٔ ايعاقسٜٔ ناٌَ األ١ًٖٝ بايفعٌ ٚايبًٛغ ٚاؿط١ٜ، بإٔ ٜهٕٛ بايّػا عاقًّا،  .1

 .يو ساٍ ادطا٤ عكس ْفػ٘ أٚ تٛنًٝ٘ آخط إلدطا٥٘ٚش
أ١ًٖٝ َباؾط٠ يًتكطف بسٕٚ اشٕ خاضدٞ فاشا ظٚز ايٛيٞ ٚيٛ نإ أّبا أٚ دّسا ايبايػ١  .2

ايعاق١ً ايطؾٝس٠ بسٕٚ عًُٗا أٚ اشْٗا ٜهٕٛ ايعٚاز َٛقّٛفا ع٢ً إشْٗا ٚإداظتٗا ٚيٛ نإ 
عٔ تعٚهٗا بسٕٚ اشْٗا قطاس١ ٢ْٗ  ألٕ ايطغٍٛ ايعٚز نفّؤا ٚايعٚاز مبٗط املجٌ، 

ّٓا إشا ناْ  بهّطا فكاٍ " ال تٓهح األِٜ ست٢ تػتأَط ٚال تٓهح  إشا ناْ  ثٝب١ ٚنُ
 .(3)"ايبهط ست٢ تػتأشٕ قايٛا ٜا ضغٍٛ اهلل ٚنٝف إشْٗا ؟ قاٍ إ تػه 

 ضابعّا: ؾطٚط ايًعّٚ 
س بإضازت٘ ٖٚٞ ايؿطٚط اييت إشا تٛفطت ال ول ألٟ َٔ ايططفني ٚغريُٖا فػذ ايعك

 .املٓفطز٠ أٚ عٔ ططٜل ايكها٤ ٚيهٔ هٛظ ايفػذ باتفام ايططفني نُا يف اـًع

                                                      

( مدمػ بؼ الحجاج أبؽ الحديؼ القذيخي الشيدابؽري، صحيح مدمػ، )تحقيق دمحم فؤاد عبج 1)
لبشان، بال سشة نذخ، باب تحخيػ نكاح  -، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت3الباقي(، ج

 .(1512، الحجيث رقػ )1131، صخطبت وكخاىة
؛ عبجالعديد 72، مرجر سابق، ص1أحسج دمحم عمي داود، األحؽال الذخرية، ج د. (8)

؛ مرطفى ابخاهيػ الدلسي، أحكام الدواج والطالؽ في 32-37عامخ، مرجر سابق، ص
 . 21الفقو السقارن، مرجر سابق ،ص

، 2، ج3، طجامع الرحيح السخترخالبخاري، ال ( أخخجو: دمحم بؼ اسساعيل أبؽ عبج هللا3)
م. 1221 -ىػ1517لبشان،  -)تحقيق: د. مرطفى ديب البغا(، دار ابؼ كثيخ، بيخوت
، الحجيث 1275خضاىا، صكتاب الشكاح، باب ال يشكح االب وغيخه البكخ والثيب اال ب

 . (5253رقػ )
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 :ٚأِٖ تًو ايؿطٚط
إٔ ال ٜهٕٛ أسس ايعٚدني عسِٜ األ١ًٖٝ بايكػط أٚ اؾٕٓٛ سني إْؿا٤ ايعكس ٚنإ  .1

 .ايٛيٞ املعٚز هلُا غري األب ٚاؾس
 .إٔ ال ٜهٕٛ ايعٚاز َٔ غري ايهف٤ ٚبأقٌ َٔ َٗط املجٌ .2
 .(1)عسّ ٚدٛز عٝب يف اسس ايعٚدني َٔ ايعٝٛب اييت تربض ايتفطٜل ايكها٥ٞ .3

ٚقس عاجل املؿطع ايعطاقٞ ؾطٚط عكس ايعٚاز بؿهٌ َعٝب ْاقل غري قسز 
يطبٝع١ تًو ايؿطٚط فٓك  املاز٠ ايػازغ١ َٔ "قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعطاقٞ" ع٢ً 

 :ْعكاز أٚ ايكش١ املب١ٓٝ فُٝا ًٜٞؾطٚط اال. ال ٜٓعكس عكس ايعٚاز إشا فكس ؾطّطا َٔ 1أْ٘ "
 .ؼاز فًؼ اإلهاب ٚايكبٍٛا .أ
 .مساع نٌ َٔ ايعاقسٜٔ نالّ االخط ٚاغتٝعابٗا بإٔ املككٛز َٓ٘ عكس ايعٚاز .ب
 .َٛافك١ اإلهاب ٚايكبٍٛ .ج
 .ؾٗاز٠ ؾاٖسٜٔ َتُتعني باأل١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عكس ايعٚاز .د

 سازث١ غري قكك١ ". ٖـ. إٔ ٜهٕٛ ايعكس غري َعًل ع٢ً ؾطط أٚ
 ادلثحث انثاوٌ

 صواج اخلىثي انواضح
غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح َطًبني املطًب األٍٚ لعً٘ ملس٣ قش١ ظٚاز اـٓج٢ 
ايٛانح أَا املطًب ايجاْٞ فػٝهٕٛ ألثط تكشٝح اؾٓؼ ٚتػٝريٙ ع٢ً ظٚاز اـٓج٢ 

 .ايٛانح ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ
 ادلطهة األول

 انواضح مذى صحة صواج اخلىثي
اـٓج٢ غري املؿهٌ )اـٓج٢ ايٛانح( ٖٛ َٔ باْ  فٝ٘ عال١َ ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ 
ٚغًب  فٝ٘ عالَات ايصنٛض٠ ع٢ً األْٛث١ أٚ بايعهؼ، فٗصا ايٓٛع َٔ اـٓج٢ ٜهٕٛ ظٚاد٘ 

                                                      

الدواج ؛ د. مرطفى ابخاهيػ الدلسي، أحكام 32( عبجالعديد عامخ، مرجر سابق، ص1)
  .22ي الفقو السقارن، مرجر سابق، صوالطالؽ ف
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دا٥ع فكّٗا ٚقاّْْٛا عػب َا ٜػًب عًٝ٘ َٔ ايعالَات، فإشا ناْ  ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ 
ض٠ ٚتعٚز َٔ أْج٢ نا١ًَ األْٛث١ ، ٚنصيو اؿاٍ إشا ناْ  ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ عالَات ايصنٛ

عالَات األْٛث١ ٚتعٚد  َٔ شنط ناٌَ ايصنٛض٠ فعٚاد٘ قشٝح إشا تٛافطت ؾطٚط٘ ٚاْتف  
ٚإشا نإ اـٓج٢ ٜبٍٛ َٔ سٝح ٍ االَاّ ايؿافعٞ )ضمح٘ اهلل(: "َٛاْع٘، ٚبٗصا ايكسز قا
.. ٚمل تٓهح باْٗا ضدٌ .ْ٘ ضدٌ فايٓهاح دا٥ع.... ٚإشا ْهح املطأ٠ٜبٍٛ ايطدٌ فتٓهح ع٢ً ا

نُا شنط املاٚضزٟ يف اؿاٟٚ ايهبري باْ٘ "فإٕ باٍ )أٟ اـٓج٢( َٔ ايصنط  (1)فايٓهاح دا٥ع"
ّٛا ظا٥ّسا ُٚأدطٟ عًٝ٘ سهِ ايطداٍ يف مجٝع أسٛاي٘، ٚإٕ باٍ َٔ  نإ ضدًّا ٚنإ ايفطز عه

ّٛا ظا٥ّسا، ُٚأدطٟ عًٝٗا سهِ ايٓػا٤ يف مجٝع أسٛاهلا؛ ألٕ ايفطز نإ اَطأ٠ ٚنإ ايص نط عه
. ٚتطدع إباس١ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ (2)ٚدٛز َٓفع١ ايعهٛ فٝ٘ زيٌٝ ع٢ً أْ٘ كًٛم ي٘"

يعٚاز اـٓج٢ ايػري َؿهٌ بإٔ اتهاح ٚتػًٝب اسس٣ ايعالَات عًٝ٘ َٔ ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ 
األخط ؾٓػ٘ ٜٛافل ايفطط٠ ايبؿط١ٜ َٚب٢ٓ ايعالق١ ٚايعٚاز مبكته٢ ايػايب فٝ٘ َٔ ايٓٛع 

ايعٚد١ٝ اييت تكتهٞ بٛدٛب اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططفٝ٘، فعٚاد٘ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ 
ٜهٕٛ َٛافل يكٛاْني ايفطط٠ ايبؿط١ٜ اييت تكهٞ مبٌٝ ايصنط إىل األْج٢ ٚبايعهؼ َٚٛافل 

                                                      

ه، 1323لبشان،  -، دار السعخفة، بيخوت8، ط2دمحم بؼ ادريذ الذافعي، األم، ج (1)
 . 51م، ص1273

عمي بؼ دمحم بؼ حبيب الساوردي البرخي الذافعي، الحاوي الكبيخ في فقو اإلمام  (8)
ؽض والذيخ عادل أحسج عبج )تحقيق: الذيخ عمي دمحم مع 2، ج1الذافعي، ط

؛ وقج ورد 371م ، ص1222 -ىػ1512لبشان،  –السؽجؽد(،دار الكتب العمسية، بيخوت 
ىحا السعشى في كثيخ مؼ كتب الفقو مشيا؛ عبج هللا بؼ محسؽد بؼ مؽدود السؽصمي 

، تحقيق )عبج المطيف دمحم عبج الخحسؼ(، 3،  ج3الحشفي، االختيار لتعميل السختار، ط
؛ الحرفكي، الجر 53م،  ص8112 -ىػ1581لبشان،  –ب العمسية، بيخوت دار الكت

؛ ابؼ نجيػ الحشفي، البحخ الخائق، شخح كشد 787، ص1السختار، مرجر سابق، ج
؛ فخخ الجيؼ عثسان بؼ عمي الديمعي الحشفي، 232، ص2الجقائق، مرجر سابق، ج

مرخ،  -القاىخة، دار الكتب اإلسالمي، 1تبييؼ الحقائق شخح كشد الجقائق، ، ج
، دار الكتب العمسية، 1؛ شسذ الجيؼ األسيؽطي، جؽاىخ العقؽد، ج815ىػ،  ص1313
؛ دمحم بؼ يؽسف بؼ أبي القاسػ العبجري، التاج 352لبشان، دون سشة طبع، ص -بيخوت

 .531ىػ،  ص1322لبشان،  –خ، بيخوت ، دار الفك1، ج8واألكاليل لسخترخ خميل، ط



 أحكام زواج الخشثى في الفقو اإلسالمي والقانؽن الؽضعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

020 

ٞ بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ ؿهِ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ املكط٠ بٛدٛب اختالف ايٓٛع اؾٓػ
ٖٚصا األَط ٚانح دًٞ ٚبسٜٗٞ َٚؤنس بايتعطٜفات ايفك١ٝٗ ايكا١ْْٝٛ يعكس ايعٚاز اييت غايّبا َا 
ضنعت ع٢ً ٖصا اؾاْب بايكٍٛ إٔ عكس ايعٚاز ٖٛ عكس بني ضدٌ ٚاَطأ٠ ٚعًٝ٘ َا زاَ  

ٜهٕٛ قشّٝشا يتشكل  اـٓٛث١ ايٛانش١ مل ٜؤثط يف شنٛض٠ ايعٚز ٚاْٛث١ ايعٚد١ فإٕ ايعٚاز
أِٖ أضناْ٘ ٖٚٛ اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططفٝ٘، َت٢ َا ؼكل أضناْ٘ األخط٣ ٚتٛافطت 

ٚنٕٛ ظٚاز اـٓج٢ ايػري َؿهٌ قشّٝشا فإْ٘ ٜرتتب عًٝ٘ مجٝع  .ؾطٚط٘ ٚاْتف  َٛاْع٘
آثاض عكس ايعٚاز ايكشٝح َٔ َٗط ْٚفك١ ْٚػب ٚمجٝع اؿكٛم ٚااليتعاَات اييت تكع ع٢ً 

ططفٝ٘ َٓص ؿع١ اْعكازٙ، غري إ ٖصا ال ٜعين إ ظٚاز اـٓج٢ غري املؿهٌ دا٥ع  عاتل
ٚقشٝح يف األسٛاٍ مجٝعٗا، فإشا َا أضاز ٖصا اـٓج٢ إ ٜتعٚز ع٢ً عهؼ َا غًب  فٝ٘ َٔ 

ٖصا ايعٚاز ايباطٌ تهُٔ مبا عالَات فال هٛظ ي٘ شيو ٚإ تعٚز فعٚاد٘ ٜعس باطًّا، ٚقٛض 
 :ٜأتٞ

ناشب شنطٟ( َٔ شنط ناٌَ  : ظٚاز خٓج٢ غًب  فٝ٘ عالَات ايصنٛض٠ )خٓج٢ىلايكٛض٠ األٚ
 .ايصنٛض٠

ب١ أْجٟٛ( َٔ أْج٢ : ظٚاز خٓج٢ غًب  عًٝٗا عالَات األْٛث١ )خٓج٢ ناشايكٛض٠ ايجا١ْٝ
 .نا١ًَ األْٛث١
٢ : ظٚاز خٓج٢ غًب  فٝ٘ عالَات ايصنٛض٠ َٔ خٓج٢ ْفػ٘ أٟ ظٚاز )خٓجايكٛض٠ ايجايج١
 .َٔ خٓج٢  شنطٟ ناشب( شنطٟ ناشب

: ظٚاز خٓج٢ غًب  فٝٗا عالَات األْٛث١ َٔ خٓج٢ ْفػٗا أٟ ظٚاز خٓج٢ ايكٛض٠ ايطابع١
 .أْجٟٛ ناشب َٔ أْج٢ اْج١ٜٛ ناشب١

فذُٝع ٖصٙ ايكٛض ٜهٕٛ فٝٗا ايعٚاز باطًّا ٚال ٜرتتب أٟ أثط ؾطعٞ ٚقاْْٛٞ؛ 
ُ٘، ٚكايّفا يًفطط٠ ايبؿط١ٜ، ٚسهِ ا يؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚايكٛاْني ألْ٘ مل ٜكازف قً

ايٛنع١ٝ خكّٛقا قٛاْني ايبًسإ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ٚاييت تكتهٞ بٛدٛب اختالف ْٛع 
اؾٓؼ بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ، أَا إشا مت ايسخٍٛ بٗصٙ ايكٛض األضبع١ فٝهٕٛ اؿهِ 

 ناآلتٞ: 
يٛانح شنطٙ يف ففٞ ايكٛض٠ األٚىل ٚايجايج١ ٚال سٝا٤ َع ايعًِ إشا ازخٌ اـٓج٢ ا

زبط َٔ نإ ناٌَ ايصنٛض٠ ؼكك  دطمي١ ايًٛاط ٚاؿهِ عٝٓ٘ إشا ازخٌ ايصنط ايهاٌَ 
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، أَا إشا ازخٌ َٔ نإ ناٌَ ايصنٛض٠ شنطٙ يف فطز اـٓج٢ (1)ايصنٛض٠ شنطٙ يف زبط اـٓج٢
 ايصنطٟ ايهاشب فال ٜكاّ عًٝ٘ سس ايعْا؛ ألْ٘ فطز غري أقًٞ بٌ ظا٥س ٚال ٜأخص سهُ٘ ٚهب

 . (2)ايتكطٜط ع٢ً سػب َا قطضٙ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ
أَا اؿهِ يف ايكٛض٠ ايجا١ْٝ ٚايطابع١ فٗٞ إشا ازخٌ اـٓج٢ شنطٙ ايهاشب يف ايفطز 
االقًٞ يًدٓج٢ ايٛانش١ األْٛث١ أٚ يف زبطٖا فال ٜعترب شيو ظْا؛ ألٕ ايصنط فٝٗا عهٛ ظا٥س 

 .(3)شام احملطّ ؾطّعاغري أقًٞ فال ٜأخص ٚيهٔ ٜرتتب ع٢ً ٖصا ايفعٌ ايػ
ّٝا الؼاز اؾٓؼ بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ  (4)ٚتعس ٖصٙ ايكٛض األضبع١ ظٚاّدا َجً
 ٖٚٛ باطٌ بايؿطع ٚايكإْٛ َٚػتٛدّبا يًعكاب. 

ٚاؾسٜط بايصنط إٕ ايعًِ ايٓفػٞ ْفػ٘ ٜعاضض ظٚاز املجًٝني ٜٚعترب بإٔ نٌ َٔ 
ّٝا ي تهٌُٝ أسسُٖا األخط، ٜٚكٍٛ عًُا٤ ايٓفؼ بؿإٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ كًٛقني ْفػّٝا ٚعاطف

ايعا١ً٥ إٕ االؼاز بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٜهٕٛ املجاٍ اؾٝس يألزٚاض املدتًف١ ٖٚٛ افهٌ ب١٦ٝ 
يتٓؿ١٦ أطفاٍ اغٜٛا٤، نُا إٔ َٔ ايٛانح إٔ ايطبٝع١ اؾػس١ٜ يًطداٍ ٚايػٝسات قس 

يًعالق١ اؾٓػ١ٝ ٖٛ اإللاب فُٔ  ُقُُ  يهٞ تتٛا٤ّ َّعا دٓػّٝا، ٚمبا إٔ اهلسف األغاغٞ

                                                      

لشفخاوي السالكي، الفؽاكو الجواني عمى رسالة ابؼ ابي زيج القيخواني، احسج بؼ غشيػ سالػ ا (1)
 .  112ه، ص1512لبشان،  -، دار الفكخ، بيخوت1ج

، 1( مشرؽر بؼ يؽنذ بؼ إدريذ البيؽتي، كذاؼ القشاع عمى متؼ اإلقشاع لمحجاوي، ط8)
 ،؛ الساوردي385م ، ص1222 -ىػ1512 لبشان، -،  دار الكتب العمسية، بيخوت8ج

 .321، ص2الحاوي الكبيخ، مرجر سابق ،ج
الدحاؽ: ىؽ اتيان السخأة السخأة بؽضع الفخج فؽؽ الفخج وسحقيسا وىؽ محزؽر كالدنا  (3)

 .885، ص13وي الكبيخ، مرجر سابق، جوان خالفو في حجه، الساوردي، الحا
انؽًنا ومؼ ولألسف ان ىحا الدواج مباح في الجولة الغخبية واألدىى مؼ ذلغ انو شخعؼ ق (5)

الجول التي أجازتو أمخيكا الذسالية وىؽلشجا وبمجيكا واسبانيا وكشجا وجشؽب افخيقيا والشخويج 
والبختغال وايدمشجا واألرجشتيؼ واألوروغؽاي ونيؽزلشجا  والبخازيل وكؽلؽمبيا وفخندا والسسمكة 

تعتخؼ كل مؼ الستحجة عجا )ايخلشجا الذسالية(ولؽكدسبؽرغ والسانيا ومالطا واستخاليا و 
أرميشيا وإستؽنيا وإسخائيل بالدواج السثمي شخيطة أن يكؽن قج تػ عقجه في بمجان أخخى 

مقال مشذؽر عمى األنتخنيت عمى الخاب   تدسح بو ولكشيا ال تعقجه عمى أراضييا.
ar.m.wikipedia.org الداعة الؽاحجة ظيخًا. 11/11/8112تاريخ الديارة 
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ايٛانح أْ٘ فكط ايعالق١ اؾٓػ١ٝ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٖٞ اييت ميهٔ إٔ ؼكل ٖصا اهلسف 
 .(1)فايطبٝع١ اؾػس١ٜ أّٜها تعاضض ظٚاز املجًٝني

أَا بايٓػب١ ملٛقف ايكٛاْني ايٛنع١ٝ َٔ ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح فإْ٘ ال ٜٛدس ْل 
١ ٚانح ٜٓل ع٢ً اباس١ أٚ َٓع ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح ٚبٗصٙ يف قٛاْني األسٛاٍ ايؿدكٝ

اؿاي١ هب ايطدٛع إىل ْكٛم اإلساي١، ٚاحملاٍ ايٝ٘ يف اغًب إ مل ٜهٔ مجٝع قٛاْني 
 (3)أٚ بايفك٘ اإلغالَٞ (2)األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ إَا بكٛاعسٖا ايعا١َ

ض٠ عا١َ ٚايفك٘ اإلغالَٞ بكٛض٠ خاق١ ٖٛ اباس١ ٚقس بٝٓا إٔ سهِ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بكٛ
ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح َت٢ َا تعٚز ع٢ً ايػايب َٔ اَطٙ َٔ ايٓٛع االخط ؾٓػ٘، اَا إشا 

 .تعٚز ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ فإٕ ظٚاد٘ ٜهٕٛ باطًّا يتُاثٌ اؾٓػني
 
 

                                                      

تاريخ  www.gotguestions.org :نت عمى الخاب  اآلتيمقال مشذؽر عمى األنتخ  (1)
 .، الداعة التاسعة مداءً 11/8/8117الديارة 

( ؛ وقانؽن 3/1ػشة السادة )1222( لدػ122كقانؽن األحؽال الذخرية العخاقي رقػ ) (8)
( يؽنيؽ 2ىػ السؽافق ) 1515( رمزان 2والسؤرخ في ) 11 -25االسخة الجدائخي 

( وقانؽن األحؽال الذخرية 888السادة ) 8112في فبخايخ  8 -2م باألمخ رقػ 1225
 ( فقخة )د(.821ػشة السادة )1227( لدػ38العساني رقػ )

( 35والسعجل بالقانؽن رقػ ) 1223( لدشة 22كقانؽن األحؽال الذخرية الدؽري رقػ ) (3)
( لدشة 11ؽن األحؽال الذخرية االردني رقػ )(. وقان312م السادة )1272لدشة 
( وقانؽن اجخاءات التقاضي 371ػشة السادة )8111(لدػ28والسعجل بالقانؽن رقػ )1271

( لدشة 1السرخي الستعمق بإجخاءات التقاضي بسدائل األحؽال الذخرية السرخي رقػ )
الفقو الحشفي، (مشو حيث أن جسيع ىحه القؽانيؼ أحالت إلى الخاجح في 3السادة ) 8111

( حيث أحالت 3السادة ) 8111لدشة  (88وكحلغ قانؽن األحؽال الذخرية القطخي رقػ )
ىحه السادة مشو إلى الخأي الخاجح بالسحىب الحشبمي ما لػ تخى السحكسة األخح بغيخه عمى 
أن تبيؼ ذلغ في أسباب حكسيا وان لػ يؽجج رأي راجح في الفقو الحشبمي في القزية 

لقاضي ان يختار أًيا مؼ السحاىب األربعة وأن تعحر ذلغ أخح بالقؽاعج لسعخوضة فا
 الفقيية العامة في الذخيعة اإلسالمية. 

http://www.gotguestions.org/
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 ادلطهة انثاوٌ
 مششوعَة تصحَح اجلىظ وتغَريي وأثشي 

 واضحعهي أحكاو صواج اخلىثي ان
غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املطًب فطعني لعٌ املطًب األٍٚ ملؿطٚع١ٝ تكشٝح اؾٓؼ 
ٚتػٝريٙ أَا املطًب ايجاْٞ فػٝهٕٛ ألثط تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ٚتػٝريٙ ع٢ً 

  .أسهاّ ايعٚاز
 انفشع األول 

 مششوعَة تصحَح اجلىظ وتغريي
شٝح اؾٓؼ س٣ َؿطٚع١ٝ تكغٓتٓاٍٚ يف ٖص ايفطع َككسٜٔ املككس األٍٚ مل

ٚتػريٙ يف ايفك٘ اإلغالَٞ أَا املككس ايجاْٞ لعً٘ ملس٣ َؿطٚع١ٝ تكشٝح اؾٓؼ 
 ٚتػٝريٙ يف ايكإْٛ ايعطاقٞ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

 ادلقصذ األول
 مذى مششوعَة تصحَح اجلىظ وتغريي يف انفقً اإلعالمٌ

٢ بٝإ قطاض ٖٓاى ايهجري َٔ ايفتا٣ٚ املعاقط٠ اـاق١ بٗصا ايؿإٔ ٚغٓكتكط عً
ألٕ ايفتا٣ٚ األخط٠ ؼٌُ ْفؼ  (1)فًؼ اجملُع ايفكٗٞ اإلغالَٞ يطابط١ ايعامل اإلغالَٞ

اؿُس هلل ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً َٔ ال ْيب  فغ كتًف فكس دا٤ يف ْل ايكطاض "املع٢ٓ ٚبً
ٚع٢ً اي٘ ٚقشب٘، أَا بعس: فإٔ فًؼ اجملُع ايفكٗٞ  بعسٙ غٝسْا ْٚبٝٓا قُس 

ايفرت٠ ٞ يطابط١ ايعامل اإلغالَٞ يف زٚضت٘ اؿاز١ٜ عؿط املٓعكس٠ يف َه١ املهط١َ يف اإلغالَ
 ـ1409ٖضدب  20ّ إىل ّٜٛ االسس  1989فرباٜط  19املٛافل  ـ1409ٖضدب  13َٔ ّٜٛ االسس 

ٚبعس  .، قس ْعط يف َٛنٛع ؼٌٜٛ ايصنط إىل األْج٢ ٚبايعهؼّ 1989فرباٜط  26املٛافل 
 ني اعها٥٘ قطض َا ًٜٞ: ايبشح ٚاملٓاقؿ١ ب

                                                      

 1222 –ه  1512القخار الدادس عؼ الجورة الحادية عذخ السشعقجة بسكة السكخمة عام ( (1
، 1، طى وبالعكذ، مجمة الفقو اإلسالمي، الدشة العاشخةم بذأن تحؽيل الحكخ إلى األنث

 .127، ص م 1222 –ه  1581، 18العجد 
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ايصنط ايصٟ نًُ  أعها٤ شنٛضت٘ ٚاألْج٢ اييت نًُ  أعها٤ أْٛثتٗا ال هٛظ ؼٌٜٛ  :أّٚيا
أسسُٖا إىل ايٓٛع األخط ٚقاٚي١ ايتشٌٜٛ دطمي١ ٜػتشل فاعًٗا ايعكٛب١ ألْ٘ تػٝري يف ـًل 

ِِ َٚأُلاهلل. ٚقس سطّ غبشاْ٘ ٖصا ايتػٝري بكٛي٘ كرّبا عٔ قٍٛ ايؿٝطإ ُٗ َّ َِّٝٓ ِِ َٚأُلََ ُٗ َّ نًَِّ
ِٝطَا ًِلَ ايًِّ٘ َََٚٔ َٜتَّدِصِ ايؿَّ َّ خَ ُِّٝط ُٝػَ ِِ فًََ ُٗ َُطََّ ِْعَاِّ َٚآل َّ آشَإَ األَ ُٝبَتُِّه ِِ فًََ ُٗ َُطََّ َِّٔ ُزِٕٚ َٚآل ّّٝا  َٕ َٚيِ

ُّبِّٝٓا عٔ ابٞ َػعٛز قاٍ:  ٤ يف قشٝح َػًِفكس دا 119ايٓػا٤ / ايًِّ٘ فَكَِس خَػِطَ ُخِػطَاّْا 
يًشػٔ املػريات  يعٔ اهلل ايٛامشات ٚاملػتٛمشات ٚايٓاَكات ٚاملتُٓكات ٚاملتفًذات)

ٜعين  .ٖٚٛ يف نتاب اهلل عع ٚدٌ( ثِ قاٍ  اال ايعٔ َٔ يعٔ ضغٍٛ اهلل خًل اهلل عع ٚدٌ
ٌِِٖ اِيُكط٣َ فًًََِِّ٘ َٚيِقٛي٘:  ِٔ أَ ُ٘ ع٢ًََ ضَُغٛيِِ٘ َِ ًطَُّغٍِٛ َٚيِصِٟ اِيُكِطب٢َ َٚاِيَٝتَا٢ََ َّا أَفَا٤ ايَّ

 ُٙ ٍُ فَُدُصٚ ُِ ايطَُّغٛ ِِ َََٚا آتَاُن َِٝٔ اِيأَِغَِٓٝا٤ َُِٓه ِٞ يَا َُٜهَٕٛ ُزٚي١َّ بَ َََٚا َٚاِيَُػَانِنيِ َٚاِبِٔ ايػَّبٌِِٝ نَ
َّ ايًََّ٘ ؾَسُِٜس اِيعِكَابِ ُٗٛا َٚاتَُّكٛا ايََّ٘ إِ ُ٘ فَاْتَ ِٓ ِِ عَ   7اؿؿط / ََْٗاُن

ّٝا : أَا َٔ ادتُع يف اعها٥٘ عالَات ايٓػا٤ ٚايطداٍ فٝٓعط فٝ٘ إىل ايػايب َٔ ساي٘ ثاْ
ّٝا مبا ٜعٌٜ االؾتباٙ يف شنٛضت٘ َٚٔ غًب  عًٝ٘  فإٔ غًب  عًٝ٘ ايصنٛض٠ ساظ عالد٘ طب
ّٝا مبا ٜعٌٜ االؾتباٙ يف أْٛثت٘ غٛا٤ نإ ايعالز باؾطاس١  أّ عالَات األْٛث١ ساظ عالد٘ طب

ٚق٢ً  باهلطَْٛات ألٕ ٖصا َطض ٚايعالز ٜككس ب٘ ايؿفا٤ َٓ٘ ٚيٝؼ تػٝرّيا ـًل اهلل 
ُّا نجرّيا ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني"  اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً اي٘ ٚقشب٘ ٚ غًِ تػًٝ

 ٜتهح َٔ ايكطاض اآلتٞ
ات اباس١ تكشٝح اؾٓؼ بايٓػب١ يًدٓج٢ ايٛانح ٚشيو بإظاي١ املػًٛب عًٝ٘ َٔ عالَ .1

 ٚإبكا٤ ايػايب.

ؼطِٜ تػٝري اؾٓؼ بايٓػب١ يإلْػإ ايػٟٛ َٔ ايصنط إىل األْج٢ أٚ بايعهؼ ٜٚؿٌُ  .2
 .شيو اـٓج٢ ايٛانح ايصنٛض٠ ٜٚػري دٓػ٘ ع٢ً األْٛث١ ٚبايعهؼ

مل ٜبني ايكطاض إداظ٠ ٚعسّ إداظ٠ أٚ نٝف١ٝ عالز اـٓج٢ املؿهٌ ايصٟ تتػا٣ٚ فٝ٘   .3
 ػًب١.عالَات ايصنٛض٠ ٚاألْٛث١ باي

 ادلقصذ انثاوٌ
 مذى مششوعَة تصحَح اجلىظ وتغريي يف انقاوون انعشاقٌ

تكشٝح  دٓؼ اإلْػإ اغتٓاّزا إىل  2002( يػ١ٓ 4دا٤ يف "ايتعًُٝات ضقِ )
  .1981( يػ١ٓ 89(  َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ )105( ٚ)1أسهاّ املازتني )
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ا يف نٌ زا٥ط٠ قش١ ٚزا٥طتٞ : تؿهٌ ؾ١ٓ كتك١ يف َػتؿف٢ سهَٛٞ سكّط(1املاز٠ )
َس١ٜٓ قساّ ايطب١ٝ ٚايريَٛى ايطب١ٝ َُٗتُٗا زضاغ١ طًبات تكشٝح اؾٓؼ املكس١َ َٔ 

 :غ١ٓ َٔ االختكاقات اآلت١ٝ 18شٟٚ ايعالق١ أٚ شٜٚ٘ ملٔ ٜكٌ عُطٙ عٔ 
 دطاس١ اجملاضٟ ايبٛي١ٝ :  أّٚيا 
ّٝا   ْػا١ٝ٥ ٚتٛيٝس :ثاْ
 ايطب ايٓفػٞ  :ثايّجا 
 اث١ خ١ًٜٛ ٚض : ضابّعا

َٛظف قاْْٛٞ تهٕٛ َُٗت٘ تٛدٝ٘ َكسّ ايطًب ٚشٜٚ٘ عٔ اآلثاض ايكا١ْْٝٛ يًتػٝري  :خاَّػا
  .َٚعا١ْٚ ايًذ١ٓ يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ بٗصا اـكٛم

هب ع٢ً َكسّ ايطًب تكسِٜ تكطٜط طيب َٔ طبٝب اختكام ايصٟ ٜطّٚ فٝ٘  :(2املاز٠ )
 .ْٛع ع١ًُٝ تكشٝح اؾٓؼ بؿهٌ تفكًٝٞإدطا٤ ايع١ًُٝ ٜٚتهُٔ ايطأٟ ايعًُٞ يف 

ع٢ً َكسّ ايطًب إدطا٤ ايفشٛم ايتاي١ٝ ٚتكسِٜ ْتا٥ذٗا إىل ايًذ١ٓ املٓكٛم  :(3املاز٠ )
  .( َٔ ٖصٙ ايتعًُٝات1عًٝٗا يف املاز٠ )

 ايتكِٝٝ ايٓفػٞ :أّٚيا
ّٝا  يألعها٤ ايتٓاغ١ًٝ اـاضد١ٝ   phenotypeايفشل ايػطٜطٟ ايعاٖطٟ  :ثاْ
شل بأَٛاز فٛم ايكٛت١ٝ أٚ ايٛغا٥ٌ األخط٣ َجٌ ايطْني املػٓاطٝػٞ يألعها٤ ف :ثايّجا

 .١ٝ ٚؼسٜس ْٛع١ٝ ايػسز ايتٓاغ١ًٝايتٓاغ١ًٝ ايساخً
 : فشل اهلطَْٛات اآلت١ٝ :ضابّعا

 :ٓدا١َٝ يتٓؿٝط عٌُ ايػسز اؾٓػَٞٚٛدٛز٠ يس٣ ايصنط ٚاألْج٢ ٖطَْٛات تفطظ َٔ ايػسز اي

1. FSH 

2. LH 

 TESTOSTERON ٖطَٕٛ شنطٟ .3

 PROGESTERON ٖطَٕٛ أْجٟٛ .4

5. OESTROGEN 

   HYDROXYTOSE 21-6ْتٝذ١ افطاظات اهلطَْٛات  .6

 .ت ايٛضاث١ٝ يتشسٜس اؾٓؼ ايٛضاثٞفشل ايهطَٚٛغتات ايكبػٝا :خاَّػا
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اشا ثب  بعس ايتكِٝٝ ايٓفػٞ ٚايػطٜطٟ بإٔ اؿاي١ ْتٝذ١ انططاب ١ٜٖٛ اؾٓؼ  :(4املاز٠ )
TRANSEXUALSM  إىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓفػ١ٝ األٚي١ٝ َٚٔ ثِ  فٝشاٍ املطٜض

ىهع  ٛافكتٗا ع٢ً إدطا٤ ع١ًُٝ ايتكشٝحإىل ايًذ١ٓ االغت٦ٓاف١ٝ ايٓفػ١ٝ ٚيف ساٍ َ
 .املطٜض إىل بطْاَر عالدٞ تأًٖٝٞ ملس٠ تكطضٖا ايًذ١ٓ ايطب١ٝ يًتعاٜـ َع ايتكشٝح

٢ً ضغب١ قاسب ايعالق١ هٛظ ادطا٤ ايع١ًُٝ يف َػتؿف٢ سهَٛٞ ٚأًٖٞ بٓا٤ّ ع :(5املاز٠ )
 .أٚ شٜٚ٘ بعس االْتٗا٤ َٔ َس٠ ايتأٌٖٝ اييت تكطضٖا ايًذ١ٓ

تهٕٛ ازاض٠ املػتؿف٢ ٚايطبٝب اؾطاح َػؤٚيني عٔ إدطا٤ أٟ ع١ًُٝ تكشٝح  :(6املاز٠ )
 .دٓؼ خالّفا ألسهاّ ايكإْٛ ٖٚصٙ ايتعًُٝات

ألسٛاٍ املس١ْٝ بتكشٝح دٓؼ تكّٛ زا٥ط٠ ايكش١ بإبالغ زا٥ط٠ ايتذٓٝس ٚزا٥ط٠ ا :(7املاز٠ )
 قاسب ايعالق١.

 ".تاضٜذ ْؿطٖا يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ تٓفص ٖصٙ ايتعًُٝات َٔ :(8املاز٠ )
ٜالسغ َٔ ٖصٙ ايٓكٛم إ َٛقف املؿطع ايعطاقٞ َٔ دطاس١ اـٓٛث١ غاَض 
ٚٚد٘ ايػُٛض إٔ املؿطع ايعطاقٞ اغتدسّ تاض٠ّ َكطًح تكشٝح اؾٓؼ ٚشيو يف املاز٠ 

ٔ ايتعًُٝات املؿاض ايٝٗا أعالٙ، ٚتاض٠ّ أخط٣ اغتدسّ َكطًح ايتػٝري يف ايفكط٠ األٚىل َ
 خاَّػا َٔ املاز٠ األٚىل.

غري إٔ َا ٜكطف األشٖإ إىل إٔ املؿطع ايعطاقٞ أضاز تػٝري اؾٓؼ ٚيٝؼ 
تكشٝش٘ ٖٛ ْل املاز٠ ايطابع١ َٔ ٖصٙ ايتعًُٝات ، ٖٚصا َا ٜعٗط يٓا بتشًٌٝ ٖصٙ املاز٠ 

 اآلتٞ: بايؿهٌ 
إٕ َطًع املاز٠ ٜكطض أْ٘ إشا ثب  بعس ايتكِٝٝ ايٓفػٞ ٚايػطٜطٟ بإٔ اؿاي١ ٖٞ 
ْتٝذ١ انططاب اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ فٝشاٍ املطٜض إىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓفػ١ٝ األٚي١ٝ َٚٔ ثِ إىل 

 . ٚايٓل إىل ٖصا اؿس ٜعٗط فٝ٘ عس٠ أَٛض: .ايًذ١ٓ ايطب١ٝ االغت٦ٓاف١ٝ
اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ َطض ْفػٞ ع  ٚبايتايٞ فإٕ عالد٘ هب إٔ : إٕ َطض انططاب أّٚيا

( إش دا٤ يف تٛقٝات 2011ٜهٕٛ عالّدا ْفػّٝا ٖٚصا َا أؾاضت إيٝ٘ األعاخ اؿسٜج١ يعاّ )
ٖصٙ األعاخ ايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ االٖتُاّ بايعالز ايٓفػٞ يًُكاب مبطض انططاب اهل١ٜٛ 

  (1)اؾٓػ١ٝ.
                                                      

، تاريخ https//ar.wikipidia.org: ر عمى االنتخنت عمى الخاب  اآلتيمقال مشذؽ ( (1
 .مداءً الداعة الحادية عذخ واثشان وعذؽن دقيقة  31/3/8117الديارة الخسيذ السؽافق 
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ّٝا ٠ إٔ املؿطع ايعطاقٞ أساٍ َهططب اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ إىل ايًذإ : مما ٜعنٞ ٖصٙ ايٓعطثاْ
 .ؿطع ايعطاقٞ دٝسّا إىل ٖصا اؿسايطب١ٝ ايٓفػ١ٝ، ٖٚصا ايتٛد٘ َٔ امل

غت٦ٓاف١ٝ املؿطع أعط٢ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ اال ٚيهٔ اغت٦ٓاف قطا٠٤ ٖصا ايٓل لس إٔ
دطا٤ ع١ًُٝ تكشٝح يف ساٍ عذعٖا عٔ َعاؾ١ ٖصا املطٜض، عػب َفّٗٛ ْل ايكطاض يف إ

اؾٓؼ، ٚاؿل إٔ ٖصا يٝؼ تكشّٝشا يًذٓؼ بٌ تػٝرّيا ي٘ َازاّ مل ٜكاسب االنططاب يف 
ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ فإ نإ قكس املؿطع ايعطاقٞ اهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ خًٌ يف األعها٤ ايتٓاغ١ًٝ ، 

نإ تػٝري اؾٓؼ فٝذب إٔ ٜعسٍ عٔ ٖصا املٛقف ملدايفت٘ إلسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚإشا 
قكسٙ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ فإٕ تطى ايٓكٛم بٗصٙ اؿاي١ ٜفتح باب ايتصضع يهٌ َٔ 
تػٍٛ ي٘ ْفػ٘ تػٝري دٓػ٘ ايتُػو بعاٖطٖا، ٚيف اؿايتني نًتُٝٗا ٜتعني ع٢ً املؿطع 

ْكرتح  إٔ  ايعطاقٞ إٔ ٜعسٍ ٖصٙ ايٓكٛم يتهٕٛ َٛافك١ إلسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚيصيو
 :تهٕٛ بايكٝاغ١ اآلت١ٝ

ُٝات يهٞ تهٕٛ بايكٝاغ١ اآلت١ٝ تعسٌٜ ايفكط٠ خاَّػا َٔ املاز٠ األٚىل َٔ ٖصٙ ايتعً :أّٚيا
َٛظف قاْْٛٞ تهٕٛ َُٗت٘ تٛدٝ٘ َكسّ ايطًب ٚشٜٚ٘ عٔ اآلثاض ايكا١ْْٝٛ ايٓاػ١ عٔ 

 تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ َٚعا١ْٚ ايًذ١ٓ يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ بٗصا اـكٛم.
ّٝا  :بع١ ٖٚٞ األِٖ يتهٕٛ بايكٝاغ١ اآلت١ٝتعسٌٜ املاز٠ ايطا :ثاْ
إشا ثب  بعس ايتكِٝٝ ايٓفػٞ ايػطٜطٟ بإٔ اؿاي١ ْتٝذ١ انططاب ١ٜٖٛ اؾٓؼ ٚإٕ أّٚيا: 

أعها٥٘ ايتٓاغ١ًٝ ٖٞ أعها٤ ايصنط ايهاٌَ ايصنٛض٠ اٚ أعها٤ األْج٢ ايها١ًَ األْٛث١ فٝشاٍ 
الغت٦ٓاف١ٝ ايٓفػ١ٝ يتتٛىل ًذ١ٓ ااملطٜض إىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓفػ١ٝ األٚىل َٚٔ ثِ إىل اي

 .عالد٘
ّٝا : أَا إشا ثب  بعس ايتكػِٝ ايٓفػٞ ٚايػطٜطٟ بإٔ اؿاي١ ْتٝذ١ انططاب ١ٜٖٛ اؾٓؼ ثاْ

ٚقاسب شيو خًٌ باألعها٤ ايتٓاغ١ًٝ ايصنط١ٜ ٚاألْج١ٜٛ نتػاٜٚٗا أٚ اْعساَٗا أٚ ٚدٛزُٖا 
املطٜض إىل ؾ١ٓ طب١ٝ دطاس١ٝ  َع تػًٝب عالَات ايصنٛض٠ ع٢ً االْٛث١ أٚ بايعهؼ فٝشاٍ

يتكشٝح دٓػ٘ بإظاي١ ايعالَات املػًٛب١ ٚتٓؿٝط ايػايب١ إشا ناْ  ايعاَالت غري َتػا١ٜٚ يف 
ايػًب١، ٚمما تطاٙ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ يتكشٝش٘ ع٢ً ْٛع دٓؼ َعني إشا ناْ  عالَات ايصنٛض٠ 

 .ٛث١ َتػا١ٜٚ يف ايػًب١ أٚ َٓعس١َٚاألْ
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 انفشع انثاوٌ
 ح اجلىظ وتغَريي عهي صواج اخلىثي انواضحأثش تصحَ

إشا نإ ايؿطع ٚايكإْٛ أعط٢ اـٓج٢ ايػري َؿهٌ )اـٓج٢ ايهاشب( اؿل يف 
تكشٝح دٓػ٘ فإٕ ٖصا اؿل يٝؼ سكا َطًكا بايٓػب١ ي٘ بٌ َكٝس بإ ٜهٕٛ بإظاي١ 

فال ول  املػًٛب عًٝ٘ َٔ عالَات ٚبكا٤ ايػايب فٝ٘ فإٕ نإ ايػايب عًٝ٘ عالَات ايصنٛض٠
ي٘ إٔ ٜطًب ؼًٜٛ٘ إىل أْج٢ بسافع َطض اـٓٛث١ ٚنصيو اؿاٍ إشا نإ ايػايب عًٝ٘ 
عالَات األْٛث١ فال ول إٔ تطًب ؼًٜٛٗا إىل شنط ٖٚصا ساي١ َػٓس٠ مبفّٗٛ قطاض فًؼ 
ّٝا: أَا َٔ ادتُع  اجملُع ايفكٗٞ اإلغالَٞ يطابط١ ايعامل اإلغالَٞ ٚايصٟ دا٤ فٝ٘ "... ثاْ

عها٥٘ عالَات ايٓػا٤ ٚايطداٍ، فٝٓعط إىل ايػايب يف ساي٘ فإٕ غًب  عًٝ٘ ايصنٛض٠ داظ يف ا
ّٝا  عالد٘ طبّٝا مبا ٜعٌٜ االؾتباٙ يف شنٛضت٘ َٚٔ غًب  عًٝ٘ عالَات األْٛث١ داظ عالد٘ طب
مبا ٜعٌٜ االؾتباٙ يف أْٛثت٘، غٛا٤ نإ ايعالز باؾطاس١ أّ باهلطَْٛات ألٕ ٖصا َطض 

(، ٚق٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس س ب٘ ايؿفا٤ َٓ٘، ٚيٝؼ تػٝرّيا ـًل اهلل )ٚايعالز ٜكك
ُّا نجرّيا ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني"   .(1)ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ تػًٝ

ٚع٢ً ٖصا إشا َا مت تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ٚفّكا يًػايب َٔ عالَات٘ داظ ي٘ 
ّا ترتتب عًٝ٘ مجٝع اؿكٛم ايعٚاز َٔ ايٓٛع األخط َٔ دٓػ٘ ٚظٚاد٘ قشٝشّا ْافص

ٚااليتعاَات ٚاؿهِ عٝٓ٘ إشا نإ َتعٚز، فعٚاد٘ ٜهٕٛ قشٝشّا ٚباٍم َا زاّ أْ٘ قس تعٚز 
ع٢ً ايػايب َا فٝ٘ َٔ عالَات َٔ ايٓٛع األخط ؾٓػ٘ ٚترتتب عًٝ٘ مجٝع آثاضٙ َٔ ؿع١ 

ب أٟ نإ أَا إشا طًب تػٝري دٓػ٘ ع٢ً املػًٛب فٝ٘ َٔ عالَات ع٢ً ايػاي .اْعكازٙ
ايػايب فٝ٘ ايصنٛض٠ ٚطًب تػٝريٙ إىل األْٛث١ أٚ نإ ايػايب فٝ٘ األْٛث١ ٚطًب تػٝريٙ إىل 
ايصنٛض٠ فاملفطٚض ٖٓا اال هاب إىل طًب٘؛ ألٕ شيو ٜعس تػٝريّا يًذٓؼ ع٢ً خالف َا نإ 
عًٝ٘ ٖٚٛ قطّ ؾطعّا، ٚيهٔ قس وسخ إ ُتذط٣ هلصا اـٓج٢ ع١ًُٝ دطاس١ٝ أٚ ٜعاجل 

طَْٛات ع٢ً عهؼ َا ٖٛ غايب عًٝ٘ َٔ عالَات بإٔ ناْ  ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ ٖٞ باهل
ايصنٛض٠ ٚتػٝري إىل أْج٢ أٚ بايعهؼ بإ ناْ  ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ ٖٞ األْٛث١ ٚتػٝري إىل 

صا اـٓج٢ املػري دٓػّٝا شنط فايػؤاٍ ايصٟ ٜططح ْفػ٘ يف ٖصا املكاّ ٖٛ ٌٖ هٛظ هل

                                                      

 مؼ ىحا البحث.  13-18يشعخ : ص  (1)
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إٔ اإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ تكتهٞ ايتفطٜل بني  .فُا َكري ٖصا ايعٚاز؟ ٚإشا تعٚز؟ ايعٚاز
 :أَطٜٔ

إشا نإ يًدٓج٢ ايٛانح املػري ؾٓػ٘ غري َتعٚز ٚنإ قبٌ تػٝري دٓػ٘  :األَط األٍٚ
خٓج٢ ناشب شنطٟ أٟ إ ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ ٖٞ ايصنٛض٠ أٚ نإ خٓج٢ ناشب اْجٟٛ أٟ 

ٞ األْٛث١ ٚبعس ايتػٝري أقبح اـٓج٢ ايهاشب ايصنطٟ أْج٢ إ ايعالَات ايػايب١ فٝ٘ ٖ
ٚأقبش  اـٓج٢ ايهاشب األْٛثٞ شنط، ٚأضاز إ ٜتعٚز فال ول ي٘ إ ٜتعٚز بكفت٘ 
اؾسٜس٠؛ ألٕ َا ٜٓتر عٔ ٖصا ايتػٝري َٔ قف١ ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ ٜهٕٛ َكريٖا ايبطالٕ 

 :هاٖا ٜٚعهس شيو ايكٛاعس ايفك١ٝٗ اآلت١ٝٚعسّ االعرتاف بٗا َٚٔ ثِ عسّ دٛاظ ايعٚاز مبكت
فايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ قبٌ ايتػٝري ٜكني، أَا  (1)"ايفك١ٝٗ "ايٝكني ال ٜعاٍ بايؿو : ايكاعس٠أّٚيا

َا انتػب٘ َٔ قف١ ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ بعس ايتػٝري ٜعترب ؾو، فُا ثب  بايٝكني َٔ قفت٘ 
 .تػٝري ال ٜعاٍ بايؿو بعس ايتػٝريقبٌ اي
ّٝ ، ٚمبا إٔ شنٛضت٘ أٚ اْٛثت٘ (2)ايكاعس٠ ايفك١ٝٗ "األقٌ بكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإ" :اثاْ

 تعترب ٖٞ األقٌ قبٌ ايتػٝري فٝذب اؿهِ مبكتهاٖا.
فايكف١ اييت انتػبٗا اـٓج٢  (3)األقٌ يف ايكفات ايعاضن١ ايعسّ"ايكاعس٠ ايفك١ٝٗ " :ثايّجا

ترب قف١ عاضن١ ال أق١ًٝ فٝشهِ عًٝٗا ايٛانح بعس ايتػٝري َٔ ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ تع
 .باألسهاّ بايعسّ

 

                                                      

 -السشار، بيخوت، دار 1قؽاعج الفقيية بيؼ االصالة والتؽجيو، طد. دمحم بكخ اسساعيل، ال (1)
 .22، ص1227لبشان، 

وتدسى ىحه القاعجة باالسترحاب وىؽ استجامة حكػ سابق في زمان الحق عمى اساس  (8)
ي نديجو الججيج، مرجر عجم ثبؽت مديمو، د. مرطفى ابخاهيػ الدلسي، اصؽل الفقو ف

 .322سابق، ص
، دار الرجؼ، كخاتذي، 1حدان السججدي البخكشي، قؽاعج الفقو، طدمحم عسيػ اال (3)

، 8شخح القؽاعج الفقيية، ط ؛ د. احسج بؼ الذيخ دمحم الدرقا،22م، ص1221ه، 1517
 . 117، ص1222ه، 1512سؽريا،  -: مرطفى احسج الدرقا، دار القمػ، دمذقتحقيق



 أحكام زواج الخشثى في الفقو اإلسالمي والقانؽن الؽضعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

010 

، ٚايسيٌٝ (1)"ٙاألقٌ يف اإلبهاع ايتشطِٜ َا مل ٜطز زيٌٝ ع٢ً دٛاظايكاعس٠ ايفك١ٝٗ " :ضابّعا
إلمجاع ال ػٛظ ع٢ً دٛاظ ظٚاد٘ بايكف١ اييت قاض عًٝٗا بعس ايتػٝري َٓعسّ  باإلمجاع  ٚا

 .كايفت٘ باإلمجاع
، ٚمبا إ (2)"رتى ع٢ً ساي٘ ٚال ٜتػري إال عذ١َا نإ قسمّيا ٠ٜ ايفك١ٝٗ "ايكاعس :خاَّػا

تػٝري دٓػ٘ ٜفتكس إىل اؿذ١ نْٛ٘ فعٌ قطّ فًعّ إ ٜرتى ساي٘ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ قسمّيا 
 .ٛاظ ظٚاد٘ عػب ساي٘ بعس ايتػٝريقبٌ ايتػٝري بايتايٞ عسّ د

، فع٢ً ايفطض دسّيا (3)"إال ٚغًب احملطّطّ َا ادتُع َبٝح ٚقايكاعس٠ ايفك١ٝٗ " :غازّغا
يف األْهش١ اغتٓاّزا إ اَط دٛاظ ظٚاد٘ زا٥ط بني اؿٌ ٚاؿط١َ فاؿط١َ تكسّ ألْٗا األسٛط 

 ."إىل قاعس٠ "األقٌ يف االبهاع ايتشطِٜ
: يٛ فطنٓا دسّيا إ اَط ظٚاد٘ ىطز َٔ زا٥ط٠ ايتشطِٜ، فإْ٘ َٔ غري املُهٔ خطٚد٘ غابّعا

 بتٛقريٖا فعٔ عاَط قاٍ مسع  ضغٍٛ اهلل قُس  يؿب٘، فإْ٘ أَطْا ايطغٍٛ عٔ زا٥ط٠ ا
اؿالٍ بني ٚاؿطاّ بني ٚبُٝٓٗا َؿبٗات ال ٜعًُٗا نجري َٔ ايٓاؽ فُٔ اتك٢ ٜكٍٛ: "

املؿبٗات اغتربأ يسٜٓ٘ ٚعطن٘ َٚٔ ٚقع يف ايؿبٗات نطاع ٜطع٢ سٍٛ اؿ٢ُ ٜٛؾو إ 
مح٢ اهلل يف أضن٘ قاضَ٘ أال ٚإٔ يف اؾػس َهػ١ إشا  ٜٛاقع٘ اال ٚإ يهٌ ًَو مح٢ أال إٕ

 .(4)"ًبقًش  قًح اؾػس نً٘ ٚإشا فػست فػس اؾػس نً٘ أال ٖٚٞ ايك
ٚبعس اتهاح اؿهِ بعسّ اسك١ٝ ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح عػب ٚنع٘ اؾسٜس بعس 
ايتػٝري، قس ٜتبازض إىل ايصٖٔ اؿهِ بأسك١ٝ ظٚاد٘ عػب ٚنع٘ قبٌ تػٝري دٓػ٘، 

                                                      

، 1، ط5لسحي  في اصؽل الفقو، جبجر الجيؼ دمحم بؼ بيادر بؼ عبجهللا الدكذي، البحخ ا (1)
م، 8111ه، 1581لبشان،  –تحقيق : د. دمحم دمحم ثامخ، دار الكتب العمسية بيخوت 

، )تحقيق د. تيديخ فائق احسج 8، ط1، ولمسؤلف نفدو، السشثؽر في القؽاعج، ج338ص
 .177ه، ص1512محسؽد(، طبع وزارة األوقاؼ والذؤون اإلسالمية، الكؽيت، 

، د. 1كخ إسساعيل، القؽاعج الفقيية بيؼ األصالة والتؽجيو، مرجر سابق، صد. دمحم ب (8)
، تحقيق )صححو وعمق عميو 1، ج8أحسج بؼ الذيخ دمحم الدرقا، شخح القؽاعج الفقيية، ط

 .21م،  ص1222 -ه1512سؽريا،  -مرطفى أحسج الدرقا(، دار القمػ ، دمذق
 . 115الفقو، مرجر سابق، ص( دمحم عسيػ االحدان السججدي البخكشي، قؽاعج 3)
، كتاب االيسان، باب فزل مؼ 1اخخجو البخاري، صحيح البخاري، مرجر سابق، ج (5)

 ( .28،الحجيث رقػ )82استبخأ لجيشو، ص
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االغتٓاز إىل االعتساز بٛنع٘ ايػابل عٔ تػٝري دٓػ٘ نُا ٚنشٓا غابّكا ٚيهٔ غطعإ َا ب
ٜعٍٚ ٖصا اؿهِ إشا َا عًُٓا إٔ ظٚد٘ أقبح قاٍ عػب ٚنع٘ قبٌ ايتػٝري، فًٛ اعتربْا 
أقً٘ شنط ٚأضاز إٔ ٜتعٚز َٔ أْج٢ فإٕ شيو قاٍ؛ ألْ٘ آي١ ايصنٛض٠ ٚاملٓػٌ أظًٜ  بفعٌ 

 .اّ بسٚضٙ نصنط يف اؿٝا٠ ايعٚد١ٝػتطٝع ايكٝايتػٝري ٚال ٜ
ٚنصيو إشا اعتربْا أقً٘ أْج٢ ٚأضاز إ ٜتعٚز َٔ شنط فإٕ شيو قاٍ؛ ألٕ 
ايطبٝع١ اؾػس١ٜ اييت آٍ ايٝٗا بعس تػٝري دٓػ٘ ؼٍٛ زٕٚ ايكٝاّ بسٚضٙ نأْج٢ يف اؿٝا٠ 

ا غري دا٥ع ؾطّعا ايعٚد١ٝ فعالَات األْٛث١ قس َات  فٝ٘ ٜٚكبح ظٚاد٘ شنط َٔ شنط ٖٚص
 .ٚقاّْْٛا ٚكايفّا يًفطط٠ ايبؿط١ٜ

 َكري ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح بعس تكشٝح دٓػ٘ ٚتػٝريٙ :األَط ايجاْٞ
ٖٚٓا ْفرتض إ اـٓج٢ ايٛانح تعٚز ع٢ً ٚفل ايػايب فٝ٘ َٔ عالَات بإٔ نإ 
أٚ َجًّا خٓج٢ ٚانح ايصنٛض٠ ٚتعٚز َٔ أْج٢ نا١ًَ األْٛث١ أٚ خٓج٢ ٚانش١ األْٛث١ 

بايعهؼ فايعٚاز ٖٓا قشّٝشا ملٛافكت٘ حملً٘ َت٢ َا ؼكك  أضناْ٘ األخط٣ ٚتٛافطت 
 .ؾطٚط٘ ٚاْتف  َٛاْع٘

ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو إشا قشح اـٓج٢ ايػري َؿهٌ دٓػ٘ ع٢ً ٚفل َا قح ب٘ ظٚاد٘ 
ؾطّعا، فإٕ ٖصا ايتكشٝح ال ٜؤثط ع٢ً قش١ ايعٚاز ٚاَها١ْٝ اغتُطاضٙ ٚتطتٝب آثاضٙ 

 .يكا١ْْٝٛ َٓص ؿع١ اْعكازٙايؿطع١ٝ ٚا
أَا إشا غري دٓػ٘ ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ فإٕ ظٚاد٘ ٜبطٌ َٓص ؿع١ 
ايتػٝري املتُاثٌ اؾٓػني يف ايعالق١ ايعٚد١ٝ، أَا آثاض ٖصا ايعٚاز قبٌ ايتػٝري فاألقٌ إٔ 

٢ ايٛانح تبك٢ قشٝش١ ْٚافص٠ َٔ ؿع١ اْعكاز ايعكس إىل سني ايتػٝري. ٚتػٝري دٓؼ اـٓج
بعس ايعٚاز ٜهٕٛ َبطًّا يًعٚاز ست٢ ٚيٛ غري نٌ َٔ ايعٚدني دٓػُٗا ع٢ً عهؼ ظاٖطُٖا 
ايصٟ تعٚدا عًٝ٘ أٟ أقبح ايعٚز بعس ايتػٝري أْج٢ ٚأقبش  ايعٚد١ شنط  حملط١َٝ ٖصا 
ايفعٌ ٖصا َٔ داْب َٚٔ داْب أخط فع٢ً ايفطض دسّيا إٔ شيو ال ٜبطٌ ايعٚاز َا زاّ 

 بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ َتشكل غري إٔ ٖصا ايفعٌ ىايف االغتكشاب اختالف اؾٓػني
ٚظْا زيٌٝ االغتكشاب فإْ٘ ؛ألٕ أقٌ ايعٚاز نإ ع٢ً غري ٖصٙ ايكف١ ٚست٢ ٚيٛ ػا

عتكازٟ أال تتٛافل ايًشع١ ايع١َٝٓ بايتػٝري فإشا تػري َٔ ايعٚز قبٌ ايعٚد١ أٚ اٚعػب 
ٓػ٘ ٚيٛ بًشع١ ؼكل ايتُاثٌ بني اؾٓػني ٚبطٌ بايعهؼ ٚغبل أسسُٖا األخط بتػٝري د

 .ايعٚاز ٚاهلل تعاىل أع٢ً أعًِ
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أَا بايٓػب١ يًُٛقف ايكاْْٛٞ َٔ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ٚتػٝريٙ فإٕ تكشٝح 
اؾٓؼ بايٓػب١ يًدٓج٢ ايٛانح مل ٜؤثط ع٢ً سك٘ ايعٚاز  َت٢ َا قشح دٓػ٘ ع٢ً ٚفل 

 .ؤخص َٔ ْكٛم اإلساي١ نُا أؾطْا غابّكاَا غًب عًٝ٘ َٔ عالَات ٖٚصا اؿهِ أّٜها ٜ
أَا إشا غري اـٓج٢ ايٛانح دٓػ٘ ع٢ً عهؼ َا غًب فٝ٘ َٔ عالَات فإْ٘ ال ول ي٘ إ 
ٜتعٚز ال بكفت٘ بعس ايتػٝري ملدايفت٘ يًؿطع ٚاالغتُاي١ اغتهُاٍ قف١ ايصنٛض٠ ايها١ًَ أٚ 

ؼٍٛ زٕٚ ظٚاد٘ َٔ ايصنط أٚ  األْٛث١ ايها١ًَ ٚال بكفت٘ قبٌ ايتػٝري ألٕ طبٝعت٘ اؾػس١ٜ
 .َٔ األْج٢

أَا إشا نإ اـٓج٢ َتعٚز ع٢ً ٚفل َا غًب عًٝ٘ َٔ عالَات َٔ ايٓٛع األخط 
ؾٓػ٘ ثِ غري دٓػ٘ ع٢ً عهؼ َا قح ظٚاد٘ مبٛدب٘ فإٕ ايكٛاْني قٌ ايسضاغ١ مل 

 ا١٤ باغتجٓتٓل ع٢ً بطالٕ ايعٚاز يف ٖصٙ اؿاي١ مما ٜٛدب ايطدٛع إىل ْكٛم اإلساي
ش إش اْ٘ دا٤ بٓل عاّ تٓسضز ؼت٘ ٖصٙ اؿاي١ إ إْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ اإلَاضاتٞ"ق"

. ٜفػذ عكس ايعٚاز إشا اؾتٌُ ع٢ً َاْع ٜتٓاف٢ 1( َٓ٘ ع٢ً اْ٘ "98ْك  املاز٠ )
 ".ططأ عًٝ٘ َا ميٓع اغتُطاضٙ ؾطّعاَٚكتهٝات٘ أٚ 

 ادلثحث انثانث
 مذى صحة صواج اخلىثي ادلشكم

ـٓج٢ املؿهٌ قٌ اتفام بني ايفكٗا٤ املػُٕٛ بٌ اختًف  اآلضا٤ مل ٜهٔ ظٚاز ا
ايفك١ٝٗ بؿإٔ قش١ ظٚاد٘ َٔ عسَ٘ ٚنإ هلصا االختالف أثطٙ ايٛانح يف ايكٛاْني قٌ 
ايسضاغ١ باعتباض إ تًو ايكٛاْني أساي  ٖصٙ املػأي١ إىل ايفك٘ اإلغالَٞ، ٚبٓا٤ّ ع٢ً ٖصا 

يف ايفك٘ اإلغالَٞ ٚيف ايكٛاْني قٌ ايسضاغ١ ٚع٢ً فإْٞ غأتٓاٍٚ َس٣ قش١ ظٚاز اـٓج٢ 
 :ايٓشٛ اآلتٞ
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 ادلطهة األول  
 مذى صحة صواج اخلىثي ادلشكم يف انفقً اإلعالمٌ

، ٚمسٞ املؿهٌ؛ (1)ٖٚٛ ايصٟ ايتبؼ أَطٙ ٚمل تتهح شنٛضت٘ أٚ اْٛثت٘ بعال١َ َعتربٙ
، ٜٚطدع ايتباؽ أَط اـٓج٢ (2)ألٕ َا مل ٜعًِ تصنريٙ ٚال تأْٝج٘ األقٌ فٝ٘ ايتصنري

 املؿهٌ إىل أَطٜٔ:
 .(3)ٚدٛز آييت ايصنط ٚاألْج٢ ٚتعاضن  عٓسٙ ايعالَات أٚ تػاٚت .1
 يٝؼ ي٘ أٟ َٔ اآليتني، ٖٚصا ايكٓف ٜٓكػِ إىل أضبع١ اقػاّ. .2

: َٔ يٝؼ ي٘ كطز ال شنط ٚال اْج٢، ٚيهٔ ي٘ ؿ١ُ ْات١٦ نايطب٠ٛ ٜطؾح ايبٍٛ ايكػِ األٍٚ
 .(4)٢ ايسٚآَّٗا ضؾّشا عً
 .(5)َٔ يٝؼ ي٘ إال كطّدا ٚاسّسا فُٝا بني املدطدني ٜتػٛط ٜٚبٍٛ َٓ٘ :ايكػِ ايجاْٞ
 .(6)َٔ يٝؼ ي٘ كطز أقًّا، ال قبٌ ٚال زبط، ٚإمنا ٜتكٝأ َا ٜأنً٘ ٜٚؿطب٘ :ايكػِ ايجايح
 ًٝغَٔ يٝؼ ي٘ آي١ ايصنط ٚال آي١ االْج٢، ٚىطز َٔ غطت٘ ن١٦ٝٗ ايبٍٛ ايػ :ايكػِ ايطابع

اـٓج٢ املؿهٌ املككٛز ٖٓا ٖٛ اـٓج٢ املؿهٌ عهّٜٛا ٚقس اختًف ايفكٗا٤ املػًُٕٛ يف 
 :َس٣ قش١ ظٚاد٘ إىل ثالث١ آضا٤

                                                      

 .521، ص5الجسؽقي، حاشية الجسؽقي، مرجر سابق، ج (1)
، 8، ط2زيؼ الجيؼ ابؼ نجيػ الحشفي، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق، مرجر سابق،ج (8)

 .232ص
، 1عمي الرعيجي العجوي السالكي، حاشية العجوي عمى شخح كفاية الطالب الخباني، ج (3)

 . 177ه، ص1518لبشان،  -د/ط، دار الفكخ، بيخوت
 .885، ص1( ابؼ قجامة، السغشي، مرجر سابق، ج5)
السكتب ، 1ابخاهيػ بؼ دمحم بؼ عبج هللا بؼ السفمح الحشبمي، السبجع في شخح السقشع، ج (2)

 .881ىػ، ص1511لبشان،  -اإلسالمي، بيخوت
عالء الجيؼ ابي الحدؼ عمي بؼ سميسان بؼ أحسج السخداوي الدعجي الحشبمي، االنراؼ  (1)

، 7االنراؼ في معخفة الخاجح مؼ الخالؼ عمى محىب االمام احسج بؼ حشبل، ج
سية، )تحقيق : أبؽ عبجهللا دمحم حدؼ دمحم حدؼ اسساعيل الذافعي(، دار الكتب العم

 .355، ص1227ه، 1512لبشان،  -بيخوت
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ٜصٖب بايكٍٛ إىل عسّ دٛاظ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ عهّٜٛا َطًّكا ٚال ٜكبٌ َٓ٘  :ايطأٟ األٍٚ
ملفػس٠ ايطدٌ  زض٤ّ ٚإ تعٚز ٜهٕٛ ظٚاد٘ باطًّا اختٝاض ؾٓؼ َعني يًعٚاز مبكتهاٙ

بايطدٌ ٚاملطأ٠ باملطأ٠؛ ألْ٘ إ تعٚز اَطأ٠ مل ٜؤَٔ إٔ ٜهٕٛ اَطأ٠ ٚإٕ تعٚز ضدًّا مل 
ٜؤَٔ إٔ ٜهٕٛ ضدًّا، فاـٓج٢ املؿهٌ ٚفّكا هلصا ايطأٟ ال ٜٓهح ٚال ُٜٓهح الؾتباٙ َٔ ؼٌ 

ط بؿإٔ مبٔ ال ؼٌ أٟ الؾتباٙ املباح ٚاحملعٛض يف سك٘ فٝكسّ احملعٛض ألْ٘ األسٛ
  .(1)ايٓهاح ٖٚصا َا شٖب ايٝ٘ املايه١ٝ

ٜصٖب ٖصا ايطأٟ إىل إ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ َٛقٛف ٚال وهِ بكشت٘ ٚال  :ايطأٟ ايجاْٞ
ببطالْ٘ ٚال ٜفٝس اؿٌ إىل إ تتهح سكٝكت٘ فإٕ ظٗطت فٝ٘ عالَات ايصنٛض٠ ٚنإ قس تعٚز 

ف٘ قازف قً٘، ٚإ نإ قس أْج٢ سهِ بكش١ ْهاس٘ َٔ سني ايعكس ألْ٘ تبني إ تكط
تعٚز بصنط تبني بطالٕ ايعكس ألْ٘ مل ٜكازف قً٘، ٚنصيو يٛ تعٚز خٓج٢ َؿهٌ َٔ 

َٛقّٛفا ٚال وهِ بإداظت٘  خٓج٢ َؿهٌ ع٢ً إ اسسُٖا شنط ٚاالخط أْج٢، فإٕ ايعكس ٜعٌ
ٜعًِ اْ٘  بطاي٘ ست٢ ٜتبني أَطُٖا؛ ألٕ ايعكس قسض َٔ ايٛيٝني فال وهِ ببطالْ٘ َا ملإٚال ب

مل ٜكازف قً٘ ٚال وهِ ظٛاظٙ يتِٖٛ نُْٛٗا اْجٝني أٚ شنطٜٔ أٚ ع٢ً عهؼ َا قسضٙ 
 .(2)ايٛيٝإ، ٖٚصا َا شٖب ايٝ٘ اؿٓف١ٝ

ٜفِٗ َٔ ضأٟ اؿٓف١ٝ إ عكس اـٓج٢ املؿهٌ قشٝح؛ ألٕ ايعكس ايكشٝح عٓس 
ّ، ٚيهٔ ايٛقٛف ٖٓا اؿٓف١ٝ ٜٓكػِ إىل ْافص٠ َٚٛقٛف، ٚايٓافص ٜكػِ إىل الظّ ٚغري الظ

بايعكس غري َعًل ع٢ً اداظ٠ ؾدل يهٞ ٜهٕٛ ايعكس ْافصّا ٚيهٔ تعًٝك٘ ع٢ً َكازف١ ايعكس 
 .حملً٘ أٟ َكازف١ اختالف ْٛعٞ اؾٓؼ يف ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ

                                                      

، )تحقيق: دمحم حجي(، دار الفكخ، 5شياب الجيؼ احسج بؼ ادريذ القخافي، الحخيخة، ج (1)
؛ دمحم بؼ احسج بؼ جدي السالكي، القؽانيؼ الفقيية، 815، ص1221لبشان،  -بيخوت

و الجواني، ، الفؽاك؛ الشفخاوي 33شان، دون سشة طبع، صلب -د/ط، دار الفكخ، بيخوت
 . 538، ص1؛ الحطاب، مؽاىب الجميل، مرجر سابق، ج2، ص8مرجر سابق، ج

دمحم أميؼ ابؼ عابجيؼ، رد السحتار عمى الجر السختار، السذيؽر بحاشية ابؼ عابجيؼ،  (8)
؛ شسذ الجيؼ  117م، ص8111ه، 1581لبشان،  -، دار الفكخ، بيخوت3ج

-113لبشان، بال سشة نذخ ، ص -، دار السعخفة، بيخوت3الدخخدي، السبدؽط، ج
؛ الكاساني، بجائع 23، ص3؛ ابؼ نجيػ الحشفي، البحخ الخائق، مرجر سابق، ج115

 .331 -382، ص7رشائع، مرجر سابق، جال
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ٖٚٛ يًشٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ ٚيسِٜٗ تفكٌٝ يف شيو ٚد٘ ٖصا ايتفكٌٝ ٜهٕٛ  :ايطأٟ ايجايح
 :بجالخ أَٛض
إش مل ىتاض دٓؼ َعني يًعٚاز مبكتهاٙ فال ول ي٘ اْ٘ ٜتعٚز ٚإ تعٚز  :األَط األٍٚ

 .َٛافل يطأٟ املايه١ٝ (2)ٚايؿافع١ٝ (1)ٜهٕٛ ظٚاد٘ باطًّا ٚبٗصا ٜهٕٛ ضأٟ اؿٓاب١ً
اـٓج٢ محس يف ضٚا١ٜ املُْٝٛٞ... ألْ٘ )" عٔ ا:ٖٚصا َا ْل عًٝ٘ ابٔ قساَ٘ بكٍٛ

.. ٚنُا يٛ مل ٜكٌ اْٞ ضدًّا ٚال .ا ٜبٝح ي٘ ايٓهاح فًِ ٜبح ي٘املؿهٌ( مل ٜتشكل ٚدٛز َ
اَطأ٠، ٚألٕ قٛي٘ ال ٜطدع ايٝ٘ يف ؾ٤ٞ َٔ اسهاَ٘ يف املرياخ ٚايس١ٜ ٚغريُٖا يف ْهاس٘ 
 .(3)ٚألْ٘ ال ٜعطف ْفػ٘ نُا ال ٜعطف غريٙ ٚألْ٘ قس اؾتب٘ املباح باحملعٛض يف سك٘ فشطّ"

ني فً٘ إٔ ٜتعٚز مبا اختاض ست٢ ٚيٛ نإ عهّٜٛا خٓج٢ إشا اختاض دٓؼ َع :األَط ايجاْٞ
َؿهٌ سكٝكت٘ ٖٚٓا ٜهٕٛ ضأٟ اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ َٛافل يطأٟ اؿٓف١ٝ َٔ سٝح ايكش١ 

إشا قاٍ اـٓج٢ املؿهٌ صا املع٢ٓ َا قاي٘ اـطقٞ باْ٘ "َٚٔ ايٓكٛم ايفك١ٝٗ املؤنس٠ هل
هح بػري شيو ٚنصيو يٛ غبل فكاٍ اْا اْا ضدٌ مل ميٓع َٔ ْهاح ايٓػا٤ ٚمل ٜهٔ ي٘ إ ٜٓ

 .(4)"ضدًّا اَطأ٠ مل ٜٓهح اال
أدع ي٘ غريٙ ٚمل أدعً٘  ُٜٗا ْهح ملأبٜٓهح بأُٜٗا ؾا٤ فُا قاٍ ايؿافعٞ يف االّ باْ٘: "ن

 .(5)"خطٜٓهح باآل
 :إشا ضدع باختٝاضٙ إىل اؾٓؼ االخط ٖٚٓا فطم ايفكٗا٤ بني سايتني :االَط ايجايح

                                                      

؛ البيؽتي، 72ص ،7ج ( بؼ السفمح الحشبمي، السبجع في شخح السقشع، مرجر سابق،1)
 .512، ص5ذاؼ القشاع، مرجر سابق، جك

؛ الذخبيشي، مغشي السحتاج، مرجر 58، ص8السيحب، مرجر سابق، ج الذيخازي، (8)
 .155، ص3سابق، ج

 . 122، ص7مو، السغشي، مرجر سابق، جابؼ قجا (3)
، 1عسخ بؼ الحديؼ الخخقي، مخترخ الخخقي مؼ مدائل االمام احسج بؼ حشبل، ج (5)

؛ 22صه، 1513لبشان،  -، تحقيق : زىيخ الذاوير، السكتب اإلسالمي، بيخوت3ط
؛ ابؼ قجامو، السغشي، مرجر 517، ص8الدركذي، شخح الدركذي، مرجر سابق، ج

 . 122، ص7سابق، ج
؛ الساوردي، الحاوي الكبيخ، مرجر سابق، 31، ص2الذافعي، األم، مرجر سابق، ج (2)

 . 511، ص11ج
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شا عاز ع٢ً اختٝاضٙ قبٌ ايعٚاز فً٘ شيو ٚي٘ إ ٜتعٚز باختٝاضٙ االخري ٚبٗصا إ :اؿاي١ األٚىل
ايكسز قاٍ ايعكابٞ َعًّكا ع٢ً ضأٟ االَاّ ايؿافعٞ ٚيعً٘ ٜطٜس )أٟ االَاّ ايؿافعٞ( إشا 

إ ميٓع٘ َٔ اختٝاض ايططف  اختاض ٚاسّسا ٚفعً٘، اَا فطز االختٝاض زٕٚ فعٌ فال ٜٓبػٞ
 .(1)"االخط

ع٢ً قٍٛ اـطقٞ يٛ مل ٜهٔ َتعّٚدا َعًّكا ع٢ً نالّ اـطقٞ بأْ٘: طزاٟٚ ٚشنط امل
ٚضدع عٔ قٛي٘ األٍٚ بإٔ قاٍ أْا ضدٌ ثِ قاٍ أْا اَطأ٠ أٚ عهػ٘ فعاٖط نالّ اـطقٞ 

 .(2)ٚاألقشاب إٔ ي٘ ْهاح َا عاز ايٝ٘
و ايٓهاح َٔ إ ضدع عٔ اختٝاضٙ بعس ايعٚاز فعٚاد٘ ٜبطٌ ٚال ول ي٘ بعس شي :اؿاي١ ايجا١ْٝ

... فع٢ً ٖصا إ عاز بعس ْهاح املطأ٠ فكاٍ ٍ ابٔ قساَ٘ يف ايهايف "اؾٗتني ٚبٗصا ايكسز قا
اْا اَطأ٠ اْفػذ ْهاس٘ إلقطاضٙ ببطالْ٘.... ٚال وٌ ي٘ بعس شيو إٔ ٜٓهح ألْ٘ أقط بكٛي٘ اْا 

 .(3)"اٍ ٚأَط اْا اَطأ٠ بتشطِٜ ايٓػا٤ضدٌ بتشطِٜ ايطد
 :أتٜٞفِٗ مما تكسّ َا ٜ

إ اؿٓف١ٝ ٚاملايه١ٝ مل ٜأخصٚا باملعٝاض ايٓفػٞ يًدٓج٢ املؿهٌ يتشسٜس دٓػ٘ قبٌ  :أّٚيا
ايعٚاز َٚع ٖصا ٜهٕٛ ايعٚاز َٓعكّسا ٚقشّٝشا ٚيهٓ٘ َٛقٛف عٓس اؿٓف١ٝ ٚباطًّا عٓس 

 .املايه١ٝ
ّٝا بٌ إ ايؿافع١ٝ ٚاؿٓب١ً اعتُسٚا املعٝاض ايٓفػٞ يتشسٜس دٓؼ اـٓج٢ املؿهٌ ق :ثاْ

ايعٚاز ٚأداظٚا ي٘ ايعٚاز باختٝاضٙ ٚظاد٘ ٜهٕٛ قشّٝشا ْٚافّصا ٚيهٓ٘ غري الظّ، اَا إشا مل 
 .ىتاض دٓؼ َعني قبٌ ايعٚاز فال ول ي٘ إ ٜتعٚز ٚإ تعٚز ٜهٕٛ ظٚاد٘ باطًّا

إ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ باالختٝاض عٓس اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ قشٝح ْافص غري الظّ،  :ثايّجا
ف١ٝ قشٝح ٚيهٓ٘ َٛقٛف ٚغري الظّ، ٚعٓس املايه١ٝ باطًّا غٛا٤ اختاض دٓؼ ٚعٓس اؿٓ

 َعني قبٌ ايعٚاز اّ هلِ ىتاض.
                                                      

 .538، ص1الحطاب، مؽاىب الجميل، مرجر سابق، ج (1)
 . 123، ص2ج السخداوي، اإلنراؼ، مرجر سابق، (8)
،السكتب 3عبجهللا بؼ قجامو السقجسي، الكافي في فقو االمام السبجل احسج بؼ حشبل، ج (3)

 ؛ مرطفى الديؽطي الخحباني،25لبشان، دون سشة طبع، ص -اإلسالمي، بيخوت
، 1211سؽريا،  -، السكتب اإلسالمي، مذق2مطالب أولي الشيى غاية السشتيى، ج

 .  21، ص2، مرجر سابق، ج؛ البيؽتي، كذاؼ القشاع112ص
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عس ايعٚاز قطاض ايعٚز بإٌ ٜبطٌ عٓس اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ بإ ظٚاز اـٓج٢ املؿه :ضابّعا
١ تهاح ساي٘ ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘، اَا عٓس اؿٓفٝاباألْٛث١ ٚبايعهؼ أٚ ب

 .فايعٚاز ال ٜبطٌ اال باتهاح سايت٘ اؾػس١ٜ فكط اْٗا ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘
 انفشع انثاوٌ

 (1)صواج اخلىثي ادلشكم عهي عكظ ظاٌشٌما انزً تضوجا عهًَ
إ اختالف ْٛع اؾٓؼ يف ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ ال ٜهفٞ يًشهِ ع٢ً قش١ ايعٚاز 

ٚط ٚاْتفا٤ َٛاْع ايعٚاز، بٌ هب يًشهِ بكش١ ست٢ ٚإ تٛافطت االضنإ ٚؼكك  ايؿط
ايعٚاز ؼسٜس َٔ ٖٛ ايصنط َٚٔ ٖٛ األْج٢ يف ٖصا ايعٚاز ٚملا نإ دٓؼ اـٓج٢ املؿهٌ 
زا٥ط بني األْٛث١ ٚايصنٛض٠ َٚع تكٛض اَها١ْٝ ظٚاد٘ قس لس إ اـٓج٢ املؿهٌ َتعٚز ع٢ً 

٘ شنط، ز ع٢ً اْ٘ أْج٢ ثِ ٜتبني اْأْ٘ شنط ثِ ٜتبني اْ٘ أْج٢، ٚقس وسخ ايعهؼ بإ ٜتعٚ
ْا االدال٤ ٚٚنع اؿًٍٛ هلُا، ٚقس وسخ شيو بعس تكشٝح ؤٖٚصٙ ايفطٚض افرتنٗا فكٗا

دٓػُٗا ع٢ً عهؼ ظاٖطٖا ايصٟ تعٚدا عًٝ٘ بتكطٜط االطبا٤ ٚأقكس َٔ شيو ظٛاظ أٚ 
ؾطح فتح يعٚز ؾطعٞ َٚٔ أقٛاٍ ايفكٗا٤ بٗصا ايكسز َا قاي٘ ابٔ اهلُاّ ضمح٘ اهلل يف 

: خٓج٢ َؿهٌ ظٚز َٔ خٓج٢ َؿهٌ بطنا ايٛيٞ فًُا يٓٛاظٍ قاٍ ابٛ بهطٚيف ا: "ايكسٜط
نربا إشا ايعٚز اَطأ٠ ٚايعٚد١ ضدٌ داظ ْهاسُٗا عٓسٟ ألْ٘ قٛي٘ ظٚدتو ٜػتٟٛ َٔ 
اؾاْبني، ٚيف قػرئٜ قاٍ أبٛ اسسُٖا ظٚدتو بٓيت ٖصٙ َٔ ابٓو ٖصا ٚقبٌ االخط ثِ ظٗط 

، ٜٚصٖب اسس (2)"و أّٜها ٚقاٍ ايعتابٞ ال هٛظٚايػالّ داض١ٜ داظ شي إٔ اؾاض١ٜ غالّ
 بايكٍٛ بعس عطض ٖصٙ املػأي١.  (3)ايباسجني

 :ٜتهح َٔ أقٛاٍ ايفكٗا٤ إ ٖٓاى ضأٜني يف عطض ٖصٙ املػأي١
ٜكٍٛ بكش١ ٖصا ايعٚاز ٚايطأٟ ايجاْٞ ٜصٖب إىل بطالٕ ٖصا ايعٚاز، ٚعكب ع٢ً  :ايطأٟ األٍٚ
يكٍٛ بإ ْأخص بايطأٜني َّعا فٓأخص بايطأٟ ايجاْٞ ايصٟ ٜكٍٛ بايبطالٕ إشا تٛافطت ايطأٜني با

                                                      

 نعًخا لخرؽصية ىحه الحالة أفخدنا ليسا فخًعا مدتقاًل .  (1)
، دار الفكخ، 8، ط3كسال الجيؼ دمحم بؼ عبجالؽاحج الديؽاسي، شخح فتح القجيخ، ج (8)

 . 128لبشان، دون سشة طبع، ص -بيخوت
، سالمي والقانؽن الؽضعيالفقو اإل الذيابي ابخاهيػ الذخقاوي ، تثيبت الجشذ واثاره في (3)

 . 521، صم 8118 –ه 1583مرخ ،  –، جامعة القاىخة، القاىخة  1ط
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غ٤ٛ اي١ٝٓ عٓس ططيف عكس ايعٚاز ٚمل ٜٛدس بُٝٓٗا أٚالز ْٚأخص بايطأٟ األٍٚ إشا تٛافط سػٔ 
اي١ٝٓ عٓس ططيف عكس ايعٚاز أٟ بعسّ عًُٗا عاهلُا عٓس اْعكاز ايعٚاز ٚٚدٛز األٚالز 

ا ْٚهتفٞ ٖٓا بتعسٌٜ عكس ايعٚاز عػب ايٛنع اؾسٜس فٝكشح ٚنع املٗط ٜٚػرتغٌ قا٥ًّ
َٚع اسرتآَا هلصا ايطأٟ إال آْا ال ْتفل َع٘  .(1)ٚايٓفك١ ٚباقٞ اؿكٛم ٚايٛادبات ايعٚد١ٝ

ٖصا ايعٚاز ٚشيو يألغباب  ٚال َع ايطأٟ ايكا٥ٌ بايكش١ َطًّكا، بٌ ْؤٜس ايطأٟ ايكا٥ٌ ببطالٕ
 :اآلت١ٝ
ٕ ايفكٝ٘ أبٛ بهط ٚايصٟ قاٍ بايكش١ ي٘ قٍٛ آخط ٜٓاقض ٖصا ايكٍٛ ٚشنط قٛي٘ ابٔ إ :أّٚيا

ال هٛظ إٔ ٜتعٚز ٚقاٍ أبٛ بهط غكٛم ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ بأْ٘ "قساَ٘ يف املػين 
 .ٚمبا أْ٘ ال هٛظ ي٘ ايعٚاز فإْ٘ إٕ تعٚز ٜهٕٛ ظٚاد٘ باطًّا (2)"ست٢ ٜتبني أَطٙ

ّٝا ض٠ يًعٚز ٚاألْٛث١ يًعٚد١ ُٜعس َٔ األَٛض اؾٖٛط١ٜ يف ايعكس؛ ألٕ إ ؼسٜس قف١ ايصنٛ :ثاْ
ٚالبس َٔ ملكسؽ، ٚبٗصا ايكسز قاٍ ايطًَٞ "ٖصٙ ايكف١ تعس قٌ اعتباض يف ٖصا ايطباط ا

تعٝني نٌ َٔ ايعٚدني ٚايعًِ بصنٛض٠ ايعٚز ٚاْٛث١ ايعٚد١ فاـٓج٢ املؿهٌ ال ٜكح إ 
فإشا نإ  (3)"ال ظٚد١ ٚإ اتهش  بعسٙ اْٛثت٘ضت٘ ٜٚهٕٛ ظّٚدا ٚإ اتهش  بعس ايعكس شنٛ

ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ ال ٜكح ٚست٢ إٔ تبني إٔ ظٚادُٗا َٛافل يعاٖطُٖا فُٔ باب أٚىل 
 .ع٢ً عهؼ ظاٖطُٖا ايصٟ تعٚدا عًٝ٘إٔ ال ٜكح إٕ تبني أُْٗا 

بٓيت ع٢ً َٗط : إٕ اإلهاب ٚايكبٍٛ ٜعترب غري َرتابط فُٝا إشا قاٍ ضدٌ ألخط ظٚدتو اثايّجا
قسضٙ نصا فكاٍ ايطدٌ قبً  ايعٚاز ع٢ً اقٌ مما أٚدب٘ ايٛيٞ فهٝف ٜٓعكس ايعٚاز ٜهٕٛ 

 .ايعٚز ي٘ َٚا ع٢ً ايعٚد١ هلا؟! فٝ٘ َا ع٢ً
إٕ ايطأٟ ايصٟ قسَ٘ ايباسح املصنٛض مل ٜكسّ يٓا اؿٌ فُٝا إشا تٛافط سػٔ اي١ٝٓ ٚمل  :ضابّعا

 .الز ٚيهٔ ناْا غ٦ٝا اي١ٜٝٓٛدس بُٝٓٗا أٚالز أٚ ٚدس بُٝٓٗا أٚ
ٚع٢ً ايفطض دسّيا إ ٖٓاى َٔ ايفكٗا٤ املػًُٕٛ َٔ ٜبٝح اغتُطاض ايعٚاز يف ٖصا  :خاَّػا

اغتٓاّزا إىل ايكاعس٠ ايفك١ٝٗ  ايػطض؛ فإٕ اؿهِ ايالظّ اؽاشٙ هلصٙ اؿاي١ ٖٛ بطالٕ ايعٚاز

                                                      

 . 521-521السرجر نفدو، ص (1)
 . 122، ص7ابؼ قجامو، السغشي، مرجر سابق، ج (8)
، دار السعخفة، 1دمحم بؼ احسج السمي األنراري، غاية البيان شخح زيج ابؼ رسالن، ج (3)

 . 852ة طبع، صلبشان، دون سش -بيخوت
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ايفك١ٝٗ ايكان١ٝ بإٔ  ، ٜٚعهس شيو ايكاعس٠(1)إشا ادتُع اؿالٍ ٚاؿطاّ غًب اؿطاّ""
 . (2)األقٌ يف اإلبهاع ايتشطِٜ

إشا ناْ  ايػا١ٜ َٔ ايكٍٛ بكش١ ٖصا ايعكس ساٍ ٚدٛز األٚالز اؿفاظ ع٢ً ْػبِٗ،  :غازغّا
فإٕ ٖصٙ ايػا١ٜ َتشكك١ أّٜها بايعٚاز ايباطٌ؛ ألٕ ايباطٌ ٚايفاغس يف ايٓهاح عٓس اؾُٗٛض 

َع١ٓٝ ىتًف فٝٗا األثط يف ايعٚاز ايفاغس عٓ٘ يف غٛا٤ َٔ سٝح آثاض ايعٚاز إال يف ساالت 
ايعٚاز ايباطٌ، ٚملا نإ ايٓػب ٜجب  ايعٚاز ايفاغس ٚنإ ايباطٌ نايفاغس فإٕ ثبٛت 

اٍ اؿُٟٛ يف غُع ايٓػب بايعٚاز ايباطٌ َتشكل نجبٛت٘ بايعٚاز ايفاغس، ٚبٗصا ايكسز ق
فإ؛ ألٕ ثبٛت املًو يف باب ايٓهاح إٕ ايفاغس ٚايباطٌ يف باب ايٓهاح َرتازعٕٝٛ ايبكا٥ط "

َع املٓايف ٚإمنا ٜجب  نطٚض٠ ؼكل املكاقس يف سٌ االغتُتاع يًتٛايس ٚايتٓاغٌ فال ساد١ 
 إىل عكس ال ٜتهُٔ املكاقس فال ٜجب  املًو فإٕ قً  فإشا نإ باطًّا نٝف.

 ادلطهة انثانث
 عهي صواج اخلىثي ادلشكم (3)اثش تصحَح اجلىظ

دٓؼ اـٓج٢ املؿهٌ ع٢ً ايعٚاز يف َػأيتني األٍٚ إشا قشح  ٜعٗط اثط تكشٝح
دٓػ٘ قبٌ ايعٚاز ٖٚٓا ايبشح ٜكتكط ع٢ً اسكٝت٘ بايعٚاز ٚايجا١ْٝ إشا قشح دٓػ٘ بعس 
ايعٚاز ٚايبشح ٖٓا ٜهٕٛ سٍٛ َكري ايعٚاز بعس ايتكشٝح ٚغأبني ٖصٙ املػأيتني تباّعا 

 :ٚع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ
 -تني يف املككسٜٔ اآلتٝني:ٍٚ يف ٖصا ايفطع َػأياٚغٓتٓ

                                                      

 . 112، ص1الديؽطي، االشباه والشعائخ، مرجر سابق، ج (1)
، ولشفذ لسؤلف البحخ  177، ص1الدركذي، السشثؽر في القؽاعج، مرجر سابق، ج (8)

؛ الديؽطي، االشباه والشعائخ، 338، ص5السحي  في اصؽل الفقو، مرجر سابق، ج
 . 11، ص1مرجر سابق، ج

أذكخ تغييخ الجشذ؛ ألن الخشثى السذكل ال يعتبخ مغيًخا ذكخت ترحيح الجشذ ولػ  (3)
لجشدو بعج جخاحتو أو عالجو باليخمؽنات ألن جشدو سيثبت عمى احج الجشديؼ بعج ان 
كان متػأرجح بيؼ الحكؽرة واألنؽثة، اما تغييخ الجشذ فإنو يخز األندان الدؽي والخشثى 

بعج جخاحتو  يؤول إلى غيخهالؽاضح؛ ألن جشديسا ثابت باألساس عمى جشذ معيؼ ثػ 
 .أو عالجو باليخمؽنات
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 ادلقصذ األول
 تصحَح جىغً قثم انضواج

إشا نإ اـٓج٢ َؿهٌ غري َتعٚز ٚقشح دٓػ٘ ع٢ً ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ باؾطاس١ 
أٚ باهلطَْٛات داظ ي٘ إ ٜتعٚز مبا آٍ ايٝ٘ دٓػ٘ بعس ايتكشٝح َٔ ايٓٛع االخط ؾٓػ٘؛ 

دٓػ٘ َتأضدح بُٝٓٗا، ٚادس ٖٓا أْ٘ إشا َا  ألْ٘ قفا إىل ايصنٛض٠ أٚ األْٛث١ بعس إ نإ
تعصض ع٢ً ايطب ؼسٜس دٓػ٘ بإ ٜؤخص باملعٝاض ايٓفػٞ يتكشٝح دٓػ٘ ع٢ً ٚفل َا 
ىتاضٙ اـٓج٢ املؿهٌ بؿطط إ ال ٜهٕٛ اختٝاضٙ يًذٓؼ ايصٟ ٜطّٚ إ ٜؤٍٚ ايٝ٘ بعس 

اضٙ فش٦ٓٝص ال اؾطاس١ ناّضا ب٘ نطاّضا  ٜفٛم ايهطض إشا َا قشح دٓػ٘ ع٢ً عهؼ اختٝ
ْأخص باملعٝاض ايٓفػٞ ْٚأخص مبا ٜكطضٙ األطبا٤ أْ٘ أقًح ي٘ فإٕ اَتٓع عٔ تكشٝح دٓػ٘ 
ٚفّكا الختٝاض االطبا٤ فال هرب قاّْْٛا ع٢ً ادطا٤ اؾطاس١ ٚضمبا ٜهٕٛ آثِ ؾطّعا؛ ألٕ 

دعٌ ٤ ٚايسٚا٤ ٚإٔ اهلل اْعٍ ايسا: "اـٓٛث١ َطض فعٔ ابٞ ايسضزا٤ قاٍ قاٍ ضغٍٛ اهلل 
فإٕ محٌ االَط ع٢ً ايٛدٛب فٗٛ آثِ ٚإ محٌ  (1)"ٚٚ ٚال تساٚٚ عطاّايهٌ زا٤ زٚا٤ فتس

ٚيعٌ َٔ املفٝس ٖٓا إ ْبشح َػأي١ َا إشا اختاض دٓؼ َعني  ع٢ً ايٓسب ال ٜؤثِ ٚاهلل اعًِ.
يًعٚاز ب٘ ٚآٍ دٓػ٘ إىل عهؼ اختٝاضٙ بعس تسبري دطاست٘ أٚ َعاؾت٘ باهلطَْٛات َع ٖصٙ 

١ ْطنٔ إىل َا آٍ ايٝ٘ دٓػ٘ بعس ايتكشٝح يًتعٌٜٛ عًٝ٘ مبػأي١ ايعٚاز ٚيٝؼ ع٢ً اؿاي
دٓػ٘ املدتاض قبٌ ايتكشٝح، ٖٚصا إ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ فإمنا ٜسٍ ع٢ً اَها١ْٝ ايكٝاؽ َٔ 

ايكانٞ بكبٍٛ ضدٛع٘ عٔ اختٝاض ؾٓؼ َعني  (3)ٚايؿافع١ٝ (2)باب أٚىل ع٢ً ضأٟ اؿٓاب١ً
اييت مٔ أَاَٗا بعس ايتكشٝح ؼٌُ ايٝكني فٝذب إ تكسّ ع٢ً قبٌ ايعٚاز؛ ألٕ اؿاي١ 

  .ايؿو احملٍُٛ يف قٛي٘ قبٌ ايتكشٝح
 
 

                                                      

، )تحقيق: دمحم محي 5اخخجو سميسان بؼ االشعث الدجدتشاني االزدي، سشؼ ابي داؤد ج (1)
لبشان، بال سشة نذخ، كتاب الطب، باب في  –الجيؼ عبج الحسيج(، دار الفكخ، بيخوت 

 (. 3275، الحجيث رقػ )7االدوية السكخوىة، ص
 . 512، ص5كذاؼ القشاع، مرجر سابق، ج البيؽتي، (8)
  . 155، ص3الذخبيشي، مغشي السحتاج، مرجر سابق، ج (3)
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 ادلقصذ انثاوٌ
 تصحَح جىظ اخلىثي ادلشكم تعذ صواجً

ٖٚٓا ْفرتض إ اـٓج٢ املؿهٌ َتعٚز ع٢ً ٚفل اؾٓؼ ايصٟ اختاضٙ ثِ قشح 
 :دٓػ٘ ٖٚٓا أَآَا فطنني

ػ٘ ع٢ً سػب ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ ٖٚٓا ٜبك٢ ع٢ً ظٚاد٘ إ ٜكشح دٓ :ايفطض األٍٚ
 .ٜٚهٕٛ َطتّبا آلثاضٙ َٓص ؿع١ اْعكازٙ

إ ٜكشح دٓػ٘ ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ فٗٓا ٜبطٌ عكس ايعٚاز  :ايفطض ايجاْٞ
يتُاثٌ اؾٓػني بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ، بٌ ٜٚبطٌ إشا قطض االطبا٤ إ دٓػ٘ ايػايب ع٢ً 

 .ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘عهؼ 
غري إ ايػؤاٍ ايصٟ ٜفطض ْفػ٘ يف ٖصا املكاّ ٖٛ َاشا يٛ قطض االطبا٤ إ دٓؼ 
املطاز تكشٝش٘ ٖٛ خٓج٢ َؿهٌ سكٝكٞ فٗٓا ايعٚاز ال ٜبطٌ عٓس اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ ألِْٗ 
٘ ظايٛا اؾهاي٘ باختٝاضٙ ٚال ٜبطٌ عٓس اؿٓف١ٝ ألْ٘ مل ٜعًِ بعس َكازفت٘ ؿً٘ َٔ عسَ

ٚباطٌ عٓس املايه١ٝ ابتسا٤ّ ٚيهٞ افتح باب ايٓكاف غأغرتغٌ بطأٟ اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ 
ٚاؿٓف١ٝ بٗصا اـكٛم ٚأتػا٤ٍ َط٠ اخط٣ غؤاٍ َفازٙ ٌٖ ٜبطٌ عكس ايعٚاز بتكطٜط 
االطبا٤ بإ دٓػ٘ ٜكبٌ فكط ايتكشٝح ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ اّ البس َٔ 

؟ يإلداب١ ع٢ً شيو أقٍٛ اْ٘ ٚفّكا يطأٟ ٜبطٌ ايعٚاز ح ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ست٢ايتكشٝ
اؿٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ ٚاؿٓف١ٝ ال ٜبطٌ ايعٚاز إال بعس ثبٛت دٓػ٘ بعس اؾطاس١ ع٢ً عهؼ 

ٚيهٔ  .ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ ألٕ شيو ايٝكني ايصٟ ٜب٢ٓ عًٝ٘ اؿهِ عػب َا تطزٙ
دٓػ٘ غ٦ٍٝٛ بعس اؾطاس١ إىل  يٓتٛقع ٖٓا إ اـٓج٢ املؿهٌ اؿكٝكٞ عٓسَا عًِ بإ

عهؼ ظاٖطٙ ٚإ ظٚاد٘ غٝبطٌ ميتٓع عٔ ادطا٤ اؾطاس١ ي٘ يٝتُػو بعٚاد٘ غُٝا إشا 
ضنٞ ايعٚز االخط غٓٛثت٘ املؿهٌ ٚأقكس َٔ شيو إ خٓٛثت٘ سكٝك١ ٚقا١ُ٥ َٔ ايٓاس١ٝ 

ّٝا ٚظا١ً٥  ايعه١ٜٛ ٚظا١ً٥ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓفػ١ٝ ٚبعباض٠ اخط٣ إ خٓٛث١ املؿه١ً قا١ُ٥ طب
ّٝا ففٞ ٖصٙ اؿاي ٚلعٌ ظٚاد٘ َٛقٛف ع٢ً َكازفت٘  ١ ميهٓٓا ايطنٕٛ إىل ضأٟ اؿٓف١ٝفكٗ

حملً٘؛ ألٕ مل ٜؤَٔ َٔ إ ٜهٕٛ ْٛع دٓػ٘ ْفؼ ْٛع دٓؼ ظٚد٘ َٚع قٝاّ ايؿو ال 
تب٢ٓ األسهاّ ايكطع١ٝ يًدٓج٢ بٌ هب إ وتاط بؿأْ٘ ٚاؿٝط١ ٖٓا ٖٞ يعّٚ إٜكاف 

 .أع٢ً ٚاعًِ ظٚاد٘ ٚاهلل تعاىل
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ٚبعس ٖصا ايعطض املكشٛب بايتشٛط ٚاالختالف بؿإٔ قش١ ظٚاز اـٓج٢ 
ٚاَها١ْٝ اغتُطاضٙ فهًّا عٔ اْ٘ َٗسز بايعٚاٍ بإضاز٠ ايعٚز اؿايٞ َٓ٘ بطًب ايتفطٜل يعسّ 
يعَٚٝت٘، نُا اْ٘ قس ٜػتُط بايطغِ َٔ بطالْ٘ عهِ ايطبٝع١ اؾػس١ٜ عٓسَا ىفٞ ايعٚدني 

ؿه١ً خاق١ اييت ال ٜؤَٔ َٔ اؼاز اؾٓػني فٝٗا ٚبٗصا ْهٕٛ قس أزضنٓا خٓٛثتُٗا امل
أ١ُٖٝ ايفشل ايطيب قبٌ ايعٚاز ٚعٓس تجبٝت٘ بعس اْعكازٙ؛ ألٕ شيو وفغ ايسٜٔ ٚسل ايعبس 
ٚسل اجملتُع بكٛض٠ عا١َ ٜٚتشكل سفغ ايسٜٔ بايفشل ايطيب قبٌ ايعٚاز ٚنصيو َٓص 

١ٝ ع٢ً غري ٖسٟ ايفطط٠ ايبؿط١ٜ اييت تكهٞ بٛدٛب تجبٝت٘ يهٞ ال تػتُط ايعالق١ ايعٚد
 .اختالف ْٛع اؾٓؼ بني ططيف ايعالق١ ايعٚد١ٝ

نُا اْ٘ وفغ َاٍ ايعبس غُٝا إ نإ ايعٚز ال ٜعًِ غٓٛث١ ظٚد٘ االخط فإٕ دعٌ 
 .ايعكس غري الظّ ٚبايتايٞ املطايب١ بايتفطٜل ٜهًف٘ دٗس َٚاٍ يهٞ ٜتدًل َٔ ٖصا ايعٚاز

يًفشل ايطيب قبٌ ايعٚاز ٚعٓس تجبٝت٘ تٗسّ نٌ غًبٝات٘  اييت قًٝ   (1)اب١ٖٝٚصٙ االه
بؿأْ٘ ؛ ألٕ اختالف ْٛع اؾٓؼ ضنٔ نطٚضٟ يًكٍٛ مبؿطٚع١ٝ ايعٚاز ٚال ميهٔ ايتٓاظٍ 
عٓ٘ ازعا٤ّ باؿل ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ًٜٚعّ نٌ َٔ عًِ بتُاثٌ اؾٓػني أٚ ؾو يف شيو اال 

      .كس ٜٚٛقف٘ إٕ ؾو يف شيوٜعكس ٖصا ايعكس ٜٚبطً٘ إٕ ُع
 ة ـاخلامت

  :ْعطنٗا ناآلتٞ ٛقًٓا إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات اييتبعس إ اْتٗٝٓا َٔ َنت ايبشح ت
 -أٚاّل:
إٕ ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح دا٥ع ؾطعّا ٚقاّْْٛا باإلساي١ إىل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ إشا  -1

 ٓػ٘.غًب عًٝ٘ َٔ عالَات َٔ ايٓٛع اآلخط ؾ تعٚز ع٢ً َا
ال هٛظ ؾطعّا يًدٓج٢ ايٛانح ايصنٛض٠ إٔ ٜتعٚز نأْج٢ ٚال يًدٓج٢ ايٛانح األْٛث١ إ  -2

 ٜتعٚز نصنط 
إٕ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ع٢ً ٚفل ايػايب عًٝ٘ َٔ عالَات ال ٜؤثط ع٢ً  -3

 أسكٝت٘ بايعٚاز ٚال ع٢ً َكري ظٚاد٘ إٕ نإ َتعٚز.

                                                      

صحيح  ،ي قبل الدواج كسال بؼ الديج سالػيشعخ في إيجابيات وسمبيات الفحز الطب (1)
 ،8111 مرخ، –ة لمتخاث، القاىخة ،دار التؽفيقي2،ط3فقو الدشة ،السجمج الثالث ،ج

 .112-117ص
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األْٛث١ فال ول ي٘ إٕ ٜتعٚز بكفت٘  إشا غري اـٓج٢ ايٛانح ايصنٛض٠ ْٛع دٓػ٘ اىل -4
رب قف١ عاضن١ ٜهٕٛ سهُٗا تعٕ ايكف١ املهتػب١ بعس ايتػٝري تنأْج٢ ٚال ايعهؼ أل
 .يف األسهاّ ايعسّ

إٕ ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ نإ قٌ خالف عٓس ايفكٗا٤ املػًُٕٛ َٔ سٝح قشت٘  -5
٘ َِٚٓٗ َٔ فُِٓٗ َٔ اعتربٙ ظٚادا َٓعكس ٚيهٓ٘ َٛقٛف ع٢ً بٝإ َكازفت٘ حملً

عٚاز مبكتهاٙ فإٕ أعترب ظٚاد٘ باطاّل َِٚٓٗ َٔ أعطاٙ سل اختٝاض ْٛع دٓؼ َعني يً
اضٙ نإ ظٚاد٘ قشٝشّا ْٚافصّا ٚإٕ تعٚز عهؼ اختٝاضٙ أٚ تعٚز ٝتتعٚز مبكته٢ اخ

 َٔ غري اختٝاض يٓٛع دٓؼ َعني نإ ظٚاد٘ باطاّل.
بٌ ال بس َٔ ؼسٜس َٔ ٖٛ ْعكاز ايعٚاز اختالف ْٛع دٓؼ ططفٝ٘ فشػب الال ٜهفٞ  -6

 ايصنط )ايعٚز( َٚٔ ٖٞ األْج٢ )ايعٚد١(.
إٕ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ املؿهٌ قبٌ ايعٚاز هعٌ ي٘ اؿل بإٔ ٜتعٚز عػب َا  -7

خًل إيٝ٘ ْٛع دٓػ٘ بعس ايتكشٝح ،أَا تكشٝح دٓػ٘ بعس ايعٚاز فإٕ يٝؼ هلصا 
١ ٚاؾعفط١ٜ ٚنصيو ايتكشٝح أٟ أثط يف ضفع ٚقف ايبطالٕ ع٢ً ظٚاد٘ عٓس املايهٝ

عٓس ايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً عٓسَا ٜتعٚز عهؼ اختٝاضٙ َٔ ْٛع اؾٓؼ قبٌ ايعٚاز اٚ نإ 
قس تعٚز بسٕٚ اختٝاض، أَا عٓس اؿٓف١ٝ فإٕ ايتكشٝح إٕ نإ ع٢ً سػب ظاٖطٙ ايصٟ 
تعٚز عًٝ٘ ضفع ٚقف ايٛقف عٔ ايعكس ٚاقبح قشٝشّا ْافصّا َٓص ؿع١ اْعكازٙ 

أَا إٕ نإ ايتكشٝح ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ أٚ ظاٖطُٖا ايصٟ تعٚدا ملكازفت٘ حملً٘ 
 عًٝ٘ نإ ايعكس باطاّل يعسّ َكازفت٘ حملً٘.

 ايتٛقٝات -ثاّْٝا: 
ْعطّا يتعًل ايهجري َٔ أسهاّ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ بتهٝٝف ايعٚاز َٔ سٝح ايكش١  .1

ْٛقٞ املؿطع ايعطاقٞ إٔ ٜٓل ع٢ً قش١ ظٚاز اـٓج٢ ايٛانح ٚاملؿهٌ بٓل 
َٔ عالَات َٔ ايٓٛع  زٙ )هٛظ يًدٓج٢ ايٛانح ايعٚاز إشا تعٚز ع٢ً ايػايب فَٝ٘فا

 .(اآلخط ؾٓػ٘
 .ال ٜؤثط تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ ايٛانح ع٢ً سك٘ بايعٚاز ٚال ع٢ً اغتُطاضٙ بعسٙ .2
  .ال ول يًدٓج٢ ايٛانح ٚاإلْػإ ايػٟٛ ايعٚاز بعس تػٝري ْٛع دٓػ٘ .3
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 .أٚ نالُٖا ْٛع دٓػٜ٘بطٌ ايعٚاز بعس تػٝري أسس ايعٚدني  .4
  .ٜٓعكس ظٚاز اـٓج٢ املؿهٌ قشٝشّا َٛقٛفّا ع٢ً َكازفت٘ حملً٘ .5
هٛظ يًدٓج٢ املؿهٌ إشا قشح دٓػ٘ قبٌ ايعٚاز إٔ ٜتعٚز بكفت٘ اؾسٜس٠ بعس  .6

 .ايتكشٝح
إشا تعٚز اـٓج٢ املؿهٌ ٚقشح دٓػ٘ ع٢ً ٚفل ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ ْفص ايعكس  .7

ح دٓػ٘ ع٢ً عهؼ ظاٖطٙ ايصٟ تعٚز عًٝ٘ ٜبطٌ ظٚاد٘ ملكازفت٘ حملً٘ أَا إشا قش
 .ٚهٛظ ي٘ إٔ ٜتعٚز َط٠ أخط٣ بكفت٘ بعس ايتكشٝح

( يػ١ٓ 4ْٛقٞ املؿطع ايعطاقٞ إٔ ٜعسٍ بعض ايٓكٛم اـاق١ بتعًُٝات ضقِ ) .8
 املتعًك١ بتكشٝح اؾٓؼ.  2002

 ١ اآلت١ٝايتعًُٝات تهٕٛ بايكٝاغتعسٌٜ ايفكط٠ خاَّػا َٔ املاز٠ األٚىل َٔ ٖصٙ  .9
َٛظف قاْْٛٞ تهٕٛ َُٗت٘ تٛدٝ٘ َكسّ ايطًب ٚشٜٚ٘ عٔ األثاض ايكا١ْْٝٛ ايٓاػ١ "

 ."عٔ تكشٝح دٓؼ اـٓج٢ َٚعا١ْٚ ايًذ١ٓ يف املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ بٗصا اـكٛم
 :تعسٌٜ املاز٠ ايطابع١ ٖٚٞ األِٖ يتهٕٛ بايكٝاغ١ اآلت١ٝ  .10
ؿاي١ ْتٝذ١ انططاب ١ٜٖٛ اؾٓؼ ٚإٕ إشا ثب  بعس ايتكػِٝ ايٓفػٞ ايػطٜطٟ بإٔ ا: أٚاّل

أعها٥٘ ايتٓاغ١ًٝ ٖٞ أعها٤ ايصنط ايهاٌَ ايصنٛض٠ اٚ أعها٤ األْج٢ ايها١ًَ األْٛث١ فٝشاٍ 
املطٜض إىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓفػ١ٝ األٚىل َٚٔ ثِ إىل ايًذ١ٓ االغت٦ٓاف١ٝ ايٓفػ١ٝ يتتٛىل 

 .عالد٘
طٟ بإٔ اؿاي١ ْتٝذ١ انططاب ١ٜٖٛ اؾٓؼ : أَا إشا ثب  بعس ايتكػِٝ ايٓفػٞ ٚايػطٜثاّْٝا

ٚقاسب شيو خًٌ باألعها٤ ايتٓاغ١ًٝ ايصنط١ٜ ٚاألْج١ٜٛ نتػاٜٚٗا أٚ اْعساَٗا أٚ ٚدٛزُٖا 
َع تػًٝب عالَات ايصنٛض٠ ع٢ً االْٛث١ أٚ بايعهؼ فٝشاٍ املطٜض إىل ؾ١ٓ طب١ٝ دطاس١ٝ 

ناْ  ايعاَالت غري َتػا١ٜٚ يف  يتكشٝح دٓػ٘ بإظاي١ ايعالَات املػًٛب١ ٚتٓؿٝط ايػايب١ إشا
ايػًب١، ٚمما تطاٙ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ يتكشٝش٘ ع٢ً ْٛع دٓؼ َعني إشا ناْ  عالَات ايصنٛض٠ 

 .ٚاألْٛث١ َتػا١ٜٚ يف ايػًب١ أٚ َٓعس١َ
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 ادسـادلص
 ايكطإ ايهطِٜ 
 أٚاّل: اؿسٜح: 

ٝل: قُس ، )ؼك4. اخطد٘ غًُٝإ بٔ االؾعح ايػذػتٓاْٞ االظزٟ، غٓٔ ابٞ زاؤز ز1
 يبٓإ، بال غ١ٓ ْؿط. –قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس(، زاض ايفهط، بريٚت 

اَع ايكشٝح املدتكط، )ؼكٝل: . قُس بٔ امساعٌٝ أبٛ عبس اهلل ايبداضٟ، اؾ2
 ّ.1986 -ٖـ1407يبٓإ،  -، زاض ابٔ نجري، بريٚت5، ز3َكطف٢ زٜب ايبػا(، طز.

ابٛضٟ، قشٝح َػًِ، )ؼكٝل قُس فؤاز . َػًِ بٔ اؿذاز أبٛ اؿػني ايكؿريٟ ايٓٝػ3
 يبٓإ، بال غ١ٓ ْؿط. -عبس ايباقٞ(، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت

 ثاّْٝا: ايًػ١: 
. ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب، قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض األفطٜكٞ املكطٟ، يػإ ايعطب، 4

 .2005ّ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، 2)ؼكٝل: عاَط أمحس سٝسض(، ز
. ابطاِٖٝ َكطف٢ ٚمحس ايعٜات ٚساَس عبسايكازض ٚقُس ايٓذاض، املعذِ ايٛغٝط، 5

  فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، ايٓاض زاض ايسع٠ٛ، زٕٚ َهإ ْؿط، زٕٚ غ١ٓ طبع. :ؼكٝل
 ثايجّا: ايفك٘ اإلغالَٞ 

 أ. ايفك٘ اؿٓفٞ:
، زاض املعطف١، 3ز ،2. ظٜٔ ايسٜٔ إبٔ لِٝ اؿٓفٞ، ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، ط6

 .  بريٚت، بال غ١ٓ ْؿط –بريٚت 
،  زاض ايهتاب ايعطبٞ 2ز ،2. عال٤ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، بسا٥ع ايها٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع، ط7

 . 1982يبٓإ،  -بريٚت
يبٓإ،  –، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 3، ز1. عال٤ ايسٜٔ ايػُطقٓسٟ، ؼف١ ايفكٗا٤، ط8

 ّ.  1984 -ٖـ1405
  .1386، زاض ايفهط، بريٚت، يبٓإ، 2، ط٤3 ايسٜٔ اؿكفهٞ، ايسض املدتاض، زعال. 9
، 3،  ز3. عبس اهلل بٔ قُٛ بٔ َٛزٚز املٛقًٞ اؿٓفٞ، االختٝاض يتعًٌٝ املدتاض، ط10

يبٓإ،  –ؼكٝل )عبس ايًطٝف قُس عبس ايطمحٔ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 
 ّ.2005 -ٖـ1426
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، 6بٔ عًٞ ايعًٜعٞ اؿٓفٞ، تبٝني اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، ، ز. فدط ايسٜٔ عجُإ 11
 ٖـ. 1313َكط،  -زاض ايهتب اإلغالَٞ، ايكاٖط٠

. قُس أَني ابٔ عابسٜٔ، ضز احملتاض ع٢ً ايسض املدتاض، املؿٗٛض عاؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ، 12
 ّ. 2000ٙ، 1421يبٓإ،  -، ز/ط، زاض ايفهط، بريٚت3ز
 يبٓإ، بال غ١ٓ ْؿط..  -، زاض املعطف١، بريٚت30املبػٛط، ز . مشؼ ايسٜٔ ايػطخػٞ،13
، زاض ايفهط، 2، ط3. نُاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايٛاسس ايػٝٛاغٞ، ؾطح فتح ايكسٜط، ز14

 يبٓإ، زٕٚ غ١ٓ طبع.  -بريٚت
 ب. ايفك٘ املايهٞ: 

ظٜس . امحس بٔ غِٓٝ غامل ايٓفطاٟٚ املايهٞ، ايفٛان٘ ايسٚاْٞ ع٢ً ضغاي١ ابٔ ابٞ 15
 ٙ.1415يبٓإ،  -، زاض ايفهط، بريٚت1ايكريٚاْٞ، ز

. محس بٔ عبس ايطمحٔ املػطبٞ املعطٚف باـطاب ايطعٝين، َٛاٖب اؾًٌٝ يؿطح 16
 ّ.  1977 -ٖـ 1398يبٓإ،  –، زاض ايفهط بريٚت 5، ز2كتكط خًٌٝ، ط

اض ايفهط، ، ؼكٝل: قُس سذٞ، ز4. ؾٗاب ايسٜٔ امحس بٔ ازضٜؼ ايكطايف، ايصخري٠، ز17
 . 1996يبٓإ،  -بريٚت

، 1. عًٞ ايكعٝسٟ ايعسٟٚ املايهٞ، ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح نفا١ٜ ايطايب ايطباْٞ، ز18
 .ـ1412ٖيبٓإ،  -ز/ط، زاض ايفهط، بريٚت

يبٓإ،  -. قُس بٔ امحس بٔ دعٟ املايهٞ، ايكٛاْني ايفك١ٝٗ، ز/ط، زاض ايفهط، بريٚت19
 زٕٚ غ١ٓ طبع.  

، زاض 2امحس بٔ قُس بٔ ضؾس ايكططيب، بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتكس، ز. قُس بٔ 20
 يبٓإ، زٕٚ غ١ٓ طبع.  -ايفهط، بريٚت

، 6، ز2. قُس بٔ ٜٛغف بٔ أبٞ ايكاغِ ايعبسضٟ، ايتاز ٚاالنايٌٝ ملدتكط خًٌٝ، ط21
 . ـ1398ٖيبٓإ،  –زاض ايفهط، بريٚت 

زاض  يؿطح ايهبري، )ؼكٝل قُس عًٝـ(،. قُس عطف١ ايسغٛقٞ، ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ا22
  .غ١ٓ ْؿط يبٓإ، بال-، بريٚت2ايفهط، ز

 دـ. ايفك٘ ايؿافعٞ: 
 ، 2ز ابطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغف ايفريٚظ أبازٟ ايؿرياظٟ، املٗصب يف ايفك٘ ايؿافعٞ،. 23

 . يبٓإ، بال غ١ٓ ْؿط –زاض ايفهط، بريٚت 
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ايهبري يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ، اؿاٟٚ . عًٞ بٔ قُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ ايبكطٟ 24 
، )ؼكٝل: ايؿٝذ عًٞ قُس َعٛض ٚايؿٝذ عازٍ أمحس عبس 1ط ايؿافعٞ،
 .1999ّ -ٖـ1419يبٓإ،  –بريٚت  9زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ز املٛدٛز(،

ٙ، 1393يبٓإ،  -طف١، بريٚت، زاض املع2، ط5. قُس بٔ ازضٜؼ ايؿافعٞ، األّ، ز25
1973ّ. 

ٝب ايؿطبٝين، َػين احملتاز إىل َعطف١ َعاْٞ ايفاظ املٓٗاز، زاض ايفهط، . قُس اـط26
 غ١ٓ طبع.  يبٓإ، بال –بريٚت 

 : ز. ايفك٘ اؿٓبًٞ
، املهتب 7. ابطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ املفًح اؿٓبًٞ، املبسع يف ؾطح املكٓع، ز27

 ٖـ. 1400يبٓإ،  -اإلغالَٞ، بريٚت
يبٓإ،  –، زاض ايفهط، بريٚت 7، ز1ا١َ املكسغٞ، املػين، ط. عبس اهلل أمحس بٔ قس28

 ّ.1984 -ٖـ 1405
يبٓإ،  –، زاض ايفهط، بريٚت 7، ز1. عبس اهلل أمحس بٔ قسا١َ املكسغٞ، املػين، ط29

 ّ. 1984 -ٖـ 1405
،املهتب 3. عبساهلل بٔ قساَ٘ املكسغٞ، ايهايف يف فك٘ االَاّ املبذٌ امحس بٔ سٓبٌ، ز30 

 يبٓإ، زٕٚ غ١ٓ طبع.  -ٞ، بريٚتاإلغالَ
. عال٤ ايسٜٔ ابٞ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ بٔ أمحس املطزاٟٚ ايػعسٟ اؿٓبًٞ، االْكاف 31

أبٛ  :، )ؼكٝل7يف َعطف١ ايطادح َٔ اـالف ع٢ً َصٖب االَاّ امحس بٔ سٓبٌ، ز
 -عبساهلل قُس سػٔ قُس سػٔ امساعٌٝ ايؿافعٞ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت

 .1997ّ، ـ1418ٖإ، يبٓ
، 3، ط1. عُط بٔ اؿػني اـطقٞ، كتكط اـطقٞ َٔ َػا٥ٌ االَاّ امحس بٔ سٓبٌ، ز32

 . ـ1403ٖيبٓإ،  -ظٖري ايؿاٜٚـ، املهتب اإلغالَٞ، بريٚت :ؼكٝل
، ز/ط، زاض 1ٕ، زضٟ، غا١ٜ ايبٝإ ؾطح ظٜس ابٔ ضغال. قُس بٔ امحس املًٞ األْكا33 

 ، زٕٚ غ١ٓ طبع.  يبٓإ -املعطف١، بريٚت
، املهتب 5. َكطف٢ ايػٝٛطٞ ايطسباْٞ، َطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ غا١ٜ املٓت٢ٗ، ز34 

 .1961غٛضٜا،  -اإلغالَٞ، َؿل



 أحكام زواج الخشثى في الفقو اإلسالمي والقانؽن الؽضعي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

002 

، 1ًشذاٟٚ، ط. َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ ايبٗٛتٞ، نؿاف ايكٓاع ع٢ً َنت اإلقٓاع ي35
 ّ.1998 -ٖـ1418يبٓإ،  -زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ،2ز

 ؾعفطٟ: ٖـ. ايفك٘ ا
ّ، 2001، ـ1422ٖيبٓإ،  -ايػٝس دعفط َطته٢، ظٚاز املتع١، زاض ايػري٠، بريٚت. 37

 .1ط
يبٓإ، زٕٚ  -، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت1. مشؼ ايسٜٔ االغٝٛطٞ، دٛاٖط ايعكٛز، ز38

 غ١ٓ طبع.
 ضابعّا: أقٍٛ ايفك٘: 

، 1، ط4ط يف اقٍٛ ايفك٘، ز. بسض ايسٜٔ قُس بٔ بٗازض بٔ عبساهلل ايعنؿٞ، ايبشط احمل39ٝ
ّ، 2000، ـ1421ٖيبٓإ،  –ز. قُس قُس ثاَط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  :ؼكٝل
 .، اقٍٛ فك332٘م

، ؼكٝل ز. تٝػري فا٥ل امحس قُٛز، 2، ط1. ٚيًُؤيف ْفػ٘، املٓجٛض يف ايكٛاعس، ز40
 .177، مـ1405ٖطبع ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ، ايهٜٛ ، 

 ايهتب ايعا١َ -ّاخاَػ
، ؼكٝل )قشش٘ 1، ز2. ز. امحس بٔ ايؿٝذ قُس ايعضقا، ؾطح ايكٛاعس ايفك١ٝٗ، ط41

 ّ. 1989 -ـ1409ٖغٛضٜا،  -ٚعًل عًٝ٘ َكطف٢ امحس ايعضقا(، زاض ايكًِ ، زَؿل
. ز. امحس ايهبٝػٞ، االسٛاٍ ايؿدك١ٝ يف ايفك٘ ٚايكها٤ ٚايكإْٛ ، ؾطن١ ايعا٥ٌ 42

 ّ. 2009، ـ1430َٖكط،  -يكاٖط٠يكٓاع١ ايهتب،ـ ا
 .2009، زاض ايجكاف١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1. ز. امحس قُس عًٞ زاٚز، االسٛاٍ ايؿدك١ٝ، ز43
ايفك٘ اإلغالَٞ ٚايكإْٛ  . ايؿٗابٞ ابطاِٖٝ ايؿطقاٟٚ ، تجٝب  اؾٓؼ ٚاثاضٙ يف44

 . 2002ّ – ـ1423ٖ، َكط –، داَع١ ايكاٖط٠، ايكاٖط٠ 1ايٛنعٞ، ط
، 1، ط4يسٜٔ قُس بٔ بٗازض بٔ عبساهلل ايعنؿٞ، ايبشط احملٝط يف اقٍٛ ايفك٘، زبسض ا .45

 ّ.2000ٙ، 1421يبٓإ،  –ز. قُس قُس ثاَط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  :ؼكٝل
، )ؼكٝل ز. تٝػري فا٥ل امحس قُٛز(، 2، ط1ٚيًُؤيف ْفػ٘، املٓجٛض يف ايكٛاعس، ز. 46

 .ـ1405ٖغال١َٝ، ايهٜٛ ، طبع ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإل
. ز. سػني ايػٝس محس خطاب، َكاقس ايٓهاح ٚآثاضٖا، زضاغ١ فك١ٝٗ َكاض١ْ، داَع١ 47

 ّ. 2009 -ٖـ1430طٝب١، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ايػعٛز١ٜ، 
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يبٓإ،  -، زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت1عًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ، ايتعطٜفات، ط. 48
 ّ.2003 -ـ1424ٖ

ّٗا ٚقها٤ّ، ط. عبسايعع49ٜ ، زاض ايفهط 1ع عاَط، االسٛاٍ ايؿدك١ٝ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ فك
 ّ.1984ٙ، 1404يبٓإ،  -ايعطبٞ، بريٚت

، َطبع١ ؾٗاب ، 22. ز. َكطف٢ ابطاِٖٝ ايعملٞ، أقٍٛ ايفك٘ يف ْػٝذ٘ اؾسٜس، ط50 
 . 2010ايعطام،  –اضبٌٝ 

، َطنع زضاغات 5 ايفك٘ املكاضٕ، ط. َكطف٢ ابطاِٖٝ ايعملٞ، أسهاّ ايعٚاز ٚايطالم يف51
 . 2012ايعطام،  –بطملإ نطزغتإ، اضبٌٝ 

، زاض املٓاض، 1. ز. قُس بهط امساعٌٝ، ايكٛاعس ايفك١ٝٗ بني االقاي١ ٚايتٛدٝ٘، ط52
 . 1997يبٓإ،  -بريٚت

زاض ايتٛفٝك١ٝ  ،9ط ،3ز . نُاٍ بٔ ايػٝس غامل ،قشٝح فك٘ ايػ١ٓ ،اجملًس ايجايح ،53
 . 2010َكط ، –، ايكاٖط٠ يًرتاخ

 غازغّا:  ايكٛاْني:
. قإْٛ إدطا٤ات ايتكانٞ املكطٟ املتعًل بإدطا٤ات ايتكانٞ مبػا٥ٌ األسٛاٍ 54

 .  2000( يػ١ٓ 1ايؿدك١ٝ املكطٟ ضقِ )
 ـ1959.١ٓ( يػـ188. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعطاقٞ ضقِ )55
 ( فكط٠ )ز(.281ـ١ٓ املاز٠ )1997( يػـ32. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايعُاْٞ ضقِ )56
( 34ٚاملعسٍ بايكإْٛ ضقِ ) 1953( يػ١ٓ 59. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايػٛضٟ ضقِ )57

 .1975ّيػ١ٓ 
ٚاملعسٍ بايكإْٛ ضقِ 1976( يػ١ٓ 61. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ األضزْٞ ضقِ )58

  .ـ2001١ٓ(يػـ82)
( ْٜٛٝٛ 9ٖـ املٛافل ) 1404ضَهإ ( 9ٚاملؤضر يف ) 11 -84. قإْٛ األغط٠ اؾعا٥ط59ٟ

  .2005يف فرباٜط  2 -5ّ باألَط ضقِ 1984
  .2006(يػ١ٓ 22. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ ايكططٟ ضقِ )60
 ـ١ٓ.  2005( يػـ28. قإْٛ األسٛاٍ ايؿدك١ٝ اإلَاضاتٞ ضقِ )61
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 غابعّا: اجملالت  
 ّ. 1999 –ٙ  1420،  12 ، ايعسز 1. ف١ً ايفك٘ اإلغالَٞ ، ايػ١ٓ ايعاؾط٠ ، ط62 

 ثآَّا: االْرتْٝ : 
تاضٜذ  www.gotguestions.org. َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً االْرتْ  ع٢ً ايطابط اآلتٞ 63

 .٤ّ، ايػاع١ ايتاغع١ َػا11/2/2017ايعٜاض٠ 
، تاضٜذ https//ar.wikipidia.org :تٞع٢ً االْرتْ  ع٢ً ايطابط اآلَكاٍ َٓؿٛض . 64

ايػاع١ اؿاز١ٜ عؿط ٚاثٓإ ٚعؿٕٛ زقٝك١  30/3/2017ايعٜاض٠ اـُٝؼ املٛافل 
 َػا٤ّا. 

تاضٜذ ايعٜاض٠  ar.m.wikipedia.orgَكاٍ َٓؿٛض ع٢ً االْرتْٝ  ع٢ً ايطابط . 65
 ايػاع١ ايٛاسس٠ ظٗطّا. 10/11/2018
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