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 تقدـ بجؿ جيدم .. قربة لربي .. عساه يقبمو مني .. كيجعمو عمما ينفعني .. طكاؿ عمرم .. أ
بو قر   كبعد دنكً   ميقمتي .. كرؤيتيو أعزُّ أمنيتي .. إلى محمدو نبٌي األمًة.. منٌيتي، ثـ أىديو لمىف حي

 يافي ساغر ي .. كميدا لي طرؽى النجاحات .. ك كما أىدم رسالتي .. إلى مف صقبل شخصيت 
 . رمز الحب كالعطاءاتالدٌم إلى ك .. اتي نبضإلى مف حبيـ يسرم ب.. بذكر الطمكحات 

 ل .. يا يا نبض قمبي .. يا أحمدي ك  يكـكا  عبد الرحمف .. كيا عبد اهلل ك براء .. كيا أريجي ك ياسميفي
مف قبمكـ ك .. أبنائي غربتي .. إليكـ يا  كصبرتـ عمى.. مف شددتـ مف عضدم، كشحذتـ ىمتي 

 مخفؼ عني عبء دراستي. .شريكي في رحمتي .زكجي ك  .. قػػػرة عينيكـ يأب

  ُّليكما يا صيرام محمد كخالد .. يا مف صنتما ابنتي  .. فنبىا حبكـ في ميقمتي  .. كمما التفت كا 
.  بعينٌي .. كجدت عكنىكـ بيف يدم 

 اع باىر.. كأنت يا ي .. كعمى رأسكـ كبيركـ زاىر.. بالعمـ كاإلبدإليكـ إخكتي .. منبع مفخرت
لؾ أىدم رسالتي .. مع خالص تحيتي ..  كالبنتؾ غاليتي .. كالءى ًكنتي .. ال سيريف أختي .. 
 بؿ ىي ابنتي.

 لى أحفادم الزىرات العش .. كمف جمعتني بيـ حسف الصحبة، رة .. ككؿ أفراد العائمة كا 
 كمجاالت الدعكة.  

  لى   .كلمكطف الرفعة  .. ليككف لمديف العزة  .. كؿ مف بذؿ الجيد كاليٌمةكا 

 لى كؿ عممائنا األجبلء نجباء .. كعمى رأسيـ في العمياء .. مشرؼ رسالتي كأساتذتنا ال .. كا 
 .رب السماء رعاه .. األستاذ الدكتكر ماىر الحكليالمعطاء .. 

  لى سائر المسمميف ترفعني عند بدعكة مف صالح اإلخكاف .. كز عسى أف أففي كؿ مكاف .. كا 
 .ميزافال كيثقؿ بوعممي  الرحمف .. فيقبؿ
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 شكر وتقدير

َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى ... : }-تعالى–انطبلقا مف قكؿ اهلل 
ـْ أَلَِزيَدنَُّكـْ ...} :-تعالى –قكلو . ك (ُ){...َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرَضاُه   .(ِ){...َلِئْف َشَكْرُت

فمؾ  ..لذم ميد لي السبيؿا ..هلل الكاحد الجميؿ ..بالفضؿ كالجميؿ ..كشكرا كعرفانا ..إقرارا كاعترافا
 . آخرا أكال ك ٌجدا..سيا رب تخر جكارحي 

ـْ َيْشُكِر  َمفْ  " :-صمى اهلل عميو كسمـ -ناكأيضا انطبلقا مف  قكؿ نبي ـْ َيْشُكِر النَّاَس َل َل
 .(ّ)"اهللَ 

الشٌماء،  غزةفي  –الجامعة اإلسبلمية  -لجامعتي الغراء  .. ك الثناء فإني أتقدـ بالشكر
 القائميف عمى خدمتيا صباح مساء.كلجميع 

الشريعة  .. . عميد كميتنا المصكف. رفيؽ رضوافلمدكتكر  كاالمتناف ..  ككؿ التقدير
كعممني كلك   .. خالؽ الككفعمٌي بعد  كاف لو فضؿه لكؿ مف ك   .. الممنكفالشكر فمو   .. كالقانكف
  .دنياديف أك سكاء كاف في   .. حرفا

 اهلل في العالي .. .. حفظو ماىر الحوليدكتكر  .. أستاذمالقدير  .. كأخص بشكرم
 . المعالي أرقىرفعو ك 

الدكتكر مناقشىٌي الثينائي ..   اتي ..مىف صكبا لي عثر  كلف أنسى مف شكرم كثنائي .. 
  .. اهلل الجميع عني جزاك  ميما مني خالص الكفائي .. ف ..  السويركية شحاد، كالدكتكر قنفخميؿ 
 .الجزاءً المنف ك خير 

 صادؽ قنديؿكأستاذم  ..  عمر نوفؿألخي القاضي   كفي الختاـ أصؿ شكرم الماثؿ ..       
 ت خطتي في أكؿ الخطكات. رى ثٍ ف اقتراحات .. أى الفاضؿ .. عمى ما قدماه لي م

                              
 (.ُٗ( سكرة النمؿ: مف اآلية )(ُ
 (.ٕ( سكرة إبراىيـ: مف اآلية )(ِ
ميو ك سمـ، باب: ما جاء في الشكر لمف أحسف )كتاب: البر كالصمة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عأخرجو الترمذم في سننو: ( (ّ

 (.ُٔٔ/ِصحيح لغيره. انظر: األلباني: سمسمة األحاديث الصحيحة ) ((، قاؿ األلباني:ُْٓٗ(، )ح/َّْ/ّ) إليؾ،
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 المقدمة

ةـــدمــقــمــال

كحمده، كالصبلة  ه، المدبر لؤلمكر بمشيئتو كحكمتوالحمد هلل المتفرد بعظمتو ككبريائو كمجد
كعمػى آلػو كصػحبو كأتباعػو  ،لجميع خمقو المبعكث بالرحمةكالسبلـ عمى سيدنا محمد عبده كرسكلو، 

 : كجنده ... أما بعد

إف اهلل تعػػػالى قػػػد أنػػػزؿ الشػػػريعة اإلسػػػبلمية رحمػػػة لمنػػػاس كرأفػػػة بيػػػـ، كشػػػرع مػػػف الحػػػدكد فػػػ
 الجػرائـ بيػنيـ، كيحفظيػـ مػف بػبلء كالعقكبات الزاجرة ما يدفع بو التظالـ بيف الناس كيحد مف انتشار

إذ يحفظػو مػف  كيقػي النظػاـ االجتمػاعي مػف الفتػؾ عظيـ، كيحمي األعػراض كاألنسػاب مػف اليتػؾ، 
ع الفاحشة فيو، كمف اىتزاز القيـ األخبلقية، كانفصاـ العبلقػات الزكجيػة كاألسػرية، كرغػـ خطػكرة شيك 
ػػػى بيػػػافػػػإف مثػػػؿ ىػػػذه العقكبػػػا ذلػػػؾ إنمػػػا ىػػػي محككمػػػة ، كال لمجػػػرد شػػػبيةبتسػػػرع  ت الرادعػػػة ال ييقضى

يجعػؿ  ممػا ،بمجمكعةو مػف اإلجػراءات الدقيقػة التػي ينبغػي اتخاذىػا قبػؿ إصػدار الحكػـ بإدانػة المجػـر
اإلسػػبلـ كرحمتػػو كحرصػػو عمػػى حفػػظ نسػػبة تنفيػػذ العقكبػػات قميمػػة، إف لػػـ تكػػف نػػادرة. كىػػذا مػػف عػػدؿ 

 كافػة شػركطل سػتيفائوبا ذنبكمف جممة ىذه اإلجراءات التحقؽ مف ثبػكت إحصػاف الميػ النفس البشرية
ًكـ بعدـ، كحيث اختؿ شرط اإلحصاف  كفػي كػـالح يؤثر فيبدكره كىذا  ،وإحصان مف ىذه الشركط حي
 .نكع العقكبة

كمف ىذا المنطمؽ فقد استعنتي باهلل تعالى عمى كتابة بحثي ىذا كالذم أردت منػو أف أسػاىـ 
المػؤثرات ، كالػذم سػميتو: )ميػـكلك بالجيد اليسير بجمع ما أمكف جمعو بما يخص ىػذا المكضػكع ال

يبرز مدل حرص اإلسبلـ (  ليككف مثاال تطبيقيا الواقعة عمى اإلحصاف في اعتبار عقوبة حد الزنا
مػف كقد جعٍمتي بحثي مككنا  لذلؾ.عمى حفظ النفكس كصيانة النسؿ، ككيفية اتخاذه التدابير البلزمة 

المقدمة السابقة، كأربعة فصكؿ، كالتعريػؼ بهىميػة المكضػكع، كالجيػكد السػابقة فيػو، كسػبب اختيػارم 
 لو، كخاتمة، كىك عمى النحك التالي:

 أوًل: أىمية الموضوع:

 أىمية المكضكع مف خبلؿ ما يمي: نبعت

فكػػاف لػػو خاصػػية شػػرعية  حفػػظ األعػػراضكككنػػو يتعمػػؽ بمقصػػد مػػف مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية  .ُ
    كاجتماعية.

الكقػػػػكؼ عمػػػػى حقيقػػػػة اإلحصػػػػاف كشػػػػركطو كأثرىػػػػا فػػػػي تطبيػػػػؽ عقكبػػػػة حػػػػد الزنػػػػا فػػػػي الشػػػػريعة  .ِ
بهنػو يقصػد بػالتخفيؼ فػي  ،النػاساإلسبلمية  ألف الكاقػع الػذم نعيشػو جعػؿ المتبػادر فػي أذىػاف 

تطبيؽ العقكبة ىك تعطيميا كما قصدت بيانو ىنا ىك اإلجراءات الكقائية التي تجعمنػا نتػيقف مػف 
 مسببات كمكجبات ىذه العقكبة.
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تخفيػػؼ الحػػدكد أك درؤىػػا يظيػػر سػػمك كعػػدؿ الشػػريعة، كيحقػػؽ مقاصػػد كغايػػات سػػامية، كيرسػػ   .ّ
يمة، كىػذا لػو آثػار إيجابيػة كثيػرة تعػكد عمػى الفػرد كاألسػرة دينية عظ اكأخبلق امبادئ تربكية كقيم

 كالمجتمع كاألمة بهكمميا.
 الفقػػػو اإلسػػػبلمي كمراعاتػػػو لمفطػػػرة يسػػػرمراعػػػاة شػػػركط اإلحصػػػاف كالمػػػؤثرات عميػػػو، يػػػدلؿ عمػػػى  .ْ

 كقيامو عمى التخفيؼ كالتيسير.
 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

 يعتبر أحد أسباب اختياره.ما أشرت إليو آنفان مف أىمية المكضكع   .ُ

الدراسػػات العمميػػة التػػي اطمعػػت عمييػػا إلػػى تنػػاكؿ مكضػػكع المػػؤثرات عمػػى اإلحصػػاف كمػػا  حاجػػة .ِ
 يترتب عمييا مف أثر في تطبيؽ عقكبة حد الزنا.

، ككنػػو يتكقػػؼ التػػي قػػد تسػػقطورغبتػػي فػػي التعمػػؽ فػػي مكضػػكع اإلحصػػاف كشػػركطو كالمػػؤثرات  .ّ
 ت أف ييدرس بطريقة عممية منيجية شاممة.عميو إزىاؽ حياة المخطئ، لذا رأي

األحكػػػاـ ، ك لشػػػريعة فػػػي كػػػؿ جزئياتػػػولٌمػػػا كػػػاف األصػػػؿ فػػػي األحكػػػاـ الشػػػرعية مراعػػػاة مقاصػػػد ا .ْ
لكؿ زمػاف كمكػاف  فمراعػاة المػؤثرات عنػد تطبيػؽ العقكبػة فػي ىػذا الكاقػع الحػرج تصمح الشرعية 

ببػػت أف شػػرع اهلل، كلػػذلؾ أحخيػػر كأكلػػى بسػػبب العجػػز عػػف تطبيػػؽ العقكبػػات الشػػرعية، كتطبيػػؽ 
 ىذا المكضكع كأبيف أثره في ترسي  مبادئ اإلسبلـ.في أكتب 

 ثالثًا: مشكمة البحث: 

في ظؿ مجتمع يعاني مػف فجعػات الزمػاف كيعػيش فػي كاقػع حػرج، فيػؿ مػف الممكػف تطبيػؽ 
، الحػػدكد كمػػا جػػاءت نصػػان، أـ نراعػػي الضػػغكطات كالمػػؤثرات الممجئػػة لمكقػػكع فػػي بعػػض المخالفػػات

باعتبػار أنيػػا قػػد كلػػدت شػػبية تجعمنػػا نطبػػؽ األحكػاـ بطريقػػة تتناسػػب مػػع ىػػذه الضػػغكطات كمػػع ىػػذا 
ف حصػػؿ ذلػػؾ فيػػؿ يعتبػػر تعطػػيبل لؤلحكػػاـ الشػػرعية كتشػػجيعا عمػػى ارتكػػاب  الكاقػػع المػػتخـ بػػالفتف، كا 

 طبيعػػػة اإلسػػػبلـ القائمػػػة عمػػػىك  لتخفيػػػؼ فػػػي العقكبػػػة بحيػػػث يػػػتبلءـالجريمػػػةم أـ أنػػػو يعػػػد مػػػف بػػػاب ا
 .الرحمة كعمى مبدأ الحفاظ عمى بقاء النفس البشرية كدرء ما يفنييا! كىنا تكمف مشكمة البحث

 رابعًا: أسئمة البحث: 

 جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف األسئمة التالية:

 .ما حقيقة اإلحصافم كما ىي أنكاعو كشركطوم كما ىي طرؽ إثباتوم .ٔ

 .مى اإلحصافمعما أثر اإلعاقات كاألمراض المعدية كالكراثية  .ٕ
 عمى اإلحصافم.ما أثر الحاالت كاألمراض النفسية  .ٖ
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 ما أثر بيعد الزكج عمى إحصاف زكجتوم .ٗ
 ما أثر نشكز الزكجة  عمى إحصاف الزكجم .٘

 م ما مدل اعتبار المؤثرات المجتمعية في عقكبة حد الزنا .ٙ
 خامسًا: الجيود السابقة:

ؿ الدراسات التي حصمت مف خبلؿ اطبلعي في بعض كتب الفقياء كاألبحاث كجدت  أف جي
المػؤثرات الكاقعػة عمييا تدكر حكؿ اإلحصاف كأثره في العقكبة، كلـ أجػد بحثػان عمميػان يتنػاكؿ مكضػكع 

كمػا كجدتػو يػدكر حػكؿ جػزء  -حسػب مػا اطمعػت عميػو -عمى اإلحصاف فػي اعتبػار عقكبػة حػد الزنػا
 مف رسالتي منيا:

) ت:  بالقػػانكف الكضػػعي". المؤلػػؼ: عبػػد القػػادر عػػكدةكتػػاب" التشػػريع الجنػػائي اإلسػػبلمي مقارنػػان . ُ
 ىػ( الناشر: دار الكتب العممية. كقد تناكؿ الحديث عف:ُّّٕ

 أقساـ العقكبة كما يدخؿ تحت كؿ قسـ مف عقكبات. -

 تعدد العقكبات. -

 استيفاء العقكبات. -

 سقكط العقكبات. -

بيقاتو فػي محػاكـ الريػاض" لمطالػب فػايز رسالة ماجستير بعنكاف "اإلحصاف في الزنا كالقذؼ كتط. ِ
  ىػ(.َُِْبف محمد الدخيؿ )

 كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

حصاف في القذؼ. -  أف اإلحصاف عند الفقياء ينقسـ إلى: إحصاف في الزنا كا 

 ال يزكؿ اإلحصاف في الزنا إال بحصكؿ الرؽ، كال يزكؿ بالردة. -

 لزاني المحصف: إقامة حد الرجـ عميو، كال يجمد معو.األثر المترتب عمى ا -

األثر المترتػب عمػى اإلحصػاف فػي القػذؼ ىػك جمػد القػاذؼ حػد القػذؼ كعػدـ قبػكؿ شػيادتو إال إذا  -
 تاب.

رسالة ماجستير بعنكاف "اإلحصاف في جريمتي الزنا كالقذؼ كأثره في العقكبة " لمطالب محمد بف . ّ
 ، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية في المممكة العربية السعكدية.ىػ(ُِْٓ -ـََِْعبداهلل الصفياف )

 كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:
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 المقدمة

كجكد الكطء، ككجكد نكاح صحيح، كالتكميؼ حاؿ الكطء، كالحرية،  شركط اإلحصاف في الزنا: -
 كالكماؿ بيف الزكجيف. كاألرجح عدـ اشتراط اإلسبلـ.

 ا بالردة.يسقط اإلحصاف في الزن -

 يؤثر اإلحصاف في عقكبة الزنا بهف ينقميا مف الجمد إلى الرجـ. -

 شركط اإلحصاف في القذؼ: البمكغ، كالعقؿ، كالحرية، كاإلسبلـ، كالعفة عف الزنا. -

ذا كطئ المقذكؼ كطئان  - يسقط إحصاف القذؼ بالجنكف كالعنة كالردة كالكطء المكجب لمحد، كا 
 بذلؾ إحصانو.مكجبان لمحد بعد القذؼ لـ يسقط 

يؤثر اإلحصاف في القذؼ بإيقاع العقكبة عمى القاذؼ، كىي جمده ثمانيف جمدة، كأف ال تقبؿ لو  -
 شيادة أبدان، كفيٌسؽ بذلؾ، إال أف يتكب، فإف تاب قبمت شيادتو عمى األرجح.

بحث بعنكاف "الفس  القضائي بعيكب الزكجيف في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخصية . ْ
 كالقانكنية لمعمـك االقتصادية دمشؽ جامعة مجمة "، المؤلؼ: محمد الحسف مصطفى البغا،سكرمال
 . ََِٖألكؿ، ا، العدد ِْالمجمد –

 كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

 معيا تستحيؿ التي كالجسمية الجنسية العيكب في اآلخر بعيب الزكجيف لكبل الخيار ثبكت -
 العقد. مقصكد تفكت كالتي الحياة الزكجية،

ثبات الدخكؿ، بعد باألمراض الفرقة إثبات عدـ - لـ  ما الدخكؿ، قبؿ كبعده العقد عند الخيار كا 
 .الزكاج قبؿ بو الحادث القاتؿ مرضو بكتمانو جريمة يككف أف يمكف إذ بغرر، ذلؾ يقترف

 .المرض ثبكت حاؿ العقد لفس  العدكؿ مف قضائية طبية بمجنة االكتفاء -

يمتثؿ  ال مف عمى غرامة كفرض التعاقد، عند الزكجيف لسبلمة مثبتة طبية شيادة إبراز شتراطا -
 .لذلؾ

 : خطة البحث:اً دسسا

 اشتمؿ البحث عمى التالي:

المقدمة السابقة: كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كسبب اختياره، كالمنيج المتبع في البحث،  .ُ
 كخطتو.

 صكؿ، كىي عمى النحك التالي:كما اشتمؿ عمى فصؿ تمييدم، كأربعة ف .ِ
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 المقدمة

 الفصؿ التمييدي

 حقيقة المؤثرات وأنواعيا وضوابط اعتبارىا

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 حقيقة المؤثرات كأنكاعيا .المبػػػحث األوؿ: 

  ضكابط اعتبار المؤثرات .المبحث الثاني: 

 الفصؿ األوؿ

 ، وطرؽ إثباتوحقيقة اإلحصاف، وأنواعو، ومشروعيتو، وشروطو

 مؿ عمى ثبلثة مباحث: كيشت

 ، كأنكاعو في التشريع اإلسبلمي.حقيقة اإلحصاف: المبػػػحث األوؿ

 ، كالحكمة منو في التشريع اإلسبلمي.مشركعية اإلحصاف: المبحث الثاني

 ، كطرؽ إثباتو في التشريع اإلسبلمي.شركط اإلحصاف: المبحث الثالث

  الفصؿ الثاني

 ه في عقوبة حد الزنا.عمى اإلحصاف وأثر  المؤثرات الجسدية

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث :

 حقيقة المؤثرات الجسدية .: المبػػػػػػحث األوؿ

مقية : الثاني المبػػحث   كأثرىا عمى اإلحصاف . اإلعاقات الخى

 الطارئة كأثرىا عمى اإلحصاف .: اإلعاقات الثالث المبػػحث

 ى اإلحصاف .األمراض المعدية كالكراثية كأثرىا عم :الرابع المبػػحث

  الفصؿ الثالث

 المؤثرات النفسية عمى اإلحصاف وأثرىا عمى عقوبة حد الزنا

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث :
 . المنفرات النفسية كأثرىا عمى اإلحصاف: المبػػػػػػحث األوؿ

 عد الزكج عف زكجتو كأثره عمى اإلحصاف.بي  :الثاني المبػػحث

 مى إحصاف الزكج.نشكز الزكجة كأثره ع :الثالث المبػػحث
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 الفصؿ الرابع

  المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة حد الزنا

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:
 .المؤثرات المجتمعية العامة كأثرىا عمى اإلحصاف: المبػػػػػػحث األوؿ

 : المؤثرات المجتمعية الخاصة كأثرىا عمى اإلحصاف.الثاني المبػػحث

 : المؤثرات المجتمعية االستثنائية كأثرىا عمى اإلحصاف.لثالثا المبػػحث

 كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.الخاتمة:  -ّ

 كاشتممت عمى: الفيارس العامة: -ْ

 فيرس اآليات القرآنية. -

 فيرس األحاديث النبكية. -
 فيرس المراجع. -
 فيرس المحتكيات. -

 سابعًا: منيج البحث:

 ية:اتبعت في رسالتي الخطوات التال

يحػػاكؿ أف  كالػػذم  التحميمػػي الكصػػفي المػػنيج باسػػتخداـقمػػت  الدراسػػة أىػػداؼ تحقيػػؽ أجػػؿ مػػف .ُ
 مستفيدة مف المنيجيف: االستنباطي، كاالستقرائي. يقارف كيفسر

جمػػع المعمكمػػات عػػف مكضػػكع البحػػث، كترتيبيػػا لتكػػكف أحكامػػان فقييػػة شػػرعية مػػع الحػػرص عمػػى  .ِ
 كنسبتيا ألصحابيا، مع تكثيؽ ذلؾ. األمانة العممية في نقؿ ىذه المعمكمات،

األحاديػػث تخػريج ك  كعزكىػا إلػى سػكرىا، الرجػكع إلػى القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة لتكثيػػؽ اآليػات .ّ
 .كالحكـ عمييا إف كانت مف غير الصحيحيف قدر اإلمكاف الكاردة في البحث مف مظانيا

يػث المتعمقػة بالبحػث، كبيػػاف الرجػكع إلػى كتػب التفسػير كشػركح الحػديث لتفسػير اآليػات ك األحاد .ْ
 كجو االستدالؿ بيا. 

عنػػد التكثيػػؽ بػػدأت باسػػـ الشػػيرة لممصػػنؼ، ثػػـ اسػػـ الكتػػاب، ثػػـ دكنػػت رقػػـ الجػػزء إف كيجػػد كرقػػـ  .ٓ
 الصفحة  كما يتعمؽ بباقي الكتاب دكنتو في الفيرس.
 
التوفيؽ واهلل ولي
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

 

ىالفصلىالتمكوديى
حقوقظىالمؤثراتى

ىوأنواركا
ىوضوابطىارتبارها

 

ى:ووذتملىرلىىمبحثون
ىحقيقة المؤثرات وأنواعيا :ىـحثىاألولـالمبـــىىىىى
 ضوابػط اعتبػػار المؤثػرات :ىالمبحثىالثانيىىىىى
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

 المبػػػػحث األوؿ

حقيقة المؤثرات وأنواعيا

عػػف حقيقػػػة المػػؤثرات كفػػي طياتػػو سػػػهتناكؿ  -مػػف اهلل عػػكفو كب –سػػهتحدث فػػي ىػػذا المبحػػػث         
 الحديث عف أنكاعيا مع ذكر األمثمة لكؿ نكع عمى النحك التالي:

 (ُ):الُمؤثِّرات لغة

ػػؤثار، كىػػك نفػػكذ فع ػػاؿ ك قػػدرة  ػػؤثار كىػػك اسػػـ فاعػػؿ مػػف أث ػػرى تػػهثيرنا، فيػػك مي ػػؤثارات: مفػػرده مي المي
أم: أظيػػرف أثػػرنا ،(ِ){ َفػػَثَثْرَف ِبػػِو َنْقًعػػا} : داث أثػػر قػػكٌم كعكاقػػب فٌعالػػة. يقػػكؿ عػػز كجػؿعمػى إحػػ

(ّ). 
: ظيػػرت عميػػو عبلمػػات التػػهثُّر كاألثػػارة  ،كاألثىػػر، السػػبب، كالتػػٍهثير، االنطبػػاع ، يقػػاؿ تػػهث ر الش ػػخصي

أىم نكتب ما أىسمفكا  ،(ْ){دَُّموا َوآثَاَرُىـْ َوَنْكُتُب َما قَ } : يقكؿ عز كجؿ ،األىعماؿ :ي البقية، كاآلثار :بالفتح
 . (ٓ)مف أىعماليـ
:ر في الصطالحمفيـو المؤثّ   

 أول: التعريؼ األصولي لممؤثر:

كذلػؾ عمػى  ،لقد عرؼ األصكليكف المؤثر بتعريفات عدة يمكف حصػرىا فػي أربعػة اتجاىػات
 النحك التالي:

كىػػػذا  فػػػي عػػػيف الحكػػػـ، بػػػالنص أك اإلجمػػػاع. أف المػػػؤثر ىػػػك مػػػا ظيػػػر تػػػهثير عينػػػوالتجػػػاه األوؿ: 
، وبعػض عممػاء (ٗ)الزركشيكارتضاه ، (ٖ)، وابف الحاجب(ٕ)، والغزالي(ٔ)، المالكيةالتعريؼ اتجو إليو

 .(ُ)في حاشيتو عمى العضد التفتازاني، كىك ما أكده (َُ) الشافعية
                              

الفيكمي:  (،ٓ/ْ: لساف العرب )ابف منظكر، (ٓ: مختار الصحاح )ص:الرازم (،ْ/ُ: الصحاح في المغة )( الجكىرم(ُ
بيدم: تاج (، ٓ/ُ(، أنيس كآخركف: المعجـ الكسيط )ّْٔ: القامكس المحيط )ص: الفيركزآبادم (،ْ/ُر)المصباح المني الز 

 كما بعدىا(.ُّ/َُالعركس)
 (.ْ( سكرة العاديات: مف اآلية )(ِ
 (.ْٔٔ/ٖ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )(ّ
 (.ُِسكرة يس: مف اآلية ) ( (ْ
 (.ٖٔٓ/ٔيـ )( ابف كثير: تفسير القرآف العظ(ٓ
 (.ّْٓ/ِ( الشاطبي: المكافقات )(ٔ
 (.َّٕ/ِ( الغزالي: المستصفى )(ٕ
 (.ِْْ/ّ( ابف الحاجب: شرح مختصر المنتيى األصكلي )(ٖ
 (.ِْ/ٕ( الزركشي: البحر المحيط في أصكؿ الفقو )(ٗ

 (.ُِٔ/ُ(، زكريا األنصارم: غاية الكصكؿ )ِِٖ/ّ( اآلمدم: اإلحكاـ )(َُ
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

صمى –النص، أم في قكلو كمثمكا لتهثير العيف في العيف بالنص: بتعميؿ الحدث بالمس الثابت ب -
كىك نقض  ،. فقد اعتبر عيف المس في عيف الحكـ(ِ)"مف مس ذكره فميتوضث: "-اهلل عميو كسمـ

 .(ّ)الكضكء فيقاس عميو مس ذكر غيره

كمثمكا لتهثير العيف في العيف باإلجماع: بتعميؿ كالية الماؿ بالصغر الثابت باإلجماع، كهف يقكؿ  -
تزكج لصغرىا ثـ يبيف أف عيف الصغر ظير تهثيره باإلجماع في الكالية الحنفي إف الثيب الصغيرة 

في حؽ االبف، كفي كالية الماؿ، فقد ظير تهثير عيف ىذا المعنى في عيف ىذا الحكـ في محؿ 
 -كىك الصغر –بتمؾ العمة بعينيا  -كىك الكالية –آخر غير محؿ النزاع، فعدل ذلؾ الحكـ بعينو 

 .(ْ)ثيب الصغيرةكىك ال -إلى محؿ النزاع
 .(ٓ)"ما أثر جنسو فيوفقد عرؼ المؤثر بهنو: " البيضاويلمقاضي التجاه الثاني: 

يرل أنو  فالبدخشي"، فيواح المنياج في مراد القاضي مف قكلو: "كقد حصؿ خبلؼ بيف شرٌ 
 .(ٔ)فإنو فسر المؤثر بهنو ما أثر جنسو في نكع الحكـ ال غير ،اإلسنويفي جنس الحكـ، بخبلؼ 

يككف المؤثر ما ظير تهثير جنسو في جنس الحكـ، كيمثؿ لو  فعمى ما ذىب إليو البدخشي:
ت حرمة الخمكة باألجنبية مف بكجكب الحد بالشرب مف حيث إنو مظنة القذؼ، بالقياس عمى ثبك 

نيا مظنة الزنا، بجامع أف كبل منيما مظنة تصمح أف تقـك مقاـ المظنكف، فالمظنة جنس في حيث إ
 .(ٕ)ف، كقد اعتبره الشارع في الحكـ كىك الحدالمكضعي

يككف المؤثر عنده ما ظير تهثير جنسو في نكع الحكـ، كيمثؿ لو  اإلسنوي:إليو وعمى ما ذىب 
بالمشقة المشتركة بيف الحائض كالمسافر في سقكط القضاء، فإف الشارع اعتبر جنس المشقة في 

نما ج عمنا األكؿ جنسان كالثاني نكعان، ألف مشقة السفر نكع سقكط قضاء الركعتيف. قاؿ اإلسنكم: "كا 
نكع مخالؼ لمشقة الحيض، كأما سقكط قضاء الركعتيف بالنسبة لممسافر كالحائض فيك نكع 

 .(ٖ)كاحد"

                                                                                      
 (.ِْٓ/ّحاشيتو عمى العضد )( التفتازاني: (ُ
((، قاؿ األلباني: ٗٔٔ(، )ح/ ُّٖ/ُ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الطيارة، باب: فى مس األنثييف، )(ِ

 (.َُٓ/ُصحيح. انظر: األلباني: إركاء الغميؿ )
 (.ِْٔ/ّ( التفتازاني: حاشيتو عمى العضد )(ّ
 (.ُُِ-ُُُ( الغزالي: شفاء الغميؿ )(ْ
 (.ٗٓ/ّ( المنياج كشرحيو البدخشي كاإلسنكم )(ٓ
 (.َٔ-ٗٓ/ّ( المنياج كشرحيو البدخشي كاإلسنكم )(ٔ
 (.ٗٓ/ّمناىج العقكؿ ) البدخشي:( (ٕ
 (.ُِٕ/ِ( اإلسنكم: نياية السكؿ )(ٖ
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

ما عيف الكصؼ في  التجاه الثالث: أف المعتبر في المؤثر: إما عيف الكصؼ في عيف الحكـ، كا 
ما ظير تثثير عينو في عيف الحكـ أو جنسو  :ىك ؤثرالمف جنس الحكـ، ككؿ ىذا يسمى مؤثران،

 .(ِ)الصفي الينديك ،(ُ)الحنابمةكىذا ما اتجو إليو  .بنص أو إجماع

بتهثير الصغر في كالية النكاح  كذلؾ لظيكر تهثير الصغر في كمثمكا لتهثير العيف في الجنس  -
 .جنس كالية النكاح، كىك كالية الماؿ

 : فإف ما ذىبكا إليو في معنى المؤثر أعـ مما ذىب إليو غيرىـ،لمحنفيةفيك  أما التجاه الرابع:

 . (ّ)فقد عرؼ الحنفية المؤثر بهنو: الذم ظير تهثيره شرعان 

 (ْ)كىذا يشمؿ:
تهثير جنس الكصؼ في عيف الحكـ، كيمثؿ لو بإسقاط الصبلة الكثيرة باإلغماء، فإف لجنسو  أوًل:

كما ىك الشهف في الحائض كالمجنكف  ،ج تهثيرا في سقكطياكىك "العجز" عند األداء مف غير حر 
 مثبلن.

تهثير جنس الكصؼ في جنس الحكـ، كإسقاط الصبلة عف الحائض إذا عمؿ ذلؾ بالمشقة،  ثانيًا:
 حيث جنس المشقة أثر في جنس السقكط حيث أسقطت مشقة السفر الركعتيف.

أـ في التقدـ في كالية النكاح، حيث إف تهثير عيف الكصؼ في جنس الحكـ، األخكة ألب ك  ثالثًا:
 الشقيؽ مقدـ في الميراث، فقد أثر امتزاج النسبيف في جنس الحكـ كىك مطمؽ الكالية.

 تهثير عيف الكصؼ في عيف الحكـ، كىك ما جرت عميو أكثر األقيسة. رابعًا:

 التعريؼ المختار:

حنفية لككنو أكثر شمكالن، لكف فإنني أميؿ إلى ترجيح تعريؼ ال ،بعد ذكر التعريفات السابقة
المتتبع لجميع تعريفات األصكلييف السابقة لممؤثر يجد أف األصكلييف متفقكف عمى أمر كمختمفكف 

 في آخر:

فإنو يعد "مؤثرا"  ،بنص أك إجماع ك: أف كؿ كصؼ ثبتت مناسبتو لمعميةفالمتفؽ عميو عندىـ ى
 كيطمؽ عميو ىذا المفظ.

                              
نبؿ ف حالمدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد ب، عبد القادر بدراف: (َّّ) صركضة الناظر كجنة المناظر ( ابف قدامة: (ُ
 (.ُٕٔ)ص
 (. ُْٕ/ِ( صفي الديف اليندم: نياية الكصكؿ )(ِ
 (.َِْ/ّ)التقرير كالتحبير: ( ابف أمير الحاج(ّ
 (.ْٓ/ٓالكصؼ المناسب لشرع الحكـ ): ( الشنقيطي(ْ
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

 تبار العيف أك الجنس في كؿ مف الكصؼ كالحكـ.كالمختمؼ فيو عندىـ ىك: اع

ىك أف يثبت بنص أك إجماع اعتبار نكع الكصؼ أك جنسو في نكع الحكـ أك  :التهثير عند الحنفيةف
 .جنسو

 عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ كعباراتيـ. فيك "أخص مف ذلؾ، ،باقي األصكلييفأما عند 

فشمؿ المؤثر عند الحنفية مبلئـ عند اآلخريف، لكف باقي أقساـ المؤثر عند الحنفية ىي مف قبيؿ ال
كىك الذم ثبت بنص أك إجماع اعتبار عينو في عيف الحكـ أك جنسو، أك جنسو في عيف الحكـ  -

 .(ُ)الغيرفي عرؼ  المبلئـ -أك جنسو 

مقبكالف عند الجميع،  كبلىما، ك عند الشافعية شامؿ لممبلئـ عند الحنفية فاتضح بذلؾ أف المؤثر
فمـ يترتب عمى اختبلفيـ في  .(ِ)ح الغزالي بهف المؤثر مقبكؿ باتفاؽ القائميف بالقياسكلذا صر 

 التعبير عف ىذه األقساـ ثمرة.

 .(ّ)قاؿ السبكي: "كاألمر فيو قريب لككنو أمران اصطبلحيان"
 تعريؼ الفقياء لممؤثر: ثانيا:

و مف خبلؿ اطبلعي لـ أقؼ عمى تعريؼ لمفقياء يبيف مفيكـ المؤثر كمصطمح فقيي إال أن
الحظت أنيـ ينزلكف المؤثر منزلة الشبية كعميو يمكف تعريؼ المؤثر كمصطمح فقيي  (ْ)عمى كتبيـ

فتتحقؽ شبية تغير في وصؼ ىذا  ،يتوقؼ عميو الحكـ ركف أو شرططروء ما يخؿ بكماؿ  بهنو:
 .، أو تسقطوالحكـ؛ فُيصار لحكـ أشد منو، أو أخؼ منو

لمؤثر عند األصكلييف كالفقياء، فإنني أخمص إلى تعريؼ يشمؿ بعد الحديث عف مفيكـ ا
فتتحقؽ شبية تغير في وصؼ ىذا الحكـ؛  ،ما ظير تثثيره في الحكـالتعريفيف فيككف المؤثر ىك: 

 ، أو تسقطو.فُيصار لحكـ أشد منو، أو أخؼ منو

 شرح التعريؼ:

 .يتكقؼ عميو الحكـلذم ا الركف أك الشرطؿ بكماؿ مطركء خ: أم ما ظير تثثيره في الحكـ

                              
 (.َِٔ/ّ)التقرير كالتحبير: ( ابف أمير الحاج(ُ
 (.َّٖ/ِ( الغزالي: المستصفى )(ِ
 (.ْٔ/ّج )( السبكي: اإلبياج بشرح المنيا(ّ
(، أبك زىرة: ُْٖ/َُ(، ابف قدامة: المغني )ُِٗ/ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ّْ/ٕالكاساني: بدائع الصنائع )( (ْ

 (.َُٓ/ُالجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي )
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

: فالتي ، أو تسقطوفُيصار لحكـ أشد منو، أو أخؼ منو فتتحقؽ شبية تغير في وصؼ ىذا الحكـ
كقعت في الفاحشة كلـ تكف بكران، ككانت ىناؾ شبية في شرط مف شركط اإلحصاف يسقط ألجميا 

 .(ُ)اإلحصاف، فتيخفؼ عقكبتيا مف الرجـ إلى الجمد

                              
عبد السبلـ: (، العز بف ّْْ/ٕ(، ابف قدامة: المغني)ّٔٔ/ِ(، ابف عرفة: حدكد )ُٖٖ/ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ )( (ُ

 (.ِٕٗ/ِالقكاعد الكبرل )
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

 المبحث الثاني

 عتبار المؤثراتضوابط ا

    :مفيـو ضوابط  العتبار

لبياف مفيكـ ضكابط االعتبار نحتاج أكالن لبياف مفيكـ مصطمحي الضابط، كاالعتبار، كؿ 
 عمى حده، ثـ بياف مفيكـ ضابط االعتبار كمركب، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أوًل: مفيـو الضابط:

، كيهتي في المغة بعدة معافو طه فيك ضابً  طي ضبً ، يى طى بى : ىك اسـ فاعؿ مف ضى الضابط في المغة
صبلح ، ك القكة كالشدة، ك اإلحكاـ كاإلتقاف، ك الحفظ، ك الحبس كالحصر، ك الحـز، ك المزكـ :(ُ)منيا ا 
 .الخمؿ

كلك تهممنا ما سبؽ مف المعاني المغكية لمضابط، نجد أف غالب معانيو ال تتجاكز معنى الحبس 
، فيناؾ عبلقة بيف المعنى كما سيهتي بيانو صطبلحيكالحصر كالقكة، كىي متضمنة لممعنى اال

 المغكم لمضابط كبيف كظيفتو في العمكـ كالمتمثمة في حبس كحصر الجزيئات المندرجة تحتو.
 :الضابط في اصطالح الفقياء

 اتجاىات: ةلمعمماء في مفيكـ الضابط اصطبلحان ثبلث

كأف معناىما متقارب فكؿ منيما يطمؽ : أنو ليس ىناؾ فرؽ بيف الضابط كالقاعدة، التجاه األوؿ
الكماؿ بف مف األئمة، منيـ:  عمى اآلخر، لذا عيٌرفا بتعريؼ كاحد، كعمى ىذا االتجاه جمعه 

 .(ٓ)جالؿ الديف المحميك ،(ْ)الشريؼ الجرجانيك، (ّ)سعد الديف التفتازانيك، (ِ)اليماـ

                              
: فالضبط لزـك شيء ال يفارقو في كؿ شيء (ُ) : يقاؿ رجؿ ك  (.َّْ/ٕابف منظكر: لساف العرب ). انظر: المزـك الحـز
، الحبس كالحصر: يقاؿ تضٌبط الرجؿ: أخذه عمى حبس كقيرك  (.ٓٓٗ/ّالجكىرم: الصحاح )، انظر: حاـز  ابط أمض

الفيكمي: المصباح المنير  انظر: :و ضبطان أم: حفظو حفظان بميغان طى بى الحفظ: يقاؿ ضى ك  (.ٓٓٗ/ّاح )الجكىرم: الصحانظر: 
أنيس إبراىيـ كآخركف: المعجـ الكسيط انظر:  ..اإلحكاـ كاإلتقاف: يقاؿ: ضبطو ضبطان أم: أحكمو كأتقنوك  (.َّٗ/ِ)
صبلحك  .القكة كالشدة: يقاؿ: رجؿ ضابط: أم قكم شديدك  (.ّّٓ/ُ) الخمؿ: يقاؿ: ضبط الكتاب أم: أصمح خممو أك صححو  ا 

  (.َّْ/ٕابف منظكر: لساف العرب ) ، انظر:كشٌكمو
 (.ِٗ/ُابف أمير الحاج: التقرير كالتحبير) (ِ)
 (.ّٓ/ُالتفتازاني: التمكيح عمى التكضيح ) (ّ)
 (.ُُِ)صالجرجاني: التعريفات  (ْ)
 (.ّٖ/ُلجكامع )المحمي: شرح الجبلؿ المحمي عمى متف جمع ا (ٓ)
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 وضوابط اعتبارىا حقيقة المؤثرات وأنواعيا الفصؿ التمييدي

المنطبؽ عمى جميع  األمر الكمي: وبهنالضابط  تعريؼف كمكبناء عمى ىذا االتجاه ي
 (ُ) .جزيئاتو

يفرؽ بيف الضابط كالقاعدة، فالضكابط أضيؽ نطاقان مف القكاعد، كعمى ىذا جميكر  :التجاه الثاني
، (ٓ)ابف نجيـ، ك(ْ)السيوطي، ك(ّ)الزركشي، ك(ِ)تاج الديف ابف السبكيعمماء ىذا الفف منيـ: 

 .(ٔ)الكفويك

ما اختص بباب وقصد بو نظـ صور بط ىك: عريؼ الضاتكبناء عمى ىذا االتجاه يككف 
 الشاطبيكقد استخدـ اإلماـ ، (ٖ)حكـ كمي تندرج تحتو فروع مف باب واحدأك أنو  ،(ٕ)متشابية

 .(ٗ)العالمة المانعة مف تداخؿ المعاني المتشابيةمصطمح الضابط بمعنى: 

ستعمؿ الضابط في يحيث  مفيـك الضابط في الدراسات الشرعية المعاصرة:كىك التجاه الثالث: 
، المحاذير التي يجب أف يحترز بيا في التعامؿ مع المعانيالدراسات الشرعية المعاصرة بمعنى: 

فالذم  ،(ُُ)في نظرية التقعيد الفقيي الروكي، ك(َُ)في ضكابط المصمحة البوطياستعممو  كىذا ما
التي يجب أف يراعييا ناصر كالمقكمات العممية ععناه بضكابط التقعيد الفقيي ىك تمؾ األسس كال

 الفقيو كىك يصكغ القاعدة الفقيية.
 التعريؼ المختار:

حترز أف يُ  المحاذير واألسس التي يجب)أما مصطمح الضابط في ىذا البحث فهعني بو: 
مف جية معرفتيا أوًل، ثـ مف جية تحكيميا  في ترتب الحكـ وذلؾ التعامؿ مع المؤثر بيا عند

 .(في مجاؿ الستدلؿ

 مفيـو العتبار:: ثانياً 

                              
 (.ِٗ/ُابف أمير الحاج: التقرير كالتحبير) (ُ)
 (.ُُ/ُابف السبكي: األشباه كالنظائر ) (ِ)
 (.ُِٔ/ِالزركشي: تشنيؼ المسامع بشرح جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ) (ّ)
 (.ِٓ/ُالسيكطي: األشباه كالنظائر في النحك ) (ْ)
 (.ُّٕ)صابف نجيـ: األشباه كالنظائر  (ٓ)
 (.ِٕ)صالكفكم: الكميات  (ٔ)
 (.ُُ/ُابف السبكي: األشباه كالنظائر ) (ٕ)
 (.ُّٕ)صف نجيـ: األشباه كالنظائر اب (ٖ)
 (.ُّْ/ّالشاطبي: المكافقات ) (ٗ)

 (.َُٕ)صالبكطي: ضكابط المصمحة  (َُ)
 (.ُْ)صالرككي: نظرية التقعيد الفقيي  (ُُ)
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 ُأوِلي َيا َفاْعَتِبُروا}مصدر اعتبر، بمعنى االتعاظ، كمنو قكلو تعالى: العتبار في المغة: 
كيهتي أيضان  .(ِ)بار لما مضى، أم االتعاظ كالتذكر، كالعبرة اسـ منو، فالعبرة االعت(ُ){اأْلَْبَصارِ 

 .(ّ)ى االعتداد بالشيء في ترتب الحكـبمعن
 :ستعمؿ االعتبار في الفقو بعدة معاف، عمى النحك التالييي الصطالح: العتبار في 

، (ٓ)، كيعتبر في التكميؼ البمكغ كالعقؿ(ْ): فيقاؿ مثبلن: يعتبر في الحج االستطاعةالشتراط .ُ
 : أم  يشترط.(ٔ)كيعتبر في بيع الصرؼ التقابض في المجمس

 .(ٕ)حجةأم معتبر  احد: فيقاؿ: خبر الك صحة الستناد والحجية في الستدللت .ِ

: كقد شاع استعماؿ الفقياء لكممة االعتبار بيذا المعنى كىك العتداد بالشيء في ترتب الحكـ .ّ
 .(ٖ)بنفس المعنى المغكم

 .(ٗ)ما قاـ الدليؿ عمى رعايتو مف نص أك إجماع .ْ
 العتداد بالشيء في ترتب الحكـ.: كالذم لو عبلقة بيذا البحث ىك المعنى الثالث كىك

 يو مفيـو ضوابط العتبار ىو: وعم

 في ترتب الحكـ.التعامؿ بيا مع المؤثر  الواجبواألسس  العتداد بالمحاذير

 :الضوابػط الشرعيػة لعتبػار المؤثرات

 :ما يميضكابط اعتبار المؤثرات  مف
 : الضابط األوؿ

ث عف  يكجد في المسهلة نص  ألف كجكد النص يبطؿ المؤثر، فبل بد أكالن مف البحأالٌ 
 .(ُ)النص قبؿ اعتبار المؤثر حتى ال ييصار إليو إال عند عدـ النص

                              
 (.ِسكرة الحشر: مف اآلية ) (ُ)
 (.َّٗ/ِ(، الفيكمي: المصباح المنير )ُّٓ/ْساف العرب )ابف منظكر: ل (ِ)
 (.َّٗ/ِالفيكمي: المصباح المنير ) (ّ)
 (.ّّٔ/ِابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (ْ)
 (.ُٔٔ/ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (ٓ)
 (.ُّٓ/ْالشنقيطي: شرح زاد المستقنع ) (ٔ)
 (.ّْْ/ُالشافعي: الرسالة ) (ٕ)
 .(ََِ/ٓلمكسكعة الفقيية الككيتية )مجمكعة مف المؤلفيف: ا (ٖ)
 (.ُِّ)البكطي: ضكابط المصمحة ص (ٗ)
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  الضابط الثاني:

إذ يككف بمثابة العمة لحكـ األصؿ، كأمارة   أف يظير تهثير المؤثر في عيف الحكـ أك جنسو
ر ىذا الكصؼ كٍ ذً  مثالو: مف يقكؿ لغيره طمؽ امرأتي البذيئة، فإفٌ  .(ِ)عمى كجكب الحكـ في الفرع

 .(ّ)دليؿ عمى أنو ىك المؤثر لمحكـ

 :الضابط الثالث

أما إف كاف النص مكافقنا . (ْ)، كأف ال يتضمف زيادة عمى النصكال إجماعان   يخالؼ نصان الٌ أ
ف مجاكزة ىذا الضابط ىك تحرر مف إذ إ. (ٓ)إف ىذا يجكز مف باب تكثير األدلةلحكـ األصؿ، ف

 أحكاـ الشرع تحت أم تسمية كانت.

  لرابع:الضابط ا

 .(ٙ)فرت فيو شركط االجتياداأف يصدر اعتبار المؤثرات مف عالـو قد تك        

  الضابط الخامس:

ا كصالح     .(ٕ)لبلستدالؿ بو ان أف يككف المؤثر في نفسو صحيحن

 عمى الشركط التالية: ة المؤثركتتكقؼ صح
ا لترتيب الحكـ عمى كفقو .ُ  .(ٛ)أف تككف عمتو كصفنا مناسبنا كصالحن

 .(ٗ)ال يعارضو األصؿأف  .ِ

 .(ٓٔ)أف يككف في األحكاـ الشرعية العممية  ال في العقائد كالتكحيد .ّ

                                                                                      
عبد الكريـ النممة: الميذب في عمـ أصكؿ الفقو  (.َِّ/ ّ: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )عبد العزيز البخارم(ُ)

ؿ (. الجيزاني: معالـ أصك ََٓ /ُ(. محمد الزحيمي: القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة )ُْْٖ/ ْالمقارف )
 (.ُٖٔ )صالفقو عند أىؿ السنة كالجماعة 

 (.ُٗٗ/ ٓ(، الرازم: المحصكؿ )ُِٔ-ُْٗ/ ِالبصرم: المعتمد ) (ِ)
 .(ِٖٓ/ ُالسرخسي: أصكؿ )(ّ) 
 (.ٖٔ/ ّ( األىٍصبىياني: بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب )ْ)
 (.ُّٗ )صسنة كالجماعة ؿ الفقو عند أىؿ ال( الجيزاني: معالـ أصك ٓ)

 (. ُٖٔ )( المرجع السابؽ صٔ)
 .نفس الصفحة ( المرجع السابؽٕ)
 (.َُِ )ص( الصنعاني: إجابة السائؿ ٖ)
 (.ٔٔ -ٓٔ/ّ( األىٍصبىياني: بياف المختصر )ٗ)
 (.ُْٗ )صالسنة كالجماعة  ( الجيزاني: معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿَُ)
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 أف يندرج في مقاصد الشريعة، كال يخالؼ أصبل مف أصكليا، كال ينافي دليبل مف أدلة  .ْ
، كالماؿ. فالشريعة جاءت مف نسؿأحكاميا. كمقاصد الشريعة ىي حفظ الديف، كالنفس، كالعقؿ، كال

افظة عمى ىذه الضركريات الخمس، أك الكميات الخمس، بؿ كؿ الشرائع جاءت مف أجؿ أجؿ المح
المحافظة عمى ىذه الكميات الخمس، فالمؤثر لف يعتبر، إال إذا حقؽ مصمحة أك درأ مفسدة كلف 
يعتد بو إال إذا دار في خبلؿ ىذه الكميات الخمس، أك كاف يراد منو حفظ كمية مف كمياتيا كحفظ 

 .(ُ)رج الـز في الديف تخفيفا كتيسيرانفس كالنسؿ كالعقكؿ كاألمكاؿ، أك رفع حالديف كاأل
 الضابط السادس: 

، فإذا زاؿ المؤثر عمى اإلحصاف عندىا نرجع لمحكـ األصمي (ِ)انتفاء الحكـ بانتفائو
 لمعقكبة.

 الضابط السابع: 

. فإننا (ّ)حكـأف يككف بمعنى الباعث، أم مشتمؿ عمى حكمة مقصكدة لمشارع مف شرع ال
 مثبل: خففنا الحكـ مف العقكبة األشد إلى األخؼ ألجؿ ىذا المؤثر.

                              
 (.َُِ)صاليعقكب: تيسير عمـ أصكؿ الفقو  عبد اهلل بف يعقكب ،(ّٔ )ص لسياسة الشرعيةاجامعة المدينة:  (ُ)
 (.ِٓ/ّ(األىٍصبىياني: بياف المختصر )ِ)
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ّ)
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ىالفصلىاألولى
حقوقظىاإلحصان،ىوأنواره،ى
ومذروروته،ىوذروطه،ى

وطرقىإثباته

ىمباحث:ىثالثظووذتملىرلىى
فيىحقوقظىاإلحصان،ىوأنوارهى:ىالمبـــحثىاألول

ى.التذروعىاإلدالمي
مذروروظىاإلحصان،ىوالحكمظى:ىثىالثانيالمبح

ىمنهىفيىالتذروعىاإلدالمي.
ذروطىاإلحصان،ىوطرقىإثباتهى:ىىالمبحثىالثالث

ى.فيىالتذروعىاإلدالمي
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 األوؿ المبػػػحث

حقيقة اإلحصاف، وأنواعو في التشريع اإلسالمي

 :أوًل: حقيقة اإلحصاف

 (ُ)لغة: اإلحصاف

صػػانة أم  -بالكسػػر -بمعنػػى المنػػع، كمنػػو الًحصػػف -بػػالفتح -ىػػك عمػػى كزف إفعػػاؿ مػػف الحى
كال ييكصػػػؿ ًإلػػػى مػػػا فػػػي جكفػػػو، كجمعػػػو  أم المنيػػػع الػػػذم ال ييقػػػدىر عميػػػو الرتفاعػػػو حصػػػيفمكػػػاف الال

ـْ ُحُصوُنُيـْ حيصكفه  كمنو قٍكليو تعػالىى: }    كلػذلؾ يقػاؿ لممػرأة العفيفػة كالمػرأة ذات البعػؿ: (ِ){ َماِنَعُتُي
ػػنة نػػػع نفسػػيا مػػف السػػػفاح. فػػػذات الػػزكج ألٌنػػو قػػػد أحصػػنيا، كالعفيفػػة  لم -بػػالفتح -حىصػػاف أك محصى

بػػػالىى ىػػػك الحفػػػظ كالًحػػػرز، يقػػػاؿ تحصػػػف أم اتخػػػذ لػػػو كقايػػػة ، كالحصػػػف كالحكاصػػػف مػػػف الٌنسػػػاء: الحى
ًصػػػػينىة: الػػػػٌدركع  : الػػػػدُّر ة، كمػػػػف المجػػػػاز الحصػػػػف: السػػػػبلح، كًدرع حصػػػػيف كحى صػػػػافي يحتمػػػػى بػػػػو، كالحى

ـْ ِمػػػْف  َوَعمَّْمَنػػػاهُ المحكمػػػة األىًمينىػػػة كىػػػي ًحصػػػف لمبىػػػدف، قػػػاؿ تعػػػالىى: }  ـْ ِلُتْحِصػػػَنُك َصػػػْنَعَة َلُبػػػوٍس َلُكػػػ
 .(ّ){َبْثِسُكـْ 

 :كقد استعممت كممة اإلحصاف في القرآف بعدة معاف مختمفة منيا

َفِإَذا ُأْحِصفَّ َفِإْف َأَتْيَف ِبَفاِحَشٍة َفَعَمػْيِيفَّ ِنْصػُؼ َمػا َعَمػى اْلُمْحَصػَناِت ِمػَف : قاؿ تعالى: } اإلسالـ .ُ
 .(ٓ)م إذا أسممف  أ(ْ){ اْلَعَذابِ 

ـَ اْبَنَت ِعْمرَاَف الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَيا َفَنَفْخَنا ِفيِو ِمْف ُروِحَناقاؿ تعالى: }  العفة: .ِ  ،(ٔ){َوَمْرَي

                              
بيدم: تاج العركس )ُُٗ/ ُّ: لساف العرب )ابف منظكر(، ُّٗ/ ُالمصباح المنير ) الفيكمي:( (ُ (، ّّْ/ّْ(، الز 

 (،ٗٔ/ِ(، ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )َُٖ/ُالمعجـ الكسيط )أنيس كآخركف: (، ُّ/ِب المغة )األزىرم: تيذي
 (.َُّ) صأساس الببلغة  الزمخشرم:

 (.ِسكرة الحشر: مف اآلية ) ((ِ
 (.َٖ( سكرة األنبياء: مف اآلية )(ّ
 (.ِٓاآلية )سكرة النساء: مف ( (ْ
(. كلقد اختمؼ العمماء في المراد ب ُِٔ/ ِ)تفسير القرآف العظيـ(، ابف كثير: ُّْ/ ٓ)الجامع ألحكاـ القرآف  القرطبي: ((ٓ

)أحصف(، فقيؿ: أسممف، كقيؿ: تزكجف، كقد قرلء بفتح اليمزة كضميا قراءتاف في السبع. قاؿ الكاحدم: مف ضميا فمعناه 
-رحميـ اهلل تعالى -كمجاىد كقتادة عنيما كسعيد بف جبير -رضي اهلل تعالى-أحصف باألزكاج أم: تزكجف، قالو ابف عباس 

براىيـ كالسدم-رضي اهلل تعالى-. كمف فتحيا فمعناه أسممف ، قالو ابف عمر كابف مسعكد  رحميـ اهلل  -عنيـ كالشعبي كا 
 (.ٔٔ/ ّتعالى. انظر: النككم: تيذيب األسماء كالمغات )

 (.ُِاآلية )سكرة التحريـ: مف ( (ٔ
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  .(ُ) أم  أعفت فرجيا
 َفِإْف َأَتْيَف بفاحشة َفَعَمْيِيفَّ ِنْصُؼ َما َعَمى المحصنات ِمَف : قاؿ تعالى: } الحرية  .ّ

 .(ّ)م  أف عقكبة األمة المممككة نصؼ عقكبة الحرة، أ(ِ){العذاب

 ، أم  المتزكجات (ْ){َواْلُمْحَصَناُت ِمَف النَِّساِء ِإلَّ َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكـْ قاؿ تعالى:}  الزواج: .ْ
 .(ٓ)مف النساء

كبالنظر إلى جميع المعاني التي يقع عمييا اإلحصاف نجد أنيا ترجع إلى معنى كاحػد كىػك: 
  ألف كػبل منيػا يمنػع المكمػؼ مػف عمػػؿ الفاحشػة، فالحريػة كالعفػة تمنػع الزنػا، كاإلسػبلـ مػػانع "المنػع"

 .(ٔ)مف الفكاحش. كالزكاج يمنع اإلنساف مف االنحراؼ كالزلؿ، ككؿ ما منع أحصف
 في اصطالح الفقياء:  اإلحصاف

بػاب الزنػا  لـ يخرج استعماؿ الفقياء لكممة اإلحصاف عػف معناىػا المغػكم. كقػد اسػتعممكه فػي
، كفػػػي بػػػاب القػػػذؼ بمعنػػػى التعفػػػؼ عػػػف الفػػػكاحش (ٕ)الزكجػػػة بمعنػػػى المػػػرأة ذات الػػػزكج كالرجػػػؿ ذم

 .(ٖ)كاالمتناع منيا
 وعميو يمكف تعريؼ اإلحصاف بثنو:

الػػرجـ فػػي فرىػػا فػػي الشػػخص ليسػػتحؽ امجموعػػة مػػف الصػػفات والشػػروط التػػي يجػػب تو 
 .(ُ)، وليستحؽ قاذفو حد القذؼ(ٜ)الزنا

                              
 (.ُّٕ/ ٖ)ظيـتفسير القرآف الع( ابف كثير: (ُ
 (.ِٓ) مف اآلية سكرة النساء: ((ِ
 (.َِٔ/ِ) تفسير القرآف العظيـ(، ابف كثير: ُّٔ/ ٖ(، الطبرم: جامع البياف )ُّٗ/ ٓ)القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ((ّ
 (.ِْسكرة النساء: مف اآلية ) ((ْ
 (.ُُٓ/ ٖ( الطبرم: جامع البياف )(ٓ
(، الطبرم: ٕٔ/ّ(. النككم: تيذيب األسماء كالمغات )ُُٕ/ ُِف حجر: فتح البارم )(، ابُّٔ/ ُ( الشافعي: الرسالة )(ٔ

 (.ُُٓ/ٖجامع البياف)
المبدع في شرح المقنع ابف مفمح: (، ِِٗ/ ّ(، الزرقاني: شرح الزرقاني عمى المكطه )ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ)(ٕ
(ٕ /ِّٖ .) 

(. قميكبي كعميرة: حاشيتا قميكبي كعميرة ُِٔ/ ّالمقدمات المميدات )ف رشد: اب (،ََِ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ ) ((ٖ
 (.َُٓ/ ٔكشاؼ القناع )البيكتي:  (،ِّ/ْ)

حاؿ في الزاني باجتماع صفات فيو اعتبرىا الشرع كجعميا شرطا  عبارة عف ( عرؼ الحنفية اإلحصاف في باب الزنا بهنو:(ٗ
(. كعرفو المالكية: ىك فضيمة لمف اجتمعت فيو شركط ىي: العقؿ كالبمكغ ُِٔ/ ِمكجبا لمرجـ. انظر: السرخسي: أصكؿ )

ف لـ ينزؿ، كحالة جائز فييا الكطء القكانيف ابف جزم:  . انظر:كالحرية كاإلسبلـ كتقدـ الكطء بنكاح صحيح بمغيب الحشفة كا 
افعية: ىك األسباب المانعة مف الزنا، (. كعرفو الشُِٗ/ ْبداية المجتيد كنياية المقتصد )بف رشد: (، اِّّالفقيية )ص 
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 يؼ:شرح التعر 

ىػذه الصػفات كالشػركط منيػا مػا  فرىػا فػي الشػخص:امجموعة مف الصفات والشروط التػي يجػب تو 
ىػػك متفػػؽ عمييػػا بػػيف الفقيػػاء كمنيػػا مػػا ىػػك مختمػػؼ فييػػا، كسػػهتناكؿ الحػػديث عنيػػا فػػي طيػػات ىػػذا 

 .(ِ)الفصؿ
: ال بػػد مػػف تػػكافر شػػركط اإلحصػػاف فػػي الػػرجـ فػػي الزنػػا، وليسػػتحؽ قاذفػػو حػػد القػػذؼليسػػتحؽ 

القػػذؼ، فػػإذا تخمػػؼ أحػػد ىػػذه الشػػركط فحينئػػذ تتحقػػؽ شػػبية حػػد شػػخص إلقامػػة عقكبػػة حػػدا الزنػػا أك ال
 يدرأ بيا الحد أك تخفؼ العقكبة عف مرتكبيا. 

 :ثانيًا: أنواع اإلحصاف

: إحصػافه فػي قد ظير مٌمػا مضػى فػي المعنػى االصػطبلحي أٌف اإلحصػاف فػي الفقػو نكعػاف
حصافه في القذؼ(ّ)الزنا  .(ْ)، كا 

 :(ٔ)إحصاف رجـ كونو شرطا لوجوب الرجـ (ٓ)وًل: اإلحصاف في الزنا، ويطمؽ عميو بعض الفقياءأ

                                                                                      
كىي أربعة شركط يصير الزاني بيا محصنا: البمكغ، كالعقؿ، كالحرية، كاإلصابة في نكاح صحيح. انظر: الماكردم: الحاكم 

(، كعرفو الحنابمة: المحصف ىك مف كطئ امرأتو في ِّٖ(. الماكردم: األحكاـ السمطانية )ص ُٔٗ-ُٓٗ/ ُّالكبير )
انظر:  .عاقبلف حراف، فإف اختؿ شرط مف ذلؾ في أحدىما ، فبل إحصاف لكاحد منيما نكاح صحيح ، كىما بالغافقبميا في 

 (.ِّٖ/ ٕابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )
كىي: العقؿ  ( عرؼ الحنفية اإلحصاف في باب القذؼ بهنو: عبارة عف اجتماع صفات اعتبرىا الشرع لكجكب حد القذؼ(ُ

كعرفو المالكية:  .(ّٗ/ ْاالختيار لتعميؿ المختار )ابف مكدكد المكصمي: انظر:  .ية كاإلسبلـ كالعفة عف الزناكالبمكغ كالحر 
المحصف ىك مف اجتمعت فيو شركط كىي: أف يككف عاقبل مسمما حرا بالغا لمتكميؼ إف كاف ذكرا أك قدر الكطء إف كاف أنثى 

ف لـ تبمغ التكميؼ كفيو خبلؼ، عفيفا بريئا م (. كعرفو َُِ/ ُِانظر: الذخيرة لمقرافي ) ف الفاحشة التي قذؼ بيا.كا 
التنبية في الفقو الشافعي )ص الشيرازم: الشافعية: المحصف ىك: البالغ العاقؿ الحر المسمـ العفيؼ عف كطء يحد بو. انظر: 

بنت تسع فهكثر العفيؼ عف الزنا المحصف ىك الحر المسمـ العاقؿ الذم يجامع مثمو كىك ابف عشر ك كعرفو الحنابمة: . (ِّْ
 (.َُٓ/ ٔكشاؼ القناع )انظر: البيكتي: ظاىرا. 

 (. ّٓ ) ص :( انظر شركط اإلحصاف في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ(ِ
بداية المجتيد كنياية ابف رشد:  (،ّٗ/ ْاالختيار لتعميؿ المختار )(، ابف مكدكد المكصمي: ّٗ/ ٗالسرخسي: المبسكط ) ((ّ

 (.ِّٖ/ ٕ(، ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )ُُٖ/ ْقميكبي كعميرة : حاشيتا قميكبي كعميرة )(، ُِٗ/ ْ) المقتصد
(. قميكبي كعميرة : َُٕ/ ِالكافي )ابف عبد البر: (، ّٕ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(، ّٗ/ ٗالسرخسي: المبسكط ) ((ْ

 (.َُٓ/ ٔناع )كشاؼ القالبيكتي:  (،ِّ/ ْحاشيتا قميكبي كعميرة )
 (.ّٕ/ ٕ( الكاساني: بدائع الصنائع )(ٓ
 (.َُٖٔ/ِالكافي )(. ابف عبد البر: ّٕ/ ٕ( الكاساني: بدائع الصنائع )(ٔ
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كقػد الزنػا،  كحقيقػة اإلحصػاف، حقيقػة نحتػاج إلػى معرفػة اإلحصػاف فػي الزنػا مفيػكـ كلبيػاف
مفيػـك اإلحصػاف  لبيػاف بػذلؾ ألصػؿ حقيقػة الزنػا ، كسهبيف ىنا(ُ)سبؽ لي أف بينت حقيقة اإلحصاف

يضاح المكضكع، جكىر بياف عمى يساعد المفاىيـ فتحديد ،زنافي ال  .حقيقتو كا 
 :الزنا حقيقة

جميعيا متفقة في أف الزنػا ىػك: كطء المػرأة المتعمػد  (ِ)ؼ الفقياء الزنا بتعريفات عدةلقد عرٌ 
 ،مػػف غيػػر عقػػد شػػرعي، كاالخػػتبلؼ الحاصػػؿ فػػي التعػػاريؼ إنمػػا ىػػك مػػف حيػػث القيػػكد الػػكاردة شػػرعان 

كأيضػان مػف  مػا ىػك مطمػكب تحققػو فػي الفعػؿ نفسػو،ىػك مطمػكب التحقػؽ فػي الفاعػؿ كمنيػا  فمنيا مػا
 .(ّ)بر مف رجؿ أك امرأة أك عدـ شمكلوحيث شمكلو لمكطء في الد

ؿ مف غير نكاح صحيح ول ممػؾ ول بُ الوطء في القُ كيمكف الجمع بيف ىذه التعريفات بهف الزنا ىك: 
 شبية.

 :شرح التعريؼ وبياف محترزاتو

. كىػك جػنس فػي (ْ)طبعنػا لعينػو محػـر بفػرج الػذكر مػف حشػفة قػدر كالمقصػكد بػو إدخػاؿ الػوطء:
نما فيو التعزير. ،التعريؼ خرج بو ما دكف الكطء مف التقبيؿ كالمباشرة كنحكه  فيذا ال يكجب الحد كا 

 .(ٓ)قيد خرج بو الدبرؿ: بُ في القُ 

 فإنو مشركع كال حرج فيو.خرج بو الكطء في النكاح الصحيح مف غير نكاح صحيح: 

ـْ َحػاِفُظوَف )أم ممؾ اليميف ألف اهلل تعالى أباحو بنص القػرآف ول ممؾ:  ـْ ِلفُػُروِجِي ( ِإلَّ ٘}َوالَِّذيَف ُىػ
ـْ َغْيُر َمُموِميَف{ ـْ َفِإنَُّي ـْ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُي َعَمى َأْزَواِجِي
(ٔ).  

 خرج بيذا القيد أمراف:ول شبية: 

                              
 .مف ىذه الرسالة( َِ)( انظر: ص(ُ
ة في شرح بداية اليدايالمىٍرًغيناني: ( لقد عرؼ الحنفية الزنا بهنو كطء الرجؿ المرأة في القبؿ في غير الممؾ كشبيتو، انظر: (ِ

: الشي  خميؿ(. كعرفو المالكية بهنو: كطء مكمؼ مسمـ فرج آدمي ال ممؾ لو فيو ببل شبية تعمدا. انظر: ّْْ/ ِالمبتدم )
 كعرفو الشافعية بهنو: إيبلج حشفة أك قدرىا في فرج محـر لعينو مشتيى طبعا ببل شبية. انظر:. (َِْمختصر خميؿ )ص 
ًمٌي:  ٍيرى (. كعرفو الحنابمة بهنو: فعؿ الفاحشة في قبؿ أك في دبر. َِٗ/ ْشية البجيرمي عمى شرح المنيج )حاسميماف البيجى

 (.ّّْ/ ّانظر: البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )
 (.ِٗ-ُٗ( بكر أبك زيد: الحدكد كالتعزيرات عند ابف القيـ دراسة كمكازنة )(ّ
 (.ٓ/ْ( ابف عابديف: حاشية )(ْ
 الجزء كالصفحة.( المرجع السابؽ نفس (ٓ
 (.ٔ، ٓ( سكرة المؤمنكف: مف اآليتيف )(ٔ
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 الكطء بشبية كهف يطه أجنبية يظنيا زكجتو فينا ال حد.وؿ: األ 

 النكاح الفاسد كهف يتزكج ببل شيكد أك ببل إذف كلي.الثاني: 

مجموعػػة مػػف الشػػروط إذا تػػوافرت فػػي الزانػػي كػػاف : بهنػػواإلحصػػاف فػػي الزنػػا  كعميػػو يمكػػف تعريػػؼ
 عقابو الرجـ بدًل مف الجمد.

التي ىي أجزاؤه، ككؿ جزء عمة، فكؿ كاحد مف  فاإلحصاف ىيئة يككنيا اجتماع الشركط
 تمؾ األجزاء شرط كجكب الرجـ.

 ثانيًا: اإلحصاف في القذؼ:

 ،الػػنفسحفػػظ ك  ،إف اإلسػػبلـ حػػريص عمػػى صػػيانة الضػػركريات الخمػػس، كىػػي: حفػػظ الػػديف
المػػاؿ. كلػذلؾ شػرع الحػػدكد كالعقكبػة لمػف يريػػد أف يعتػدم عمػػى حفػظ ك  ،العػرضحفػػظ ك  ،العقػؿحفػظ ك 

لصػػػيانة أعػػػراض ذكم العفػػػة مػػػف منيػػػا، كمػػػف الحػػػدكد التػػػي شػػػرعيا اإلسػػػبلـ عقكبػػػة القػػػذؼ   كاحػػػدة
المسػمميف رجػاالن كػانكا أك نسػاءن إذ حػػـر قػذؼ المحصػنيف كالمحصػنات مػػنيـ كرتػب عمػى ذلػؾ عقكبػػة 

 .(ُ)دنيكية كأخركية

فػي  مفيػـك اإلحصػاف لبيػاف حقيقػة القػذؼ ف ىنػا، كسػهبيٌ (ِ)افسػابقا حقيقػة اإلحصػكقد بينػت 
 :القذؼ
 القذؼ: حقيقة

 ،ؼ بالشيء يقذؼ قذفا فانقذؼ: رمى. كالتقاذؼ: التراميذى قى يقاؿ  ،الرمي :تعريؼ القذؼ لغة

                              
حـر القذؼ، كتكعد عميو بهشد الكعيد،   ألنو ىتؾ لؤلعراض، كفضح لما أمره اهلل  -سبحانو كتعالى –( حكـ القذؼ: إف اهلل (ُ

البينة بهربعة شيكد يشيدكف  بالستر عميو، فكؿ مف قذؼ محصنا أم: حرا مسمما بالغا عاقبل بالزنا أك بالمكاط كلـ يستطع إقامة
بصحة ما قاؿ فعميو الحد ثمانيف جمدة كال تقبؿ شيادتو كيعتبر فاسقا  إال إف تاب كأصمح  كاألصؿي ًفي ذىلؾ قىٍكلو تىعىالىى: 

ٍمدى  اًنيفى جى ـٍ ثىمى ـٍ يىٍهتيكا ًبهىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيـ  لى )}كىال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى ـي اٍلفىاًسقيكفى (ًإال  ْةن كىالى تىٍقبىميكا لىييـٍ شىيىادىةن أىبىدنا كىأيكلىًئؾى ىي
: ٓ، ْ({ ]النكر: ٓال ًذيفى تىابيكا ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى كىأىٍصمىحيكا فىًإف  الم وى غىفيكره رىًحيـه ) ـى قىاؿى م  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى اٍجتىًنبيكا »[ كعىًف الن ًبيا صى

: «الس ٍبعى الميكًبقىاتً  م قىاؿى مىا ىيف  بىا، »، قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو كى ؽا، كىأىٍكؿي الرا ـى الم وي ًإال  ًبالحى ر  قىٍتؿي الن ٍفًس ال ًتي حى ، كى الشاٍرؾي ًبالم ًو، كىالساٍحري
قىٍذؼي  لاي يىٍكـى الز ٍحًؼ، كى ، كىالت كى نىاًت الميٍؤًمنىاًت الغىاًفبلىتً كىأىٍكؿي مىاًؿ اليىًتيـً انظر: ابف عبد البر: الكافي في فقو أىؿ «. الميٍحصى

(. صالح بف فكزاف ٔٔ-ٓٔ/ ٖ(، الخف كآخركف: الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )َُٕٔ -َُٕٓ/ ِالمدينة )
لمحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة ، باب: ( كالحديث أخرجو البخارم في صحيحو: ) كتاب: اُُْ/ ِالفكزاف: الممخص الفقيي )

 (.ِٕٔٔ(، )ح: َُ/ ْرمي المحصنات،)
 مف ىذه الرسالة.( َِ) ( انظر: ص(ِ



 

  }24 { 
 

  

 وشروطو وطرؽ إثباتو ومشروعيتو حقيقة اإلحصاف وأنواعو الفصؿ األوؿ
 

بالزنػا أك مػا كػاف فػي معنػاه،  الرمػيالقذؼ ىاىنػا . ك كقذؼ الرجؿ أم قاء. كقذؼ المحصنة أم سبيا
ب. كالقذؼ بالحجارة: الرمي كأصمو الرمي ثـ استعمؿ في ىذا المعنى حتى غمب عميو. كالقذؼ: الس

ثػػـ اسػػتعمؿ فػػي الرمػػي بالمكػػاره لعبلقػػة المشػػابية بػػيف الحجػػارة كالمكػػاره فػػي تػػهثير الرمػػي بكػػؿ ، (ُ)بيػػا
منيما  ألف في كؿ منيما أذل، فالقذؼ إذايػة بػالقكؿ. كيسػمى فريػة ػ بكسػر الفػاء ػ كهنػو مػف االفتػراء 

 .(ِ)كالكذب

 وأما في الصطالح الشرعي: 

 في كاحد منيا ما يفيد الشمكؿ.ليس  (ّ)لفقياء القذؼ بتعريفات عدةعرؼ افقد 
الرمػػي بػػوطء، أو نفػػي نسػػب، موجػػب لمحػػد  :عمػػى أنػػو بتعريػػؼ شػػامؿعريػػؼ القػػذؼ ت كعميػػو يمكػػف

 .(ْ)فييما

 شرح التعريؼ:

 ": يشمؿ الرمي بزنا أك لكاط، كيشمؿ أيضان الشيادة بو عند عدـ اكتماؿ نصابيا.الرمي بوطءقكلو " .ٔ

 ": كىك قذؼ يكجب الحد عند الجميع.أو نفي نسبلو "كقك  .ٕ

 ،كالعقػػػؿ، كفػػػي المقػػػذكؼ ،فره فػػػي القػػػاذؼا": إشػػػارة إلػػػى مػػػا يجػػػب تػػػك موجػػػب لمحػػػد فييمػػػاكقكلػػػو " .ٖ
 .(ٓ)مثؿ لفظ "زاني" أك "لكطي" ،كاإلحصاف كىك "العفة" كفي لفظ القذؼ

ي المقػذوؼ اعتبرىػا عبػارة عػف اجتمػاع شػروط  فػ بهنػو:اإلحصاف فػي القػذؼ  كعميو يمكف تعريػؼ
 .الشرع تجعؿ قاذفو مستحقا لمجمد

 كتختمؼ ىذه الصفات بحسب كيفية القذؼ: باالتياـ بالزنا، أك بنفي النسب.

                              
 (.ِٕٕ-ِٕٔ/ ٗابف منظكر: لساف العرب )( (ُ
 (.ّٕٗٓ/ ٕ( الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(ِ
(، ِّٔ/ ٔالبناية )انظر: العيني: ة. ( عرؼ الحنفية القذؼ بهنو: رمي مخصكص كىك الرمي بالزنا صراحة أك دالل(ّ

(. كعرفو المالكية بهنو: الرمي بكطء حراـ في قبؿ أك دبر أك نفي مف النسب لؤلب بخبلؼ ََِ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ )
كعرفو الشافعية بهنو: الرمي بالزنى في  (.ِّْانظر: ابف جزم: القكانيف الفقيية )ص النفي مف األـ أك تعريض بذلؾ. 

(. كعرفو الحنابمة بهنو: رميه بزنا أك ّْٓ/ ٕض التعيير ال الشيادة كىك لرجؿ أك امرأة. انظر: الرممي: نياية المحتاج )معر 
لكاط أك شيادة بو عميو مف قبؿ مكمؼ مختار كلك أخرس بإشارة مفيكمة كلك في غير دار اإلسبلـ محصنا سكل أبكيو، كلـ 

ة الطمب إلى إقامتو كأال يصدقو المقذكؼ. انظر: الحجاكم: اإلقناع في فقو اإلماـ تكمؿ البينة مع مطالبة المقذكؼ كاستدام
 (.َِٔ/ ْأحمد بف حنبؿ )

 (. ُٗٗ -ُٖٗ( بكر أبك زيد: الحدكد كالتعزيرات عند ابف القيـ )(ْ
  ( المرجع السابؽ، نفس الصفحة.(ٓ
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 المبػػػحث الثاني

 مشروعية اإلحصاف، والحكمة منو

 :أوًل: مشروعية اإلحصاف

ى بقػاء إف مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية الحرص عمى كؿ ما يصكف المجتمع، كيحافظ عم
النػػكع اإلنسػػػاني، كينشػػػر الفضػػػيمة، كيحفػػػظ األخػػػبلؽ  فشػػرعت كػػػؿ مػػػا يخػػػدـ تحقيػػػؽ ىػػػذه المقاصػػػد، 

ض دعػائـ فحثػت عمػى الػزكاج مػف المحصػنات  الجتمػاع صػفات الكمػاؿ فػييف، كحرمػت كػؿ مػا يقػكٌ 
األمـ كيفني النفس، كيفسد النسؿ، كييتػؾ العػرض، فشػرعت الحػدكد كشػددت فييػا  لتقػؼ زاجػرة أمػاـ 

عػز –لو نفسو مف ارتكاب أم جريمة مف ىػذه الجػرائـ البشػعة. فقػد كرد فػي كتػاب اهلل ؿ مف تسك  كؿ
الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحػٍد ِمْنُيَمػا ِماَئػَة َجْمػَدٍة لزنا، قاؿ تعالى: }الكعيد الشديد لمرتكب ا -كجؿ

ـْ ِبِيَما رَْأَفٌة ِفي ِديِف المَّ  ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اْْلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة ِمَف َوَل تَْثُخْذُك ِو ِإْف ُكْنُت
ككػػذلؾ كرد التحػػذير مػػف الكقػػكع فػػي أعػػراض اآلخػػريف بغيػػر حػػؽ، فيػػك مػػف خصػػاؿ  .(ُ)اْلُمػػْؤِمِنيَف{

ِمَنػػاِت ِبَغْيػػِر َمػػا اْكَتَسػػُبوا َفَقػػِد اْحَتَممُػػوا ُبْيتَاًنػػا َوالَّػػِذيَف ُيػػْؤُذوَف اْلُمػػْؤِمِنيَف َواْلُمؤْ } الجاىميػػة. قػػاؿ تعػػالى:
ْثًمػػا ُمِبيًنػػا  ػػم ـى  -. كقىػػاؿى رىسيػػكؿي اهللً (ِ){َواِ  سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى ـٌ، : »... -صى ُكػػؿا اْلُمْسػػِمـِ َعَمػػى اْلُمْسػػِمـِ َحػػرَا

 . (ّ)«َدُمُو، َوَماُلُو، َوِعْرُضوُ 

قبػػػػؿ إيقػػػػاع   فقػػػػد اشػػػػترطت اإلحصػػػػاف ،بلمية مػػػػف عدالػػػػةكلمػػػػا تتصػػػػؼ بػػػػو شػػػػريعتنا اإلسػػػػ
حصػػافه (ٓ)  كقػػد عرفنػػا سػػابقا أف اإلحصػػافى إحصػػاناف(ْ)العقكبػػة   إحصػػافه مػػؤثره فػػي عقكبػػة الزنػػا، كا 

مؤثره في عقكبة القذؼ، كلكؿ كاحد منيما أدلتو التي تثبت مشركعيتو. كسهتحدث أكالن عف مشركعية 
 عف مشركعية نكعيو: اإلحصاف بشكؿ عاـ ثـ أنتقؿ لمحديث

 :أوًل: األدلة عمى مشروعية اإلحصاف بشكؿ عاـ

 ثبتت ىذه المشركعية بالكتاب كاإلجماع عمى النحك التالي:
 أوًل: الكتاب:

                              
 (.ِ( سكرة النكر: مف اآلية )(ُ
 (.ٖٓ( سكرة األحزاب: مف اآلية )(ِ
( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: البر كالصمة كاآلدب، باب: تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو، (ّ
 ((. َٕٔٔ(، )ح/َُ/ ٖ)

(. ابف رشد القرطبي: َُٓ/ ُ(. أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي: المعتمد )ُٕٗ/ ْ: الفصكؿ في األصكؿ )( الجصاص(ْ
 (.ِْٔ/ ّالمقدمات المميدات )

 (.ُِ)ص ( انظر أنكاع اإلحصاف في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ(ٓ
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ـْ َوُأِحػؿَّ َلُكػقكلػو تعػالى: }  -ُ ـْ ِكتَػاَب المَّػِو َعَمػْيُك ـْ َمػػا َواْلُمْحَصػَناُت ِمػَف النَِّسػاِء ِإلَّ َمػا َمَمَكػْت َأْيَمػاُنُك
ـْ ُمْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيفَ  ـْ َأْف َتْبَتُغوا ِبَثْمَواِلُك  .(ُ)...{َورَاَء َذِلُك

 وجو الدللة مف اْلية:

كػػؿا ميٍحصػػنة بسػػبب  (ِ)تحػػريـ نكػػاح أك سػػفاح ...{َواْلُمْحَصػػَناُت ِمػػَف النَِّسػػاءِ } : فػػي قكلػػو تعػػالى أول:
 ألنػو سػببه مكجػبه  ،لؿ عمػى اعتبػار اإلحصػافنػا مػنيف، يػدإحصانيا ككنو مانعػا، إال مػا ممكػت أيمان

 .(ّ)لمتحريـ
...{ الحث عمى الزكاج دكف السفاح لنيؿ العفة ُمْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيفَ في قكلو تعالى: }...  ثانيا:

يدلؿ عمى مدل حرص الشرع عمى  -كالتي عبر عنيا القرءاف ىنا باإلحصاف ككنيا إحدل كجكىو -
 .(ٓ)فاإلباحة كانت معمقة بشرط حصكؿ اإلحصاف بالنكاح ،(ْ)مميفتحصيف المس

ـْ قكلػو تعػالى: } -ِ ـْ ِحػَؿ َلُيػػ ـْ َوَطَعػػاُمُك ـُ الَّػِذيَف ُأوتُػوا اْلِكتَػػاَب ِحػَؿ َلُكػ ـُ الطَّيَِّبػاُت َوَطَعػػا اْلَيػْوـَ ُأِحػػؿَّ َلُكػ
ـْ ِإَذا آَتْيُتُمػوُىفَّ ُأُجػوَرُىفَّ َواْلُمْحَصَناُت ِمَف اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصػَناُت ِمػَف الَّػ ِذيَف ُأوتُػوا اْلِكتَػاَب ِمػْف َقػْبِمُك

يَمػاِف َفَقػْد َحػِبَط َعَممُػُو َوُىػَو ِفػي اْْل  ِخػَرِة ُمْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيَف َوَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍف َوَمػْف َيْكفُػْر ِباإلِْ
 . (ٔ){ِمَف اْلَخاِسِريفَ 

  وجو الدللة مف اْلية:
َواْلُمْحَصػػَناُت ِمػػَف اْلُمْؤِمَنػػاِت َواْلُمْحَصػػَناُت ِمػػَف الَّػػِذيَف ُأوتُػػوا اْلِكتَػػاَب ِمػػْف  }... : فػػي قكلػػو تعػػالى:أول

ـْ  ...{ جكاز نكاح حرائر المسممات كأىؿ الكتاب اعتدادا بحريتيما المعبػر عنيػا ىنػا فػي اآليػات َقْبِمُك
 .(ٕ)باإلحصاف دليؿ عمى اعتبار الشرع لئلحصاف

صػػانا ال ُمْحِصػػِنيَف َغْيػػَر ُمَسػػاِفِحيفَ : فػػي قكلػػو تعػػالى: }... ثانيػػا ...{ إباحػػة الػػزكاج مػػف الكتابيػػة حى
 .(ُ)مسافحةن يدلؿ عمى مدل اىتماـ اإلسبلـ بتحقيؽ اإلحصاف

                              
 (.ِْ( سكرة النساء: مف اآلية )(ُ
( السفاح: ىك المزاناة ألف الماء يصب ضائعا كىك أف تقيـ امرأة مع رجؿ عمى الفجكر مف غير تزكيج صحيح. كسمي الزنا (ِ

ح الذم ال يحبسو شيء. أك سمي الزنا سفاحا ألنو ليس ثـ حرمة نكاح سفاحا ألنو كاف عف غير عقد، كهنو بمنزلة الماء المسفك 
كال عقد تزكيج، ككؿ كاحد منيما سفح منيتو أم دفقيا ببل حرمة أباحت دفقيا، كفي النكاح غنية عف السفاح. انظر: الفيكمي: 

 (.ْٕٔ/ ٔ(.الزبيدم: تاج العركس )ِٖٕ/ ُالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )
 (.ّْ -ّّ/َُ(. الرازم: مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير )ُٔٔ/ ٖطبرم: جامع البياف )( ال(ّ
 (. َُِ/ ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(ْ
 (.َٕ/ ُ( الجصاص: الفصكؿ في األصكؿ )(ٓ
 (. ٓ( سكرة المائدة: مف اآلية )(ٔ
 (.ٖٗٓ/ ٗ( الطبرم: جامع البياف )(ٕ
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ـْ َطْوًل َأْف َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ قكلو تعالى: } -ّ ـْ َيْسَتِطْع ِمْنُك ـْ  َوَمْف َل َفِمْف َما َمَمَكْت َأْيَمػاُنُك
ـْ ِمػػْف َبْعػػٍض َفػػاْنِكُحوُىفَّ ِبػػِإْذِف َأْىِمِيػػفَّ  ـْ َبْعُضػػُك ـُ ِبِإيَمػػاِنُك ـُ اْلُمْؤِمَنػػاِت َوالمَّػػُو َأْعَمػػ  َوآتُػػوُىفَّ ِمػػْف َفَتَيػػاِتُك

ْخػَداٍف َفػِإَذا ُأْحِصػفَّ َفػِإْف َأتَػْيَف ِبَفاِحَشػٍة ُأُجوَرُىفَّ ِباْلَمْعُروِؼ ُمْحَصَناٍت َغْيػَر ُمَسػاِفَحاٍت َوَل ُمتَِّخػَذاِت أَ 
ـْ َوَأْف َتْصػِبُروا َخْيػرٌ  ـْ َفَعَمْيِيفَّ ِنْصُؼ َما َعَمى اْلُمْحَصَناِت ِمَف اْلَعَذاِب َذِلَؾ ِلَمْف َخِشػَي اْلَعَنػَت ِمػْنُك  َلُكػ

 .(ِ){ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ 

 وجو الدللة مف اْلية:

...{ إباحة الزكاج مف غير المحصنات فػي َأْف َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ تعالى: }...في قكلو  أول:
كالخكؼ مف العنت فيو حث لذم الطػكؿ عمػى الػزكاج مػف المحصػنات كتحػذيره  (ّ)حاؿ فقداف الطكؿ

 .(ْ)كفي ذلؾ داللة عمى مشركعية اإلحصاف ،مف نكاح اإلماء ككنيف غير محصنات
...{ تعميؽ إباحة الزكاج مف اإلماء عمى شرط ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاتٍ كلو تعالى: }... في ق ثانيا:

 .(ٓ)تحقيؽ اإلحصاف بيذا النكاح كتجنب السفاح كاألخداف فيو اعتبار لئلحصاف

ًناكقكلو تعالى: }  -ْ ـْ َعَمى اْلِبَغاِء ِإْف َأَرْدَف َتَحصا  . (ٔ){َوَل ُتْكرُِىوا َفَتَياِتُك

ػًنافػي قكلػو تعػػالى:}... وجػو الدللػػة: { يعنػي إسػػبلما كتعففػا عػف الفػػكاحش، كىػك راجػػع ِإْف َأَرْدَف َتَحصا
ىنا إلى الفتيػات، كذلػؾ أف الفتػاة إذا أرادت التحصػف فحينئػذ يمكػف كيتصػكر أف يكػكف السػيد مكرىػا، 

ذا كانػػػت الفتػػػاة ال تريػػػد التحصػػػف فػػػبل يتصػػػكر أ ف يقػػػاؿ لمسػػػيد ال كيمكػػػف أف ينيػػػى عػػػف اإلكػػػراه. كا 
 .(ٕ)كىذا دليؿ عمى اعتبار اإلحصاف ،تكرىيا، ألف اإلكراه ال يتصكر فييا كىي مريدة لمزنى

 ثانيًا: اإلجماع: 

 .(ٖ)أجمعت األمة المعصكمة عمى مشركعية اإلحصاف في الزكاج كفي إقامة الحدكد فقد

                                                                                      
 (.ُٗٓ/ ٗ( الطبرم: جامع البياف )(ُ
 (.ِٓ( سكرة النساء: مف اآلية )(ِ
/ ّمقاييس المغة) ابف فارس الرازم:(، ُْْ/ ُُ( الطىكؿ: القدرة كالفضؿ كالغنى: انظر: ابف منظكر: لساف العرب )(ّ

 (.ْٔ/ َُ(، الرازم: مفاتيح الغيب )ّّْ
 (.ُِٓٗ/ ِبمكغ النياية )(، مكى بف أبى طالب: اليداية الى ُّٕ/ ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(ْ
 (.ٗٔ/ ِ(، البيضاكم: أنكار التنزيؿ كأسرار التهكيؿ )َٕ/ ُ( الجصاص: الفصكؿ في األصكؿ )(ٓ
 (.ّّ( سكرة النكر: مف اآلية )(ٔ
 (.ِْٓ/ ُِ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(ٕ
ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد  (،ِٖٖ/ْ(.القرافي: الذخيرة )ُٗٗ -ُِٕ -َُٕ/ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ٖ
(. الكمكذاني: اليداية عمى مذىب ُِْ/ ُْ)-(ُّْ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٗٓ/ ٓ(، الشافعي: األـ )ُِٖ/ ْ)

 (.ِّّ/ ُْ(، ابف العثيميف: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع )ْٕٔاإلماـ أحمد )ص 
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 :ثانيًا: األدلة عمى مشروعية اإلحصاف إلقامة حد الزنا

 :بالكتاب والسنة واألثر واإلجماعلمشركعية ثبتت ىذه ا

 مف الكتاب:

َفِإَذا ُأْحِصفَّ َفِإْف َأَتْيَف ِبَفاِحَشٍة َفَعَمْيِيفَّ ِنْصُؼ َما َعَمػى اْلُمْحَصػَناِت ِمػَف اْلَعػَذاِب قكلو تعالى: }...  -
ـْ َوالمَّ  ـْ َوَأْف َتْصِبُروا َخْيٌر َلُك  .(ُ){ ُو َغُفوٌر َرِحيـٌ َذِلَؾ ِلَمْف َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُك

 وجو الدللة مف اْلية: 

...{ اشػػتراط إحصػػاف اإلمػػاء إلقامػػة عقكبػػة الجمػػد عمػػييف إف َفػػِإَذا ُأْحِصػػفَّ فػػي قكلػػو تعػػالى: }...  أول:
 .(ِ)ىف كقعف في الزنا دليؿ كاضح عمى اعتبار الشرع لئلحصاف

...{، الحكػػـ بإقامػػة َمػػى اْلُمْحَصػػَناِت ِمػػَف اْلَعػػَذابِ َفَعَمػػْيِيفَّ ِنْصػػُؼ َمػػا عَ فػػي قكلػػو تعػػالى: }...  ثانيػػا:
قامتو كامبل عمى المحصنات فيو اعتبار لئلحصاف ككنو مف جبلئؿ النعـ  نصؼ الحد عمى اإلماء كا 

 . (ّ)فيكجب تشديد العقكبة

 وأما السنة: 

ُ-  ، نىٍيؼو ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي أىٍشرىؼى يىٍكـى الد اًر،  -رضي اهلل عنو -افى أىف  عيٍثمىافى ٍبفى عىف  » عى
ـي الم وى، أىتى  : أىٍنشيديكي م ـى  -ٍعمىميكفى أىف  رىسيكؿى الم ًو فىقىاؿى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى :  -صى ـُ اْمػِرٍئ ُمْسػِمـٍ قىػاؿى " َل َيِحؿا َد

، َأْو َقْتِؿ َنْفٍس ِبَغْيِر َحؽٍّ َفُقِتَؿ ِبوِ  ِإلَّ ِبِإْحَدى َثاَلٍث: ِزًنا َبْعَد ِإْحَصاٍف، َأْو اْرِتَدادٍ  "،  فىكى الم ػًو َبْعَد ِإْساَلـٍ
ٍنذي بىايىٍعتي رىسيكؿى الم ًو  ، كىالى اٍرتىدىٍدتي مي ـو اًىًمي ةو كىالى ًفي ًإٍسبلى نىٍيتي ًفي جى م ـى  -مىا زى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ، كىالى -صى

ـى تىٍقتيميكنىًني قىتىٍمتي الن ٍفسى ال ًتي ـى الم وي فىًب ر   . (ْ)م« حى

لحكـ قتػؿ الزانػي عمػى اإلحصػاف، فيػو داللػة  -صمى اهلل عميو كسمـ  –تعميؽ الرسكؿ وجو الدللة: 
، كىػػذا يػػدلؿ عمػػػى (ٓ)عمػػى اشػػتراطو  ألف تخصػػيص صػػفة أك فعػػؿ فػػي الحكػػػـ يػػدؿ عمػػى تعمقػػو بيػػا

 اعتبار اإلحصاف شرعا.

                              
 (.ِٓ( سكرة النساء: مف اآلية )(ُ
 (.ُِْٗ/ ِمكى بف أبى طالب: اليداية الى بمكغ النياية ) ((ِ
 (.ُْٓ/ ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )(ّ
((.  قاؿ األلباني: ُِٖٓ(، )ح/ ّّ/ْ( أخرجو الترمذم في سننو: )باب ما جاء ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث، )(ْ

 (.ُٖٓ /ٓصحيح. انظر: األلباني: صحيح كضعيؼ سنف الترمذم )
 (.ُِْٔ/ ٓ( أبك يعمى بف الفراء: العدة في أصكؿ الفقو )(ٓ
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ٍنػوي  -عف عبادة بػف الصػامت -ِ : " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -، قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل -رىًضػيى الم ػوي عى
خذوا عني خذوا عني قد جعؿ اهلل ليف سبيال البكر بالبكر جمد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جمد 

 .(ُ)"مائة والرجـ 

  كالتحصػيف كالثيكبػة تحصػيف (ِ)حكـ الثيػب الزانػي القتػؿ بػالرجـ بالحجػارة وجو الدللة مف الحديث:
نمػػا يػػرجـ المحصػػف خاصػػة. كفػػي ىػػذا دليػػؿ عمػػى اعتبػػار  مكجػػب لحكػػـ القتػػؿ فمػػيس كػػؿ زاف يػػرجـ كا 

 .(ّ)اإلحصاف

يىًنيا  -ّ اًلدو الجي ٍيًد ٍبًف خى ٍيرىةى، كىزى ٍف أىًبي ىيرى ٍنييمىا -عى ا قىاالى: كين ا ًعٍندى الن ًبيا -رىًضيى الم وي عى م ى  -، أىن ييمى صى
مىيٍ  م ـى اهللي عى سى كىػافى أىٍفقىػوى  -ًو كى ٍصػميوي، كى ـى خى ػٍيتى بىٍينىنىػا ًبًكتىػاًب الم ػًو، فىقىػا : أىٍنشيػديؾى الم ػوى ًإال  قىضى ؿه فىقىػاؿى ـى رىجي فىقىا

 : : اٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب الم ػًو كىٍأذىٍف ًلػيم قىػاؿى مىػ« ُقػؿْ »ًمٍنوي، فىقىاؿى ًسػيفنا عى : ًإف  اٍبنًػي كىػافى عى نىػى قىػاؿى ى ىىػذىا فىزى
كًني:  ، فىػػهىٍخبىري ػػاالن ًمػػٍف أىٍىػػًؿ الًعٍمػػـً ػػهىٍلتي ًرجى ـ  سى ، ثيػػ ػػاًدـو ػػاةو كىخى مىػػى اٍبنًػػي ًباٍمرىأىتًػػًو، فىاٍفتىػػدىٍيتي ًمٍنػػوي ًبًمائىػػًة شى أىف  عى

. فىقىػػاؿى الن بًػػيُّ  ـى مىػػى اٍمرىأىتًػػًو الػػر ٍج ، كىعى ػػاـو تىٍغًريػػبى عى ٍمػػدى ًمائىػػةو كى َوالَّػػِذي َنْفِسػػي : »-يػػو كسػػمـصػػمى اهلل عم–جى
ـُ َرَد، َعَمْيػَؾ َوَعَمػى اْبِنػ َؾ َجْمػُد ِماَئػٍة ِبَيِدِه أَلَْقِضػَيفَّ َبْيَنُكَمػا ِبِكتَػاِب المَّػِو َجػؿَّ ِذْكػُرُه، الِماَئػُة َشػاٍة َوالَخػاِد

، َواْغُد َيا ُأَنْيُس َعَمى اْمرََأِة َىَذا، َفِإِف اْعَتَرَفػْت فَ  مىٍييىػا،، «اْرُجْمَيػاَوَتْغِريُب َعاـٍ : فىغىػدىا عى فىػٍت، قىػاؿى  فىاٍعتىرى
 .(ْ)، َفُرِجَمتْ -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -َفَثَمَر ِبَيا َرُسوُؿ المَِّو 

عػػدـ رجػػـ العسػػيؼ الزانػػي كالحكػػـ عميػػو بالجمػػد كالتغريػػب ككنػػو غيػػر محصػػف، كرجػػـ  وجػػو الدللػػة:
   اف في العقكبة كاعتبار الشرع لو.المحصنة الزانية، داللة عمى أثر اإلحص

، كىػك -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-مف المسػمميف رسػكؿ اهلل  (ٓ)عف أبي ىريرة، أنو قاؿ: " أتى رجؿ -ْ
في المسجد، فناداه فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إني زنيت، فهعرض عنو، فتنحى لقاء كجيو، فقػاؿ: يػا رسػكؿ 

، فممػا شػػيد عمػى نفسػػو أربػع شػػيادات دعػػاه اهلل إنػي زنيػػت، فػهعرض عنػػو حتػى ثنػػى ذلػؾ أربػػع مػػرات
م" قاؿ: نعـ، ىؿ أحصنتم " فقاؿ: ال، فقاؿ: "" أبؾ جنوف، فقاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل

" قػاؿ ابػف شػياب: كأخبرنػي مػف سػمع  اذىبوا بو فارجموه: " -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ رسكؿ اهلل 

                              
 ((.َُٗٔ(، )ح/ُُّٔ/ّ( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: حد الزنا، )(ُ
 (.ُْٔ/ ُُ( النككم: شرح مسمـ )(ِ
 (.ّٕ/ َُ( المرجع السابؽ )(ّ
 ((. ِٕٖٔ(، )ح/ُٕٔ/ ٖي ال تحؿ في الحدكد، )( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الشركط، باب: الشركط الت(ْ
. قاؿ ابف عبد البر: ىك (ٓ ( ماعز األسممى الصحابى، رضى اهلل عنو: ىك ماعز بف مالؾ األسممى، المعترؼ بالزنا المرجـك

م ـى  -معدكد فى المدنييف، كتب لو رسكؿ اهلل  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى عبد اهلل حديثنا كاحدنا،  كتابنا بإسبلـ قكمو. ركل عنو ابنو -صى
 (.ٕٓ/ ِتيذيب األسماء كالمغات )النككم: رحمو اهلل. انظر: 
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اه بالمصمى، فمما أذلقتو الحجارة ىرب فهدركناه فػي جابر بف عبد اهلل يقكؿ: كنت فيمف رجمو، فرجمن
 .(ُ)الحرة فرجمناه
لمػػاعز عػػف اإلحصػػاف ليثبػػت الػػرجـ، ألنػػو ال يمكػػف  –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  –سػػؤالو  وجػػو الدللػػة:

  كىػػػذا فيػػػو دليػػػؿ كاضػػػح عمػػػى مشػػػركعية اإلحصػػػاف ككنػػػو سػػػببا (ِ)اإلقػػػداـ عميػػػو إال بعػػػد تبػػػيف سػػػببو
 .(ّ)لمرجـ

 ألثر:األدلة مف ا

ط ابً  -ُ ـْ َأْف َتْيِمُكوا َعْف آَيِة الرَّْجـِ : »-رضي اهلل عنػو -قىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى أىٍف يىقيػكؿى قىائًػؿه الى «. ِإيَّاُك
ـى رىسيكؿي الم ػًو  د ٍيًف ًفي ًكتىاًب الم ًو. فىقىٍد رىجى ػم ـى -نىًجدي حى سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى ٍمنىػا. كىال ػًذم  -صى نىٍفًسػي ًبيىػًدًه، كىرىجى

ط اًب ًفي ًكتىاًب الم ًو تىعىالىى لىكىتىٍبتييىا  : زىادى عيمىري ٍبفي اٍلخى ا  -لىٍكالى أىٍف يىقيكؿى الن اسي ميكىيمى ةي فىاٍرجي الش ٍي ي كىالش ٍيخى
فىًإن ا قىٍد قىرىٍأنىاىىا -أىٍلبىت ةى 

(ْ). 
و الشػػي  كالشػػيخة يعنػػي الثيػػب كالثيبػػة يريػػد قػػاؿ مالػػؾ سػػمعت أف معنػػى قكلػػ وجػػو الدللػػة مػػف األثػػر:
، كتخصيص المحصف كالمحصنة دكف غيرىما مف الزناة إليقاع عقكبة (ٓ)بذلؾ المحصف كالمحصنة

 الرجـ عمييما، شاىد عمى اعتبار الشرع لئلحصاف.

ـى  -ِ ذانيػكفى قىػا مىػى الًمٍنبىػًر، فىمىم ػا سىػكىتى الميؤى ػري عى مىػسى عيمى ػا عف ابف عبػاس، قػاؿ: جى مىػى الم ػًو ًبمى ، فىػهىٍثنىى عى
قىالىػػةن قىػػٍد قيػػدارى ًلػػي أىٍف أىقيكلىيىػػا، الى أىٍدًرم لى  ـٍ مى ػػا بىٍعػػدي، فىػػًإناي قىائًػػؿه لىكيػػ : "أىم  ـ  قىػػاؿى عىم يىػػا بىػػٍيفى يىػػدىٍم ىيػػكى أىٍىميػػوي، ثيػػ

ٍيػػثي اٍنتىيىػػٍت بًػػ ػػداٍث ًبيىػػا حى اىىػػا فىٍمييحى قىمىيىػػا كىكىعى ػػٍف عى ًمػػي، فىمى ًشػػيى أىٍف الى يىٍعًقمىيىػػا فىػػبلى أيًحػػؿُّ أىجى ػػٍف خى مى ًو رىاًحمىتيػػوي، كى
ػػدنا  م  : ًإف  الم ػػوى بىعىػػثى ميحى مىػػي  ػػدو أىٍف يىٍكػػًذبى عى ػػم ـى  -أًلىحى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى ،  -صى مىٍيػػًو الًكتىػػابى ؽا، كىأىٍنػػزىؿى عى بًػػالحى

 ، ـى رىسيػكؿي الم ػوً فىكىافى ًمم ا أىٍنزىؿى الم وي آيىةي الػر ٍجـً ػ ٍينىاىىػا، رىجى قىٍمنىاىىػا كىكىعى ػم ـى -فىقىرىٍأنىاىىػا كىعى سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى  -صى
ػا نىًجػدي آيىػةى الػر ٍجـً ًفػي  : كىالم ػًو مى ػافه أىٍف يىقيػكؿى قىائًػؿه مى ٍمنىا بىٍعدىهي، فىهىٍخشىى ًإٍف طىاؿى ًبالن اًس زى ًكتىػاًب الم ػًو، كىرىجى

ػػاؿً فىيىًضػػمُّكا  نىػػى ًإذىا أيٍحًصػػفى ًمػػفى الراجى ػػٍف زى مىػػى مى ػػؽ  عى ـي ًفػػي ًكتىػػاًب الم ػػًو حى لىيىػػا الم ػػوي، كىالػػر ٍج ػػةو أىٍنزى  ًبتىػػٍرًؾ فىًريضى
" بىؿي أىًك ااًلٍعًترىاؼي كىالناسىاًء، ًإذىا قىامىًت البىيانىةي، أىٍك كىافى الحى
(ٔ). 

                              
(، )ح/ ُِّ/ ٖ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الحدكد، باب: ما يستدؿ بو عمى شرائط اإلحصاف، )(ُ

 (.ِّٓ/ٕ((. قاؿ األلباني: صحيح. انظر: األلباني: إركاء الغميؿ )َُّٕٔ
 (.ُِْ/ ِدقيؽ العيد: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ )( ابف (ِ
 (.ّ/ ِْ( العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )(ّ
((. قاؿ األلباني: صحيح. َّْْ(، )ح/َُِّ/ ٓ( أخرجو مالؾ في المكطه: )كتاب: الحدكد، باب: ما جاء في الرجـ، )(ْ

 (.ْ/ٖانظر: األلباني: إركاء الغميؿ )
 (.َُْ/ ٕالمنتقى شرح المكطإ )( الباجي: (ٓ
 ((.َّٖٔ(، )ح/ُٗٔ/ٖ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصنت،)(ٔ
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ـُ ِفي ِكتَاِب المَِّو َحَؽ َعَمى َمْف : " ... -ورضي اهلل عن -في قكؿ عمروجو الدللة مف األثر:  َوالرَّْج
 اشتراط إحصاف الزاني لعقكبة الرجـ دليؿ عمى مشركعية اإلحصاف. َزَنى ِإَذا ُأْحِصَف..."

 وأما اإلجماع:

فقد اتفقػت كممػة الفقيػاء فػي كػؿ العصػكر مػف لػدف الصػحابة إلػى يكمنػا ىػذا عمػى مشػركعية 
 .(ُ)لمرجـاإلحصاف كاعتباره شرطا 

 :القذؼ صاف إلقامة حدثالثًا: األدلة عمى مشروعية اإلح

جماع األمةكىي مف   :الكتاب والسنة وا 

 مف الكتاب: 

ـْ َثَماِنيَف َجْمَدةً قكلو تعالى: }  -ُ ـْ َيْثُتوا ِبَثْرَبَعِة ُشَيَداَء َفاْجِمُدوُى َـّ َل   .(ِ){َوالَِّذيَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ُث

...{ ىػك قػذؼ المحصػنات بالزنػا َوالَّػِذيَف َيْرُمػوَف اْلُمْحَصػَناتِ المعنػى فػي قكلػو تعػالى:} لة: وجو الدل 
كتخصػػيص المحصػػف دكف غيػػره فػػي إقامػػة الحػػد عمػػى قاذفػػو لمػػا يمحػػؽ العفيػػؼ مػػف  (ّ)كىػػف العفػػائؼ

العار فيو دليؿ عمى مشركعية اإلحصاف ككنو شرطا لمحكـ  كترتيػب الحكػـ عمػى الشػيء دليػؿ عمػى 
 .(ْ)مشركعية ىذا الشيء

 .(ٓ){ َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَيا َفَنَفْخَنا ِفيَيا ِمْف ُروِحَناكقكلو تعالى: }  -ِ
 وجو الدللة:

ـْ ...{ أم أعفتػػو عػػف الحػػراـ كالحػػبلؿ جميعػػا كمػػا قالػػت }...  َأْحَصػػَنْت َفْرَجَيػػاقكلػػو تعػػالى:} ...  َوَلػػ
ـْ َأُؾ َبِغي ػػػ نمػػػا كصػػػفيا اهلل بالعفػػػاؼ ردا عمػػػى مػػػف قػػػذفيا بكلػػػد الزنػػػا، ألف (ٔ){اَيْمَسْسػػػِني َبَشػػػٌر َوَلػػػ ، كاً 

                              
(، ُِٖ/ ْ(، ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )ُِٔ/ ِ(، السرخسي: أصكؿ )ِّٕ/ ٓ( ابف اليماـ: فتح القدير )(ُ

(، ابف العثيميف: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ّٓ/ ٗ(، ابف قدامة: المغني )َُٖ/ ٗالمحتاج ) ابف حجر الييتمي: تحفة
 (.ّّٔ/ ُ(. ابف المنذر: اإلقناع ) ِّّ/ ُْ)

 (.ْ( سكرة النكر: مف اآلية )(ِ
 (.َِّ/ ِّ( الرازم: مفاتيح الغيب )(ّ
 (.ُُٖ/ ُ( ابف قدامة: ركضة الناظر كجنة المناظر )(ْ
 (.ُٗاألنبياء: مف اآلية ) ( سكرة(ٓ
 (.َِ( سكرة مريـ: مف اآلية )(ٔ
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، كىذا (ُ)العفيؼ يمنع نفسو مف الزنى  فنزلت معجزة اهلل لتشيد ببراءتيا مما قذفت بو ككنيا محصنة
 .       (ِ)دليؿ عمى اعتبار الشرع لئلحصاف

 مف السنة: 

ػم ـى  -، عف النبػي -رضي اهلل عنو –عف أبي ىريرة  -ُ سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى اْجَتِنُبػوا السَّػْبَع »قػاؿ:  -صى
؟ َقاَؿ: « اْلُموِبَقاتِ  ـَ اهلُل »ِقيَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل، َوَما ُىفَّ الشِّْرُؾ ِباهلِل، َوالسِّْحُر، َوَقْتػُؿ الػنَّْفِس الَِّتػي َحػرَّ

َبػػػ ا، َوالتَّػػػَولِّي َيػػػْوـَ الزَّْحػػػِؼ، َوَقػػػْذُؼ اْلُمْحِصػػػَناِت اْلَغػػػاِفاَلِت ِإلَّ ِبػػػاْلَحؽِّ، َوَأْكػػػُؿ َمػػػاِؿ اْلَيِتػػػيـِ َوَأْكػػػُؿ الرِّ
 .(ٖ)«اْلُمْؤِمَناتِ 

أم أحصػػنيا اهلل  ،..." معنػػى المحصػػنات العفػػائؼوقػػذؼ المحصػػناتفػػي قكلػػو "...  وجػػو الدللػػة:
ت..." المؤمنػػػا ...قػػػذفيف يعنػػػي رمػػػييف بالزنػػػا، كقكلػػػو"ك  ،كحفظيػػػا، أك التػػػي حفظػػػت فرجيػػػا مػػػف الزنػػػا

احتراز عف قذؼ الكافرات، ألنو ليس مف الكبػائر، فػإف كانػت ذميػة فقػذفيا مػف الصػغائر، كال يكجػب 
الحػػد، كفػػي قػػذؼ األمػػة المسػػممة التعزيػػر دكف الحػػد  إذنف فػػالتغميظ فػػي عقكبػػة رمػػي المحصػػنات دكف 

دليػؿ قػاطع  غيرىف، كعده مف الكبائر كتسميتو بالمكبقات ككنو يكبؽ القاذؼ في جينـ ففي ذلؾ كمػو
 .(ْ)عمى اعتبار اإلحصاف في عقكبة القذؼ

ٍيػػرىةى ك  -ِ ػػٍف أىبًػػي ىيرى ٍنػػوي  -عى ًضػػيى الم ػػوي عى ػػًمٍعتي أىبىػػا القىاًسػػـً -رى : سى ػػم ـى -، قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى :  -صى يىقيػػكؿي
 .(ٓ)«، ِإلَّ َأْف َيُكوَف َكَما َقاؿَ َمْف َقَذَؼ َمْمُموَكُو، َوُىَو َبِريٌء ِممَّا َقاَؿ، ُجِمَد َيْوـَ الِقَياَمةِ »

–في ىذا الحديث النيى عف قذؼ العبيد كاالستطالة عمييـ بغير حؽ  إلخبار النبي وجو الدللة:  
إذا قػذؼ عبػدنا  د يكـ القيامة. كالعمماء مجمعكف أف الحػرٌ مً أنو مف فعؿ ذلؾ جي  -صمى اهلل عميو كسمـ

ه، كما ذكره في اآلخرة، ففي كجب عميو الحد في الدنيا لذكر  عميو، كحجتيـ ىذا الحديث، فمك فبل حدٌ 
العبيد غير مقارنيف لؤلحػرار فػي الحرمػة فػي الػدنيا دليػؿ عمػى اعتبػار  -صمى اهلل عميو كسمـ -جعمو

نع إقامة الحد عمى قاذؼ العبيد لعدـ لذا مي  ،اإلحصاف في الحكـ ككف الرؽ منقصة كاإلحصاف كماؿ
 .(ٔ)إحصانيـ

                              
كىك في الميد ليشيد ببراءتيا. انظر:  -عميو السبلـ-ىي: نطؽ ابنيا عيسى -عمييا السبلـ-( المعجزة التي بٌرأت مريـ (ُ

 (.ٗٗ/ ُُالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )
(، الماكردم: النكت ُُِ/ ّجكزم: زاد المسير في عمـ التفسير )(، ابف الِٗ/ ِ( ابف جزم: التسييؿ لعمـك التنزيؿ )(ِ

 (.ُّّ/ ّ(، الزمخشرم: الكشاؼ )ْٗٔ/ ّكالعيكف )
 ((. ِٕٔٔ(، )ح/ َُ/ ْ( أخرجو البخارم في صحيحو: ) كتاب: المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، باب: رمي المحصنات،)(ّ
 (.ُِْ/ ُ: مرقاة المفاتيح )(، المبلْٖٗ/ ٖ( ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارل )(ْ
 ((.ٖٖٓٔ(، )ح/ُٕٓ/ ٖ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: المكاتب، باب: إثـ مف قذؼ مممككة، )(ٓ
 (.ْٖٗ/ ٖ( ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارل )(ٔ
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 .(ُ)فقد اتفقت كممة العمماء عمى مشركعية اإلحصاف إلقامة حد القذؼع: وأما اإلجما

 :ثانيًا: الحكمة مف مشروعية اإلحصاف

 :الحكمة مف مشروعية اإلحصاف في الزنا -أول

ككبائر الفكاحش، فجريمة  ،(ِ)النكب لقد تضمنت الشريعة اإلسبلمية الزجر الشديد عف جرائـ
تستبشعيا النفكس األبية، كتنفر منيا الطبػاع السػميمة الرفيعػة، كذلػؾ  مة شنعاءعٍ الزنا فاحشة كبرل كفى 

فسػاد الفػر  ش كاخػتبلط األنسػاب كتفكػؾ األسػر، كيسػبب ميػؿ الزكجػة الما فييا مػف انتيػاؾ الحرمػات كا 
، كالتقصير في حؽ الزكج، كفػي إصػبلح بيتيػا كتربيػة طفميػا، كنحػك ذلػؾ (ّ)عف زكجيا إلى األخداف

 ؾ كأعظـ، يقع في حؽ الزكج متى كقع في تعاطي ىذه الفاحشة النكراء. مف الفساد، كمثؿ ذل

ػػػ ـ أف كانػػػت عقكبػػػة الزنػػػا فػػػي ىػػػذه الشػػػريعة أعظػػػـ مػػػف غيرىػػػا، كيترتػػػب عمػػػى تغمػػػظ رى فػػػبل جى
ع رجػػـ الزانػػي أك الزانيػػة المحصػػنيف بالحجػػارة حتػػى المػػكت، فكػػاف رً الجريمػػة تغمػػظ العقكبػػة، حيػػث شيػػ

ػػ اإلحصػػاف شػػرط الػػرجـ، كذلػػؾ ليػػتـ  ٌص الزجػػر كالقمػػع لتمػػؾ النفػػكس المريضػػة بالشػػيكة البييميػػة، كخي
الحػراـ، بػرغـ مػا فيػو مػف إفسػاد  فر النعمػة، كعػدؿ عػف الحػبلؿ كتعػاطيالمحصف بالرجـ حيث إنو ك

فػػرش النػػاس كنحػػك ذلػػؾ مػػف المفاسػػد. بخػػبلؼ غيػػر المحصػػف، فػػإف عقكبتػػو الجمػػد كىػػي دكف الػػرجـ 
فيضػعؼ إيمانػو كتصػديقو  ،لممحصػف، لقػكة الشػيكة التػي قػد تغمبػوبالحجارة، كىذا لخفػة ذنبػو بالنسػبة 

 .(ْ)فيقع في ىذه الجريمة ،بالكعيد عف قمعيا فتعرض نفسو األمارة بالسكء
 : الحكمة مف مشروعية اإلحصاف في القذؼ -ثانيا

لقػػد تكعػػد اإلسػػػبلـ الػػذيف يرمػػػكف المحصػػنات بالعقكبػػة الشػػػديدة فػػي الػػػدنيا كاآلخػػرة، ذلػػػؾ أف 
ىذا الذنب الكبير يقدحكف في األنساب كينتيككف األعراض البريئة كينشركف ألكلئؾ األبرياء مقترفي 

سػػمعة سػػيئة تقشػػعر منيػػا الجمػػكد، كتػػنكس منيػػا الػػرؤكس حيػػاء كخجػػبلن، مػػع بعػػدىـ عػػف تمػػؾ الجػػرائـ 
المزعكمػػة كنػػػزاىتيـ عػػػف اقترافيػػػا، فكانػػػت عقكبػػػة مػػف قػػػذفيـ بيػػػا الجمػػػد كرد الشػػػيادة، كالحكػػػـ عمػػػييـ 
بالفسؽ الذم ىك خػركج عػف العدالػة كالطاعػة، مػع اسػتحقاقيـ لمعػف كىػك الطػرد، كاإلبعػاد عػف رحمػة 

                              
ذىاني: (، اُّْ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٖٖ/ ْ(، القرافي: الذخيرة )ُٗٗ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ُ لكىٍمكى

 (.ْٕٔاليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد )ص: 
( النكب: جمع نائبة، كىي ما ينكب اإلنساف أم ينزؿ بو مف المممات كالحكادث. كالنائبة: المصيبة، كاحدة نكائب الدىر. (ِ

 (.ْٕٕ/ ُكالنائبة: النازلة، كىي النكائب كالنكب، األخيرة نادرة. انظر: ابف منظكر: لساف العرب )
 (.ُّٗ/ ُّ(. ابف منظكر: لساف العرب )ُٗٓ/ ٗ( المصاحبة الخائنة كالزنا في السر. انظر: الطبرم: جامع البياف )(ّ
-ُٗ(. عبد اهلل الجبريف: جمؿ رفيعة حكؿ كماؿ الشريعة )ِِّ/ ِالمكسكعة الفقيية الككيتية )مجمكعة مف المؤلفيف: ( (ْ
ُِ.) 
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اهلل، كلمعػػذاب العظػػيـ فػػي الػػدار اآلخػػرة، كنحػػك ذلػػؾ ممػػا يكػػكف زاجػػران ليػػـ عػػف الكػػذب كاالفتػػراء عمػػى 
كؿ العداكة المؤمنيف كعف ىتؾ أعراضيـ، فيهمف الناس في حياتيـ، كتسكد بينيـ المكدة كاإلخاء، كتز 

كالشػحناء، التػػي تسػػبب التيػاجر الػػذم نيػػي عنػو الشػػرع، كىػػذا لمػا يترتػػب عميػػو مػف المفاسػػد العظيمػػة 
 .(ُ)مف اختبلؿ األمف ككقكع الفتف كنحك ذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 (.ُِ-ُٗكماؿ الشريعة ) ( عبد اهلل الجبريف: جمؿ رفيعة حكؿ(ُ
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 المبحث الثالث

شروط  اإلحصاف، وطرؽ إثباتو في التشريع اإلسالمي

 :أوًل: شروط  اإلحصاف

حصػػػاف فػػػي  قػػػد ذكػػػرت فػػػي نػػػتي كي  المبحػػػث األكؿ أف اإلحصػػػاف نكعػػػاف إحصػػػاف فػػػي الزنػػػا كا 
 القذؼ كسهتناكؿ في ىذا المبحث الحديث عف شركط ىذيف النكعيف كعف طرؽ إثباتيما.    

 :أول: شروط اإلحصاف في الزنا

 كمف شركطو ما يمي:

 في اإلحصاف: -البموغ والعقؿ-الشرط األوؿ: اشتراط التكميؼ 

بالغػػا إذا كػػاف عػػف أقكالػػو كأفعالػػو  مسػػئكال  مكمفػػان أم اإلسػػبلمية لشػػريعةافػػي عتبػػر اإلنسػػاف يي 
لعاىػة بالكميػة  كػاف فاقػدا لعقمػو، فػإف المختار، المتمتع بكامؿ قػكاه العقميػةمدرؾ عاقبل  كالعاقؿ ىك ال

عػػػارض  مػػػر، أك أل(ِ)أك كػػػاف قاصػػػر العقػػػؿ لصػػػغر سػػػنو أك مصػػػابا بضػػػعؼ فيػػػو لعتػػػو (ُ)أك جنػػػكف
فيك فاقد ، (ِ)الشخصيةفي ازدكاج أك  (ُ)تسمط األفكار الخبيثة، أك (ّ)مبلخكلياأك  ىستيريا كأ كصرع
 اإلدراؾ.

                              
جنف: جف الشيء يجنو جنا: ستره. ككؿ شيء ستر عنؾ فقد جف عنؾ، كبو سمي الجف مف  لغة:تعريؼ الجنكف: (ُ) 

الستتارىـ كاختفائيـ عف األبصار، كمنو سمي الجنيف الستتاره في بطف أمو. كجف الميؿ كجنكنو كجنانو: شدة ظممتو 
يك زكاؿ ، أما اصطبلحا: ف(ِٗ/ ُّلساف العرب ). انظر: ابف منظكر: ف ذلؾ كمو ساتركادليمامو، كقيؿ: اختبلط ظبلمو أل

العقؿ أك اختبلفو أك ضعفو، كىك تعريؼ يشمؿ الجنكف كالعتو كغير ذلؾ مف الحاالت المرضية كالنفسية التي تؤدم إلى انعداـ 
 (.ِْٔ/ُابف عابديف: حاشية )اإلدراؾ. انظر: 

ف قميؿ الفيـ، مختمط الكبلـ، فاسد التدبير، سكاء كاف ذلؾ ناشئان مف أصؿ الخمقة أك لمرض طرأ تعريؼ العتو: ىك مف كا(ِ) 
عميو. كيفيـ مف ىذا التعريؼ أف العتو أقؿ درجات الجنكف، كيمكف القكؿ بهف الجنكف يؤدم إلى زكاؿ العقؿ أك اختبللو، أما 

المعتكه أيان كاف ال يصؿ إلى درجة اإلدراؾ في الراشديف العادييف. العتو فيؤدم إلى إضعافو ضعفان تتفاكت درجاتو، كلكف إدراؾ 
كأكثر الفقياء يسممكف أف العتو نكع مف الجنكف كبهف درجات اإلدراؾ تتفاكت في المعتكىيف كلكنيا ال تخرج عف حالة الصبي 

الممٌيز كبعضيـ كالصبي الممٌيز، كلكف بعض الفقياء يركف أف بعض المعتكىيف يككنكف مف حيث اإلدراؾ كالصبي غير 
الممٌيز، كأصحاب ىذا الرأم ال يجعمكف فرقان بيف الجنكف كالعتو إذا كاف المعتكه في أقؿ درجات التمييز، كلذلؾ فرقكا بيف 

 الجنكف كالعتو بهف األكؿ يصحبو اضطراب كىيجاف، كالثاني يبلزمو اليدكء كلكف حقيقتيما كاحدة.
ميات لحقائؽ كاقعة كمعبرة بالكاقع ال بالمسمى  ألف فاقد اإلدراؾ معفك عنو سكاء سمي كسكاء صح ىذا الرأم أك ذاؾ فيي مس

 (.ٕٖٓ/ ُمعتكىان أك مجنكنان أك كاف لو اسـ آخر. انظر: عبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )
فقدكف شعكرىـ أك اختيارىـ كما الصرع كاليستريا كالمبلخكليا: ىي حاالت عصبية أك تشنجية تظير عمى المرضى بيا في(ّ) 

http://egyptmg.com/medical-يفقدكف إدراكيـ كيهتكف بحركات كأعماؿ كأقكاؿ ال يعكنيا كال يدرككف حقيقتيا. انظر: 
27.html-47-19-07-03-1020-health/902-articles/neuro . 

http://egyptmg.com/medical-articles/neuro-health/902-2010-03-07-19-47-27.html
http://egyptmg.com/medical-articles/neuro-health/902-2010-03-07-19-47-27.html
http://egyptmg.com/medical-articles/neuro-health/902-2010-03-07-19-47-27.html
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أك عاىػة يطػرأ عميػو مػرض لكنػو قػد ، اكقػد يكلػد متمتعػان بيػ ،كالمرء قد يكلد فاقدان لقكاه العقمية
نػكـ، أك ، أك (ّ)بكميا أك ببعضػيا، أك قػد يقػع فػي سػكريذىب يؤثر عمى ىذه القكل فيصيبيا بخمؿ، ف

غيػػر منضػػػبط ففقػػداف القػػػكل العقميػػة أك قػػد يصػػاب بضػػػعؼ التمييػػز، ، إغمػػاء فيفقػػدىا بشػػكؿ مؤقػػػت
 .(ْ)فكقت كال أكا ليس لوك 

الحػاالت عمػى اختبلفيػا يمكػف اسػتظيار حكميػا بسػيكلة إذا طبقنػا عمييػا قكاعػد كمعظـ ىذه 
اقدم اإلدراؾ أك كاف إدراكيـ ف التصرؼيؤالء حكميـ حكـ المجنكف إذا كانكا كقت ف  الشريعة العامة

 ككا متمتعػيف بػاإلدراؾ كلكػنيـ فاقػدىػؤالء حكػـ المكػره إذا كػان ضعيفان فػي درجػة إدراؾ المعتػكه، كيهخػذ
 .(ٓ)راالختيا

فعمو فبل يعامػؿ السفيو المحتمـ الضعيؼ العقؿ، فإنو يمزمو  ك، ضعؼ التمييزأما المصاب ب
ف كاف لديو نقػص فػي إدراكػو عػف إدراؾ اإلنسػاف الكامػؿ كلكػف ىػذا الػنقص  معاممة المجنكف  ألنو كا 

عمػػى ضػػعؼ إدراكػػو مميػػز  كيػػبػػؿ يرتفػػع عنيمػػا، ف ،ال ينػزؿ بػػو إلػػى درجػػة إدراؾ المجنػػكف أك المعتػػكه
 .(ٔ)طبقان لقكاعد الشريعة العامة لمسؤكليةمدرؾ ألفعالو، كىذا اإلدراؾ الناقص نكع ال يعفي مف ا

                                                                                      
تسمط األفكار الخبيثة: كيمحؽ بالمجنكف ما يسمكنو في عصرنا الحاضر تسمط األفكار الخبيثة، كىي حالة مرضية تنشه (ُ) 

حت سمطاف فكرة معينة، كالشعكر القكم الذم ال يدفع بالرغبة في عف ضعؼ األعصاب أك الكراثة، كمظيرىا كقكع اإلنساف ت
ف استجابة لمفكرة المتسمطة عميو، أك استجابة لميؿ غريزم جامح. انظر: عبد القادر عكدة: التشريع الجنائي إتياف فعؿ معي
 (.ٖٖٓ/ ُاإلسبلمي )

ازدكاج الشخصية: ىي حالة مرضية نادرة تصيب اإلنساف فيظير في بعض األحياف بغير مظيره العادم كتتغير أفكاره (ِ) 
عماالن ما كاف يهتييا كىك في حالتو العادية، ثـ تزكؿ الحالة الطارئة فبل يذكر شيئان مما كمشاعره كقد تتغير مبلمحو كيهتي أ

حدث لو بعد أف يعكد إلى حالتو الطبيعية. كحكـ ىذه الحالة أنو يعتبر مجنكنان إذا لـ يدرؾ ما يفعمو  ألنو كاف فاقدان عقمو كقت 
   http://www.essalamonline.com/ara/permalink/11658.htmlارتكاب الفعؿ. انظر:

تعريؼ السكر: ىك: غيبة العقؿ مف تناكؿ خمر أك ما يشبو الخمر. كيعتبر اإلنساف سكراف إذا فقد عقمو، فمـ يعد يعقؿ  (ّ)
يميز األرض مف السماء كال الرجؿ مف المرأة، كيختؿ تمييزه بيف األمكر  قميبلن كال كثيران، كال يعرؼ رداءه مف رداء غيره، كال

(. ابف رشد القرطبي: ُّّ/ ِالحسنة كاألمكر القبيحة. كىك الذم يغمب عمى كبلمو اليذياف. انظر: السرخسي: المبسكط )
(، عبد الرحمف المقدسي: َّٖ /ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِْْ/ َُ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٗٓ/ ْالبياف كالتحصيؿ )

 (.َِْ/ ٖالشرح الكبير عمى متف المقنع )
فقداف القكل العقمية قد يككف تامان كمستمران كيسمكنو جنكنان مطبقان. كقد يككف تامان كغير مستمر كيسمكنو جنكنان متقطعان. كقد  (ْ)

متعان باإلدراؾ فيما عداه، كىذا ما يسمكنو بالجنكف يككف جزئيان فيفقد اإلنساف قدرة اإلدراؾ في مكضكع بعينو، كلكنو يظؿ مت
الجزئي. كقد ال تفقد القكل العقمية تمامان، كلكنيا تضعؼ ضعفان غير عادم، فبل ينعدـ اإلدراؾ كمية، كال يصؿ في قكتو إلى 

حد ىك انعداـ اإلدراؾ درجة اإلدراؾ العادم لؤلشخاص الراشديف، كىذا ما يسمكنو بالبمو. ككؿ ىذه المظاىر تقـك عمى أساس كا
 (.َُُ-ََُ/ ُٔ)المكسكعة الككيتية : مجمكعة مؤلفيففي اإلنساف. انظر: 

 (.ٖٖٓ/ ُعبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي ) (ٓ)
 (.ْٗ/ ٓابف أبي زيد القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )(ٔ) 

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/11658.html
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ألنػو   مطريػؽ المفضػي إلػى السػكرالفقيػاء يختمػؼ تبعػا ل كأما الفاقد لعقمو لسػكر فحكمػو عنػد
سػػكر المضػػطر، كالمكػػره، كالمتخػػذ مػػف الحبػػكب، كالعسػػؿ، كالػػدكاء، كالبػػػنج كمباحػػا طريقػػا قػػد يكػػكف 
. كسهترؾ الحديث ىنا عف (ُ)عالما بحرمتيامختارا كسكر مف شرب الخمر  ،كقد يككف حراماكنحكه، 

 ثي عف اشتراط التكميؼ في اإلحصاف.حكـ السكراف ألفصؿ فيو في نياية حدي
 أثر التكميؼ عمى اإلحصاف:

، كعمى استكجب المسئكلية عميو، مكمفا شرطا البمكغ كالعقؿ أم  صار اإلنساففر في اتك إذا 
معتػػكه كفاقػػد ال مجنػػكف كالطفػػؿ ك ألنػػو لػػيس أىػػبل لبللتػػزاـ كال  غيػػر المخاطػػببل مسػػئكلية عمػػى فػػىػػذا 

 .(ِ)رال مسئكلية عمى مكره أك مضطأيضا ك آخر، م سبب ألإلدراؾ ا

عػػػػػدا قػػػػػكؿ مرجػػػػػكح لػػػػػبعض  –(ّ)فقػػػػػد اتفػػػػػؽ جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء لقكاعػػػػػد العامػػػػػةيػػػػػذه اطبقنػػػػػا لك 
مف  (ٓ)السرخسيلذا رأل فر العقؿ كالبمكغ في المحصف كغير المحصف  اتك  كجكبعمى -(ْ)الشافعية

 شػػرطي اإلحصػػاف شػػرطاف فػػي أصػػؿ التكميػػؼ الألنيمػػا أال يػػذكرىما مػػع شػػركط اإلحصػػاف  يػػةفحنال
 . عمى الخصكص

مػػػف شػػػخص  حاصػػػبلعنػػػد جميػػػكر الفقيػػػاء أف يكػػػكف الػػػذم يحصػػػف صػػػاحبو كشػػػرط الػػػكطء 
  .(ٔ)عاقؿ بالغمكمؼ أم 

 . كذلؾ الكطءة عقد النكاح، ك صحىك االختبلؼ في اعتبار الكماؿ ل سبب الخالؼ:

 مف السنة والمعقوؿ: وحجة جميور الفقياء

  أوًل: السنة:

... »: -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  –رضي اهلل عنو –صامت عف عبادة بف ال .ُ
فمػك جػاز أف يحصػف الػكطء فػي  ،(ِ)الثيػب الرجـ عقكبػةفػ (ُ)«...والػرجـ الثيب بالثيب جمد مائػة

                              
 (.ِٓٗفي الفقو اإلسبلمي )ص  الجناياتالشاذلي: (ُ) 
 (.ّّٗ/ ُعبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )(ِ) 
(، الماكردم: الحاكم الكبير ُٕٗ/ ِ(، القاضي عبد الكىاب: التمقيف في الفقة المالكي )ُِٕ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ّ
اًممي: المباب في الفقو الشافعي )ص:  (،ّٖٓ/ ٗ)  (.ِّٖ/ ٕابف مفمح: المبدع في شرح المقنع ) (،ّّٖابف المىحى

 (.ّّٓ/ ّ( الشيرازم: الميذب )(ْ
 (.ّٗ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ٓ

(، الماكردم: الحاكم الكبير ُٕٗ/ ِ(، القاضي عبد الكىاب: التمقيف في الفقة المالكي )ُِٕ/ ّ: تبييف الحقائؽ )الزيمعي(ٔ) 
اًممي: المباب ف (،ّٖٓ/ ٗ)  (.ِّٖ/ ٕابف مفمح: المبدع في شرح المقنع ) (،ّّٖي الفقو الشافعي )ص: ابف المىحى
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أف يكػػكف كطػػؤه فػػي حػػاؿ  فشػػرط ،كألف اإلحصػػاف كمػػاؿ .حػػاؿ النقصػػاف لمػػا عمػػؽ الػػرجـ بالزنػػا
بة حاصمة بالكطء قبؿ البمكغ لكجب رجـ الصغير، كىذا ما ال يقػكؿ اعتبرت الثيك  كلك. (ّ)الكماؿ
 .(ْ)يك خبلؼ اإلجماعف بو أحد

ػم ـى -قالػت: قػاؿ: رسػكؿ اهلل -رضػي اهلل عنيػا - كعف عاثشة .ِ سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى ـُ  »: -صى ُرِفػَع اْلَقَمػ
ػِغيرِ  َحتَّػى َيْكُبػَر، َوَعػِف اْلَمْجُنػوِف َحتَّػى َيْعِقػَؿ َأْو  َعْف َثاَلٍث: َعِف النَّاِئـِ َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعػِف الصَّ

 .(ٓ)« ُيِفيؽَ 

ذا سػػػمب العقػػػؿ تسػػػقط التكػػػاليؼإف  وجػػػو الدللػػػة: بل يػػػرجـ الرجػػػؿ فػػػ المجنػػػكف ىػػػك مسػػػمكب العقػػػؿ كا 
 (ٔ).المجنكف كال المرأة المجنكنة إذا كقع الزنا في حالة الجنكف

 ثانيًا: المعقوؿ:

ال ك بل يقؼ عمػى عكاقػب األمػكر ف تهمؿ الشتغالو بالميك كالمعبيؿ القم ،عقؿالقص ان ،ف الصبيإ .ٔ
 .(ٖ)رغب في الصبية لقمة رغبتياقمما يي . كما أنو (ٕ)يعرؼ الحميدة منيا كالذميمة

جنكف ال مساكاة بينو كبيف العاقؿ فػي كاليػة المباشػرة، كفػي معنػى قضػاء الشػيكة لمػا فػي مالكألف  .ٕ
مػا القبػائح ك ألف لمزنا عاقبة ذميمة، كالعقػؿ يمنػع عػف ارتكػاب ك . (ٗ)طبعو مف النفرة عف المجنكنة

 .(َُ)لو عاقبة ذميمة
ثـ عقؿ لػـ يكػف محصػنا  ،ثـ بمغ أك مف مجنكف ،أنو إذا حصؿ الكطء مف صبي ويترتب عمى ذلؾ:

 .(ُ)ألنو غير مكمؼ. كعميو فإذا زنى بعد ذلؾ كانت عقكبتو الجمد ككنو غير محصف  بذلؾ الكطء

                                                                                      
 عنو ((، قاؿِْْٓ(، )ح/ ُِٕ/ َُمخرجا: )باب: ذكر اإلخبار عف حكـ البكر، كالثيب إذا زنيا، ) –صحيح ابف حباف( (ُ

 .نفسو المرجع صحيح، انظر: األلباني:
نما يراد بيا اإلحصاف، فيككف المراد بالثيب المحصف. انظر: ( كليس يراد بالثيب زكاؿ العذرة لعدـ ىذه الصفة (ِ في الرجاؿ، كا 

 (.ُٓٗ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )
 (.ّّٔ/ ّ( الشيرازم: الميذب )(ّ
 (.ِّٖ/ ٕالمبدع في شرح المقنع )ابف مفمح: ( (ْ
 عنو ((، قاؿ ِّّْ)ح/  (،ُٔٓ/ ٔ، )كتاب: الطبلؽ، باب: مف ال يقع طبلقو مف األزكاجأخرجو النسائي في سننو: )( (ٓ

 .نفسو المرجع صحيح، األلباني:
 .(ّ/ٕٕشرح عمدة األحكاـ )، عبد اهلل بف جبريف: (ِِٗ/ ِّعمدة القارم )العيني: ( (ٔ
 .(ّٖ/ ٕبدائع الصنائع )( الكاساني: (ٕ
 .(ِٖٔ/ ٔالعيني: البناية شرح اليداية )( (ٖ
 .(ِٖٔ/ ٔالبناية شرح اليداية ) العيني: (.ُْٕ/ ٓ( السرخسي: المبسكط  )(ٗ

 (.ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )( (َُ
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 القائميف بإحصاف الواطئ المجنوف أو الصبي قبؿ البموغ:ة حجأما 

  عمى النحك التالي: ،بالمعقوؿ استدلكا

عقد النكاح ألف   ، فيجب أف يثبت بو اإلحصاففي نكاح صحيح أف ذلؾ الكطء كطء مباح
فػػإف الػػكطء  ،قبػػؿ البمػػكغنكػػاح المجنػػكف أك الصػػبي  إذا صػػحفػػ  ال يعتبػػر فيػػو الكمػػاؿ، فكػػذلؾ الػػكطء

كألنػو لػك كطػئ امػرأة فػي نكػاح صػحيح كىػك صػغير أك مجنػكف يحصػؿ بػو اإلحػبلؿ  ،تبعػا لػويصبح 
كالجنػكف  ، فالصػغرلمزكج األكؿ، فكجب أف يحصؿ بو اإلحصاف، كما لك كطئ كىك بالغ عاقػؿ حػر

 .الصغير بهربع ليس بنقص في النكاح  كليذا يجكز أف يتزكج الحرألنو   ليس بمانع مف اإلحصاف

جػـ بمغ فزنا ري فإذا  ،إذا كطئ الصغير في نكاح صحيح صار محصناأنو ؾ عندىـ: ويترتب عمى ذل
 .(ِ)دكف حاجة إلى حصكؿ كطء جديد بعد البمكغ

 حكـ إحصاف السكراف:

، أف السػػػػػكر يزيػػػػػؿ العقػػػػػؿ فييفًقػػػػػد اإلدراؾ، كفاقػػػػػد اإلدراؾ غيػػػػػر مؤاخػػػػػذ فػػػػػي (ّ)عرفنػػػػػا سػػػػػابقا
حكػػـ السػػكراف إذ اعتبػػركا  تصػػرفاتو،صػػح ره ال تتصػػرفاتو، كقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف المعػػذكر بسػػك

مباح حكـ المغمىػى عميػو كالنػائـ فػي أقكالػو كأفعالػو، كحكػـ جنايػة ىػذيف حكػـ مػا جػرل مجػرل طريؽ ب
 .(ْ)اىيهتي مف األدلة عمى عدـ اعتبار سلما   الخطه

 اءالفقياختمؼ قد فأم شرب الخمر متعمدا متعديا مختارا،   كأما إف كاف غير معذكر بسكره
 : اؿقك أالصادرة عنو عمى  تصرفاتوفي صحة 

ال يميػز األرض مػف السػماء كال الرجػؿ مػف المػرأة  بتصرفات السكراف الػذمأنو ال يعتد  القوؿ األوؿ:
وقػػوؿ عػػف ، (ٔ)وقػػوؿ لممالكيػػة، (ٓ)يػػةفالحن الطحػػاوي مػػفو الكرخػػي اختيػػار  كىػػك .فيػػك كػػالمجنكف

                                                                                      
/ ِ(، القاضي عبد الكىاب: التمقيف في الفقة المالكي )ُِٕ/ ّ(، الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ُْٕ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ُ

اممي:: المباب في الفقو الُٔٗ/ ُّالحاكم الكبير ) الماكردم:(، ُٕٗ المبدع في ابف مفمح: (، ّّٖشافعي )ص (، ابف المىحى
 .(ِّٖ/ ٕشرح المقنع )

 (.ِّٗ/ ِ، عبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )(ّّٓ/ ُِالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي ) العمراني: ((ِ
 ( مف ىذا المطمب.ّٔانظر: )ص: (ّ) 
(، ابف تيمية: ُْٔ/ ٔ، الماكردم: الحاكم الكبير )(ْٔ/ ْمنح الجميؿ )عميش:  (.َّ/ ٓالبحر الرائؽ )ابف نجيـ: (ْ) 

 (.ُُٗ/ ٓ(، ابف القيـ: زاد المعاد في ىدم خير العباد )َِْ/ ْالفتاكل الكبرل )
 (.ّْٓ/ ْالبخارم: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )(ٓ) 
 (.ْْ/ ْمنح الجميؿ )عميش: (ٔ) 



 

  }41 { 
 

  

 وشروطو وطرؽ إثباتو ومشروعيتو حقيقة اإلحصاف وأنواعو الفصؿ األوؿ
 

 -عثمػافكنقػؿ ذلػؾ عػف ، (ّ)الظاىريػة كىػك مػذىب ،(ِ)روايػة عػف اإلمػاـ أحمػدو ، (ُ)أيضا الشافعي
 . (ٔ)وابف القيـ، (ٓ)ابف تيمية واختاره، (ْ)-رضي اهلل عنو

قػوؿ عػف و ، (ٖ)المالكيػةبعض و ، (ٕ)الحنفية السكراف: كىك مػذىبتصرفات صح تأنو  القوؿ الثاني:
 .(َُ)الحنابمةرواية عف و ، (ٗ)الشافعي

سبيؿ المعتكه  بعض تصرفاتوسبؿ السكراف في يركف أف  إذ لبعض المالكيةكىك قكؿ  القوؿ الثالث:
عتقػو كطبلقػو  أمػا ،قػراره بالػديفا  نكاحو كبيعو كابتياعو كعطاياه كىباتو ك ا  نكاحو ك   كال يمزمو منو شي

 .(ُُ)تصرفاتوصح فت كالسرقة كالقذؼ الزنامثؿ  ،الحدكدك 
 يرجع إلى ما يهتي: وسبب الخالؼ

 االختبلؼ في فيـ النصكص. .ُ

 في صحة األحاديث. االختبلؼ .ِ

مػػػف أىػػػؿ الخطػػػاب أجػػػاز االخػػػتبلؼ فػػػي تكميػػػؼ السػػػكراف فمػػػف نظػػػر إلػػػى أنػػػو مكمػػػؼ أم أنػػػو  .ّ
شػػرط التكميػػؼ عقمػػو الػػذم ىػػك لفقػػده تصػػرفاتو كميػػا كمػػف نظػػر إلػػى أنػػو لػػيس مػػف أىػػؿ الخطػػاب 
 اعتبره كالمجنكف في عدـ تكميفو فمـ يجز تصرفاتو كميا.

بالسػػبب  مفضػػي إلػػى السػػكر  فمػػف اعتػػد بػػو ربػػط الحكػػـاالخػػتبلؼ فػػي مػػدل االعتػػداد بػػالطريؽ ال .ْ
بشربو فيؤاخذ، كمػف لػـ يعتػد بالسػبب  يافصحت عنده تصرفات السكراف بطريؽ محـر ككنو متعد

                              
 (.ٕ/ ٕالماكردم: الحاكم الكبير )(ُ) 
(، الككسج: َُُمتف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ )ص:  (، الخرقى:ُُُ/ ّلكافي )ابف قدامة: ا(ِ) 

سحاؽ بف راىكيو )  (.ْْٕٔ/ ٗمسائؿ اإلماـ أحمد كا 
: المحمى )(ّ)   (.ِْٕ/ ٗ(،)َٕٓ/ ٕابف حـز
 (.ّْٓ/ ْالبخارم: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )(ْ) 
 (.َِْ/ ْابف تيمية: الفتاكل الكبرل )(ٓ) 
 (.ُُٗ/ ٓابف القيـ: زاد المعاد في ىدم خير العباد )(ٔ) 
 (.ّْٓ/ ْ(، البخارم: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )ّْ/ ِْالسرخسي: المبسكط )(ٕ) 
 (. ُِْ/ ٗ: منح الجميؿ )عميش (.ّٖ/ ِمالؾ: المدكنة )(ٖ) 
 (.َِْ/ َُالماكردم: الحاكم الكبير )(ٗ) 

سحاؽ بف راىكيو )َُُ(، الخرقي: مختصر )ص: ُُُ/ ّ) يابف قدامة: الكاف(َُ)  / ٗ(، الككسج: مسائؿ اإلماـ أحمد كا 
ْْٕٔ.) 
: منح الجميؿ عميش(، ِٔٓ/ ْلنكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )ابف أبي زيد القيركاني: ا(ُُ) 

(ٗ /ّْٖ.) 
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نتًفػػػػي لػػػػـ يصػػػػح عنػػػػده أم تصػػػػرؼ لمسػػػػكراف سػػػػكاء بطريػػػػؽ محػػػػـر أك مبػػػػاح ككنػػػػو فاقػػػػد العقػػػػؿ  مي
 االختيار.

 األدلة:

 السكراف: فاتتصرّ  ةصحعدـ عمى أوًل: أدلة القوؿ األوؿ 

 :الكتاب والسنة واألثر والقياساستدلكا مف ك 

 أوًل: الكتاب:

ـْ ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوفَ } قكلو تعالى: - اَلَة َوَأْنُت   .(ُ){ َيا َأياَيا الَِّذيَف آَمُنوا َل َتْقَرُبوا الصَّ

نيػػى عػػف قػػرب ف، غيػػر معتبػػرة تػػوعباداف ك أقػػكاؿ السػػكر  -كتعػػالى سػػبحانو –اهلل جعػػؿ  وجػػو الدللػػة:
 .(ِ)عمى ىذا فقياءالصبلة مع السكر حتى يعمـ ما يقكلو، كاتفؽ ال

 ثانيًا: السنة:

اًلػؾو " ، -رضي اهلل عنو -في قصة ماعز -رضي اهلل عنو-ما ركاه بريدة . ُ اءى مىاًعزي ٍبفي مى : جى قىاؿى
م ـ-ًإلىى الن ًبيا  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : -صى : يىا رىسيكؿى اهلًل، طىياٍرًني، فىقىاؿى َوْيَحَؾ، اْرِجْع َفاْسَتْغِفِر اهلَل »، فىقىاؿى
: يىػا رىسيػكؿى اهلًل، طىياٍرنًػي، فىقىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل «َوُتْب ِإَلْيوِ  ػاءى، فىقىػاؿى ، ثيـ  جى ٍيرى بىًعيدو عى غى : فىرىجى ػم ى  -، قىاؿى صى

م ـى  سى مىٍيًو كى : يىػا «َحَؾ، اْرِجْع َفاْسَتْغِفِر اهلَل َوُتْب ِإَلْيوِ َويْ : »-اهللي عى ػاءى، فىقىػاؿى ـ  جى ، ثيػ ٍيرى بىًعيدو عى غى : فىرىجى ، قىاؿى
ػم ـى -رىسيكؿى اهلًل، طىياٍرًني، فىقىاؿى الن بًػيُّ  سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى ت ػى ًإذىا كىانىػًت الر اًبعىػةي، قىػاؿى لىػوي -صى : ًمٍثػؿى ذىًلػؾى حى

ـَ ُأَطيِّػػػُرؾَ »ؿي اهلًل: رىسيػػػك  ػػػهىؿى رىسيػػػكؿي اهلًل « مِفػػػي نىػػػى، فىسى : ًمػػػفى الزا ػػػم ـى -فىقىػػػاؿى سى مىٍيػػػًو كى ػػػم ى اهللي عى  َأِبػػػوِ : »-صى
: « مُجُنػػوفٌ  ، فىقىػاؿى ٍجنيػػكفو ـٍ يىًجػػٍد ًمٍنػػوي ًريػػحى « مَأَشػػِرَب َخْمػػرًا»فىػػهيٍخًبرى أىن ػػوي لىػػٍيسى ًبمى ػػؿه فىاٍسػػتىٍنكىيىوي، فىمىػػ ـى رىجي  فىقىػػا

، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ، قىاؿى ٍمرو م ـى  -خى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ، فىهىمىرى ًبًو فىريًجـى « مَأَزَنْيتَ : »-صى ـٍ : نىعى  .(ّ)"فىقىاؿى

فمكال افتراؽ حكمو بالسكر  ،ىو ليعمـ بذلؾ حاؿ سكره مف صحكهااستنكب ـايقال وجو الدللة:
ظاىر في أف السكر يمنع مف ترتب الحكـ عمى مف  ىذاك  ،كالصحك لما كاف ألمره بذلؾ تهثيره

 .(ْ)اتصؼ بو

                              
 (.ّْسكرة النساء: مف اآلية )(ُ) 
 (.َِّ/ ٓ) لجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي: ا(ِ) 
 ((.ُٓٗٔ(، )ح/ ُِِّ/ ّأخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: مف اعترؼ عمى نفسو ، )(ّ) 
 (.َِْ/ َُ(، الماكردم: الحاكم الكبير )َِٖ-ِٕٗ/ ٔالشككاني: نيؿ األكطار ) (ْ)
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:  -رضي اهلل عنو -عمي . كعف ِ ،"قىاؿى كىاًصرى شىاًرفىي  ٍمزىةي خى بىقىرى حى
مىٍيًو -فىطىًفؽى الن ًبيُّ  (ُ) م ى اهللي عى صى

م ـ سى ٍينىاهي، ثي  -كى ٍمزىةي قىٍد ثىًمؿى ميٍحمىر ةه عى ٍمزىةى، فىًإذىا حى ًبيده أًلىًبي، فىعىرىؼى يىميكـي حى ٍمزىةي: ىىٍؿ أىٍنتيـٍ ًإال  عى ـ  قىاؿى حى
م ـى -الن ًبيُّ  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى رىٍجنىا مىعىوي  -صى رىجى كىخى ، فىخى  .(ِ)"أىن وي قىٍد ثىًمؿى

بذلؾ خذ ؤا: " كىذا القكؿ لك قالو كاحد غير سكراف لكاف ردة ككفرا، كلـ ي-رحمو اهلل-قاؿ ابف القيـ 
 .(ّ)حمزة"

 ثالثًا: األثر:

 إذ  أف السكراف عنده بمنزلة المجنكف -رضي اهلل عنو -قد صح عف عثماف بف عفافأنو  -ُ
 :  .(ْ)«َلْيَس ِلَمْجُنوٍف َوَل ِلَسْكرَاَف َطاَلؽٌ »قىاؿى

ب اسو  -ِ قىاؿى اٍبفي عى  .(ٓ)«اِئزٍ َطاَلُؽ السَّْكرَاِف َوالُمْسَتْكَرِه َلْيَس ِبجَ : »-رضي اهلل عنيما– كى

 .(ٔ)«ليس طالؽ السكراف بشيء»عف طاكس قاؿ:  -ّ

 رابعًا: القياس:
 كانعداـ  نتفاء االختياراللفقده شرط التكميؼ الذم ىك العقؿ ك  نظران قياسو عمى المجنكف  .ُ

 .(ٕ)كالمجنكف رفع عنو القمـ بنص الحديثالقصد، 

كالسكراف ال  ئـ يتنبو إذا نبو،الناألف فكؽ غفمة النائـ،  ة السكرافغفمقياسو عمى النائـ  ككف  .ِ
 .(ٖ)رفع القمـ عنو الذم نص عميو الحديثتطبيؽ حكـ مف النائـ في أكلى فيككف يتنبو 

  نزؿيالسكر حدثان، ك  يكفالسكراف كالصاحي، لـ  كافإذا ناقض لمكضكء فالسُّكر حدثه  .ّ

 .(ٗ)منزلةى الصاحي، كىذا بعيده 

                              
: ) خكاصر ( جمع خاصرة . قكلو : ) شارفي ( تثنية قكلو: ) بقر ( بفتح الباء المكحدة كتخفيؼ القاؼ أم : شؽ قكلو (ُ) 

شارؼ أضيؼ إلى ياء المتكمـ كالفاء المفتكحة كالياء مشددة ، كالشارؼ بالشيف المعجمة ككسر الراء كىي المسنة مف النكؽ. 
 (.ِِٓ/ َِانظر: العيني: عمدة القارم )

 ((. ْٓ/ ٕغبلؽ كالكره، )أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الطبلؽ، باب: الطبلؽ في اإل(ِ) 
 (.ُُٗ/ ٓابف القيـ: زاد المعاد في ىدم خير العباد )(ّ) 
 ((.ْٓ/ ٕأخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الطبلؽ، باب: الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكره، )(ْ) 
 المرجع السابؽ، نفس الجزء كالصفحة.(ٓ) 
 (.َُِّٔ، )ح/ (ّٖ/ ٕ) مصنؼ :عبد الرزاؽ الصنعاني(ٔ) 
 (.ُْٖ/ َُالماكردم: الحاكم الكبير )(ٕ) 
 (.ّْٓ/ ْكشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )عبد العزيز البخارم: (. ُٕٔ/ ٔالسرخسي: المبسكط )(ٖ) 
 (.ُُِ/ ُياية المطمب في دراية المذىب )الجكيني: ن(ٗ) 
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 بصحة تصرفات السكراف:ف القائمووىـ ثانيًا: أدلة الفريؽ الثاني 

  :بالكتاب واألثر والمعقوؿكاستدلكا عمى قكليـ 

 أوًل: الكتاب: 

ـْ ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُموا َما َتُقوُلوفَ قكلو تعالى: } - اَلَة َوَأْنُت   .(ُ){...َيا َأياَيا الَِّذيَف آَمُنوا َل َتْقَرُبوا الصَّ

 . (ِ)خطاب السكراف يدؿ عمى تكميفو وجو الدللة:

يمػـز منػو قربػاف الصػبلة كػذلؾ،  مبػهف النيػى فػي اآليػة إنمػا ىػك عػف أصػؿ السػكر الػذ أجيب عميو:و 
أنػو نيػي عػف  كأ يعقػؿ الخطػاب  إذ مخاطبػة الػذم ال يعقػؿ ال فائػدة منػو، ممؿ الػذكقيؿ إنو نيى لمثٌ 

{ دليػػػؿ عمػػػى أف لُػػػوفَ َحتَّػػػى َتْعَمُمػػػوا َمػػػا َتُقو } يػػػةكأيضػػػا قكلػػػو فػػػي آخػػػر اآل ،السػػػكر عنػػػد إرادة الصػػػبلة
 ،فكيؼ يككف مكمفا كىك غيػر فػاىـ، كالفيػـ شػرط التكميػؼ ،السكراف يقكؿ ماال يعمـ، كمف كاف كذلؾ

 .(ّ)صكؿكما تقرر في األ

 ثانيًا: األثر:

  مػنيـ عمػي وتصػرفاتأقػامكا السػكراف مقػاـ الصػاحي فػي  -يـمػياهلل ع كافرض -أف الصحابة
ذا سػػكر ىػػذَ اؿ: "حيػػث قػػ -رضػػي اهلل عنػػو –بػػف أبػػي طالػػب  ذا ىػػذىَ ِإذا شػػرب سػػكر َواِ  افتػػرى  ى َواِ 

 .(ْ)"وَعمى المفتري َثَماُنوف جمَدة

 .(ٓ)"«ما أصاب السكراف في سكره أقيـ عميو»عف ابف عباس قاؿ: ك  -

 ثالثًا: المعقوؿ:

ال ينػػافي أىميػػة  والسػػكر ال ينػػافي أىميػػة األداء ألنػػ، فبمخاطىػػؼ ؼ كالمكمىػػمكمىػػاسػػتنادا إلػػى أنػػو  .ٔ
كميػا  يةحكاـ الشػرعاألألنيا بالعقؿ كالبمكغ، كالسكر ال يؤثر في العقؿ باإلعداـ فيمزمو   طابالخ

 .(ٔ)مف الصبلة كالصـك كغيرىما كتصح عباراتو كميا بالطبلؽ كالعتاؽ
زجػرا تفريطػو  فرط بإزالة عقمو فيما يدخؿ فيو ضررا عمى غيره، فهلـز حكػـأدخمو عمى نفسو فأنو  .ِ

 . (ُ)عقكبة لوك 

                              
 (.ّْسكرة النساء: مف اآلية )(ُ) 
 (.ّٖٕ/ ٖالطبرم: جامع البياف )(ِ) 
 (.ّٔ/ ُٕ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي(( [ )النككم: ػ(ّ) 
 (.ِٔٔ/ ِّعمدة القارم شرح صحيح البخارم )العيني: (ْ) 
 (.َُِّٓ، )ح/ (ّٖ/ ٕ) : مصنؼعبد الرزاؽ الصنعاني(ٓ) 
 (.ّْٓ/ ْالبخارم: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم )(ٔ) 
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 . (ِ)مف باب ربط األحكاـ بهسبابيا، فبل يؤثر فيو السكرترٌتبه  وأن .ّ

ذريعػػة إلػػى تعطيػػؿ القصػػاص، إذ كػػؿ مػػف أراد قتػػؿ غيػػره، أك الزنػػا، أك  السػػكراف أف إسػػقاط أفعػػاؿ .ْ
السػػػرقة، أك الحػػػراب شػػػرب المسػػػكر، كفعػػػؿ ذلػػػؾ، فيقػػػاـ عميػػػو الحػػػد إذا أتػػػى جرمػػػا كاحػػػدا، فػػػإذا 

 . (ّ)و الحدم ىذا مما تهباه قكاعد الشريعة كأصكلياتضاعؼ جرمو بالسكر كيؼ يسقط عن

كفسػػػاد  ضػػػرر محػػػض، السػػػكراف ال يمكػػػف إلغاؤىػػػا إذا كقعػػػت، فإلغػػػاء أفعػػػاؿ األفعػػػاؿمفاسػػػد أف  .ٓ
 .(ْ)رمنتش

   ثالثًا: أدلة القوؿ الثالث:
 عمى النحك التالي: بالمعقوؿكاستدلكا عمى قكليـ 

يربح فيقكؿ كنت صػحيحا كقػد  قدفيعمـ  العدـ إجازة بعض التصرفات كالبيع كالنكاح، ألنو 
الطبلؽ سػػكراف، أمػػا إجػػازة سػػائر تصػػرفاتو كػػنػػو أمػػف يعمػػـ فنكاحػػو كبالنسػػبة ليخسػػر فيػػدعي السػػكر 
خػذ متػاع ىػذا كيقػع فػي الحػدكد هيقتؿ ىذا كي قد ذ  إدخؿ ذلؾ عمى نفسوأنو كالعتؽ كالجراح كالقتؿ أل

 .(ٓ)-رضي اهلل عنو -رعمكبذلؾ قضى  ،مزمو الحدكدفي لذا ،كيدعي السكر
 .(ٔ)«السَّْكرَاُف َيُجوُز َطاَلُقُو َوِعْتُقُو، َوَل َيُجوُز ِشرَاُؤُه َوَل َبْيُعوُ »كعف الحسف البصرٌم، أنو قىاؿ: 

  المختار: الرأي

كذلػػػؾ   قػػػكؿ الفريػػػؽ األكؿ القائػػػؿ بعػػػدـ االعتػػػداد بتصػػػرفات السػػػكرافىػػػك  -كاهلل أعمػػػـ –الػػػراجح 
 لؤلسباب التالية:

 قكة حجتيـ.ل .ُ

 تصرفاتو.ل ، كمف كاف كذلؾ ال حكـكما يفعؿ ال يعمـ ما يقكؿكلككف السكراف فاقد اإلدراؾ  .ِ

 أثر اختالؼ الفقياء في تكميؼ السكراف والعتداد بتصرفاتو، عمى تحقيؽ اإلحصاف:

                                                                                      
 (.ُِْ/ ّالختيار )(، المكصمي: اِِْ/ ُبتدم )المرغيناني: اليداية في شرح بداية الم(ُ) 
 (.ُِٗ/ ٓابف القيـ: زاد المعاد في ىدم خير العباد )(ِ) 
 (.ُّٗ/ ٓالمرجع السابؽ )(ّ) 
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.(ْ) 
 (.ْٔٓ-ِٔٓ/ ْابف أبي زيد القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )(ٓ) 
(، ُِٓ/ ّأخرجو البييقي في السنف الصغرل: )كتاب: الخمع كالطبلؽ، باب: تكريث المبتكتة في مرض مكتو، )(ٔ) 
 ((.ِْْٖ)ح/
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إف الخبلؼ بيف الفقياء فػي تكميػؼ السػكراف كحكػـ تصػرفاتو ينسػحب عمػى ثبػكت اإلحصػاف 
تكميؼ السكراف كاالعتداد بتصرفاتو  حكػـ بثبػكت إحصػانو فػي حػاؿ كطئػو فػي قاؿ ب مف عدمو  فمف

 فر سائر شركط اإلحصاف.انكاح صحيح ساعة سكره، مع تك 

أمػػا عمػػى رأم القػػائميف بعػػدـ تكميػػؼ السػػكراف كعػػدـ االعتػػداد بتصػػرفاتو، فػػبل يعػػدُّ الػػكاطئى فػػي النكػػاح 
 لشركط. فرت سائر ااالصحيح كىك سكراف محصنا حتى لك تك 

 الرأي المختار:

عػػػدـ  -كاهلل أعمػػػـ -حتػػػو مػػػف عػػػدـ االعتػػػداد بتصػػػرفات السػػػكراف  يتػػػرجح ىنػػػا تبعػػػا لمػػػا رجٌ 
إحصاف الكاطئ في نكاح صحيح في حاؿ سكره، لنفس األدلة كاألسباب التػي تػـ االسػتدالؿ بيػا فػي 

لكمػػػاؿ، كتمػػػاـ عػػػدـ اعتبػػػار تصػػػرفات السػػػكراف ككنػػػو كػػػالمجنكف فاقػػػد اإلدراؾ، كىػػػذا ينػػػافي صػػػفات ا
 النعمة المطمكبة لئلحصاف.

 :اشتراط الحرية في اإلحصافالشرط الثاني: 

ممػػا يجعمػػو متسػػما بصػػفات الكمػػاؿ  ،(ُ)عرفنػػا أف اإلحصػػاف ىػػك تكامػػؿ الػػنعـ فػػي المحصػػف
المانعػػة مػػف الكقػػكع فػػي الفػػكاحش كالػػدنايات. كال شػػؾ أف الحريػػة تمثػػؿ إحػػدل ىػػذه الػػنعـ ألنيػػا تػػزيف 

. كقػد اتفػؽ الفقيػاء عمػى أف (ِ)سو فتمنعو مف البغاء كذلػة االسػترقاؽ كنقػص القبػائحصاحبيا كتنزه نف
. كلكػنيـ اختمفػكا فػي حكػـ إحصػاف (ّ)الحر إذا كطئ الحرة في قبميا في نكاح صحيح كانا محصػنيف

فػبل داعػي لمتطػرؽ ، األدلػة عمييػاكذكر  ،في ذكرىا قد أسيبت كتب الفقو صكرعدة في  العبد كاألمة
فػي زمػف مػف األزمػاف، النعداـ كجكد الرؽ فػي عصػرنا الحاضػر، كعمػى فػرض كجػكده نظرا   ىنا ليا

ف حصػؿ العتػؽ لمػزكجيف فيحصػنا بحصػكؿ  فبل إحصاف في ظمو، لمنقصاف كعدـ اسػتيفاء النعمػة، كا 
 .(ْ)ىذه المسهلة ينظر في مكاطف البحث، كلبلستفادة كاالستزادة في كطء جديد بعد العتؽ

 راط اإلسالـ لإلحصافاشت: الشرط الثالث

 لئلحصاف عمى قكليف ىما: اإلسبلـط ار تشااختمؼ الفقياء في 

                              
 ( مف ىذا الفصؿ.ُِ)( انظر: ص(ُ
 (. ّٖٓ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )َِْ/ ّ( ابف رشد: المقدمات المميدات )(ِ
(، النككم: ػ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة ُْٔ/ ٓ(، السرخسي: المبسكط )ِٖٔ/ ٔ( العيني: البناية شرح اليداية )(ّ

 (.ٖ/ َِالسبكي كالمطيعي(( [ )
 ( انظر مراجع شركط اإلحصاف.(ْ
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شرط فػي اإلحصػاف.  اإلسبلـف به: (ّ)، ورواية عف أحمد(ِ)والمالكية، (ُ)محنفيةل كىكالقوؿ األوؿ: 
 .فبل يككف الكافر محصنا، كال تحصف الذمية مسمما

في ظاىر  أبو يوسؼ مف أصحاب أبى حنيفة كافقيماكي (ٓ)والحنابمة (ْ)مشافعيةل كىكالقوؿ الثاني: 
 ، بهف اإلسبلـ ليس شرطان لئلحصاف.(ٔ)الركاية عنو

 سبب الخالؼ:

 يرجع سبب الخبلؼ في المسهلة إلى:

 ـ شرعنا اإلسبلمي.كٍ أـ أنو حي  ،ثـ نس  ،ىؿ كاف بالتكراة ،االختبلؼ في حكـ رجـ الييكدييف .ُ

 جيو الداللة منيا.أك في تك  ،االختبلؼ في مدل صحة النصكص .ِ

ىػؿ ىػك كجػكد  ،كالنظرة إلى مفيكـ الزاجػر كالمػانع مػف الزنػا تفسير لفظ اإلحصافاالختبلؼ في  .ّ
 أـ ىك تماـ النعمة ككماؿ الحاؿ. ،النعمة كانكسار الشيكة في الحبلؿ

 األدلة:

 أوًل: أدلة القائميف باشتراط اإلسالـ لإلحصاف:

 التالي: عمى النحك السنة، والمعقوؿاستدلكا مف 

 أوًل: السنة:

اًلؾو  .ُ : لىوي رىسيكؿي الم ًو -رضي اهلل عنو  - عىٍف كىٍعًب ٍبًف مى ، يىييكًدي ةن فىقىاؿى ك جى -، أىن وي أىرىادى أىٍف، يىتىزى
م ـى  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى ُنؾَ : »-صى ْجَيا؛ َفِإنََّيا َل ُتَحصِّ  .(ٕ)«َل َتَزوَّ

 .(ٖ)«َفَمْيَسِ ُمْحَصفٍ  َمْف َأْشَرَؾ ِبالمَّوِ  » قاؿ: -اهلل عميو كسمـ صمى – عف ابف عمر، عف النبي .ِ

                              
 (.ّٗ/ ٗ(، السرخسي: المبسكط )ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ُ) 
 (.ُِٗ/ ْابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )(ِ) 
سحاؽ بف راىكيو ) (، المركزم:َْ/ ٗامة: المغني )ابف قد(ّ)   (.ُِّٔ/ ْمسائؿ اإلماـ أحمد كا 
 (.ٗ/ َِ)النككم: ػ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي(( [ (ْ) 
 (.ِْٕ(،الخبلؿ: أحكاـ أىؿ الممؿ كالردة مف الجامع لمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص َْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٓ) 
 (.ِٖٓ/ ٔ(، العيني: البناية شرح اليداية )ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ٔ) 
((، ُّٕٓٗ(،)ح/ُِٔ/ٖ،)مف قاؿ مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف أخرجو البييقي في السنف الكبرل:)كتاب: الحدكد، باب:(ٕ) 

 (.ََٓ/ ّفي كتاب األحكاـ )ابف القطاف الفاسي: بياف الكىـ كاإليياـ ، انظر: كالحديث: منقطع كضعيؼ اإلسناد
(، ُِٓ/ٖ، )مف قاؿ مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الحدكد، باب:(ٖ) 
 (.ُُٓ/ِ) السمسمة الضعيفة ((، قاؿ األلباني: ضعيؼ. انظر: األلباني:ُُّٕٗ)ح/
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كىذا دليؿ عمى أف  ،أىؿ الكتاب غير محصنيفأف  األحاديث كاضحة الداللة عمىوجو الدللة: 
 .(ُ)اإلسبلـ شرط لئلحصاف

 ثانيًا: المعقوؿ:

 عمى النحك التالي:عدة وجوه  كاستدلكا عمى ذلؾ مف

فيمنع مف  اإلسبلـ نعمة كاممة مكجبة لمشكرألف اإلسبلـ  كال فضيمة مع عدـ  فضيمة اإلحصاف .ُ
 .(ِ)رفي مكضع الشك افالزنا الذم ىك كضع الكفر 

شػترط سػائر كمػا ال يي  ،ز اشػتراط اإلسػبلـ لمعنػى الفضػيمة كالكرامػة كالنعمػةاجػك : بعدـ رض عميوواعتُ 
 نػػػى التغمػػػيظ  ألف الكفػػػر أليػػػؽ بيػػػذا مػػػفمػػػف العمػػػـ كالشػػػرؼ كال يجػػػكز اشػػػتراط اإلسػػػبلـ لمع الفضػػػائؿ
تقػاـ ىػذه العقكبػة عمػػى  تلمتخفيػؼ كالعصػمة كالكفػر مػف دكاعػػي التغمػيظ فػإذا كانػ فاإلسػبلـ ،اإلسػبلـ

 .(ّ)المسمـ بارتكاب ىذه الفاحشة فعمى الكافر أكلى

 .(ْ)طبع المسمـ ينفر عف االستمتاع بالكافرة .ِ

 .(ٓ)كنو إليياالكافرة في حؽ المسمـ ناقصة الحاؿ ال يتـ سك .ّ

 .(ٔ)إقامة الحد طيارة مف الذنب كالمشرؾ ال يطير إال في نار جينـ .ْ

 ،النعمة فإف الثيكبة بالنكاح الصحيح شرط إليجاب الرجـ العتبار معنى ،بالثيكبة استدالالن  .ٓ
شترط فكذلؾ اعتقاد الحرمة يي  ،شترط بطريؽ ىك نعمةشترط إلقامة الرجـ يي كيتبيف بيذا أف ما يي 

 ،بؿ أكلى  ألف أصؿ النعمة في الكطء بممؾ اليميف مكجكد ،كذلؾ باإلسبلـ ،نعمة بطريؽ ىك
بالكطء بالنكاح اإلحصاف يثبت ف ،إنما انعدـ نيايتيا، كأصؿ النعمة منعدـ ىنا فيما يعتقده الكافر

 .(ٕ)العتبار معنى كماؿ النعمة، كالعبد كالكافر في ىذا ليس نظير الحر المسمـ

باجتماع المكانع تتغمظ باجتماع النعـ لما في ارتكاب الفاحشة مف كفراف الجريمة كما تتغمظ  .ٔ
كرضي اهلل عنيف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -النعمة، كليذا ىدد اهلل تعالى نساء رسكؿ اهلل 

                              
 (.ْْٔ/ ُُأبك جعفر الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار )(ُ) 
 (.ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )، (ُْ/ ٗ: المبسكط )السرخسي(ِ) 
 (.َْ/ ٗالسرخسي: المبسكط )(ّ) 
 (.ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ْ) 
 (.ُْ/ ٗالسرخسي: المبسكط )(ٓ) 
ٍيًميٌ ٔٓ/ ٓالجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة )(ٔ)   (.ّٕٔٓ/ ٕ: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(، الزُّحى
 (.ُْٖ/ ٓ(. )َْ/ٗ) : المبسكطالسرخسي( (ٕ
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لزيادة النعمة عمييف . (ُ){يضاعؼ ليا العذاب ضعفيفبضعؼ ما ىدد بو غيرىف بقكلو تعالى }
عمى الزالت بما لـ يؤاخذ بو غيرىـ لزيادة النعمة  -صبلة كالسبلـ عمييـ ال -كعكتب األنبياء 

 .(ِ)عمييـ

ؽ عميو اسـ بطنكسائر الفضائؿ ال ي ،ؽ عميو اسـ اإلحصافبيشترط في اإلحصاف ما ينط .ٕ
والذيف يرموف }: اإلحصاف، كأما اإلسبلـ فيطمؽ عميو اسـ اإلحصاف في قكلو تعالى

 .(ٓ) (ْ) {حصف فإف أتيف بفاحشةفإذا أ} :كقاؿ تعالى .(ّ) {المحصنات

الرؽ أثر مف آثار الكفر فإذا كاف اإلحصاف ال يثبت بكطء األمة بالنكاح لما فيو مف الرؽ  إف .ٖ
 ؿ  فؤلف ال يثبت بكطء الكافرة أكلى، كىذا ألف معنى االزدكاج ال يتـ مع االختبلؼ في الديف فقى 

 .(ٔ)رة كالمجنكنةا إلى صاحبو فكانت بمنزلة الصغيمما يركف كؿ كاحد مني
 ثانيًا: أدلة القائميف بعدـ اشتراط اإلسالـ لإلحصاف:

 عمى النحك التالي: السنة و المعقوؿاستدلكا مف 

 أوًل: السنة:

صػػمى -أخبػػره أف رسػػكؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنيمػػا -عػػف نػػافع أف عبػػد اهلل بػػف عمػػر ،عػػف عبيػػد اهلل -
حتى جاء  -صمى اهلل عميو كسمـ-انطمؽ رسكؿ اهلل ف ،أتى بييكدل كييكدية قد زنيا -اهلل عميو كسمـ
قػالكا نسػكد كجكىيمػا كنحمميمػا كنخػالؼ بػيف «. التػوراة عمػى مػف زنػى فػيمػا تجػدوف  »ييكد فقاؿ 

فجػاءكا بيػا فقرءكىػا حتػى إذا مػركا «. فثتوا بالتوراة إف كنتـ صػادقيف» كجكىيما كيطاؼ بيما. قاؿ 
ى آية الرجـ كقػرأ مػا بػيف يػدييا كمػا كراءىػا فقػاؿ لػو عبػد اهلل بآية الرجـ كضع الفتى الذل يقرأ يده عم

فػإذا تحتيػا آيػة الػرجـ  ،مػره فميرفػع يػده فرفعيػا -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بف سبلـ كىك مػع رسػكؿ اهلل 

                              
 (.َّسكرة األحزاب: مف اآلية )(ُ) 
ـي اٍسكيٍف  في ءادـ: -عز كجؿ –مثاؿ عمى ذلؾ، إذ قاؿ اهلل  -عمييما السبلـ  –كلنا في قصة ءادـ كيكنس ( (ِ قيٍمنىا يىا آدى }كى

ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى  كيبلى ًمٍنيىا رىغىدنا حى ن ةى كى ٍكجيؾى اٍلجى رىةى فىتىكيكنىا ًمفى الظ اًلًميفى )أىٍنتى كىزى بىا ىىًذًه الش جى ل ييمىا الش ٍيطىافي عىٍنيىا ّٓتىٍقرى ( فىهىزى
مىتى  ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض ميٍستىقىر  كى لىكي ـٍ ًلبىٍعضو عىديك  كى كي قيٍمنىا اٍىًبطيكا بىٍعضي ييمىا ًمم ا كىانىا ًفيًو كى  - ّٓ ( { ]البقرة:ّٔاعه ًإلىى ًحيفو )فىهىٍخرىجى

ًميفى )ّٕ ف  ييكنيسى لىًمفى اٍلميٍرسى كًف )ُّٗ[. كقاؿ في يكنس: }كىاً  ًضيفى َُْ( ًإٍذ أىبىؽى ًإلىى اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي ـى فىكىافى ًمفى اٍلميٍدحى ( فىسىاىى
( فىنىبىٍذنىاهي ُْْلىمىًبثى ًفي بىٍطًنًو ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى )( ُّْ( فىمىٍكالى أىن وي كىافى ًمفى اٍلميسىباًحيفى )ُِْ( فىاٍلتىقىمىوي اٍلحيكتي كىىيكى ميًميـه )ُُْ)

رىةن ًمٍف يىٍقًطيفو )ًُْٓباٍلعىرىاًء كىىيكى سىًقيـه ) مىٍيًو شىجى  [.ُْٔ - ُّٗ({ ]الصافات: ُْٔ( كىأىٍنبىٍتنىا عى
 (.ْسكرة النكر: مف اآلية )(ّ) 
 (.ِٓسكرة النساء: مف اآلية )(ْ) 
 (.َْ/ ٗ) سكطالسرخسي: المب(ٓ) 
 (.ُْٕ/ ٓ) المرجع السابؽ( (ٔ
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 ،فرجمػػا. قػػاؿ عبػػد اهلل بػػف عمػػر كنػػت فػػيمف رجميمػػا -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-فػػهمر بيمػػا رسػػكؿ اهلل 
 .(ُ)جارة بنفسوفمقد رأيتو يقييا مف الح

اإلحصػاف لمػا رجميمػا، فضػبلن عػف أف األديػاف عامػة تحػـر  فيلك كاف اإلسبلـ شرطنا  وجو الدللة:
 .(ِ)اإلسبلـ الزنا كما يحرمو

بػػػدليؿ أنػػػو  ؛الييػػػكدييف بحكػػػـ التػػػكراة -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ  -إنمػػػا رجػػػـ النبػػػي  واعتػػػرض عميػػػو:
بػػيف لػػو أف ذلػػؾ حكػػـ اهلل عمػػييـ، أقامػػو فػػييـ، كفييػػا فممػػا ت كسػػهليـ عػػف ذلػػؾ الحكػػـ عنػػدىـ، راجعيػػا،

إنػػػا أنزلنػػػا التػػػوراة فييػػػا ىػػػدى ونػػػور يحكػػػـ بيػػػا النبيػػػوف الػػػذيف أسػػػمموا لمػػػذيف أنػػػزؿ اهلل تعػػػالى: }
أف . كمػا (ٓ)( ْ)«مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف»، -الس بلـ الصبلة ك عميًو  -يؤيده قكلو . ك (ّ){ىادوا

 ،المدينة، كأف آية حد الزنا نزلت بعػد ذلػؾ -صمى اهلل عميو كسمـ  - عندما قدـ النبي الحادثة كانت
 . (ٔ)فكاف ذلؾ الحديث منسكخا

 وأجيب عمييـ بما يمي:

فػاحكـ بيػنيـ بمػا أنػزؿ اهلل بما أنزؿ اهلل إليو، بدليؿ قكلو تعػالى:}كاف رجـ الييكدييف حكما إنما  .ٔ
. كألنػو ال يسػػكغ (ٕ){عة ومنياجػاول تتبػع أىػواءىـ عمػا جػاءؾ مػػف الحػؽ لكػؿ جعمنػا مػػنكـ شػر 

نمػػا راجػػع  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -لمنبػػي  الحكػػـ بغيػػر شػػريعتو، كلػػك سػػاغ ذلػػؾ لسػػاغ لغيػػره، كا 
التػػكراة لتعػػريفيـ أف حكػػـ التػػكراة مكافػػؽ لمػػا يحكػػـ بػػو عمػػييـ، كأنيػػـ تػػارككف لشػػريعتيـ، مخػػالفكف 

اف ثابتا في حقيـ يجب أف يحكـ لحكميـ، ثـ ىذا حجة لنا، فإف حكـ اهلل في كجكب الرجـ إف ك
بو عمييـ، فقػد ثبػت كجػكد اإلحصػاف فػييـ، فإنػو ال معنػى لػو سػكل كجػكب الػرجـ عمػى مػف زنػى 
ف منعػكا ثبػكت الحكػـ فػي حقيػـ، فمػـ حكػـ بػو النبػي   -منيـ بعد كجكد شركط اإلحصاف منػو، كا 

   .(ٖ)م-صمى اهلل عميو كسمـ 
 .(ٗ)تحقيؽ التاري يحتاج إلى حديث رجـ الييكدييف  ادعاء نس  .ٕ

                              
 ((.ُٗٗٔ(، )ح/ ُِّٔ/ ّمسمـ في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: رجـ الييكد أىؿ الذمة في الزنا، )أخرجو (ُ) 
 (.َِٖ/ُُالنككم: شرح صحيح مسمـ )(ِ) 
 (.ْْسكرة المائدة: مف اآلية )(ّ) 
 (.ْٔ)سبؽ تخريج الحديث انظر: ص(ْ) 
 (.ِْٖ/ ٔلبناية شرح اليداية )العيني: ا(ٓ) 
 (.ِّْ -ِِْ/ ِإحكاـ األحكاـ ): (، ابف دقيؽ العيدُْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٔ) 
 (.ْٖسكرة المائدة: مف اآلية )(ٕ) 
 (.ُْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٖ) 
 (.ِّْ/ ِ: إحكاـ األحكاـ )ابف دقيؽ العيد(ٗ) 
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ألف مػف شػرطو   ال يصػحكالقيػاس عميػو  إحصػاف القػذؼألف حمؿ حديث رجػـ الييػكدييف عمػى ك  .ٖ
 .(ُ)ىنا العفة، كليست شرطا ىا

 ثانيًا: المعقوؿ:

 كاستدلكا عمى ذلؾ مف عدة كجكه عمى النحك التالي:

يايػػػػة فػػػػي المقصػػػػكد قػػػػد تػػػػـ كىػػػػك انكسػػػػار الشػػػػيكة بإصػػػػابة الحػػػػبلؿ كأف يكػػػػكف بطريػػػػؽ ىػػػػك ن إف .ُ
 .(ِ)النعمة

اشػػتراط اإلسػػبلـ لمزجػػر عػػف الزنػػا، كالػػديف المطمػػؽ يصػػمح لمزجػػر عػػف الزنػػا  ألف الزنػػا حػػراـ فػػي  .ِ
 .(ّ)األدياف كميا
 ، لكنو ال يتكامؿ إال بديف اإلسػبلـ صحيح الزجر يحصؿ بهصؿ الديفبهف  ،قكؿإف ال وأجيب عميو:

في مكضػع الشػكر، كديػف الكفػر لػيس بنعمػة  كضع الكفراف  -مف المسمـ  -فيككف الزنا  ،ألنو نعمة
 .(ْ)فبل يككف في ككنو زاجرا مثمو

 .(ٓ)الجناية بالزنى استكت مف المسمـ كالذمي، فيجب أف يستكيا في الحد .ّ

ظ الجريمة باعتبار الديف مف مى ظ الجريمة، كغً شترط لمعنى تغمٌ إنما يي  ،ما اشترط في اإلحصاف .ْ
 ،نو معتقدا لمحرمة كالمسمـ فقد حصؿ ما ىك المقصكدحيث اعتقاد الحرمة فإذا كاف ىك في دي

فكاف بو محصنا، فإف المحصف مف يككف في حصف كمنع مف الزنا كىك باعتقاده ممنكع مف 
 .(ٔ)فكاف محصنا ،الزنا، كقد أنذر عميو بالعقكبة في دينو

 الرأي المختار:

   كذلؾ لؤلسباب التالية:القكؿ باشتراط اإلسبلـ لتحقيؽ اإلحصاف -كاهلل أعمـ-ح عندم يترجٌ  

 ،اإلسػػبلـ نعمػػة كاممػػة مكجبػػة لمشػػكرألف اإلسػػبلـ  فضػػيمة كال فضػػيمة مػػع عػػدـ  اإلحصػػافف أل .ُ
كديف الكفر ليس بنعمة  فبل يككف فػي  ر،فيمنع مف الزنا الذم ىك كضع الكفر في مكضع الشك

 .ككنو زاجرا مثمو

                              
 (.ُْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ُ) 
 (.ُْ/ ٗالمبسكط ) السرخسي:(ِ) 
 (. ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ّ) 
  المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.(ْ) 
 (.َْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٓ) 
 (.ّٗ/ ٗالسرخسي: المبسكط )(ٔ) 
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 .نار جينـ ألف إقامة الحد طيارة مف الذنب كالمشرؾ ال يطير إال فيك  .ِ

 تماـ االستمتاع بالكافرة.ألف طبع المسمـ ينفر عف ك  .ّ

 .بل يتـ سككنو إليياف ،قياسا عمى األمةألف الكافرة في حؽ المسمـ ناقصة الحاؿ ك  .ْ

 :ثمرة الخالؼ

عتبر محصننا، يي  ألنو ال ،أبى حنيفة مرأ فيرجـ ال يي جمد ك يي أف المسمـ المتزكج مف كتابية إذا زنا  .ُ
ب أف يككف ىذا ىك الحكـ عند مالؾ لكال أنو ال يشترط جف المسمـ، ككاف يتحصى  إذ الكتابية ال

ف المسمـ، فإذا زنا المسمـ المتزكج مف رأيو تحصٌ  فيفإف الكتابية  ،الزكجيف، كمف ثـ فيالكماؿ 
الظاىر  ألف ىؤالء ال يعتبركف أىؿ كأحمد ك  الشافعيرجـ عند جـ عند مالؾ، كما يي كتابية ري 

 .(ُ)ا مف شركط اإلحصافاإلسبلـ شرطن 

أصحاب القكؿ  رجـ كعندجمد كال يي يي  أصحاب القكؿ األكؿ ب الحر إذا زنى عندي الثيٌ أف الذمٌ ك  .ِ
 .(ِ)رجـيي  الثاني

 

 :وجود النكاح صحيح: الشرط الرابع

تمػػؾ المعػػاني بإيجػػاز ألف  بيػػافىػػذا ، ك الشػػرعي صػػطبلحفػػي االك  ةمغػػفػػي ال ىلمناكػػاح معنػػإف 
 :ي تعريفوكتب الفقو أسيبت ف
 النكاح في المغة: 

. (ْ). كىك مصدر نكح الرجؿ المرأة ينكحيا إذا تزكجيا أك كاقعيػا(ّ)الضـٌ كالجمعالنكاح ىك 
أك مف نكح المطر األرض إذا ، كمنو قكليـ تناكحت األشجار: إذا تمايمت كانضـ بعضيا إلى بعض

 . (ٓ)اختمط بثراىا
 :في الصطالحالنكاح 

تعبيراتيـ كمف خػبلؿ ، فقد اختمفت (ُ)كاح عند الفقياء عمى تعريؼ كاحدلـ يستقر  تعريؼ الن
: "عقػػػد كىػػػكبيػػػنيـ  متفػػػؽ عميػػػوإلػػػى معنػػػى كاحػػػد كميػػػا عنػػػد اإلطػػػبلؽ ترجػػػع النظػػػر إلييػػػا نجػػػد أنيػػػا 

                              
 (.ّْٗ/ ِ(، عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )ُْ/ ٗ(، السرخسي: المبسكط )ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ُ) 
 (.ُِٕ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ِ) 
 (.ُِٕٕ/ ِالت يىانىكم: كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك ) (ّ)
 (.ٓ/ ِترتيب السندم ) -الشافعي: مسند الشافعي (ْ)
 (.ِْٔ/ ِالفيكمي: المصباح المنير ) (ٓ)
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ف اختمفكا في تعريفو تبعان لحقيقة المعقػكد عميػو. أىػك ممػؾ منفعػة االسػتمتاع بالالتزكيج".  م أـ زكجػةكا 
كىؿ ينعقد بكػؿا لفػظ يفيػد التمميػؾ أك الحػٌؿ أك  اع بيا لزكجيام أـ لكؿا منيما بصاحبومإباحة االستمت

 .ال ينعقد إال بمفظ "اإلنكاح" أك "التزكيج"م

إال إلػػػى  -عنػػػد اإلطػػػبلؽ-ال ينصػػػرؼ أنػػػو كخبلصػػػة القػػػكؿ فػػػي معنػػػى الناكػػػاح فػػػي عػػػرؼ الفقيػػػاء 
ييا. أىك حقيقة في الكطء مجاز فػي التػزكيجم أـ التزكيج. كأم ا حقيقتو في المغة كالشرع فقد اختمؼ ف

بعض العمماء ال يمانع في ككف ك  معكس ىذام أـ حقيقة في كؿٍّ منيما بحسب االشتراؾم أك التكاطؤ
 عمى عكس ذلؾ في الشرع. ك  حقيقتو لغة في الكطء دكف التزكيج.

انتفػاع الػزكج حػؿ عميػو كضػعو الشػارع ليرتػب  بهنو: عقد التزكيج الػذمالنكاح كعميو أستطيع تعريؼ 
الػزكج يممػؾ طمبػا لمنسػؿ. ك  . كاسػتمتاعيا ىػي بػو، كاستئناسػيماكسػائر بػدنيا توزكج ببضعكاستمتاعو 

 .(ِ)المنفعةحؽ بعقد النكاح ىذا االنتفاع كيختص بو كال يممؾ 
 الفرؽ بيف النكاح الصحيح والنكاح الفاسد:

 .(ّ)كط كأركاف النكاحشر  استجمع المنعقد الذمالنكاح الصحيح في الشرع ىو: 

إمػا بإسػقاط شػرط مػف شػركط صػحة النكػاح، أك  ،هدافسػمػا كػاف : ىػو بمفيـو الشػرعالنكاح الفاسد 
مػا بزيػادة تعػكد إلػى إبطػاؿ -لتغيير حكـ كاجب بالشرع مػف أحكامػو ممػا ىػك عػف اهلل   عػز كجػؿ، كا 

                                                                                      
امرأة لـ يمنع مف نكاحيا مانع شرعي، انظر: عرؼ الحنفية النكاح: بهنو عقد يفيد ممؾ المتعة أم حؿ استمتاع الرجؿ مف  (ُ)

(. كعرفو المالكية: بهنو عقد عمى مجرد متعة التمذذ ْ-ّ/ ّابف عابديف: الدر المختار كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )
خر. بآدمية غير مكجب قيمتيا ببينة قبمو غير عالـ عاقده حرمتيا إف حرميا الكتاب عمى المشيكر، أك اإلجماع عمى اآل

(. كعرفو الشافعية: بهنو عقد يتضمف إباحة كطء بمفظ اإلنكاح كالتزكيج، كما َّْ/ ّانظر: الطرابمسي: مكاىب الجميؿ )
(. البكرم ُٕٔ/ ٔاشتؽ منيما، كىك حقيقة في العقد مجاز في الكطء عمى الصحيح. انظر: الرممي: نياية المحتاج )

لحنابمة: بهنو عقد يعتبر فيو لفظ إنكاح أك تزكيج في الجممة عمى منفعة (. كعرفو أِٗ/ ّالدمياطي: إعانة الطالبيف )
(، ابف قدامة: َٖٓكعند إطبلؽ لفظو ينصرؼ إليو، ما لـ يصرفو عنو دليؿ. انظر: البيكتي: الركض المربع )ص:  االستمتاع
 (.ّ/ ٕالمغني )

ينتفع الزكج بكؿ ما يترتب عمى البضع مف المنافع  كالفرؽ بيف ممؾ االنتفاع كممؾ المنفعة أف ممؾ المنفعة يستمـز أف (ِ)
كليس كذلؾ فإف المتزكجة إذا نكحيا شخص أخر بشبية كهف اعتقد أنيا زكجتو فجامعيا خطه فإنو يككف عميو مير المثؿ كىذا 

فؽ عميو في المير تممكو ىي ال الزكج فمك كاف الزكج يممؾ المنافع ال ستحؽ المير ألنو مف منافع البضع، كىذا القدر مت
ف اختمفت عباراتيـ في نص التعريؼ. انظر: ابف نجيـ: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ كمنحة الخالؽ كتكممة  المذاىب كا 

 (.ٖٓ/ ّالطكرم )
كحتى يككف العقد صحيحا كامبل البد مف تكفر مجمكعة مف األركاف (. ّّٓ/ ِصالح الفكزاف: الممخص الفقيي )(ّ) 

المحؿ أم: رجؿ كامرأة معمكماف خالياف مف  ،الكلي، الشيكد، الصداؽ الصيغة )اإليجاب كالقبكؿ(، :الن سهذكرىا إجماكالشركط 
(. ابف حجر َِِ/ ِالدردير: الشرح الكبير لمشي  كحاشية الدسكقي )(. ُُ/ ٓانظر: المبسكط لمسرخسي ) ،المكانع الشرعية

 (.ّّٔ-ّّٓ/ ِلفقيي )صالح الفكزاف: الممخص ا(. ُِٕ/ ٕالييتمي: تحفة المحتاج )



 

  }53 { 
 

  

 وشروطو وطرؽ إثباتو ومشروعيتو حقيقة اإلحصاف وأنواعو الفصؿ األوؿ
 

بل حكػػـ لػػو قبػػؿ كيكػػكف منعقػػدان مػػف كجػػو الظػػاىر كيقتػػرف بػػالظيكر، فػػ، (ُ)شػػرط مػػف شػػركط الصػػحة
 .(ِ)حقكؽكال حكاـبعض األفيتعمؽ بو  ،الدخكؿظيكر فساده كحصكؿ الدخكؿ، كأما بعد 

 أثر النكاح الصحيح عمى اإلحصاف: 

ال خبلؼ بيف الفقياء في أنو ال إحصاف بدكف النكاح  فالنكاح يسمى إحصانا لقكلو تعالى: 
كألنػو  ،أم تػزكجف  (ٓ){فإذا أحصفتعالى } كلوكق. (ْ)ت  يعني المتزكجا(ّ){َواْلُمْحَصَناُت ِمَف النَِّساءِ }

الثيػػب بالثيػػب جمػػد مائػػة ورجػػـ » -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -لقكلػػو . ك (ٔ)نػػو مػػف الػػكطء الحػػبلؿيمكٌ 
 .(ٗ)الكاطئ في النكاح الحبلؿ في القبؿىك (ٖ)كالثيب .(ٕ)«بالحجارة

كبعػػػض أىػػػؿ ( َُ)دكمػػػنيـ مالػػػؾ كالشػػػافعي كأصػػػحاب الػػػرأم كأحمػػػ كاشػػػترط جميػػػكر الفقيػػػاء
 ، صحة النكاح لتماـ اإلحصاف. (ُُ)العمـ

بػهف يكػكف الزمػا، كعمػى ذلػؾ  ،فػي حصػكؿ اإلحصػاف بالنكػاح الصػحيح اكزاد المالكية شػرط
فػبل يتحقػؽ بػو اإلحصػاف إذا رده مػف  ،نو لك كاف في أحد الزكجيف عيب أك غػرر يثبػت بػو الخيػارفإ

 .(ُِ)إليو رده

                              
(. كالنكاح في العدة، كنكاح المتعة، كنكاح المحرمات، ككنكاح خامسة ُٖ/ ّابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )(ُ) 

-ِٔٔ/ ُبعد األربع، كبإدخاؿ األمة عمى الحرة، كغير ذلؾ مف األنكحة غير الصحيحة. انظر: السغدم: النتؼ في الفتاكل )
ِٕٔ.) 
 (.ّّٓ/ ِالكاساني: بدائع الصنائع ) (.ِٕٔ/ ُالسغدم: النتؼ في الفتاكل ) انظر:(ِ) 
 (.ِْسكرة النساء: مف اآلية )( (ّ
 (.ِّٖ/ ٕ: المبدع في شرح المقنع )ابف مفمح (،ُُٓ/ ٖ( الطبرم: جامع البياف )(ْ
 (.ِٓسكرة النساء: مف اآلية )( (ٓ
 (.ُِٕ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ٔ
 ((.َُٗٔ(، )ح/ُُّٔ/ّمسمـ في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: حد الزنا، )( أخرجو (ٕ
الثيب التي يككف كاطؤىا راجعا إلييا مف ثاب يثكب إذا رجع: انظر: الدكتكر سعدم أبك حبيب: القامكس الفقيي )ص: ( (ٖ
 (.ِْٖ/ ُابف منظكر: لساف العرب ) (.ْٓ
 . (ٖٖ/ ْالمكصمي: االختيار )( (ٗ

/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ُِٗ/ ْ(، ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )ّٗ/ ٗالمبسكط )( السرخسي: (َُ
 (.ّٗ/ٗ -ُّ/ ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِّٖ/ ٕ: المبدع في شرح المقنع )ابف مفمح (،ّٖٓ
 (. ْٖ/ ّ( ابف تيمية: الفتاكل الكبرل )(ُُ

(. كاختمفكا إذا أجازه عمى ثبلثة ِْ/ ٓف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ )، اب(ِّّ/ ّالباجي: المنتقى شرح المكطإ )(ُِ) 
أقكاؿ: أحدىا أنو يقع بو اإلحصاف، كىك قكؿ أشيب في كتاب ابف المكاز، كالثاني ال يقع بو إحصاف حتى يطه بعد اإلجازة، 

ثـ يستهنؼ عقد آخر، ال خيار فيو، كىك المشيكر المعمـك في المذىب. كالثالث أنو ال يقع بو ال إحصاف أصبل حتى يطمؽ 
كىذا ما يهتي عمى قكؿ ركاية ربيعة في المدكنة كمذىب األكزاعي أف العبديف الزكجيف إذا أعتقا ال يككناف محصنيف بذلؾ. 

 (.ِْ/ ٓانظر: ابف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ )
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لػػػػكطء فػػػػي النكػػػػاح الصػػػػحيح مشػػػػترط بػػػػالطبلؽ بمجػػػػرد أيضػػػػا أال يكػػػػكف ا يػػػػةفكاشػػػػترط الحن
  .(ُ)الدخكؿ

  وحجة الجميور في وقوع اإلحصاف بالنكاح الصحيح ىي:

فإنما يحصؿ بكطء ىك نعمة بؿ نياية فػي كتماـ الحرمة، اإلحصاف عبارة عف كماؿ الحاؿ،  أف .ُ
لػػيس بنكػػاح  ألنػػو النعمػػة، حتػػى ال يحصػػؿ بػػالكطء بممػػؾ اليمػػيف، كالػػكطء بالنكػػاح الفاسػػد حػػراـ

فػبل  الكطء فيو يككف في غير ممؾ، ككطء الشػبيةك  كىك مضاد لصفة الكماؿ كمناؼ لو  شرعي
 .(ِ)فبل يقع بو تحصيف ،تحصؿ بو صفات الكماؿ

تصكر بسػبب مشػركع سػكل النكػاح ألف الثيكبة عمى ما عميو أصؿ حاؿ اآلدمي مف الحرية ال يي ك  .ِ
فيسػػػتدعي أغمػػػػظ  ،الػػػرجـ أفحػػػش العقكبػػػات الصػػػحيح ككػػػاف المقصػػػكد بػػػو تغمػػػيظ الجريمػػػػة  ألف

 . (ّ)يككف أغمظف ،اإلقداـ عمى الزنا بعد إصابة الحبلؿفي الجنايات 

يػػردع عػػف الفػػكاحش كيكػػؼ  ألف بػػو قضػػى الػػكاطئ أك المكطػػكءة الشػػيكة كاسػػتكفى المػػذة فحقػػو أف .ّ
 .(ٗ)يمتنع عف الحراـك  عف القاذكرات

 حصاف بالنكاح الفاسد.إذ يقكؿ بحصكؿ اإل :الجميور (٘)أبو ثوروخالؼ 

مثػػؿ كجػػكب الميػػر ككجػػكب العػػدة ألف الصػػحيح كالفاسػػد سػػكاء فػػي أكثػػر األحكػػاـ  وحجتػػو فػػي ذلػػؾ:
 .(ٔ)فكذلؾ في اإلحصافكتحريـ الربيبة كأـ المرأة كلحكؽ الكلد، 

، ىػػك رأم الجميػػكر القائػػؿ باشػػتراط صػػحة النكػػاح لحصػػكؿ اإلحصػػاف  كذلػػؾ لقػػكة حجػػتيـ :اجحوالػػر 
 .ت الكماؿ البلزمة لئلحصافكاستيفاء صفا

 :ؿبُ في القُ  الوطءاشتراط : الشرط الخامس

الدكس بالقدـ يقاؿ: كطىهتو برجمي أم عمكتو. كالكطء كممة كىك العمك عمى الشيء  الوطء في المغة:
طػاء: مػا تكطػهت بػو مػف فػراش. كمػف هت لو المكػاف. كالكً كطٌ يقاؿ: تدؿ عمى تمييد شيء كتسييمو. ك 

                              
 (.ُِٕ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ُ) 
(، ِْ/ ٓ(. ابف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ )ُِٕ/ ّ(. الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ُُٓ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ِ

 (.ِّّ/ ّالمنتقى شرح المكطإ ) الباجي:
 (.ّٗ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ّ
 (.َِْ/ ّابف رشد القرطبي: المقدمات المميدات ) ،(ُُٗ/ ِفتح الكىاب ) األنصارم:( (ْ

انظر: ابف ليماف الكمبي أبك ثكر الفقيو صاحب الشافعي ثقة مف العاشرة مات سنة أربعيف. إبراىيـ بف خالد بف أبي اىك (ٓ) 
 (.ٖٗتقريب التيذيب )ص: حجر العسقبلني: 

 (.ُُٕ/ ُِ(، ابف حجر: فتح البارم )ّٗ-ّٖ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٔ) 
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ى بػػػالكطء عػػػف الجمػػػاع  الػػػذم ىػػػك إيػػػبلج ذكػػػر فػػػي فػػػرج، ليصػػػيرا بػػػذلؾ كنىػػػككػػػذلؾ يي معانيػػػو النكػػػاح، 
جامعيػػا  ألنػػو اسػػتعبلء. ككػػؿ مػػف الػػكطء نكحيػػا أك كالشػػيء الكاحػػد. فيقػػاؿ: كطػػئ زكجتػػو كطػػه، أم 
فيكػػكف زنػػى  ،فيكػػكف نكاحػػا حػػبلال، كمػػع أجنبيػػة ،كالجمػػاع أعػػـ مػػف الزنػػى، إذ قػػد يكػػكف مػػع امرأتػػو

 .(ُ)حراما
 الصطالح: الوطء في

 .(ِ)شترط اإلنزاؿإيبلج الحشفة بحيث يجب عميو الغسؿ كال يي  عند الحنفية:

كلػك بغيػر انتشػار أك مػػع لػؼ خرقػة خفيفػة ال تمنػع لػػذة ال  (ّ)أك قػدرىا ةتغييػب حشػػف عنػد المالكيػة:و 
  (ْ).أنزؿ أك لـ ينزؿ كثيفة، أك في ىكاء الفرج

 (ٓ).اء كاف معو إنزاؿ أك لـ يكفسك  ،ىك تغيب الحشفة في الفرج عند الشافعية:و 

حصػػؿ بػػو تغييػػب حشػػفة أصػػمية أك قػػدرىا إف فقػػدت بػػبل حائػػؿ فػػي فػػػرج  ءكطىػػك  عنػػد الحنابمػػة:و 
ف لـ ينزؿ. أصمي  (ٔ)كا 

  التعريؼ المختار:

كأنػو  خرج عف المعنػى المغػكميال  المعنى االصطبلحي بالنظر إلى تعريفات الفقياء نجد أف
تغييػب لػؼ خرقػة خفيفػة ال تمنػع اعتبػركا فػي ال المالكيػةفنجػد أف  تد بو،ال اختبلؼ بيف التعريفات يع

سػواء كػاف معػو إنػزاؿ أو لػـ  ،ب الحشػفة فػي الفػرجيػتغيكعميو فيمكننا أف نعػرؼ الػكطء بهنػو:  لذة،
 ف.يك

 األمور التالية: تحقؽ ب تحقؽالوطء المعتبر في اإلحصاف يو 

                              
(. الزبيدم: تاج العركس ُٖٗ -ُٓٗ/ ُ(. ابف منظكر: لساف العرب )ّّٖسعدم أبك حبيب: القامكس الفقيي )ص:  (ُ)
(. نشكاف الحميرم: شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك َُِ/ ٔ(،  ابف فارس: مقاييس المغة )ِْٗ - ُْٗ/ ُ)
(ُُ /َِٕٗ.) 

 (.ُِٕ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ ) (ِ)
ذلؾ لك كطئيا فكؽ الفرج، فهنزؿ كدخؿ كيفيـ مف قكؿ " قدر الحشفة " أنو لك أدخؿ بعض الحشفة لـ تحؿ كىك كذلؾ، كك (ّ)

 كعمى ىذا فإف الكطء في غير القبؿ ال يجعؿ الشخص محصنان. انظر: الحطاب:ماؤه في فرجيا فهنزلت لـ تحؿ كال تحصف 
   (.ْٖٔ/ ّمكاىب الجميؿ )

أة قكؿ أنيا كطئت ككجو ذلؾ أنو حكـ يتعمؽ بالجماع فبل اعتبار فيو إلنزاؿ كالحدكد ككجكب المير كيصدؽ عمى المر (ْ) 
(، الباجي: ٕٓ/ ٖالخرشي: شرح مختصر خميؿ ) بفرجيا ذكر الرجؿ أم: تعمؽ فرجيا بفرج الرجؿ كىك معنى صحيح. انظر:

 (.ِّّ/ ّالمنتقى شرح المكطه )
 (.ّٖٖ-ّٕٖ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير )(ٓ) 
 (.ّٖ /ٗالمغني )(، ابف قدامة: َٗ/ ٔ( )ُِْ/ ُالبيكتي: كشاؼ القناع )(ٔ) 
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  صمى اهلل -لقكلو   أنزؿ أك لـ ينزؿسكاء  ،بؿ عمى كجو يكجب الغسؿباإليبلج في القي  .ُ
 .(ُ)«َوالثَّيُِّب ِبالثَّيِِّب َجْمُد ِماَئٍة، َوالرَّْجـُ : »... -عميو كسمـ

الػرجـ، كالثيكبػػة ال  اشػترط الثيكبػػة إلقامػة حػػدٌ  -صػػمى اهلل عميػو كسػػمـ -أف رسػكؿ اهلل  وجػو الدللػػة:
 .(ِ)تككف إال بالكطء في القبؿ، فكجب اعتباره

ف عقد نكاحا صحيحا كا أجمع في ىذا الشرط  إذ (ّ) يف أىؿ العمـال خبلؼ بك  عمى أف الرجؿ، كا 
فيو خمكة صحيحة فبل يكػكف محصػنا حتػى يػدخؿ بزكجتػو كيصػيبيا فػي فرجيػا دكف دبرىػا  ألف ىػذه 

 .  (ْ)عف األبكار البلئي حدىف الجمدبو أمكر ال تعتبر بيا المرأة ثيبا، كال تخرج 
  والمحصنات مفالنكاح يسمى إحصانا  بدليؿ قكؿ اهلل تعالى: }أف يككف في نكاح  ألف  .ِ

. يعنػػػي المتزكجػػػات. فػػػإف كػػػاف الػػػكطء فػػػي غيػػػر نكػػػاح كػػػالزنى فػػػبل يصػػػير الػػػكاطئ بػػػو (ٓ){النسػػػاء
 .(ٔ)محصنا

  ، فإف كاف فاسدا فإف الكطء فيو ال يحصف، كىذا رأم جميكريحاصحأف يككف النكاح  .ّ
 يحصػؿ بػو إحصػاف كػكطء الشػبية. كقػاؿ أبػك ثػكر: يحصػؿ   ألنو كطء فػي غيػر ممػؾ فػبل(ٕ)الفقياء

اإلحصاف بالكطء في نكاح فاسد  ألف الصػحيح كالفاسػد سػكاء فػي أكثػر األحكػاـ مثػؿ كجػكب الميػر 
 .(ٖ)كتحريـ الربيبة كأـ المرأة كلحكؽ الكلد، فكذلؾ في اإلحصاف

الشػرائط ال يقػع  ألف الػدخكؿ قبػؿ اسػتيفاء سػائرذلؾ   اإلحصاف شرائط الدخكؿ آخركيعتبر 
اقتضاء الشيكة عمى سبيؿ الكماؿ، فبل تقع الغنية بو عف الحراـ عمى التماـ، كبعػد اسػتيفائيا تقػع بػو 

فيحصؿ بيا معنى اإلحصاف كىك  ،الغنية عمى الكماؿ كالتماـ، فثبت أف ىذه الجممة مكانع عف الزنا
  .(ٗ)الدخكؿ في الحصف عف الزنا

                              
 ((.َْٗٓ(، )ح/ ُُٓ/ٓأخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: حد الزنا، ) (ُ)
 .(ّٖ/ ٗ(، ابف قدامة: المغني )ْٖٔ/ ّالحطاب: مكاىب الجميؿ ) (ِ)

الماكردم: الحاكم (، ِّّ/ ّالمنتقى )الباجي:  (.ُِٕ/ ّ(. الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ٕٗابف المنذر: اإلجماع )ص (ّ) 
 (.ّٖ/ ٗ(، ابف قدامة: المغني )ُٔٗ/ ُّير )الكب
 (.ِّٖ/ ٕالمبدع في شرح المقنع )ابف مفمح:  (.ّٖ/ ٗابف قدامة: المغني ) (ْ)

 (.ِْسكرة النساء: مف اآلية )(ٓ) 
 (. ّٖ/ ٗابف قدامة: المغني )(، ُِٕ/ ّالزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ٔ) 
(. ِْ/ ٓ(. ابف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ )ُُٓ/ ٓالمبسكط )خسي: السر  (،ِّٖ/ ٔالعيني: البناية شرح اليداية )(ٕ) 

(، البيكتي: كشاؼ القناع َُّ/ ٗبف حجر الييتمي: تحفة المحتاج )(،  اُِٗ/ ْابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )
 (.ّٖ/ ٗ(، ابف قدامة: المغني )َٗ/ ٔ)

 (.ّٖ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٖ) 
 (. ّٖ/ ٕبدائع الصنائع )الكاساني: (ٗ) 
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 لصحيح عمى اإلحصاف:أثر الوطء الفاسد في النكاح ا

أك  ،صياـ نذر معيفالكطء في أك  ، كالنفاس،حيضكالكطء في الالكطء المحـر ىك  :الوطء الفاسد
 أك كؿ صـك في كتاب اهلل تعالى ،أك كفارة قتؿ أك ظيار أك يميف أك فدية أذل ،صياـ رمضاف

  .(ِ)أك مع ضيؽ كقت فريضة ،المسجدفي االعتكاؼ بأك  ،اإلحراـفي أك  (ُ)كاجب

 : قكليفعقد صحيح عمى فاسدا في  في إحصاف مف كطه كطهن  الفقياء اختمؼك 

 .(ْ)، وبعض المالكية(ٖ)الحنابمةكىك قكؿ  أنو ال يقع بذلؾ إحصاف، القوؿ األوؿ:

وبعض ، (ٔ)والشافعية (ٓ)الحنفيةجميكر الفقياء مػف  قكؿ كىك ،أنو يقع بذلؾ إحصاف :ثانيقوؿ الال
 .(ٕ)، ثـ رجع عنومالؾكقد قالو  المالكية

 أـ ألمر عارض. عيف الجماعىك ل ىؿ ،ىك االختبلؼ في سبب حرمة الكطء سبب الخالؼ:

 األدلة:

 :بالوطء الفاسد أوًل: أدلة القائميف بوقوع اإلحصاف

 عمى النحك التالي: بالمعقوؿكاستدلكا 

الكطء ف ،رةكقع عمى صفة محظك  لكنوك  ا،مباح كطئانو كك ال يؤثر في النكاح الكطء المحـر 
الصػػائمة، إذا كػػاف سػػبب الحػػٌؿ مسػػتمران  كأكطء المػػرأة الميٍحرمػػة  فػػي الحػػيض ال يكجػػب الحػػد، ككػػذلؾ

اسػػتعماؿ بػػؿ ألمػر عػػارض ك ،لعينػو سػبب التحػػريـ الفعمييػا  كذلػػؾ أف الحرمػة ليسػػت مختصػة بيػػا، 
فساد العبادة  .(ٖ)األذل كا 

                              
كاختمؼ في الكطء في صياـ التطكع كقضاء رمضاف كالنذر ألياـ ليست بهعيانيا، فقيؿ إف حكـ الكطء في ذلؾ كمو حكـ (ُ) 

الكطء الصحيح، قالو ابف حبيب في الكاضحة، كحكى أنو مجمع عميو مف قكؿ مالؾ كأصحابو، كليس بصحيح، كقيؿ إف حكـ 
الفاسد. كىك ظاىر قكؿ مالؾ الذم رجع إليو في ركاية سحنكف ىذه. كقيؿ إف حكـ الكطء في ذلؾ  الكطء في ذلؾ كمو حكـ

/ ٓحكـ الكطء الفاسد حاشا صياـ التطكع. كىك قكؿ مالؾ األكؿ في ىذه الركاية. انظر: ابف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ )
 (.ّّّ/ ّ(، الباجي: المنتقى )ِْ
 .(ِْ/ ٓف كالتحصيؿ )ابف رشد القرطبي: البيا(ِ) 
 (. ّٖ/ ٗابف قدامة: المغني )(، ُُٕ/ َُالمرداكم: اإلنصاؼ ) (ّ)
 (.ّّّ-ِّّ/ ّالباجي: المنتقى )، (ِْ/ ٓابف رشد القرطبي: البياف كالتحصيؿ ) (،ِٓٗ/ ٔمكاىب الجميؿ )الحطاب:  (ْ)

  (.ّٓ/ ٓابف نجيـ: البحر الرائؽ )(ٓ) 
 (.ّٖٖ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ُُُ/ ُٓنياية المطمب )الجكيني: (ٔ) 
 (.ِْ/ ٓلبياف كالتحصيؿ )بف رشد القرطبي: اا(ٕ) 
 (.َِٓ/ ُٕنياية المطمب )الجكيني:  (.َُْ/ ٗابف حجر الييتمي: تحفة المحتاج )(. ِّّ/ ّالباجي: المنتقى ) (ٖ)
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 :فاسدبالوطء ال ثانيًا: أدلة القائميف بعدـ وقوع اإلحصاف

 عمى النحك التالي: بالمعقوؿكاستدلكا 

الكطء ، فػكعقػد النكػاح ،فكجػب أف يقػع عمػى كجػو الصػحة ،معنى يؤثر في اإلحصػاف الكطء
كىكذا كػؿ مػا  ،فإنو ال يحصف كالكاطئ في الدبر ،ال تتعمؽ بو األحكاـ الشرعيةالذم يحرمو الشارع 

 .(ُ)كلك كاف في نكاح صحيح فيو عف مكاقعة الجماع -صمى اهلل عميو كسمـ  -نيى النبي 

نػو ال تتعمػؽ بػو األحكػاـ يقع بالكطء المحػـر فػي النكػاح الصػحيح  ألأف اإلحصاف ال  القوؿ الراجح:
 .فكجب أف يقع عمى كجو الصحة ،معنى يؤثر في اإلحصاف كألف الكطء الشرعية،

كال  ،الخمػػكةرد مجػػكال بصػػحيح خػػاؿو مػػف الػػكطء الصػػحيح،  : أف اإلحصػػاف ال يكػػكف بعقػػدوالخالصػػة
 .كال بكطء زنا أك شبية ،بالكطء في الدبر كما دكف الفرج

 

 :اشتراط الكماؿ بيف الزوجيف :الشرط السادس

بعػػد أف بينػػت أقػػكاؿ الفقيػػاء فػػي صػػفات الكمػػاؿ المشػػترطة لئلحصػػاف تبػػيف لػػي أف الفقيػػاء 
 اختمفكا في اشتراط الكماؿ بيف الزكجيف عمى قكليف:

 صكؿ اإلحصاف كجكد صفات الكماؿ في كبل الزكجيف كقت الدخكؿ.يشترط لحالقوؿ األوؿ: 
 .(ْ)واألصح عند الحنابمة، (ّ)وقوؿ لمشافعية .(ِ)الحنفيةكذىب إلى ىذا القكؿ: 

ال يشػػترط لحصػػكؿ اإلحصػػاف كجػػكد صػػفات الكمػػاؿ فػػي كػػبل الػػزكجيف كقػػت الػػدخكؿ القػػوؿ الثػػاني: 
 .  (ٓ)باستثناء الصبي إذا كطئ البالغة فإنو ال يحصنيا

، (ٖ)الصػػحيح عنػػد الشػػافعيةكىػك  ،(ٕ)والمالكيػػة ،(ٔ)مػػف الحنفيػػة يوسػػؼ وأبػ كذىػب إلػػى ىػذا القػػكؿ:
 .(ٗ)ووجو لمحنابمة

                              
 (. ّٖ/ ٗف قدامة: المغني )اب(، ّّّ-ِّّ/ ّالمنتقى ) (، الباجي:ِٓٗ/ ٔمكاىب الجميؿ )الحطاب:  (ُ)
 (.ّٖ/ ٕبدائع الصنائع )(، الكاساني: ُْٕ -ُْٔ/ٓ( السرخسي: المبسكط )(ِ
 (.ّْٓ/ ُِ: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )(، العمرانئّّ/ ّالميذب )( الشيرازم: (ّ
 (.ُُٕ/ َُ(. المرداكم: اإلنصاؼ )ِٗ/ ْ( ابف قدامة: الكافي )(ْ
 (.َِّ/ ِ( مالؾ: المدكنة )(ٓ
 (.ُِٕ/ ّ(، الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ٖٖ/ ْ( المكصمي: االختيار لتعميؿ المختار )(ٔ
 (. ُٕٗ/ ِ: التمقيف في الفقة المالكي )القاضي عبد الكىاب( (ٕ
 (.ّْٓ/ ُِ: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )(، العمرانئّّ/ ّالشيرازم: الميذب )( (ٖ
 (.ُُٕ/ َُ( المرداكم: اإلنصاؼ )(ٗ
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 األدلة:

 أوًل: أدلة القوؿ األوؿ:

 :عمى النحك التاليبالمعقوؿ استدلكا عمى قكليـ 

ف ينفػػر منػػػو عػػدـ تكامػػؿ الشػػركط فػػي أحػػدىما يشػػعر بنقصػػػاف حاليمػػا كيثيػػر شػػبية، فػػالجنك  إف .ُ
كبػيف البالغػة فػي كاليػة المباشػرة، كفػػي  الصػغيرة نػو ال مسػاكاة بػيفصػاحب الطبػاع السػميمة، ك أل

كفػػػػي ، فقممػػػػا يرغػػػػب فػػػػي الصػػػػغيرة لقمػػػػة رغبتيػػػػا فيػػػػو، كالصػػػػغير لميػػػػكه، (ُ)معنػػػػى قضػػػػاء الشػػػػيكة
كال ائػػػتبلؼ مػػػع االخػػػتبلؼ فػػػي  ،حػػػذرا عػػػف رؽ الكلػػػدلػػػنقص ممػػػؾ الحػػػؿ، ك المنككحػػػة المممككػػػة 

 .(ّ)الكافرة في حؽ المسمـ ناقصة الحاؿ ال يتـ سككنو إليياف ،(ِ)ديفال

 .(ْ)ألنو كطء لـ يصر بو أحدىما محصنا، فمـ يصر اآلخر محصنا، ككطء الشبيةك  .ِ
الرابػػع: أف يكػػكف شػػريكو فػػي الػػكطء ...  كالمحصػػف: مػػف كممػػت فيػػو أربعػػة أشػػياء:: "ابػػف قدامػػةقػػاؿ 

 .(ٓ)"لـ يحصؿ اإلحصاف، فمـ يحصؿ لشريكو ككطء الشبية مثمو في الكماؿ  ألنو إذا كاف ناقصان 
أنػو لػك دخػؿ الػزكج البػالغ العاقػؿ الحػر المسػمـ بزكجتػو كىػي صػبية أك : القوؿ األوؿوقد ترتب عمى 

مجنكنػػة أك أمػػة، ال يصػػير محصػػنان مػػا لػػـ يكجػػد دخػػكؿ آخػػر بعػػد زكاؿ ىػػذه العػػكارض  ألف اجتمػػاع 
مػػػاؿ حاليمػػػا، كىػػػذا يشػػػعر بكمػػػاؿ اقتضػػػاء الشػػػيكة مػػػػف ىػػػذه الصػػػفات فػػػي الػػػزكجيف معػػػان يشػػػعر بك

 .(ٔ)الجانبيف
  ثانيًا: أدلة القوؿ الثاني:

 :عمى النحك التاليمف المعقوؿ استدلكا عمى قكليـ 

يثبت اإلحصاف  ألف المقصكد قد تـ كىك انكسار الشيكة بإصابة الحبلؿ كأف يكػكف بطريػؽ ىػك  .ُ
 . (ٕ)نياية في النعمة

                              
 (.ُْٕ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ُ
 (.ّّْ/ ِالمرغيناني: اليداية )( (ِ
 (.ُْ/ٗ)( السرخسي: المبسكط (ّ
 (.ّْٓ/ ُِ: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )(. أبك الحسيف يحيى العمرانئّّ/ ّالشيرازم: الميذب )( (ْ
 (.ِٗ/ ْ( ابف قدامة: الكافي )(ٓ
 (.ّٔٔٓ/ ٕكأدلتو )الفقو اإلسبلمي ( الزحيمي: (ٔ
 (.َْ/ ٗالمبسكط )( السرخسي: (ٕ



 

  }61 { 
 

  

 وشروطو وطرؽ إثباتو ومشروعيتو حقيقة اإلحصاف وأنواعو الفصؿ األوؿ
 

بالكطء الكاحد الرجـ عمى أحدىما: دكف اآلخر جاز أف يصػير أحػدىما:  ألنو لما جاز أف يجبك  .ِ
 .(ُ)محصنان دكف اآلخربالكطء الكاحد 

 كػػاف أحػػد الشػػريكيف فػػي الػػكطء صػػغيران، كاآلخػػر بالغػػان، أكإذا أنػػو : القػػوؿ الثػػانيوقػػد ترتػػب عمػػى 
فرت فيػػو اط مػػف تػػك أحصػػف فقػػأحػػدىما عػػاقبلن كاآلخػػر مجنكنػػان، أك أحػػدىما مسػػممان كاآلخػػر مسػػتهمنان، 

، كجػػب عمػػى المحصػػف الػػرجـ، كعمػػى غيػػر كقعػػا فػػي الزنػػاإف صػػفات الكمػػاؿ دكف الشػػريؾ اآلخػػر فػػ
 .(ِ)المحصف الجمد كالتغريب

عػدـ  القكؿ األكؿ، كىك اشتراط الكماؿ في الزكجيف كذلؾ  ألف –كاهلل أعمـ  -أرجح الرأي المختار: 
ثيػر شػبية، فػالجنكف ينفػر منػو صػاحب الطبػاع تكامؿ الشركط في أحدىما يشعر بنقصػاف حاليمػا كي

  كبيف البالغػة فػي كاليػة المباشػرة، كفػي معنػى قضػاء الشػيكة الصغيرة نو ال مساكاة بيفالسميمة، ك أل
كفي المنككحة المممككة حذرا عف رؽ الكلد كال ائتبلؼ مع فقمما يرغب في الصغيرة لقمة رغبتيا فيو، 

صػػر بػػو أحػػدىما محصػػنا، فمػػـ يصػػر اآلخػػر محصػػنا، كػػكطء ألنػػو كطء لػػـ ي، ك االخػػتبلؼ فػػي الػػديف
 .الشبية

 :ثانًيا: شروط إحصاف القذؼ

عمى النحك العقػؿ، والبموغ، والحرية، واإلسالـ، والعفػة، إف شركط اإلحصاف خمسة ىي: 
 التالي:

 الشرط األوؿ: اشتراط العقؿ في إحصاف القذؼ:

، (ّ)اط العقؿ في إحصاف القذؼمف المذاىب األربعة عمى اشتر  جميور الفقياءاتفؽ 
 .(ْ)الظاىريةكخالفيـ في ذلؾ 

 األدلة:

  أوًل: أدلة الجميور:

 عمى النحك التالي:بالمعقوؿ كاستدلكا 

                              
 (.ّّٔ/ ّالشيراازم: الميذب )( (ُ
 (.ّٕٔٓ/ ٕالفقو اإلسبلمي كأدلتو )( الزحيمي: (ِ
التمقيف في الفقة القاضي عبد الكىاب: (، ِٕٔ/ ٕ)العناية فی شرح اليداية  العينى: (،ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ّ

 (.ٔٗ/ ْ(، ابف قدامة: الكافي )ُْٓ/ ّ، السمرقندم: تحفة الفقياء )(ُٗٗ/ ِالمالكي )
: المحمى )(ْ  (. ِّْ/ ُِ( ابف حـز
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كألنو لعدـ عقمو ال  ،إذ الزنا فعؿ محـر كذلؾ بالتكميؼ ،تصكر منو الزناالمجنكف ال يي الجنكف نقص ك 
، كحد كالعقؿ زاجر عف ارتكاب ما لو عاقبة ذميمةفبل يمحقو الشيف بو  ،يقؼ عمى عكاقب األمكر

 .(ُ)القذؼ شرع لدفع العار كالمجنكف ال يمحقو العار

 ثانيًا: أدلة الظاىرية:

 عمى النحك التالي:بالمعقوؿ كاستدلكا 

محصنكف بمنع اهلل تعالى ليـ مف الزنى،  كالمجانيف"اإلحصاف " في لغة العرب: ىك المنع،  فإ
يدخمكف في جممة "المحصنات" بمنع الفركج  ىـمحصنيف بالعفة، فإذا  كفيككنكبمنع أىمييـ، كقد 

مف الزنى، فعمى قاذفيـ الحد، كال سيما القائمكف: إف الحرية إحصاف، ككؿ حرة محصنة، فإف 
سقاط الحد عف قاذفيةمحصنىي ، الحرة المجنكنة  .(ِ)خطه محض ال إشكاؿ فيو ا، كا 

بهف حد القذؼ  ،رأم الجميكر كذلؾ لقكة حجتيـ كصحة تعميميـ -ـكاهلل أعم -الراجحالرأي المختار: 
 قد كجب لدفع العار، كالمجنكف ال يمحقو العار ككنو ال يعمـ أصبل معنى الزنا.

 الشرط الثاني: اشتراط البموغ في إحصاف القذؼ:

يشػػترط البمػػكغ فػػي الجػػاني لمحاسػػبتو عمػػى ارتكابػػو ألم جريمػػة مػػف الجػػرائـ كال يشػػترط فػػػي 
إال أف الفقيػػاء فػػي جريمػػة القػػذؼ اختمفػػكا فػػي اشػػتراط البمػػكغ فػػي المجنػػي عميػػو كىػػك  ،جنػػي عميػػوالم

 :(ّ)المقذكؼ العتباره محصنا فيكجب حد القذؼ عمى قاذفو فكانكا عمى أقكاؿ ثبلثة

كذىػػب إلػػى ىػػذا القػػكؿ:  المقػػذكؼ ليقػػاـ الحػػد عمػػى قاذفػػو، إحصػػاف يالبمػػكغ فػػ يشػػترطالقػػوؿ األوؿ: 
 .(ٔ)ورواية عف أحمد ،(ٓ)والشافعية ،(ْ)الحنفية

عتبػػر الصػػبية محصػػنة إذا تي الغػػبلـ، ك  يشػػترط فػػكلكنػػو يي  ،األنثػػى يشػػترط البمػػكغ فػػال يي  القػػوؿ الثػػاني:
 .(ٕ)المالكيةكذىب إلى ىذا القكؿ:  ،كطه كلك لـ تبمغ فعبلكانت تطيؽ الكطء أك كاف مثميا يي 

                              
التمقيف في الفقة القاضي عبد الكىاب: (. ِٕٔ/ ٕ)العناية فی شرح اليداية  العينى: (،ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ُ

 (.ٔٗ/ ْ(، ابف قدامة: الكافي )ُْٓ/ ّ(، السمرقندم: تحفة الفقياء )ُٗٗ/ ِالمالكي )
: المحمى )(ِ  (.ِّْ/ ُِ( ابف حـز

 (.ْْٕ/ ِعبد القادر عكدة: التشريع الجنائي اإلسبلمي )(ّ) 
 (.ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ْ

 (.ٕٔ/ ٖميصطفى الًخٍف كآخركف: الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ) (.ُْٓ/ ّالسمرقندم: تحفة الفقياء )(ٓ) 
 .(َّٖ/ ٔالزركشي: شرح الزركشي ) (.ٕٗ/ ْابف قدامة: الكافي )(ٔ) 
الكافي ابف عبد البر: (، ِِْ/ ْابف رشد: بداية المجتيد ) (،ُٗٗ/ ِالقاضي عبد الكىاب: التمقيف في الفقة المالكي )(ٕ) 
(ِ /َُٕٔ). 
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كػاف ذؼ فييػا قيػ يالكاقعػة التػعنػد اداـ المقػذكؼ اإلحصػاف مػ فيأف البمكغ ليس شرطنا  القوؿ الثالث:
أنثػػػى، فعمػػػى ىػػػذه الركايػػػة يجػػػب أف يكػػػكف إف كانػػػت يطيػػػؽ الػػػكطء  كأيسػػػتطيع الػػػكطء إف كػػػاف ذكػػػرنا 

بالغنػا، كيحػددكف السػف األدنػى لمغػبلـ بعشػر سػنكات كلمجاريػة  المقذكؼ كبيرنا يجامع مثمو كلك لـ يكف
لى ىذا القكؿك  .(ُ)سنيف بتسع  .(ِ)عنيـ كىك المذىب ابمة في رواية أخرىالحن ذىب ا 

 األدلة:

  أوًل: أدلة القوؿ األوؿ:

 عمى النحك التالي:بالمعقوؿ كاستدلكا 

كالعقػػػؿ زاجػػػر عػػػف ارتكػػػاب مػػػا لػػػو عاقبػػػة ذميمػػػة ككمالػػػو  ،التكميػػػؼ فهشػػػبو العقػػػؿ يأحػػػد شػػػرط البمػػػكغ
زنػا الصػبى ال   فإال مػف بػالغ صػكرترمى بالزنا كىػك جريمػة ال تي يي المقذكؼ ف ، كألفبل بد منو ،بالبمكغ

كػذب  الزنػاقذفػو ب  ألف يفال يقؼ عمى عكاقب األمػكر فػبل يمحقػو الش ػفيك  ،وعقم يكجب حدنا لقصكر
 .(ّ)فيكجب التعزير ال الحد محض

  ثانيًا: أدلة القوؿ الثاني:

 عمى النحك التالي:بالمعقوؿ كاستدلكا 

 .(ْ)محقيا العاركمثؿ ىذه الصبية ي ،عؿ لنفى العارأف الحد جي 
 ثالثًا: أدلة القوؿ الثالث:

 عمى النحك التالي:بالمعقوؿ كاستدلكا 
عاقؿ حر عفيؼ، يمحقو الشيف  ابف عشر سنيف ألف  البمكغ في اإلحصاف شترطال يي 

ف قذؼ مجبكبان، أك رتقاء، فعميو الحد، لعمـك اآلية ذلؾر بيعيٌ ك بإضافة الزنا إليو  ، (ٓ)أشبو البالغ. كا 
 .(ٔ)حقيما بهمر خفي ال يعمـ بو، فبل ينتفي العار عنو ذر الكطء فيتع كألف

كذلؾ  القكؿ األكؿ كىك اشتراط البمكغ في المقذكؼ ليحد قاذفو  -كاهلل أعمـ –الراجح الرأي المختار: 
كالعقػؿ زاجػر عػف ارتكػاب مػا لػو عاقبػة ذميمػة ككمالػو  ،التكميػؼ فهشػبو العقػؿ يأحد شرط البمكغ ألف

                              
 (.ّّٓ/ ّ)(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات َّٖ/ ٔالزركشي : شرح الزركشي )(ُ) 
 (.َّٖ/ ٔ(، الزركشي: شرح الزركشي )ٕٗ/ ْابف قدامة: الكافي )(ِ) 
(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات = دقائؽ أكلي َْ/ ٕ(، الكاساني: بدائع الصنائع )ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ّ

 (.ّّٓ/ ّالنيى لشرح المنتيى )
 .(َُٕٔ/ ِالكافي )ابف عبد البر:  (،ُٗٗ/ ِلكي )القاضي عبد الكىاب: التمقيف في الفقة الما(ْ) 
لىييـٍ (ٓ)  نىاًت اٍلغىاًفبلًت اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيكا ًفي الدٍُّنيىا كىاآلًخرىًة كى  .[ِّ عىذىابه عىًظيـه{ ]النكر: قكلو تعالى: }ًإف  ال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
 (.َّٖ/ ٔشي )شرح الزرك (، الزركشي:ٕٗ/ ْابف قدامة: الكافي )(ٔ) 
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زنػا الصػبى ال   فإال مػف بػالغ تصػكررمػى بالزنػا كىػك جريمػة ال تيي المقػذكؼ ف ، كألبد منػو بالبمكغ فبل
كػذب  الزنػاقذفػو ب  ألف ال يقػؼ عمػى عكاقػب األمػكر فػبل يمحقػو الشػيففيػك و عقمػ يكجب حدنا لقصكر

 .محض
 :إحصاف القذؼالحرية في ط ار تشا الشرط الثالث:

أدلتػػو، لػػف كلكػػؿ فريػػؽ القػػذؼ عمػػى قػػكليف، الحريػػة فػػي إحصػػاف اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي اشػػتراط 
نظػران ألف الػرؽ لػـ يعػد لػو كجػكد فػي عصػرنا كعمػى فػرض كجػكده فػبل إحصػاف فػي ظمػو، أذكرىا ىنػا 

ف حصؿ العتؽ لمزكجيف فيحصنا بحصػكؿ كطء جديػد بعػد العتػؽ،  لمنقصاف كعدـ استيفاء النعمة، كا 
 .(ُ)لبحثىذه المسهلة ينظر في مكاطف اكلبلستفادة كاالستزادة في 

 الشرط الرابع: اشتراط اإلسالـ في إحصاف القذؼ:

لنعمػػة اإلسػػبلـ مػػف فضػػؿ كميػػزة يتمتػػع بيػػا الفػػرد المسػػمـ دكف غيػػره، كتجعمػػو فػػػي كػػاف ا لٌمػػ
عصػػمة مػػف أمػػره، كتحمػػي عرضػػو كنسػػمو مػػف أف تطاليمػػا ألسػػنة ضػػعفاء النفػػكس، لػػذا كػػاف اإلسػػبلـ 

، إذ أجمعػػكا عمػػى أف قػػاذؼ المسػػمـ المسػػتكفي (ِ)شػرطا فػػي إحصػػاف القػػذؼ اتفػػؽ عميػػو جميػع الفقيػػاء
 لسائر شركط اإلحصاف يقاـ عميو الحد، كحجتيـ في ذلؾ ىي:

اآليػػة الكريمػػة . ف(ْ){َفػػإَذا ُأْحِصػػفَّ }فػػي قكلػو تعػػالى:  (ّ). أف اإلسػبلـ أحػػد معػػاني اإلحصػػافُ
 .(ٓ)ليس في معناىا اكردت في المسممة، كغيرى

يَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِفي الداْنَيا َواْْلِخَرِة }ِإفَّ الَّذِ قكلو تعالى: . كلِ
ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ   .(ٔ){ َوَلُي

ًف الن ًبيا . ك ّ ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى م ـى -عى سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى : -صى « اْجَتِنُبػوا السَّػْبَع الُموِبَقػاتِ »، قىػاؿى
:  قىاليكا: م قىاؿى مىا ىيف  ـَ المَُّو ِإلَّ ِبالَحؽِّ، »يىا رىسيكؿى الم ًو، كى الشِّْرُؾ ِبالمَِّو، َوالسِّْحُر، َوَقْتُؿ النَّْفِس الَِّتي َحرَّ

، َوالتََّولِّي َيْوـَ الزَّْحِؼ، َوَقْذُؼ الُمْحَصَناِت الُمْؤِمَناِت الغَ  َبا، َوَأْكُؿ َماِؿ الَيِتيـِ  .(ُ)«اِفاَلتِ َوَأْكُؿ الرِّ

                              
 ( انظر جميع المراجع السابقة ليذه المسهلة.(ُ
 (، ِٕٔ/ ٕ)العينى: العناية  (،ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ِ

(. ابف مفمح: المبدع في ِٓٓ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ُٗٗ/ ِالتمقيف في الفقة المالكي )القاضي عبد الكىاب: 
 (.َّْ-َِْ/ ٕشرح المقنع )

 (.َُِ/ ٖ( الطبرم: جامع البياف )(ّ
 (.ِٓ( سكرة النساء: مف اآلية )(ْ
 (.َّْ-َِْ/ ٕ( ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )(ٓ
 (.ِّ( سكرة النكر: مف اآلية )(ٔ
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 -اإلسػػبلـ  مأ -عمػػى أف اإليمػػاف  كص الثبلثػػة السػػابقةاسػػتدؿ الفقيػػاء مػػف النصػػفقػػد  وجػػو الدللػػة:
 .(ِ)اإلحصاف يشرط ف

عميػػو  -لقكلػػو  ،(ّ)لػػنقص الكفػػر لعػػدـ كجػػكد العصػػمة فحرمتػػو ناقصػػةالكػػافر لػػيس بمحصػػف ألف ك  .ّ
 .(ٓ)الحد تيض إليجابينلذا ال  ،(ْ)«مف أشرؾ باهلل فميس بمحصف» -الصبلة كالسبلـ

 :مف شروط إحصاف القذؼ العفػة الشرط الخامس:

كاختمفػػكا فيمػػا زاد عمػػى ذلػػؾ  ،عمػػى أف المقصػػكد بالعفػػة ىػػك العفػػة عػػف الزنػػا(ٔ)اتفػػؽ الفقيػػاء
 فكانت تعريفاتيـ لمعفة عمى النحك التالي:

  .(ٕ)ح فاسد في عمرهلـ يكف كطئ امرأة بالزنا كال بشبية كال بنكا العفيؼ عندىـ ىك الذم الحنفية:

 .(ٖ)معركفا بالقياف كمكاضع الفساد كالزناالشخص  معناىا أف ال يككفالعفة  المالكية:

  أمػكر عػدةعػف نفسػو عػؼ الػذم ي ، أم ىػك(ٗ)عػف فعػؿ الزنػا كشػبيتوالعفيػؼ ىػك البػرمء  الشافعية:
ف ، ف كطء دبػػر حميمتػػوعػػ كأ ،كطء يحػػد بػػوالػػكطء أصػػبل، أك عػػف عػػف  لػػـ يحػػد كعػػف كطء محػػـر كا 
 .(ُ)بو

                                                                                      
 (.ٕٖٓٔ( حُٕٓ/ ٖ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الحدكد، باب: رمي المحصنات، )(ُ
 (. ّٖ/ َُ(، القسطبلني : إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم )ْٗٓ/ ِـ )( ابف كثير: تفسير القرآف العظي(ِ
/ ٕ(، ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )ِٓٓ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )َُٕٔ/ ِ( ابف عبد البر: الكافي )(ّ

َِْ-َّْ.) 
 (.ْٖ) ( سبؽ تخريجو، انظر: ص(ْ
 (.َّْ-َِْ/ ٕ( ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )(ٓ
(، البيكتي: كشاؼ ِّ/ ْ(، قميكبي كعميرة: حاشية )َُِ/ ُِ(، القرافي: الذخيرة )ْٗ-ّٗ/ ْ( المكصمي: االختيار )(ٔ

 (.َُٓ/ ٔالقناع )
ذا مس امرأة ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ٕ (. فإف كاف فعؿ ذلؾ في النكاح الفاسد سقطت عدالتو كال حد عمى قاذفو، كا 

لى فرجيا بشيكة ثـ تزكج بنتيا فدخؿ بيا أك أميا ال يسقط إحصانو عند أبي حنيفة كعندىما يسقط كلك كطئ بشيكة أك نظر إ
نما لـ يسقط إحصانو عند أبي حنيفة في بنت الممسكسة بشيكة ألف  امرأة بالنكاح ثـ تزكج بنتيا كدخؿ بيا سقط إحصانو، كا 

ال يككف محصنا  أم فبل يجب عمى قاذفو الحد. انظر: المرجع نفسو  كثيرا مف الفقياء يصححكف نكاحيا، فإذا فقد كاحد منيا
 كنفس الجزء كالصفحة.

(. كال يسقط الحد ككنو معركفا بالظمـ كالغصب كالسرقة كشرب الخمر كأكؿ الربا كيسقط َُِ/ ُِ( القرافي: الذخيرة )(ٖ
ا كيسقط إحصاف المقذكؼ بالكطء الطارمء اإلحصاف كؿ كطء يكجب الحد بخبلؼ الذم ال يكجبو ككطء الشبية أك في الصب

بعد القذؼ. كأف الشركط يعتبر استدامتيا إلى حالة إقامة الحد ألنو لك ارتد لـ يقـ الحد كألف طرؤه ينبو أنو تقدـ منو. انظر: 
 المرجع نفسو كنفس الجزء كالصفحة.

 (.ُٕ/ َِ( النككم: ػ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي(( [ )(ٗ
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 ،أم: في ظاىر حالو كلك كاف تائبا منو أم الزنا  العفيؼ عف الزنا ظاىراىك  والعفة عند الحنابمة:
 .(ِ)ألف التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو

، كأحمػػد يكتفػػي بالعفػػة الظػػاىرة عػػف لكصػػؼ العفيػػؼ فالعفػػة الفعميػػة يشػػترطيا األئمػػة الثبلثػػة
 بينة أك إقرار، كمف لـ يحد لمزنا فيك عفيؼ. الزنى، فمف لـ يثبت عميو الزنا ب

 بؿ يظفٌ  ،لك زنى مقذكؼ قبؿ أف يحد قاذفو سقط الحد عف قاذفو  ألف اإلحصاف ال يتيقفك 
 .(ّ)ـثـ ظير فسقو قبؿ الحك ،كظيكر الزنا يخدشو كالشاىد ظاىره العدالة شيد بشيء

 التعريؼ المختار:

مػػره كطئػػا حرامػػا فػػي غيػػر ممػػؾ كال نكػػاح العفػػة عػػف الزنػػى أال يكػػكف المقػػذكؼ كطػػئ فػػي ع
سػكاء  أصبل، كال في نكاح فاسد فسادا مجمعػا عميػو، فػإف كػاف قػد فعػؿ شػيئا مػف ذلػؾ سػقطت عفتػو،

 .كاف الكطء زنى مكجبا لمحد أـ ال

ينزه نفسو  العفيؼ العفة ميزة تجعؿك اإلحصاف منزلة كماؿ كتشريؼ، بناء عمى أف  إحصاف العفيؼ:
العفة شرطا فػي إحصػاف القػذؼ عنػد جميػع  اعتبار لذا كاف، احشك فالـ كاقتراؼ عف الكقكع في الحرا

 .لحجة ال تنيض في مقابؿ حجة الجميكر فقد خالفيـ في اشتراطيا ،(ٓ)ما عدا الشككاني (ْ)الفقياء

 أدلة الجميور:
 .أم العفائؼ  (ٔ){والمحصنات مف الذيف أوتوا الكتابؿ اهلل تعالى }ك قل .ُ

                                                                                      
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي  الخطيب الشربيني:(. ُِٖ/ ْ(، البجيرمي: تحفة الحبيب )ِّ/ ْ( قميكبي كعميرة: حاشية )(ُ

(. كالكطء المحـر المبطؿ لمعفة: ككطء محرمة برضاع، أك نسب كهخت مممككة لو مع عممو بالتحريـ لداللتو ِٖٓ/ ِشجاع )
اـر أشد كأفحش مف غشياف األجنبيات، كما تبطؿ العفة بكطء زكجتو في عدة شبية أك عمى قمة مباالتو بالزنا بؿ غشياف المح

الكطء في نكاح ببل كلي، أك بغير شيكد، أك في نكاح متعة أك شغار، فذلؾ كمو مسقط لمعفة. فإف قيًذؼ أحدىـ ففي كجكب 
العفة بكطء الزكجة في حيض أك في  الحد عمى القاذؼ كجياف.انظر: ) المراجع نفسيا كنفس الجزء كالصفحة(. كال تبطؿ

إحراـ أك في صياـ أك اعتكاؼ فتككف العفة باقية، لعدـ التحاقو بالزنى، ألنو صادؼ محؿ األنكحة، كالتحريـ عارض، فهييما 
قذؼ كجب الحد عمى قاذفو، كقيؿ فيو الكجياف، كال تبطؿ العفة أيضا بزنا صبي كمجنكف كال بكطء جاىؿ بتحريـ الكطء لقرب 

ده باإلسبلـ. أك نشه ببادية بعيدة عف العمماء كال بكطء مكره كال بكطء مجكسي محرما لو كهمو، بنكاح، أك ممؾ، ألنو ال عي
(، البجيرمي: ِّ/ ْيعتقد تحريمو كال بمقدمات الكطء كالقبمة كالممس كغيرىما في األجنبية، انظر: قميكبي كعميرة: حاشية )

 (.ُّٖ/ ْتحفة الحبيب )
 (.ّّٓ/ ّ(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )َُٓ/ ٔي: كشاؼ القناع )( البيكت(ِ
 (.ِٖٓ/ ِ: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع )الخطيب الشربيني(، ُّٖ/ ْ( البجيرمي: تحفة الحبيب )(ّ
/ ْتصد )(، ابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقْٗ-ّٗ/ ْ(، المكصمي: االختيار )ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ْ

 (.ِٓٓ/ ُّ(. الماكردم: الحاكم الكبير )ِِْ
 (.ّٖٓ ) ص( الشككاني: السيؿ الجرار (ٓ
 (.ٓ( سكرة المائدة: مف اآلية )(ٔ
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 عمى  بل يمحقو العار، كألف حد القذؼ يجب جزاءناقص فعفيؼ الغير المقذكؼ ألف  .ِ
 .(ُ)الكذب كالقاذؼ لغير العفيؼ صادؽ كالصدؽ ال يكجب الحد

 حجة الشوكاني ورده عمى مشترطي العفة:

ِإفَّ الَّػػِذيَف َيْرُمػػوَف اشػػتراط العفػػة مبنػػي عمػػى أف المحصػػنات فػػي قكلػػو سػػبحانو: }ف القػػكؿ بإ
ف مػػف معػػاني اإلحصػػاف أل ،بػػوغيػػر مسػػمـ فيػػك ىػػف العفيفػػات  ،(ِ){الِت اْلُمْؤِمَنػػاتِ اْلُمْحَصػػَناِت اْلَغػػافِ 

ثػػـ ىػػذا الػػذم لػػيس بعفيػػؼ داخػػؿ فػػي العصػػمة اإلسػػبلمية ال يخػػرج عنيػػا  ،الحريػػة كاإلسػػبلـ كالتػػزكج
بمجرد ارتكابو لبعض معاصي اهلل سبحانو كأم دليؿ يدؿ عمى أنو يسػتحؿ منػو مػا حرمػو اهلل بمجػرد 

فإف اهلل سبحانو قد حـر الغيبة كشدد في أمرىا كىي أف يذكر الغائػب بمػا فيػو كلػـ يجعػؿ  ،عدـ عفتو
فكيػػؼ بالقػػذؼ كقػػد أقػػاـ عمػػر بػػف الخطػػاب حػػد القػػذؼ عمػػى مػػف شػػيد عمػػى  ،ككنػػو مسػػكغا لػػذكره بػػو

 .(ّ)المغيرة بالزنا مع اشتيار عدـ عفتو ككاف ذلؾ بمحضر مف الصحابة
 ىػػك قػػكؿ جميػػكر الفقيػػاء باشػػتراط العفػػة فػػي إحصػػاف القػػذؼ -عمػػـكاهلل أ –الػػراجح الػػرأي المختػػار: 

بل يمحقػػو العػػار، نػػاقص فػػعفيػػؼ الغيػػر المقػػذكؼ ألف ف"، ك حصػػااإلكذلػػؾ  ألف العفػػة إحػػدل معػػاني "
   .عمى الكذب كالقاذؼ لغير العفيؼ صادؽ كالصدؽ ال يكجب الحد كألف حد القذؼ يجب جزاء

 :مف ل يتثتى منو الوطءقذؼ 

الزنى . كاختمفكا في حد القػذؼ بػإف كاف القذؼ بنفي النسبعمى حد القاذؼ (ْ)ياءاتفؽ الفق
 عمى قكليف: مف ال يتهتى منو الكطءل

 قػالكا: ال حػد عمػىفقػد . (ٚ)ومالػؾ ،(ٙ)والشػافعي ،(٘)أبي حنيفةعند كىذا ال يحد قاذفو  القوؿ األوؿ:
ىػػؤالء عمػػى قػػاذؼ الخصػػي، ألف أيضػػا  : ال حػػدلكاكقػػا النتفػػاء الزنػػا منيمػػا كالرتقػػاء  قػػاذؼ المجبػػكب

ف صدؽ عمييـ تعريؼ المحصف ىنا ال يمحقيػـ العػار بػذلؾ لظيػكر كذبػو بيقػيف، كالحػد إنمػا يجػب  كا 
 .(ٖ)لنفي العار

                              
 (.ِٓٓ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ْٗ-ّٗ/ ْ(. المكصمي: االختيار )ََِ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ُ
 (.ِّ( سكرة النكر: مف اآلية )(ِ
 (.ّٖٓلشككاني: السيؿ الجرار )ص( ا(ّ
(. النككم: َُّ/ ْ(، عميش: منح الجميؿ )َُِ/ ِ(، النفراكم: الفكاكو الدكاني )ُٗٗ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ْ

 (. ٗٗ/ ْ(، ابف قدامة: الكافي )ِٕ/ َِػ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي(( [ )
 (.ُٕ/ ِ(، ميبل خسرك: درر الحكاـ )ُُٖ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ٓ
 (.ُّْ/ ْ(، األنصارم: الغرر البيية )ُِْ/ ْ( البجيرمي: حاشية البجيرمي )(ٔ
 (.َُٕٔ/ ِ( ابف عبد البر: الكافي )(ٕ
 (.ُٕ/ ِ( ميبل خسرك: درر الحكاـ )(ٖ
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الحػػػد عمػػػى قػػػاذؼ الخصػػػي كالمجبػػػكب ، فيػػػك يكجػػػب (ُ)أحمػػػد عنػػػدىػػػذا ك يحػػػد قاذفػػػو  القػػػوؿ الثػػػاني:
ـْ َيْثُتوا ِبَثْرَبَعِة ُشػَيَداَء }كالمريض كالرتقاء كالقرناء لعمكـ قكلو تعػالى:  َـّ َل َوالَِّذيَف َيْرُموَف اْلُمْحَصَناِت ُث

ـْ َثَمػػاِنيَف َجْمػػَدةً  فيمزمػػو الحػػد ىنػػا، كالرتقػػاء داخمػػة فػي عمػػـك ىػػذا، كألنػػو قػاذؼ لمحصػػف ، (ِ){َفاْجِمػػُدوُى
بل ينتفػي العػار كقاذؼ القادر عمى الكطء  كألف إمكاف الكطء أمػر خفػي ال يعممػو كثيػر مػف النػاس فػ

 .(ّ)عند مف لـ يعممو بدكف الحد، فيجب كقذؼ المريض
القكؿ الثػاني كىػك حػد القػاذؼ كذلػؾ ألنػو قػاذؼ لمحصػف ىنػا،  -كاهلل أعمـ -الراجح الرأي المختار: 

 بمف يخفى حالو عف أغمب الناس. كدرءا لمفسدة لحكؽ العار

 ثانيًا: طرؽ إثبات اإلحصاف:
 :لزناأوًل: طرؽ إثبات إحصاف ا

 اإلقرار. .ٔ

 الشيادة. .ٕ

 القرينة. .ٖ

 الزنا باإلقرار: إثبات إحصافأوًل: 

مػف ، فكاف (ْ)كفي شرائطو يعتبر النياية احتياال لدرء ىذه العقكبةإف الرجـ أقصى العقكبات 
كقػد أجمػع الفقيػاء عمػى أف الزانػي  (ٓ)أف ال يػرجـ إال محصػنا -صمى اهلل عميػو كسػمـ –الرسكؿ  ةنسي 

ثبػت إحصػانو كرجػـ، أمػا إذا كػاف  ،الذم ال يحتمؿ غير الػكطء (ٔ)اف بالمفظ الصريحإذا أقر باإلحص
فينبغي أف ال يثبت بو إحصاف  ألنو يستعمؿ فيما دكف الكطء إقراره باأللفاظ المحتممة لمجماع كغيره 

و حجة تامة  ألنو غير متيـ فيما يقر بو عمى نفسػو كلكنػ ى اإلحصافعم قرار  فاإل(ٕ)في الفرج كثيرا

                              
 (.ٕٗ/ ْ(، ابف قدامة: الكافي )ْٖ/ ٗ( ابف قدامة: المغني )(ُ
 (.ْية )( سكرة النكر: مف اآل(ِ
 (.ْٖ/ ٗ( ابف قدامة: المغني )(ّ
 (.ُْ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ْ
 (.ِٗٓ/ ٓ( الشافعي: األـ )(ٓ
( كالمفظ الصريح مثؿ: كطئتيا، أك جامعتيا، أك باضعتيا، أكضاجعتيا. كاأللفاظ المحتممة لمجماع كغيره مثؿ: أتيتيا أك (ٔ

/ ٔ(. الشافعي: األـ )ّٗٗ/ ٖ: التاج كاإلكميؿ )المكاؽ(. ُْ/ ٗمبسكط )أصبتيا أك باشرتيا أك مسستيا، انظر: السرخسي: ال
 (.ّْْ/ ّ(، البيكتي:  شرح منتيى اإلرادات )ُٕٔ

(. ابف قدامة: المغني ْٖ/ ٓ(، األنصارم: الغرر البيية )ْٕ/ ُِ(. القرافي: الذخيرة )ُٕٔ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ٕ)
(ٗ /ِْ .) 
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، ألف اإلحصػػاف لفػػظ (ُ)فػػي مػػاعز -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -يستفسػػره اإلمػػاـ  كمػػا فعمػػو رسػػكؿ اهلل 
كربمػا ال يعػرؼ المقػر بعضػيا  ،يسػمى بػو كػؿ كاحػد منيػاخصػاؿ كىػك يطمػؽ عمػى فيو اشػتراؾ مبيـ 

 .(ِ)فيسهلو ليذا، فإذا فسره أمر برجمو

فكانكا عمى  رار بالمفظ "دخمت بيا"،كلكف الفقياء اختمفكا في ثبكت اإلحصاف عف طريؽ اإلق
  قكليف:

أبػو كذىػب إلػى ذلػؾ  ،بيػا" ألنيػا تعنػي الجمػاع ثبكت اإلحصػاف بػاإلقرار بمفػظ "دخمػتي  القوؿ األوؿ:
  .(ٙ)الحنابمة عمى الصحيح مف مذىب، و (٘)، والشافعية(ٗ)، وبعض المالكية(ٖ)حنيفة

بيػػػا". كذىػػػػب إلػػػػى ذلػػػؾ محمػػػػد مػػػػف  عػػػدـ ثبػػػػكت اإلحصػػػػاف بػػػاإلقرار بمفػػػػظ "دخمػػػػت القػػػػوؿ الثػػػػاني:
 .(ٖ)، كبعض المالكية(ٕ)الحنفية

 .مىؿ ىك حقيقي أـ مشترؾ ،االختبلؼ في اعتبار لفظ الدخكؿسبب الخالؼ: 

 األدلة:

  :أوًل: أدلة القوؿ األوؿ

 : عمى النحك التاليبالمعقوؿ استدلكا 

ضػػيؼ الػػدخكؿ إلػػى ى أي متػػ  ألنػػو (ٗ)المجامعػػةكػػالمفيـك مػػف لفػػظ  ،الػػدخكؿ ف المفيػػـك مػػف لفػػظإ
ـْ ِبِيػػفَّ . قػػاؿ تعػػالى: }(َُ)راد بػػو إال الجمػػاعالمػػرأة بحػػرؼ البػػاء ال ييػػ ـْ َتُكوُنػػوا َدَخْمػػُت أىٍم:  ،(ُُ){َفػػِإْف َلػػ

ٍعتيميكىيف   امى جى
(ُِ). 

  ثانيًا: القوؿ الثاني:
                              

 (.َّ -ِٗ ) ، انظر: ص( الحديث سبؽ تخريجو(ُ
 (.ُٔ/ َِ(، النككم: ػ]المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي(( [ )ْٗ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ِ
 (.ْٗ/ ٕ(، الكاساني: بدائع الصنائع )ّٔ/ ْ( ابف عابديف: حاشية )رد المحتار( )(ّ
 (.ُِٓ/ ِ(، الدسكقي: حاشية )ْٕٓ/ ُابف رشد: المقدمات المميدات )( (ْ
 (.َِٗ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٖٗ/ ّأسنى المطالب )األنصارم:  ((ٓ
 (.ُّٕ/ َُ(، المرداكم: اإلنصاؼ )ِْ-ُْ/ ٗ(، ابف قدامة: المغني )ّْْ/ ّ( البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )(ٔ
 (.ٖٗ/ ْاالختيار )المكصمي:  (،ّٔ/ ْ( ابف عابديف : حاشية )(ٕ
 (.ْٕ -ّٕ/ ُِيرة )( القرافي: الذخ(ٖ
 (.ِْ/ ٗ( ابف قدامة: المغني )(ٗ

 (.ٖٗ/ ْاالختيار )المكصمي: ( (َُ
 (.ِّ( سكرة النساء: مف اآلية )(ُُ
 (.ُّٕ/ ُمختصر تفسير البغكم المسمى بمعالـ التنزيؿ )عبد اهلل بف الزيد: ( (ُِ
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 :عمى النحك التاليبالمعقوؿ كاستدلكا 

فػػبل يثبػػت اإلحصػػاف بالشػػؾ كمفػػظ  ،الزيػػارةك  مشػػترؾ بػػيف الػػكطء كالزفػػاؼ كالخمػكةلفػػظ ف الػدخكؿ إ
 .(ُ)القرباف، كاإلتياف

بيػػا" يتبػػع العػػرؼ  أف ثبػػكت اإلحصػػاف بػػاإلقرار بمفػػظ " دخمػػتي  -كاهلل أعمػػـ -الػػراجح المختػػار:  الػػرأي
عنػػي الجمػػاع يثبػػت إحصػػانو، أمػػا إذا كػػاف بيػػا" ي لفػػظ "دخمػػتي  أم  أنػػو إذا كػػاف العػػرؼ يقضػػي بػػهفٌ 

بػؿ ىػك لفػظ مشػترؾ لػـ  ،عني الجمػاع عمػى كجػو الخصػكصمت بيا" ال يعرؼ يقضي بهف لفظ "دخال
  ألف اإلحصاف ال يثبت بالشؾ. ،يثبت إحصانو

ىمػا إف كرغـ اتفاؽ الفقيػاء عمػى أف البػالغيف العػاقميف الحػريف المتػزكجيف فػي نكػاح صػحيح 
 ،كأنكره اآلخردىما إف أقر بو أح، إال أنيـ اختمفكا في حاؿ (ِ)ا بالجماع لزميما حكـ اإلحصافأقرٌ قد 

 فكانكا عمى ثبلثة أقكاؿ:

 ،كال لممنكػر كأنكره اآلخر فإنو ال يقع بو اإلحصاف لممقػرٌ  الزكجيف أحد الكطءإف أقر ب القػوؿ األوؿ:
 .(ّ)مالؾ كقد ركم ذلؾ عف

ػػػ الػػزكجيف كأنكػػره اآلخػػر أحػػدي  الكطءبػػػ إف أقػػرٌ  القػػوؿ الثػػاني:  دكف صػػػاحبو س المقػػرؽ عمػػى نفػػدٌ صي
كقػد ذىػب إلػى  .(ْ)كنػت نصػرانية كقػاؿ: كانػت مسػممة صػار محصػنا دكنيػاكذلؾ لك قالػت ك  ،المنكر

 .(ٔ)بعض المالكية، ك(ٓ)الحنفيةىذا القكؿ: 

جػدت تزنػي كقالػت مػا ثػـ كي  ،مػدة زمنيػةأف المرأة الثابت زكجيتيا إذا أقامت مع زكجيا  القوؿ الثالث:
رجـ  ألنيػا محصػنة كال عبػرة فإنيػا تيػ ،ئتيػابيا زكجيػا كقػاؿ بػؿ كطجامعني زكجي في ىذه المدة ككػذٌ 

 نكر الكطءهف ،عميو بينة بالزنا تثـ شيد ،مع زكجتو مدة طكيمةمكث  إذا الرجؿأما  ،بإنكارىا الكطء
لكطء أك مػػا لػػـ يكلػػد لػػو منيػػا أك ابػػ جمػػد مػػا لػػـ يقػػرٌ يسػػقط الػػرجـ عنػػو كيي فػػبل يثبػػت إحصػػانو ك  ،يصػػدؽ

 . (ٕ)رجـيظير حمؿ، فإف أقر بو أك ظير بيا حمؿ 

                              
 (.ِْ/ ٗمة: المغني )(، ابف قداٖٗ/ ْاالختيار )المكصمي: (، ِٕ/ ٓ: البحر الرائؽ )ابف نجيـ( (ُ
(، الماكردم: ْٖ/ ٓ(، األنصارم: الغرر البيية )ْٕ/ ُِالذخيرة ) (، القرافي:ُُٓ -َُٓ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ِ

سحاؽ بف راىكيو ) (، المركزم:ّٖٔ/ ٗالحاكم الكبير )  (.ُِّٓ/ ٕمسائؿ اإلماـ أحمد كا 
 (.ّّّ/ ّ( الباجي: المنتقى )(ّ
 (.ِٕ/ ٓرائؽ )( ابف نجيـ: البحر ال(ْ
 (.َُٓ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ٓ
 (.ِّّ: القكانيف الفقيية )ص: ابف جزم(، ْٕ/ ُِ)الذخيرة  ( القرافي:(ٔ
 (.ّٗٗ/ ٖ: التاج كاإلكميؿ )المكاؽ (،ِّّ/ ْ: حاشية )الدسكقي( (ٕ
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، (ٖ)، واألصػػح عنػػد الشػػافعية(ٕ)، وبعػػض المالكيػػة(ٔ)بعػػض الحنفيػػةكذىػػب إلػػى ىػػذا القػػكؿ 
فػػبل يثبػػت إحصػػانو  ،القػػكؿ فػػي المسػػيس قػػكؿ الػػزكجإال أف الشػػافعية كالحنابمػػة اعتبػػركا ؛ (ٗ)والحنابمػػة

ف كاف لو منيا كلد  .(ٓ)كيصدؽ بيمينو كا 
 األدلة:

 أوًل: أدلة القوؿ األوؿ:

بػػالكطء فػػبل يثبػػت إال باتفاقيمػػا عميػػو  الػػزكجيف هف اإلحصػػاف حكػػـ يمػػـزبػػ المعقوؿبػػاسػػتدلكا 
 .(ٔ)بو

 الثاني:ثانيًا: أدلة القوؿ 

 .(ٕ)لجحكدىاكذلؾ  ،بعدـ ككف الزكجة المنكرة محصنة بالمعقوؿاستدلكا 

 :القوؿ الثالث ثالثًا: أدلة

إذا منعػو مػانع مػف الػكطء أف ألف شػهف الرجػؿ  ،ؽ الرجػؿدٌ صى بهنو يي بالمعقوؿ كاستدلكا أيضان 
فسػككتيا المػدة الطكيمػة دليػؿ عمػى  ،بخبلؼ المرأة فإف شػهنيا عػدـ السػككت ،يسكت كلك طالت المدة

 .(ٖ)فمـ تصدؽ في إنكارىا فمـ يسقط عنيا الرجـ ،أنو كاف يطؤىا

إحصػػاف الػػزكج المنكػػر لمجمػػاع رغػػـ كجػػكد كلػػد لػػو كحجػػة الشػػافعية كالحنابمػػة فػػي عػػدـ ثبػػكت 
درأ بالشبيات، كقد يمكف أف يككف   ألف الحدكد تي تو  ألف الكلد يمحؽ بإمكاف الكطء كاحتمالومف زكج

صػاف ال يثبػػت ألف اإلحىػا دكف الفػرج فاسػتدخمت منيػو فمحػؽ بػو الكلػد، كلػـ يثبػت لػو الحصػانة  ؤ كط
 .(ٗ)ةفبل يمـز مف ثبكت ما يكتفى فيو باإلمكاف كجكد ما فيو الحقيق بيقيف أم ،إال بحقيقة الكطء

                              
 (.ٖٔٓ/ ٓالعيني: البناية )( (ُ
 (.ّٗٗ/ ٖ): التاج كاإلكميؿ المكاؽ (،ِّّ/ ْ: حاشية )الدسكقي( (ِ
: أسنى (، األنصارمِّٖ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ْٕٗ/ ُِالجكيني: نياية المطمب في دراية المذىب ) ((ّ

 (.ُِٖ/ ْالمطالب )
 (.ُٗ/ ٔ( البيكتي: كشاؼ القناع )(ْ
 (.ّْْ/ ّ(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )ُِٖ/ ْ: أسنى المطالب )األنصارم(، ِْٕ/ ٕالشافعي: األـ ) ((ٓ
 (.ّّّ/ ّ( الباجي: المنتقى )(ٔ
 (.ٖٗ/ ْاالختيار )المكصمي: ( (ٕ
 (.ّٗٗ/ ٖ: التاج كاإلكميؿ )المكاؽ (،ِّّ/ ْ: حاشية )الدسكقي( (ٖ
/ ّالبيكتي: شرح منتيى اإلرادات ) (،ُِٖ/ ْ: أسنى المطالب )(، األنصارمِّٖ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )( (ٗ

 (.ّّٖ/ ٕع في شرح المقنع )المبدابف مفمح: (، ّْْ
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بكلػد مػف زكجتػو احتجاجػا بػهف لحػكؽ الكلػد بػو  المنكػر لمػكطء يثبػت إحصػاف : بهنػوفي ذلػؾ ونوقشوا
ذا جرل عميػو حكػـ الػكطء فػي لحكقػو جػرل عميػو حكػـ الػكطء  إنما يككف إلجراء حكـ الكطء عميو، كا 

 .(ُ)في إحصانو
بػػالكطء  الػزكجيف كػـ يمػـزاإلحصػػاف حالقػكؿ األكؿ كذلػؾ ألف  -كاهلل أعمػـ -الػػراجح : المختػار الػرأي

 .فبل يثبت إال باتفاقيما عميو بو

 الزنا بالشيادة إثبات إحصافثانيًا: 

سػهتناكؿ الحػػديث ىنػا عػػف  ،بعػد أف تعرفنػا عمػػى أقػكاؿ الفقيػاء فػػي إثبػات اإلحصػػاف بػاإلقرار
 أقكاليـ في إثبات اإلحصاف بالشيادة فكانت عمى النحك التالي:

شػترط ال يي أنػو ك  ،(ِ)فعمػى ثبػكت اإلحصػاف بشػيادة رجمػيف اثنػياتفؽ فقياء المػذاىب األربعػة 
كاختمفكا في اعتبار شيادة النساء لثبكت اإلحصاف  .(ّ)عدد األربعة  ألنو ليس بسبب مكجب لمعقكبة

 فكانكا عمى قكليف:

وقػػػػوؿ  ،(ٗ)ةزفػػػػر مػػػػف الحنفيػػػػعػػػػدـ ثبػػػػكت اإلحصػػػػاف بشػػػػيادة النسػػػػاء، كىػػػػذا قػػػػكؿ  :وؿالقػػػػوؿ األ 
 .(ٚ)والحنابمة، (ٙ)لشافعية، وا(٘)المالكية

، (ٛ)الحنفيػػةكذىػػب إلػػى ىػػذا القػػكؿ  امػػرأتيف،يصػػح إثبػػات اإلحصػػاف بشػػيادة رجػػؿ ك  الثػػاني:القػػوؿ 
   .(ٜ)والشوكاني

 األدلة:

 :وؿاأل  أدلة القوؿ: أول

                              
 (.ِّٖ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )( (ُ
الفركع ابف مفمح:  (،ِّٓ/ ُُالنككم: ركضة الطالبيف ) (،ِٓ/ ُِ، القرافي: الذخيرة )(ِْ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ِ

 (.ّٕٕ/ ٗكتصحيح الفركع )
الفركع ابف مفمح:  (،ِّٓ/ ُُككم: ركضة الطالبيف )الن (،ِٓ/ ُِ، القرافي: الذخيرة )(ِْ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ّ

 (.ّٕٕ/ ٗكتصحيح الفركع )
 (. ِْ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ْ
 (. َُْ/ ْالتيذيب )ابف البراذعي: (، ِٓ/ ُِ)القرافي: الذخيرة ( (ٓ
 (.ِّٓ/ ُُ( النككم: ركضة الطالبيف )(ٔ
 (.ُّٔ/ ٔ: مطالب أكلي النيى )الرحيباني( (ٕ
 (.ِْ/ ٗ: المبسكط )( السرخسي(ٖ
 (.ْٖٔ) ص( الشككاني: السيؿ الجرار (ٗ
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قصػػد بػػو المػػاؿ  فػػبل يطمػػع عميػػو الرجػػاؿ غالبػػا، كال يي  اإلحصػػاف فأيضػػان بػػهبػػالمعقوؿ اسػػتدلكا 
كفػػي شػػيادة النسػػاء حتػػاط فيػػو، كيسػػقط بالشػػبية يي فيػػك أمػػر  ،القصػػاصالحػػدكد ك ك ،مػػدخؿ لمنسػػاء فيػػو
 . (ُ)لتطرؽ االحتماؿ إلييف تيففمـ تقبؿ شياد ،شبية لنقصيف

أف المقصػكد باإلحصػاف ىنػا تكميػؿ العقكبػة كباعتبػار مػا ىػك المقصػكد ال يكػكف كحجة زفر 
صػػػؿ العقكبػػػة بػػػو فكمػػػا ال يثبػػػت أصػػػؿ لمنسػػػاء فيػػػو شػػػيادة  ألف المكمػػػؿ لمعقكبػػػة بمنزلػػػة المكجػػػب أل

اإلحصاف شرط كالحكـ يضاؼ إلػى الشػرط كجػكدا عنػده كمػا ك فكذلؾ تكميميا،  العقكبة بشيادة النساء
 .(ِ)يضاؼ إلى السبب ثبكتا بو فكما ال يثبت سبب العقكبة بشيادة النساء فكذلؾ شرطيا

 ثانيًا: أدلة القوؿ الثاني:

عبػػارة عػػف خصػػاؿ حميػػدة فيػػك لمعقكبػػة  امكجبػػ اسػػببيس ف اإلحصػػاف لػػبػػهبػػالمعقوؿ كاسػػتدلكا 
شيادة الرجاؿ مع ، ك بعضيا مهمكر بو كبعضيا مندكب إليو فيستحيؿ أف يككف سببا إليجاب العقكبة

فإنمػا يمتنػع قبكليػا إذا كػاف المشػيكد  ،النساء دخميا الخصكص في المشيكد بو ال في المشيكد عميو
فميػذا قبمػت شػيادة  ،ذلػؾ غيػر مكجػكد فػي اإلحصػافك عقكبػة، بػو سػبب العقكبػة أك شػرطا مػؤثرا فػي ال
 .(ٖ)النساء مع الرجاؿ ىنا كسائر الحقكؽ

 ألف ،اإلحصػافقبكؿ شيادة النساء في ثبػكت القكؿ الثاني كىك  -كاهلل أعمـ -الراجحالرأي المختار: 
جػاؿ مػع شػيادة الر ، ك فيسػتحيؿ أف يكػكف سػببا إليجػاب العقكبػة ،اإلحصاف عبارة عػف خصػاؿ حميػدة

فميذا قبمت شيادة النساء مع الرجػاؿ  ،النساء دخميا الخصكص في المشيكد بو ال في المشيكد عميو
 .ىنا كسائر الحقكؽ

 ثالثًا: إثبات اإلحصاف بالقرينة

كىي إما اإلقرار  ،عرفنا أنو ال يرجـ الزاني إال إذا ثبت إحصانو بكاحدة مف طرؽ اإلثبات
، (ْ)دـ الحديث في ىذا المبحث عف أقكاؿ الفقياء في اإلقرار ك الشيادةكقد تق ،أك الشيادة أك القرينة

في طيات الحديث عف اإلقرار إلى اختبلؼ الفقياء في إحصاف المنكر لمكطء في حاؿ  جتي كقد عرٌ 
أما الشافعية  ،كجكد قرينة الكلد فذكرت أف الحنفية كالمالكية اعتدكا بيذه القرينة إلثبات اإلحصاف

                              
 (.ُّٔ/ ٔ: مطالب أكلي النيى )الرحيباني( (ُ
 (.ِْ/ ٗ)( السرخسي: المبسكط (ِ
 (.ّْ -ِْ/ ٗ( السرخسي: المبسكط )(ّ
 (.ْٕ -َٕ)( انظر: ص(ْ
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لـ يثبتكا اإلحصاف. ككاف القكؿ األخير ىك ترجيحي في المسهلة كىك عدـ ـ يعتدكا بيا ك فمكالحنابمة 
 . (ُ)اعتبار قرينة كجكد الكلد لمنكر الكطء في إثبات اإلحصاف لؤلسباب التي ذكرتيا سابقا

 :ثانيًا: طرؽ إثبات إحصاف القذؼ

 باستصحاب الحاؿ. .ٔ

 بالتدافع في القذؼ. .ٕ

 استصحاب الحاؿأوًل: إثبات إحصاف القذؼ ب

لقػػكؿ  ،(ِ)كػػٌؿ مسػػمـ محمػػكؿ عمػػى العفٌػػة مػػا لػػـ يقػػٌر بػػالٌزنى، أك يثبػػت عميػػو بهربعػػة عػػدكؿإف 
ػػم ـ -الن بًػػيُّ  سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى ٍميىػػا ...: »-صى فىػػٍت فىاٍرجي مىػػى اٍمػػرىأىًة ىىػػذىا، فىػػًإًف اٍعتىرى  .(ّ)«كىاٍغػػدي يىػػا أينىػػٍيسي عى

ػم ـ -رجـ المرأة باعترافيػا كعػدـ أمػره فاألصؿ البراءة بدليؿ تقييد  سى مىٍيػًو كى ػم ى اهللي عى ي عػف بالتقٌصػ -صى
  : المطالب بإثبػات الٌزنػى كعػدـ العفٌػة ىػك القػاذؼ، لقكلػو تعػالىيككف ذؼ إنساف بالٌزنى ففإذا قي حاليا. 

ـٍ يىٍهتيكا ًبهىٍربىعىًة شييىدىاءى فى  نىاًت ثيـ  لى ـٍ شىػيىادىةن أىبىػدنا }كىال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى ٍمػدىةن كىالى تىٍقبىميػكا لىييػ اًنيفى جى ـٍ ثىمى اٍجًمديكىي
} ـي اٍلفىاًسػقيكفى كىأيكلىًئؾى ىي
ال يجػب عمػى الحػاكـ البحػث ، ك (ٓ)فػبل يطالػب بإثبػات العفٌػة ،كأٌمػا المقػذكؼ .(ْ)

القػذؼ، عف إحصاف المقذكؼ بؿ يقػيـ الحػد عمػى القػاذؼ لظػاىر اإلحصػاف تغميظػا عميػو لعصػيانو ب
حتٌػى  ى العفػةالٌنػاس محمكلػكف عمػ، ف(ٔ) كألف البحث عنو يػؤدم إلػى إظيػار الفاحشػة المػهمكر بسػترىا

ف أنكػػػػر القػػػػاذؼ   . يثبػػػػت القػػػػاذؼ خبلفػػػػو، فػػػػإذا أقػػػػٌر القػػػػاذؼ بإحصػػػػاف المقػػػػذكؼ ثبػػػػت اإلحصػػػػاف كا 
و أف اإلحصػػاف فعميػػو أف يقػػيـ البرىػػاف عمػػى سػػقكط عفٌػػة المقػػذكؼ، فػػإف عجػػز عػػف اإلثبػػات فمػػيس لػػ

ف عمػػػـ المقػػػذكؼ مػػػف نفسػػػو أنػػػو زنػػػى . (ٕ)يحمٌػػػؼ المقػػػذكؼ ألنػػػو أفسػػػد  قاذفػػػو فحػػػبلؿ لػػػو أف يحػػػد ،كا 
بػػهف بعػػد ذلػػؾ قػػذؼ كىػػك فػػي األصػػؿ مسػػمـ فالسػػنيف  أقػػاـك  الغريػػب قػػدـ الرجػػؿإذا كأيضػػا  . (ٖ)عرضػػو
 . (ٗ)يحد قاذفو كال يكمؼ بينة أف أمو حرة مسممةبهمو المجيكلة  عييار

                              
 (.ّٕ( انظر: )ص(ُ
 (.َُٔ/ ٔ(، البيكتي: كشاؼ القناع )َُٔ/ ُٓمب )نياية المطالجكيني: (، ُْٕ/ ّ( السمرقندم: تحفة الفقياء )(ِ
 (.ِٗ)ص: ( سبؽ تخريجو. انظر(ّ
 (.ْ( سكرة النكر: مف اآلية )(ْ
 (.ِّ/ ْ(،)ُٖٓ/ ْ( قميكبي كعميرة: حاشية )(ٓ
 (.ّْٕ/ ٕنياية المحتاج )الرممي: ( (ٔ
 (.ُْٕ/ ّ( السمرقندم: تحفة الفقياء )(ٕ
 (.ُٗ/ ُِ( القرافي: الذخيرة )(ٖ
 (.ُُٓ/ ُِالمرجع السابؽ )( (ٗ
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سبلـ أىؿ دار اإلسبلـ" قاؿ ابف قدامة:  .(ُ)"األصؿ الحرية، كا 
ف قاؿ لحرة مسممة: زنيت كأنت نصرانية أك نحكىا أك أمة لػـ تكػف كػذلؾ حػدكقاؿ البيكتي: " لمعمػـ  كا 

ف لـ يثبت ذلؾ كأمكف أف تككف كذلؾ حػد أيضػا ألف األصػؿ عدمػو. ككػذا  بكذبو في كصفيا بذلؾ كا 
قػػػو عػػػى رً فيحػػػد ككػػػذا لػػػك قػػػذؼ مجيػػػكؿ النسػػػب كادٌ  لػػػك قػػػذؼ مجيكلػػػة النسػػػب كادعػػػى رقيػػػا كأنكرتػػػو

 .(ِ)كأنكره

 بالتدافع بيف القاذؼ والمقذوؼالمقذوؼ ت إحصاف اثبثانيًا: إ

ليدفع أك غير مسمـ بعد ثبكت القذؼ قد يقدح القاذؼ في إحصاف المقذكؼ فيدعي أنو عبد 
 .حر مسمـ بؿ أناعنو الحد، كالمقذكؼ يقكؿ: 

 ة المقذكؼ أك إسبلمو عمى قكليف:فاختمؼ الفقياء في إثبات حري
كعمػػى المقػػذكؼ إقامػػة البينػػة عمػػى ، ألنػػو ينكػػر الحػػد أف القػػكؿ قػػكؿ القػػاذؼ مػػع يمينػػو القػػوؿ األوؿ:

 :كذىب إلى ىػذا القػكؿ، أك يقضي القاضي بعممو  ألف عممو فكؽ البينة فيك أكلى. الحرية كاإلسبلـ
 .(ٗ)الشافعيةبعض و  ،(ٖ)الحنفية

نظر ال يي ك  ،ألف األصؿ الحرية كاإلسبلـ في دار أىؿ اإلسبلـ ،لقكؿ قكؿ المقذكؼ: أف االقوؿ الثاني
 ،(٘)المالكيػػػة ذىػػػب إلػػػى ذلػػػؾ: ،فالظػػػالـ أحػػػؽ أف يحمػػػؿ عميػػػو، إال أف يكػػػكف لػػػو بينػػػة القػػػاذؼ لقػػػكؿ

 .(ٚ)حنابمةالو  ،(ٙ)الشافعيةواألظير عند 

 األدلة:

مػػف الحػػد، كىػػك يػػدرأ بالشػػبيات، كمػػا ادعػػاه  ة القػػاذؼأف األصػػؿ بػػراءة ذمػػ أوًل: أدلػػة القػػوؿ األوؿ:
ف كػػاف . ك (ٗ)حػػدكد األبػػداف مكضػػكعة عمػػى إدرائيػػا بالشػػبيةك  .(ٖ)محتمػػؿ، فيكػػكف شػػبية أف الظػػاىر كا 

                              
 (.ٓٗ/ ٗ( ابف قدامة: المغني )(ُ
 (.َُٕ/ ٔ( البيكتي: كشاؼ القناع )(ِ

 (.ُٖٓ/ ِ(، الحداد: الجكىرة النيرة )ْٓ/ ٕ(، الكاساني: بدائع الصنائع )َُٖ-َُٕ/ ٗالسرخسي: المبسكط ) (ّ)
 (.ُِٔ-َِٔ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )(ْ) 
 (.ُٗٓ /ْمالؾ: المدكنة )(ٓ) 
 (.ُِٔ-َِٔ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ٗٔ/ َِالنككم: المجمكع ))تكممة(( )(ٔ) 
 (.َُٕ/ ٔ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ٓٗ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٕ) 
 (.ٓٗ/ ٗابف قدامة: المغني )(ٖ) 
 (.ُِٔ-َِٔ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )(ٗ) 
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ال ك ىك الحريػة كاإلسػبلـ  ألف دار اإلسػبلـ دار األحػرار، لكػف الظػاىر ال يصػمح لئللػزاـ عمػى الغيػر، 
 . (ُ)فبل بد مف اإلتياف بالبينة ،اذؼكفي لثبكت اإلحصاف كاستحقاؽ الحد عمى القي

كالتعزيػر  ،جنسو كىك التعزير، فجاز أف يسػقط   ألف سقكط الحد يكجب االنتقاؿ إلى رادع مفكأيضا
 .(ِ)بعد سقكط الحد يقيف  ألنو بعض الحد فجاز االنتقاؿ إلى يقيف

مكافػؽ لمظػاىر، كلػػذلؾ   ألنػو محكػكـ بحريتػو، فقكلػو المقػذكؼ القػكؿ قػػكؿ ثانيػًا: أدلػة القػوؿ الثػاني:
ال كألف األصػػػؿ الحريػػػة كاإلسػػبلـ فػػػي دار أىػػػؿ اإلسػػػبلـ. ك . (ّ)أكجػػب عميػػػو حػػػد الحػػػر إذا كػػاف قاذفػػػا

 .(ٗ)فالظالـ أحؽ أف يحمؿ عميو، إال أف يككف لو بينة القاذؼ ينظر لقكؿ

كؿ فػػػالقكؿ قػػػ ،أنػػػو إذا اختمػػػؼ فػػػي إثبػػػات إحصػػػاف المقػػػذكؼ -كاهلل أعمػػػـ -الػػػراجح المختػػػار:  رأيالػػػ
 لؤلسباب التالية:؛ القاذؼ بيمينو

 مػف الحػد، كىػك يػدرأ بالشػبيات، كمػا ادعػاه محتمػؿ، فيكػكف شػبية. ة القػاذؼاألصؿ براءة ذم فأ -ُ
ادرؤوا : " -صمى اهلل عميو كسػمـ-. كلقكؿ الرسكؿحدكد األبداف مكضكعة عمى إدرائيا بالشبيةك 

مو ، فػإف اإلمػاـ أف يخطػئ فػي الحدود ما استطعتـ، فإف وجػدتـ لممسػمميف مخرجػا فخمػوا سػبي
  .(٘)"العفو خير مف أف يخطئ في العقوبة

كفػػػي لثبػػػكت اإلحصػػػاف كاسػػػتحقاؽ الحػػػد عمػػػى يال ك ال يصػػػمح لئللػػػزاـ عمػػػى الغيػػػر،  أف الظػػػاىرك  -ِ
 فبل بد مف اإلتياف بالبينة.  ،القاذؼ

ط.   ألف سػػقكط الحػػد يكجػػب االنتقػػاؿ إلػػى رادع مػػف جنسػػو كىػػك التعزيػػر، فجػػاز أف يسػػقكأيضػػا -ّ
 .كالتعزير بعد سقكط الحد يقيف  ألنو بعض الحد فجاز االنتقاؿ إلى يقيف

 ة عمى اإلحصاف بنوعيو:أثر الردّ 

 ة عمى اإلحصاف عمى قكليف:اختمؼ الفقياء في أثر الردٌ 
 .(ُ)مالؾ، ك(ٔ)أبو حنيفة ذىب إلى ذلؾ سقكط اإلحصاف بسبب الرٌدة القوؿ األوؿ: 

                              
 (.ُٖٓ/ ِ(، الحداد: الجكىرة النيرة )ْٓ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(، َُٖ-َُٕ/ ٗالسرخسي: المبسكط )(ُ)

 (.ُِٔ-َِٔ/ ُّالماكردم: الحاكم الكبير )(ِ) 
 (.ُُْ/ ٔابف قدامة: المغني )(ّ) 
 (.ُٗٓ/ ْمالؾ: المدكنة )(ْ) 
ع عمى الجارية مف السبي أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: السير، باب: الرجؿ مف المسمميف قد شيد الحرب يق(ٓ) 

 (.ُِْٖٗ(، ح َِٖ/ ٗقبؿ القسـ، )
 (.ّٗ/ ٗ(، السرخسي: المبسكط )ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ٔ) 
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وأبػػو ، (ّ)أحمػػد، ك(ِ)الشػػافعيكالػػذم ذىػػب إلػػى ذلػػؾ  ،ةف بػػالردٌ عػػدـ سػػقكط اإلحصػػاالقػػوؿ الثػػاني: 
 .(ْ)يوسؼ مف الحنفية

النظػػر إلػػى اعتبػػار اإلسػػبلـ أحػػد شػػركط اإلحصػػاف أـ ال  فمػػف اعتبػػره شػػرطا أسػػقط سػػبب الخػػالؼ:  
 ة.اإلحصاف بالردة، كمف لـ يعتبره شرطا لـ يسقط اإلحصاف بالردٌ 

 أوًل: أدلة القوؿ األوؿ: 

 عمى النحك التالي:الكتاب، والسنة استدلكا مف 

   أوًل: الكتاب:

كىػذا قػد أشػرؾ، فكجػب أف يحػبط كػؿ عمػؿ كػاف  ،(ٓ)}لئف أشركت ليحػبطف عممػؾ{تعالى:  وقكل -
 .(ٔ)عممو

  ثانيًا: السنة:

فكػذلؾ المرتػػد ال  ،(ٕ)"مػػف أشػػرؾ بػاهلل فمػػيس بمحصػػف" :-صػػمى اهلل عميػو كسػمـ-حػديث الرسػكؿ  -
  (ٖ).ىك اإلسبلـف شركط اإلحصاف ميبقى محصنا لفقد شرط 

  ثانيًا: أدلة القوؿ الثاني:

 عمى النحك التالي:السنة كاستدلكا مف 

، كلك كاف اإلسػبلـ شػرطا فػي اإلحصػاف (ٗ)زنيا رجـ ييودييف -صمى اهلل عميو كسمـ-أف النبي  -ُ
 ما رجميما.

  كألنػو زنػى (ُ)"أو زنػى بعػد إحصػاف: " -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -ثـ ىذا داخػؿ فػي عمػكـ قكلػو  -ِ
 .(ِ)اف فكاف حده الرجـ كالذم لـ يرتدبعد إحص

                                                                                      
 (.ُِٗ/ ْابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )(ُ) 
 (.ٗ/ َِالنككم: المجمكع )التكممة()(ِ) 
 (.ِْٕالممؿ كالردة مف الجامع لمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص الخبلؿ: أحكاـ أىؿ . (َْ/ ٗابف قدامة: المغني )(ّ) 
 (.ِٖٓ/ ٔالعيني: البناية شرح اليداية ) .(ّٖ/ ٕالكاساني: بدائع الصنائع )(ْ) 
 (.ٓٔسكرة الزمر: مف اآلية )( (ٓ

 (.ُِٗ/ ْابف رشد: بداية المجتيد كنياية المقتصد )(ٔ) 
 (.ْٖ )سبؽ تخريجو. انظر ص ((ٕ

 (.ّٖ/ ٕني: بدائع الصنائع )الكاسا(ٖ) 
 (.َٓ)سبؽ تخريجو. انظر ص ((ٗ
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سػقكط اإلحصػاف بػالردة ألف اإلحصػاف فضػيمة ككمػاؿ حػاؿ،  -كاهلل أعمػـ - الػراجح:الرأي المختار: 
 كال فضيمة بدكف اإلسبلـ. 

 سقوط اإلحصاف:

يسقط اإلحصاف بفقد شرط مػف شػركطو، فمػف أصػابو جنػكف أك عنػة أك رؽ بطػؿ إحصػانو. 
المرتد يبطؿ إحصانو عند مف يجعؿ اإلسبلـ شرطا فػي اإلحصػاف. كال حػد عمػى القػاذؼ إذا تخمػؼ ك 

نمػػا عميػػو التعزيػػر إذا عجػػز عػف إثبػػات صػػحة مػػا قػػذؼ  شػرط مػػف شػػركط اإلحصػػاف فػػي المقػذكؼ، كا 
ى.(ّ)بو

                                                                                      
 ((.ُٕٗ )ص، مسند الشافعي: )كتاب جراح العمدالشافعي:  ((ُ

 (.ٗ/ َِالنككم: المجمكع )التكممة()(ِ) 
 (.ِِٖ/ ِ( مجمكعة مف المؤلفيف: المكسكعة الفقيية الككيتية )(ّ
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ى
 

 

ىالفصلىالثاني
المؤثراتىالجددوظىرلىى

فيىرقوبظىىااإلحصانىوأثره
حدىالزنا

ىووذتملىرلىىأربطظىمباحثى:
ىجددوظى.:ىحقوقظىالمؤثراتىالالمبــــــحثىاألولىى

ىالالثانيىىالمبــحث وأثرهاىالَخلقوظىالجددوظىىمؤثرات:
ىرلىىاإلحصانى.

ىالىالثالثىالمبــحث ىمؤثر: ىات ىوأثرهاىالجددوظ الطارئظ
ىرلىىاإلحصانى.

ىوالوراثوظىوأثرهاىالرابعىىالمبــحث ىاألمراضىالمطدوظ :
ى.رلىىاإلحصان

 



 

  }79 { 
 

  

 المؤثرات الجسدية عمى اإلحصاف وأثرىا في عقوبة حد الزنا الفصؿ الثاني
 

 المبػػػػػػحث األوؿ
حقيقة المؤثرات الجسدية

( ُ)مزمنا معرفة معنى مفرداتيا كقد قمت سابقاكي نتعرؼ عمى حقيقة المؤثرات الجسدية ي

يؼ المؤثرات الجسدية كمركب ريؼ حقيقة المؤثرات كسهذكر ىنا تعريؼ الجسد كي أتكصؿ لتعر بتع
يضاح المكضكع، جكىر بياف عمي يساعد المفاىيـ تحديد ألف كذلؾ ،إضافي  يمكف بما حقيقتو، كا 

 .عمييا كالحكـ آثاره إدراؾ مف

 :د لغةأول: تعريؼ الجس

جسـ ذك لكف ، أك (ّ)البدفي ، أك أجساد، كىك (ِ)مادة الشيء كجمعو جسكدىك : في المغة الَجَسدُ 
كاإلنساف كالممؾ كالجٌف، كلذىلؾ الى ييطمؽ الجسىد عمى المىاء كاليكاء
مف  اإلنساف غيرعمى ال ، ك (ْ)

فيك  ،المبلئكة كالجف كؿ خمؽ ال يهكؿ كال يشرب نحك  فمف خمؽ األرضأك أمٍّ  غذية،تاألجساـ الم
  (ٕ){ ِعْجاًل َجَسًدا َلُو ُخَوارٌ كقاؿ تعالى: }، (ٔ){َوأَْلَقْيَنا َعَمى ُكْرِسيِِّو َجَسًدا، قاؿ اهلل تعالى: }(ٓ)جسد

ـْ َجَسًدا َل َيْثُكُموَف الطََّعاـَ  أم يصيح كال يهكؿ كال يشرب. كقكلو تعالى: } كقيؿ  .(ٖ){ َوَما َجَعْمَناُى
 :ثانيا: تعريؼ الجسد اصطالحا.(ٗ)جمع الشيء كاشتدادهلو ـ ذك تركيب ألٌف أصمى جسالجسد: 

ذكر ، ك (ُُ)القرآف الكريـ في كردالذم كىك المعنى  ،(َُ)المغكمبمعناه في الشرع  دلفظ الجس ستعمؿي

                              
 (.ٖ)( انظر: حقيقة المؤثرات ص(ُ
 (.ُُِ/ ِممة المعاجـ العربية )( آف ديكًزم: تك(ِ
: معجـ المغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر (.ْٔٓ/ ِالصحاح تاج المغة كصحاح العربية )الجكىرم، أبك نصر: ( (ّ
(ُ /ّّٕ.) 

 (.ّْْ)ص: الكميات أىبيك البىقاء ((ْ
شمس العمـك نشكاف الحميرم: (، َِٔ/ ٕالمحكـ كالمحيط األعظـ )ابف سيده: (، َُِ/ ّ( ابف منظكر: لساف العرب )(ٓ

 (.َُْٗ/ ِكدكاء كبلـ العرب مف الكمـك )
 (.ّْ( سكرة ص: مف اآلية )(ٔ
 (.ُْٖ( سكرة األعراؼ: مف اآلية )(ٕ
 (.ٖ( سكرة األنبياء: مف اآلية )(ٖ
 (.ُٔٓ/ ُ: كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك )الت يىانىكم( (ٗ

حات األلفاظ كالمصطمالعزيز:  آماؿ بنت عبد(. ُّٕ/ ٗ) ـ )تفسير المنار(محمد رشيد رضا: تفسير القرآف الحكي ((َُ
 : الجسد شرارة حراؾ... الجسد أيقكنة تغيير.رشيد عكبدة(. ِْٗ) المتعمقة بتكحيد الربكبية ص

http://www.maaber.org/issue_november13/spotlights3.htm 
 (.ّْ(، سكرة ص: مف اآلية )ٖ(، سكرة األنبياء: مف اآلية )ُْٖ( سكرة األعراؼ: مف اآلية )(ُُ

http://www.maaber.org/indexa/al_dalil_ein.htm#rashid_oueida
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الذم ال يعقؿ كال  صيغة لمحضكر المادمىك  دالجس، ف-صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿعمى لساف 
كالجسـ ما سكل الرأس ىك ك ، (ِ)يىٍعًني الييكؿ المحسكس  (ُ)أك الجثة فقط لبدفاأم يميز 

أكثر ما يستعمؿ لجسـ  مف الجسـ ألنولكنو أخص  ،(ْ)لو طكؿ كعرض كارتفاع  ك (ّ)كاألطراؼ
 .(ٔ)كالجسـ لما ال يبيف لو لكف ،الجسد يقاؿ لما لو لكفأف أك  ،(ٓ)اإلنساف

 تصيب الجسد فتظير عاقبتيا في الحكـ. حالة تعريؼ المؤثرات الجسدية: ىي

 شرح التعريؼ:

مقية كالطارئة كىي جنس في التعريؼ تشمؿ أم إعاقة حالة تصيب الجسد:  كىي تشمؿ الحاالت الخى
 سكاء أثرت في الحكـ أـ لـ تؤثر.

قيد في التعريؼ أخرج اإلعاقات التي ال تؤثر في الحكـ  كمف بترت لو تظير عاقبتو في الحكـ: 
 فبل يؤثر في الحكـ. ،مف أصابع يده أك رجموإصبع 

 أنواع المؤثرات الجسدية:

ٌب كالعين ة في الرجؿ، كالرتىؽ كالقىرىف في المرأة :مؤثرات مانعة مف المعاشرة الجنسية .ٔ  .كالجى

كالجذاـ،  إل أنيا تسبب ضررا لمزوجيف أو النسؿ: ،مؤثرات غير مانعة لممعاشرة الجنسية .ٕ
 ، كغيرىا.ىرمؿ، كالز كالبرص، كالسٌ 

 .(ٕ)وىذه األنواع بدورىا منيا ما ىو خمقي أو وراثي ومنيا ما ىو طارئ بعد الدخوؿ

                              
(، السمرقندم: ُّٕ/ ٗ) محمد رشيد رضا: تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( (،ُِْ/ ٓابف تيمية: مجمكع الفتاكل )( (ُ

عرابو )(، الزجاجُٓٓ/ ُبحر العمـك )  (.ّٕٕ/ ِ: معاني القرآف كا 
 (.ُٖٗ/ َِ( العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )(ِ
 (.ِّ) ص: القامكس الفقيي سعدم أبك حبيب( (ّ
 (.ُْٔ: معجـ لغة الفقياء )ص حامد قنيبي -محمد قمعجي ( (ْ
(، ابف ُْ/ ُٔشرح صحيح البخارم )(، العيني:عمدة القارم ُْٔ: معجـ لغة الفقياء )ص حامد قنيبي -محمد قمعجي ( (ٓ

 (.ْٖٔ/ ُّحجر: فتح البارم )
  (.ٕٖ/ ُفيض القدير ) المناكم:( (ٔ
 ( سهفصؿ الحديث عف ىذه المؤثرات في مباحث ىذا الفصؿ.(ٕ
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 المبػػحث الثاني

المؤثرات الجسدية الَخمقية وأثرىا عمى اإلحصاف في حد الزنا

يعتبر كجكد إعاقة بهحد الزكجيف مف أىـ المؤثرات التي تمنع الكطء، أك تنفر منو، أك 
 اإلحصاف، كقد تمنع مف تحقيؽ االستعفاؼ ك بل يمكف المقاـ معوالزكجيف، ف تمحؽ ضررا بهحد

سهتناكؿ في ىذا المبحث الحديث عف اإلعاقات الجسدية المانعة مف المعاشرة  لذا ،(ُ)كسبلمة النسؿ
ألف صحة النكاح شرط لثبكت اإلحصاف،  ،كمدل تهثيرىا عمى عقد النكاح ،الجنسية بشكؿ مباشر
 ف سائر اإلعاقات إلى المباحث كالفصكؿ البلحقة.كسهرجئ الحديث ع

 :أول: مفيـو اإلعاقات

  اإلعاقة لغة:
أعاقو عف إنجاز عممو: منعو منو، شغمو  ، يقاؿ:(ِ)ؿيعطأك التؼ، ىي المنع، أك اإليقا

مىٍف تمنعو عاىة جسدٌية أك عقمي ة ، كالميعاؽ: أعاقو المرضي عف المشيكيقاؿ: أٌخره كثب طو أك عنو، 
 .(ّ)عف الن شاط اإلنسانٌي المعتاد

  اإلعاقة اصطالحا:

قد أطمؽ الفقياء عمى ىذه اإلعاقات مصطمح )العيكب( كىي النقيصة ككؿ ما خبل مف 
، عقمي أك بدني كصؼ: في النكاحً ىك ك  الفطرة السميمة،  النكاح مقاصد تحصيؿ مف يمنع مذمـك

 .(ْ)"كرة التكاؽثكيكسر  ءلنكاح ما ينفر عف الكطا كالعيب فيقاؿ النككم: "الزكجية،  بالحياة كالتمتع
 كلكنني قد آثرت أف أطمؽ عمييا ىنا مصطمح )اإلعاقات(  ككنيا إما تعيؽ الكطء بشكؿ مباشر

مف تحقيؽ المقصكد األعظـ  منعتي فطبيعتحكؿ دكف االستمتاع كممارسة الحياة الزكجية بشكؿ ك 
ما الكاإلنجاب ستعفاؼاال كىك ،مف النكاح ال تمنع الدخكؿ كلكنيا  تعيقو بشكؿ مباشر ككنيا ، كا 

فيضطر لبلمتناع عف  ،تمحؽ ضررا بهحد الزكجيفأك  ،كتمنع لذة الكطء مف الجماع رنفٌ تعمؿ 
 بل يتحقؽ مقصكد النكاح.الكطء، ف

                              
 (. ِّٓ/ ّ( الخرشي: شرح مختصر خميؿ )(ُ
 (.ِّٓ/ ٕ: تكممة المعاجـ العربية )ديكًزم( (ِ
 (. ُٕٕٓ/ ِة العربية المعاصرة )معجـ المغأحمد مختار عمر: ( (ّ
 (.ُِّ/ ُِ( النككم: المجمكع )التكممة( )(ْ
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يصيب  أمراالستعماؿ المغكم فيي: عف مفظ اإلعاقة إذنا لـ يخرج استعماؿ العمماء ل
ؿ جسدم أك عقمي أك حسي أك عجز كٌمٌي أك جزئٌي يمنع صاحبو مف ينتج عنو اعتبلفالشخص 

 .(ُ)حكادث مختمفة القياـ بالنشاط  اإلنساني المعتاد ألسباب كراثية، مكتسبة، مرضية، أك

 عمى عقد النكاح:المعاشرة الجنسية أثر اإلعاقات الجسدية المانعة مف ثانيا: 

كفيمف يممؾ ىذا ، -العيكب –إلعاقاتباجكاز التفريؽ بيف الزكجيف  فياختمؼ الفقياء 
فس  عقد النكاح ال يثبت  خيار اثبت بيي   ألف ماكىذا الخبلؼ بدكره ينعكس عمى اإلحصافالحؽ 

ثبلثة كقد انحصر خبلؼ الفقياء في  .، كتعمقو بصحة النكاح(ِ)بيا اإلحصاف لسقكط أحد شركطو
 :أقكاؿ

 كىك ،كأنو حؽ يثبت لمزكج كالزكجة معان  إلعاقاتبسبب ازكجيف جكاز التفريؽ بيف الالقوؿ األوؿ: 
 .(ٕ)، وابف القيـ(ٔ)، وابف تيمية(ٓ)، والحنابمة(ْ)، والشافعية(ّ)الجميور مف المالكية ما ذىب إليو

لى ذلؾ ذىبالقوؿ الثاني:   .(ٖ)الحنفية أف ىذا حؽ يثبت لممرأة كحدىا دكف الرجؿ كا 

 .(َُ)الشوكانيكأيدىـ ، (ٗ)الظاىرية كجيف، كىك قكؿعدـ ثبكت الخيار ألم مف الز القوؿ الثالث: 

 سبب الخالؼ:

 .الكاردة االختبلؼ في صحة بعض األحاديث .ُ

 مىؿ يعد دليبل مف األدلة الشرعية أـ ال ،االختبلؼ بيف الفقياء في حجية قكؿ الصحابي .ِ

 االختبلؼ في القياس كخاصة في المقيس عميو. .ّ

                              
/ ِمعجـ المغة العربية المعاصرة )أحمد مختار عمر: (. ِّْمعجـ لغة الفقياء )ص: حامد قنيبي:  -محمد قمعجي ( (ُ

ُٕٕٓ .) 
، لشريؼمكقع الشي  أ.د. محمد بف عبد الغفار ا(. ِٖ/ ٖ( الخرشي: شرح مختصر خميؿ )(ِ

http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2080 
 (.ٓٔٓ/ ِ( ابف عبد البر: الكافي )(ّ
 (.ُٗ-َٗ/ ٓ( الشافعي: األـ )(ْ
ذىاني( (ٓ  (.ّّٗ)ص:  : اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمدالكىٍمكى
 (. ّْ/ْ(، ابف القيـ: زاد المعاد )ْْٔ/ ٓالفتاكل الكبرل ) ابف تيمية: ((ٔ
 (.ّْ/ْابف القيـ: زاد المعاد )( (ٕ
 (.ٔٗ-ٓٗ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ٖ
: المحمى )(ٗ  (.َِِ/ ٗ( ابف حـز

 (.ُٕٖ/ ٔ( الشككاني: نيؿ األكطار )(َُ

http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2080
http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2080
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 مقد البيع أـ الىؿ يقاس عمى ع ،اختبلفيـ في عقد الزكاج  .ْ

 فقد كرد عنو بثبكت الخيار كبعدمو. ،التردد في ركاية الصحابي الكاحد .ٓ

 .مىؿ لو الحؽ في الفرقة بغير الطبلؽ بجانب ككنو يممؾ الطبلؽ أـ ال ،اختبلفيـ في الزكج .ٔ

 األدلة:

 أوًل: أدلة الجميور عمى ثبوت الخيار لمزوجيف بعيب اْلخر:

 ، عمى النحك التالي:السنة واألثر والقياس والمعقوؿالكتاب و كاستدلكا عمى ذلؾ مف 

 الكتاب: أوًل:

ـُ َرباَؾ َأَحًدا{تعالى:  ولك ق -ٔ }َوَل َيْظِم
(ُ). 

 (ِ){َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسافٍ تعالى: } ولك كق -ٕ

 كالمعركؼ، ضرر كظمـ، كليس مف اإلمساؾ ب عاقاتبقاء النكاح مع اإل وجو الدللة مف اْليات:
إال بالتفريؽ حفظان لحقكؽ كؿ مف الزكجيف، كلئبل ينتشر الضرر كيبقى التسريح بإحساف ال يككف 

النكاح مع المكارىة، إذ مبنى النكاح عمى المكارمة، كالمعاممة الحسنة، كدكف تفريؽ، يقع الضرر 
  .(ّ)فكجب التفريؽ ،الظمـ المنيي عنيماك 
ْف َيَتَفرَّ وقولو تعالى:  -ٖ   .(ٗ)َقا ُيْغِف المَُّو ُكال  ِمْف َسَعِتِو{}َواِ 

 مف لمزكجيف خيران  حينيا ؽيفر تال كيككف الصمح، تعذر إذا بالفراؽ صريح إذف اآلية في وجو الدللة:
   .(ٓ)نيمابي منزاعل كحبٌلى  المعاشرة، سكء

 السنة:ثانيا: 

:أخرج اإلماـ أحمد عف  -ٔ ، قىاؿى ٍيدو ًميؿي ٍبفي زى ًحٍبتي شىيٍ ))  جى اًر، ذىكىرى أىن وي كىانىٍت لىوي صى ا ًمفى اأٍلىٍنصى خن
د ثىًني أىف  رىسيكؿى اهلًل  ، فىحى ٍيدي ٍبفي كىٍعبو ٍيدو أىٍك زى ٍحبىةه ييقىاؿي لىوي: كىٍعبي ٍبفي زى م ـى  -صي سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  -صى

                              
 (.ْٗ(  سكرة الكيؼ: مف اآلية )ُ)
 (.ِِٗالبقرة: مف اآلية ) (  سكرةِ)
(. الشافعي: تفسير اإلماـ الشافعي ُّٕ/ ّ)الجامع ألحكاـ القرآف (. القرطبي: ُُٔ/ ُ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ّ)
(ُ /ّْٔ.) 
 (.َُّ(( سكرة النساء: مف اآلية ْ)
 (.ُِٕ/ ّ(. الجصاص: أحكاـ القرآف ت قمحاكم )ّْ/ ِ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ٓ)
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مىٍييىا فىكى  ؿى عى ، فىمىم ا دىخى ك جى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًني ًغفىارو رى ًبكىٍشًحيىا تىزى مىى اٍلًفرىاًش، أىٍبصى قىعىدى عى عى ثىٍكبىوي، كى ضى
: ازى عىًف اٍلًفرىاًش، ثيـ  قىاؿى ا، فىاٍنحى ٍذ ًمم ا أىتىاىىا شىٍيئنا" ُخِذي َعَمْيِؾ ِثَياَبِؾ "،  بىيىاضن ـٍ يىٍهخي لى   .(ُ)((كى

قياسان عمى البرص،  اتعاقالبرص بالحديث، فثبت في سائر اإل إعاقةثبكت الرد ب وجو الدللة:
 .(ِ)بجامع عمة منع االستمتاع كعدـ تحقؽ مقصكد النكاح

بهف الحديث ضعيؼ إذ اضطرب جميؿ بف زيد في ركايتو، فتارة  :واعترض عمى ىذا الستدلؿ
ركاه عف زيد بف كعب بف عجره، كتارة عف كعب بف زيد، فمذلؾ ضعفو الطبراني كالبييقي كالبغكم 

 .(ّ)كأبك حاتـ

كم  الحديث  :ب عمييـوأجي بهنو ركاه الشافعي كصحح ابف حجر ركايتو مف طريؽ مالؾ، كري
كأما اضطراب جميؿ بف زيد: فقد جاء مف ، بهسانيد أخرل، ذكرىا البييقي عف عمر كابف عمر

 .(ْ)ركاية أخرل في سنف سعيد بف منصكر عف زيد بف كعب ابف عجرة دكف شؾ

: -صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي الم وً  - عنورضي اهلل–أخرج البخارم عف أبي ىريرة  -ِ
 .(ٓ)«َوَل َصَفَر، َوِفرَّ ِمَف الَمْجُذوـِ َكَما َتِفرا ِمَف اأَلَسدِ  َل َعْدَوى َوَل ِطَيَرَة، َوَل َىاَمةَ »

ع كىك مان -أم الجذاـ–قاؿ ابف حجر نقبلن عف الشافعي: "إنو يعدم الزكج كثيران وجو الدللة: 
ذا سمـ أدرؾ كلده"  .(ٔ)لمجماع، ال تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة اآلخر، كالنسؿ قمما يسمـ، كا 

  ثالثا: األثر:

و بيا جنوف أو جذاـ أو برص  المرأةَ  إذا تزوج الرجؿُ قاؿ: )) أنو  -رضي اهلل عنو–عمر  عف -ُ
 .(ٕ) ((الصداؽ بمسو إياىا. وىو لو عمى الولي اأو قرف، فإف كاف دخؿ بيا فمي

                              
 -كىك الطائي  -([. إسناده ضعيؼ لضعؼ جميؿ بف زيد َُِّٔ(، )ح/ُْٕ/ ِٓ( أخرجو أحمد في مسنده ط الرسالة ])(ُ

 قاؿ ابف معيف: ليس بثقة. انظر: المرجع نفسو.
 (.ِٔٔ/ ُٔ( النككم: المجمكع )التكممة( )(ِ
 (.ُٕٖ/ ٔ( الشككاني: نيؿ األكطار )(ّ
 (.ِْٕ/ ُ( سعيد بف منصكر: سنف )(ْ
 ((.َٕٕٓ(، )ح/ ُِٔ/ ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الطب، باب: الجذاـ، )(ٓ
 (.ُُٔ/ َُ( ابف حجر: فتح البارم )(ٔ
((، ركاه ََُِْ(، )ح/ُِٓ/ ٕ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: النكاح، باب: ما يرد بو النكاح مف العيكب، )(ٕ

 (.ِْٕ/ ُي شيبة كرجالو رجاؿ الثقات كابف حجر. انظر: سعيد بف منصكر: سنف )مالؾ كسعيد بف منصكر كابف أب
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أف استرداد المير مف الكلي داؿ عمى جكاز الفس ، إذ يمـز المير بالعقد كلكنو ىنا  وجو الدللة:و 
 مكقكؼ لو حكـ المرفكع، ألنو قكؿ صحابي ال يعقؿ أنو اجتيد بو مف نفسو. ثركىذا األ، لـ يستقر

ًمي  ك  -ِ : قىاؿى عى ٍنوي  -عىًف الش ٍعًبيا قىاؿى َرُجٍؿ َنَكَح اْمرََأًة َوِبَيا َبَرٌص، َأْو ُجُنوٌف،  " َأياَما: -رىًضيى اهللي عى
ـٌ، َأْو َقْرفٌ  ْف َشاَء َطمََّؽ، َفِإْف َمسََّيا  ،َأْو ُجَذا ـْ َيَمسََّيا ِإْف َشاَء َأْمَسَؾ َواِ  َفَزْوُجَيا ِباْلِخَياِر َما َل

ان مثؿ الذم قبمو مما لو حكـ المرفكع أيض ثركىذا األ .(ُ) َفَمَيا اْلَمْيُر ِبَما اْسَتَحؿَّ ِمْف َفْرِجَيا "
 .-صمى اهلل عميو كسمـ –المنقكؿ عف رسكؿ اهلل 

فثجمو حوًل،  ،فثخبرتو أف زوجيا ل يصؿ إلييا ،أف امرأة أتتو :-رضي اهلل عنو -كعف عمر -ّ
حوؿ ولـ يصؿ إلييا خيرىا، فاختارت نفسيا، ففرؽ بينيما عمر، وجعميا تطميقة  فمما انقضى

 .(ِ)بائنة

ًف اٍبًف اٍلميسىياًب،ك  -ْ َجَعَؿ ِلْمِعنِّيَف » :-رضي اهلل عنو -أىف  عيمىرى  ركل عبد الرزاؽ في مصنفو عى
 .(ّ)«َأَجَؿ َسَنٍة، َوَأْعَطاَىا َصَداَقَيا َواِفًيا

َيا ُتَخيَُّر َأياَما َرُجٍؿ َتَزوََّج اْمرََأًة َوِبِو ُجُنوٌف، َأْو ُضَر َفِإنَّ بف المسيب أنو قاؿ: ))سعيد ما ركم عف  -ٓ
ْف َشاَءْت َفاَرَقتْ  ، أم إف أرادت الفس  فميا ذلؾ، أك أرادت استدامة العقد (ْ)((ِإْف َشاَءْت َقرَّْت َواِ 

 .فميا ذلؾ

 (ٓ): القياس:رابًعا

االستمتاع،  بالحديث بجامع عمة منع اعمى البرص الذم ثبت الرد بي عاقاتقياس سائر اإل .ُ
 .رة الطبع، كحصكؿ الضررفكعدـ تحقؽ مقصكد النكاح، كني 

 في بالعيب الخيار يثبت أنو فكما البيع، في الخيار إيجاب عمى بالعيب النكاح فس  قياسك  .ِ
 بالعيب الزكجيف بيف النكاح فس  يجكز فكذلؾ ،الثمف كاسترداد المبيع رد لممشترم فيجكز ،البيع
 كالعقكد اإلرادة، يخـر مالذ العيب كجكد، كللمرفع قابؿ معاكضة عقد منيما كبل أف عمةبجامع ك 

 .اإلرادة ياأساس

                              
 ([.ُِِْٗ(، )ح/ َّٓ/ ٕ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: ] كتاب: النكاح، باب: ما يرد بو النكاح مف العيكب، )(ُ
 (. ْْٕ/ ِ: التعميؽ الممجد عمى مكطه محمد )المكنكم( (ِ
 (.ِّٓ/ ٔ( الصنعاني: مصنؼ )(ّ
 (.ُُٖ( مالؾ: مكطه مالؾ ركاية محمد بف الحسف الشيباني )ص (ْ
 (.ِٔٔ/ ُٔ( النككم: المجمكع )التكممة( )(ٓ
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 ًا: المعقوؿ:خامس

الطباع  فبعضيا مما تنفر عنو يا،النكاح ال تتحقؽ مع قاصدف عامة مأل عاقاتيثبت الرد باإل -ُ
كال كبعضيا مما يمنع الكطء،  ،يا يؤدم إلى ضرر كخطر، كالضرر يزاؿبعضالسميمة، ك 
ك متعذر في بعضيا، أك أشبو المتعذر في بعضيا العفة كالسكف كالكلد إال بالكطء، كىتحصؿ 

 .(ُ)لذلؾالتفريؽ اآلخر فيثبت خيار 

 شركطيـ، عند كالمؤمنكف عرفان، كالمشركط فيك السبلمة، إلى ينصرؼ النكاح عند اإلطبلؽ إف -ِ
كال إلزاـ في الشرع لممغركر  خطر، مف لمنكاح لما بالكفاء أكلى النكاح في المشترطة كالشركط

 .(ِ)بما غر بو أك غبف أك المغبكف

الرجؿ، كقد  كألف المرأة أحد العكضيف في النكاح، فجاز ردىا كالصداؽ إذا كاف معيبان، ككذلؾ -ّ
 .(ْ)(ّ)((ل ضرر ول ضرار في اإلسالـ: ))-صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهللقاؿ 

 ثانيًا: أدلة الحنفية:

عمى  السنة والمعقوؿالكتاب، و بأف ىذا حؽ يثبت لممرأة كحدىا دكف الرجؿ، كاستدلكا عمى 
 النحك التالي:

 الكتاب:أوًل: 

 .(ٓ){َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسافٍ : }قكلو تعالى -

كبقاء  ،أف اهلل تعالى أكجب عمى الزكج اإلمساؾ بالمعركؼ أك التسريح باإلحساف وجو الدللة:
 اإلمساؾ محركمة الحظ مف الزكج، ليس مفمع عدـ استيفاء حقيا ككنيا عمى الزكجة النكاح 

 .(ُ)التسريح باإلحساف فتعيف عميوالمعركؼ، ب
                              

ذىاني (،ُٗ-َٗ/ ٓ(، الشافعي: األـ )ِٖ/ ٖ( الخرشي: شرح مختصر خميؿ )(ُ : اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد )ص الكىٍمكى
ّّٗ.) 

 ( المرجع نفسو كنفس الجزء كالصفحة.(ِ
((. قاؿ ُِّْ(، )ح/ْٖٕ/ ِ( أخرجو ابف ماجو في سننو: )كتاب: األحكاـ، باب: مف بنى في حقو ما يضر بجاره، )(ّ

األلباني: صحيح لغيره. كرجالو ثقات. كقيؿ ىك حديث لـ يصح كفيو انقطاع، كحسنو النككم كقاؿ: "ركاه مالؾ مرسبل كلو 
 ا إلى درجة الصحة أك الحسف المحتج بو. انظر: المرجع السابؽ كطرؽ يقكم بعضيا بعضا"، كلمحديث شكاىد ينتيي مجمكعي

 (. ِّْ/ ٔ: فيض القدير )المناكم
ذىاني (،ُٗ-َٗ/ ٓ(، الشافعي: األـ )ِٖ/ ٖ( الخرشي: شرح مختصر خميؿ )(ْ : اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد الكىٍمكى

 (.ّّٗ)ص
 (.ِِٗ( سكرة البقرة: مف اآلية )ٓ)
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 السنة: ثانيَا: 

ٍنيىا-ما أخرجو البخارم عىٍف عىاًئشىةى  - اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفاعىةى القيرىًظيا الن ًبي  -رىًضيى الم وي عى صمى  -: جى
ًف ٍبفى ، فىقىالىٍت: كيٍنتي ًعٍندى ًرفىاعى -اهلل عميو كسمـ ٍبدى الر ٍحمى ك ٍجتي عى ةى، فىطىم قىًني، فىهىبىت  طىبلىًقي، فىتىزى

: ًبيًر ًإن مىا مىعىوي ًمٍثؿي ىيٍدبىًة الث ٍكًب، فىقىاؿى َأُتِريِديَف َأْف َتْرِجِعي ِإَلى ِرَفاَعَة؟ َل، َحتَّى َتُذوِقي » الز 
 .(ِ)«ُعَسْيَمَتُو َوَيُذوَؽ ُعَسْيَمَتؾِ 

ثبت ليا كبلميا، كلـ يي  -صمى اهلل عميو كسمـ -الرسكؿ نة، فردٌ عت عميو العي : أنيا ادٌ لةوجو الدل 
ال الخيار، ألف النكاح الـز كألف المستحى  ؽ بالعقد لـ يفت، بينما الجب يفكت المستحؽ بالعقد يقيننا كا 

 .ألثبت ليا الخيار، أك فات المستحؽ يقينا

مستقيـ، فيك يريد االستدالؿ بو عمى إثبات ىذا االستدالؿ غير  بهف ،عمييـ اعترضك 
ثباتو بالجى  ب مف باب أكلى، فجاء االستدالؿ معاكسان لذلؾ، كليذا استدرؾ الكاساني الخيار بالعنة، كا 

بعد ذكر أدلتو، بهف تمؾ المقالة مف امرأة رفاعة لـ تكف لدعكل العنة، بؿ كانت كناية عف معنى 
 .(ّ)آخر، كىك دقة القضيب
ؿ لـ يستقـ تكجيو االستدالؿ بيذا الحديث، كاألكلى االستدالؿ بآثار الصحابة كعمى كؿ حا

 مزمكف برأم الجميكر، لؤلدلة نفسيا التي سيذكركنيا في المعقكؿ.أك بحديث الجكنية، كعند ذاؾ يي 
 :ًا: المعقوؿلثثا
 ألف الكطء مرة كاحدة مستحؽ بالعقد عمى الزكج   الزكج اقةعإثبت لممرأة ب إف الخيار -

لممرأة، كااللتزاـ بالعقد عند تحقؽ العجز عف الجماع ظمـ كضرر يجب رفعو، ألف العجز يمنع 
ـُ َرباَؾ َأَحًدا{المستحؽ بالعقد، كقد قاؿ تعالى:  }َوَل َيْظِم

 -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل، كقاؿ (ْ)
 . (ٓ)((ل ضرر ول ضرار))

نما لـ يثبت  الخيار لمزوج:  وا 

نما أبيح الطبلؽ إإذ ؽ، و الطال كِ مْ لمِ  .ٔ  ف النكاح ممؾ ضركرم بدليؿ أنو ال ينتقؿ إلى الكرثة كا 

                                                                                      
 (.ُُٔ/ ُالقرآف العظيـ ) ( ابف كثير: تفسيرُ)

 (.ِّٗٔ(، ح/ ُٖٔ/ ّ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب: الشيادات، باب: شيادة المختبي، )(ِ
 (.ِِّ/ ِ( الكاساني: بدائع الصنائع )(ّ
 (.ْٗ( سكرة الكيؼ: مف اآلية )ْ)

 (.ٖٗ)( سبؽ تخريجو، انظر ص(ٓ
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لمرجؿ لمضركرة بخبلؼ الفس  إذ ال ضركرة لو كداعي الضركرة لممرأة ىنا ىك أنو لك لـ يعط ليا 
ىذا الحؽ ألصبحت معمقة فبل ىي مطمقة كال ىي بذات زكج كانتفى المقصكد مف النكاح بخبلؼ 

 .  (ُ)الرجؿ
 .(ِ)ذلؾ فالمحـ يقطع، كالعظـ يكسر، فيمكف االستمتاع بكاسطة ؛وألنو يمكف إزالة الرتؽ والقرف .ِ

كيرل الدكتكر أحمد الحجي الكردم أف تخيير الزكجة ىنا ليس مف باب الخيار، بؿ مف باب فكات  
لرجؿ غير المعقكد عميو بعد التدقيؽ، ثـ ذكر كبلـ أبي زىرة بهف الغاية مف الزكاج حفظ النسؿ، كا

صالح ىنا لذلؾ، فهصبح تنفيذ حكـ العقد مستحيبل، فبل جدكل في بقائو، ألف فيو ضررنا بالمرأة كال 
 .(ّ)يقبؿ الزكاؿ

 :عاقةثالثًا: أدلة ابف حـز عمى عدـ ثبوت الخيار باإل

 عمى النحك التالي: باألثركاستدؿ عمى قكلو 

اْمرََأًة َمْجُنوَنًة ، َأْو َجْذَماَء ، َأْو ِبَيا َبَرٌص ، َأْو  َأياَما َرُجٍؿ َتَزوَّجَ »: -رضي اهلل عنو–عف عمي  .ُ
ْف َشاَء َطمَّؽَ   .(ْ)«ِبَيا َقْرٌف، َفِيَي اْمرََأَتُو ِإْف َشاَء َأْمَسَؾ َواِ 

 .(ٓ)«الحرة ل ترد مف عيب»كعف إبراىيـ النخعي قاؿ حيف سئؿ عف العيكب:  .ِ

يو ذكر الجكنية، كقيس عميو الباقي، كقد كرد عف بهنو قد ثبت الرد بالحديث الذم ف ويرد عميو
فيك يتكمـ عف أثر مف  -رضي اهلل عنو-الصحابة العمؿ بذلؾ، كقد أجمعكا عميو، كأما قكؿ عميٌ 

ٍنوي - كقكلوحتسب تطميقة، آثار الفرقة، كأنيا ت َفَزْوُجَيا ِباْلِخَياِر ... : "في سنف البييقي -رىًضيى اهللي عى
ـْ َيَمسََّيا ْف َشاَء َطمَّؽَ  ِإْف َشاءَ  َما َل . (ٔ)، َفِإْف َمسََّيا َفَمَيا اْلَمْيُر ِبَما اْسَتَحؿَّ ِمْف َفْرِجَيا "َأْمَسَؾ َواِ 

  .(ٕ)كيثبت بالحديث الخيار لمزكج قبؿ المسيس بخبلؼ رأم ابف حـز
ة التي كأما أقكاؿ التابعيف فبل يمتفت إلييا مع آثار الصحابة، التي ليا حكـ المرفكع، لؤلدل

 ذكرت في المعقكؿ.

                              
 (.ٕٗ-ٔٗ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ُ
 .نفس الجزء كالصفحة ؽالمرجع الساب( (ِ
 (.ّٓٓ) صا: الفس  القضائي بعيكب الزكجيف ( البغ(ّ
 ((.ٖٓ(، )ح/ ِٕٔ/ ّ( أخرجو الدارقطني في سننو: )كتاب: النكاح، باب: المير، )(ْ
/ ّ( أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو: )كتاب: النكاح، باب: المرأة يتزكجيا الرجؿ كبيا برص أك جذاـ فيدخؿ بيا، )(ٓ

ْٖٔ،) َُُّٔ.) 
 ((.ُِِْٗ(، )ح/ َّٓ/ ٕ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: النكاح، باب: ما يرد بو النكاح مف العيكب، )(ٔ
: المحمى )(ٕ  (.َِِ/ ٗ( ابف حـز
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 الرأي الراجح:

 القكؿ بثبكت خيار التفريؽ لكبل الزكجيففإنني أميؿ إلى ترجيح  ،بعد ذكر األقكاؿ السابقة
عطاء الحؽ ليما لطمب فس  عقد الزكاج بكؿ إعاقة مستحكمة تمنع مف الجماع، أك تضر  كا 

ذا القكؿ كدفعني لترجيحو األسباب بالسميـ، كتحكؿ دكف تحقيؽ مقاصد الزكاج، كالذم عزز ميمي لي
 التالية:

قكة األدلة مف القرآف كالسنة كأقكاؿ الصحابة كالمعقكؿ، كاتفاقيا مع قكاعد الشريعة العامة، كمنيا  .ُ
ـٌ (ِ) (كالمصمحة)، (كالعدؿ)، (ُ)(قاعدة دفع الضرر) ، كحيثما تحققت المصمحة المعتبرة شرعا فث

 شرع اهلل كدينو.

 فيجب أف يتساكيا في ىذا الحؽ. ،طرفاف في عقد النكاح ف الزكج كالزكجةكأل .ٕ

تغريمو  فيذا ال يمنع مف إعطائو حؽ الفس  لحاجتو إلى عدـ ،كككف الزكج أعطي حؽ الطبلؽ .ّ
 .كىذا ليس مف العدؿ كاإلنصاؼ ،إذ بالطبلؽ يثبت عميو المير ،بالمير

في  الشتراكيما عاقةالفس  باإلفيجب أف يثبتكا خيار  ،ككما أثبت الحنفية خيار البمكغ كالكفاءة .ْ
 عمة الضرر كعدـ التماـ.

كجب  ف الجميكر كالحنفية متفقكف عمى القياس عمى البيع فحيث كجدت السمعة معيبةإكحيث  .ٓ
 ردىا، كال فرؽ بيف الرجؿ كالمرأة.

أك  حؽ القبكؿ بو يفالحياة الزكجية، فمذلؾ كاف لمزكج مف أساسياتألف المعاشرة الجنسية ك  .ٔ
 .رفضو

 أثر اإلعاقات الجسدية عمى اإلحصاف:لثا: ثا

لذا ينعكس الخبلؼ بيف  ،لقد عرفنا أف صحة النكاح شرط مف شركط ثبكت اإلحصاف
الفقياء في مسهلة التفريؽ بيف الزكجيف لئلعاقات الجسدية عمى حكـ اإلحصاف  فحيث ثبت خيار 

كتماـ  ىك صحة النكاحكط شرط مف شركطو ك لسق لمزكج أك الزكجة سقط اإلحصاف التفريؽ سكاء
  النعمة.

فيؿ يكوف فسخ عقد النكاح  ،وبعد ترجيح القوؿ بجواز التفريؽ لمزوجيف ألجؿ اإلعاقات
 عمى الفور أـ عمى التراخي؟ وما تثثير ذلؾ عمى اإلحصاف؟.

                              
 (.ّٖ/ُالسيكطي: األشباه كالنظائر )( (ُ
 (.ٖٖ/ُالمرجع السابؽ )( (ِ
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 لمفقياء أقكاؿ في ىذه المسهلة كفؽ ما يمي:
ذىب إلى ذلؾ ، كال يجكز إال بالحاكـ إال عمى الفكر عاقاتال يصح الفس ، بيذه اإل القوؿ األوؿ:

 .(ّ)والحنابمة في قوؿ، (ِ)والشافعية في قوؿ، (ُ)المالكية

خيار ، أف (ٔ)، ولمحنابمة قي قوؿ ليـ(ٓ)، ولمشافعية في قوؿ ليـ(ْ)لمحنفية كىك القوؿ الثاني:
، أك ال يسقط، ما لـ يكجد منو ما يدؿ عمى الرضى بو، مف القكؿك ثابت عمى التراخي،  الفس 

  .االستمتاع مف الزكج، أك التمكيف مف المرأة

 الؼ:سبب الخ

فيثبت عنده  ،إف مف قاؿ بالفكر نظر إلى ككف السككت كالتهجيؿ يكىـ الرضا باإلعاقة
لعؿ المعاؽ يبرأ مف إعاقتو كيتـ  لتجربة كاالمتحاف ال لمرضا بوا اإلحصاف، كمف قاؿ بالتراخي قصد

 الكطء كيثبت اإلحصاف.
 األدلة:

  أوًل: أدلة القوؿ األوؿ:

 إال عمى الفكر كال يجكز إال بالحاكـ عاقاتال يصح الفس ، بيذه اإلأنو كاستدلكا عمى 
 عمى النحك التالي: بالقياس

المطالبة بحؽ الفس  فأشبو خيار الشفعة،  ألنو لدفع ضررالقياس عمى خيار الشفعة  
ألنو  مع العمـ كاإلمكاف، بطؿ خياره ة بو بما لـ تجر العادتككف عمى الفكر، فمتى أخر الفس  

  .(ٕ)فكاف عمى الفكر، كالذم في البيع ،خيار الرد بالعيب

  ثانيًا: أدلة القوؿ الثاني:

 عمى النحك التالي: بالمعقوؿكاستدلكا عمى قكليـ 

                              
 (.ٔٔٓ/ ِالكافي )ابف عبد البر: ( (ُ
 (.ُِٔ )ص: التنبيو ( الشيرازم(ِ
 (.ُٖٖ/ ٕ( ابف قدامة: المغني )(ّ
 (.ِّ/ ّ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )(ْ
 (.ّّٕ -ِّٕ/ ٗ( الماكردم: الحاكم الكبير )(ٓ
 (.ُٖٖ/ ٕابف قدامة: المغني ) .(ِٓٔ/ ٓ( الزركشي: شرح الزركشي )(ٔ
 (. ِٔٔ/ ٓ( الزركشي: شرح الزركشي )(ٕ
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 قد يككف لمتجربة كاالمتحاف ال فسككتياال تقدر عمى المخاصمة في كؿ كقت،  الزكجة أف .ُ
  .(ُ)لمرضا بو

المبيع  لدفع ضرر متحقؽ، فكاف عمى التراخي، كخيار القصاص، كخيار العيب فيخيار ألنو ك  .ِ
يتو أك يمنعو، ثـ الفرؽ بينيما أف ضرره في المبيع غير متحقؽ  ألنو قد يككف المقصكد مال

كأما خيار  ،وإعاقتاالستمتاع، كيفكت ذلؾ بىنا كالمقصكد  ،خدمتو، كيحصؿ ذلؾ مع عيبو
 .(ِ)غير متحقؽ كالشفعة كالمجمس، فيك لدفع ضررالمجبرة 

ف عممت أنو عنيف بعد الدخكؿ، فسكتت عف ا"الخرقي:  قاؿ لمطالبة، ثـ طالبت بعد، فميا كا 
  .(ّ)"كيؤجؿ سنة مف يكـ ترافعو ذلؾ

 الرأي الراجح: 

 لما يمي: ، كذلؾىك القكؿ بهف الخيار يثبت حتى بعد مضي مدة -كاهلل أعمـ -الراجح

فالمقصكد مف البيع المالية، بخبلؼ المقصكد مف  ،نكاح في ىذه المسهلة غير البيعألف ال .ٔ
 كىذا يفكت بالعيب، فالكطء لـ يتـ كمقصكد النكاح لـ يتحقؽ. ،النكاح الذم ىك االستمتاع

 إف صاحب الحؽ يحتاج إلى التهمؿ كالتفكير كمنح الفرصة. .ِ
 أثر الخالؼ عمى اإلحصاف: 

اء كاف عمى الفكر أـ عمى التراخي ال يحقؽ إحصانان ما داـ سك  ،إف ثبكت خيار الفس 
 الكطء لـ يتـ كمقصكد النكاح لـ يتحقؽ.

 صور لبعض اإلعاقات الجسدية المؤثرة عمى المعاشرة الجنسية وحكـ التفريؽ بيا:رابعا: 

ختمفكا كا ،(ُ)ةنٌ كالعي  (ٓ)ب، كىما الجى إعاقتيفالتفريؽ بجكاز عمى (ْ)اتفؽ أئمة المذاىب األربعة
 :فكانت أقكاليـ كفؽ ما يميخرل األ اإلعاقاتفي 

                              
 (.ِّ/ ّ)( الزيمعي: تبييف الحقائؽ (ُ
 (.ُٖٖ/ ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِٓٔ/ ٓ( الزركشي: شرح الزركشي )(ِ
 (. ِٓٔ/ ٓ( الزركشي: شرح الزركشي )(ّ
(، الزركشي: شرح َِْ/ ِ(، مالؾ: المدكنة )ِِٓ/ ِتحفة الفقياء )السمرقندم: (، َُُ -ٕٗ/ٓ( السرخسي: المبسكط )(ْ

 (.ِْ/ ّ(، ابف قدامة: الكافي )ُُّ/ ْلفقو المنيجي )(، مصطفى البغا كآخركف: اِْْ -ِّْ/ٓالزركشي )
(. ُٖٔ(، محمد بف قاسـ: شرح حدكد ابف عرفة )ص: ِِٕ/ َُ( الجب: القطع. انظر: األزىرم: تيذيب المغة )(ٓ

ية: (، كعند المالكُْٔ/ ُِكالمجبكب عند الحنفية ىك الذم قد استؤصؿ ذكره كخصيتاه. انظر: العيني: البناية شرح اليداية )
ىك المسمكح ذكره فقط، أك ذكره كأنثياه، أك مقطكع الخصى خاصةن. انظر: ابف أبي زيد القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما 
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 :يةفقوؿ الحن

الزكجة  إعاقاتعمى أنو ال خيار لمزكج في فس  الزكاج بسبب فيما بينيـ  يةفاتفؽ الحن
 عمى النحك التالي: الزكج إعاقات، كاختمفكا في الخيار ب-كما تقدـ في ىذا المبحث-مطمقا
كىي التي  ،فقط ةيالتناسم عاقاتباإل خيار التفريؽ لمزكجة يثبت :أبي حنيفة، وأبي يوسؼقوؿ 

مستحكمة  إعاقات، إف كانت في الرجؿ  ألنيا (ِ)صاءنة، كالخً ب، كالعي الجى ك، تسبب فقد المسيس
التكالد  فالضرر فييا دائـ، كال يتحقؽ معيا المقصكد األصمي مف الزكاج كىك، غير قابمة لمزكاؿ

، (ْ)معناىاما كاف في عمييا  قاسكاك  ،(ّ)فكاف البد مف التفريؽ ي،المعاص كالتناسؿ كاإلعفاؼ عف
 (ٓ)الحصرك

                                                                                      
(، أما عند الشافعية: فيك مقطكع الذكر بهسره. انظر: الماكردم: الحاكم الكبير ّٕٓ/ ْفي المدكنة مف غيرىا مف األميات )

(. كعند الحنابمة ىك مف جيب جميع ذكره أك لـ يبؽ منو إال ما ال ِٔٓ-ِٓٓفاظ التنبيو )ص (، النككم: تحرير ألُّٕ/ ٗ)
 (، ُٖٔ/ ٕيمكف الجماع بو. ابف قدامة: المغني )

( العنة: بضـ العيف كالٌنكف المشٌددة ىي العجز عف الكطء لسبب إما نفسي أك مرض عضكم. كالعٌنيف: ىك العاجز عف (ُ
يمكنو، كىك مشتؽ مف عىف  الٌشيء إذا اعترض، ألىف ذكره يعترض عف يميف الفرج كشمالو، فيعجز عف  الكطء كربما اشتياه كال

اإليبلج ًخمقة كًجبمة إما لشدة صغره أك لدكاـ استرخائو، كعدـ انتشاره، كانقباضو كانبساطو، أك تجده يصؿ إلى الثيب ال 
(، ُِ/ ّلعنينة ىي اٌلتي ال تريد الٌرجاؿ. انظر: الزيمعي: تبييف الحقائؽ )األبكار، أك ال يصؿ إلى امرأة كاحدة بعينيا. كالمرأىة ا

(، الجكيني: نياية المطمب في دراية المذىب ِّٕ/ ّ: شرح مختصر خميؿ )الخرشي(. ُْٕ/ ٓالمكاؽ: التاج كاإلكميؿ )
 .(ُٗٗ/ ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِٔٓ - ِٓٓ(، النككم: تحرير ألفاظ التنبيو )ص: َْٖ/ ُِ)

( الًخصاء: ىك قطع الخصيتيف أك السنؿ كىك سنؿ البيضتيف أك الكجاء كىك رضيما. كيطمقو الفقياء عمى مقطكع أحدىما. (ِ
(، النككم: تحرير ألفاظ التنبيو ) ِّٔ/ ّ(، الخرشي: شرح مختصر خميؿ )ُْٔ/ ُِانظر: العيني: البناية شرح اليداية )

 (.ُٖٔ/ ٕ(، ابف قدامة: المغني)ِْ/ ِقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ )(، ابف تيمية: المحرر في الفِٔٓ-ِٓٓص: 
 (.َُّ/ ُ(، السغدم: النتؼ في الفتاكل )َُُ -ٕٗ/ٓ( السرخسي: المبسكط )(ّ
 (.ُْٔ/ ُ( داماد: مجمع األنير )(ْ
و في النساء مع القدرة، ( الحصكر: مف الحصر كىك الحبس كالمنع، كالحصكر ىك: المحجـ عف الشيء، فيك الذم ال إربة ل(ٓ

[، أم  الى يىٍهًتي الناسىاءى عفة ّٗكما في قكلو تعالى: } كسيدا كحىصيكرنا {]آؿ عمراف:  ،كسمي بو ألنو حبس عف الجماع كمنع
كزىدا كحصرا لنفسو كمنعا ليا عف الممذات ال عجزا عف إتيانيف لعمة فيو. كقيؿ ىك الذم يخمؽ بغير ذكر فميس لو ما لمرجاؿ 

 كالعكيد الصغير أك مثؿ اليدبة، أك كالزر كشبيو، فبل يمكف بو كطء، كذىب بعضيـ إلى أف حصره كاف ألنو كاف عنينا إال
ف كانت خمقتو غير ناقصة، كقاؿ ابف عباس: الحصكر الذم ال ينزؿ الماء أما في حديث القبطي الذم أمر  .ال يهتي النساء كا 

فيك في ىذا الحديث المجبكب الذكر «. قاؿ: فرفعت الريح ثكبو فإذا ىك حصكر» مو عمي ا بقت -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 
كاألنثييف، كذلؾ أبمغ في الحصر لعدـ آلة الجماع  إما لفقدىا أك لصغرىا فتككف كالزر ال تمكنو مف الكطء فيحصر عف 

/ ْظر: ابف منظكر: لساف العرب )النساء فبل يستطيعيف، كقيؿ الحصكر: مف مسمى العنيف. كامرأة حصراء أم رتقاء. ان
(. الزمخشرم: الفائؽ في ِّ-ِٓ/ ُُ(، الزبيدم: تاج العركس )ُٗٔ(، محمد بف قاسـ: شرح حدكد ابف عرفة )ص: ُْٗ

ٍمزىة الحسيني: البياف كالتعريؼ في ٖ/ ّ(، كالحديث مف: صحيح البخارم )ِٕٖ/ ُغريب الحديث ) (، أبكاب المحصر. ابف حى
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 .(ٓ)، كالنكاص(ْ)، كالشي  الكبير(ّ)المشكمة ، كالخنكثة(ِ)، كالشكاز(ُ)كالتهخذ 
 .فبل فس  لمزكاج بسببو أخرل، أما إف أصيب الزكج بإعاقات

ا بهم إعاقة بالزكج ال تحقؽ مطمقالفس   الخيار، أكثبكت : لمزكجة مف الحنفية محمد قوؿ
 .(ٔ)المقصكد مف الزكاج  سكاء كانت جنسية أك مضرة أك منفرة

أما الفقياء القائموف بثبوت حؽ التفريؽ لكال الزوجيف بثبوت اإلعاقات فقد اتفقوا عمى 
 ثبوت ىذا الحؽ ببعض اإلعاقات واختمفوا في البعض اْلخر فكانت أقواليـ عمى النحو التالي: 

 :(ٕ)الكيةعند الم
 .(ٖ)كاالعتراض ،كالخصاء ،الجب، كالعنةكىي:  ما يخص الزكج -
 .(ٓ)، كالبخر(ْ)، كاإلفضاء(ّ)كالعفؿ، (ِ)، كالقرف(ُ)الرتؽ كىي: ما يخص الزكجة -

                                                                                      
(، الكاساني: بدائع ّٓٗ/ ُ(، ابف األثير: النياية في غريب الحديث كاألثر )َِٕ/ ُث الشريؼ )أسباب كركد الحدي

 (.ّٖٓ/ ْ(، القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )ِِٖ/ ِالصنائع)
 (.َُّ/ ُاكل )( التهخذ: ىك العجز عف كطء النساء بسبب السحر. انظر: السيغدم: النتؼ في الفت(ُ
( الشكاز: الشكاز بفتح المعجمة ككاؼ مشددة كبعد األلؼ زام ىك الذم إذا جذب المرأة أنزؿ ثـ ال تنشر آلتو بعد ذلؾ (ِ

/ ُمجمع األنير )شيخي زاده )داماد(:  (.ُْٓ/ َُلجماعيا، مع قياـ اآللة لمرض بو. انظر: ابف منظكر: لساف العرب )
 (.ْٔٗ/ ّد المحتار( )(، ابف عابديف: حاشية )ر ُْٔ

( الخنثى: ىك شخص اشتبو في أمره كلـ يدر أذكر ىك أـ أنثى إما ألف لو ذكرا كفرجا معا كىذا يعـ الخنثى المشكؿ كغير (ّ
المشكؿ، أك ألنو ليس لو شيء منيما أصبل، كلكف لو ثقب يخرج منو البكؿ. فإف كجد دليؿ يدؿ عمى الذككرية أك األنكثية 

ال ك (، البغا كآخركف: ُٗٔ/ ٖ(، المكاؽ: التاج كاإلكميؿ)ِّٕ/ ٕاف مشكبل. انظر: الكاساني: بدائع الصنائع )عمؿ عميو كا 
(، محمد بف قاسـ: شرح حدكد ابف عرفة ِٗ(، الخرقى: مختصر )ص: ُِٕ/ ٓالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي )

 (.ُٖٔ)ص 
ال يشتيييف كال يستطيع الكصكؿ إلييف، كىك يدخؿ تحت اسـ العنيف عند ( الشي  الكبير: ىك الذم ليس لو إرب في النساء ك (ْ

 (.ُّٓ/ ْ(، ابف نجيـ: البحر الرائؽ )ُّّ/ ُِبعض الفقياء. انظر: العيني: البناية شرح اليداية )
جد لفظ (، كلـ أَُّ/ ُ( النكاص: ىك مف فقد المسيس، فهمره في ذلؾ أمر العنيف، انظر: السغدم: النتؼ في الفتاكل )(ٓ

)النكاص( في المعاجـ كلعمو مف نكص نككصا كىك اإلحجاـ كاالنقداع عف الشيء، كنكص عمى عقبيو: رجع عما كاف عميو 
 (.َُُ/ ٕمف الخير، كال يقاؿ ذلؾ إال في الرجكع عف الخير خاصة. انظر: ابف منظكر: لساف العرب )

 (.َّٓ/ ُل )(، السيغدم: النىتؼ في الفتاك ٕٗ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ٔ
 (.ُُٕ/ ُ: التمقيف في الفقة المالكي )القاضي عبد الكىاب( (ٕ
( فرؽ المالكية بيف العنة كاالعتراض  فالعنيف عندىـ ىك مف ال ينتشر ذكره كاألصبع فى جسده ال ينقبض كال ينبسط، أما (ٖ

نما يككف لعارض  االعتراض: بفتح الراء اسـ مفعكؿ أم الشخص الذم اعترضو المانع فمنعو مف الكطء، إذ األصؿ عدمو كا 
يعرض كسحر أك خكؼ أك مرض. فيك الذم بصفة مف يطه كربما كاف بعد كطء أك عف امرأة دكف أخرل، كيسميو بعض 

(، المكاؽ: التاج ُِٗ/ ِالفقياء عنينا  ألف العنف االعتراض. انظر: أبك سعيد ابف البراذعي: التيذيب في اختصار المدكنة )
 (.ُٗٔ(، محمد بف قاسـ: شرح حدكد ابف عرفة )ص: ُْٖ/ ٓكاإلكميؿ )



 

  }94 { 
 

  

 المؤثرات الجسدية عمى اإلحصاف وأثرىا في عقوبة حد الزنا الفصؿ الثاني
 

  :عند الشافعية
، كالًعن ة، كالخصاء عمى أحد الكجييف، كقطع الحشفة، في قكؿ ما يخص الزكج -  .كىي: الجىبُّ
 .(ٔ)كالقرف ،كىي: الرتؽ زكجةما يخص ال -

 عند الحنابمة: 
، كالًعن ة ما يخص الزكج -  .كىي: الجىبُّ
قركح سيالة في  اكيتخرج عمى ذلؾ مف بي كالعفؿ ،(ٕ)الفتؽك  ،كالقرف ،: الرتؽما يخص الزكجة -

 .(ٖ)  ألنيا تثير نفرة، كتتعدل نجاستيايافرج

 ابف القيـ: قوؿ

كف  ت، أـ لـ ةمستحكم تبهحد الزكجيف، سكاء أكان ةمنفر  ةإعاقيجكز طمب التفريؽ مف كؿ   
ألف العقد قد تـ عمى أساس السبلمة مف العيكب، فإذا انتفت السبلمة فقد ثبت الخيار، كلما ركل 

خصي، فقاؿ لو عمر: أعممتيام،  عبيد، عف سميماف بف يسار: "أف ابف سندر تزكج امرأة كىك أبك

                                                                                      
( الرتؽ: ًبفىٍتح الر اء كىالت اء كىك ضد الفتؽ فيك التحاـ الفرج كانسداده بحيث ال يمكف دخكؿ الٌذكر أك ال خرؽ ليا إال المباؿ (ُ

نياية المطمب في دراية  (، الجكيني:َُِ(، الخرشي: مختصر خميؿ )ص: ُّٕ/ ْخاصة. انظر: ابف نجيـ: البحر الرائؽ )
 (.ِٓٓ(، النككم: تحرير ألفاظ التنبيو )ص: َْٖ/ ُِالمذىب )

سكانيا كالفتح أرجح، كىي شيء يبرز في فرج المرأة، يشبو قرف الشاة يمنع الكطء، تارة يككف (ِ ( القرف: ىيكى ًبفىٍتح الر اء كا 
لب، فبل يعسر عبلجو، كعده بعض الشافعية ىك كالعفؿ شيئا عظما فيعسر عبلجو، كتارة يككف لحما كالغدة الغميظة، كىك الغا

(، ُّٕ/ ْكاحدا، أم  لحـ ينبت في الفرج فيسده، فيما في معنى الرتؽ، إال أنيما نكع آخر.انظر: ابف نجيـ: البحر الرائؽ )
تحرير ألفاظ (، النككم: َْٖ/ ُِ(، الجكيني: نياية المطمب في دراية المذىب )ِّٕ/ ّالخرشي: شرح مختصر خميؿ )

 (.ُٖٔ/ ٕ(. المغني البف قدامة )ِٓٓالتنبيو )ص: 
: لحـ يبرز في فرج المرأة يشبو أدرة الرجؿ، كال تسمـ غالبا مف رشح، كقيؿ: شيء مدكر يخرج -( العفؿ: بفتح العيف كالفاء (ّ

نما يصيب المرأة بعد ما تمد. انظر: الزيمعي: تبييف الحقائؽ بالفرج عند الجماع كالرغكة يمنع لذة الكطء كال يككف في األبكار، كا 
 (.ُٖٓ/ ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِّٕ/ ّ(، الخرشي: شرح مختصر خميؿ )َْ/ ْ)

( اإلفضاء: ىك عبارة عف اختبلط مسمكي الذكر كالبكؿ حتى يصيرا مسمكا كاحدا. كقيؿ: ىك زكاؿ الحاجز بيف مسمؾ البكؿ (ْ
(، الخرشي: شرح مختصر َُٖ/ ّ(. السمرقتدم: تحفة الفقياء )ُّٗ/ ٕنائع )كمخرج الغائط. انظر: الكاساني: بدائع الص

 (.ُٖٕ/ ٕ(، النككم: ركضة الطالبيف )ْٖٓ/ ّ(، الحطاب: مكاىب الجميؿ )ِّٕ/ ّخميؿ )
( البخر: ىك نتف الفرج  ألنو منفر، كيمحؽ بو بخر الفـ كاألنؼ. كالصناف كما في معناه إذا لـ يقبؿ العبلج. انظر: (ٓ
(، ابف قدامة: الشرح الكبير عمى متف المقنع ُٕٕ/ ٕ(، النككم: ركضة الطالبيف )ِّٕ/ ّخرشي: شرح مختصر خميؿ )ال
(ٕ /ٕٖٓ.) 

اًممي: ( (ٔ  (.ُُّ/ ْالفقو المنيجي ) (، البغا كآخركف:ُّّالمباب في الفقو الشافعي )ص: ابف المىحى
 (.ُٖٓ/ٕكقيؿ: ما بيف القبؿ كالدبر. انظر: ابف قدامة: المغني) الفتؽ: ىك انخراؽ ما بيف مجرل البكؿ كمجرل المني. ((ٕ
 (.ِْْ-ِّْ/ ٓ(، الزركشي: شرح الزركشي )ُٖٔ-ُٖٓ/ ٕ( ابف قدامة: المغني)(ٖ
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االقتصار عمى عيبيف أك ستة أك سبعة  كأماؿ ابف القيـ: " ك قي «. قاؿ: ال، قاؿ: أعمميا، ثـ خيرىا
 .(ُ)"أك ثمانية دكف ما ىك أكلى منيا أك مساكو ليا فبل كجو لو

  المختار: رأيال

  ألف العقد قد تـ عاقاتعدـ تحديد اإلب  ابف القيـ ىك اختيار -كاهلل أعمـ – كالذم أميؿ لو
جكز الفس  عمى  كألنو، فقد ثبت الخيار ،نتفت السبلمةعمى أساس السبلمة مف العيكب، فإذا ا

المتفؽ مع مقتضى عقد  مقاصد الزكاج عمى كجو الكماؿ، كىذا ىك اي ال تتـ معيتال عاقةاإل
 اإلعاقات،تكحي بالحصر في ىذه التي كظاىر نصكص الفقياء  الزكاج، كقكاعد الشريعة السامية.

قكاؿ العمماء كتبريراتيـ في إثبات الخيار بجممة مف مقابميا نصكص تثبت عدـ الحصر  فالمتتبع أل
عدـ القدرة عمى الكطء اإلعاقات التناسمية يجد أنو ما كاف ذلؾ الخيار إال لمعنى كجد فييا، كىك 

. فمتى كجد ىذا المعنى في أم إعاقة أك في أم مرض كجب (ِ)كىك ظاىر في جكاز القياس عمييا
كىذا  .(ّ)رد المرأة بكؿ عيب ينفر عف كماؿ االستمتاع"ة: " كتي ؿ ابف تيميك قي  أف يثبت معو الخيار

 .بصيغة التمثيؿ، فجميعيا جاءت المتقدمة اإلعاقات عمى عدـ قىٍصر األئمة في التفريؽ عمىيدؿ 
كما أننا لك حصرنا حكـ الفس  بما ذكره الفقياء مف إعاقات فقط دكف غيرىا مف اإلعاقات التي قد 

 كقعنا الظمـ عمى مف ابتمي بإعاقة قد تككف أشد مما ذكره الفقياء.  تظير في عصر دكف آخر أل

 :عمى اإلحصافالجنسية اإلعاقات الجسدية أثر 

في طرؽ إثباتيـ لئلعاقات الجسدية أنيـ يسمككف  اءفقيالآلراء  يمف خبلؿ تتبع ييتضح ل
العكرة إال في حاؿ كافة السبؿ المتاحة كالمباحة إلثبات اإلعاقة مع بالغ تكقي الحذر مف كشؼ 

 ،االضطرار كاألمر في كقتنا الحاضر أيسر بذلؾ بكثير إذ تقدـ العمـ كالكسائؿ الطبية الحديثة
خبير لو دراية بالطب ليقرر بشهنو قراران يد عمى فهصبح مف السيؿ جدا الخضكع لمفحص الطبي 

مكانية الخبلص منيا كنسحيث يقاطعان،  بة نجاح عبلجيا كشؼ اإلعاقة كيحدد مدل خطكرتيا كا 
كمف ثـى يرفع تقريرا بذلؾ لمجيات المعنية لمعرفة مدل تهثير  ،كالفترة الزمنية المتكقعة لمشفاء منيا

اإلعاقة عمى صحة المعاشرة الجنسية كتماميا فيحكـ بثبكت خيار التفريؽ أـ عدمو. كبالتالي ثبكت 
 اإلحصاف أـ ال. 

ال ، ثقة اءطبأعرض عمى يسأنو ذم يعمـ ال شخصال ألف ىذا  كىذا الرأم يناسب زماننا
 يمكنو أف ينكر مف أكؿ األمر كتنتيي الخصكمة.

                              
 (.ّْ/ْابف القيـ: زاد المعاد )( (ُ
 (.ِّٕ/ِالكاساني: بدائع الصنائع ) ((ِ
 (.ّْ/ْالمعاد )(، ابف القيـ: زاد ْْٔ/ ٓابف تيمية: الفتاكل الكبرل )( (ّ
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 حكـ إصالح اإلعاقات الجنسية فترة التثجيؿ وأثرىا عمى اإلحصاف: 

 حكـ زراعة األعضاء التناسمية: 

في ىذه المسهلة التفريؽ بيف شيئيف: زرع ، قرر جماعة مف الفقياء المعاصريف كالباحثيف
 :التناسمية، كزرع أعضاء الجياز التناسمي، كحكميما عمى النحك التاليالغدد 

 أول: زرع الغدد التناسمية:

كىي الخصية كالمبيض، كقد اتفؽ بعض المعاصريف، عمى أف نقميما مف إنساف كزرعيما 
في آخر محـر شرعان، كال يجكز البتة اإلفتاء بنقميما  ألف الخصية كالمبيض يستمراف في حمؿ 

فر   .(ُ)از الصفات الكراثية )الشفرة الكراثية( لممنقكؿ منو حتى بعد زرعيا في متمؽ جديدكا 

                              
. د. عبد الناصر كعداف: زرع األعضاء كأخبلقيات الطب  مف منظكر )ُّٖٓ/ ٕ( كىبة الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )(ُ

لخصيتيف كالمبيضيف فييا سر الكراثة، . إف اhttp://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm إسبلمي.
كفييا سر اإلمناء، فالكليد الذم يهتي مف المنقكؿ إليو يعد آتيان مف المنقكؿ منو، كىذا يؤثر عمى اإلنساف تهثيران مباشران، كال فرؽ 

نقؿ المبيض ألف المبيض بينو كبيف الزنى كالبغاء، إذ العمة ذاتيا بيف الزاني كبيف المنقكؿ إليو، ككذلؾ الحاؿ اإلفتاء بحرمة 
فيو سر الخمؽ كالكراثة، إذ الجنيف ال يتككف إال مف اجتماع "الحيكاف المنكم" كالبكيضة التي تككف أمشاجان بعد اختبلطيا 
بالحيكاف المنكم، فكهف البكيضة التي خرجت مف المنقكؿ إلييا قد خرجت مف المنقكؿ منيا، كىي أجنبية ال زكجة، كليذا 

 البغاء بسبب اختبلط األنساب، كمف ىنا يهتي القكؿ بتحريـ نقؿ الخصيتيف كالمبيضيف تحريمان قطعيان.يتحقؽ الزنا ك 
 كقد تكمـ الدكتكر محمد المختار الشنقيطي عف نقؿ الخصيتيف خاصة، كذىب إلى حرمة ذلؾ لعدة أمكر منيا: 

 أف جكاز النقؿ يؤدم إلى اختبلط األنساب، كىك أمر محـر شرعان. -ُ
المعتبر قكلو في ىذه المسائؿ مف الناحية الطبية ىـ أىؿ االختصاص كالمعرفة مف األطباء، كقد شيدكا بهف نقؿ  اف -ِ

الخصيتيف يكجب انتقاؿ الصفات الكراثية المكجكدة في الشخص المنقكلة منو إلى أبناء الشخص المنقكلة إليو الخصية، كىذه 
 شبية مكجبة لمتحريـ.

ف الحي أك الميت البد مف بقاء قدر مف الحيكانات المنكية فييا، كمف ثـ يختمط الماء القديـ كالماء أف الخصية إذا نقمت م -ّ
نزالو ال ندرم أم الماءيف أنزؿ، كنحف عمى يقيف باشتراكيما، كال يدرل بعد ذلؾ ىؿ الحمؿ  الجديد، كعند جماع الرجؿ الثاني كا 

 لؤلنساب ظاىر، فكجب تحريمو كالمنع منو.متخمؽ مف ماء األكؿ، أـ مف ماء الثانيم كىذا خمط 
كقد أثبت العديد مف األساتذة، منيـ الدكتكر الباحث محمد سميماف األشقر بهسمكب عممي أثر الخصيتيف كالمبيضيف عمى 
اختبلط األنساب إذا نقمت ىذه األعضاء مف شخص آلخر، كقد اعتبرت بحكثيـ مف األدلة العممية التي تعتمد في إثبات حرمة 

قؿ األعضاء التناسمية، إذ ليس كؿ عضك يمكف أف يفتى بنقمو ألف األحكاـ الشرعية تتعمؽ بعمميا، إذ حيثما تحققت العمة ن
، فإنو في  ، شبييان بالزنا المحـر تحقؽ المعمكؿ. ففي حاؿ نقؿ الذكر أك الفرج يككف الكطء البلحؽ لذلؾ مف قبيؿ الكطء المحـر

طيء فرجان ال يممكو لككنو فرج غير امرأتو، كفي حالة زرع الذكر تككف المرأة قد كطئت بذكر حالة زرع الفرج يككف الرجؿ قد ك 
غير زكجيا..." انظر: القرار الذم بعنكاف "انتفاع اإلنساف بهعضاء جسـ إنساف آخر حيان أك ميتان" كالذم أصدرتو مجمة مجمع 

(، ُٕٗٗ -ُٖٖٗ -ُٖٓٗ، كفي دكرة مؤتمره الرابع بجدة )الفقو اإلسبلمي الدكرة  السادسة العدد السادس، الجزء الثالث
(. كانظر: الدكتكر محمد المختار الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا، المبحث الرابع: َُِِ-ََُِك)

 . www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=277908 (.ّٖٗ-ّْٓ)ص:  نقؿ كزراعة األعضاء

http://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm
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 ثانيا: زرع أعضاء الجياز التناسمي:

إف الخبلؼ بيف الفقياء في حكـ نقؿ األعضاء ينسحب عمى حكـ زرع األعضاء التناسمية، 
 -تنقؿ الصفات الكراثية  بعض أعضاء الجياز التناسمي التي ال فقد أجاز الفقياء المعاصركف زرع

 .(ُ)لضركرة مشركعة ككفؽ الضكابط كالمعايير الشرعية -ما عدا العكرات المغمظة 
 حكـ نصب األجيزة التعويضية لألعضاء التناسمية وأثرىا عمى اإلحصاف:

، كقد تـ حديثا  إف االكتشافات العممية في ىذه الناحية كسائر النكاحي تتقدـ يكما بعد يـك
ة، كىك عبارة عف أجيزة تعكيضية يتـ تركيبيا نٌ ج أكيد كفعاؿ لمضعؼ الجنسي كالعي اكتشاؼ عبل

داخؿ جسـ الرجؿ فتؤدم الكظيفة المطمكبة منيا دكف أف تتهثر قدرتو عمى اإلنجاب، كىذه األجيزة 
تعيش مع الرجؿ طكاؿ حياتو دكف أف تتمؼ، كيتـ إدخاليا لمجسـ بعممية جراحية بسيطة ال تستغرؽ 

 . (ِ)ف ساعة كاحدة، كيستخدميا حاليان الكثير مف الرجاؿ في العالـأكثر م
فإذا اتضحت الصكرة الكاقعية ليذه األجيزة كصار ىناؾ تصكر لممسهلة مف ناحيتيا العممية، 

ف حرجا في استعماليا، بؿ يركف كجكب ذلؾ في ك اصر ال يرل الفقياء المع ،(ّ)فالحكـ فرع التصكر

                              
. د. عبد الناصر كعداف: زرع األعضاء كأخبلقيات الطب  مف منظكر )ُّٖٓ/ ٕحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )( كىبة الز (ُ

مي . كقد حدد مجمس مجمع الفقو اإلسبل http://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm إسبلمي.
 ُُ-ٔىػ، المكافؽ  َُْٖجمادم اآلخرة  ِّ-ُٖالمنعقد في دكرة مؤتمره الرابع بجدة في المممكة العربية السعكدية مف 

. كانظر:  "ىذه الضكابط الشرعية في قرار تحت عنكاف: "انتفاع اإلنساف بهعضاء جسـ إنساف آخر حيان أك ميتان  ُٖٖٗفبراير 
 الممتقى الفقيي كالحيكاف.. جائز بشركط: نسافد. كىبة الزحيمي: نقؿ األعضاء مف اإل

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6132. 
 .http://noursalam.free.fr/b7.3.htm( نكر الديف أبكلحية: أحكاـ العشرة الزكجية كآدابيا (ِ
 ( لحدكث تصكر لممسهلة مف ناحيتيا العممية يجب معرفة عناصر كمقكمات القكة الجنسية لمرجؿ كمنيا:(ّ
فراز ىرمكف الخصية الذم يعتبر أىـ  - أف تككف الخصيتاف فى حالة طبيعية، مف حيث التركيب، كمف حيث إفراز المنى، كا 

 ك انعدـ قمت بالتالي أك انعدمت القكة الجنسية،اليرمكنات التي تسيطر عمى القكة الجنسية لمرجؿ، فإذا قؿ أ
أف يحدث االنتصاب بطريقة طبيعية، كىك يحدث نتيجة تنبييات الجياز العصبي الذم يسيطر عمى النشاط الجنسي، كفى  -

إلثارة في ىذا الجياز مركزاف: األكؿ فى الم ، كالثاني في الجزء القطني مف النخاع الشككي. فعندما يثار الرجؿ ترتسـ صكرة ا
الم ، فيتهثر المركز العصبي الخاص بالنشاط الجنسي فيو، كيترتب عمى ذلؾ كصكؿ إشارات إلى أعصاب النخاع الشككي، 
التي ترسؿ بدكرىا تنبييات إلى أعصاب األكعية الدمكية الخاصة بعضك التناسؿ، عندئذ تفتح كتمتمئ بالدـ فيحدث االنتصاب 

ؿ أخرل مساعدة، كىى عكامؿ ىامة كضركرية فى تشكيؿ القكة الجنسية لمرجؿ. كمنيا نكع ىناؾ إلى جانب ىذه الكظائؼ عكام
الغذاء الذم يتناكلو الشخص، فالجسـ السميـ يؤدل كافة كظائفو بطريقة سميمة، كالطعاـ ىك الكقكد البلـز لمجسـ كمو كإلتماـ 

قكة الجنسية لمرجؿ فبلبد أف يككف ىناؾ حب بيف الزكج تهدية الكظائؼ الضركرية. كمنيا العامؿ النفسي، كىك عامؿ ميـ في ال
كزكجتو، كأف يككف ىذا الحب ىك أساس العبلقة بينيما كالمعركؼ كالمبلحظ أف المشاكؿ النفسية كاالجتماعية تؤثر عمى قدرة 

 الرجؿ الجنسية. 

http://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6132
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لزكجة بحقيا في االستمتاع، فإف الزكج مطالب في ذلؾ إما باستعماؿ حاؿ عركض العنة كمطالبة ا
ىذه األجيزة كنحكىا إف ثبت جدكاىا في تسييؿ عممية االتصاؿ الجنسي بشكؿ صحيح فينجـ عف 
ما يؤمر بالتفريؽ مراعاة لحؽ الزكجة في ىذه  ىذا االتصاؿ تحقيؽ اإلحصاف لكبل الزكجيف، كا 

صنيف، كلكف إباحة استعماؿ تمؾ األجيزة كنحكىا أك كجكبو مقيد الناحية كيبقى الزكجاف غير مح
 :بقيديف
 ثبكت عدـ ضررىا، ألف الكثير مف االكتشافات الطبية تركج كما تركج السمع االستيبلكية  .ٔ

كعدـ مضرتو قبؿ استعمالو دكف بياف أخطارىا الصحية، فمذلؾ يجب البحث في جدكل الجياز 
 .(ُ)(ل ضرر ول ضرار :) -صمى اهلل عميو كسمـ–لقكلو 
 أف يخبر مف يريد الزكاج بيا بذلؾ نفيا لمغرر، ألف األجيزة االصطناعية ال تحؿ محؿ  .ٕ

 .(ِ)الخمقة األصمية

 حكـ العالج باستعماؿ المقويات الجنسية وأثرىا عمى اإلحصاف:

، كقصد نص الفقياء عمى جكاز استعماؿ الرجؿ لؤلدكية المقكية لمغريزة الجنسية إف كاف متزكجا
مف ذلؾ إعفاؼ زكجتو، قاؿ القرطبي:" ثـ عميو أف يتكخى أكقات حاجتيا إلى الرجؿ فيعفيا كيغنييػا 

                                                                                      
ذه الممارسة، فيعطى الم  إشارة لمدـ انطبلقا مف ىذا فقد نص األطباء أف االنتصاب يتـ عندما تككف لدل اإلنساف رغبة في ى

لكي يتدفؽ الجسـ الكيفي المكجكد في العضك التناسمي الذكرم، كبعد ذلؾ تقـك األكردة بحبس ىذا الدـ داخؿ العضك فتحدث 
 عممية االنتصاب. 

ألكردة ال تحدث فإذا حدث أم عطؿ في األعصاب المكصمة بيف الم  كالجياز التناسمي أك في شراييف العضك الذكرم أك في ا
عممية االنتصاب بصكرة كاممة كفعالة كىك ما نطمؽ عميو الضعؼ الجنسي، فقد يعالج ىذا الضعؼ مف خبلؿ عممية جراحية 

% تقريبان، كما أف ىناؾ نكعية معينة  َْلتكسيع الشراييف أك ربط األكردة كلكف ىذه العممية صعبة جدان كال تتعدل نسبة نجاحيا
جراء عمميات جراحية معقدة ليـ مثؿ مرضى السكر كالقمب كالفشؿ الكمكم، كبصفة عامة كاف تركيب مف الناس ال يمكف إ

 األجيزة التعكيضية أكثر أمانان كفاعمية لمعظـ مرضى الضعؼ الجنسي. 
سبب كىذه األجيزة التعكيضية تقـك بدكر الدـ الذم يتدفؽ داخؿ الجسـ الكيفي لمعضك الذكرم، فإذا لـ يتدفؽ بشكؿ كاؼ ب

عطؿ في الشراييف أك يتسرب سريعان بسبب عطؿ في األكردة فيمكف تركيب األجيزة التعكيضية إلى الجسـ الكيفي لتجعؿ 
 العضك منتصبان، كيستطيع المريض بفضميا ممارسة العممية الجنسية في أم كقت.
لبلنثناء. كميزة األكؿ، ىي أنو يجعؿ العضك  كيكجد مف ىذه األجيزة اآلف نكعاف، النكع األكؿ ىك القابؿ لمتمدد كالثاني القابؿ

الذكرم يبدك كما لك كاف طبيعيان، أما الثاني، فيك أرخص كثيران مف النكع األكؿ كتركيبو يتـ بسيكلة أكثر كلكف مشكمتو أنو 
  أحكاـ العشرة الزكجية كآدابيا.: يجعؿ العضك كبيران بصفة مستمرة. انظر: نكر الديف أبك لحية

nouresalam@hotmail.com    
 (.ٖٗ ) ( سبؽ تخريجو، انظر ص(ُ
  nouresalam@hotmail.com أحكاـ العشرة الزكجية كآدابيا.: ( نكر الديف أبك لحية(ِ

mailto:nouresalam@hotmail.com
mailto:nouresalam@hotmail.com
mailto:nouresalam@hotmail.com
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ف رأل الرجؿ مف نفسو عجزا عف إقامة حقيا في مضجعيا أخذ مف األدكية  عف التطمع إلى غيره، كا 
 ، كلكف ذلؾ بشركط منيا:(ُ)التي تزيد في باىو، كتقكم شيكتو حتى يعفيا"

 الحاجة إلى استعماؿ ىذه األدكية كالمنشطات، فإف لـ تكف ىناؾ حاجة داعية كاف  ثبكت. ُ
 إسرافا زيادة عمى الضرر الذم قد يصيب جسمو لذلؾ.

ثبكت عدـ خطر ذلؾ عمى صػحتو، كىػك شػرط أساسػي، كال يكفػي فػي ذلػؾ أف يجربػو غيػره، فقػد . ِ
مػػػف األمػػػراض مػػػا يتعػػػارض مػػػع  تكػػػكف مناعػػػة غيػػػره كمقاكمتػػػو لؤلمػػػراض أكثػػػر منػػػو، كقػػػد تكػػػكف بػػػو

 .(ِ)استعماؿ تمؾ األدكية، فمذلؾ ال يجكز استعماؿ ىذه األدكية إال بعد استشارة الطبيب الخبير
أنػػو ال إحصػػاف فػػي ظػػؿ كجػػكد إعاقػػات مسػػتحكمة يصػػعب عبلجيػػا تعيػػؽ الػػكطء كتػػؤثر والخالصػػة: 

لنسػػػؿ، فمتػػػى ثبتػػػت عمػػػى كمػػػاؿ االسػػػتمتاع، كتحقيػػػؽ المقصػػػكد مػػػف عقػػػد النكػػػاح مػػػف االسػػػتعفاؼ كا
بثبػكت خيػار فسػ  اإلعاقػة ككانػت ممػا ال يمكػف عبلجيػا حتػى كلػك ضػرب ليػا األجػؿ كحيػث قضػي 

 النكاح فىبلى ثبكت لئلحصاف لسقكط أحد شركطو  ككف اإلحصاف يتعمؽ بعيف الجماع.

 

                              
 (. ُِْ/ ّ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرءاف)(ُ
    nouresalam@hotmail.com أحكاـ العشرة الزكجية كآدابيا.: ( نكر الديف أبك لحية(ِ

mailto:nouresalam@hotmail.com
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 المبحث الثالث

المؤثرات الجسدية الطارئة وأثرىا عمى اإلحصاف

االستطابة كالمكدة كالرحمة، فيسكد الصفك كاألماف بيف  إف الحياة الزكجية مبنية عمى
الزكجيف المحصنيف  فكؿ شريؾ ينعـ بيناء العيش في ظؿ شريؾ حياتو يهنس لو، كيجد عنده 
حاجتو فيتحقؽ مصالح الزكاج مف اإلسكاف كالكلد كحدكث اإلعفاؼ كالشبع بالحبلؿ، كتنطفئ نيراف 

ما يكبح جماحيا مف اإليماف كالتحصيف. كلكف قد يعترم  الشيكة التي قد تهكؿ صاحبيا إف لـ يكجد
ىذه الحياة اليانئة ما يكدرىا كينزع صماـ األماف منيا بنزع مسببات سعادتيا كاستقرارىا  كهف 
يتعرض أحد الزكجيف إلى طارئ مؤثر يسبب لو إعاقة جسدية تمنعو مف ممارسة حياتو الطبيعية، 

بتر ل آلة الزكج أحد الزكجيف بالشمؿ التاـ أك تعرض إصابة كخاصة ما يتعمؽ باالتصاؿ الجنسي  ك
أك ألم حادث آخر، كقد تككف  اأك تفجير  اأك حرق امرضسكاء كاف سبب مف األسباب م أك خمؿ أل

اإلصابة لمزكجة في فرجيا كالتعرض اللتيابات كتقرحات شديدة أك لكـر سرطاني، أك لحرؽ يزيؿ 
اؿ الجنسي بيف الزكجيف فيظبلف يعانياف مف لييب الحرماف المعالـ، فيذا كمو يحكؿ دكف االتص

 الذم قد يعرض صاحبو لمكقكع في الفتنة الميمكة.

كقد أكد الفقياء عمى ضركرة حدكث االتصاؿ الجنسي ككماؿ االستمتاع لحصكؿ مقصكد 
عفاؼ الزكجيف كحفظيما مف مظنة خطر االنزالؽ في مستنقعات الزنا  النكاح، كثبكت التحصيف، كا 
كالطريؽ الحراـ. فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ما تهثير ىذه اإلعاقات الجسدية الطارئة عمى بقاء الحياة 
الزكجية كاستمراريتيام كبالتالي ىؿ يسقط اإلحصاف بطركء مثؿ ىذه اإلعاقات عمى أحد الزكجيف أـ 

 الم
 :اثر اإلعاقة الطارئة بعد الدخوؿ عمى اإلحصاف

في عدـ ثبكت اإلحصاف في ظؿ كجكد ما يمنع  (ُ)األربعةال خبلؼ بيف أئمة المذاىب 
. كاإلعاقات الجسدية الجنسية القائمة (ِ)الكطء كيثبت بيا خيار التفريؽ بيف الزكجيف بشركط معينة

كالمقارنة لو، كالتي ال تستجيب لمعبلج ىي مف أشد مكانع الكطء كما تقدـ بيانو فكاف  قبؿ الزكاج

                              
: الماكردم (،َِْ -ُِْ/ِالمدكنة )(، مالؾ: َُّ/ ُالنتؼ في الفتاكل ) (،السغدم:ُْٔ/ ٓالسرخسي: المبسكط ) ((ُ

 (.ّٖ/ ٗالمغني)(، ابف قدامة: ِٕٕ/ ٖالمزني: مختصر ) (،ّٖٓ/ ٗالحاكم الكبير )
(. َٕٓٓ/ ٗقد استطرد الفقياء في الحديث عف شركط التفريؽ بيف الزكجيف. انظر: الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) ((ِ

 كغيره مف الكتب الفقيية.
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. إال أف آراء الفقياء اختمفت في جكاز (ُ)صاف بيا كثبكت خيار التفريؽاالتفاؽ عمى عدـ ثبكت اإلح
حادثة بعد الدخكؿ  (ِ)فيما لك كانت اإلعاقة المانعة مف الكطء طارئةكثبكت اإلحصاف التفريؽ 

 فكانت آراؤىـ عمى النحك التالي: 
التفريؽ باإلعاقة زكا ، إذ أجا(ْ)وقوؿ لمحنابمة ،(ٖ)لمشافعية واألقيس عندىـكىك قكؿ القوؿ األوؿ: 

 الطارئة عمى أحد الزكجيف بعد الزكاج كما لك كانت اإلعاقة قائمة قبمو.
  إذ أثبتكا الخيار لمزكجة دكف الزكج. ؛(٘)قوؿ لمشافعيةكىك القوؿ الثاني: 

، إذ فرقكا بيف (ٗ)وقوؿ لمحنابمة، (ٖ)وقوؿ لمشافعية، (ٕ)والمالكية، (ٔ)لمحنفية كىكالقوؿ الثالث: 
التفريؽ فمنعكا . اقة السابقة لمعقد أك المصاحبة لو، كبيف اإلعاقة التي تطرأ بعد العقد كالدخكؿاإلع

أك  كمف كطئ امرأتو ثـ اعترض عنياباإلعاقة الجنسية الطارئة عمى أحد الزكجيف بعد الزكاج، 
 حدث لو ما منعو الكطء مف عمة أك جب أك خصاء أك زمانة.

 األدلة:

  وؿ:القوؿ األ  أوًل: أدلة

 مف عدة كجكه: بالمعقوؿكاستدلكا 

ًرٌية بهف تشبو  -ٔ يثبت الخيار لمزكج كما يثبت لمزكجة، كذلؾ أنيا مستحقة المنافع، كىي حى
 .(ٓٔ)بالمستهجرة كال فرؽ بينيما في اإلعاقة الطارئة

كألنو معنى يثبت بو الخيار  لحصكؿ الضرر باإلعاقة الطارئة كاإلعاقة المقارنة لمعقد،
 .(ُُ)فيثبت بو طارئا، كاإلعسار بالنفقة ككالرؽمقارنا، 

                              
/ ُِياية المطمب في دراية المذىب )(، الجكيني: نٓٔٓ/ ِابف عبد البر: الكافي ) (،ُْٔ/ ٓالسرخسي: المبسكط ) ((ُ

 (.ِْْ/ ٓ(، الزركشي: شرح الزركشي )ْٖٗ
 (.ُُْ/ ُحادث غير متكٌقع، حدىث بعد أف لـ يكف، أم إذا جاء مفاجهة. انظر: ابف منظكر: لساف العرب ) ((ِ
 (.ُُّ/ ْ(. البغا كآخركف: الفقو المنيجي )ّْٕ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ّ
 (.ِْٓ -ِْْ/ ٓشرح الزركشي ) الزركشي:( (ْ
 (.ُُّ/ ْ(. البغا كآخركف: الفقو المنيجي )ّْٕ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ٓ
 (.َُّ/ ٓ)السرخسي: المبسكط  ((ٔ
 (.ٓٔٓ/ ِابف عبد البر: الكافي )(، َِِ/ ِالتيذيب في اختصار المدكنة )أبك سعيد ابف البراذعي:  ((ٕ
 (. ْٗٗ - ْٖٗ/ ُِي دراية المذىب )الجكيني: نياية المطمب ف( (ٖ
 (.ِْٓ -ِْْ/ ٓالزركشي: شرح الزركشي )( (ٗ

 (.ُُّ/ ْ(. البغا كآخركف: الفقو المنيجي )ّْٕ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((َُ
 (.ّْ/ ّالكافي )(. ابف قدامة: ِْٓ -ِْْ/ ٓالزركشي: شرح الزركشي )( (ُُ
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عمى نكاح األمة ال يكجب قطعىو،  الطارئالقكؿ  بحجة أف اليسار ىذا كاعترض عمى 
بخبلؼ اليسار المقترف بنكاح األمة، كذلؾ ألٌنيـ يعتقدكف األمة مسٌممة مقبكضة بالنكاح، كيجعمكف 

 .(ُ)ما يطرأ بمثابة ما يقع بعد تماـ االستيفاء

دو لو، فهما القياسأل -ٕ فمقصكد  ف اإلعاقة مكئسة، كالنكاح لؤلبد، كيعضد ذلؾ بقياس جمي كعضى
النكاح كحؽ االستمتاع كما يطرأ عميو مف تعذر يضاىي حؽ االنتفاع في اإلجارة، ثـ ما يطرأ 
مف العيب عمى العيف المستهجرة يقتضي إثبات حؽ الخيار، كما يثبتو العيب الذم يطمع عميو، 

اف مكجكدان حالة اإلجارة. كالذم يعضد القياس أنيا لك لـ تختر، لبقيت في ضرار اإلعاقة كلقد ك
 .(ِ)ما عاشت  إذ ليس بيدىا مخمص سكل الفس 

كاستثنى الشافعية طركء العنة بعد الدخكؿ، فإنيا ال تجيز لمزكجة طمب الفس ، لحصكؿ 
 .  (ّ)بمرة كاحدة تمت قبؿ حدكث العٌنةمقصكد الزكاج بالنسبة ليا، كاستيفائيا حقيا مف الكطء كلك 

  القوؿ الثاني: ثانيًا: أدلة

هنو ال خيار لمزكج إذا طرأت اإلعاقة عمى زكجتو  فإف الطبلؽ بيده، ببالمعقوؿ كاستدلكا 
كقد أسمـ أصؿ العقد، كلـز عمى مكجب السبلمة، كالمرأة في كضع النكاح كالمقبكضة، كمنافعيا ال 

كما أف ليا أف تفس  برؽ الزكج إذا حدث عتقيا بعد العقد كما ك  .(ْ)جارةتتبعض تبٌعض منافع اإل
 .(ٓ)كاف ليا أف تفس  إذا تقدمت حريتيا قبؿ العقد

 القوؿ الثالث: ثالثًا: أدلة

 :عمى النحك التاليبالكتاب والمعقوؿ  ةلمزكج استدلكا بعدـ ثبكت الخيار

 أوًل: الكتاب:

 . (ٔ){...ْثُؿ الَِّذي َعَمْيِيفَّ ِباْلَمْعُروؼِ َوَلُيفَّ مِ ...}قكؿ اهلل تعالى:  -

فمف درجة الرجؿ عمى المرأة أف يمزميا إجابتو إذا  (ٚ){...َوِلمرَِّجاِؿ َعَمْيِيفَّ َدَرَجةٌ ...}تعالى:  وكقكل -
 .(ُ)دعاىا إلى الفراش كال يمزمو إجابتيا
                              

 (.ُْٓ - ُْْ/ ُِب )الجكيني: نياية المطمب في دراية المذى( (ُ
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.( (ِ
  (.ُْٓ/ ُِالمرجع السابؽ ) ((ّ
 (.ُْٓ - ُْْ/ ُِالمرجع السابؽ )( (ْ
 (.ّْٕ/ ٗالحاكم الكبير )( الماكردم: (ٓ
 (.ِِٖسكرة البقرة: مف اآلية ) ((ٔ
 (.ِِٖسكرة البقرة: مف اآلية ) ((ٕ
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 ثانيًا: المعقوؿ:
ري النكاح،لكطهة الكاحدة، مقصكد مف ثبكت الحصانة قد حصؿ ليا باال إف - كال يبؽ إال  فيي تيقىرا

كيسقط حقيا  .(ِ)تمذذ الزكج بيا، كتمؾ شيكة ال يجبر عمييا، فيؤمف مف إجراء الفس  بسبب التعذر
: . (ّ)قضاء، كما زاد عمى الكاحدة فيك مستحؽ ديانة ال قضاء اًلؾه فىهىم ا ال ًذم قىٍد مىس  اٍمرىأىتىوي، » قىاؿى مى

اثيـ   ، كىالى ييفىر ؽي بىٍينىييمى ؿه ٍع أىن وي ييٍضرىبي لىوي أىجى ـٍ أىٍسمى ٍنيىا، فىًإناي لى   .(ْ)«اٍعتىرىضى عى
الكطء  كألنو لما كاف رفع العقد بالطبلؽ إليو دكنيا كاف الكطء فيو حقا لو دكنيا  كألنو لما كاف -

 .(ٓ)ح حقا لمناكح دكف المنككحةفي ممؾ اليميف حقا لممالؾ دكف المممككة، كاف الكطء في النكا
 :عمى النحك التاليبالمعقوؿ لمزكج  كاستدلكا بعدـ ثبكت الخيار

عاقة حدثت بالمعقكد عميو بعد لزكـ العقد أشبو الحادث بالمبيع - كال . (ٔ)ألنو مصيبة نزلت بو، كا 
كجتو لعيب أك يممؾ حينئذو إال الطبلؽ كىك مما يبغضو اهلل، إذ ليس مف المركءة أف يطمؽ المرء ز 

كىيف  (ٕ)مرض طرأ ليا بؿ إف حسف المعاشرة يكجب عميو عبلجيا . عمبلن بقكؿ اهلل تعالى: }كىعىاًشري
ٍيرنا كىًثيرنا{ يىٍجعىؿى الم وي ًفيًو خى كًؼ فىًإٍف كىًرٍىتيميكىيف  فىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا كى ًباٍلمىٍعري
(ٖ). 

 نو عيب حدث بالمعقكد عميو بعد لزكـ العقد، فمـ يثبتأف الخيار ال يثبت كالحاؿ ىذه، أل -
بعد البيع، كفرؽ بهف النكاح يستكفى شيئا فشيئا، فيك في معنى  الخيار، كالحادث بالمبيع المعيف

 .(ٗ)اإلجازة، بخبلؼ المبيع

 الرأي المختار: 

بعد التفريؽ باإلعاقة الطارئة عمى أحد الزكجيف ىك جكاز  -مـكاهلل أع –الراجح عندم
 كذلؾ لؤلسباب اآلتية: الزكاج كما لك كانت اإلعاقة قائمة قبمو.

ًرٌية بهف تشبو بالمستهجرة كال فرؽ بينيما في اإلعاقة الطارئة -  .(ٓٔ)ألنيا مستحقة المنافع، كىي حى

                                                                                      
 (.ّْٕ /ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ُ
 (.ّّٕ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ْٗٗ - ْٖٗ/ ُِالجكيني: نياية المطمب في دراية المذىب ) ((ِ
 (.َُّ/ ٓالسرخسي: المبسكط ) ((ّ
 (.ٖٔٓ/ ِ( مالؾ: المكطه )(ْ
 (.ّْٕ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ٓ
 (.ّْ/ ّالكافي )( ابف قدامة: (ٔ
 (.ٖٔٓ/ ِمكطه )مالؾ: ال(  (ٕ
 (.ُٗ( سكرة النساء: اآلية )(ٖ
 (.ِْٓ -ِْْ/ ٓشرح الزركشي )( الزركشي: (ٗ

 (.ُُّ/ ْالبغا كآخركف: الفقو المنيجي ) ((َُ
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كألنو معنى يثبت بو الخيار مقارنا،  لحصكؿ الضرر باإلعاقة الطارئة كاإلعاقة المقارنة لمعقد، -
 .(ُ)طارئا، كاإلعسار بالنفقة ككالرؽ فيثبت بو

 ألف اإلعاقة مكئسة، كالنكاح لؤلبد، كمقصكد النكاح كحؽ االستمتاع كما يطرأ عميو مف تعذر  -

يضاىي حؽ االنتفاع في اإلجارة، ثـ ما يطرأ مف العيب عمى العيف المستهجرة يقتضي إثبات حؽ 
 مكجكدان حالة اإلجارة.  الخيار، كما يثبتو العيب الذم يطمع عميو، كلقد كاف

 .(ِ)كأنيا لك لـ تختر، لبقيت في ضرار اإلعاقة ما عاشت  إذ ليس بيدىا مخمص سكل الفس  -
أنو بالنظر إلى آراء الفقياء كحججيـ في إثبات خيار التفريؽ باإلعاقات الجنسية  وخالصة القوؿ:

يا يتضح أف جكاز التفريؽ مرىكف سكاء السابقة لمدخكؿ أك الطارئة الحادثة بعده كالتي يتعسر عبلج
بمدل إمكانية حدكث الكطء الذم يتحقؽ مف خبللو مقصكد النكاح مف حصكؿ النسؿ كاإلعفاؼ 
كالتحصيف كقضاء الشيكة، فحيث ثبت تعذر الكطء ثبت الفس  كسقط اإلحصاف لسقكط شرط مف 

اإلحصاف ك ألف ىذه المسهلة تتفرع عف أصؿ اشتراط الكطء ضمف شركط اإلحصاف، شركطو  
كىذا ما أراه  عبارة عف كماؿ الحاؿ، فبل يثبت إال بكطء مكصكؼ بككنو نعمة كاممة مف الجانبيف.

صكابا في ىذه المسهلة لما ذكرتو مف أسباب كلما بررت بو ترجيحي لجكاز التفريؽ باإلعاقات 
 لؤلقيسة اآلتية:الطارئة كأيضا 

معنى أال كىك الحرماف مف مسببات االستعفاؼ قياسا عمى البكر حيث الحكـ بعدـ إحصانو كاف ل -
 كىذا ينطبؽ عمى مف تعرض إلعاقة جنسية بعد الدخكؿ تسببت في فقده ليذه المسببات.

قياسا عمى الحكـ بثبكت خيار التفريؽ بيف الزكجيف بإصابة أحدىما بإعاقة جنسية بعد الدخكؿ  -
 ستعفاؼ كالتحصيف كالنسؿ.كثبكتو قبمو بجامع عدـ تحقيؽ المقصكد مف النكاح مف اال

قياسا عمى الحكـ بسقكط اإلحصاف بالردة  الختبلؿ شرط مف شركط اإلحصاف عند مف اشترط  -
 .(ّ)اإلسبلـ

                              
 (.ّْ/ ّالكافي )(، ابف قدامة: ِْٓ -ِْْ/ ٓشرح الزركشي )( الزركشي: (ُ
 (.ُْٓ - ُْْ/ ُِالجكيني: نياية المطمب في دراية المذىب )( (ِ
 (.ِّٖ/ ِالتيذيب )ابف البراذعي: (، َِٕ/ ِ(، مالؾ: المدكنة )ُُٓ/ ٓ) ( السرخسي: المبسكط(ّ
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 المبػػحث الرابع

ىاألمراض المعدية والوراثية وأثرىا عمى اإلحصاف

 :أول: األمراض  المعدية

امة مف منطمؽ أف الحفاظ إف اإلسبلـ ينطمؽ باىتماماتو في الجكانب الصحية بصكرة ع
عمى النفس كالبدف، كالعقؿ كالنسؿ، مف الضركريات األساسية التي جاءت الشريعة ألجؿ الحفاظ 

األمراض المعدية تيدد بعض فإف  ،عمييا، كحمايتيا كتنميتيا، كبشيادة أىؿ الطب كاالختصاص
ا مف آثار، كحكـ استمرار ىذه الضركريات، لذا كاف حتما بياف حكـ الشرع  فييا كفيما يترتب عميي

الحياة الزكجية في ظؿ كجكدىا في أحد الزكجيف، كلكف لمحكـ عمى الشيء ال بد مف الكقكؼ عمى 
 حقيقتو كمعرفة قكؿ الطب فيو.

 :مفيـو المرض المعدي

 أول: مفيـو المرض:

 فهصؿ المرض النقصاف فالمريض ناقص القكة، كالمرض ،قـ، كىك نقيض الصحةالسي  المرض لغة:
عند اإلطبلؽ فيي: الداء، كالساـ، كالسقاـ، كالسقـ، كالشكك، كالضر، كالضراء، كالضماف، كالضنى، 

  كالعٌمة، كالنصب، كالكجع، كالكصب، كالسكء.

محدثة  العقؿ البشرمىك حالة غير طبيعية أك بمية تصيب الجسد البشرم أك  المرض اصطالحا:
ستخدـ ىذا المصطمح انزعاجان، أك ضعفان في الكظائؼ، أك إرىاقان لمشخص المصاب مع إزعاج. يي 

غير مريحة، سمكؾ منحرؼ، تغيرات  أعراض، متبلزمةأحيانا لمداللة عمى أم أذل جسدم، إعاقة، 
  .(ُ)ال نمطية في البنية كالكظيفة، كفي سياقات أخرل قد يستمـز األمر التمييز بيف ىذه األمكر كميا

، كمعنى أعدل أم أجاز الداء عدو عدم، فيك مي ىي اسـ مف أعدل يي العدكل:  :ثانيا: مفيـو العدوى
، فيك انتقاؿي الد اًء مف المريض بو إلى الصحيح بكسىاطةو الذم بو إلى غيره، أك أجاز داء بغيره إليو

 .(ِ)، كأصمو مف عدا يعدك إذا جاكز الحد. كتعادل القـك أم أصاب ىذا مثؿ داء ىذاما

 : دي كمركب إضافيثالثًا: مفيـو المرض المع

                              
(ُ )http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6 كغيرىا مف العديد مف الكتب العممية كمكاقع ،

 .طب النبي المصطفىمكقع:  االنترنت التي تحدثت عف مفيـك المرض.
(، معجـ المعاني الجامع: معنى عدكل ّٗ/ ُٓابف منظكر: لساف العرب )( ِ)

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://www.facebook.com/PropheticMD?fref=nf
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ىي األمراض القابمة )القادرة( لبلنتقاؿ مف فرد أك مجمكعة أفراد إلى فرد آخر أك مجمكعة 
المكركبات  أفراد أخرل، كيككف مسببيا كائف حي كليا طرؽ مختمفة تنتقؿ بكاسطتيا مسبباتيا مف

 .(ُ)كالفيركسات كغير ذلؾ...

 حكـ التفريؽ بيف الزوجيف باألمراض المعدية:

مـ أف الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره، كمعرفة درجة المرض الذم يحممو كؿ مفق  د عي
، في ىذه الحالة الزكجيف ىي التي تحدد مدل خطكرتو، كمدل تهثيره عمى استمرار الحياة الزكجية

البد مف مراجعة جية االختصاص مف الناحية الطبية لينظر ىؿ ليذه األمراض مف الخطكرة ما 
عمى حياة السميـ منيما كعمى ذريتيما أـ  كؿ بضركرة التفريؽ بيف الزكجيف حفاظاتدفع إلى الق

 .(ِ)الم
باإلعاقات، كبياف آراء الفقياء فييا كالرأم  الزكجيف بيف خيار التفريؽ مسهلة عرض كبعد

 في ىي بيف الزكجيف لمتفريؽ مكجبان  سببان  الفقياء جعميا التي العيكب أف الحظت الراجح منيا فقد
 المعدم الخطير ىك عيب المرض أف لنا يتبيف كحيث .النكاح ما ال يتحقؽ معيا مقصكد مميامج
 الذم الخمس الضركريات مف كىما النفس كالنسؿ بشكؿ مباشر، ككنو ييدد الزكاج بمقاصد يخؿ

إنو  حيث ،أك في المآؿ بؤس كألـ في الحاؿ في يعيش المعدم بالمرض حفظيا، فالمريض يتكجب
عميو كبعض أنكاع مرض  ،األعراض المرضية ظيكر دكف نفسو حامبل لممرض إما أف يككف

ما االلتياب الكبدم )الييباتايتس(، المعدية الخطيرة  كيعاني مف  األمراض بهحد مصابا يككف أف كا 
 بالفعؿ مريضان  كالثاني سيككف كنسميما، إلى زكجتو قد ينتقؿ مرضو فاألكؿ شدة أعراضيا كاإليبكال،

 الجسمي كالتشكه ،النفس النفرة في يثير مريضان  أك الزكجية، المعاشرة أك بالمبلمسة عديان م مرضان  إما
 بيف كالرحمة حسف المعاشرة مف الزكجية الحياة ستخمك الحاليف، كفي كبل األعضاء، أحد في

  .النكاح مف المقصكد كسيفكت الزكجيف
عقد  فس  فييا يجكز التي اضاألمر  تعد مف المعدية الخطيرة األمراض أف أرل فإنني ،لذلؾ

 التالية: كأعزز رأيي بالعمؿ النكاح،
 نظرة الشريعة اإلسالمية لمعيوب المجيزة لمتفريؽ بيف الزوجيف: .1

                              
(ُ  )http://infectdiseases.blogspot.com/2012/09/blog-post_7421.html .:منتديات المكصؿ 

http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/103581-. 
 ، مكقع: منار اإلسبلـأثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف( أ. د: عبد اهلل الطيار: (ِ

http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=855. 

http://infectdiseases.blogspot.com/2012/09/blog-post_7421.html
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/103581-%D9%85%D9%80%D9%81%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/103581-%D9%85%D9%80%D9%81%D9%80%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-
http://www.m-islam.com/articles.php?action=listarticles&id=149
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=855
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=855
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بالنظر إلى مكقؼ الشريعة مف العيكب المجيزة لمتفريؽ بيف الزكجيف، نجد أنيا تجيز 
 تشخيصو إذ يصعب ،خطير عيب المعدم كالمرض النكاح، بمقاصد يخؿ عيب التفريؽ بكؿ

ف كالطب العمـ كعبلجو رغـ تقدـ  بالمرض المصاب عبلج أف شؾ فبلا، لبعضي العبلج كجد كا 
 يشكؿ مما طبية كككادر كمختبرات مف مستشفيات الصحية الرعاية مف كثير إلى يحتاج المعدم
 المريض عمى النفسي األلـ مف يسببو لما كالمجتمع، باإلضافة األسرة كماليان عمى اقتصاديان  عبئان 

 .الزكجيف بيف يفرؽ عيبان  المعدم المرض اعتبار مف البد كاف ىنا فمف ،كأسرتو

 (ُ) مراعاة مقاصد الشريعة والموازنة بيف المصالح والمفاسد: .2

 مصالحيـ، عنيـ كتحقيؽ المفاسد بدفع العباد مصالح لرعاية الشريعة لقد جاءت أحكاـ
 كأصبح منو المقصد ىذا اختؿ فإذا ،األحكاـ ىذه ممةمف ج كالنسؿ النفس مف حفظ كمقاصد النكاح

 المفسدة دفع يتكجب فينا نسمو، عمى أك نفسو إما عمى ،الزكجيف ألحد متحققان  ضرران  يسبب
 خبلؿ مف ثبت كقد منيما، التفريؽ بيف الزكجيف لممتضرر جكاز حؽ بإعطاء كذلؾ ،المتحققة
 عف ناتجة خطيرة الزكجيف كالذربة بهمراض كييدد الزكاج بمقاصد يخؿ المعدم المرض أف البحث

 المفسدة كىذه باألسرة، تمحؽ خاصة كمفسدة بالمجتمع، العدكل، فيترتب عميو مفسدة عامة تمحؽ
 المصمحة جمب عمى مقدـ المفسدة درء كاف كلما ،باستمرار الزكاج المصمحة المتحققة تعارض قكية
 المعدم. التفريؽ بيف الزكجيف بالمرض جاز

 عبلج عف الطب عاجزان  كقؼ التي المعدية األمراض آالؼ عف يكشؼ الحديث بات العمـ كما أف
 يثبت التي العيكب الخطير المعدم ضمف المرض مف اعتبار البد فكاف كتشخيصو، بؿ ،بعضيا

 لرعايتيا. الشريعة جاءت التي المصالح عمى حفاظان  كذلؾ ،التفريؽ جكاز بيا
 (ِ) :األصؿ استصحاب  .3

كيككف  عميو جميع العقكد كمنو عقد الزكاج  كالرضا أساس تقـك ،الرضا خـري العيب إف
الرضا بو   العيب خـر ظير فإذا ،العيكب مف السبلمة كىك األصؿ عمى عقد بناء كؿ الرضا في

 ذلؾ عمى بناء المحؿ المعيب، عمى كليس السميـ المحؿ عمى الرضا فكاف اإلرادة، يخـر ككنو 
التفريؽ بيف  جاز فإذا كجدت ،العيكب مف السبلمة كىي الحكـ في ةمؤثر  صفة استصحاب أمكف

 .الزكجيف
 :أثر األمراض المعدية عمى اإلحصاف

                              
 (.ٖ/ُالسيكطي: األشباه كالنظائر )( ُ)
 (.ِّ/ُابف السبكي: األشباه كالنظائر )( ِ)
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كال يثبت إال بشركط ىي مجمكع  ،عرفنا أف اإلحصاف كماؿ الحاؿ كىك نعمة مف تماـ النعـ

ستيفاء صفات الكماؿ، ككماؿ الحاؿ ال يبلئمو كجكد مرض مؤذ منفر متعد الضرر يحكؿ دكف ا
النعمة كاستقرار الزكاج كتحقيؽ مقاصده، لذا فحيث ثبت كجكد المرض في أحد الزكجيف كحدد أىؿ 
الطب كاالختصاص درجة خطكرتو عمى األسرة كالمجتمع، جاز التفريؽ بيف الزكجيف بفس  عقد 

كيترتب عمى ذلؾ الفس  سقكط اإلحصاف لعدـ تماـ النعمة بسقكط شرط مف شركطو كىك  ،الزكاج
 صحة النكاح.

 :نماذج لألمراض المعدية وأثرىا عمى الزوجية والتحصيف

، كمنيا ما ىك -صمى اهلل عميو كسمـ-لمعدية ما ىك قديـ منذ عيد النبيمف األمراض ا
عف كثير مف األمراض (ُ)كقد تحدث عمماء الشرع كالطب باستفاضة في كثير مف مؤلفاتيـ معاصر.

 ،(ّ)كالبرص ،(ِ)ة كاستمراريتيا، كمف ىذه األمراض: مرض الجذاـالمعدية كأثرىا عمى الحياة الزكجي
، كغيرىا. كقد فرقكا بيف األمراض التي (ّ)، كاإليبكال(ِ)، كالجرب(ُ)كاإليدز ،(ٓ)كالسيبلف ،(ْ)كالزىرم

                              
(. لمدكتكر: َٕٓإلى ص:  ّٓٓي )مف ص: مف ىذه الكتب كتاب: الفس  القضائي بعيكب الزكجيف في الفقو اإلسبلم ((ُ

 محمد الحسف مصطفى البغا تحدث فيو عف اإلعاقات الجسدية المعدية كأقكاؿ الفقياء فييا ككيفية ثبكتيا كثبكت الخيار بيا.
 الجذاـ: ىك داء معركؼ كعمة عظيمة كسهفصؿ الحديث عنو الحقا في معرض حديثي عف األمراض المعدية القديمة. ((ِ
كؼ كعبلمتو أىف يعصر الم ٍحـ فىبلى يحمر، كال فرؽ بيف أبيضو كأسكده األردأ مف الب ((ّ رص: ًباٍلفىٍتح بىيىاض كىك دىاء مىٍعري

ذا نخس  األبيض  ألنو مقدمات الجذاـ، كيشبيو في لكنو البيؽ، كالنابت عمى األبيض شعر أبيض، كعمى البيؽ أشقر، كا 
كعبلمة البرص األسكد التفميس كالتقشير، بخبلؼ اآلخر، كالطيار منو يتزايد،  البرص بإبرة خرج منو ماء، كمف البيؽ دـ،

(، النككم: تحرير ألفاظ ِّٔ/ ّ(، الخرشي: شرح مختصر خميؿ )ُّٕ/ ْكربما انتقؿ لغيره. انظر: ابف نجيـ: البحر الرائؽ )
ذىاني: (، ِْٓالتنبيو )ص:  ٍمكى  (.ّْٗاليداية )ص: الكى

راثيـ. كىك ييصيب بالعدكل اإلفرنجي أيضان باسـالزُّىرم )كييعرىؼ ( ْ(  كالسفمس(: ىك مىرض مىنقكؿ ًجنسٌيان يحدثي بسبب جى
أك الكالدة.  الحمؿ خبلؿ الجنيف عند النساء كالرجاؿ. كىك قد يمٌر مف األـ إلى الشرج أك الفـ التناسمٌية أك الشفتيف أك المنطقة 

ض. كأعراضو تشبو أعراض أمراض أخرل. كيكصىؼ الزُّىرم في مراحؿ، إال في يمكفي أف يتسٌبب الزُّىرم بالعديد مف األعرا
خبلؿ الكالدة. كلكٌؿ مرحمة مف الزىرم أعراض ميختمفة. ينتقؿ الٌزىرم في المقاـ األك ؿ  الطفؿ مف األـ إلى العدكل حاؿ تمرير

دخكؿ الجسـ مف خبلؿ شقكؽ أك  لجراثيـا ميصاب بالعدكل في أثناء ممارسة الجنس. تستطيعي  شخص قرحة عبر االحتكاؾ مع
الميخاطٌية. كيحدثي الٌزىرم الخمقي عندما تمٌرر األـ الميصابة بالعدكل الزىرم إلى جنينيا في  األغشية أك الجمد خيدكش عمى

 انظر: مكقع مكسكعة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي. أثناء الحمؿ أك الكالدة.
http://www.kaahe.org/health/ar/849  

داءي الس يىبلف: ىك مرض مىنقكؿ جنسيان قابؿ لمٌشفاء يحدث بسبب جىراثيـ. تحمؿ الجراثيـ الميسٌببة لداء الس يىبلف في المني ( (ٓ
رجاء العالـ كٌؿ سنة. كيككف لدل الميراىقيف كالٌشباب الناشطيف جنسٌيان أعمى كالٌسكاًئؿ المىيبمٌية. كييبم غي عف مىبلييف الحاالت في أ

ميعٌدالت لئلصابة بداء الس يىبلف. ال ييظير بعضي الميصابيف أعراضان لعٌدة أشيير بعدى اإلصابة بعدكل داء الٌسيبلف. كىذا يجعؿ 
تيرؾ دكف ميعالجة بميضاعفات صحٌية، مثؿ العيقـ عند الٌرجاؿ  انتشار داء الس يىبلف أسيؿ. ييمكف أف يتسٌبب داء الس يىبلف إذا

ب كالٌنساء. تيستخدىـ أدكية الميضاٌدات الحيكٌية غالبان لعبلج داء الس يىبلف، إال أف  عبلج داء الس يىبلف ييصبحي أكثر صيعكبة بسب
حالة إصابة شخصو بداء الس يىبلف فحص جميع  ازدياد سيبلالت داء الس يىبلف المقاًكمة لؤلدكية في أرجاء العالـ. يجب في

http://www.kaahe.org/health/ar/849
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كال يتسع المقاـ ىنا يمكف عبلجيا لك ضرب ليا األجؿ كبيف التي ال أمؿ في الخبلص منيا  
 –لذا سهكتفي بذكر نمكذج لمرض معد قديـ حذر منو الرسكؿ ئلطالة كلمتكرار، لمحديث عنيا دفعا ل
عمى ه عمى استمرار الحياة الزكجية، ك كتحدث عنو الفقياء كبينكا مدل تهثير  -صمى اهلل عميو كسمـ

فسهذكر بعض ما كتب عف مرض الجذاـ، ثـ سهتناكؿ الحديث عف نمكذجيف لمرضيف  ،اإلحصاف
(، كمرض اإليبكال، كأبيف ماىيتيما كمدل )الييباتايتسلتياب الكبد الكبائي معاصريف، كىما مرض ا

 خطكرتيما ألصؿ إلى بياف أثرىما عمى بقاء الزكاج كاإلحصاف.
 أول: مرض الجذاـ:

 تعريؼ الجذاـ:

 . (ْ)ىك: القطع الجذاـ في المغة

 : أما في الصطالح

ذامية كىي عصٌية قضيبية جي عصية تسمى المتفطرة ال تسببو مزمف معد جمدم مرضفيك 
الشكؿ تقاكـ الحمض، كتتكاثر ببطء شديد، كتصؿ فترة حضانة المرض إلى نحك خمسة أعكاـ. 

عامان. كيسبب الجذاـ، إف لـ  َِكيمكف أف يحتاج ظيكر األعراض إلى فترة يمكف أف تمتد إلى 

                                                                                      
شيركاًئًو الجنسٌييف، ثـٌ معالجتيـ في حاؿ إصابتيـ بالعدكل، لمكقاية مف انتشار المىرىض. أفضؿي طريقة لتجٌنب داء الس يىبلف ىي 

لبلختبار كثبتت عدـ  باالمتناع عف ميمارسة الًجنس نيائٌيان خارجى إطار العبلقة الشرعية، عمى أف يككف الزكجاف قد خضعا
انظر: مكقع مكسكعة ٘. ََُإصابتيما. العكازؿ الٌذكرٌية فٌعالة في تىقميؿ خيطكرة اإلصابة بداء الس يىبلف، لكٌنيا ليست ناجعةن 

 http://www.kaahe.org/health/ar/849 الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي.
ىك مرض ينجـ عف فيركس يدمر الجياز المناعي في جسـ اإلنساف، فيصبح عرضة لؤلمراض القاتمة كاألكراـ ( اإليدز: (ُ

( كىي: مكتسب A.I.D.Sالسرطانية. ككممة اإليدز مشتقة مف الحركؼ األكلى لبلسـ العممي بالمغة االنجميزية ليذا المرض )
Acquired منػػاعة ،Immuno نقص أك عكز ،Deficiency متبلزمة ،Syndrome  " كاالسـ العربي ليذا المرض ىك

يمكف أف تنتقؿ عدكل مرض االيدز لئلنساف دكف أف تظير عميو أية أعراض لسنكات  متبلزمة العكز المناعي المكتسب"
  HIV (Human Immuno-deficiency Virusطكيمة. فعدكل االيدز ىي المرحمة التي يياجـ فييا الفيركس المعرؼ باسـ )

http://www.alamal.med.sa/med_article20.shtml 
بية"، كيصيب الناس مف  ((ِ رى الجرب: ىك حالة جمدية تسبب الحيكاؾ الشديد تنتج بسبب حشرة مجيرية تيدعى باسـ "القاًرمة الجى

حيث يتـ تماس مباشر متكرر بيف األشخاص.  كؿ األعراؽ كالطبقات االجتماعية. كىك سريع االنتشار في حاالت االزدحاـ
كما يمكف أف يككف انتقاؿ الجرب سيبلن بيف الشركاء الجنسييف كبيف أعضاء األسرة الكاحدة. كىك ينتقؿ أيضان عف طريؽ 

.  المشاركة في استخداـ المناشؼ كالمبلبس كأماكف النـك
نزفية، ىك مرض كخيـ حاد كخطير. كسهفصؿ في الحديث عنو مرض فيركس اإليبكال المعركؼ سابقان باسـ حمى اإليبكال ال ((ّ

 الحقا في ىذا المبحث كنمكذج لؤلمراض المعدية الخطيرة. 
 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/arانظر: منظمة الصحة العالمية: 

 (.ٖٖ/ ُِابف منظكر: لساف العرب ) ((ْ

http://www.kaahe.org/health/ar/849
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar/
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لغشاء المخاطي لمسبيؿ التنفسي ييعالج، تمفان تدريجيان كدائمان لجمد المصاب بو، كأعصابو، كأطرافو، كا
كتتقطع األعضاء،  األصابع أطراؼ كتتآكؿ اإلحساس باأللـ يفقد حيث العمكم، ككذلؾ عينيو.

كيتصكر في  -كالعياذ باهلل تعالى -، كيغمب ثبكتو إذا ثبت في الكجوبالكجو صغيرة تكرمات كتظير
 . (ُ)ح كيتناثر كيتقاذؼحيث يحمر ىذا العضك ثـ يسكٌد ثـ يتقطع المحـ عف تقر ، كؿ عضك

 طرؽ عدواه: 

الجذاـ مرض معد كلكنو ليس شديد العدكل، فيك ينتقؿ عبر رذاذ األنؼ كالفـ، أثناء 
أما االنتقاؿ  المعايشات لفترة طكيمة كالمخالطات الحميمة كالمتكاترة مع حاالت مصابة كلـ تيعالج.

  .غير المباشر لممرض فييعد احتماالن بعيدان 
 مدى خطورتو:

بالرغـ مف أف الجذاـ عمة عظيمة ككنو مرضا معديا كمؤذيا إال أنو يمكف عبلجو في الكقت 
الحاضر، كيحكؿ تقديـ العبلج في أكلى مراحؿ اإلصابة بو دكف اإلصابة بالعجز، كتتيح منظمة 

العبلج بهدكية متعددة بالمجاف لجميع المرضى في أنحاء العالـ ـ ُٓٗٗالصحة العالمية منذ عاـ 
ة، كما أٌنيا تكفر عبلجان بسيطان كلكنو ناجع لمغاية مف جميع أنكاع الجذاـ، كال يزاؿ اإلبكار في كاف

تشخيص المرض كعبلجو بهدكية متعددة ىك العنصر األساسي في القضاء عميو بكصفو مشكمة مف 
 .(ِ)مشاكؿ الصحة العمكمية

 عمى استمرار الحياة الزوجية وثبوت اإلحصاف: أثر مرض الجذاـ

ختمؼ الفقياء في ثبكت خيار التفريؽ بيف الزكجيف بعمة الجذاـ، فكانت أقكاليـ عمى النحك ا
 التالي:

 

إذ ذىبكا إلى ثبكت الخيار ، (ْ)والمالكية في قوؿ ليـ ،(ّ)لمحمد مف الحنفية كىكالقوؿ األوؿ: 
 بصار دكنو.لمزكجة دكف الزكج بعمة الجذاـ البيف المتفاحش الذم ال يحتمؿ النظر إليو كتغض األ

 

                              
(، ِْٓ(، النككم: تحرير ألفاظ التنبيو )ص: َْٖ/ ُِنياية المطمب )الجكيني: (، ُّٕ/ ْابف نجيـ: البحر الرائؽ ) ((ُ

ذىاني: اليداية )ص  ذاـ | الصحة العالمية منظمة (.ٓٓ/ ٕاألسئمة كاألجكبة الفقيية )(، عبد العزيز السمماف: ّْٗالكىٍمكى  الجي
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar  

ذاـ | الصحة العالمية منظمة ((ِ  الجي
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/ 

 (.ٕٗ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ّ
 (.ُٕٖ/ ِ( مالؾ: المدكنة )(ْ

http://www.google.ps/url?url=http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3WtrVK2kFozhaqD0gAg&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNF_Gcc-q7zTYVl7gZf98KY67zSh0Q
http://www.google.ps/url?url=http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3WtrVK2kFozhaqD0gAg&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNF_Gcc-q7zTYVl7gZf98KY67zSh0Q
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar
http://www.google.ps/url?url=http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3WtrVK2kFozhaqD0gAg&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNF_Gcc-q7zTYVl7gZf98KY67zSh0Q
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 إذ ذىبا إلى عدـ ثبكت الخيار بعمة الجذاـ. ،(ٔ)القوؿ الثاني: وىو ألبي حنيفة وأبي يوسؼ
 

ف كاف قميبل كلك  إذ ذىبكا إلى ،(ِ)القوؿ الثالث: وىو لبعض المالكية أف المرأة ترد بالجذاـ كا 
 .(ّ)جكمعت بو، كأما جذاـ الرجؿ فيرد بو إف كاف بينا

إذ ذىبكا إلى  ،(ٔ)، والحنابمة(ٓ)، والمالكية في قوؿ ليـ(ْ)مشافعية في قوؿ ليـ: وىو لرابعالقوؿ ال
 أف في الجذاـ الخيار قميبل كاف أك كثيرا، كسكاء كاف في الزكج أك الزكجة. 

 األدلة:

 :، وىـ القائموف بثبوت الخيار لمزوجة دوف الزوج بعمة الجذاـالقوؿ األوؿ أوًل: أدلة

 :عمى النحك التالي السنةفقد استدلكا مف 
َل َعْدَوى َوَل : »-صمى اهلل عميو كسمـ-، قاؿ: قىاؿ رسكؿ الم و-رضي اهلل عنو  -عف أبي ىريرىة -

 . (ٕ)«ِطَيَرَة، َوَل َىاَمَة َوَل َصَفَر، َوِفرَّ ِمَف الَمْجُذوـِ َكَما َتِفرا ِمَف اأَلَسدِ 

هثبتكا ليا الخيار إذا كاف الزكج عمى حاؿ ال فاعتبركا ىذا الحديث في حؽ الزكجة  وجو الدللة:
تطيؽ المقاـ معو  حيث ال طريؽ لو سكاه، دفعا لمضرر عنيا  ألنو تعذر عمييا الكصكؿ إلى حقيا  
لمعنى فيو فكاف بمنزلة ما لك كجدتو مجبكبا أك عنينا، بخبلؼ جانب الزكج ألنو متمكف مف دفع 

 .(ٖ)الضرر بالطبلؽ

   :، وىـ القائموف بعدـ ثبوت الخيار بعمة الجذاـثانيالقوؿ ال ثانيًا: أدلة

فقد استدلكا عمى عدـ ثبكت الخيار لمزكج بما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ، أما في عدـ 
فكاف استدالليـ عمى النحك التالي: كىك أف األصؿ عدـ  ،بالمعقوؿفقد استدلكا  ،ثبكتو لمزكجة

ه العيكب ال ينسد عمييا باب استيفاء المقصكد إنما تقؿ الخيار لما فيو مف إبطاؿ حؽ الزكج، كبيذ

                              
 (.ٕٗ/ ٓ( السرخسي: المبسكط )(ُ
 (.ُْٔ/ ٓ( المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )(ِ
 (.ُْٖ -ُْٔ/ ٓ( المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )(ّ
 (.ِّْ/ ٗ( الماكردم: الحاكم الكبير )(ْ
 (.ِّٔ/ ّ( الخرشي: شرح مختصر خميؿ )(ٓ
 (.َُٔ/ ٓ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ُٖٓ/ ٕ( ابف قدامة: المغني )(ٔ
نما التهثير بتقدير اهلل عز كجؿ ، كالمقصكد ب 87))( سبؽ تخريجو ص(ٕ )ال عدكل( أم ال عدكل مؤثرة بذاتيا كطبعيا كا 
عدكل سراية المرض مف المصاب إلى غيره. كقيؿ ىك خبر بمعنى النيي أم ال يتسبب أحد بعدكل غيره. انظر: صحيح كال

 (.ُِٔ/ ٕالبخارم )
 (.ٕٗ/ ٓ(، السرخسي: المبسكط )ِْٕ/ ِاليداية )المىٍرًغيناني: ( (ٖ
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رغبتيا فيو أك تتهذل بالصحبة كالعشرة معو، كذلؾ غير مثبت ليا الخيار، كما لك كجدتو سيئ 
ألنيما يخبلف بالمقصكد المشركع لو ؛ الخمؽ أك مقطكع اليديف أك الرجميف بخبلؼ الجب كالعنة

نة يككف الزكج ظالما في إمساكيا مف ب كالعي ترقا  ففي الجى كىذه العيكب غير مخمة بو فاف ،النكاح
كلمقاضي كالية إزالة الظمـ بالطبلؽ، كىنا الزكج غير ظالـ في إمساكيا مع صدؽ  ،غير حاجة إلييا

 .(ُ)حاجتو إلييا، كذلؾ ال يثبت ليا الخيار
إف كاف يرد كثيرا أما الرجؿ  ميال كاف أوبالجذاـ ق ، وىـ القائموف برد المرأةالقوؿ الثالث ثالثًا: أدلة

  :بينا

ف كاف قميبل كلك جكمعت بو  ألنو يخشى بهنو  بالمعقوؿكاستدلكا  ترد المرأة بالجذاـ كا 
ف سمـ كاف في نسمو، كأما جذاـ الرجؿ فيرد بو إف كاف بينا  .(ِ)حدكثو باآلخر كقؿ ما سمـ الكلد، كا 

، وسواء كاف في الزوج أو اجذاـ قميال كاف أو كثير ، وىـ القائموف بالرد بالرابعالقوؿ ال رابعًا: أدلة
 :الزوجة

 :عمى النحك التالي السنة والمعقوؿفقد استدلكا مف 

 السنة: أوًل:

: -صمى اهلل عميو كسمـ -سعيد بف ميناء، قاؿ: سمعت أبا ىريرة، يقكؿ: قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ . ُ
 . (ٖ)«ما تفر مف األسدل عدوى ول طيرة، ول ىامة ول صفر، وفر مف المجذـو ك»

 الحديث عاـ يشمؿ الزكج كالزكجة كلفظ الجذاـ أيضا عاـ كيشمؿ القميؿ كالبيف.وجو الدللة: 

ؿه مىٍجذيكـه، فىهىٍرسىؿى ًإلىٍيًو الن ًبيُّ . ك ِ ٍفًد ثىًقيؼو رىجي : كىافى ًفي كى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ٍمًرك ٍبًف الش ًريًد، عى  -عىٍف عى
مىيٍ  م ى اهللي عى سىم ـصى  .(ْ)«ِإنَّا َقْد َباَيْعَناَؾ َفاْرِجعْ : »-ًو كى

عدـ مبايعة الرسكؿ لمرجؿ باليد دليؿ عمى اجتناب مخالطة المجذـك كىذا في حؽ وجو الدللة: 
 .(ٓ)الزكجيف أكلى

 المعقوؿ: ثانيًا:

                              
 (.ٕٗ/ ٓ(، السرخسي: المبسكط )ِْٕ/ ِاليداية )المىٍرًغيناني: ( (ُ
 (.ُْٔ/ ٓالتاج كاإلكميؿ )( المكاؽ: (ِ
(، باب: الجذاـ. كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو: )كتاب: َٕٕٓ(، )ح/ ُِٔ/ ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو )(ّ

( ،  (.ِّْْٓ(، )ح: ُِْ/ ٓاألطعمة، باب: مف كاف يتقي المجذـك
نىٍحًكهً (، ُِِّ(، )حُِٕٓ/ ْ( صحيح مسمـ )(ْ  . بىابي اٍجًتنىاًب اٍلمىٍجذيكـً كى
 (.ِّْ/ ٗ( الماكردم: الحاكم الكبير )(ٓ
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يؤثر في حؽ أف الجذاـ فيما يزعـ أىؿ العمـ بالطب كالتجارب عفف معدو كثيرا كىك داء 
، فبل تكاد نفس أحد مة الناس في المنع عف االستمتاع كالكقاع عيافة كنىفىران  لذا فإنو يثبت الخيارعا

ف سمـ أدرؾ نسمو كتعدل  أف تطيب بهف يجامع مف ىك بو فبل يسمح بالمخالطة، كقمما يسمـ الكلد كا 
  .(ُ)إلى الخميط

خاصة في زماننا ىذا كبعد تقدـ  – كاهلل أعمـ –الذم أراه راجحا في ىذه المسهلة الرأي المختار: 
الطب كاكتشاؼ أدكية نجحت في عبلج الجذاـ، كألف رباط الزكجية رباط متيف يجب الحفاظ عميو 
بكافة السبؿ المشركعة  لذا أرل أف يضرب لممصاب المدة البلزمة لمعبلج كالشفاء يحددىا أىؿ 

يكتب لو الشفاء، عندىا  لـ يخضع المريض لمعبلج أك خضع لو كلـف الطب كاالختصاص، فإ
يثبت خيار التفريؽ بالجذاـ قميبل كاف أك كثيرا، كسكاء كاف في الزكج أك الزكجة، كذلؾ لؤلسباب 

  :التالية

لؤلدلة العامة الصريحة كالصحيحة التي تحذر مف خطر الجذاـ كتنفر منو، كلـ تخصص الزكج  -ُ
 أك الزكجة، كلـ تفرؽ بيف كثير المرض كقميمو.  

ذاـ داء تعافو النفكس، كتتهذل منو سكاء كاف في الزكج أك الزكجة فبل يكمؿ معو لككف الج -ِ
الجماع كاالستمتاع، كىك معدو متعد الضرر لمنسؿ كالكلد كالمخالطيف، كقميمو يصير كثيرا، كمؤذو 

ل : »-صمى اهلل عميو كسمـ-أف النبي -رضي اهلل عنو–بمنظره لآلخريف، فعف ابف عباس
ط ابً (ِ)«المجذوميف تديموا النظر إلى  -رضي اهلل عنو–. كعف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، أىف  عيمىرى ٍبفى اٍلخى

َيا َأَمَة المَِّو. َل ُتْؤِذي النَّاَس. َلْو َجَمْسِت »مىر  ًباٍمرىأىةو مىٍجذيكمىةو كىًىيى تىطيكؼي ًباٍلبىٍيًت، فىقىاؿى لىيىا: 
 . (ّ)«ِفي َبْيِتؾِ 

قيـ: " كالقياس أف كؿ عيب ينفر الزكج اآلخر منو كال يحصؿ بو مقصكد النكاح كقاؿ العبلمة ابف ال
مف الرحمة كالمكدة يكجب الخيار كىك أكلى مف البيع، كما أف الشركط المشترطة في النكاح أكلى 

 .(ْ")بالكفاء مف شركط البيع
 يحمؿ المريض أف كناأدر  األسد، مف كالفرار كجعمو مثبلن، مف المجذـك الفرار لفظ تهممنا ما فإذا

 الجذاـ مرضى عف االبتعاد كاف ليذا منو كالقرب كالمبلمسة بالمخالطة االنتقاؿ لمغير سريعة عدكل
 .(ُ)منو لمكقاية كسيمة أفضؿ مخالطتيـ ىك كعدـ

                              
 (.َْٗ/ ُِالجكيني: نياية المطمب ) (،ِّْ/ ٗ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٗ/ ٓ( الشافعي: األـ )(ُ
ِ)( ، (.رجاؿ إسناده ِْْْٓ(، ح: ُِْ/ ٓ( أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو:)كتاب: األطعمة، باب: مف كاف يتقي المجذـك

 (.ُِّّ/ُي: صحيح، انظر: األلباني: الجامع الصغير كزيادتو )ثقات، قاؿ األلبان
 ((.ِْْ/ ُ( أخرجو مالؾ في مكطئو: )كتاب: الحج، باب: الطكاؼ بالبيت راكبا أك ماشيا، )(ّ
 (.ُٔٔ/ ٓ( ابف القيـ: زاد المعاد )(ْ
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 أثر خالؼ الفقياء في الخيار بالجذاـ عمى ثبوت اإلحصاف:

قكؿ مف أقكاؿ الفقياء يسقط  حيث ثبت خيار التفريؽ كفس  عقد الزكاج بالجذاـ في أم
اإلحصاف لتعمقو بصحة النكاح، كبناء عمى ما رجحت مف ثبكت خيار التفريؽ بيف الزكجيف بعمة 
الجذاـ قميمو ككثيره كسكاء كاف لمزكج أك لمزكجة، بعد فشؿ العبلج، أرل أنو ال إحصاف لمزكجيف في 

 ظؿ كجكد مثؿ ىذا المرض.    

 الكبد الوبائي :التياب ثانيا: مرض 

قبؿ الحديث عف أثر مرض التياب الكبد الكبائي الفيركسي عمى اإلحصاف كثبكت خيار 
التفريؽ بيف الزكجيف ال بد أف نتعرؼ عمى ماىية ىذا المرض كمدل خطكرتو كسرعة انتشاره حتى 

 إف أصيب أحدىما أك كبلىما بيذا المرض. نصؿ إلى الحكـ الفقيي في إحصاف الزكجيف
  :الكبد الوبائيالتياب ما ىو 

كؿ كيش ((، كىك مرض فيركسي خطير يصيب الكبد(( Hepatitis يسمى باإلنجميزم 
، ك الخطر (ِ)عنيا، نظران لكظائفو التي ال يمكف االستغناء خطران عظيماي عمى صحة اإلنساف

كقد يؤدم  األعظـ ىك التهخر في اكتشاؼ المرض مما قد يؤدل إلى تمؼ مزمف في خبليا الكبد،
، نتيجة لعده أسباب منيا اإلصابة بعدكل فيركسيو، أك اضطراب المناعة الذاتية، أك إلى المكت

   بسبب التسمـ الناتج عف تناكؿ جرعات مضاعفة مف األدكية.
كأخطرىـ عمى  ((.G، كD، ىػ E، د C، ج B ب، A)أ ) :ض مف عدة أنكاع كىيكيتككف ىذا المر 

 ((.Cك Bاإلطبلؽ))
 : (( Aالنوع األوؿ: اللتياب الكبد الوبائي)) 

، كتنتقؿ العدكل عف المعدمسابقان باسـ التياب الكبد  Aلقد عرؼ التياب الكبد الكبائي 
 ،كمعظـ الحاالت تحدث بدكف أعراض ،(ّ)مف خبلؿ الماء أك الطعاـ الممكثيف بالفيركسطريؽ الفـ 

                                                                                      
شريعة كالقانكف، الجامعة اإلسبلمية في رسالة ماجستير، كمية ال -مناؿ العشي: أثر األمراض الكراثية عمى الحياة الزكجية( (ُ

 (.ُٔ )غزة ص
كظائؼ الكبد / قبؿ أف أكرد لكـ كظائؼ الكبد، ادعككـ لحمد هلل تعالى ك شكره عمى ىذه النعمة العظيمة ، فالكظائؼ التي ( (ِ

كاألمبلح المعدنية. يقـك بيا ندلؿ عمى عظمو اهلل: مخزف الجمككز )السكر( البلـز لمطاقة، كمخزف لمحديد، كالفيتامينات 
كمصنع البركتينات البلزمة لبناء الجسـ ك المحافظة عمى حيكيتو ك نمكه ك تطكره، كمصنع العصارة الكبدية البلزمة ليضـ 
 الطعاـ ) الدىكف( في األمعاء ك يقتؿ الجراثيـ التي بيا، كيزيؿ سميو األطعمة، كاألدكية، كيحمؿ المركبات المعقدة كالكحكؿ.

ما ينتقؿ ىذا المرض عف طريؽ الدـ الممكث بالفيركس مف خبلؿ تمكث اإلبر كنقؿ الدـ مف شخص مريض إلى  كنادران ( (ّ
 .Feco – oralآخر سميـ. النقطة الميمة ... أف العدكل تنتقؿ عف طريؽ البراز كىك ما ييسمى 

http://www.nokia-ct.net/vb/f71.html
http://www.nokia-ct.net/vb/f71.html
http://www.sehha.com/diseases/liver/hbv.htm
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حمى خفيفة مصحكبة بفقداف شيية كغثياف كألـ في البطف كعراض إنفمكنزا  كقد تظير عمى شكؿ أ
كتعقب ىذه المرحمة مرحمة  ،كفكبعد عدة أياـ تبدأ مرحمة االصفرار بالجمد كالعي كاضطراب معكم.

 (A)حدث ىذا الفيركس كال يي  الشفاء التي قد تستغرؽ أسابيع يستمر بيا تضخـ الكبد لبعض الكقت.
المريض عادة  ثـ يتعافى منو ،ن يكما (َّ)في جسـ اإلنساف والتيابات مزمنة، بؿ تبمغ فترة حضانت

فضبل عف أف  د،أم أثر بالكبكال يترؾ  ال يكجد عبلج ليذا المرض،ك  ت،بدكف أم مضاعفا
بإذف - كلكف يتـ إعطاؤه السكائؿ كالتغذية الجيدة حتى يشفى تماماإلى عبلج،  يحتاج لمصاب الا

كال يشترط عزؿ  ،(ُ)كما يتخذ بعض االحتياطات مف تعقيـ كتطعيـ لعدـ انتقالو لممخالطيف -اهلل
الكبار كالحكامؿ قد يحتاجكف إلى ، أما المريض بالمستشفى كلكف يمكف متابعة العبلج في المنزؿ

دخكؿ المستشفى كفي ىذه الحالة يتبع االحتياطات األساسية كاحتياطات الدـ كسكائؿ الجسـ حتى 
 يتـ التشخيص النكعي اللتياب الكبد. 

 .(ِ)إف الحؿ األنجح كاألمثؿ ىك الكقاية مف المرض، فتكقي المرض خير مف عبلجو
 ( عمى اإلحصاف:Aي)أثر اإلصابة بنوع اللتياب الكبد

بعد التعرؼ عمى ىذا النكع مف المرض كالتهكد مف أف خطكرتو عمى المصاب كمخالطيو 
ليست باألمر المقمؽ ككنو مرضا غير مزمف كبتـ الشفاء منو دكف ترؾ أم أثر يعتد بو، كبناء عمى 

ىذا النكع ما ذكرت في الفصؿ األكؿ مف أنو إذا تحققت شركط اإلحصاف ثبت، لذا فبل أثر لمثؿ 
 مف االلتياب الكبدم عمى اإلحصاف بعد ثبكتو  ككنو ال يخؿ بهم شرط مف شركطو.

                              
يدم جيدان كالتخمص مف البراز كالبكؿ التنبيو بالمحافظة عمى النظافة الشخصية كغسؿ األاحتياطات لممرضى كالمخالطيف، ( (ُ

كالدـ باستخداـ المرافؽ الصحية كالمحافظة عمى نظافتيا بعد االستخداـ، كلممخالطيف الذيف ال يكجد لدييـ مناعة لممرض )مثؿ 
األطفاؿ كبعض الكبار( فيمكف أف يعطكا مصبلن مناعيان كلكف يجب إعطاؤه في كقت مبكر، كيتكفر تطعيـ )لقاح( يمكف 

عطاؤه لؤلطفاؿ أك لؤلشخاص الذيف ال يحممكف مناعة ضد المرض. ىذا المقاح فعاؿ. حاليان ال يعطى ضمف التطعيـ إ
التياب الكبد الكبائي مرض صامت... األساسي لؤلطفاؿ كذلؾ بسبب أف المرض خفيؼ جدان عادة عند األطفاؿ. انظر: 

 . 1www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?2إىمالو خطر ييدد الحياة 
 ، .lwww.sehha.com/diseases/liver/havكمكقع صحة: 

 /www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/arكمنظمة الصحة العالمية: 
طرؽ الكقاية مف اإلصابة بالمرض: تكعية المجتمع بالمحافظة عمى إجراءات النظافة كالصحة العامة كالتنبيو عمى غسؿ ( (ِ

مراحيض كتغيير حفاضات األطفاؿ كغسؿ الخضركات كالفكاكو بشكؿ جيد بماء نظيؼ كطيي األيدم جيدان بعد استخداـ ال
الطعاـ جيدان، كاالبتعاد عف تناكؿ المهككالت البحرية إذا اشتبو بنظافتيا ككذلؾ  األطعمة المكشكفة، كعدـ استخداـ أدكات 

حديد مصدر التمكث كذلؾ بإجراء استقصاء اآلخريف، كعند حدكث عدة حاالت عمى شكؿ كبائي فيجب تركيز الجيكد عمى ت
 . www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?21إلتياب الكبد الكبائي مرض صامت... إىمالو خطر ييدد الحياة انظر: كبائي. 

 ، .lwww.sehha.com/diseases/liver/havكمكقع صحة: 
 /www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/arكمنظمة الصحة العالمية: 
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 ( وىو األخطر واألىـ: Bالنوع الثاني : اللتياب الكبد الفيروسي )ب 

الحقف ككنو ينتقؿ عف طريؽ أمصاؿ الدـ ك  (التياب الكبد المصمي)عرؼ سابقان باسـ 
 المستضد األسترالي. كاف ييعرؼ بالممكثة بالفيركس "ب"، ك 

ك ييشفكف منو تماما ، (ُ)تظير عمييـ أعراض المرضكالمصابكف بالتياب الكبد الحاد قد 
في فترة ال تتجاكز ثمانية أسابيع، كمف ييشؼ مف ىذا النكع يصبح لو أجساـ مضادة مكجكدة في 

 ؿ لمزمف في حاؿ الشفاء منو.الجسـ، كال يتحك 
بالتياب حاد بالكبد ثـ يتطكر المرض لدييـ إلى مرض كلكف تكمف المشكمة ممف ييصابكف 

مزمف خاصة لمف تعرض لفيركس كبدم آخر أك تناكؿ الكحكؿ فخبلؿ سنكات تصاب الكبد بتميؼ 
ال يكجد . حيث (ِ)كتزيد فرصة حصكؿ سرطاف الكبد كالفشؿ الكبدم المميت.. كىنا مكمف الخطكرة

عطاء بعض العقاقير لسرطاف عبلج يشفي مف سرطاف الكبد كلكف يمكف عمؿ استئ صاؿ جراحي كا 
طالة عمر المريض بإذف اهلل. كما أف زراعة الكبد لبعض المرضى قد تنجح  الكبد إلزالة أثاره كا 

 بنسب متفاكتة. 
أما االلتياب المزمف لمكبد فيمكف عبلجو في مراحمو األكلية بهدكية تعطى عف طريؽ الفـ 

كف ىذه األدكية ال تخمك مف مضاعفات جانبية كتكمفة كتحت الجمد. نسبة شفاء المريض جيدة كل
  مالية كبيرة.

كمف طرؽ انتقاؿ الفيركس باإلضافة إلى الحقف كاألدكات الممكثة بو، كنقؿ الدـ الممكث أك 
المبلمسة المباشرة لو، االنتقاؿ عف طريؽ المعاشرة الجنسية مع شخص مصاب بالفيركس، ك 

ألف الفيركس يتكاجد في المعاب كالسائؿ المنكم كاإلفرازات  رافية العبلقات الجنسية المحرمة كاالنح
 ككذلؾ قد ينتقؿ لمطفؿ مف األـ المصابة" أثناء الكالدة. الميبمية،

 ال ينتقؿ الفيركس عف طريؽ الطعاـ كالشراب. ممحوظة:

                              
عياء كغثياف كقيء، كألـ في البطف، لكف البراز ( (ُ جياد كا  أعراض ىذا النكع: اصفرار الجمد كالعيكف )الصفار أك اليرقاف(، كا 

%  َٖ% مف المرضى يككنكف بدكف أعراض ك َٕأكثر شحكبا، كشحكب بالكجو، ارتفاع بدرجة الحرارة، كفقداف الشيية. إف
انظر: %. ٓ% مف المزمف يتحكلكف لتميؼ كبد، كسرطاف الكبد حكالي َِك مف المرضى يتحكلكف اللتياب كبدم مزمف، 

 . www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?21التياب الكبد الكبائي مرض صامت... إىمالو خطر ييدد الحياة 
 ، .lwww.sehha.com/diseases/liver/havكمكقع صحة: 

 ts/fs328/ar/www.who.int/mediacentre/factsheeكمنظمة الصحة العالمية: 
% مف َُإلى  ٖكلكف بحمد اهلل ىذا التطكر في المرض كالتحكؿ إلى مزمف قميؿ الحدكث في المرضى فالنسبة مف ( (ِ

 التياب الكبد الكبائي مرض صامت... إىمالو خطر ييدد الحياة انظر:  المصابيف بالفيركس.
ebarmy.gov.lb/ar/news/?21www.l . :كمكقع صحةlwww.sehha.com/diseases/liver/hav. ، 

 /www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/arكمنظمة الصحة العالمية: 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?21
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كيككف ذلؾ  (ُ)اتخاذ االحتياطات البلزمة كالكقاية مف المرضيجب لتجنب ىذا االلتياب ك 
 .إعطاء التطعيمات الضركرية لؤلطفاؿ كمخالطي المرضىخبلؿ  مف

ال يؤثر ىذا المرض عمى الحياة أك المعاشرة الجنسية، طالما أف الصحة العامة جيدة 
 بالنسبة لمزكج فيك ال يؤثر سكاء عمى القدرة الجنسية أك القدرة اإلنجابية.

 ( عمى اإلحصاف:B ب أثر اإلصابة بنوع اللتياب الكبدي)

مف ثبكت خيار التفريؽ كعدـ ثبكت اإلحصاف في ظؿ أم حالة تمنع  متي ستنادا لما أصٌ ا
فهستطيع القكؿ ىنا بهنو ال أثر ليذا النكع مف مف حصكؿ مقصكد النكاح مف النسؿ كاالستمتاع 

المرض عمى ثبكت الخيار لمزكجيف كعمى إحصانيما طالما أنو ال يؤثر عمى الحياة أك المعاشرة 
االحتياطات البلزمة لمحد مف تطكر لكف مع تكقي الحذر كأخذ جنسية أك القدرة اإلنجابية. كالقدرة ال

 المرض كانتقالو.
 :C)الوبائي)ج  اللتياب الكبديالنوع الثالث: 

كصؼ غالبا بالكباء "القاتؿ الصامت"، كىك يي ، ييعتبر ىذا النكع مف األنكاع الخطرة كالقاتمة
بمرض كبدم  يتـ تشخصيو في مراحمو المزمنة عندما يتسببيبقى مجيكال بشكؿ نسبي كعادة 
فيك يعتبر أكثر مف ييدد الصحة لمعامة، ا، يمكف أف يككف مميت شديد. كالتياب الكبدم الكبائي )ج(

سبب االلتياب ر عدد الذيف يمكتكف سنكيا بيقدٌ حيث  ،إذ بإمكانو أف يككف الكباء العالمي القادـ
. كيتكٌقع ارتفاع ىذا العدد إلى ثبلثة أضعاؼ خبلؿ شخصا ( 10,000( ب )الكبدم الكبائي )ج

 العشرة سنكات القادمة. 

الحقيقة القاسية ىي أننا إلى اآلف ال نعرؼ إال القميؿ عف االلتياب الكبدم الكبائي)ج(. فما 
نعرفو ىك أنو ينتقؿ بشكؿ أساسي مف خبلؿ الدـ أك منتجات الدـ المصابة بالفيركس. كبعد 

في تطكر المرض فيصؿ  تمعب دكرا ىاما (ِ)بالفيركس قد يتعرض المريض لبضعة عكامؿاإلصابة 

                              
طرؽ الكقاية بجانب التطعيـ )) المقاح (( يجب التعقيـ، خصكصا آالت الحبلقة كاإلبر كاألدكات المستخدمة لدل ( كمف (ُ
ب األسناف أك ما شابو، كما يجب عمؿ فحكص لممتبرعيف بالدـ لمتهكد مف خمكىـ مف األمراض. كاالمتناع عف المخدرات، طبي

: مف كتاب أمراض كزراعة  د الطريؼد. إبراىيـ بف حمكاالمتناع عف استخداـ األجيزة كاألدكات المشككؾ بتمكثيا. انظر: 
 .لمريض الكبد كغيرىا الفيركسية كأكراـ كزراعة الكبد كالبميارسيا كالتميؼ كمضاعفاتو ، كالغذاء المناسب أمراض الكبد -الكبد 

http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm. 
بالمرض في عمر أكبر يككنكف عرضة لتطكر المرض  العمر: فالمرضى الذيف يصابكف :( مف عكامؿ تطكر التميؼ الكبدم(ِ

دماف الخمكر فيي عامؿ بشكؿ أسرع مف ميـ في تطكر االلتياب الكبدم المزمف إلى تميؼ كبدم،  المرضى األصغر، كا 
د. انظر:  ز، كعدكل متزامنة مع فيركس االلتياب الكبدم )ب(.اإليد ( الفيركس الذم يسبب مرض (HIVكعدكل متزامنة مع

    http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm: مف كتاب أمراض كزراعة الكبد، إبراىيـ بف حمد الطريؼ

http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
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( َّ)سنة. ربما تمر(  ُٓ ) إلى مرحمة التميؼ الكبدم، كقد يستغرؽ ىذا التطكر الحقيقي حكالي
 سنة قبؿ أف يصاب الكبد بالفشؿ كيضعؼ بالكامؿ أك تظير الندكب أك الخبليا السرطانية. 

، فالمرضى (ُ)عطي إشارات سيمة التمييز أك أعراضبدم الكبائي )ج(، ال يي إف االلتياب الك
  حيث يتـ (ِ)في، لكنيـ مصابكف كقد يصيبكف اآلخر يمكف أف يشعركا كيظيركا بشكؿ صحي تاـ

  منيا العبلقات الجنسية المتعددة الشركاء، كال ينتقؿ (ّ)انتقاؿ العدكل بيذا الفيركس بعدة طرؽ
تمعب دكرا  قد (ٓ)إال في كجكد بضعة عكامؿ أخرل( ْ)يف أك مف األـ إلى الطفؿبسيكلة بيف المتزكج

الطبي  لذا ال ينصح باستخداـ الكاقي أك العازؿ بة اإلصابة بااللتياب الكبدم)ج(،في نس
 نسهؿ اهلل العافية. -لممتزكجيف، كلكف ينصح األطباء باستخدامو لذكم العبلقات الجنسية المتعددة

                              
األمر كلكف البعض ربما يعاني مف أعراض االلتياب الكبدم  ( معظـ المصابيف بالفيركس ال تظير عمييـ أعراض في بادئ(ُ

الحاد ثـ يتطكر إلى الحالة المزمنة، فيصاب بتميؼ الكبد، الذم مف الممكف أف يعرضو لظيكر سرطاف الكبد. إف تطكر 
: مف د. إبراىيـ بف حمد الطريؼلكبدم )ج( بطئ كيحتاج إلى عقكد مف الزمف، فيجب أف ال ييمؿ العبلج. انظر: ا االلتياب

 .http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htmكتاب أمراض كزراعة الكبد. 
% ( تقريبنا في التخمص َّبنسبة ) ( المشكمة تكمف إذف في فيركس) سي(، كالعبلج منو باألدكية المكجكدة حتى اآلف ينجح(ِ

( مف %َٖمزمف، كطبقا لمنظمة الصحة العالمية، لؤلسؼ) مف المرض في حاالت المرضى الذيف يعانكف مف التياب كبدم
( بالمائة  ٓ، كمف ثـ ) بتميؼ كبدم بالمائة يصابكف َِيتطكركف إلى التياب الكبد المزمف. كمنيـ حكالي  المرضى المصابيف

الكبدم )ج( المزمف  الفشؿ الكبدم بسبب االلتياب ( سنكات أك أكثر كحاليا يعتبرَُبسرطاف الكبد، خبلؿ) منيـ يصابكف
د. إبراىيـ بف انظر:  .السبب الرئيسي لزراعة الكبد. كيكمؼ مبلييف الدكالرات سنكيا في النفقات الطبية ككقت العمؿ المفقكد

 .http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm مراض كزراعة الكبد،: مف كتاب أحمد الطريؼ
( مف أىـ طرؽ العدكل: نقؿ الدـ، كمنتجاتو، كالمكاد المخثرة لمدـ. كاإلصابة باإلبر الممكثة عف طريؽ الحقف. كزراعة (ّ

كاستخداـ أدكات العمميات الجراحية  كمرضى الفشؿ الكمكم الذيف يقكمكف بعممية الغسيؿ الكمكم، ب.مصا األعضاء مف متبرع
 .معركفة كقد تحدث العدكل ألسباب غير أك أدكات الكشـ. الممكثة أك العناية باألسناف، المشاركة في استعماؿ أمكاس الحبلقة

 .C: االلتياب الكبدم َُِّز/ يكليك، تمك ُْٔمنظمة الصحة العالمية، صحيفة كقائع رقـ  انظر:
االنتقاؿ العمكدم )مف األـ إلى الٌطفؿ( أقؿ مف)  الكبدم)ج(. فنسبة ( ال يمنع الحمؿ لمنساء المصابات بفيركس االلتياب(ْ
ذلؾ فاألطفاؿ المصابكف بيذا الفيركس منذ الكالدة ال يتعرضكف لمشاكؿ صحية في  %(. كال يكجد أم طريقة لمنع ذلؾ. كمعٔ

كيزداد خطر االنتقاؿ في النساء  .في العمر العمر، فيمـز إجراء مزيد مف الدراسات لمعرفة تهثير الفيركس عمييـ مع تقدميـ أكؿ
اإليدز. ال يؤثر  الفيركس في الدـ أك مع كجكد عدكل متزامنة مع الفيركس الذم يسبب مرض ذكات المستكيات العالية مف
حممات الثدم لمتشقؽ أك إذا أصيب الثدم بعدكل جرثكمية فينصح بإيقاؼ اإلرضاع إلى تعرضت  اإلرضاع عمى الطفؿ إال إذا

 : مف كتاب أمراض كزراعة الكبد د. إبراىيـ بف حمد الطريؼانظر:  .المشكمة أف يتـ حؿ
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm . 

 تمعب دكرا ىاما في نسبة اإلصابة بااللتياب الكبدم )ج( مف خبلؿ الممارسات الجنسية مثؿ: ىناؾ بضعة عكامؿ قد ((ٓ
أثناء الدكرة الشيرية، أك كجكد تقرحات  بالدـمستكل الفيركس في الدـ، كطبيعة الممارسة الجنسية مف ناحية التعرض لمتمكث 

في الجياز التناسمي، أك تزامف عدكل مع الفيركس الذم يسبب مرض اإليدز، أك أمراض جنسية أخرل، أك االتصاؿ جنسيا 
 .C: االلتياب الكبدم َُِّ، تمكز/ يكليك ُْٔمنظمة الصحة العالمية، صحيفة كقائع رقـ  نظر:طريؽ الشرج.  عف

http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/cirrhosis.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/cirrhosis.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
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غير معد بصكرة كبيرة  الفيركس عف طريؽ الطعاـ أك الماء أك البراز، لذا فيككال ينتقؿ ىذا 
 أك فرش األسناف. بيف أفراد األسرة، إال إذا تمت المشاركة في استعماؿ أمكاس الحبلقة

 االلتياب الكبدم )ج(. كلكف لسكء الحظ ال يكجد حتى اآلف تطعيـ لو نتائج مشجعة ضد
اآلف  نتائج تعتبر فعبل مشجعة جدا إذ أصبح بإمكاف األطباء مذ تـ التكصؿ حديثا لعبلج  كقائي

. إال أنو يحذر استعمالو لمحامؿ ككنو يسبب (ُ)القكؿ بهنو يتكفر عبلج لبللتياب الكبدم الكبائي)ج(
يجب منع الحمؿ أثناء تعاطيو سكاء مف قبؿ األـ أك األب باتخاذ جميع  تشكىات لمجنيف، لذلؾ

منع حدكث الحمؿ، باإلضافة إلى بعض اإلرشادات التي يمكف اتباعيا لمحد كالكسائؿ ل االحتياطات
 .مف عدكل المرض

 ( عمى اإلحصاف:Cج أثر اإلصابة بنوع اللتياب الكبدي)

قديما كاف ليذا المرض مف الخطكرة ما يحكؿ دكف استقرار الزكاج لشدة عدكاه كسرعة 
مى استمرار الزكاج كاإلحصاف إال أنو تطكره كتحكلو إلى مرض مزمف خطير مميت، كىذا يؤثر ع

حديثا ك في ظؿ التكصؿ لعبلج  كقائي لبللتياب الكبدم الكبائي)ج(، كفي ظؿ نجاح نتائجو 
المشجعة جدا، أستطيع القكؿ بهنو ال أثر لمثؿ ىذا النكع مف االلتيابات الكبدية عمى اإلحصاف ألنو 

ج، كلكف يجب تكقي الحذر مف استعماؿ ال يمنع مف المعاشرة الجنسية كال يخؿ بمقصكد الزكا
العبلج لمحامؿ ككنو يسبب تشكىات لمجنيف، كمنع الحمؿ أثناء تعاطيو سكاء مف قبؿ األـ أك األب، 

 باإلضافة إلى بعض اإلرشادات التي يمكف اتباعيا لمحد مف عدكل المرض.

 (:Eاللتياب الكبدي ) د النوع الرابع:

حالة كجكد فيركس مشترؾ آخر كعادة يككف فيركس ال يستطيع التعايش لكحده إال في 
"B." كالعدكل باالتصاؿ الجنسي. كال يكجد إلى   كىك يشبيو في معظـ األعراض، ك طرؽ االنتقاؿ

اآلف تطعيـ ضد ىذا الفيركس، كلكف ىناؾ عبلج كقائي لو، كبما أنو يمـز كجكد الفيركس )ب( لتتـ 
)ب( يكفر الحماية ضد الفيركسيف كلك بطريقة غير  العدكل بالفيركس )د( فالتطعيـ ضد الفيركس

ف لئلصابة ك ف بالفيركس )ب( فيـ معرضك لمفيركس )د(. أما المرضى المصاب مباشرة بالنسبة
 . (ُ)، كلذلؾ يجب اتخاذ إجراءات الكقاية الضركرية لتفادم اإلصابة بو(ِ) بالفيركس )د(

                              
أسبكعيا، كالنتائج  إنترفيركف كيعطى مرة كاحدة -دكاء اإلنترفيكف المطكر كالمسمى بيج ألطباء ينصحكف باستخداـ( إف ا(ُ

 : مف كتاب أمراض كزراعة الكبد،د. إبراىيـ بف حمد الطريؼ مشجعة جدا. انظر:
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm 

التقميؿ مف السفر لمدكؿ التي تشتير بانتشار الفيركس بيا. كاالمتناع مف العبلقات ( التحذيرات الكقائية مف عدكل المرض: (ِ
 كعدـ شرب الكحكؿ. كحفظ األدكية بعيدان عف متناكؿ األطفاؿ. الجنسية المحرمة. كعدـ تناكؿ األطعمة الممكثة.

http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/providers/sa/ruh/drs/gastro/0001.htm
http://www.sehha.com/diseases/liver/hcv.htm
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 (:D)ىػ  : اللتياب الكبديالنوع الخامس

( في طرؽ انتقالو، كقد يككف نتيجة لئلصابة  Aلنكع التياب الكبد الكبائي ) يشبو ىذا ا
 سابقان. Aبالفيركس 

 (:Gالنوع السادس: اللتياب الكبدي الوبائي) و 
كف نتيجة نو قد يكإ، حيث Cج، ك لو عبلقة بالتياب الكبد الكبائي (ِ)اكتشؼ جديدان 

كلكنو ، Gك  C، كقد يحمؿ المريض كبل النكعيف مف الفيركس  Cجلئلصابة المسبقة بالفيركس 
  األخرل. نادرا ما يسبب مرضا مزمنا شديد المضار مقارنة بفيركسات الكبد

، باإلضافة إلى إمكانية انتقاؿ الفيركس مف األـ (ّ) Cج كطرؽ انتقالو مماثمو لمفيركس
 .(ْ)المصابة إلى طفميا أثناء الكالدة، ك ىناؾ جدؿ في إذا كاف ينتقؿ الفيركس عف طريؽ الرضاعة

 عمى اإلحصاف:(  G، كD، ىػE) د أثر اإلصابة بالتياب الكبدي

كوف  قمتو في الحكـ عمى أثر األنكاع الثبلثة األكلى عمى اإلحصاف.ر ىنا ما كنت قد أكرٌ 
يشبو  (E) د ( فيكافقو في أثره عمى اإلحصاف. كالنكع A) أيشبو التياب الكبد الكبائي ( Dالنوع )ىػ 

 (.Cج)يشبو التياب الكبد الكبائي  (G) و كالنكع  (.  B)بالتياب الكبد الكبائي 

 ثالثا: مرض اإليبول: 

سمي بذلؾ نسبة إلى القرية التي اكتشؼ فييا الفيركس، ككاف يعرؼ سابقان باسـ حمى 
 اإليبكال النزفية، كىك مرض كخيـ حاد كخطير، يصيب اإلنساف كغالبان ما يككف قاتبلن إف لـ ييعالج.

                                                                                      
 كعدـ تناكؿ األدكية دكف كصفة طبية مما يقكد البعض لمضاعفو بعض جرع األدكية مثؿ ) البارسيتامكؿ ، ك األسبريف (.

نو. كعدـ استخداـ كتجنب اإلصابة بااليدز، أك اإلىماؿ في عبلج التيابات الكبد. كعدـ استقباؿ الدـ مف جيات غير مضمك 
شفرات حبلقة اآلخريف ك أدكاتيـ ك مناشفيـ. أما عف مف يعمؿ بالحقؿ الطبي ) كاألطباء ، ك التمريض ، ك غيرىـ ( ، 

 فيتكجب أف يهخذكا حذرىـ ،ك اعتبار جميع المرضى مصابيف بالفيركس ، ك باإلضافة لمتطعيـ المناسب.
ممؼ كامؿ عف مرض التياب الكبد الفيركسي ك أنكاعو، المصدر:  انظر: .interferon – alphيككف باستخداـ العبلج ( (ُ

 .www.nokiaنككيا ستي 
حاليا ربما تتغير مع ظيكر  المتكفرة قميمة جدا كال تزاؿ األبحاث جارية لمعرفة المزيد. كالمعمكمات المتكفرة ( كلكف المعمكمات(ِ

، أكنبليف انةكن -( أحمد السيد كردم Gالكبدم الكبائي) ك االلتياب نظر:ا نتائج األبحاث.
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/. 

تزامف كتعدد اإلصابة بفيركس الكبد  إدماف المخدرات عف طريؽ الحقف. العدكل: نقؿ الدـ أك منتجات الدـ. ( طرؽ انتقاؿ(ّ
 -( أحمد السيد كردم G الكبدم الكبائي) ك تياباالل  :انظر (. طرؽ أخرل ال تزاؿ غير مؤكدة أك معركفة. C الكبائي )ج

 ./http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/postsأكنبليف كنانة
 .www.nokia( منؼ كامؿ عف مرض التياب الكبد الفيركسي ك أنكاعو، المصدر: نككيا ستي (ْ

http://kenanaonline.com/posts/hcv.htm
http://kenanaonline.com/posts/hcv.htm
http://kenanaonline.com/posts/hcv.htm
http://kenanaonline.com/posts/hcv.htm
http://kenanaonline.com/posts/hcv.htm
http://www.nokia/
http://www.google.ps/url?url=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LDhsVNyeNYnKOfTlgagL&ved=0CCYQFjAF&usg=AFQjCNFCAyZC-k4Dhdc0Ubn6qVjJ2wMUnw
http://www.google.ps/url?url=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LDhsVNyeNYnKOfTlgagL&ved=0CCYQFjAF&usg=AFQjCNFCAyZC-k4Dhdc0Ubn6qVjJ2wMUnw
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585
http://www.google.ps/url?url=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LDhsVNyeNYnKOfTlgagL&ved=0CCYQFjAF&usg=AFQjCNFCAyZC-k4Dhdc0Ubn6qVjJ2wMUnw
http://www.google.ps/url?url=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LDhsVNyeNYnKOfTlgagL&ved=0CCYQFjAF&usg=AFQjCNFCAyZC-k4Dhdc0Ubn6qVjJ2wMUnw
http://www.google.ps/url?url=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LDhsVNyeNYnKOfTlgagL&ved=0CCYQFjAF&usg=AFQjCNFCAyZC-k4Dhdc0Ubn6qVjJ2wMUnw
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/231585
http://www.nokia/
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 طرؽ عدواه:  

كالقردة كالغكريبل،  لحيكانات البرية كخفافيش الفاكيةمف ا ينتقؿ الفيركس إلى اإلنساف
عف طريؽ سريانو مف إنساف إلى آخر، كزاد انتشاره كتعقيده في اآلكنة األخيرةػ،  البشركينتشر بيف 

كازداد عدد الكفيات، خاصة بيف األطباء المشرفيف عمى متابعة حاالت المرضى كالعامميف في 
، كأيضا امتدت خطكرتو فطالت القائميف عمى دفف المكتى المصابيف الرعايات الصحية كالمختبرات

بفيركس اإليبكال، كيبقى المصابكف بالمرض قابميف لنقؿ عدكاه إلى اآلخريف طالما أف دماءىـ 
فرازات أجساميـ، بما فييا المني، حاكية عمى الفيركس. كتبٌيف أف بإمكاف الرجاؿ المتعافيف مف  كا 

كس أيضان بكاسطة السائؿ المنكم الحامؿ لمعدكل بعد مدة تصؿ إلى سبعة المرض أف ينقمكا الفير 
 . (ُ)أسابيع عقب تعافييـ مف المرض

 :وخطورتو فترة حضانتو وأعراضو

يكمان. كال ينقؿ اإلنساف عدكل المرض  ُِبيف يكميف اثنيف ك تتركاح فترة حضانة المرض
بحمى مكىنة كآالـ في العضبلت كصداع  حتى يبدم أعراضو، التي تتمثؿ أكالىا في اإلصابة فجهة

سياؿ كظيكر طفح جمدم كاختبلؿ في كظائؼ الكمى كالكبد،  كالتياب في الحمؽ، يتبعيا تقيؤ كا 
) مثؿ نزيؼ الدـ مف المثة كخركج الدـ في  بعض الحاالت بنزيؼ داخمي كخارجي كاإلصابة في

 إفراز الكبد لؤلنزيمات. كارتفاع في بيضاء كالصفائح الدمكيةفي عدد الكريات ال انخفاضك البراز(. 

كقالت منظمة الصحة العالمية في جنيؼ إف فحكص اإليبكال الحالية، تستغرؽ بيف ساعتيف 
كست ساعات لتظير النتائج، كىي مرىقة كبطيئة كمعقدة كتحتاج إلى أنبكب مميء بالدـ كمعدات 

بمغ تكمفتيا مائة دكالر لكؿ متقدمة كعامميف مدربيف كمستكل عاؿ مف السبلمة البيكلكجية. كت
تشخيص. كىذا الكقت الضائع يعني بقاء المصابيف بالعدكل في مناطقيـ كنقميـ الفيركس  عممية

أف أعراض اإليبكال في البداية تتشابو مع الكثير مف  دكف أف يدركا إلى آخريف، كالذم يفاقـ المشكمة
. لقد قتمت اإليبكال آالؼ األشخاص، كما يزاؿ تفشي الفيركس خارج نطاؽ المبلريااألمراض مثؿ 

 حاالت جديدة في عدة بمداف. السيطرة فضبل عف  ظيكر

                              
. مكقع الجزيرة نت: /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/arانظر: منظمة الصحة العالمية: ( ُ)

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/11/19/%D8%A7%D9 :األربعاء .ُٗ- ُُ- 
 ـ.َُِْ

http://www.aljazeera.net/news/pages/2e2bfe4b-163d-4209-8e52-be1da78781cd
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar/
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ضية إلى كيؤدم اإلبكار في احتضاف الفرد بالرعاية الداعمة باإلماىة كعبلج أعراضو المر 
تعزيز بقائو عمى قيد الحياة. كال يكجد حتى اآلف عبلج مرخص كمجرب لتحييد الفيركس، بيد أف 

 .(ُ)ىناؾ لقاحيف اثنيف ييحتمؿ أف يككنا مرشحيف لمكافحة المرض يخضعاف حاليان لمتقييـ
  أثر مرض اإليبول عمى استمرار الزواج وثبوت اإلحصاف:

السمحة بكؿ ما يضمف لمزكجية استقرارىا كتحقيؽ مقصكدىا عرفنا مدل عناية الشريعة       
كحمايتيا مف كؿ ما يضر بيا، فهجازت التفريؽ بيف الزكجيف لمعيكب ككف البقاء قد يعكد بمفاسد 
تطكؿ الزكجيف كذريتيما، مف ىنا أرل كجكب التفريؽ القضائي بيف الزكجيف في حاؿ إصابة 

ب كالدراسات بكجكب عزؿ المصاب، كعدـ مخالطتو أحدىما بمرض اإليبكال المميت، لقكؿ الط
 لخطكرة مرضو، كسرعة تفشيو كانتقالو، سكاء بالمخالطة أك عبر المعاشرة الجنسية. 

كيترتب عمى ذلؾ عدـ ثبكت اإلحصاف في ىذا النكاح الكاجب الفس  سكاء كانت اإلصابة 
 . (ِ)بالفيركس حاصمة قبؿ الدخكؿ أك بعده

 :يةثانيا: األمراض الوراث

األسرة ىي المجتمع الصغير الذم يتربى فيو الكليد منذ نعكمة أظفاره، حيث ينشه في 
أحضانيا، كينطبع بطابعيا، فيي الينبكع األكؿ الذم يمد األمة بالرجاؿ كالنساء، فإذا كاف ىذا 

راد الينبكع طيبان خاليان مف الشكائب المفسدة، كاف إمداده خيران عمى األمة، كزادان ليا مف األف
ذا كاف ىذا الينبكع مشكبان بالشكائب قائمان عمى اإلىماؿ فإف إمداده  ،الصالحيف، مصادر السعادة، كا 

إف  زكجة لزكجيايككف شران عمى األمة، كنكدان ككباالن عمييا، لذلؾ فإف اختيار الزكج لزكجتو أك ال
األسرة كالمجتمع،  تنتفع بيا مة مف األمراض تخرج الذرية طيبةكاف قائما عمى الصبلح كالسبل

 .كالعكس صحيح

لذا كاف الحفاظ كمف ىنا يتبيف لنا أىمية النسؿ لمبشرية، فيي طريقيا إلى الدكاـ كالتكاثر، 
 إلييا نبو التي األمكر أىـ مف ضركراتيا، فيك مف الشريعة كضركرة مقاصد مف عميو مقصد

 ضعؼ كؿ سميما مف المسممة ةاألسر  نسؿ ليا ليككف كرعايتو باألسرة اىتمامو معرض في اإلسبلـ
  .مرض أك

                              
. مكقع الجزيرة نت: /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/arانظر: منظمة الصحة العالمية: ( ُ)

http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/11/19/%D8%A7%D9 :األربعاء .ُٗ- ُُ- 
 ـ.َُِْ

( مسكغات جكاز التفريؽ كسقكط اإلحصاف بعد الدخكؿ ىي نفس المسكغات التي  رجحت ألجميا جكاز التفريؽ باإلعاقات ِ)
 الطارئة.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar/
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فمتى  ،الكراثية بمسهلة األمراض اإلسبلمية الشريعة كمف مظاىر ىذه االىتمامات عناية
كاف المكلكد مآلو العناء كالتعب في حياتو، كفي مستقبمو فيما يظير ألىؿ االختصاص، نظر الشرع 

بي مف ىذه المسببات حتى يككف إلى المصمحة الراجحة لكجكده مف عدمو، كرجع إلى الرأم الط
الرأم الشرعي لمعبلقة بيف الزكجيف مبنيان عمى الحقيقة الكاضحة التي تمكنو مف البت في ىذا األمر 

صدار الحكـ الشرعي المناسب لو  .كا 

عف األمراض الكراثية كبياف مفيكميا (ُ)كقد أسيب العديد مف العمماء بالحديث في مؤلفاتيـ
دل خطكرتيا عمى النفس كالنسؿ، كما بينكا مكقؼ اإلسبلـ مف ىذه كقكؿ العمـ كالطب في م

األمراض كما ليا مف تهثير عمى مستقبؿ الحياة الزكجية كسهكجز بعض ما كتب في ىذه المسهلة 
 تجنبا لمتكرار ثـ أبيف أثر مثؿ ىذه األمراض عمى اإلحصاف.

 :مفيـو المرض الوراثي

 .(ِ)المغة كفي االصطبلحكقد سبؽ تعريفو في أول: مفيـو المرض: 

 ثانيا: مفيـو الوراثة:

 الماديات كيشمؿ جمعان، أك كاف شخصا لمغير قـك أك شخص مف الشيء ىي انتقاؿ الوراثة لغة:
 .(ّ)كاألخبلؽ كالعمـ كالمعنكيات كالماؿ،

  .(ْ)انتقاؿ الصفات الجينية في الكائنات الحية مف اآلباء إلى األبناء ىي الكراثة الوراثة اصطالحا:

ىك المرض الذم ينتقؿ إلى اإلنساف بانتقاؿ الجينات  :مفيـو المرض الوراثي كمركب إضافي وعميو
 .الحاممة لو مف اآلباء إلى األبناء

 

                              
مراض الكراثية. منيا: رسالة ( انظر: العديد مف الكتب كالرسائؿ الفقيية كالعممية كمكاقع االنترنت التي تحدثت عف مفيـك األُ)

(، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة َْص: ) أثر األمراض الكراثية عمى الحياة الزكجيةالماجستير لمباحثة مناؿ العشي: 
  في غزة.اإلسبلمية 

  (.َُٖ )( سبؽ تعريفو في أكؿ ىذا المبحث. انظر: صِ)
 (.ُٗٗ/ِلساف العرب ) ابف منظكر:( ّ)

. كالذم كضع أسس عمـ الكراثة: ىك http://ak949.arabblogs.com/ah2-1-4.htm.46اثة كأىدافيا، ( تعريؼ الكر (ْ
حيث أجرل تجارب عمى نبات البازالء  ( )راىب نمساكم باحث في عمـ النبات( العمـ،ُْٖٖ-ُِِٖجريغكر مندؿ )العالـ 

أف كؿ صفة مسئكؿ عنيا عامؿ كراثي محدد يكجد في المشيج ثـ تكصؿ العالـ مكرجاف أف العكامؿ الكراثية المكجكدة  كافترض
 تسمي الكرمكسكمات ثـ سميت بالجينات. 

كالجينات: ىي التي تحمؿ الصفات الكراثية كتنقميا مف جيؿ إلى آخر عف طريؽ األمشاج. انظر المكقع نفسو، كتعريؼ عمـ 
 .http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46ا الكراثة،

http://ak949.arabblogs.com/ah2-1-4.htm.46
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 :آلية حدوث المرض الوراثي

مكانية(ُ")DNAالكراثية" المادة أسرار عمي إلى التعرؼ العمماء لقد تكصؿ تخزيف  ، كا 
المرض الكراثي يككف  األجياؿ. كأكدكا عمى أف حدكث إلى اآلباء مف كنقميا الكراثية المعمكمات

نتيجة خمؿو في ترتيب الحمكض األمينية التي تشكؿ الحمض النككم في جيف ما مما يغيره إلى 
جيف مسبب لممرض، كيككف المرض كراثيان عندما تنتقؿ صفات ىذا المرض مف األب أك األـ أك 

بحيث يؤدم ىذا الخمؿ الى حدكث أعراض  مصابة بالخمؿطريؽ ىذه الجينات الكمييما عف 
 .(ِ)المرض

، كمف األمثمة (ّ)كتنتج أكثر األمراض الكراثية عف خمؿو في الجينات ك ليس الكركمكسكمات
، كتظير (ُ)كمرض البيمة الفنيمية الكيتكنية، (ْ)كمرض الثبلسيميا الجينات في االختبلالت عمى

                              
(ُ( )DNA ىي المادة الكراثية المكجكدة في خبليا جميع الكائنات الحية. كىي كسيمة مف ) كسائؿ التعرؼ عمى الشخص عف

بة الكراثية ىي تركي كالمادة(.  DNA typing(، كتسمى في بعض األحياف: الطبعة الكراثية ) DNAطريؽ مقارنة مقاطع ) 
( يعتبر DNAفالحامض النككم)في نكاة الخمية ك بعض العضيات الخمكية تنقؿ الصفات الكراثية كىي التي تجعمؾ مختمفا، 

بصمة جينية ال تتكرر مف إنساف إلى آخر بنفس التطابؽ، كىي تحمؿ كؿ ما سكؼ يككف عميو ىذا اإلنساف مف صفات 
: البصمة الرحمف بف عبد الٌمو السند عبدألـ كحدكث الحمؿ. انظر: د: كخصائص، منذ التقاء الحيكاف المنكم لؤلب ببيضة ا

، مكقع المختار اإلسبلمي: قضايا طبية، الطب كالتداكم العادات، مسائؿ فقيية متفرقة كأصكلو الفقوالكراثية، 
http://islamselect.net/mat/83973 .http://liliziani.ahlamountada.com/t61-topic ،

http://ejabat.google.com../ 
 نفس في جكدةالمك  الجينات تركيب بسيطة في اختبلفات ىناؾ يككف قد التي الجينات تفاعؿ نتيجة الكراثية الصفات ( تظير(ِ

 في ينتج التفاعؿ كىذا األـ، مف اآلخر كالنصؼ األب مف نصفيا التي تعرؼ باألليبلت الجينات كىذه الكركمكسـك عمى المكقع
 أك العكس، األـ، أك مف جاءت التي الصفة كتنحي األب مف جاءت التي الصفة ظيكر حاالت ثبلث: إما حالة مف المكلكد
 األـ تحمؿ كانت فإذا الصفة، تمؾ عامؿ سيطرة الجيف أك قكة ذلؾ في كيتحكـ األـ، صفةك  األب صفة بيف كسط صفة ظيكر
، كأخبلفيـ ذريتيـ في ذلؾ يظير التشكه، كقد كمسببات األمراض، تمؾ بتكريث قكم فاالحتماؿ التشكىات أك األمراض بعض
 المنكم كالكائف (البكيضة األـ طريؽ عف فاألبكي مف الكركمكسكمات أبكيوم تنتقؿ مف الكركمكسـك الجنيف يهخذ كيؼ كلكف

تعريؼ عمـ لتككيف الجنيف. انظر:  كاألب األـ مف الكركمكسكمات نقؿ ىك حقيقة المنكم كالكائف البكيضة األب، فكظيفة)
 مكقع: د.أحمد فكاقة: زكاج األقارب بيف الطب كالشرع، . http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46الكراثة، ا

https://alquds.edu/~f2308/zawag%20al%202qareb.htm 
 ىذا المرض يعتبر ك)كىي ليست حالة كراثية(،  كمف أمثمة اختبلالت الكركمكسكمات: حالة متبلزمة داكف) المناغكلية(، ((ّ
 داكف، زمةبمتبل المصاب الشخص عند الصبغية عدد المكرثات في زيادة عف عبارة كىي العالـ، في انتشارا الظكاىر أكثر مف

انظر: تعريؼ عمـ 46. ىك العادم لمشخص الطبيعي العدد يككف بينما ، 47 الشخص الصبغيات لدل إجمالي يككف بحيث
 http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46الكراثة، ا

 القياـ عمى قادرة غير الدـ الحمراء كريات في الييمكغمكبيف مادة فتككف الدـ، صنع في يؤثر كراثي مرض الثبلسيميا: ىي ((ْ
 أحدىما معتميف، مكرثيف لتمقييـ نتيجة المبكر، عمرىـ في مراحؿ األطفاؿ يصيب كمزمنان  كراثيان  دـ فقر يسبب مما بكظيفتيا،

 األبيض البحر بمداف حكض في اكبر بنسبة كلكف العالـ، أنحاء جميع في الثبلسيميا مرض ينتشر  األـ مف كاآلخر األب مف

http://islamselect.net/author/1416
http://islamselect.net/cat/374
http://islamselect.net/cat/570
http://islamselect.net/cat/570
http://islamselect.net/cat/410
http://islamselect.net/cat/414
http://islamselect.net/cat/414
http://islamselect.net/cat/563
http://islamselect.net/mat/83973
http://islamselect.net/mat/83973
http://liliziani.ahlamountada.com/t61-topic
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شاركك مارم تكث  مبكرة. إال أف مرضدة أك أثناء الطفكلة المعظـ األمراض الخمقية عند الكال
(CMT)(ِ) ،كىك مرض كراثي تبدأ أعراضو في سنكات المراىقة عادةن، كال يكجد شفاءه ليذا الداء  

مثاالن أيضا  ، الذم يصيب الجياز العصبي،(ّ)(HDكليس لو عبلج، كيعتبر مرض ىنتنجتكف )
. كمف األمثمة النادرة عف (ْ)العمر ان إال في كقت الحؽ مفلممرض الكراثي الذم ال يسبب أعراض

 .(ٓ)انتقاؿ األمراض بالكراثة نتيجة خمؿ الصبغيات ىك بعض أنكاع السرطانات

 :أثر األمراض الوراثية عمى اإلحصاف

ما كنت قد قمتو في أثر األمراض المعدية عمى اإلحصاف ينسحب ىنا عمى أثر األمراض 
بؿ المسهلة ىنا أشد كأخطر، ككف األمراض الكراثية تسبب مشكبلت صحية الكراثية عمى التحصيف 
لتهكيد العمـ الكراثي عمى  كتحقيؽ غاياتو، كبيرنا ييدد مقاصد الزكاج خطرنا ال عبلج ليا، كتشكؿ

اتخاذ كافة اإلجراءات الكقائية البلزمة لمحد مف تفشي األمراض  يستدعي انتقالو إلى األجياؿ، مما
مف ىذه اإلجراءات بؿ كأىميا إنياء الزكجية بالتفريؽ بيف الرجؿ كزكجتو إف كانا حامميف الكراثية، ك 

 لمرض كراثي خطير. كيتبع ذلؾ سقكط اإلحصاف لفس  عقد النكاح كعدـ كماؿ النعمة. 

 :نماذج لبعض األمراض الوراثية وأثرىا عمى اإلحصاف

                                                                                      
-http://tabuk. انظر: تعريؼ عمـ الكراثة، ا)المتكسط األبيض البحر دـ فقر ( أيضا عميو يطمؽ ذاالمتكسط، كلي

alhadth.com/print-22.html.46 
انظر: تعريؼ عمـ الكراثة،  فييا الجسـ أف يستخدـ أغذية معينة بطريقة سميمة. كىي اضطرابات ال يستطيع ((ُ
 http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46ا

التي ىي أحد االضطرابات العصبية المكركثة كاألكثر  ( Charcot-Marie-Tooth( ،)CMTالمجمكعة المرضية ) ((ِ
شيكعا، كتضـ مجمكعة مف االضطرابات التي تسببيا طفرات في الجينات التي تؤثر عمى كظيفة طبيعية مف األعصاب 

ءه ليذا الداء. لكف مف الممكف أف يككفى الداءي خفيفان أحيانان، الطرفية كضعؼ في القدـ كعضبلت أسفؿ الساؽ، كال يكجد شفا
كيمكف أف يككف شديدان في حاالتو أخرل. كمف الممكف أف يستفيد المريض مف المعالجة الفيزيائية، كبعض الميًعينات الطبية 

ة، كالجراحة أحيانا. تبدأ أعراض ىذا الداء في سنكات المراىقة عادةن. كمف الممكف أف يككفى مف بيف األعراض المبكرة  الخاص 
مشكبلته في القدميف، مثؿ زيادة تىقىكُّس باطف القدـ أك إصبع القدـ الًمطرًقي ة )تصبح بشكؿ المطرقة(. كمع تفاقـ الداء، تصاب 

ػة العمـك الحديثة: األمراض الميكركبيػػالساقاف بالضعؼ. كفيما بعد، يمكف أف تيصابى اليداف بالضعؼ أيضان. انظر: 
belal4.blogspot.com/2009/02/tics.html .تعريؼ عمـ الكراثة، اhttp://tabuk-alhadth.com/print-22. 

( مف األمراض التي تحتاج إلى تدخؿ عمماء الكراثة بشكؿ كبير جدان، فيك مرض كراثي نادر HDيعتبر مرض ىنتنغتكف )  ((ّ
ؤلمراض الكراثية ألصؿ إلى بياف أثره عمى استمرار الزكاج كخطير، كسهفصؿ في ىذا المبحث في الحديث عنو كنكذج ل

 كالتحصيف.
  .http://www.blqarn.net/vb/t134862-8.htm (ٖالمكسكعة العممية منتديات بمقرف صفحة ) ((ْ

belal4.blogspot.com/2009/02/tics.html األمراض الميكركبيػػػة العمـك الحديثة :. 
 http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46تعريؼ عمـ الكراثة، ا( (ٓ

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVjRSY2pUx5MA8Wf_lwx.;_ylu=X3oDMTByb2h1ajk3BHNlYwNzcgRwb3MDOARjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1416287186/RO=10/RU=http%3a%2f%2fbelal4.blogspot.com%2f2009%2f02%2ftics.html/RK=0/RS=GvUJN.2oqXmezFxEiRU_Ekrbv2w-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVjRSY2pUx5MA8Wf_lwx.;_ylu=X3oDMTByb2h1ajk3BHNlYwNzcgRwb3MDOARjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1416287186/RO=10/RU=http%3a%2f%2fbelal4.blogspot.com%2f2009%2f02%2ftics.html/RK=0/RS=GvUJN.2oqXmezFxEiRU_Ekrbv2w-
http://www.blqarn.net/vb/t134862-8.htm
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVjRSY2pUx5MA8Wf_lwx.;_ylu=X3oDMTByb2h1ajk3BHNlYwNzcgRwb3MDOARjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1416287186/RO=10/RU=http%3a%2f%2fbelal4.blogspot.com%2f2009%2f02%2ftics.html/RK=0/RS=GvUJN.2oqXmezFxEiRU_Ekrbv2w-
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 الزكجية الحياة في لكراثية التي تؤثرالعممية الطبية المتعمقة باألمراض ا االكتشافات تكالت
 الشرع فييا. عندىا لبياف قكؿ الكقكؼ العمماء مف استدعت قضايا فاستجدت مباشران  تهثيران 

كفي ىذا المبحث سهذكر نمكذجا ألحد األمراض الكراثية كأبيف ماىيتو كمدل خطكرتو عمى 
ة كالتحصيف. كما سهتناكلو مف الزكجيف كعمى سبلمة ذريتيما لمتكصؿ إلى بياف أثره عمى الزكجي

 ىنتنجتكف.ىذه األمراض ىك المرض الكراثي 
 ؟ Huntington Disease() (HD ما ىو الينتنجتوف: ) 

مف قبؿ جكرج ىنتنغتكف كلكنو  كىك اسـ لمرض كصؼكيسمى أيضا تشنجات ىنتنجتكف، 
ر مف كلكنو نادر كيعتبعرؼ منذ العصكر الكسطى. كىك مرض عالمي مف حيث انتشاره. 

األمراض الكراثية التي تحتاج إلى تدخؿ عمماء الكراثة بشكؿ كبير، حيث يحدث مف جرائو المرض 
)رقص(  إلى اختبلجات كتشنجات ال إرادية الخبليا العصبية بالم  مما يؤدم تآكؿ مطرد في
 . كتدىكر عقمي

ناؾ احتماؿ يتـ نقؿ الجيف المسئكؿ عف الطفرة مف الكالديف أك أحدىما إلى األبناء  كىك 
أف ( % َٓ) يككف أمامو احتماؿ بنسبة فإف الطفؿ .المصابيف بمرض ىنينغتكف أكالدلكؿ مف 
الكراثي( عمى الجنيف لتحديد ما إذا كاف قد كرث  (بالمرض. كيمكف إجراء االختبار الجيني يصاب

 .الجيف أـ ال
اإليجابية لمتشخيص، تشير بشكؿ كاضح إلى أف أحد الكالديف حامؿ لممرض،  إف النتيجة

، مع متمقيح الصناعيللذا، يكصى األشخاص الناقمكف لممرض الذيف يخططكف لمحمؿ، أف يتكجيكا 
فحص الطفرة لمرض ىنينغتكف في الجنيف قبؿ الزرع  إذ تزرع في رحـ األـ األجنة التي ال تحمؿ 

  .الطفرة فقط
لمتهثير عمى الخمؿ الجيني الذم يؤدم الى تطكر المرض اك  الكثير مف الجيكدكتبذؿ 

 إصبلح الخمؿ، ككذلؾ في البحث عف األدكية المبلئمة لعبلج المرضى.

 ىنتنجتونس: مرض أعراض 

، كتظير ىػذه األعػراض، تنغتكف بيف سف العشريف كاألربعيفعادة ما تبدأ أعراض مرض ىن
ف الػدماغ، ممػا ر مكانػو الطبيعػي فػي الخبليػا العصػبية لمنػاطؽ معينػة مػعندما يتراكـ بركتيف في غي

خاصػػة المنػػاطؽ التػػي تسػػيطر عمػػى الحركػػة باإلضػػافة إلػػى مػػكت الخبليػػا فػػي  ،يجعػػؿ الخبليػػا تمػػكت
الطبقة الخارجية مف الم ، مما يؤثر عمى قدراتو العقمية. كاألعراض الكجدانية المبيمة قد تككف أكؿ 

صػػػبية، كاالكتئػػػاب كالتغيػػػرات فػػػي الشخصػػػية. كسػػػرعاف مػػػا تتبعيػػػا أعػػػػراض يظيػػػر، كتشػػػمؿ الع مػػػا
كعشػػكائية بالكجػػو كالعينػػيف، كالػػذراعيف، كالجػػذع. كغالبػػا مػػا  جسػػمانية، كتشػػمؿ اختبلجػػات ال إراديػػة 

http://www.webteb.com/children-health
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ىنتنجتػكف غيػر عاديػة كمػا أنػو يسػير كسػاقاه متباعػدتاف كغيػر  تككف تعبيرات كجو المصػاب بمػرض
ردكد فعػؿ  ،فيبػدك كمػف يػرقص مسػتمرة كخارجػة عػف السػيطرةكاء غير إرادية متكازنتيف، كبحركات الت

حادة، جنكف، ردكد فعؿ بطيئة. يبدأ مرض ىنتينغتكف النمػكذجي، مػع الحركػات الػبل إراديػة كاإلعاقػة 
 كبمركر الكقت، تضطرد ىذه ، قبؿ منتصؼ العمر.َْالجسدية كالعقمية الكبيرة، عادة بعد سف اؿ 

كتظيػر فػي األخػرل  ، مع فقداف الذاكرة كفشؿ القػدرات الذىنيػةة لتتحكؿ إلى خرؼمشكبلت المعرفيال
 مرحمة متقدمة أكثر تشكيشات في الكبلـ، البمع، المشي كالبصر. 

  مرض ىنتنجتوف: عالج  خيارات

في تحسيف الحركة  ال يكجد شفاء مف مرض ىنتنجتكف. كقد يساعد العبلج بالعقاقير
ال يكقؼ تقدـ المرض. كيعاني المصابكف بمرض ىنتنجتكف في  لكنو كمداكاة اضطرابات المزاج،

نياية األمر مف مضاعفات ناجمة عف تدىكر في قدراتيـ الذىنية كالجسمانية. كمثؿ أم شخص 
كيصبحكف أكثر ضعفا مف الناحية البدنية  يصبحكف أكثر عرضة لمعدكل كالمرض  مصاب بالعتو،

 حماية قنكاتيـ التنفسية مف العدكل كالحصكؿ عمى التغذية ألنيـ معرضكف لمشاكؿ في كأكثر ىزاال
 .(ُ)الكافية عف طريؽ الطعاـ

  :أثر مرض ىنتنجتوف عمى استمرار الزوجية والتحصيف

كبيرنا  خطرنا يشكؿ الينتنجتكف كمرض رعايتيا، عمى تعمؿ كغايات مقاصد ليا الشريعة إف
راثي عمى انتقالو إلى الذرية ال محالة، كتعريضيا لتهكيد العمـ الك  الغايات، كىذه المقاصد ىذه ييدد

التفريؽ بيف  يستدعي كمشكبلت صحية يصعب عبلجيا، ممالتدىكر في قدراتيا الذىنية كالجسمانية 
الرجؿ كزكجتو إف كانا حامميف ليذا المرض الخطير. كيترتب عمى ذلؾ سقكط اإلحصاف لفس  عقد 

 النكاح. 
  :الخالصة

كؿ بهف ثبكت خيار التفريؽ باألمراض المعدية أك الكراثية أمره ال كمما تقدـ يمكنني الق
 تعارضو الشريعة اإلسبلمية، بؿ تؤيده لما فيو مف المصالح العديدة لؤلفراد كاألسر كالمجتمعات،

                              
 (، "األمراض الكراثية شر ال بد مف القضاء عميو" . )مكقع شاكر ”: محمد عبد الجكاد“أ.د. سعيد ( (ُ

http://shawar.ps/2013/11/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8:مكقع طب كب . 
http://www.webteb.com/neurology/diseases/%D9%85%D8%B1%D8%B :مكقع سمير الجزار . 

http://www.samiralgazzar.com/old-website/old/news_view. 

http://shawar.ps/%D8%A3-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1/
http://www.webteb.com/neurology/diseases/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%AA%D9%88%D9%86
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قاؿ عز الديف بف عبد السبلـ: " فإف الطب كالشرع كضع لجمب مصالح السبلمة كالعافية، كلدرء 
، فإذا أثبت الطب أف في أحد الزكجيف مرضان خطيرا مميتا فاألكلى (ُ)اـ"مفاسد المعاطب كاألسق

 إجبار مف سكؼ يتضرر منو الطرؼ اآلخر، سكاء كاف الزكج أك الزكجة، عمى فراؽ شريكو.

عدـ ثبكت اإلحصاف في ظؿ كجكد ضرر كنفكر  -كما سبؽ بيانو -كيترتب عمى ذلؾ 
بؿ يثبت اإلحصاف حيث انتفى الضرر كزالت كخطكرة عمى الزكجيف كعمى نسميما، كفي المقا

 .الخطكرة كاكتممت شركطو

                              
 (.ٔ/ ُقكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ) ( عز الديف بف عبد السبلـ:ُ)
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ىالفصلىالثالث
المؤثراتىالنفدوظىرلىى

رقوبظىاإلحصانىوأثرهاىفيى
حدىالزنا

ى

ىووذتملىرلىىثالثظىمباحث:
ىرلىىـــالمب ىوأثرها ىالنفدوظ ىالمنفرات ىاألول: ىىىحث

ىاإلحصان.
ىرلىى ىوأثره ىزوجته ىرن ىالزوج ىُبطد ىالثاني: المبحث

ىاإلحصان.
 حثىالثالث:ىنذوزىالزوجظىوأثرهىرلىىإحصانىالزوج.ـالمب
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 المبػػػػػػحث األوؿ

المنفرات النفسية وأثرىا عمى اإلحصاف

بكػؿ مػا تحممػو إف سكف كؿ مف الزكجيف إلى األخر ىك اليدؼ الرئيس كالمرجك مف الزكاج 
ـْ ِمػػْف عػػالى: }ىػػذه الكممػػة مػػف األلفػػة كالمػػكدة كالرحمػػة كىػػذا مصػػداقان لقكلػػو ت َوِمػػْف آَياِتػػِو َأْف َخَمػػَؽ َلُكػػ

ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َْلَياٍت ِلَقْوـٍ يَ  ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك  (ُ)َتَفكَُّروَف{.َأْنُفِسُك

ف الػزكجيف كالتػي بػي تػافرارىا ىػك المػكدة كالرحمػة المكجكداسػتم عمػادفهساس تككيف األسػرة ك 
الشػػػعكر الػػدافئ الػػػذم يبعثػػو اهلل فػػػي السػػكف بينيمػػا  ذاؾ ، كىػػذا ال يحققػػػو إال يماتػػؤدم إلػػى إحصػػػان

، كىػػػك كحػػػده الكفيػػػؿ لتجػػػاكز الكثيػػػر مػػػف الصػػػعكبات كاالضػػػطرابات التػػػي يمكػػػف أف تعتػػػرم ييمػػػاقمب
ة يمكػػف أف تيػػز مػػكخياسػػتمرار ىػػذه الحيػػاة المشػػتركة. كلكػػف قػػد ال يصػػمد ىػػذا الشػػعكر أمػػاـ عقبػػات 

، كتفقػد معػاني األلفػة بػيف الػزكجيف. بػؿ كقػد تتحػكؿ كػؿ تمػؾ المشػاعر ىااسػتقرار كياف األسرة، كتيدد 
فقػػد يكتشػػؼ أحػػد الػػزكجيف أف شػػريكو اآلخػػر يعػػاني مػػف عيػػب منفػػر   اإليجابيػػة إلػػى حيػػاة ال تطػػاؽ
قيقو صعبان كمرىقػان كيمنع مف تحقيؽ بعض مقاصد الزكاج، أك يجعؿ تح ،يؤدم إلى نفكر اآلخر منو

فتنقمػب مشػاعر المحبػة كالرحمػة إلػى مشػاعر نفػكر كشػقاؽ تعكػر صػفك ىػذه العبلقػة  ،بالنسبة لآلخػر
 ةنػااعالمتحمػؿ  تىػذه الحػاالمثؿ في  السميـمف قداسة. فيؿ عمى الشريؾ يا كتذىب ما في ،الخاصة

لو طمػب التفريػؽ ألجػؿ ىػذا  م أـ أنو يجكزال يحمد عقباىاطكاؿ حياتو كالذم قد يؤدم بو إلى نتائج 
ف حصؿ لو ذلؾ فمػا أثػره عمػى اإلالمنفر النفسي،  بإذنػو تعػالى  -حصػافم، ىػذا مػا سػهتحدث عنػو كا 

 في طيات ىذا المبحث. -

 :أوًل: مفيـو المنفر النفسي

، كًمػػف ذلػػؾ نىفىػػر الحيػػكاف كغيػػره، بمعنػػى تجافيػػو لغػػًة:  مػػادة )نفػػر( أصػػميا يػػدؿُّ عمػػى تجػػاؼو كتباعػػدو
ده عف مكانػو، كنىفىػرى يىٍنًفػر نيفيػكرنا كًنفػارنا: ًإذا فىػر  كذىػب، كالن ٍفػر: الت فػرُّؽ، كنىفىػرى الظ ٍبػيي كغيػره نىٍفػرنا كتباع

كنىفىراننا: شىرىدى 
(ِ). 

لػـ أعثػر عمػى تعريػؼ المنفػر النفسػي فػي كتػب الفقيػاء، كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ ىػك داللػة اصطالحًا: 
ىمػػا يمكػػف تعريفػػو بهنػػو: حالػػة نفسػػية، يشػػعر فييػػا أحػػد الػػزكجيف أك كبلالمعنػػى المغػػكم عميػػو، إال أنػػو 

                              
: اآلية )(ُ  (.ُِ( سكرة الرـك
 (.ِِٕ/ٓ(، ابف منظكر: لساف العرب )ْٗٓ/ٓابف فارس: مقاييس المغة )( (ِ
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 بمشاعر سمبية تجاه الطرؼ اآلخر، بما يؤدم إلى عدـ إمكانية التكاصؿ العقمي كالنفسػي كالجسػمي

 .(ُ)مضمكنا بينيما، كينفرد كؿ منيما بحياة عقمية كنفسية خاصة، فيستمر الزكاج شكبل، كينتيي

 :بيف الزوجيف ألجؿ المنفرات النفسيةثانيًا: حكـ التفريؽ 

ذكرت في الفصكؿ السػابقة آراء الفقيػاء بػالتفريؽ لمعيػب كمػا تعرضػت الخػتبلؼ الفقيػاء فػي 
تحديػػد ىػػذه العيػػكب، كلكػػف ىػػػؿ حكػػـ العيػػكب التػػي ذكػػرت شػػػرع غيػػر معمػػؿ، كبالتػػالي ال تمحػػؽ بػػػو 

كىػا لمتمثيػؿ فقػطم لئلجابػة عمػى العيكب المسككت عنيػا كػالمنفرات النفسػيةم أـ أف العيػكب التػي ذكر 
 ىذا السؤاؿ ينبغي التعرض لرأييف، كىما:

 الرأي األوؿ: القائؿ بحصر العيوب:

إف الفقياء الذيف تعرضكا لتحديد العيكب المكجبة لمتفريؽ ىـ الذيف ذىبكا إلى تحديػدىا عمػى 
وأبػو  ،حنيفة أبوسبيؿ الحصر. فجميكر مف أجاز التفريؽ يركف تحديدىا عمى سبيؿ الحصر، كىـ 

كأف ذلػػؾ فػػي حػػؽ الزكجػػة  ،الػػذيف حصػػركا العيػػكب المكجبػػة لمتفريػػؽ فػػي العيػػكب التناسػػمية (ِ)يوسػػؼ
لكػؿ  الػرد فػي الخيػار ، الػذيف يثبتػكف(ٓ)، وجميػور الحنابمػة(ْ)، والشػافعية(ّ)والمالكيػة دكف الػزكج.
لعنػة بالنسػبة لمػزكج، الػكطء كالجػب كا مػف العيػكب المانعػة بصػاحبو أحػد كجػد إذا الػزكجيف كاحػد مػف

 الخيػار بعػدد مػف العيػكب الجسػمية منيػا: الجنػكف، ثبتػكفكالقػرف بالنسػبة لمزكجػة، ككػذلؾ يي  تػؽكالرٌ 
 كالناسػكر، كالقػركح : الباسػكر(ٖ)الحنابمػة بعػض كزاد ،(ٕ): العذيطػة(ٔ)كالبرص، كزاد المالكية كالجذاـ،
التفريؽ  يجكز عندىـ نجاؤه. كال كال بكلو ؾيستمس ال كمف الرأس كقرع كبخر الفـ الفرج، في السيالة 
 العيكب.  ىذه بغير

 ، كالعمى، كالعرج، كقطع اليديف كالرجميف، أك (ٗ)فإف سائر العيكب غير ما ذكر سابقا كالقرعوعميو: 

                              
االنفصاؿ النفسي بيف الزكجيف: ( شحاتو محركس: (ُ

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2081&issue=518 . 
 (.ِٔ/ِ(، المرغيناني: اليداية )ُّّ/ْ(، ابف نجيـ: البحر الرائؽ)ِّٕ/ّ( الكاساني: بدائع الصنائع)(ِ
 (. ّْٖ/ّ(، الحطاب: مكاىب الجميؿ)ِٕٕ/ِ( الدردير: الشرح الكبير)(ّ
 (.ّٖٔ/ّ(، البجيرمي: حاشية البجيرمي)َِِ/ّ(، الشربيني: مغني المحتاج)ُٕٔ/ٕ)( النككم: ركضة الطالبيف(ْ
 (.َُٓ/ٓ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ٕٗٓ/ٕ( ابف قدامة: المغني )(ٓ
 (.ِٕٕ/ِ( الدردير: الشرح الكبير )(ٔ
 (.ُّٖ/ ّ( العذيطة: مصدر عذيط إذا أحدث حدث الغائط عند الجماع. انظر: عميش: منح الجميؿ )(ٕ
 (.ٕٗٓ/ٕ( ابف قدامة: المغني )(ٖ
( أما القرع الفاحش فإف ابف حبيب مف المالكية قاؿ: لو الرد بو ألنو مف معنى الجذاـ كالبرص، قاؿ الباجي: كلـ أر ذلؾ ٗ)

ال لغيره مف أصحابنا، كاألظير مف المذىب أنو ال يرد بو ألنو مما يرجى برؤه في األغمب، كال يمنع المقصكد مف االستمتاع ك 
 (. ُِٖ/ّيؤثر فيو كالجرب كنحكه. انظر: الباجي: المنتقى: )

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2081&issue=518
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2081&issue=518
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 .(ِ)ال عبلقة ليا بالكفاءة، كال يثبت بيا الخيار ،(ُ)أف تككف المرأة سكداء

 (ّ)واستدلوا عمى ذلؾ بما يمي:

الحكـ بالتفريؽ لمعيب حكـ استثنائي قرر فقط لفكات المقصكد مف الزكاج، كاالستثناء ال أف  -ُ
 يجكز أف يقاس عميو كال أف يتكسع فيو.

كما أف التمادم في تعداد العيكب ألدنى ضرر يؤدم إلى عدـ استقرار األسرة كتفككيا ألدنى  -ِ
 عيب.

 بقدرىا. تقدر كالضركرة ضركرة، ىذه كألف -ّ

 ال المكارمة عمى كمبني البيع، عمى يقاس فبل خاصة، صفة ذك عقد احالنك كألف عقد -ْ
 كالسمعة. ليس اإلنساف ك اإلنساف، كمحبله كطرفا العقد المشاحة،

 النعدمت عيب بكؿ تثبت الفرقة كانت كالرحمة، كلك المكدة عمى مبنية الزكجية الحياة كألف -ٓ
 تة.مادية بح عبلقة الزكجية العبلقة كصارت كالرحمة المكدة

أنيا ال تمنع مف االستمتاع المعقكد عميو، كال يخشى تعديو، فمـ يفس  بو النكاح، كالعمى  -ٔ
  كالعرج.

 الرأي الثاني: القائؿ بعدـ حصر العيوب:

يرل أنصار ىذا االتجاه أف العيكب التي ذكرىا جميكر الفقياء كردت عمى سبيؿ المثاؿ، 
 العمى، ذلؾ في لعمؿ المسببة لمتفريؽ، بماكبالتالي يمحؽ بيا كؿ عيب تكفرت فيو عمة مف ا

كذلؾ عمى سبيؿ القياس. فالفقياء ذكركا  إحداىما، أك كالرجميف، اليديف كانقطاع كالخرس، كالطرش،

                              
ف لـ يشترطو إذا لـ يكف في أىميا سكاد ،ألف ذلؾ كالشرط، كيجب عمى ىذا أف ُ) ( قاؿ ابف حبيب في السكداء أف لو الرد، كا 

 (.ُِٖ/ّيعمـ الزكج بذلؾ. انظر: الباجي: المنتقى: )
 كالصناف كالبخر الصكرة، كتشكه الطرؼ كقطع العمى :كىي يثبت بيا الخيارالشافعية بعض العيكب التي ال  ( سردِ)

 كال كالخنكثة الكاضحة، إلييا، الكصكؿ متعذرنا يكف لـ إذا المنفذ، كضيؽ كاإلفضاء، كالزمانة، السيالة كاالستحاضة، كالقركح
النككم: ركضة الطالبيف  انظر:قكاعدىـ  حسب النكاح مقصكد تفكت ال األمراض ىذه ألف الجماع، عند يتغكط بككنو

 الفـ منتنة أك قـك بيض مف سكداء ككنيا أك كالقرع، كالعرج كالبكـ كالشمؿ، كالعكر كالعمى فيي: المالكية عند . كأما(ُٖٕ/ٕ)
 كبخر الفـ كبخر كالقرع العيكب، بعض في المالكية: اختمؼ مف رشد ابف كقاؿ .فميا برائحة ترد المخمي: كقاؿ المشيكر، عمى
شرح مختصر خميؿ انظر:  .مر ما عمى فقط الفرج بخر الرد في كالراجح .ترد ال :كقيؿ .ترد :فقيؿكىك نتف كىك منفر  الفرج،

 أك األعمى أك الرجؿ، أك اليد كمقطكع فيي: الحنابمة عند كأما (.ّٕٓ/ُ: بداية المجتيد )رشد ابف. ك (ِّٕ/ ّلمخرشي )
 (.ٕٗٓ/ٕف قدامة: المغني )اب انظر: .األقرع أك األطرش أك األخرس،

(، ابف قدامة: َِّ/ّ) (، الشربيني: مغني المحتاجِٕٕ/ِ(، الدردير: الشرح الكبير)ِِْ/ٗ( ابف اليماـ: فتح القدير)(ّ
 (.ٕٗٓ/ٕالمغني)
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عدة عمؿ جعمكىا السبب في جكاز طمب التفريؽ، كقياسان عمى ذلؾ فإنو إذا كجد عيب في زمف غير 

مف العمؿ، فإف الحكـ يتعدل إليو كيصبح عيبان مكجبان زمانيـ كاشتراؾ مع العيكب السابقة في عمة 
 لمتفريؽ.

ف تيمية، ابف القيـ، اب نيـ، م(ُ)كالذم تبنى صراحة ىذا الرأم ىـ مجمكعة مف الفقياء
، فيـ يركف أف كؿ عيب ال يحصؿ معو وأبو ثور ،القاضي شريحو  الزىريو  محمد بف الحسف الشيباني

 فإنو يثبت حؽ الخيار.  ،كينفر الطرؼ اآلخر المقصكد مف النكاح مف تناسؿ كمكدة

كمف أىـ العمؿ التي استند إلييا ىؤالء كالذم تجيز منطقيان القياس عمييا، العيب الذم يسرم 
بالعدكل لمزكج اآلخر كاألكالد، العيب المنفر، العيب الذم يخشى منو الضرر كالجنكف، كالعيب الذم 

 .(ِ)يمنع مف الكطء
ف تػػدبر مقاصػػد الشػػرع فػػي مصػػادره كمػػكارده كعدلػػو كحكمتػػو كمػػا اشػػتمؿ عميػػو مػػف : " مػػابػػف القػػيـيقػػكؿ 

 .(ّ)المصالح، لـ يخؼ عميو رجحاف ىذا القكؿ كقربو مف قكاعد الشريعة

 (ْ) واستدلوا عمى ذلؾ بما يمي:

أنػػو قػػاؿ لمػػف تػػزكج امػػرأة  -رضػػي اهلل عنػػو -كيسػػتند ابػػف القػػيـ فػػي رأيػػو عمػػى مػػا ثبػػت عػػف عمػػر .ٔ
يعمؽ ابف القػيـ عمػى ىػذا األثػر فيقػكؿ: " إذا كػاف . و(ٓ)و: أخبرىا أنؾ عقيـ كخيرىاكىك ال يكلد ل

فػي العقػـ، كىػك بالنسػبة لمعيػكب األخػرل كمػاؿ بػبل  -رضػي اهلل عنػو -ىذا قػكؿ أميػر المػؤمنيف 
  نقص.." فكيؼ الحاؿ بالنسبة لمعيكب المنفرة األخرل، فالتفريؽ إذف بيا أكلى.

 مػع النكػاح يػزاؿ، كبقػاء كالضػرر كخطػر، ضػرر إلػى يػؤدم مػا نيػام ألف بػالعيكب الػرد يثبػت .ِ
 يكػكف إال ال بػالمعركؼ اإلمسػاؾ ك بػالمعركؼ، اإلمسػاؾ مػف كلػيس كظمػـ، ضػرر العيػكب
 إذ المكارىػة، مػع النكػاح كيبقػى الضػرر ينتشػر كلػئبل الػزكجيف، مػف كػؿ لحقػكؽ حفظنػا بػالتفريؽ

 عنيما المنيي كالظمـ الضرر يقع تفريؽ، كدكف الحسنة، كالمعاممة المكارمة، عمى مبنى النكاح
 فكجب التفريؽ.

ف .ّ   السميمة، الطباع عنو تنفر مما فبعضيا العيكب، مع تتحقؽ ال النكاح مصالح عامة كا 

                              
 (.ِِْ/ٗ(، ابف اليماـ: فتح القدير )ِّٕ/ِ(، الكاساني: بدائع الصنائع)ُّٖ/ٓ( ابف القيـ: زاد المعاد)(ُ
 ع السابقة نفس الجزء كالصفحة.( المراج(ِ
 (.ُّٖ/ٓ( ابف القيـ: زاد المعاد)(ّ
 كما بعدىا(. ُّٖ/ٓ( المرجع السابؽ )(ْ
 (.ُِٔ/ٔ( مصنؼ عبد الرزاؽ )(ٓ
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 فػي بعضػيا المتعػذر أشػبو أك بعضػيا، فػي متعػذر كىػك كالسػكف، كالعفػة الػكطء، مما يمنػع كبعضيا
 اآلخر.

  الرجميف، كالبرص مف أك مقطكع اليديف أحدىما كككف ش،كالطر  إف العيكب المنفرة كالعمى، .ْ
 .منيا عادة كاألذل الضرر لحصكؿ العيكب الجنسية، مف أكثر كضررىا المنفرات، أعظـ
  :الراجح القوؿ

 ذكركىا العيكب التي بجممة النكاح عقد فس  إثبات في كتبريراتيـ العمماء ألقكاؿ المتتبع إف
 مفمػح: "فبعضػيا يقػكؿ ابػف بيػا، الضرر حصكؿ أك الكطء، مف نعةما ككنيا عف تخرج ال أنيا يجد

 الػنفس إلػى تعديػو يخشػى بالنكػاح، كبعضػيا المقصػكد االسػتمتاع يمنػع كبعضػيا معػو الػكطء يتعػذر
 .(ُ)كالنسؿ"

 أرجحو  لؤلسباب التالية: ما كجاىتو، كىك لو رأم فإف القكؿ بعدـ تحديد العيكب كعميو

يع اإلسبلمي، كىذا ىك المنفذ الذم يمكننا مػف الحػديث عػف بعػض ألنو يتماشى مع حكمة التشر  .ُ
العمؿ أك العيكب المنفرة أك األمراض الحديثة، كالتي قد تشترؾ في العمؿ مع العيكب التي ذكرىا 

 الفقياء قديمان.

 ىذا كجد فمتى فييا، كجد لمعنى كاف إنما ،النكاح عقد بيا فس  الفقياء أثبت التي العيكب كألف .ِ
 .الفس  معو يثبت أف كجب أم مرض في أك عيب أم في المعنى

 تحقيػؽ مصػالحيـ، مػف العبػاد مصػالح لرعايػة جػاءت أنيا يجد الشريعة أحكاـ يستقرم الذم إف .ّ
 مػف النبيمػة، مقاصػده كغاياتػو لػو األحكاـ ىذه جممة مف كالزكاج عنيـ، كاألضرار المفاسد كدفع
 بػيف كالرحمػة تسػكد المػكدة كأف سػؿ،الن كحفػظ نفسػو، فيعػؼ الػكطء بحصػكؿ شػيكتو قضػاء

 سػببنا يشكؿ كأصبح الزكاج مقاصده، يحقؽ يعد لـ فإذا باآلخر، أحدىما إضرار كعدـ الزكجيف،
 مػف يريده لمف عقد النكاح فس  حؽ طمب يعطى أف الزكجيف، فالمعتبر ألحد الضرر لحصكؿ
 .اضرر  بو أك يمحؽ الكطء، يمنع عيبنا صاحبو في كجد إذا الزكجيف

 مػف الكثيػر فػإف غيػر مسػمـ، أمػر األكائػؿ عمماؤنػا ذكرىػا التػي تمػؾ عمػى العيػكب قصػر إف .ْ
 كجد معنى إلى بؿ نص شرعي، إلى ذلؾ في يستندكا لـ بيا الفس  الفقياء أثبت التي األمراض

 مػف كثيػرنا إف بػؿ بيػا، الضػرر معيػا، كحصػكؿ الػكطء امتنػاع كىػك كاألمػراض، العيكب تمؾ في
 كجػب مػرض أك عيػب أم فػي المعنػى ىػذا متى كجد كعميو عبلجيا، ليكـا أمكف األمراض ىذه

                              
 (.ُٔٔ/ ٔ( ابف مفمح: المبدع )(ُ
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الضػرر  حصػكؿ كىػك المعنػى ذلػؾ افييػ يكجد العيكب النفسية فإف ثـ كمف الفس ، معو يثبت أف

 فيثبت بيا الخيار.
فإف المنفرات النفسية تعتبر عمػى الػراجح مػف العيػكب المػؤثرة عمػى اإلحصػاف، وبناء عمى ما سبؽ: 

 خيار التفريؽ.  بيا يثبت  ككنيا

 :ثالثًا: مدى اعتبار األمراض النفسية كعيب منفر يوجب التفريؽ ويؤثر عمى اإلحصاف

إف تنػػكع األمػػراض النفسػػية كانتشػػارىا ىػػي مػػف أبػػرز سػػمات العصػػر الحػػديث، كتتمركػػز أىػػـ 
 ثبلثة محاكر أساسية ىي: فيىذه األمراض النفسية 

 د يؤدم إلى االكتئاب المرضي الحاد.االنطكاء كاالنعزاؿ عف المجتمع كالذم ق -
 الكسكاس القيرم. -
محاكلة البحث عف تحقيؽ السعادة النفسػية خػارج نطػاؽ الكاقػع االجتمػاعي بعاداتػو كقيمػو كالػذم  -

 قد يؤدم في إحدل صكره إلى االنحراؼ كالشذكذ الجنسي.

التفريػؽ  كالذم ييمنا أكثر في مجاؿ األمراض النفسية ىك مدل إمكانية إعطاء الحؽ بطمػب
كلكي يتكصؿ إلى اإلجابة ينبغي معرفة بعض األمراض النفسية كمدل خطكرتيا عمى اسػتمرار . بيا

الحيػػػاة الزكجيػػػة، كىػػػؿ تتحقػػػؽ فييػػػا بعػػػض العمػػػؿ التػػػي مػػػف أجميػػػا أجػػػاز الفقيػػػاء طمػػػب الفرقػػػة لمػػػزكج 
 السميـ.

  :أوًل: الكتئاب المرضي

ؿ الجسػـ كاألفكػار كالمػزاج كيػؤثر عمػى إف االكتئاب عبارة عف: "خمػؿ فػي سػائر الجسػـ يشػم
نظػػرة اإلنسػػاف لنفسػػو كلمػػا حكلػػو مػػف أشػػخاص كمػػا يحػػدث مػػف أحػػداث بحيػػث يفقػػد المػػريض اتزانػػو 

 .(ُ)الجسدم كالنفسي كالعاطفي"

فاالكتئاب مزيج مف مشاعر الحزف، كالكحدة، كالشعكر بالرفض مػف قبػؿ اآلخػريف، كالشػعكر 
 .(ِ)ؿ الحياةبقمة الحيمة كالعجز عف مكاجية مشاك

                              
-https://ar  صباحان  ُٖ:َٕ ، الساعة  َُِِديسمبر،  16: مرض االكتئاب.. أسبابو كسبؿ العبلج( (ُ

ar.facebook.com/notes/ . 
 ( حسب رأم خبراء الصحة النفسية، فإف األعراض كالمظاىر التالية تدؿ عمى كجكد مرض االكتئاب:(ِ
ر دائـ بالحزف كالقمؽ كتعكر المزاج، كفقداف االىتماـ كالشعكر بالمتعة في األنشطة المحببة لمنفس، كالشعكر بالتشاـؤ شعك  -

الدائـ كقمة الحيمة في مكاجية مشاكؿ الحياة، كالشعكر بالذنب، كعدـ القيمة كاألىمية في المجتمع، عدـ القدرة عمى إظيار أك 
يف، مشاكؿ في النـك مثؿ األرؽ أك النـك لساعات طكيمة، أك االستيقاظ مبكرا، كمشاكؿ في تقبؿ العكاطؼ لآلخريف كمف اآلخر 

تناكؿ الطعاـ )الشيية زائدة، انقطاع الشيية(، كآالـ جسدية مزمنة كالتي ال ينفع معيا عبلج، كسرعة االنفعاؿ كالنشاط الزائد 

https://ar-ar.facebook.com/notes/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/397500166995676
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/
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 درجات وأنواع لالكتئاب:

أك ربمػا حالػة  ،ـ كغػـ فػي مػزاج الشػخص: عبارة عػف حالػة اكتئػاب كىىػالكتئاب المزمف الخفيؼ -1
كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ مػػػػع المػػػػراىقيف كاألطفػػػػاؿ الػػػػذيف يصػػػػابكف  ،كالعصػػػػبية نفعػػػػاؿسػػػػيكلة اال تسػػػػبب

يسػتطيعكف القيػاـ بهعمػاليـ ك  .لمػدة تزيػد عػف السػنتيف الحالػة عنػد ىػؤالء باالكتئاب، كتستمر ىذه
 كلكف بكفاءة كفاعمية أقؿ )قياسا بقدراتيـ العادية(. ،اليكمية المعتادة

ىك شعكر المريض بتعكػر كانحػراؼ كامػؿ فػي المػزاج نحػك األسػكأ بحيػث يفقػد  :الكتئاب الشديد -2
  و.مالىتما تي عادة كانت ممتعة كمشكقةالمريض أم إحساس أك اىتماـ باألشياء كاليكايات ال

الشػعكر بالكسػؿ كتعكػر المػزاج كفقػداف الرغبػة بالعمػؿ كبػالجنس اآلخػر ىػك  الكتئاب الموسمي: -3
 .(ُ)مكيات كالسكريات كاألغذية الدسمةككذلؾ اإلقباؿ غير الطبيعي عمى تناكؿ الح

يبقػى التسػاؤؿ، ىػؿ يمكػف أف نقػيس مػرض الكتئػاب عمػى العيػوب التػي أجػاز الفقيػاء بيػا طمػب 
 التفريؽ؟

 ،أجػػاز الفقيػػاء التفريػػؽ لمجنػػكف، كألحػػؽ بعضػػيـ بعػػض أنػػكاع الضػػعؼ العقمػػي كالنفسػػيلقػػد 
ذا نظرنا إلى العمؿ التي مف أجميا أجاز الفقياء التفريؽ ليذه العيكب كالعتو كالخبؿ كالصرع. فإنو  ،كا 

كالتػػي قػػد تػػؤدم إلػػى إضػػعاؼ العقػػؿ إلػػى درجػػة قػػد  ةيمكػػف أف نمحػػؽ بعػػض حػػاالت االكتئػػاب الحػػاد
ى الجنػػكف كلػػك جزئيػػان، كقػػد يعػػرض المػػريض نفسػػو كغيػػره لمخطػػر باإلضػػافة إلػػى األعػػراض تصػػؿ إلػػ

الخطيرة األخرل، فيقاس االكتئاب الحاد عمى مرض الجنكف، كقد نقيسو عمى أمػراض جنسػية أخػرل 
 .(ِ)مف حيث اعتبارىا مانعان مف مكانع العبلقة الحسية بيف الزكجيف

 فػبل يحػؽ ،تػؤثر سػمبان عمػى العقػؿ كالتػي يمكػف عبلجيػا ي التػأما أنكاع االكتئاب األخرل كال
مػػػف ( % َٗ)حيػػػث يؤكػػػد خبػػػراء الصػػػحة النفسػػػية بػػػهف حػػػكالي -كاهلل أعمػػػـ –طمػػػب التفريػػػؽ ألجميػػػا 

حػػػاالت مػػػرض االكتئػػػاب يمكػػػف شػػػفاؤىا إذا طمػػػب المػػػريض كلجػػػه لممسػػػاعدة الطبيػػػة، كمػػػا أف الحيػػػاة 
نمػػا ىػػي جم ،الزكجيػػة ليسػػت مبػػادالت ماديػػة فحسػػب مػػة أحاسػػيس كمشػػاعر تمػػنح الػػزكجيف التحمػػؿ كا 

كلكػف إذا اسػػتحاؿ  ،كحتػػى الدائمػة فػي كثيػر مػػف األحيػافكالصػبر عمػى بعػض األعػػراض المؤقتػة بػؿ 
                                                                                      

عدـ القدرة عمى بذؿ الجيد البدني، كنقص القدرة عمى التركيز، كعدـ القدرة عمى اليدكء كاالرتخاء، كالشعكر بالتعب الدائـ ك 
 .كالتذكر، كاتخاذ القرارات السميمة، كفي الحاالت الشديدة مف االكتئاب يكلد التفكير الفعمي باالنتحار أك محاكلة االنتحار

-https://ar  صباحان  ُٖ:َٕ ، الساعة  َُِِديسمبر،  16: انظر: مرض االكتئاب.. أسبابو كسبؿ العبلج
ar.facebook.com/notes/ . 

-https://ar  صباحان  ُٖ:َٕ ، الساعة  َُِِديسمبر،  16: مرض االكتئاب.. أسبابو كسبؿ العبلج( (ُ
ar.facebook.com/notes/ . 

 (.ّٗ)الرابطة الزكجية بطمب الزكجة ص ( آيت دليمة: إنياء(ِ

https://ar-ar.facebook.com/notes/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/397500166995676
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC/397500166995676
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/
https://ar-ar.facebook.com/notes/


 

  }137 { 
 

  

 الفصؿ الثالث
 المؤثرات النفسية عمى اإلحصاف وأثرىا في عقوبة حد الزنا

 
األمػػر إلػػى عػػدـ اطمئنػػاف كخػػكؼ مػػف االعتػػداء كعػػدـ القػػدرة عمػػى تػػكفير حيػػاة كريمػػة كمحصػػنة، ىنػػا 

 اإلحصاف. ينشه الحؽ في طمب التفريؽ لمعيب كبالتالي يؤثر ذلؾ عمى
 :ثانيًا: الوسواس القيري

أفكػػار  يصػػنؼ الكسػػكاس القيػػرم ككاحػػد مػػف مجمكعػػة األمػػراض العصػػابية، كيتصػػؼ بكجػػكد
كمخاكؼ مقمقة متسمطة كمبالغا فييا تحاصر المريض كتخمؽ لديو الشعكر باضطراب نفسي كانعداـ 

سػاًكس" كتجبػره عمػى القدرة عمى التحكُّـ بهفعالو أك ضبطيا. كتيػدعى ىػذه األفكػاري كالمخػاك  ؼ باسػـ "كى
رة مف غير رضاه تيدعى "األفعاؿ القىيري ة"  .(ُ)القياـ بهفعاؿ متكرا

 أسبابو:

ال يكجػػػػد سػػػػبب كاحػػػػد محػػػػدد لمػػػػرض الكسػػػػكاس القيػػػػرم، كتشػػػػير األبحػػػػاث إلػػػػى أف مػػػػرض 
الكسػػكاس القيػػرم يتضػػمف مشػػكبلت فػػي االتصػػاؿ بػػيف الجػػزء األمػػامي مػػف المػػ  كىػػك المسػػؤكؿ عػػف 

س بػػالخكؼ كالخطػػر كبػػيف التركيبػػات األكثػػر عمقػػا فػػي الػػدماغ كىػػي العقػػد العصػػبية القاعديػػة اإلحسػػا
التي تتحكـ في قدرة المرء عمى البدء كالتكقؼ عف األفكار، كتستخدـ ىذه التركيبات الدماغيػة الناقػؿ 

كالػػػػذم يعتقػػػػد أف مسػػػتكاه يسػػػػجؿ نقصػػػػا عنػػػد مرضػػػػى الكسػػػػكاس « سػػػيركتكنيف»العصػػػبي الكيميػػػػائي 
م، كعميػػو يػػتـ كصػػؼ األدكيػػة التػػي تسػػاعد فػػي رفػػع مسػػتكل السػػيركتكنيف فػػي الػػدماغ مػػف أجػػؿ القيػػر 

 .(ِ)تحسيف أعراض الكسكاس القيرم

 أعراضو: 

 أعراض الكسكاس القيرم تنقسـ إلى قسميف: إف 
 وساوس وشكوؾ فكرية:: األوؿ

تنجػػيس ) الخػػكؼ مػػف االتسػػاخ أك التمػػكث أك الالكسػػكاس فػػي العقيػػدة كالعبػػادات، ككسػػاكس ك
الزكج الفاضػػػؿ المكفػػػؽ مػػػع زكجتػػػو جنسػػػيان كقػػػد آتػػػاه كػػػ األفكػػػار الجنسػػػية كسػػػكاسك  ،ىػػػاجس النظافػػػة(

أك  ،كسكاس كأفكار في شكؿ صكر كدكافع لممارسة الشػذكذ الجنسػي كتخػيبلت جنسػية شػاذة متطفمػة
فبالتػالي فيػي مرفكضػة عنػده كيقاكميػا كيحػاكؿ كقفيػا،  ،كاتجاىاتػوغير مرغكبة، كال تتفؽ مع مبادئو 

                              
د. عبد الحفيظ خكجة: . http://www.kaahe.org/health/ar/695-لمممؾ عبد هلل بف عبد العزيز ( المكسكعة الطبية ُ(

 الكسكاس القيرم أعراضو كعبلجو.
 http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373 . 

 ( د. عبد الحفيظ خكجة: الكسكاس القيرم أعراضو كعبلجو.(ِ
 http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373 . 

http://www.kaahe.org/health/ar/695-
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373
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ىػك لػػيس مصػابنا بالشػػذكذ الجنسػػي كلكػف لديػػو أفكػار كسكاسػػية كشػػككؾ أنػو شػػاذ جنسػينا. كتقفػػز رغبػػة 

حساسػػان بالػػذؿ كالػػذنب كالخجػػؿ كالخػػكؼ، فيبػػدأ الشػػؾ فػػي كػػؿ مظػػاىر  إلػػى عقمػػو فتسػػبب اضػػطرابان كا 
 .(ُ)الحياة كاألفكار كالمشاعر

 :ى ىذه الوساوسالعادات والسموكيات الجبرية التي تترتب عم الثاني:

حيث يحاكؿ المصابكف بمرض الكسكاس القيػرم الػتخمص مػف األفكػار المتكػررة عػف طريػؽ 
ك ػػزي  كعػػادات اضػػطراريةبهفعػػاؿ قىيري ػػة القيػػاـ  ، كال يعنػػي القيػػاـ بيػػذه العػػادات أف عمػػى ًفكػػرة ميحػػدد ة تترى

ؿ عمػى راحػة مؤقتػة مػف القائـ بيػا سػعيد بقيامػو بيػا، كلكػف ممارسػة ىػذه العػادات ىػك لمجػرد الحصػك 
 الكسكاس كمف أمثمة ىذه السمككيات:

 .كتجنب مصافحة اآلخريف أك االقتراب منيـ كثرة التنظيؼ -
 .  االضطرار ليجر الكسط المحيط كالميؿ لبلنعزالية -
 .(ِ)المراجعة أك التدقيؽ االضطرارم النعداـ الثقة بالنفس بشكؿ مبالغ بو -

 (ّ)مدى خطورتو:

سػػػػكاس القيػػػػرم يخمػػػػط الكثيػػػػر فػػػػي معرفتػػػػو كفيػػػػـ أعراضػػػػو  كلكػػػػٍف يتػػػػهخر إف اضػػػػطراب الك 
مػػػف الطبيػػػب  المصػػػابكف بيػػػذا االضػػػطراب فػػػي الػػػذىاب إلػػػى الجيػػػات النفسػػػية كتمقػػػي العػػػبلج الفعمػػػي

، ممػػا يتسػػبب فػػي مزيػػد مػػف المعانػػاة المرتبطػػة بالكسػػكاس القيػػرم كحػػدكث المضػػاعفات المتخصػػص
 .ي تحدث في الحياة العممية كالزكجيةاألخرل مثؿ االكتئاب أك المشكبلت الت

ساًكسػو كأفعالػو القىيري ػة،  سػكاس القىيػرم يكميػان كقتػان طػكيبلن مػع كى ييمضي مػريضي اضػًطراب الكى
كىػػذا مػػا ييصػػيبو بػػالتكتُّر كالشػػد ة النفسػػية، كيعرقػػؿ المجػػرل الطبيعػػي لحياتػػو اليكميػػة. مػػف الممكػػف أف 

سكاس القيرم أف  مخا الكىؼ  عف أك  ياكقد يحاكؿ تجاىيمى  ،غير منطقي ةككساكسو كفىو ييدًرؾى مريضي الكى
 .ويؤدام إلى زيادة قمقذلؾ القياـ باألفعاؿ القىيري ة المرتبطة بيا. لكف  

                              
 .ُّّٖٓالعدد  -ـ ََُِاغسطس  ٔ -ىػ  ُُّْشعباف  ِٓ( د. ابراىيـ بف حسف الخضير: صحيفة الرياض الجمعة (ُ

http://www.alriyadh.com/549548 
 ة: الكسكاس القيرم أعراضو كعبلجو.( د. عبد الحفيظ خكج(ِ
 http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373   د. ابراىيـ ،

 .ُّّٖٓالعدد  -ـ ََُِاغسطس  ٔ -ىػ  ُُّْشعباف  ِٓبف حسف الخضير: صحيفة الرياض الجمعة 
http://www.alriyadh.com/549548. 

 .ُّّٖٓالعدد  -ـ ََُِغسطس أ ٔ -ىػ  ُُّْشعباف  ِٓاض الجمعة ابراىيـ بف حسف الخضير: صحيفة الري ( د.(ّ
http://www.alriyadh.com/549548 :أعراض الكسكاس القيرم. كانظر: http://www.se77ah.com/art-   

http://www.alriyadh.com/549548
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=553165&issueno=11373
http://www.alriyadh.com/549548
http://www.alriyadh.com/549548
http://www.alriyadh.com/549548
http://www.se77ah.com/art-482-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%8A.html
http://www.se77ah.com/art-
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 :العالج

سػػكاس القىيػػرم ميعالجػػةن دكائيػػة كميعالجػػة نفسػػية عػػادةن. كتتضػػم ف  تشػػمؿ ميعالجػػةي اضػػًطراب الكى
تػهثيرات جانبيػة كاعان مختمفة مف ميضاد ات االكًتئاب. إال أف ليػذه األدكيػة األدكيةي شائعة االستخداـ أن

كتػؤخر القػذؼ تمنػع االسػتمتاع ينالػؾ إجمػاع عمػى أف ىػذه األدكيػة لممتعػالج  ف عمى الجماع كاإلنزاؿ
، كلكػػػف الطػػػب أثبػػػت أف ىنػػػاؾ طريقػػػة لتجنػػػب أك ممػػػا يتسػػػبب فػػػي تعاسػػػة المعاشػػػرة الجنسػػػية المنػػػكم

 .(ٔ)الكسكاسات الجنسية لعقار تخفيؼ التهثير 

إلػػى الضػػعؼ الجنسػػي أـ الم كىػػؿ تػػؤدم الميعالجػػةن الدكائيػػة كاالخػػتبلؼ يػػهتي فػػي ىػػؿ تػػؤدم 
يحدد فعاليتيا البنػاء الجينػي فيذه تختمؼ مف مريض إلى آخر فالذم  إلى قمة الكفاءة الجنسية أـ الم

 .(ٕ)المكسكس لئلنساف

جػراء عمميػة جراحيػة عمػى الػدماغ كلكػف ىػذا فػي كمف كسائؿ عبلج الكسكاس القيرم أيضا إ
سػػكاس القىيػػرم، لممسػػاعدة فػػي تخفيػػؼ  بعػػض الحػػاالت النػػادرة تمامػػان كالشػػديدة جػػدان مػػف اضػػًطراب الكى

سكاس القىيرم  .(ٖ)األعراض. لكف  الجراحةى تظؿُّ بالميطمىؽ المبلذى األخير في ميعالجة اضطراب الكى

 لتحصيف:أثر الوسواس القيري عمى الزوجية وا

عمػػى أف المكسػػكس  ،(ٕ)والحنابمػػة ،(ٔ)والشػػافعية ،(ٓ)والمالكيػػة ،(ْ)الحنفيػػةاتفػػؽ الفقيػػاءمف 
شػػخص مغمػػكب عمػػى عقمػػو فاقػػد اإلدراؾ، كأنػػو كػػالمجنكف فػػي عػػدـ اعتبػػار أفعالػػو القيريػػة فػػبل يمزمػػو 

 طبلؽ كال صبلة كال حدكد. 

                              
( كىذه الطريقة ىي: أنو بعد استقرار الحالة يتـ تناكؿ الدكاء بمعدؿ جرعة كاحدة كؿ يكميف. ألنو ال ينصح بالتكقؼ مف (ُ

ف الناقبلت العصبية تصاب استعماؿ الدكاء لفترة ثـ الرجكع إليو، ألنو قد يؤدم إلى ظاىرة تسمى اإلطاقة، كاإلطاقة تعني أ
بنكع مف التبمد حيف ينقطع منيا الدكاء كقد ال تستجيب بنفس القكة كالفعالية كاإلثارة حيف يبدأ في تناكؿ الدكاء مرة أخرل، كلكف 

قبلت حيف يتـ تناكؿ الدكاء مرة كاحدة كؿ يكميف مثبلن أك مرة كاحدة كؿ ثبلثة أياـ ىذا يعتبر جيدان جٌدان كسكؼ تتكاءـ النا
العصبية مع ىذا الكضع. كىنالؾ أيضان طريقة أخرل كىك بعد أف تستقر الحالة يكجد نكع مف المستحضرات يتـ تناكليا مرة 

 أم أربع جرعات في الشير، كىذا يكفي تمامان. كاحدة كؿ أسبكع، 
 http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881انظر: مكقع استشارات: 

مكقع استشارات: . http://www.kaahe.org/health/ar/695-( المكسكعة الطبية لمممؾ عبد هلل بف عبد العزيز ِ(
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881 

 .e.org/health/ar/695http://www.kaah-( المكسكعة الطبية لمممؾ عبد هلل بف عبد العزيز ّ(
 (.ِِْ/ ْابف عابديف: الدر المختار ك)رد المحتار( ) (،ُٓ/ ٓ( ابف نجيـ: البحر الرائؽ )ْ(
 .(ّٖ/ ِمالؾ بف أنس: المدكنة ) (ٓ(

 (.َِٕ/ ٓ( الشافعي: األـ )(ٔ
 (.ُٗٗ/ ٖ(، المرداكم: اإلنصاؼ )َِٗ/ ٖ( ابف مفمح: الفركع كتصحيح الفركع )(ٕ

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881
http://www.kaahe.org/health/ar/695-
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881
http://www.kaahe.org/health/ar/695-
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ره فيػػك يعػػد مػػف األضػػرار الكسػػكاس القيػػرم كمػػدل ضػػر  كبػػالرجكع إلػػى مػػا ذكرتػػو مػػف حقيقػػة

لمػا يسػببو مػف التػكتُّر كالشػد ة النفسػية لمشػريكيف مػف فػرط شػعكر  التي تفت في عضػد الحيػاة الزكجيػة
باالضطراب كاإلحساس بالػذؿ كالػذنب كالخجػؿ كالخػكؼ ممػا يػدكر فػي ذىنػو كيغمػب عمػى المكسكس 

عػػػف إرادتػػػو، كاالنعزاليػػػة عقمػػػو مػػػف كسػػػاكس، ممػػػا يدفعػػػو لمقيػػػاـ بهفعػػػاؿ قيريػػػة غيػػػر طبيعيػػػة خارجػػػة 
كالشػػػػؾ فػػػػي كػػػػؿ مظػػػػاىر الحيػػػػاة  كالمجافػػػاة كىجػػػػر الزكجػػػػة أك طبلقيػػػػا أك تػػػػرؾ العبػػػػادات كالصػػػبلة،

فيسمب المكدة كالرحمة كالسكينة بػيف  مما يعرقؿ المجرل الطبيعي لمحياة اليكميةكاألفكار كالمشاعر، 
  .الزكجيف كيحكؿ دكف الشعكر باألماف كاالستقرار

لكثيػر  تػهثيرات جانبيػة عمػى الجمػاع كاإلنػزاؿلميعالجةن الدكائية ليذا المػرض ليػا كما ثبت أف ا
ممػػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى سػػػػبلمة المعاشػػػػرة  كتػػػػؤخر القػػػػذؼ المنػػػػكمتمنػػػػع االسػػػػتمتاع  مػػػف المتعػػػػالجيف  فيػػػػي

كىذه األمػكر فػي  قمة الكفاءة الجنسية عند البعض.ك  الضعؼ الجنسي كأيضا قد تؤدم إلى .الجنسية
 ف تحقيؽ مقصكد النكاح.مجمميا تمنع م

أرل أف يهخػذ  فػإنني كلكف حيث أثبت الطب الحديث إمكانية العبلج مف الكسػكاس القيػرم، 
ال كػػػاف الخيػػػار لمشػػػريؾ السػػػميـ لفسػػػ ب المصػػػا عقػػػد  بمػػػرض الكسػػػكاس القيػػػرم فرصػػػتو بػػػالعبلج كا 
 النكاح.

 :ثالثًا: الشذوذ الجنسي

الػذكر كاألنثػى، كجعػؿ كػبل منيمػا مكمػبل مف سنف اهلل أنو خمؽ جنسيف في ىذا الككف كىمػا 
لآلخػػر، كجعػػؿ لكػػؿ منيمػػا خصػػائص خمقيػػة بيكلكجيػػة كصػػفات نفسػػية معنكيػػة تمبػػي حاجيػػات اآلخػػر 

تجػػاه اآلخػػر. كسػػبؽ سػػة الطبيعيػػة كالشػػرعية لكػػؿ منيمػػا النفسػػية كالجسػػدية، كػػؿ ىػػذا فػػي إطػػار الممار 
ضػػػػػات كالظػػػػػركؼ االقتصػػػػػادية الػػػػػذكر أف التغيػػػػػرات التػػػػػي حػػػػػدثت فػػػػػي ىػػػػػذا العصػػػػػر كمجمػػػػػؿ التناق

كاالجتماعيػػػة التػػػي أثػػػرت سػػػمبان عمػػػى اإلنسػػػاف، قػػػد تػػػؤدم بػػػو إمػػػا إلػػػى االنطػػػكاء أك إلػػػى البحػػػث عػػػف 
السػعادة خػارج األطػر الثابتػة لممجتمػع. كقػد تعرضػنا لمقمػؽ كاالنطػكاء المػؤدم إلػى حػاالت االكتئػاب، 

 لجنسي.كبقي أف نمقي نظرة عمى انحراؼ نفسي آخر قد يؤدم إلى الشذكذ ا
 :مفيـو الشذوذ الجنسي

الممارسػػػػػة الجنسػػػػػية التػػػػػي يخػػػػػرج فييػػػػػا أصػػػػػحابيا عػػػػػف سػػػػػبؿ االتصػػػػػاؿ الجنسػػػػػي الطبيعيػػػػػة 
  (ُ)المهلكفة.

 (ُ)ومف أشكاؿ النحراؼ الجنسي:

                              
 (.ّّ) ـ آؿ الشي : جرائـ الشذكذ الجنسي كعقكبتيا في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف ص( عبد الحكي(ُ
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 : كيتجمى ىذا في عشؽ الذات كممارسة العادة السرية.النحراؼ الجنسي الذاتي .ُ

، كىػذا مػا يعػرؼ بػالمكاط عنػد الرجػاؿ كبالسػحاؽ : إفراغ الشيكة مع نفس الجنسالجنسية المثمية .ِ
 عند النساء، كمف آثار ممارسة ىذا السمكؾ العزكؼ عف الجنس اآلخر كالتقزز منو.

إمػػا بالشػػبؽ كاليػػكس الجنسػػي )اإلفػػراط( أك الضػػعؼ كالبػػركد   النحػػراؼ فػػي الوظيفػػة الجنسػػية .ّ
 الجنسي.

عضػػاء التناسػػمية كاخػػتبلس النظػػر : كتتمثػػؿ فػػي اسػػتعراض األالنحرافػػات الجنسػػية والمظيريػػة .ْ
 لؤلعضاء التناسمية لمغير.

: كتعنيػػاف ممارسػػة الجػػنس بعنػػؼ كقسػػكة، فتعنػػي األكلػػى أف يمجػػه صػػاحب السػػادية والماسوشػػية .ٓ
كيسػبب ىػذا ألمػان نفسػيان كبػدنيان  ىذا االنحراؼ إلى إيبلـ شريكو بالعنؼ كالتعذيب إلشباع غريزتػو.

ـ الشديد إلػى القتػؿ. أمػا الماسكشػية فيعنػي أف لػذة المصػاب لمطرؼ اآلخر، كقد يصؿ ىذا اإليبل
 ال تكتمؿ إال بتهلمو ىك عمى يد شريكو.

 مدى اعتبار الشذوذ الجنسي كعيب مف العيوب الموجبة لمتفريؽ:

إف اهلل تعالى خمؽ الزكجيف الذكر كاألنثى كشرع ليما الزكاج كعبلقة مقدسة سػكية تسػتجيب 
نيمػػا، كىػػذا بصػػكرة سػػكية طبيعيػػة فطريػػة مػػف أجػػؿ بقػػاء النػػكع كامتػػداد لبلنجػػذاب الفطػػرم المكجػػكد بي

النسؿ لتعمير ىذه األرض. كال شؾ أف الخركج عف ىذه الفطرة كالشذكذ عنيا مف شهنو تعكير صػفك 
األسػػرة كتفكيكيػػا، فػػإذا كػػاف أحػػد الػػزكجيف مصػػابان بشػػذكذ جنسػػي فإنػػو مػػف آثػػار ذلػػؾ االنصػػراؼ عػػف 

بػذلؾ السػكف كالطمهنينػة المنشػكديف مػف الػزكاج، ناىيػؾ  ويػان، فيفقػد شػريكشريكو اآلخػر جسػديان كعاطف
عػػف األلػػـ النفسػػي الػػذم سيشػػعره، إذا عمػػـ بشػػذكذ صػػاحبو، بػػؿ كتقػػززه كنفػػكره منػػو ألنػػو أىػػدر كقػػاره 

 بانحرافو ىذا.
إضافة إلى األمراض العضكية التي قد يصاب بيا الزكج أك الزكجػة مػف ممارسػة الشػذكذية، 

رض األسػػرة لمخطػػر. كرغػػـ ىػػذا ال نسػػتطيع أف نقػػكؿ إف الشػػذكذ لػػيس عيبػػان فػػي حػػد ذاتػػو كىػػذا قػػد يعػػ
نمػػا آثػػار ذلػػؾ تػػؤدم كػػذلؾ إلػػى طمػػب  ومكجبػػان لمتفريػػؽ ألنػػ ىػػذا فػػي حػػد ذاتػػو فاحشػػة مػػف الفػػكاحش، كا 

تجػػاه الػػزكج أك الزكجػػة، أك إلػػى إجبػػار الزكجػػة عمػػػى هف يػػؤدم ىػػذا االنحػػراؼ إلػػى بػػركدة الفرقػػة، كػػ
ي غير مكضع الحرث لتمبيػة حاجػات الػزكج المنحرفػة، حينػذاؾ يكػكف طمػب التفريػؽ مؤسػس إتيانيا ف

 .(ِ)عمى الضرر الكاقع كعمى أساس الشقاؽ المستمر بينيما بسبب ىذه االنحرافات

                                                                                      
 (.ٔ-ٓ)ص رير الفقيي العدد التاسع كالعاشر( مركز ابف إدريس الحمي: الشذكذ الجنسي التق(ُ
 (.ّْ)صاء الرابطة الزكجية بطمب الزكجة ( آيت دليمة: إني(ِ
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: فإف صكر االنحراؼ كالشذكذ الجنسي في مجمميا ىػي أسػباب مكجبػة لطمػب التفريػؽ كمػؤثرة إجمالً 

 ييفيا، كعيب مكجب لمخيار أك تفريؽ لمضرر. عمى اإلحصاف باختبلؼ تك
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 المبػػحث الثاني

عد الزوج عف زوجتو وأثره عمى اإلحصافبُ 

قبؿ الحديث عف أثر بعد الزكج عمػى إحصػاف الزكجػة، ال بػد مػف بيػاف حكػـ  نقطتػيف أساسػيتيف 
 ىما:

 حؽ الزكجة في مبيت زكجيا عندىا. -ُ

 حؽ الزكجة في الكطء. -ِ
 :ؽ الزوجة في مبيت زوجيا عندىاأوًل: ح

 : قكليف عمى كذلؾ لقد اختمؼ العمماء في كجكب مبيت الرجؿ عند زكجتو كمقداره،
 مػا كىػك أربػع، مػف ليمػة كىػك بهقماػو، الػزكج ألػـز بو طالبت فإذا لمزكجة، حؽ المبيت : إفاألوؿ القوؿ
 .(ُ)الحنابمةك ية،المالك مف عرفة ابفك األكؿ، قكلو في حنيفة أبو اإلماـ إليو ذىب

نمػا الزكجػة، عنػد المبيػت يجػب ال: الثػاني القػوؿ  أربػع مػف ليمػة االسػتحباب كأدنػى ذلػؾ، يسػتحب كا 
 معيـ لبلستئناس بيـ، تسكف لجماعة ضمت الكحدة اشتكت فإف زكجات، أربع لو بمف اعتباران  لياؿو 
 .(ِ)يةالشافعك المالكية جميور كقكؿ إليو، رجع الذم حنيفة أبي قكؿ ىك كىذا

 سبب الخالؼ:

 يرجع سبب اختبلفيـ في المسهلة إلى:

ىؿ المبيػت ىػك حػؽ لمرجػؿ فقػط كلػيس لمزكجػة فيػو حػؽ أك أنػو حػؽ لمزكجػة أيضػان مثػؿ مػا ىػك حػؽ 
 لمزكج م

فمف ذىب إلى أنو حؽ لمزكج فقط كليس لمزكجة فيو حؽ قاؿ بعدـ كجكبو، كمػف ذىػب إلػى أنػو حػؽ 
 قاؿ بكجكب المبيت. لمزكجة أيضان مثؿ ما ىك حؽ لمزكج

 األدلة:

 : األوؿ القوؿ أوًل: أدلة

 : والمعقوؿ واألثر بالسنة الزكجة عند المبيت بكجكب القائمكف استدؿ

                              
 (.َِّ/ٕالمغني ) قدامة: (، ابفّّٗ/ِالدردير: الشرح الكبير)(، ّّّ/ِالصنائع ) بدائع ( الكاساني:ُ)
 (.ُّْ/ْ) المحتاج (، الشربيني: مغنيَّْ/ِالدردير: الشرح الكبير )(، َُِ/ّ)المحتار عابديف: رد ( ابفِ)
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 : أوًل: السنة النبوية

 العػاص بػف عمػرك بػف اهلل عبػد حػدثني :قػاؿ الػرحمف عبػد بػف سػممة أبي عف البخارم ركل
ـْ ُأْخَبْر َأنَّػَؾ َتُصػوـُ النََّيػاَر َوَتقُػوـُ »: -صمى اهلل عميو وسمـ –قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿ َيا َعْبَد المَِّو، أََل

، َفػِإفَّ ِلَجَسػِدَؾ َعَمْيػَؾ َحق ػا، »ُقْمُت: َبَمى َيا َرُسوَؿ المَِّو، َقاَؿ: « المَّْيَؿ؟ ـْ ـْ َوَن ـْ َوَأْفِطْر، َوُق َفاَل َتْفَعْؿ، ُص
فَّ ِلَعْيِنَؾ َعَمْيَؾ َحق ا، َوا ِ   .(ُ)«فَّ ِلَزْوِجَؾ َعَمْيَؾ َحق اَواِ 

ف -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -النبػي قػكؿ إف : الدللػة وجػو "صػـ  قكلػو  بعػد حقػان"، عميػؾ لزكجػؾ "كا 
 .(ِ)كالميؿ النيار في الرجؿ كقت في حقيا إلى ينصرؼ "كنـ كقـ كأفطر،

 :ثانيًا: األثر

، يقػػـك الميػػؿ، كيصػػـك لنػػاسفقالػػت: زكجػػي خيػػر ا -رضػػي اهلل عنػػو–"جػػاءت امػػرأة إلػػى عمػػر
فقػػاؿ عمػػر: لقػػد أحسػػنت الثنػػاء عمػػى زكجػػؾ، فقػػاؿ كعػػب بػػف سػػكر : لقػػد اشػػتكت فهعرضػػت  النيػػار.
: أرل أف تنزلو بمنزلة رجػؿ لػو أربػع نسػكة : اخرج مما قمت. قاؿ-رضي اهلل عنو–، فقاؿ عمرالشكية

 .(ّ)أياـ كليالييف، كليا يـك كليمة "لو ثبلثة 

 .(ْ)انتشرت فمـ تنكر، فكانت إجماعان  يةقاؿ ابف قدامة: "كىذه قض

كىػذا أثػر كاضػح الداللػة فػي حػؽ الزكجػة بمبيػت زكجيػا عنػدىا ليمػة كػؿ أربػع ليػاؿ إذا وجو الدللػة: 
 طالبت بذلؾ.

 : ثالثًا:  المعقوؿ

، كىػذا يفضػي (ٓ)بػو زكجاتػو إحدل تخصيص الرجؿ لممؾ المبيت، في حؽه  لممرأة يكف لـ لك
 كجات كىك حراـ، كعميو فيمـز أف يجعؿ لمزكجة حقان في المبيت. إلى عدـ العدؿ بيف الز 

 : الثاني القوؿ أدلة

 : ، عمى النحك التاليبالقياس والمعقوؿ الزكجة عند المبيت كجكب بعدـ القائمكف استدؿ

 أوًل: القياس:

                              
 ((.ُٗٗٓ(، )ح/ُّ/ ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو:)كتاب/ النكاح، باب/ لزكجؾ عميؾ حؽ، )ُ)
 (.ُِِ/ْبارم )ال فتح حجر: ( ابفِ)
 ((.ُِٖٔٓ(، )حُْٖ/ٕ( أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو: )كتاب/ الطبلؽ، باب/ حؽ المرأة عمى زكجيا كفي كـ تشتاؽ، )ّ)
 (.َّّ/ٕ( ابف قدامة: المغني)ْ)
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ٓ)
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السػكف فيػك إف  فػي حقػو عػف التنػازؿ لممسػتهجر أف فكمػا الػدار، مسػتهجر عمػى الػزكج قيػاس

ف شاء تركيا،شاء س   (ُ) .المبيت في حقو عف التنازؿ لمزكج فإف كنيا كا 

بهنػػػو قيػػػاس مػػػع الفػػػارؽ فالزكجيػػػة تقػػػـك عمػػػى تبػػػادؿ الحقػػػكؽ عمػػػى جيػػػة الكجػػػكب أك ويجػػػاب عميػػػو: 
االسػػتحباب، كمػػا ثبػػت مػػف الحقػػكؽ عمػػى جيػػة الكجػػكب ال يسػػقطو الطػػرؼ اآلخػػر، بينمػػا فػػي اإلجػػارة 

 و استعماؿ المستهجر كلـ يجب.متى دفع المستهجر ما عميو أبيح ل

 ثانيًا: المعقوؿ:

 كػؿ نصػيب فػإف بالكاجػب، طالبنػو زكجػات، أربػع كلػو أربػع، مػف ليمػة الػزكج عمػى كجػب لػك
، أربع مف ليمة منيف كاحدة  فيػو يتفػرغ يجػد كقتػان  لػف فإنػو مػنيف  كاحػدة لكػؿ حقػان  ىػذا جعمنا فمك لياؿو

  .(ِ)ذلؾ في التكقيت يجب فبل ألعمالو،
بهف سقكط الكجػكب يعػارض كىػك دليػؿ عمػى ثبكتػو لمزكجػة الكاحػدة المنفػردة فػبل يتصػكر  الرد ويمكف

 ثبكت الحؽ لعدد مف الزكجات كسقكطو عف الكاحدة.

 كذلػؾ الكقػت، نفػس في أعمالو بباقي كيقكـ األربع، زكجاتو عمى يطكؼ أف يستطيع ثـ إف اإلنساف
 بعده. مف كصحابتو -هلل عميو كسمـصمى ا –اهلل رسكؿ في األسكة كلنا كقتو، بتنظيـ

 : الرأي الراجح

 حػؽ المبيػت بػهف القاضػي األكؿ القػكؿ تػرجيح إلػى أميػؿ فػإني الفػريقيف، أدلػة فػي النظػر بعػد
 (ّ)ية:تالال لؤلسباب كذلؾ أربع  مف ليمة كىك بهقمو، الزكج ألـز بو طالبت فإذا لمزكجة،

َوَعاِشػُروُىفَّ : -عػز كجػؿ-قكلػو فػي كاردالػ لؤلمػر مخالفػة زكجتػو عنػد المبيػت الرجػؿ تػرؾ إف .ُ
ِباْلَمْعُروؼِ 

 (ْ). 

 بمػا عميػو الػزكجيف مػف كػؿ قيػاـ ذلػؾ كطريػؽ كالبقػاء، االسػتمرار الزكجيػة الحياة في األصؿ إف .ِ
َوَلُيػػفَّ ِمْثػػُؿ الَّػػِذي َعَمػػْيِيفَّ : -عػػز كجػػؿ-لقكلػػو مصػػداقان  اآلخػػر  تجػػاه الكاجبػػات مػػف

ِباْلَمْعُروؼِ 
(ٓ). 

                              
 (.ُْْ/ْ)المحتاج مغني ( الشربيني:ُ)
 .(ّّّ/ِ) الصنائع بدائع ( الكاساني:ِ)
 (.ُٕ-َٕ( عدناف النجار: التفريؽ القضائي بيف الزكجيف دراسة فقيية مقارنة بقانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني )ّ)
 (.ُٗ( سكرة النساء: مف اآلية )ْ)
 (.ِِٖ( سكرة البقرة: مف اآلية )ٓ)
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 أضػعاؼ تبمػغ كالحمايػة كاإليناس الصحبة إلى كحاجتيا الرجؿ، مف أضعؼ بطبيعتيا أةالمر  إف .ّ

الرَِّجاُؿ : -عز كجؿ-قكلو  عند نزكالن  ذلؾ  يراعي أف الزكج عمى لزامان  كاف لذلؾ الرجؿ  حاجة
َقوَّاُموَف َعَمى النَِّساءِ 

(ُ). 

 لمزكجػة فػإف مقبػكؿ  عػذر جلمػزك  يكػف لػـ فػإذا ضػرران، بيػا يمحػؽ الزكجػة عنػد المبيػت تػرؾ إف .ْ
الضػرر لمقاعػدة الفقييػة: " تحقيقػان  حقيا  مف كتمكف تجاب أف كالحؽ الضرر، ذلؾ برفع المطالبة

 . (ِ)"يزاؿ

 :ثانيًا: حؽ الزوجة في الوطء

تبيف في المطمب السابؽ ثبكت حؽ المرأة عمى زكجيا فػي المبيػت، كلمػا كػاف الػكطء مغػايران 
أنػػو مػػف الضػػركرم الحػػديث عػػف حػػؽ الزكجػػة فػػي  رأيػػتكجػػد الػػكطء، لػػذا لممبيػػت، ألنػػو قػػد يكجػػد كال ي
 الكطء، عمى النحك التالي:

إف مػػف حقػػكؽ المػػرأة الزكجيػػة أف تنػػاؿ حظيػػا مػػف الجمػػاع بمػػا يحصػػف فرجيػػا كيعفيػػا، كلقػػد 
 الكطء، المدة التي يجب فييا عمى الزكج إذا لـ يكف لو عذر، كفي الكطء كجكب في الفقياء اختمؼ
 : أقكاؿ ستة عمى كذلؾ

كيجبػر عميػو فػي الحكػـ مػرة كاحػدة، كالزيػادة عمػى  بػالكطء، زكجيػا تطالػب أف لمزكجػة األوؿ: القػوؿ
 إليػو ذىػب مػا ذلؾ تجب فيما بينو، كبيف اهلل تعالى مف باب حسف المعاشرة كاسػتدامة النكػاح، كىػذا

 .(ّ)الحنفية جميور

 كػالمرض، لعػذر إال األقػؿ عمػى مػرة يرأشػ أربعػة كػؿ زكجتػو كطء الػزكج عمػى يجػب الثاني: القوؿ
 .(ْ)المالكية، والحنابمة وجميور الحنفية، فقياء بعض إليو ذىب ما كىذا

 بعض قكؿ يجب عمى الزكج أف يطه امرأتو مرة كؿ أربع لياؿ، إف طالبٍت بذلؾ. كىك :الثالث القوؿ
 .(ٓ)المالكية

يحصػف زكجتػو،  أف لػو يسػتحب لكػف كو،بتر  يهثـ كال الزكج كطء زكجتو، عمى يجب : الالرابع القوؿ
 .(ُ)الشافعية ما ذىب إليو كىك كيترتب عمى ذلؾ عدـ كجكب تكرار الكطء

                              
 (.ّْ( سكرة النساء: مف اآلية)ُ)
 (.ٕ/ُ( السيكطي: األشباه كالنظائر )ِ)
 .(َِِ/ّ) المحتار رد عابديف: (، ابفُّّ/ِالصنائع ) بدائع ( الكاساني:ّ)
(، ابف جزم: ُُٗ/ّالمجتيد ) بداية: رشد ابف(، َِِ/ّ) المحتار رد: عابديف (، ابفُّّ/ِالصنائع ) بدائع: ( الكاسانيْ)

 (.َّْ/ٕالمغني ) قدامة: (، ابفُِٗ/ٓالقناع ) كشاؼ (، البيكتي:َُٔ، ُُْ/ُالقكانيف الفقيية )
 (.ّٔٓ/ّمنح الجميؿ ) عميش: (ٓ)
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 . (ِ)الظاىرية : الكطء يجب مرة في كؿ طير، كىك مذىبالقوؿ الخامس

: يجػب عمػى الػزكج كطء زكجتػو بػالمعركؼ قػدر كفايتيػا، مػا لػـ ينيػؾ بدنػو، كيشػغمو القوؿ السػادس
لى ذلؾ ذىب  . يتقدر ذلؾ بزمافعف معيشتو، كال  .(ّ)ابف القيـكاختاره تمميذه  ابف تيميةكا 

 سبب الخالؼ:

 يرجع سبب اختبلفيـ في المسهلة إلى:

إف حػػؽ المػػرأة فػػي الػػكطء تعتبػػر مسػػهلة غيػػر منضػػبطة كيصػػعب إثبػػات دعػػكل بخصػػكص ىػػذا  .ُ
العمػر  ألنيػا إذا المكضكع، كلعؿ ىذا مػا جعػؿ الحنفيػة يقكلػكف بػهف حقيػا قضػاء مػرة كاحػدة فػي 

كطئت أصبحت ثيبان كبالتالي يصعب إثبػات عػدـ كطئيػا فػي المػرات القادمػة بخػبلؼ لػك أنيػا لػـ 
 تكطه ألنيا تستطيع إثبات ذلؾ.

عدـ كجكد نص في المسهلة: كلذلؾ كاف اختبلؼ الفقياء ما بيف قائػؿ بكطئػو كػؿ  أربػع ليػاؿ، أك  .ِ
ـ مػف نفػى كجكبػو مطمقػان. فمػك كػاف فػي المسػهلة كؿ أربعة أشير، أك مرة كاحػدة فػي العمػر. كمػني

 نص   لما اتسع الخبلؼ.

اختبلفيـ في حؽ دكاـ الكطء ىؿ ىك حؽ لمرجؿ فقط كليس لمزكجة فيو حؽ أك أنو حؽ لمزكجة  .ّ
أيضان مثؿ ما ىػك حػؽ لمػزكج م فمػف ذىػب إلػى أنػو حػؽ لمػزكج فقػط كلػيس لمزكجػة فيػو حػؽ قػاؿ 

إلى أنو حؽ لمزكجة أيضان مثؿ ما ىك حؽ لمزكج قاؿ بػهف بعدـ كجكب تكرار الكطء، كمف ذىب 
 استدامة الكطء كاجب لمزكجة عمى زكجيا مع اختبلفيـ في مدة التكرار.

اخػػتبلفيـ فػػي المقػػيس عميػػو فينػػاؾ مػػف اعتبػػر تػػارؾ الػػكطء كػػالمكلي فضػػرب لػػو أربعػػة أشػػير،  .ْ
 فاية الزكجة.كىناؾ مف اعتبره كالنفقة فيككف الكطء بالمعركؼ بحسب قدرة الزكج كك

 األدلة:

 : األوؿ القوؿ أوًل: أدلة

 :  فقػالكا بػالمعقوؿ الكاحػدة قضػاء المػرة عمػى يزيػد فيمػا الػكطء كجػكب بعػدـ القػائمكف اسػتدؿ
 .(ْ)الحكـ إال مرة في يجب فبل النكاح، كاستدامة العشرة، حسف باب مف المرة عمى الزيادة إف

                                                                                      
 (.ُْْ/ْالمحتاج) مغني (، الشربيني:ُْٓ/ُٔ(، النككم: المجمكع) التكممة()ُْٖ/ِ( الشيرازم: الميذب)ُ)
: المحمى )ِ)  (.ُْٕ/ٗ( ابف حـز
 (.ُِٕ/ُ(، ابف قيـ الجكزية: ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف)ِٔٓ/ُ( ابف تيمية: االختيارات الفقيية )ّ)
 (.ُّّ/ِالصنائع ) بدائع ساني:( الكاْ)
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 : الثاني القوؿ ثانيًا: أدلة

 كذلؾ عمى النحك التالي: ،بالقياس والمعقوؿذلؾ  كاستدلكا عمى

 أوًل: القياس:

 ألحقكا تارؾ كطء الزكجة بالميكًلي لما يمي:

ألف اليمػيف ال تكجػب مػا  ،فكذلؾ في حػؽ غيػره ،إف اهلل تعالى قدره بهربعة أشير في حؽ المكلى .ُ
 .(ُ)حمؼ عمى تركو فيدؿ عمى أنو كاجب بدكنيا

 مػا غاية ىي التي المدة في مف كطئيا امتناعو ىك لمحالؼ، ةالمد ضرب كجب ألجمو الذم إف .ِ
 فػي مكجػكد كىػك األعػذار، اإلضػرار كانتفػاء قصػد مػع مثميػا، فػي الػكطء عػف النسػاء يصػبر
 .(ِ)الحالؼ مجرل بإجرائو الباب حسـ فكجب مسهلتنا،

زالػة الضػرر عنيػا، كضػررىا ال ،كألف كجكبو فػي اإليػبلء .ّ  يختمػؼ إنمػا كػاف لػدفع حاجػة المػرأة، كا 
 .(ّ)باإليبلء كعدمو، فبل يختمؼ الكجكب

  : ثانيًا: المعقوؿ

 عف دفع ضرر الشيكة إلى مفضو  كالكطء عنيما، الضرر كدفع الزكجيف، لمصمحة شيًرع النكاح .1
 .(ْ)ليما جميعا حقان  كيككف بذلؾ، تعميمو فيجب الرجؿ، عف دفع ذلؾ إلى كإفضائو المرأة،

 ألف يجب  ال ما كسائر كاجبان  اإليبلء في تركو عمى باليميف ريص لـ كاجبان، الكطء يكف لـ لك .2
 .(ٓ)بدكنيا كاجب أنو عمى اليميف ال تجعؿ غير الكاجب كاجبا إذا أقسـ عمى تركو، فدؿ  

 : الثالث القوؿ ثالثًا: أدلة

في  أف حجتيـ يبدك كلكف دليؿ، عمى لياؿو  أربعة كؿ في مرة الكطء بكجكب لمقائميف أقؼ لـ
 –كعنػده كعػػب بػف سػػكر -رضػػي اهلل عنػو –المػرأة التػػي جػاءت تشػتكي زكجيػػا إلػى عمػر قصػة ذلػؾ

 ،بسػػنده عػػػف الشػػعبي قػػػاؿ: " جػػاءت امػػػرأة إلػػى عمػػػر كأخػػرج القصػػػة عبػػد الػػػرزاؽ، -رضػػي اهلل عنػػػو
فقػاؿ عمػر: لقػد أحسػنت الثنػاء عمػى زكجػؾ،  ،فقالت: زكجي خير الناس، يقكـ الميؿ، كيصكـ النيار

قد اشتكت فهعرضت الشكية، فقاؿ عمر: اخرج مما قمت.  قاؿ: أرل أف تنزلو فقاؿ كعب بف سكر: ل
                              

 (.َّْ/ٕالمغني ) قدامة: ( ابفُ)
 (.َُٔ،  ُُْ/ُ( ابـ جزم: القكانيف الفقيية )ِ)
 (.ٖٔٓ/ٕالمغني ) قدامة: ( ابفّ)
 (.ُُٗ/ٓالقناع ) كشاؼ (، البيكتي:َّْ/ٕ( المرجع السابؽ )ْ)
 (.ُُٗ/ٓالقناع ) كشاؼ ( البيكتي:ٓ)
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. كىذه قضية اشتيرت فمـ تنكر، (ُ)بمنزلة رجؿ لو أربع نسكة لو ثبلثة أياـ كليالييف، كليا يـك كليمة "

 .(ِ)فكانت إجماعان 

متػػو كجػػكب كطء الزكجػػة الكاحػػدة كيقضػػى عميػػو بػػو حيػػث تضػػررت بتركػػو فػػإف شػػكت ق قػػاؿ عمػػيش: "
 .(ّ)قضي ليا بميمة مف أربع لياؿ عمى الراجح ألف لو تزكج ثبلث سكاىا"

 : الرابع القوؿ رابعًا: أدلة

 (ْ) :فقالكا بالمعقوؿ الكطء، كجكب بعدـ القائمكف احتج

 عف يغني ما الطبع داعية كىك ال يتهتى في كؿ كقت، كفي ،إف الجماع يتعمؽ بالنشاط كالشيكة -
 إيجابو.

 و فمو تركو.أف الكطء مف حق -

، فػبل تضػرب لػو مػدة، ألف تعميػؽ الحكػـ بػاإليبلء يػدؿ عمػى انتفائػو  - كألف تارؾ الػكطء لػيس بميػكؿو
 عند عدمو، إذ لك ثبت ىذا الحكـ بدكنو، لـ يكف لو أثر.

 قالكا:فأيضان،  بالمعقوؿكاستدلكا عمى استحباب الكطء 

تعطيميػا  ألف تركػو  كعػدـ وزكجتػ تحصػيف لمرجػؿ فيسػتحب بػالمعركؼ، المعاشرة مف الجماع إف
 .(ٓ)الشقاؽ ككقكع الفساد، يهمف ال كبذلؾ قد يؤدم إلى الفجكر،

 خامسًا: أدلة القوؿ الخامس:

 القرآف الكريـ: استدلكا عمى ذلؾ مف

ـُ المَّوُ : -سبحانو كتعالى -قكلو  َفِإَذا َتَطيَّْرَف َفْثُتوُىفَّ ِمْف َحْيُث َأَمَرُك
(ٔ) . 

 .(ٕ)أمر بإتياف المرأة بعد تطيرىا كاألمر يفيد الكجكب -سبحانو كتعالى -هللأف اوجو الدللة: 

 سادسًا: أدلة القوؿ السادس:

                              
 (.ُِٖٔٓ(، حُْٖ/ٕ: )كتاب/ الطبلؽ، باب/ حؽ المرأة عمى زكجيا كفي كـ تشتاؽ، )( أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفوُ)
 (.َّّ/ٕ( ابف قدامة: المغني )ِ)
 (.ّٔٓ/ ّمنح الجميؿ ) (عميش:ّ)
 (.ُْْ/ْالمحتاج ) مغني ( الشربيني:ْ)
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ٓ)
 (.ِِِ( سكرة البقرة: مف اآلية )ٔ)
 (.ََّ/ِفسير القرآف العظيـ ): تابف كثير( ٕ)
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 ، كذلؾ عمى النحك التالي:بالقياس والمعقوؿكاستدؿ القائمكف بكجكب الكطء بقدر كفاية الزكجة 

 (ُ)أوًل: القياس:

 قاسكا كطء الزكجة عمى نفقتيا حيث قالكا:

، دكف إفػػراط أك إرىػػاؽ أف يشػػبع زكجتػػو كطئػػان، كمػػا عميػػو أف يشػػبعيا قكتػػان  يجػػب عمػػى الػػزكج
مػف الػػكطء كالنفقػة يجػػب بػالمعركؼ، كال يتقػػد ر بالشػرع، فمػػـ يػهت نػػص مػف الكتػػاب  ف كػػبلإ إذ ،لبدنػو

 كالسنة بالتقدير.
 (ِ)ثانيًا: المعقوؿ:

در كفايتيا كبقػدر مػا إف المطمكب شرعان تحصيف الزكجة ضد الفاحشة بكطئيا مف قبؿ زكجيا بق .ُ
نما  ،يحصؿ بو ىذا التحصيف، فبل كجو لتقدير ذلؾ بمدة معينة كهربعة أشير أك أكثر أك أقؿ، كا 

 يككف التقدير بقدر كفايتيا كحسب قدرة الزكج عمى إيفائيا حقيا.

 ،فمػػف طػػرؽ معالجػػة نشػػكزىا ىجرىػػا فػػي المضػػجع كىػػك تػػرؾ مجامعتيػػا ،أنػػو إذا نشػػزت الزكجػػة .ِ
 حصكؿ الضرر لمزكجة بترؾ الكطء. كىذا دليؿ عمى

نتيف إحػداىما المجامعػة فػي إف القكؿ بكجكب مبيػت الرجػؿ عنػد امرأتػو ليمػة مػف أربػع يتضػمف سيػ .ّ
َواْىُجػػػػػُروُىفَّ ِفػػػػػػي  -سػػػػػبحانو كتعػػػػػالى -المنػػػػػزؿ كالثانيػػػػػة فػػػػػي المضػػػػػجع كيؤكػػػػػد ذلػػػػػؾ قكلػػػػػػو 

اْلَمَضاِجعِ 
 ، فيذا دليؿ عمى كجكب المبيت في المضجع. (ّ)

 : لراجحالرأي ا

ما ذىب إليو ابف تيمية بهنو يجب عمى الزكج  رجحاف لي يتضح الفقياء أدلة في النظر بعد
 :يةالتال لؤلسباب كذلؾ كطء زكجتو بالمعركؼ قدر كفايتيا كدكف إفراط أك إرىاؽ لبدنو  

اًئشىةى ذلؾ حديث  عمى أدؿ كال الرجؿ، عند كما المرأة عند الشيكة غريزة كجكد -ُ رضي اهلل  -عى
م ـى  -قىالىٍت: سيًئؿى رىسيكؿي الم ًو حيث  -نياع سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًؿ يىًجدي البىمىؿى كىالى يىٍذكيري  -صى ًف الر جي عى

 : منام قىاؿى : «َيْغَتِسؿُ »اٍحًتبلى م قىاؿى ـٍ يىًجٍد بىمىبلن لى ـى كى ًؿ يىرىل أىن وي قىٍد اٍحتىمى ًف الر جي  ،«َل ُغْسَؿ َعَمْيوِ »، كىعى

                              
 (.ِٔٓ/ُ( ابف تيمية: االختيارات الفقيية )ُ)
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ِ)
 (.ّْ( سكرة النساء: مف اآلية )ّ)
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 : م قىاؿى ٍرأىًة تىرىل ذىًلؾى غيٍسؿه مىى المى مىمىةى: يىا رىسيكؿى الم ًو، ىىٍؿ عى ، ِإفَّ النَِّساَء َشَقاِئُؽ »قىالىٍت أيُـّ سى ـْ َنَع

 .(ُ)«الرَِّجاؿِ 

إف اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى أمػػػر األزكاج أف يعاشػػػركا الزكجػػػات بػػػالمعركؼ كالػػػكطء داخػػػؿ فػػػي ىػػػذه  -ِ
كف عنػػػده شػػػػابة شػػػيكتيا تعػػػدؿ شػػػػيكة الرجػػػؿ أك تزيػػػد عمييػػػػا ضػػػد المعػػػػركؼ أف يكػػػك  ،المعاشػػػرة

 .(ِ)عاؼ مضاعفة كال يذيقيا لذة الكطءبهض

كحفػظ  االسػتمتاع، :كمنيػا النكػاح، مقاصػد إىػدار إلػى يفضػي كطء بػبل زكجتػو الرجػؿ تػرؾ إف -ّ
 حاجتيا كتمبية ترؾ تحصينيا ذلؾ مف كاألىـ األمة، ثـ كالمجتمع، األسرة كبناء اإلنساني، النكع

 .(ّ)فاحشةال إلى بيا يدفع قد الذم األمر الفطرية 

إف النكاح شرع لدفع غكائؿ الشيكة عف الرجؿ كالمرأة، كال يتهتى ذلؾ إال بالجماع، فكجب إتيانو  -ْ
 .(ْ)"ما ل يتـ الواجب إل بو فيو واجبلقاعدة: "

 يعمػؿ ألنػو مػف التنػاقض  يخمػك ال عميػو، كجكبػو كعدـ زكجتو، الرجؿ كطء باستحباب القكؿ إف -ٓ
 الػذم األمػر فجكرىػا، يػؤدم إلػى تركػو كأف المػرأة، تحصػيف إلػى كسػيمة بهنػو الػكطء اسػتحباب
 الرجؿ عمى الكطء إليجاب غير كافية األسباب ىذه فيؿ الفاحشة، كارتكابيا الفساد، معو يخشى

 كاحدةم! مرة إال
 درء" يػة القائمػة: الفقي لمقاعػدة مخػالؼ الرجػؿ عمػى كجكبػو كعػدـ الػكطء باسػتحباب القػكؿ إف -ٔ

 المترتبػة الفاحشػة فػي كالكقػكع الفجػكر، مفسػدة إف كحيػث. (ٓ)المصػالح" جمب مف أولى المفاسد
 فػإف كالعبػادة  الكقػت بمنحػو المتمثمػة الرجػؿ مصػمحة مضػاعفة تفكؽ أضعافان  الكطء، ترؾ عمى
 .متعيف بكجكبو القكؿ

 أما السكم، بالنسبة لئلنساف يحصح الكطء إيجاب عف يغني ما الطبع داعية في بهف القكؿ إف -ٕ
 زكجتػو كطء امتنػع عػف أك عميػو، الػكطء إيجػاب عػف يغنػي مػا طبعػو داعيػة فػي يكجػد ال مػف

                              
(، ُٖٗ/ُ( أخرجو الترمذم في سننو: )كتاب/ الطيارة، باب/ ما جاء فيمف يستيقظ فيرل بمبل كال يذكر احتبلما، )ُ)

 (.ّٗٗؿ الشي  األلباني : ) صحيح (، انظر: األلباني: صحيح الجامع الصغير كزياداتو )((. قاُُّ)ح/
 (.ُِٕ/ُ: ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف)( ابف قيـِ)
 (.ْٕ( عدناف النجار: التفريؽ القضائي بيف الزكجيف دراسة فقيية مقارنة بقانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني )ّ)
 (.ُِٓ/ُالنظائر )( السيكطي: األشباه ك ْ)
 (.ٕٖ/ُ( المرجع السابؽ )ٓ)
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 العنػاف لػو يرسػؿ ينبغػي أف فػبل أخػرل، زكجػة مػف شػيكتو قضػاء مف تمكف أك إضرارىا، قاصدان 

 .(ُ)طبلقيا بىأ إف بطمبيا بينيما يفيرؽى  أك بالمعركؼ، يعاشرىا أف فإما بزكجتو  لئلضرار

فقد يككف ىناؾ مف الزكجات مػف يهتييػا زكجيػا بػيف فتػرات  ،الرجاؿ كالنساء متفاكتكف في الرغبة -ٖ
متباعػػدة كيكفييػػا ذلػػؾ، كقػػد يكػػكف مػػنيف مػػف ال يكفييػػا ذلػػؾ بػػؿ رغبتيػػا تحتػػاج ألكثػػر مػػف ذلػػؾ، 

 لذلؾ فإف حؽ الكطء يككف بحسب كفاية الزكجة كقدرة الزكج.

ػةى ًبٍنتًػًو، فىقىػاؿى لىيىػا:  -رضي اهلل عنو -أف عمر أما ما جاء في األثر: -ٗ ٍفصى َيػا ُبَنيَّػُة، »ذىىىبى ًإلىى حى
ـْ َتْصِبُر اْلَمْرَأُة َعْف َزْوِجَيا؟ فىقىالىٍت لىوي: يىا أىبىٍو، يىٍغًفري الم وي لىؾى أىًمٍثميؾى يىٍسهىؿي ًمٍثًمي عىٍف ىىذىام فىقىاؿى  «َك

ػٍف ىىػذىاًإن وي لىٍكالى أىن  »لىيىا:  ، أىٍك «وي شىٍيءه أيًريدي أىٍف أىٍنظيرى ًفيًو ًلمر ًعي ًة، مىا سىهىٍلتيًؾ عى ، قىالىػٍت: أىٍربىعىػةى أىٍشػييرو
 : ػري ، فىقىػاؿى عيمى ، أىٍك ًست ةى أىٍشييرو ٍمسىةى أىٍشييرو َيْغػُزو النَّػاُس َيِسػيُروَف َشػْيرًا َذاِىِبػيَف َوَيُكوُنػوَف ِفػي »خى

ـْ َأْربَ  ـٍ " .«َعَة َأْشُيٍر، َوَيْقُفُموَف َشْيرًاَغْزِوِى ٍزًكًى ـٍ ًفي غى ق تى ذىًلؾى ًلمن اًس ًمٍف سىنىًتًي فىكى
(ِ). 

قد جرل مجرل االجتياد، كمعمـك أف األمكر االجتيادية التي  -رضي اهلل عنو -عمر ؿعٍ فً  فإفٌ 
األمر إلى الزكجيف فيما  كلذلؾ ييردُّ  لـ يرد فييا نص صريح تتغير بتغير الزماف كالمكاف كاألحكاؿ.

أعمـ الناس بهحكاليما، فإف اتفقا عمى مدة معينة تعمـ الزكجة طاقتيا لمصبر فييا عف ترؾ مجامعتيا 
كيعمـ الزكج ذلؾ منيا فبل حرج عميو في ترؾ الكطء سكاء زاد عف ستة أشير أك نقص، أما إذا 

 الزكجيف. اختمفا فبل مفر مف الرجكع إلى القاضي حينئذ ليقرر حسب حاؿ

بعد الحديث عف حؽ الزوجة في مبيت زوجيا عندىا وحقيا فػي الػوطء، فإنػو يمكػف أف أبػيف 
الحكػػـ الشػػرعي لإلحصػػاف عنػػد ُبعػػد الػػزوج وحيػػث ثبػػت التفريػػؽ لبعػػده عنيػػا ثبػػت عػػدـ إحصػػاف 

أو تعميػػؽ الزوجػػة، أو الفقػػد، أو األسػػر،  وأالسػػجف أو الزوجػػة، ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي غيبػػة الػػزوج، 
 الموت، عمى النحو التالي: وأ ،الطالؽأو الشقاؽ،  وأالضرر 

 أوًل: غيبة الزوج:

 تعريؼ الغيبة:

   أىم يؤمنػكف بمػا غػابى (ّ){ُيْؤِمُنػوَف ِباْلَغْيػبِ : } -تعالى–: الغىٍيبي ىك كؿُّ  ما  غاب عنؾ، قيؿ في قكلو لغة
ف كػػػاف غػػػابى عػػػف العييػػػكًف، ضػػػان مػػػا كالغىٍيػػػبي أىي، -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ –عػػػنيـ، مػػػػما أىخبػػػرىـ بػػػو النبػػػػيُّ  كاً 

كغابى عناػي األىٍمري غىٍيبان، كًغيابان،   كغىٍيبىةن، كغىٍيبيكبة، كغيييكبػان، كمىغىابػان، كمىًغيبػان، كتىغىي ػب:  ،ميػحىص بلن فػي القمكب

                              
 (.ْٕ( عدناف النجار: التفريؽ القضائي بيف الزكجيف دراسة فقيية مقارنة بقانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني )ُ)
 (.ِْٗ/ ٔ(. ابف مفمح: المبدع في شرح المقنع )َُِ/ِ( سعيد بف منصكر: السنف )ِ)
 (.ّاآلية ) مف : البقرة ( سكرةّ)
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. كغىي بػو ىػك، كغىي بػو عنػو، كقػكليـ: غىي بػو غىيىابيػو أىم ديًفػفى فػػي قىٍبػرًه، ككػؿُّ  أك مكػاف  ال  ييػٍدرىل  مػا  فػػيو،  بىطىفى

 .(ُ)كجمعو: غيييكبه ، فيك غىٍيبه ما كراءه 
 اصطالحًا:

 تػكارم الرجػؿ فػي الغيبػة كممػة اسػتعممكا أنيػـ إال اصػطبلحيان، تعريفػان  لمغيبػة الفقيػاء يخط لـ
 ذلػؾ أحكاميػا عمػى كرتبػكا ليػا، اسػتعماليـ عمػى المغػكم المعنػى بداللػة مكتفػيف زكجتػو، عػف كبعػده

 .زكجيا عنيا غاب إذا التفريؽ في المرأة حؽ : كمنيا الفقيية،

 محػؿ بعيػد عػف بمػد مفارقػة الػزوج بيػت الزوجيػة فػي: بثنيػا الػزكج غيبػة تعريػؼ يمكف فإنو كعميو
 .(ِ)إقامتيما، بحيث يعرؼ خبره، ويثتي كتابو، وتعمـ حياتو

 فػي يقيمػاف كالزكجػاف يقػع، قػد اليجر ألف كالغيبة  اليجر بيف التمييز يمكف التعريؼ كبيذا
 . كاحد بيت في أك كاحد، بمد

 حكـ التفريؽ لمغيبة:

 : قكليف عمى كذلؾ لمغيبة، التفريؽ حكـ في الفقياء اختمؼ
 إذا غاب الزكج عف زكجتو كترؾ ليا ما تنفقو عمى نفسيا لـػ يكػف ليػا حػؽ طمػب الفرقػة، كال : األوؿ القوؿ
 .  (ٓ)حـز ابفك (ْ)الشافعيةك (ّ)الحنفيةطبلقو كىك قكؿ  أك كفاتو، يقيف يهتييا حتى أبدان  تنكح كال تعتد

كىػذا  ،(ٔ)لػذلؾ البلزمػة الشػركط فرتاتػك  إذا زكجيػا، لغيػاب التفريػؽ طمػب لمزكجة يحؽٌ : الثاني القوؿ
 .(ٖ)الحنابمةك (ٕ)المالكية إليو ذىب ما

 األدلة:

 األوؿ: القوؿ أدلة

 (ُ):كجييف مف المعقوؿب الزكج لغياب التفريؽ مف المانعكف استدؿ

                              
 (.ُُٔ/ُالمحيط ) القامكس: آبادم (، الفيركزُُٓ/َُ( ابف منظكر: لساف العرب: )ُ)
 (.ُِّ/ُّ( مجمكعة مف المؤلفيف: المكسكعة الككيتية )ِ)
 (.ُْٓ/ٔالقدير) فتح اليماـ: (، ابفْٖٗ/ِالصنائع ) بدائع: ( الكاسانيّ)
 (.ّٕٗ/ّالمحتاج ) (، الشربيني: مغنيِٓٓ/ٓ)األـ  : ( الشافعيْ)
: المحمى )ٓ)  (.  ُّْ/َُ( ابف حـز
 ( كما بعدىا بإذف اهلل.َُٔص )  تفصيبلن  ذلؾ ( سيهتئ)
 (.ُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ٕ)
 كما بعدىا(. َِْ/َُ( ابف قدامة: المغني )ٖ)
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 أم يتحقؽ لـ كحيث طبلؽ، أك كفاة مف إال الزكجة عمى العدة كجكب عدـ عمى المسممكف اتفؽ -1

 .نكاحو عمى تبقى الغائب زكجة فإف منيما،
 العػدة، الطػبلؽ، ككجػكب ككقػكع كاإليبلء، كالظيار كالمعاف األحكاـ  مف الزكجيف يخص ما إف -2

 السنة. أك الكتاب مف دليؿ عميو يقـ فمـ لمغياب التفريؽ أما عمييا، منصكص
 : الثاني القوؿ أدلة

 :والمعقوؿ بالكتاب واألثر زكجيا لغياب التفريؽ طمب لمزكجة المجيزكف استدؿ

 أوًل: الكتاب:

 .(ِ){ٍؼ َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسافٍ َفِإْمَساٌؾ ِبَمْعُرو قكلو تعالى: } -

ـَ َنْفَسوُ َوَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضرَ كقكلو تعالى: } -  .(ّ){ارًا ِلَتْعَتُدوا َوَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَقْد َظَم

 بإحساف، كليس التسريح أك بمعركؼ، اإلمساؾ بيف األزكاج رخيٌ  قد -تعالى – اهلل فأ :الدللة وجو
 الضػرر، يمحػؽ بيػا إينػاس كال كطء بدكف المرأة ترؾ كاف كلما كالمعمقة، الزكجة ترؾ المعركؼ مف

 .(ْ)يستمـز التفريؽ الفاحشة، في الكقكع كمنع الضرر، رفع فإف مفتنة،ل كيعرضيا

 ثانيًا: األثر:

بػف  عمػر أفـ: "أسػم بػف زيػد عػف حفػص أبػك ركل فيمػا -رضػي اهلل عنػو -عمػر عػف جػاء مػا -
ةى ًبنٍ  فسهؿ  اهلل سبيؿ في غاب ككاف ،زكجيا غيبة تشكك امرأة سمع الخطاب ٍفصى َيا »، فىقىاؿى لىيىا: وي تحى

ـْ َتْصِبُر اْلَمْرَأُة َعْف َزْوِجَيػا؟بُ  ػٍف ىىػذىام  «َنيَُّة، َك فىقىالىػٍت لىػوي: يىػا أىبىػٍو، يىٍغًفػري الم ػوي لىػؾى أىًمٍثميػؾى يىٍسػهىؿي ًمٍثًمػي عى
، «اِإنَُّو َلْوَل َأنَُّو َشْيٌء ُأِريُد َأْف َأْنُظَر ِفيِو ِلمرَِّعيَِّة، َما َسثَْلُتِؾ َعْف َىػذَ »فىقىاؿى لىيىا:  ، قىالىػٍت: أىٍربىعىػةى أىٍشػييرو

 : ػري ، فىقىػػاؿى عيمى ، أىٍك ًسػػت ةى أىٍشػييرو ٍمسىػةى أىٍشػييرو َيْغػػُزو النَّػاُس َيِسػػيُروَف َشػػْيرًا َذاِىِبػيَف َوَيُكوُنػػوَف ِفػػي »أىٍك خى
ـْ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر، َوَيْقُفُموَف َشْيرًا ق تى ذىًلؾى ًلمن اًس ًمٍف سىنىتً  .«َغْزِوِى ٍزًكًىـٍ فىكى ـٍ ًفي غى ًي

(ٓ). 

زاد  فيمػا الغيبػة جػكاز عػدـ يعنػي أشػير بسػتة لمجند -رضي اهلل عنو -عمر تكقيت إف :الدللة وجو
 .(ٔ)رده فيجب متعديان، كاف زاد فإف عمييا،

                                                                                      
: المحمى )ُْٔ/ِ(، الشيرازم: الميذب )ِٓٓ/ٓاألـ ) : ( الشافعيُ)  (.ُُْ/َُ(، ابف حـز
 (.ِِٗية )اآل مف : البقرة ( سكرةِ)
 (.ُِّاآلية ) مف : البقرة ( سكرةّ)
 (. ُِْ/ِ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ْ)
 (.ُٕٓ( سبؽ تخريجو  انظر: )ص ٓ)
 (. ُُّْ/ّ( الصنعاني: سبؿ السبلـ )ٔ)
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 ثالثًا: المعقوؿ:

بسػبب  كػاف سػكاء الضػرر، لرفػع كضػع كالحػاكـ بالغيبػة، الػكطء لتعػذر مشػركع الفسػ  إف
 .(ُ)بالرفع أكلى فكاف أبمغ، الضرر كىذا الظيار، أك إليبلء،ا أك الغيبة،

 الرأي الراجح:

 قػكؿ المالكيػة كىػك ،زوجيػا لغيػاب التفريػؽ طمػب لمزوجػة المجيػز القػوؿ تػرجيح إلػى أميػؿ
 : اآلتية لؤلسباب كذلؾ كالحنابمة،

حػك الن عمػى كذلػؾ مصػالح، ثػبلث يقابميػا مفاسػد، ثػبلث تتنازعػو لمغيػاب، التفريػؽ حكػـ إف
 :(ِ)التالي

 .عمى النكاح اإلبقاء في مصمحتو ذلؾ كيقابؿ نكاحو، ًبحؿا  الزكج عمى تدخؿ مفسدة :األولى

 مصمحتيا كيقابؿ ذلؾ زكجيا، لغياب الضرر مف بيا يمحؽ لما المرأة عمى تدخؿ مفسدةالثانية:  أما
 .كيحصنيا يعفييا رجؿ مف لمزكاج الفرصة كمنحيا الضرر، رفع في

 لمفاحشػة  ارتكػاب المػرأة جػراء الرذيمػة، بتفشػي المجتمػع عمػى تػدخؿ التي المفسدة فيية: الثالث وأما
 المؤمنػات مػف رحػـ اهلل مػف إال كشػيكاتيا، رغباتيػا إشػباع دكف ليػا كتركػو زكجيػا، غيػاب بسػبب

 كال الفاحشة، انتشار بعيدان عف نقية طاىرة حياة العيش في المجتمع مصمحة ذلؾ كيقابؿ الطاىرات،
 بػذلؾ النػاس كأكلػى تجػاه اآلخػريف، حقػكؽ مػف عميػو بمػا المجتمػع فػي فػرد كػؿ بقيػاـ إال ذلػؾ فيكػك 

 .المجتمع أساس كاألسرة األسرة، أساس ألنيما الزكجاف 

 يخفػى عمػى ال فإنػو لمغياب، التفريؽ حكـ عمى المترتبة كالمفاسد لممصالح العرض ىذا بعد
 إذا ال سػيما كمعنػى، قػدران  أعظػـ يعػد كاحػدة، ةمفسػد مقابػؿ فػي مفسػدتيف اجتمػاع أف حجػرو  ذم كػؿ

 ". الفقيية العمؿ بالقاعدة يكجب الذم األمر العامة، المفاسد مف تعتبر المفسدتيف ىاتيف إحدل كانت

 .(ّ)أخفيما" بارتكاب ضرراً  أعظيما روعي مفسدتاف تعارض إذا"

 شروط التفريؽ لمغيبة:

جػة فػي حػاؿ غيػاب زكجيػا الحكـػ بػالتفريؽ بالشػركط التاليػة قيد الفقياء القائمكف بثبكت حؽ التفريػؽ لمزك 
 عمى اختبلؼ بينيـ في بعض تفاصيميا:

                              
 (.ِٔٓ/ُ( ابف تيمية: االختيارات الفقيية )ُ)
 (.َُٓ( عدناف النجار: التفريؽ القضائي بيف الزكجيف )ِ)
 (.ٕٖ) صكالنظائر  األشباه : لسيكطي( اّ)
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 :ػ أف تكوف غيبة طويمة ٔ

 كقد اختمؼ الفقياء في مدتيا عمى قكليف:
أف الزكج إذا غاب عف زكجتػو مػدة سػتة أشػير فػهكثر كػاف ليػا طمػب التفريػؽ عميػو إذا تحققػت : القوؿ األوؿ

 -عمػػر بػػف الخطػػاب ، اسػػتدالالن بػػاألثر الػػذم ركاه زيػػد بػػف أسػػمـ عػػف الحنابمػػةكىػػك قػػكؿ الشػػركط األخػػرل، 
   .(ُ)-رضي اهلل عنو
، كفػػي قػػكؿ لمغريػػاني كابػػف عرفػػة أف فػػي المعتمػػد عنػػدىـ لمالكيػػة: إنيػػا سػػنة فػػهكثر، كىػػك قػػكؿ االقػػوؿ الثػػاني

   .(ِ)يـ عمى االجتياد كالنظرا مبني من، كىذبطكؿ، بؿ ال بد مف الزيادة عمييا السنتيف كالثبلث ليست

 :الرأي الراجح

حميػا، لػذل أرل أف األرجػح  فػي التسػرع كعػدـ ليػا، االحتيػاط يجػب التػي األمػكر مػف الزكجية رابطة إف
ىػػػك أف حكميػػػا يختمػػػؼ بحسػػػب المػػػدة التػػػي قػػػرر الػػػزكج غيابيػػػا، فػػػإف كانػػػت مػػػدة  -كاهلل أعمػػـػ–فػػػي المسػػػهلة 

دكه، فػػإف األرجػػح فييػػا ىػػك صػػبر الزكجػػة تمػػؾ المػػدة مػػا لػـػ تطػػؿ طكيمػػة، كلكنيػػا محػػدكدة بػػزمف معػػيف ال تعػػ
 طكالن شديدان.

أما إف كانت مدة طكيمة غير محدكدة أك كانت مسػتديمة، كػهف تػرتبط حياتػو بيػذا الغيػاب الطكيػؿ، فػإف 
لمزكجة الحؽ في طمػب التفريػؽ مطمقػا، لتضػررىا مػف كثػرة غيابػو عنيػا، كلكػف قبػؿ التفريػؽ يعػذر لمػزكج بػهف 

 ؿ زكجتو معو لمحؿ عممو أك أف يخمي سبيميا. ينق
 ػ خشية الضرر: ٕ

 مصػدقة كىي جيتيا بيمينيا، مف ذلؾ كيعمـ الزنا، نفسيا عمى كتخشى غيبتو، مف الزكجة تتضرر أف
 .(ّ)المالكية نص كىذا الجماع، اشتياء مجرد يكفي كال دعكاىا، في

 أنيا دعكاىا في الزكجة مصدقة بهف القكؿ ألف كلى األ تفصيؿ كىك دكف الضرر أطمقكا فقد (ْ)الحنابمة أما
 بمجػرد التفريؽ استحقاقيا بعدـ كىك القكؿ بعده  ما مع التعارض مف يخمك ال الزنا، نفسيا عمى تخشى أنيا

 الػنفس إف حيػث لػو  مقدمػة الجمػاع اشػتياء كمػا أف منيػا، إال يعمـػ ال األمػريف كػبل ألف الجمػاع  اشػتياء
 مػف أدؽ الجمػاع، كاشػتياء الزنػا، خشػية بػيف الفػرؽ فػإف كشػيكاتيا، كعميػو غباتيار  تحقيؽ إلى بالفطرة تجمح
 المػرأة تكقػاف بهف عممان  ،!م ليا محؿ ال بفركؽ كننشغؿ التطكر، إلى ىذه الشيكة نترؾ كىؿ عميو، يكقؼ أف

                              
 . ِِّ/ٓكما بعدىا(، ابف مفمح: الفركع:  َِْ/َُ(ابف قدامة: المغني )ُ)
 (.ََُ/ّالمجتيد ) بداية : رشد (، ابفُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ِ)
 (.ُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ّ)
 (. ُّٗ/ٓالقناع ) كشاؼ : كما بعدىا(، البيكتي َِْ/َُ(ابف قدامة: المغني )ْ)
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 .(ُ)(الضرر يزاؿ)ذاتو يعد ضرران، ك بحد لمجماع

 ػ أف تكوف الغيبة لغير عذر: ٖ

كالحج والتجارة وطمػب العمػـ، فقػد اختمفػوا فػي حػؽ طمػب الزوجػة التفريػؽ  فإف كانت لعذر
 عمى قوليف:  

 .(ِ)المالكية : يجكز ليا طمب التفريؽ سكاء أكاف سفره لعذر أـ لغير عذر، كىك قكؿالقوؿ األوؿ

، ألف الحنابمػػػة: إذا غػػػاب الػػزكج عػػػف زكجتػػػو بغيػػػر عػػػذر كػػػاف ليػػػا طمػػػب التفريػػػؽ، كىػػػك رأم القػػػوؿ الثػػػاني
 .(ّ)ر مانع، كالمرض كنحكهستدامة الكطء حؽ لمزكجة ما لـ يكف في الزكج عذا

 ح: رأي الراجال

أرل أف األرجػػح فػػي المسػػهلة ىػػك اعتبػػار تضػػرر الزكجػػة قبػػؿ اعتبػػار شػػرعية الغيبػػة، ألف مػػف مقاصػػد 
الغيبػة  الشرع نفػي الضػرر، كال يجػدم الزكجػة نفعػان أف يغيػب زكجيػا غيابػان شػرعيان أك غيػر شػرعي إذا طالػت

 كتضررت بطكليا. 
 ػ إعذار الغائب: ٗ

إف مف أحكاـ القاضي فػي اإلسػبلـ أف ال يعجػؿ بػالحكـ قبػؿ إعػذار المحكػـك عميػو، قػاؿ ابػف فرحػكف:) 
ذا أعػػذر بكاحػػد أجػػزأه، قػػاؿ ابػػف جػػؿ أك رجمػػيفكينبغػػي لمقاضػػي أف ال يحكػـػ عمػػى أحػػد حتػػى يعػػذر إليػػو بر  ، كا 

، كالمحكػـك قػاؿ نعـػ أنظػره مػا لـػ يتبػيف لػدده ، فػإفؾ حجػةم فيقػكؿ الف يسػهلو أبقيػت لػالحاجب كيحكـػ بعػد أ
  ألنػػو قػػد تقػػكل حجػػة المػػدعى كالمتبػػادر لمػػذىف ىػػك المػػدعى عميػػو ،عميػػو أعػـػ مػػف المػػدعي كالمػػدعى عميػػو

 .(ْ)باإلبراء أك بغيره مف كجكه الحكـفيتكجو الحكـ عمى المدعي  ،عميو

طميقيػا الػزكج يخيػره بػيف الرجػكع إلييػا أك نقميػا إليػو أك ت فمذلؾ نص الفقياء عمى أف يكتب القاضػي إلػى
، ألف تحديػػد اآلجػػاؿ مػػف األمػػكر األساسػػية فػػي األحكػػاـ القضػػائية، كىػػك سػػنة كيضػػرب لػػو لػػذلؾ مػػدة مناسػػبة

 شرعية، كيرجع معظميا الجتياد القاضي إال ما كرد بتحديده شرعا كما سبؽ ذكره في مناسبات مختمفة.

ف اعتػذر لغيابػو بعػذر مقبػكؿ لـػ يفػرؽ عميػو عنػد قميا إليو أك طمقيا فبيػاا، أك نفإف عاد إليي الحنابمػة ، كا 
ف أبػػػى ذلػػػؾ لػػػو ، أك لػػـػ يكػػػف د بشػػػيء كقػػػد انقضػػػت المػػػدة المضػػػركبة، أك لػػـػ يػػػر كمػػػا ذكرنػػػا دكف المالكيػػػة، كا 

                              
 (.ّٖ/ُ: األشباه كالنظائر )السيكطي( ُ)
 (.ُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ِ)
 (. ُّٗ/ٓالقناع ) كشاؼ : كما بعدىا(، البيكتي َِْ/َُ( ابف قدامة: المغني )ّ)
 (.ْٔٓ/ُ( ابف فرحكف: تبصرة الحكاـ )ْ)
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 .(ُ)، أك كاف عنكانو ال تصؿ الرسائؿ إليو طمؽ القاضي عميو بطمبياعنكاف معركؼ
 الزوج وأسره:ثانياً: سجف 

إف المتهمؿ في مكضكع التفريػؽ لمحػبس كالػذم يشػمؿ األسػر ال يجػد رأيػان فقييػان صػريحان يجيػز ذلػؾ، إال 
أنو بناء عمى اختبلؼ الفقياء في حؽ الزكجة في طمب التفريؽ لمغيبة مف زكجيػا، يمكػف القػكؿ بػهف الفقيػاء 

 التالي:اختمفكا في حؽ التفريؽ بيف الزكجيف لحبس الزكج عمى النحك 
ال يػػركف التفريػػؽ  (ِ)،الظاىريػػةك الحنابمػػة فػػي الػػراجح عنػػدىـك الشػػافعيةك الحنفيػػةجميػػكر الفقيػػاء مػػف  -

لمحبس، أما الحنفيػة كالشػافعية كالظاىريػة ألنيـػ ال يػركف أساسػان التفريػؽ لمغيبػة، كأمػا الحنابمػة ألنيـػ اشػترطكا 
   غياب بعذر.في التفريؽ لمغياب عدـ كجكد عذر، كالحبس بالنسبة ليـ 

لػزكج يعطػي كالذيف قالكا بجكاز التفريؽ لمغيبة فإنو ال يكجد لدييـ نػص يقضػي بػهف حػبس ا (ّ)المالكيةأما  -
كلكف بالنظر إلى العمة التي عممكا بيا جػكاز التفريػؽ لمغيبػة كىػي تضػررىا مػف بعػد  ،لممرأة حؽ طمب التفريؽ

فرة كمتحققػػة فػػي حالػػة حػػبس الػػزكج لمػػدة أكثػػر مػػف زكجيػػا عنيػػا كلػػك كػػاف غيابػػو لعػػذر، فػػإف ىػػذه العمػػة متػػك 
   سنة، فالزكج في حبسو بمثابة الغائب.

"كحصػػكؿ  حيػػث قػػاؿ: ،ابػػف تيميػػةإف الػػرأم الكاضػػح كالػػذم يسػػتند عميػػو أكثػػر فػػي ىػػذه المسػػهلة ىػػك قػػكؿ  -
سػػكاء كػاف بقصػد مػف الػزكج أك بغيػر قصػد كلػك مػػع  ،الضػرر لمزكجػة بتػرؾ الػكطء مقػتض لمفسػ  بكػؿ حػاؿ

فػػػػالقكؿ فػػػػي امػػػػرأة األسػػػػير  ،كعمػػػػى ىػػػػذا ،رتػػػػو كعجػػػػزه كالنفقػػػػة كأكلػػػػى لمفسػػػػ  بتعػػػػذره فػػػػي اإليػػػػبلء إجماعػػػػان قد
 .(ْ)كالمحبكس كنحكىما ممف تعذر انتفاع امرأتو بو إذا طمبت فرقتو"

 :الرأي الراجح

يػؽ التفر  بجػكاز القػائميف كابػف تيميػة المالكيػة قػكؿ ىػك -أعمـػ كاهلل- باألخػذ كاألكلػى الػراجح أف أرل
 .زكجيا عنيا بعد نتيجة الزكجة عمى الكاقع لمضرر كرفع لممصمحة تحقيؽو  مف قكليـ في ًلمىا لمحبس

  ثالثًا: فقد الزوج:
ػػو  كأىٍفقىػػػدىه اهلل ًإيػػاه، كالفاًقػػدي مػػػف  الفقػػد لغػػة: فىقىػػػدى الشػػيءى يىٍفًقػػديه  فىٍقػػػدان كًفٍقػػدانان كفيقيػػكدان، فيػػك مىٍفقيػػػكده كفىًقػػػيده: عىًدمى

ٍكجييػػا أىك كلػػديىا أىك حميميػػا، كامػػرأىة فاًقػػده كىػػي الثكػػكؿ  كقيػػؿ: ىػػي التػػػي تتػػزكج بعػػدما النسػػاءً  : التػػػي يمػػكتي زى

                              
 (.َِْ/َُ(، ابف قدامة: المغني )ُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ُ)
: َِْ/َُ(، ابف قدامة: المغني )ّٕٗ/ّالمحتاج ) (، الشربيني: مغنيْٖٗ/ِالصنائع ) ائعبد: ( الكاسانيِ) (، ابف حـز

 (.ُّْ/َُالمحمى )
 (.ُّٓ/ّ( الدسكقي: حاشية )ّ)
 (.ِٔٓ/ُ( ابف تيمية: االختيارات الفقيية )ْ)
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ك جىف  فاقدان، كتػزكج مطمقػة، كالت فقُّػدي: تىطىمُّػبي  مػا غػاب مػف الشػيء،  ،كاف ليا زكج فمات، كالعرب تقكؿ: ال تىتىزى

 .(ُ)كاٍفتىقىدى الشيءى: طىمبو
 :يابعض أذكر متقاربة، بتعريفات المفقكد الفقياء عرؼاصطالحاً: 

كالميػػت باعتبػػار مآلػػو،  ،و خفػػي األثػػربهنػػو: "اسػـػ لمكجػػكد ىػػك حػػي باعتبػػار أكؿ حالػػو، كلكنػػ الحنفيػػةعرفػػو 
، كلخفػػاء أثػػر مسػػتقره ال يجػػدكف، قػػد انقطػػع عمػػييـ خبػػره كاسػػتتر عمػػييـ أثػػره، كبالجػػد كأىمػػو فػػي طمبػػو يجػػدكف
 .ِ()كربما يتهخر المقاء إلى يـك التناد" ربما يصمكف إلى المراد،

 .(ّ)عنو" الكشؼ يمكف كلـ خبره انقطع " مف بهنو: المالكية كعرفو

 .(ْ)خبره" كانقطع غاب مف: "أنو الشافعية عند كجاء

 .(ٓ)اليبلؾ" ظاىرىا لغيبة خبره انقطع ىك: "الذم الحنابمة كعند

 التعريؼ المختار:

 أم الحػاؿ كجيػؿ الغيػاب، كىػك كاحػدان، معنػى يحمػؿ جميعيػا أف التعريفػات ىػذه مػف يظيػر كالػذم
 السػبلمة، ظاىرىػا اليػبلؾ، كأخػرل ظاىرىػا غيبػة بػيف فرقػكا قػد الحنابمػة أف إال كالمػكت كالحيػاة المكضػع
ف عنػدىـ مفقػكدان  يعتبػر ال األخيػرة فصػاحب  طمػب أك تجػارة، طمػب فػي خػرج كمثالػو مػف غيبتػو، طالػت كا 

 يخرج أك أىمو، بيف يفقد أك يرجع، كلـ لمصبلة بمف خرج لو فمثمكا اليبلؾ ىرىاظا غيبة غاب مف أما عمـ،
 .خبر لو يظير كيرجع، فمـ حاجتو ليقضي قريب مكاف إلى

 انقطػاع ألف الحنابمػة  إليػو ذىػب ممػا كأشػمؿ أعـػ المفقػكد تعريػؼ في الفقياء جميكر إليو ذىب ما إف
 أك سػالمان، يعػكد ثـػ اليػبلؾ، غيبػة ظاىرىػا اإلنسػاف غيػبي كلربمػا غيبتػو، نػكع بيػاف عػف يغنػي الغائػب خبػر
 .ىبلكو فيتبيف السبلمة، ظاىرىا غيبة يغيب

 مشروعية التفريؽ لمفقد:

 وعميػو فػإف مفقػودًا، غائػب كػؿ ولػيس غائػب، مفقػود فكػؿ غيبتو، عمى يدؿ الزوج فقداف إف
 لمفقد. التفريؽ بطمب الخاصة األحكاـ عف تختمؼ لمغيبة، التفريؽ بطمب الخاصة األحكاـ

 كقد اختمؼ الفقياء في حؽ طمب التفريؽ لفقد الزكج عمى قكليف:
                              

 (. ِٖٗ/َُ( ابف منظكر: لساف العرب )ُ)
 (. ّْ/ُُ( السرخسي: المبسكط )ِ)
 (. ُٓٓ/ْ: مكاىب الجميؿ )( الحطابّ)
 (.َْْص الكىاج ) ( الغمراكم: السراجْ)
 (.ُِْ/ٓ( البيكتي: كشاؼ القناع )ٓ)
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 بينيمػا، يفرؽ كال التفريؽ، طمب المفقكد المرأة ليس: ال تزكؿ الزكجية ما لـ يثبت مكتو، كعميو القوؿ األوؿ

ف  .ُ()حـز وابف رواية في وأحمد الجديد، في والشافعية الحنفية، إليو ما  ذىب كىذا ذلؾ، طمبت كا 

 كىػذا المطمكبػة، ،المػدة تربص بعد إليو كتجاب زكجيا، مف التفريؽ طمب المفقكد المرأة يحؽ: القوؿ الثاني
   .ِ()في الغيبة الي ظاىرىا اليبلؾ والحنابمة القديـ، في والشافعية المالكية، إليو ذىب ما

 األدلة:

 أدلة القوؿ األوؿ:

 ؿ عمى النحك التالي:كاستدلكا عمى ذلؾ بالسنة كاألثر كالمعقك 

 أوًل: السنة:

 .ّ()"امرأة المفقود امرأتو، حتى يثتييا الخبر": -صمى اهلل عميو كسمـ -قكلو

 زكجتػو، كبػيف بينػو يفػرؽ فػبل أمره، كخفي الزمف طاؿ ميما نكاحو عمى تبقى المفقكد امرأة : إفوجو الدللة
 .ىبلكو ثبت إذا إال

 ثانياً: األثر:

كم  .ْ()طبلؽ" أك مكت يهتييا حتى فمتصبر ابتميت امرأة في امرأة المفقكد: "ىي قاؿ –عميان  أف ري

 .الطبلؽ أك المكت بتحقؽ إال لغيره تحؿ كال بالصبر، مهمكرة المفقكد امرأة : إفوجو الدللة

 ثالثاً: المعقوؿ:

 مػاؿحيزاالحت فػي كمكتػو لمتفريػؽ، مكجبػان  سػببان  لػيس غيبتػو كمحػض يقينػان، ثابػت الغائػب نكػاح إف
 .ٓ()(بالشؾ يزاؿ ل اليقيف)ك فيو، كمشككؾ

 أدلة القوؿ الثاني:

                              
: المحمى ِّْ/ٓ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ِٓٓ/ٓ(، الشافعي: األـ )ّْ/ُُ( السرخسي: المبسكط )ُ) (، ابف حـز
(َُ/ُّّ .) 
 (. ُِْ/ٓ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ّٕٗ/ّ) (، الشربيني: مغني المحتاجِْٗ/ّ( الدسكقي: حاشية )ِ)
(. ْْٓ/ٕكفاتو، ) يقيف يهتييا حتى امرأتو المفقكد امرأة قاؿ مف باب/ العدد، كتاب/ الكبرل: ) السنف ( أخرجو البييقي فيّ)

ية: كقد سئؿ أبك حاتـ عنو فقاؿ: منكر كفي إسناده سكار ابف مصعب عف محمد بف شرحبيؿ كىما مترككاف، انظر: الدرا
سناده ضعيؼ، كضعفو أبك حاتـ كالبييقي كعبد الحؽ كابف القطاف كغيرىـ، تمخيص ُّْ/ِ ، قاؿ ابف حجر: كا 

 . ُِٓ/ّ، مصنؼ ابف أبي شيبة: َّّ، مسند الشافعي: ُِّ/ّ، الدارقطني: ْْْ/ٕ، كانظر:البييقي: ِِّ/ّالحبير:
 (.َٗ/ٕ( عبد الرزاؽ: المصنؼ )ْ)
 (.َٓ/ُ) السيكطي: األشباه كالنظائر(. كمصدر القاعدة الفقيية ىك: ْٖٕ/ِ( المرغيناني: اليداية )ٓ)
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 عمى النحك التالي: باألثر والمعقوؿكاستدلكا عمى ذلؾ 

 أوًل: األثر:

حديث عمر في المفقكد، مع مكافقػة الصػحابة لػو، كتػركيـ إنكػاره  كنػص حػديث عمػر فػي المفقػكد بطكلػو  -
ةى اٍلًعشىػاًء فىفيًقػدى فىاٍنطىمىقىػًت اٍمرىأىتيػوي ًإلىػى رىجيبلن : )أف  كما أكرده ابف عبد البر ػبلى مايى مىعى قىٍكًمًو صى ًمٍف قىٍكًمًو خىرىجى ًلييصى

د ثىتٍػوي بًػذىًلؾى  ،عيمىرى ٍبًف اٍلخىط ػابً  ػد قيكىىا فىهىمىرىىىػا أىٍف تىتىػرىب صى أىٍربىػعى ًسػًنيفى فىتىرىب   ،فىحى ػٍف ذىًلػؾى قىٍكمىيىػا فىصى ػٍت فىسىػهىؿى عى صى
ك جى ثيػػـ   كىىػػا أىٍف تىتىػػزى ػػد قيكىىا فىهىمىري ػػٍف ذىًلػػؾى قىٍكمىيىػػا فىصى ػػهىؿى عى ػػرى فىهىٍخبىرىتٍػػوي بًػػذىًلؾى فىسى ـ  أىتىػػٍت عيمى يىػػا اأٍلىك ؿى قىػػًدـى ثيػػ ٍكجى ًإف  زى

ػافى الط   ـي الز مى ػٍذرنا فىاٍرتىفىعيكا ًإلىى عيمىرى ٍبًف اٍلخىط اًب فىقىاؿى عيمىري يىًغيبي أىحىديكي يىاتىػوي قىػاؿى ًإف  ًلػي عي ـي أىٍىميػوي حى ًكيػؿى الى يىٍعمىػ
ػػابىٍتًني الٍ  ػػبىٍتًني اٍلًجػػفُّ أىٍك قىػػاؿى أىصى ػػاًء فىسى ةى اٍلًعشى ػػبلى ػػعى قىػػٍكًمي صى ػػماي مى ػػٍذريؾى قىػػاؿى خىرىٍجػػتي أيصى ػػا عي ًجػػفُّ فىكيٍنػػتي قىػػاؿى فىمى

ـٍ ًجف  ميٍؤًمنيكفى فىقىا ػا ًدينيػؾى ًفيًيـٍ زىمىاننا فىغىزىاىي ػابيكا فىقىػاليكا مى ابيكا لىييـٍ سىبىايىا فىكيٍنتي ًفػيمىٍف أىصى مىٍيًيـٍ كىأىصى كا عى ـٍ فىظىيىري تىميكىي
بىػٍيفى اٍلقيفيػكؿً  كنًػي بىػٍيفى اٍلميقىػاـً كى ي ري فىػهىٍقبىميكا  ،فىػاٍختىٍرتي اٍلقيفيػكؿى  ،قيٍمتي ميٍسًمـه قىاليكا أىٍنتى عىمىى ًديًننىا الى يىًحؿُّ لىنىا سىػٍبييؾى فىخى

ػا كىػافى طىعىاميػؾى قىػاؿى اٍلفيػكؿي  اري ًريحو أىت ًبعييىا قىاؿى فىمى ًبالن يىاًر ًإٍعصى ـي مىًعي ًبالم ٍيًؿ يىًسيري يىٍحديك ًبي كى ـٍ ييػٍذكىًر اٍسػ ػا لىػ مى كى
ػ ػدىؼي مى ػدىؼي قىػاؿى قىتىػادىةي اٍلجى مىٍيًو قىاؿى فىمىا كىػافى شىػرىابيؾى قىػاؿى اٍلجى ػري بىػٍيفى الم ًو عى ي ػرىهي عيمى ػٍر ًمػفى الش ػرىاًب قىػاؿى فىخى م  ـٍ ييخى ا لىػ

 .(ُ)(اٍلمىٍرأىًة كىالص دىاؽً 
 ِ()ثانياً: المعقوؿ:

 .ىنا حاصؿ كىك االستمتاع، لفكات كالعن ة  بالجب النكاح مف الخركج لممرأة إف -

 .كأكلى أبمغ كىذا كالظيار، باإليبلء الكاقع الضرر لرفع كضع الحاكـ -

 الرأي الراجح:

 فػي الحػؽَّ  المفقود لمرأة بثف كافقيـػ كمف المالكية ىك قكؿ -كاهلل أعمـ -أرل أف األرجح في المسهلة 
 اآلتية: لؤلسباب المطمكبة كذلؾ المدة تربص بعد زوجيا مف التفريؽ طمب

ي ذلػػؾ عمػػى إف القػػكؿ بعػػدـ التفريػػؽ يتنػػافى مػػع المقاصػػد الشػػرعية مػػف رفػػع الضػػرر كالحػػرج ، كيعتمػػد فػػ -
 حديث بينت مدل ضعفو.

 .كزيادة المفقكد غائب ألف أكلى  باب مف لمفقد تثبت فؤلف لمغيبة، التفريؽ مشركعية ثبتت إذا -

 المدة التي تتربصيا زوجة المفقود:

                              
(   قاؿ ابف عبد البر: ىذا خبر صحيح مف ركاية العراقييف كالمكييف مشيكر، كقد ركل معناه المدنيكف في المفقكد إال أنيـ ُ)

ؽ، انظر: ابف عبد البر: التمييد: لـ يذكركا معنى اختطاؼ الجف لمرجؿ، كال ذكركا تخيير المفقكد بيف المرأة كالصدا
(ُِ/ُْٖ .) 
 (.ّٕٗ/ّ( الشربيني: مغني المحتاج )ِ)
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 زكجيا في تحديد المدة عمى المذاىب التالية: التفريؽ لفقد طمب المرأة في لقد اختمؼ القائميف بحؽ

الشػػافعي : تتػػربص أربػع سػػنيف، كتعتػػد لمكفػػاة أربعػػة أشػير كعشػػران، كتحػػؿ لػػؤلزكاج، كىػك قػػكؿ المػػذىب األوؿ
 .ُ()في القديـ

 عمػى كسػببو، كذلػؾ الفقػد مكػاف بػاختبلؼ التػربص تختمػؼ بهف مدة ،المالكية: ما ذىب إليو المذىب الثاني
 ِ():التالي النحك

 .خبره عف كالعجز عنو، البحث بعد سنيف، أربع زكجتو تؤجؿ اإلسبلـ، دار في المفقكد -

 .التعمير مدة النتياء زكجتو تبقى كاألسير، الشرؾ  أرض في المفقكد -

 .الصفيف انفصاؿ بعد زكجتو تعتد المسمميف، بيف الفتف في المفقكد -

 .عنو كالكشؼ النظر بعد سنة يؤجؿ كالكفار المسمميف بيف الفتف في المفقكد -
 النحػك عمػى كذلػؾ الغيبػة، نػكع بػاختبلؼ التػربص تختمػؼ بػهف مػدة ،حنابمػةال: ما ذىب إليو المذىب الثالث

 ّ()التالي:

 .الكفاة عدة تعتد ثـ أربع سنيف، تتربص زكجتو اليبلؾ  ظاىرىا غيبة في المفقكد -

، طمػب أك تجػارة، فػي كالمسػافر السبلمة  ظاىرىا حالة في المفقكد -  مػدة تتػربص أف زكجتػو كحكمػو العمـػ
 تحػؿ ثـػ كفػاة، عػدة زكجتػو تعتػد ثـػ تسػعيف، بتمػاـ ذلػؾ كيقػدر منيػا، أكثػر يعػيش ال أنػو الظػف عمػى يغمػب

 لؤلزكاج.
 الرأي الراجح:

مػػف   -رضػػي اهلل عنػػو -أرل أف األرجػػح فػػي المسػػهلة ىػػك تحديػػد المػػدة لػػكلي األمػػر، ألف فعػػؿ عمػػر 
ت مػػػف صػػػعكبة أمرىػػػا بػػػالتربص أربػػػع سػػػنيف يرجػػػع لمظػػػركؼ التػػػي كػػػاف يخضػػػع ليػػػا النػػػاس فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػ

التحرم، كعدـ تيسر التنقؿ، كالحاجة إلى الػزمف فػي كػؿ ذلػؾ، أمػا فػي عصػرنا، فنػرل إمكانيػة تقمػيص المػدة 
رقػو، كفعػؿ بحسب ما يراه الخبراء فػي ذلػؾ، فمػيس فػي المسػهلة نػص نبػكم يحػـر تجػاكزه، كال إجمػاع يحػـر خ

سػػنيف فمػػا فػػكؽ، قػػد يحمػػؿ مضػػرة كبيػػرة يرجػػع لكاليتػػو، ثػـػ إف تحديػػد المػػدة بػػهربع  -رضػػي اهلل عنػػو  -عمػػر 
 لممرأة لـ يكمفيا الشرع بتحمميا.

 رابعًا: تعميؽ الزوجة:

                              
 (.ّٕٗ/ّ( الشربيني: مغني المحتاج )ُ)
 (. ّْٔ-َّْ/ّ( الدسكقي: حاشية )ِ)
 (. ِّْ-ُِْ/ٓ( البيكتي: كشاؼ القناع )ّ)
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 التعميؽ في المغة:

ؽ أم مكقػػػكؼ غيػػػر مػػػف عمقػػػت الشػػػيء أعمقػػػو تعميقػػػان، كعمقػػػت األمػػػر إذا أكقفتػػػو، كقػػػكؿ معمٌػػػ
َفَتَذُروَىا َكالُمَعمََّقةِ :  -عز كجؿ-مطمؽ بحكـ، كقكلو 

 ذات بعػؿ، مػػػا كال تكػػػكف أيػػٌ ، ىي التػػي ال(ُ)
ف أسػػكت »ككػػػػػذلؾ قػػكؿ المػػرأة فػػي حػػػػديث أـ زرع:  ،كػػهف أمرىػػا لػػيس بمسػػتقر إف أنطػػؽ أطمػػؽ، وا 

 (ّ).(ِ)«أعمؽ

 التعميؽ في الشرع:

لقد عرؼ الفقياء المرأة المعمقة بتعريفات عدة يمكف حصرىا في اتجػاىيف أحػدىما لمجميػكر 
 ؾ عمى النحك التالي:كذل ،كاالتجاه اآلخر لمحنفية

 .ىي التي ليست بَثّيـ ول ذات زوج: عرفكا المرأة المعمقة بهنياالتجاه األوؿ: 

 .(ٕ)الحنابمة، ك(ٔ)الشافعية، ك(ٓ)المالكيةكجميكر الفقياء مف  (ْ)ابف عباسكىذا التعريؼ اتجو إليو 

كلكػف ىػذا  ،غـ مػف أنيػا متزكجػةفجعمػكا المعمقػة بمنزلػة األيػـ بػالر  ،كاأليـ ىػي المػرأة التػي ال زكج ليػا
 الزكاج غير فاعؿ بسبب ىجرانيا كمفارقة زكجيا ليا كىذا مف باب المجاز.

 التجاه الثاني:

 .(ٖ)ىي التي ليا زوج قد أعرض عنياالمرأة المعمقة بهنيا:  الحنفية عرؼ

 :التعريؼ المختار

إذ  ،مػف التعريفػات أف تعريؼ الحنفيػة أكثػر كضػكحان مػف غيػره رلمف خبلؿ ما سبؽ فإنني أ
جعػػؿ حقيقػػة التعميػػؽ تتمثػػؿ فػػي إعػػراض الػػزكج عػػف زكجتػػو كبغػػض النظػػر عػػف سػػبب التعميػػؽ، بينمػػا 

 التعريفات األخرل ليا عمكـ أكثر.

 ثـ إف جكىر التعميؽ يتمثؿ في نقطتيف أساسيتيف ىما:

                              
 ( . ُِٗ( سكرة النساء: مف اآلية ) (ُ
 (. ُٖٗٓ(، )ح  ِٕ/ٕب/النكاح ، باب/حسف المعاشرة مع األىؿ ، ) ( أخرجو البخارم في صحيحو: ) كتاِ)
 ( . ََِ/ِٔ(، الزبيدم : تاج العركس ) ُِٔ/َُ(، ابف منظكر: لساف العرب )  ُِٓ/ْ( ابف فارس: مقاييس المغة ) ّ)
ف امرأة خافت مف بعميا نشكزا أك إعراضا{]النسْ)  ( ( .ْٗ/ٔ[،) ُِٖاء: ( صحيح البخارم: ) كتاب/ تفسير القرآف،  باب/}كا 
 (ْٗٓ/ُ( عرؼ المالكية المرأة المعمقة بهنيا: ىي التي ليست بذات زكج كال فارغة مف زكج. انظر: المكاؽ: التاج كاإلكميؿ )ٓ)
 (.ّٓٔ/ٗ( حيث عرفكىا بهنيا: ىي التي ليست بزكجة كال مفارقة. انظر: الماكردم: الحاكم الكبير )ٔ)
 (.ُٖٗ/ٓنيا: ىي التي ليست ذات بعؿ كال مطمقة. انظر: البيكتي: كشاؼ القناع )( عرفكا المرأة المعمقة بهٕ)
 (.َُْ/ ِ( الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ٖ)
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 ال. ـسكاء كانت ىي التي تطمب الطبلؽ أ ،امتناع الزكج عف طبلؽ زكجتو -ُ

كبغض النظر عف سػبب التعميػؽ ىػؿ ىػك مػف الزكجػة أـ  ،ستيفاء الزكجة لحقكقيا الزكجيةا عدـ -ِ
 مف الزكج.

امتناع الزوج عف طالؽ زوجتو مع عػدـ اسػتيفائيا لحقػوؽ  :اء عميو يمكف تعريؼ التعميؽ بهنوكبن
 الزوجية.

 الحكـ الشرعي لتعميؽ الزوجة:

خبلقيػػػات األقػػػيـ ك مػػػف الميػػػا مجمكعػػػة إف الحيػػػاة الزكجيػػػة مبنيػػػة عمػػػى المػػػكدة كالمحبػػػة كتحك
كتسػػتند إلػػى أسػػس فػػإذا حصػػؿ االخػػتبلؿ فػػي ىػػذه األسػػس كأصػػبحت الحيػػاة عسػػيرة كمصػػدران لمشػػقاء 
كالًخصػػاـ، بػػدالن مػػف أف تكػػكف سػػببان لبلئػػتبلؼ كالكئػػاـ كتبػػاديؿ المػػكد ة كالرحمػػة، فػػإف اهلل شػػرع الفػػراؽ 

بلـ الرفيػػػع، فنيػػػى الػػػزكج عػػػف التعسػػػؼ فػػػي التػػػزاـ قػػػيـ اإلسػػػشػػػرع الطػػػبلؽ كيكػػػكف ذلػػػؾ بػػػالمعركؼ ك ك 
ف كصػػمت الحيػػاة إلػى مػػا كصػػمت  لحػػاؽ األذل بزكجتػو كتعميقيػػا حتػى كا  اسػتعماؿ حقػػو فػي الطػػبلؽ كا 

 إليو.

صكر ظمـ الزكج لزكجتو كىك مف األمكر الجاىمية  عتبر تعميؽ المرأة مف أبشع كأشنعيي 
كتاب كالسنة كالمعقكؿ، كذلؾ كليس مف اإلسبلـ في شيء، كلقد دؿ عمى تحريمو نصكص مف ال

 عمى النحك التالي: 
 أوًل: الكتاب :

ـْ َفالَ  َوَلف: -تعالى-لوقك  -ُ َتِميُموْا ُكؿَّ اْلَمْيِؿ َفَتَذُروَىا  َتْسَتِطيُعوْا َأف َتْعِدُلوْا َبْيَف النَِّساء َوَلْو َحَرْصُت
ف ُتْصِمُحوْا َوَتتَُّقوْا َفِإفَّ المّ  َو َكاَف َغُفورًا رَِّحيماً َكاْلُمَعمََّقِة َواِ 

(ُ). 

تعميػػؽ الزكجػػة كعمػػى ذـ ىػػذا الفعػػؿ  يػػة داللػػة كاضػػحة كصػػريحة عمػػى تحػػريـدلػػت اآلوجػػو الدللػػة : 
كذلػػؾ فػػي قكلػػو تعػػالى: ) فتػػذركىا كالمعمقػػة (، فػػبل يجػػكز لمػػزكج أف يتعسػػؼ فػػي اسػػتخداـ حقػػو فػػي 

كزكجػة يحتػـر حقكقيػا كيحسػف يبقييػا  الطبلؽ، كيرفض أف يطمؽ زكجتو زيادة في الظمػـ كاألذل، كال
 .(ِ)عشرتيا

ـُ النََّساء َفَبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفَثْمِسُكوُىفَّ ِبَمْعػُروٍؼ َأْو َسػرُِّحوُىفَّ ِبَمْعػُروٍؼ : -تعالى -قكلو -ِ َذا َطمَّْقُت َواِ 
ـَ  َوَل ُتْمِسُكوُىفَّ ِضرَاراً  َتتَِّخُذَوْا آَياِت الّمِو ُىػُزوًا َواْذُكػُروْا  َنْفَسُو َولَ لََّتْعَتُدوْا َوَمف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَقْد َظَم

                              
 ( .ُِٗ( سكرة النساء: مف اآلية )ُ)
 (  .ّْٓ/ُ( الجصاص: أحكاـ القرآف )ِ)
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ـْ مَِّف اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمةِ  ِنْعَمَت الّموِ  ـْ َوَما َأنَزَؿ َعَمْيُك َيِعُظُكـ ِبِو َواتَّقُػوْا المّػَو َواْعَمُمػوْا َأفَّ المّػَو  َعَمْيُك

َشْيٍء َعِميـٌ  ِبُكؿِّ 
(ُ). 

َذا َبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفَثْمِسُكوُىفَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َفاِرُقوُىفَّ ِبَمْعُروؼَفإِ  :-تعالى-كقكلو -ّ
(ِ) . 

الػزكج أف يراجػع زكجتػو بقصػد  -سػبحانو كتعػالى -رعاشػنيػى ال: جو الدللة مف اْليتيف السابقتيفو 
عػده ظالمػان االعتػداء ك ضػراران، ككصػؼ مػف فعمػو ب -عػز كجػؿ – ايدة كاإلضرار بيا، إذ سماه اهللالمك

ىذا التصرؼ مف الزكج ىزؤان بآياتو تعالى  ألنػو اسػتغؿ مػا أعطػي مػف  -عز كجؿ-اهلل لنفسو كجعؿ
العصػػػمة اسػػػتغبلالن بشػػػعان، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف إمسػػػاؾ الػػػزكج لزكجتػػػو بغػػػرض اإلضػػػرار بيػػػا ممنػػػكع 

 .(ّ)شرعان 
قصػد أف يمنعيػا النكػاح  : "ىذا يدؿ عمػى أف الرجعػة ال تكػكف إال بقصػد الرغبػة، فػإفابف العربيقاؿ 

 .(ْ)كيقطع بيا في أمميا مف غير رغبة اعتداء عمييا فيك ظالـ لنفسو"
َفال َتْعُضُموُىفَّ َأْف َيْنِكْحَف َأْزواَجُيفَّ : -عز كجؿ-قكلو  -ْ

(ٓ).  

: إف تعميؽ الزكجة ىك نكع مػف العضػؿ إذ بتعميػؽ الػزكج ليػا سػكؼ يفػكت عمييػا فرصػة وجو الدللة
غير الزكج المعمؽ  ألنيا لـ تطمؽ فتعتد عدة المطمقة ثـ تنتظر الخط اب، فتبقى محبكسة الزكاج مف 

 . (ٔ)بقفص الزكجية كىذا حراـ
: "إذا كػاف خطابػان لمػزكج فيػك يػدؿ عمػى أف مػف حقيػا إذا لػـ يمػؿ إلييػا أف ال يعضػميا الجصاصقاؿ 

 .(ٕ)عف غيره بترؾ طبلقيا"

ِباْلَمْعُروؼِ  َوَعاِشُروُىفَّ : -عز كجؿ-قكلو  -ٓ
(ٖ) . 

: أمر اهلل سبحانو كتعالى الزكج بهف يعاشر زكجتو بالمعركؼ كفي تعميقو ليا يتنافى مع وجو الدللة
 .(ٗ)قصد، فيككف تعميقو ليا حراـ شرعاىذا الم

                              
 ( .ُِّ( سكرة البقرة: مف اآلية )ُ)
 ( .ِ( سكرة الطبلؽ: مف اآلية )ِ)
 ( .َِٕ/ُعربي: أحكاـ القرآف )ابف ال (ّ)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كرقـ الصفحة.( ْ)
 ( .ِِّسكرة البقرة: مف اآلية )( ٓ)
 (.َّٕ/ِابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )( ٔ)
 ( .ّْٓ/ُ( الجصاص: أحكاـ القرآف )ٕ)
 ( .ُٗ( سكرة النساء: مف اآلية )ٖ)
 (.ٕٗ/ٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )ٗ)
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ـْ َأْف َتِرثُػػوا النَِّسػػاَء َكْرًىػػا: -عػػز كجػػؿ-قكلػػو  -ٙ َوَل َتْعُضػػُموُىفَّ  َيػػا َأياَيػػا الَّػػِذيَف آَمُنػػوا َل َيِحػػؿا َلُكػػ

ُمَبيَِّنةٍ  َأْف َيْثِتيَف ِبَفاِحَشةٍ  َتْذَىُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُىفَّ ِإلَّ لِ 
(ُ) . 

يػػة الكريمػػة عمػػى تحػػريـ عضػػؿ الػػزكج لزكجتػػو بػػهف يعمقيػػا كال يحسػػف عشػػرتيا : دلػػت الوجػػو الدللػػة
 . (ِ)كيضيؽ عمييا ليضطرىا بذلؾ إلى االفتداء منو بميرىا

ػػارى  -اْبػػُف َعبَّػػاٍس قىػػاؿى  ٍنييمى ػػًؿ تىكيػػكفي لىػػوي فػػي تفسػػير اآليػػة السػػابقة -ًضػػيى الم ػػوي عى : ىىػػذىا ًفػػي الر جي
ػا سىػاؽى ًإلى  تىريد  ًإلىٍيًو مى ارُّىىا ًلتىٍفتىًدمى كى مىٍيًو مىٍيره فىييضى لىيىا عى ٍحبىًتيىا كى ٍرأىةي كىىيكى كىاًرهه ًلصي ٍيػًر، فىنىيىػى اٍلمى ٍييىػا ًمػفى اٍلمى

 .(ّ)"ٍف ذىًلؾى الم وي تىعىالىى عى 

: ال ( أمول تعضػػػموىف لتػػػذىبوا بػػػبعض مػػػا آتيتمػػػوىف: " قكلػػػو تعػػػالى )ابػػػف كثيػػػركقػػػاؿ 
تضاركىف في العشرة لتترؾ لؾ ما أصػدقتيا أك بعضػو أك حقػان مػف حقكقيػا عميػؾ، أك شػيئان مػف ذلػؾ 

 .(ْ)عمى كجو القير ليا كاالضطياد"
 ثانيًا: السنة النبوية :

 .(٘)«ل ضرر ول ضرار»: -اهلل عميو كسمـصمى  –قاؿ رسكؿ اهلل  -ُ

نيػػى عػػف إلحػػاؽ الضػػرر بػػالغير ابتػػداء، أك مقابمػػة  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ –: أف النبػػيالدللػػةوجػػو 
دخالو عمػى الغيػر ممنػكع كػذلؾ، كتعميػؽ الزكجػة ىػك ضػرر يمحػؽ  الضرر بضرر، فالضرر ممنكع كا 

سكاء كاف سبب التعميؽ منو أك مف زكجتو بيا فبل يجكز أف يضر بيا زكجيا بهم حاؿ مف األحكاؿ 
أف يسػتعمؿ ىػذا الحػؽ بكجػوو مشػركع  جعؿ الطبلؽ بيد الػزكج، كلكػف يجػب عميػو -عز كجؿ–، فاهلل 

كفقػان لمػا أمػر بػػو الشػرع كأذف بػو، كلػيس لػػو ممارسػة حقػو عمػى نحػػك يترتػب عميػو اإلضػرار بالزكجػػة، 
 مف شدة ما ىي  (ٔ)بالمسجكنة فٌسر المعمقةاإلضرار أـ ال، كىذا ما جعؿ بعض السمؼ ي سكاء أقصد

 .(ٕ)لؾ البد مف إزالة ىذا الضررفيو مف اإليذاء كاإلضرار لذ

 . (ِ)«ِعْنَدُكـْ (ُ)َأَل َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيرًا، َفِإنََّما ُىفَّ َعَوافٌ »: -صمى اهلل عميو كسمـ –قكلو  -ِ

                              
 (.ُٗ( سكرة النساء: مف اآلية )ُ)
 (.ُُِ/ ٖ( الطبرم: جامع البياف )ِ)
 (.ُٖٔ/ ِ( البغكم: تفسير البغكم )ّ)
 (.ُُِ/ ٖ(. الطبرم: جامع البياف )ُِْ/ِ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ْ)
(. قاؿ األلباني: ُِّْ(،حْٖٕ/ِ( أخرجو ابف ماجة في سننو: )كتاب/األحكاـ، باب/ مف بنى في حقو ما يضر بجاره، )ٓ)

 (. َْٖ/ّصحيح لغيره، انظر: إركاء الغميؿ ) 
 ( .ُِٗ/ٗ( الطبرم: جامع البياف )ٔ)
 (.ُِِ/ِ( الصنعاني: سبؿ السبلـ )ٕ)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=4&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=19#docu
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كيعتبػر تعميػؽ  ،(ّ)نيػى عػف إلحػاؽ الضػرر بالنسػاء -صػمى اهلل عميػو كسػمـ –: أف النبيالدللةوجو 

 المرأة ضرر.
 :ثالثًا: المعقوؿ

 كيستدؿ عمى ذلؾ مف عدة كجكه:

ينافي المكدة كاإلخاء كمػا أمػر اهلل  إف بقاءىا معمقة مع طكؿ المدة أمر غير محمكد شرعان، ألنو .ُ
ف المضار كالمفاسد مع ما يترتب عمى اإلمساؾ م بو مف اإلمساؾ بمعركؼ أك التسريح بإحساف

 .كالظمـ كاإلثـ

لحاؽ األذل كالضرر باآلخريف كتضييع الحقكؽ كىذا مخالؼ  .ِ فيو خركج عف اآلداب كاألخبلؽ كا 
 لقيـ اإلسبلـ الرفيع.

إف التعميؽ ال يقتصر أثػره عمػى الػزكجيف فقػط بػؿ يتعػدل إلػى األسػر بحيػث تنشػه القطيعػة بيػنيـ  .ّ
 كتتكلد العداكة كالبغضاء بسبب ذلؾ.

تبر التعميؽ طريقان لمفاحشة ألف ىجر المرأة كحرمانيا مف المعاشرة، يجعؿ المرأة أكثػر عرضػة يع .ْ
 جػراء الرذيمػة، بتفشي المجتمع كذلؾ عمى تدخؿ لمكقكع في ما حـر اهلل كىذا بدكره يعتبر مفسدة

 مػف إال كشػيكاتيا، رغباتيػا إشباع دكف ليا كترؾ زكجيا بسبب تعميقيا، لمفاحشة  ارتكاب المرأة
 الطاىرات. المؤمنات مف رحـ اهلل

، فيك منػاؼ لمفطػرة التػي ؤلصكؿ الشرعية بنص الكتاب كالسنةعبلكة عمى ككف التعميؽ مخالفان ل .ٓ
فطر اهلل الناس عمييا أحراران بحدكد مػا شػرعو اهلل ليػـ كالتعميػؽ يسػمب المػرأة حريتيػا الشػرعية بػؿ 

لزكجيػػة أف تمػػكت أك يمػػكت ىػػك كعنػػد اهلل كيسػػمبيا التصػػرؼ فػػي ذاتيػػا كتبقػػى مكبمػػة فػػي قيػػكد ا
 .يختصماف كىك أحكـ الحاكميف

 اجتمػاع أف عقػؿ ذي كػؿ يخفى عمى ل فإنو التعميؽ، عمى المترتبة لممفاسد العرض ىذا بعد
ف كػاف بسػبب يعػود إلييػا وبالتػالي يػؤثر ذلػؾ  تمؾ المفاسد دليؿ عمى مدى حرمة تعميؽ الزوجة وا 

 عمى إحصانيا.

 

                                                                                      
 (.َُِ/ُٓأسرل في أيديكـ، انظر: ابف منظكر: لساف العرب )«: عكاف عندكـ»( معنى قكلو: ُ)
(. قاؿ ُُّٔ(، حْٗٓ/ّضاع، باب/ ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا، )( أخرجو الترمذم في سننو: ) أبكاب/الر ِ)

 ( . ٕٗ/ ٕاأللباني : حسف، انظر: إركاء الغميؿ ) 
 (.ُِٔ/ّ( العثيميف: شرح رياض الصالحيف )ّ)
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 يؽ لمضرر:خامسًا: التفر 

 .ٔ()النفع ضد ضىرر مف :لغة الضرر

 المػراد، عمػى المغػكم المعنػى لداللػة كذلػؾ الفقيػاء، قػدامى عنػد لمضػرر تعريػؼ عمػى أقػؼ لـػاصػطالحًا: 
 .ِ()كسبيا الزكجة، كضرب شرعان  يجكز ال ما: بقكليـ لو أمثمة بذكر فاكتفكا

 يعرضػيا أك نفسػيا أك الزكجػة ببػدف األلـػ أك األذل يمحػؽ مػا كؿ  "بقكلو: زيداف الكريـ عبد عرفو كقد
 .ّ()لميبلؾ"

بػػهف أنػػكاع اإليػػذاء الػػذم يعػػد ضػػرران يتمثػػؿ فػػي اإليػػذاء بػػػالقكؿ أك  ،يمكػػف القػػكؿمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ 
   اإليذاء بالفعؿ كذلؾ عمى النحك التالي:
 أوًل: إيذاء الزوج لزوجتو بالقوؿ: 

جتػػو مػػػف أقػػكاؿ أك ألفػػاظ تيػػيف كرامتيػػػا يتمثػػؿ اإليػػذاء بػػالقكؿ فػػي كػػػؿ مػػا يكجيػػو الػػزكج لزك 
كعمى سبيؿ المثاؿ قياـ الػزكج بسػب زكجتػو كشػتميا بهلفػاظ بذيئػة  ،ىا كتحط مف شهنياءكتجرح كبريا

أك إىانػػة كرامتيػػا كغيػػر ذلػػؾ مػػف أنػػكاع اإليػػذاء القػػكلي الػػذم يعتبػػر إىانػػة لمػػف ىػػك فػػي نفػػس بيئتيػػا 
 .(ْ)كثقافتيا ككسطيا االجتماعي

 لزوج لزوجتو بالفعؿ:ثانيًا: إيذاء ا

يتمثؿ اإليذاء بالفعؿ في كؿ فعؿ يهتيو الزكج بزكجتو يتجاكز بو حدكد حقو الشرعي في تهديبيا، 
 حيث يشترط في فعؿ الزكج :

 أال يككف الفعؿ داخبلن في نطاؽ حؽ التهديب المقرر شرعان لمزكج عمى زكجتو. –

 أف ال يتعدل مرحمة اإليذاء الخفيؼ. –

 عدد األشكاؿ كاألصناؼ فيناؾ:كاإليذاء بالفعؿ مت

                              
 (.ّْٖ/ُِ) العركس تاج الزبيدم: (ُ)
 (.ُِّ/ّ( الدسكقي: حاشية )(ِ

 (.ّْٕ/ٖعبد الكريـ زيداف: المفصؿ ) (ّ)
(ْ)  

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=223:22&catid=31:2010
-05-30-18-53-22 
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يهتييػػا الػػزكج كيكقعيػػا بجسػػد زكجتػػو كسػػبلمتو أك يكقعيػػا عمػػى أمكاليػػا، كمنيػػا عمػػى  أفعػػاؿ ماديػػة -

سػػبيؿ المثػػاؿ الضػػرب المبػػرح بمختمػػؼ طرقػػو ككػػذا أم تصػػرؼ لمػػزكج يبػػيف منػػو أنػػو يقصػػد بػػو الكيػػد 
 الزكج بزكجتو.كاالنتقاـ مف زكجتو، كىذه األفعاؿ تعد أضراران مادية يمحقيا 

 .ٔ()يهتييا الزكج أك يمتنع عف إتيانيا إال أنو ترتب عمى فعمو ىذا إلحاؽ الضرر بزكجتوأفعاؿ معنوية  -

 حكـ التفريؽ لمضرر:

 اختمؼ الفقياء في حؽ الزكجة بطمب التفريؽ لمضرر عمى قكليف:
رت مػف الػزكج كرفعػت حيػث يػركف أف المػرأة إذا تضػر  ،ِ()الحنفية والشػافعيةكىػك رأم القوؿ األوؿ: 

أمرىػا لمقضػػاء كطمبػت تطميقيػػا فػػإف القاضػي ينيػػاه عػف ذلػػؾ كييػػدده، فػإف عػػاد عػزره حسػػب اجتيػػاده 
ف طمبت الزكجة ذلؾ.  لكف ال يصؿ بتهديبو لو إلى حد إيقاع الطبلؽ عميو حتى كا 

مػب دفػع كالذم أعطػى لمزكجػة حػؽ الخيػار بػيف أف تط ،ّ()المالكية والحنابمة كىك رأمالقوؿ الثاني: 
الظمـ عنيا مع البقاء مع زكجيا، فيمجه القاضي إلى كعظو كتعزيره، كبيف أف تطمب التفريؽ عنو إذا 

 ثبت ما ادعتو مف ضرر.
 ."ل ضرر ول ضرار"ىك القكؿ بجكاز التفريؽ لمضرر بعد إثباتو ألنو  -كاهلل أعمـ –والراجح 

 سادسًا: التفريؽ لمشقاؽ: 

 الشقاؽ في المغة: 

 فريػؽ كؿ ألف شقاقان  كسيمي اثنيف، بيف كالخبلؼ فريقيف، بيف العداكةي  كىك كالخبلؼ، لعداكةا غىمبةي 
 .ْ()صاحبو شؽ غير ناحية أم شقان  قصد العداكة فريقي مف

 في الصطالح:

 ماعرفناه تقارب بتعريفات تناكلكه المفسريف أف غير الفقياء اصطبلح في خاص تعريؼ لمشقاؽ ليس
 .ٓ(): "الشقاؽ: المنازعة"أسمـ بف زيد قاؿ فقد المغة، في

                              
(ُ)  

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=223:22&catid=31:2010
-05-30-18-53-22 

 (.ّْْ/ّلمحتاج )(، الشربيني: مغني اُِٗ/ٓالسرخسي: المبسكط ) (ِ)
 (.ُٖٔ/ٖابف قدامة: المغني ) (،َِٕ/ٓالحطاب: مكاىب الجميؿ ) (ّ)
 (.ُٔٔ/ٕابف منظكر: لساف العرب ) (ْ)
 (.ُّْ/ِالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (ٓ)
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 مػف كاحػد كػؿ فكػهف الجانػب كىػك  الشػؽ، مػف كالتعػادم، كأصػمو كالمخالفػة، المجادلػة،: الشػقاؽ: كقيػؿ
 كاحػد فكػهف كػؿ ،كيصػعب يشػؽ مػا فعػؿ مػف مػهخكذ الشػقاؽ إف كقيػؿ صاحبو، شؽ غير شؽ في الزكجيف

 .ُ()كالمباينة  شؽ بالعداكة في منيما كاحد كؿ فصار صاحبو عمى يشؽ ما عمى يحرص الزكجيف مف

 حكـ التفريؽ لمشقاؽ:

لقكلػو  ،ِ() كجيمػت أحكاليمػا الػزكجيف، بػيف الشػقاؽ كقػع إذا الحكمػيف بعػث جػكاز عمػى الفقيػاء اتفػؽ
ـْ ِشقَاَؽ َبْيِنِيَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًما ِمْف َأْىِمَياتعالى: } ْف ِخْفُت  .ّ(){َواِ 

ثبلثػة  عمػى الزكجػة، كذلػؾ طمػب عمػى بنػاء الػزكجيف بػيف التفريػؽ سمطة لمحكميف كاف إذا فيما تمفكاكاخ
 :أقكاؿ

 أـ بػذلؾ الزكجػاف ككميمػا سػكاء ينفػذ: كحكميمػا التفريػؽ، حػؽ كليمػا ككػيبلف ال حكمػاف ىمػا :األوؿ القػوؿ
 .ْ()لمحنابمة وقوؿ افعيةلمش الظاىر والقوؿ المالكية قكؿ كىك .ال أـ بذلؾ الزكجاف رضي كسكاءال، 

 ككيمػيف يككنػا أف إال التفريػؽ، فػي ليما سمطة كال الزكجيف، بيف اإلصبلح الحكميف ميمة : إفالقوؿ الثاني
 .ٓ()األظير واألشير عند الحنابمة في والشافعية الحنفية، إليو ذىب ما كىذا الزكجيف، عف

، مػف الظػالـ رفػةمعإف الحكمػيف ىمػا شػاىداف كلػيس ليمػا إال القوؿ الثالث:   إلػى أمرىمػا كرفػع المظمػـك
 بػو رضػي إذا إال الػزكجيف بػيف التفريػؽ ليمػا كلػيس منيمػا، الظػالـ ليمػا ليػؤدب ظيػر بمػا كيشػيدا الحػاكـ
 .ٔ()حـز وابف المالكية، بعض قكؿ كىك .كنف ذه الحاكـ

 األدلة:

 أدلة القوؿ األوؿ:

 عمى النحك التالي: ، والمعقوؿبالكتاب، واألثركاستدلكا عمى جكاز التفريؽ لمشقاؽ 

 أوًل: الكتاب:

                              
 (.ُٕٓ/ٕ(، اليندم: كشاؼ المثاـ )ُّْ/ِ(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )ِْٓ/ُِالماكردم: الحاكم الكبير ) (ُ)
(، ابف قدامة: ُِٔ/ّ(، الشربيني: مغني المحتاج )ْٕ/ِ(، ابف رشد: بداية المجتيد )ِْْ/ْابف ىماـ: فتح القدير ) (ِ)

 (.ِْْ/ٕالمغني )
 (.ّٓسكرة النساء: مف اآلية ) (ّ)
م: الحاكم (، الماكردُّٕ/ٕ(، النككم: ركضة الطالبيف )ْٕ/ِ(، ابف رشد: بداية المجتيد )ْٖٓ/ِمالؾ: المكطه ) (ْ)

 (.ِْْ/ٕ(، ابف قدامة: المغني )ِْٕ/ُِالكبير )
(، النككم: ركضة ْٕ/ِ(، ابف رشد: بداية المجتيد )ُّٗ/ْ(، الزيمعي: تبييف الحقائؽ )ِٓ/ٕابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (ٓ)

 (.ُُِ/ٓ(، البيكتي: كشاؼ القناع )ِْْ/ٕ(، ابف قدامة: المغني )ُْٗ/ٓ(، الشافعي: األـ )ُّٕ/ٕالطالبيف)
: المحمى )ّْٓ/ِالدسكقي: حاشية ) (ٔ)  (.ِْٔ/ ٗ(، ابف حـز
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ـْ ِشقَاَؽ َبْيِنِيَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًمػا ِمػْف َأْىِمَيػا ِإْف ُيِريػَدا ِإْصػاَلًحا ُيَوفِّػقكلو تعالى: } - ْف ِخْفُت ِؽ َواِ 

 .ُ(){ المَُّو َبْيَنُيَما ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًما َخِبيرًا

 لسػاف فػي كال ، القػرآف لغػة فػي ال ككػيبلن  يسػمى ال حكمػيف، فػالحىكـ سػماىما تعػالى اهلل إف الدللػة: وجػو
 .ِ()كالكالي إذف الزكج إلى الطبلؽ إيقاع في يحتاج ال ، كالحىكـالخاص كال العاـ في العرؼ كال الشارع

 ثانيًا: األثر:

امػرأة كزكجيػا مػع كػؿ كاحػد منيمػا  بف أبػي طالػب، كجاءتػو شيدت عميٌ "عف عبيدة السمماني قاؿ: 
أتػدرياف مػػا عميكمػػام »لمحكمػػيف:  فئػاـ مػػف النػاس، فػػهخرج ىػػؤالء حكمػا مػػف النػػاس، كىػؤالء حكمػػا، فقػاؿ عمػػيٌ 

ف رأيتمػا أف تجمعػا جمعتمػا كػذبت، »، فقػاؿ الػزكج: أمػا الفرقػة فػبل، فقػاؿ عمػي: «إف رأيتما أف تفرقا فرقتما، كا 
 .ّ()"، فقالت المرأة: رضيت بكتاب اهلل تعالى لي كعمي«هلل لؾ كعميؾكاهلل ال تبرح حتى ترضى بكتاب ا

مػا  "كذبت، كاهلل ال تبرح حتى ترضى بكتاب اهلل لػؾ كعميػؾ" -رضي اهلل عنو– عمي قكؿ في الدللة: وجو
 .ْ()رضاىما أك الزكجيف إذف عمى الحكميف حكـ يتكقؼ فبل ذلؾ، عمى أجبره أنو عمىيدؿ 

 ثالثًا: المعقوؿ:

لحػاؽ ،الزكجػة معاشػرة إسػاءة إف  مػف كبثمراتيػا الزكجيػة، بالعبلقػة الضػرر يمحػؽ بيػا، األذل كا 
 معانييػا مػف كتتجػرد الزكجيػة الحيػاة تتعػذر كمعػو كقرابػة، أىػؿ مػف بصػمة لمزكجيػة يمػت مػف كبكػؿ األكالد،
 .ٓ()الحكميف بكاسطة بينيما بالتفريؽ العبلقة قطع ىذه أك أسبابو، بإزالة الضرر رفع فجاز كأىدافيا،

 أدلة القوؿ الثاني:

 عمى النحك التالي: بالكتاب، والمعقوؿكاستدلكا بهف الحكميف ككيبلف 

 أوًل: الكتاب: 

ـْ ِشقَاَؽ َبْيِنِيَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًمػا ِمػْف َأْىِمَيػا ِإْف ُيِريػَدا ِإْصػاَلًحا ُيَوفِّػقكلو تعالى: } - ْف ِخْفُت ِؽ َواِ 
 .ٔ(){ المَُّو َبْيَنُيَما ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًما َخِبيرًا

   :الدللة وجو

                              
 .(ّٓ)سكرة النساء: مف اآلية  (ُ)
 (.ُّٕ/ٓ(، ابف القيـ: زاد المعاد )ُْٓ/ُ(، ابف العربي: أحكاـ القرآف )ْْٗ/ُابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) (ِ)
 ([.ُُّٖٖ(، )ح/ ُِٓ/ٔالحكميف، ) اب/ب الطبلؽ، ] كتاب/ الرازؽ الصنعاني في مصنفو عبد أخرجو (ّ)
 (.ُّٓ/ّالجصاص: أحكاـ القرآف ) (ْ)
 (.َِْ/ِمحمدعقمة: نظاـ األسرة في اإلسبلـ ) (ٓ)
 (.ّٓسكرة النساء: مف اآلية )  (ٔ)
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 مػف كرجػبلن  ًقبمػو مػف رجػبلن  فػابعثكا :قػاؿ كهنػو ليػا، ككيػؿ أىميػا مػف كالػذم لو، ككيؿ أىمو مف الذم أف .1

ف شػاءا إف يجمعػا أف لمحكمػيف إف يقػكؿ مػف قػكؿ بطػبلف عمػى يػدؿ فيػذا ًقبميػا،  بغيػر ا فرقػاءشػا كا 
 .ُ()أمرىما

 غيػر اإلصػبلح كراء مػا يكػكف أف يقتضػي كىػذا اإلصػبلح، إال الحكمػيف إلػى ييضػؼ لـ تعالى اهلل إف .2
 .ِ()إلييما مفكض

 ثانيًا: المعقوؿ:

 حػؽ كالمػاؿ الػزكج، حػؽ البيضع ألف لنائبو  ذلؾ يككف فبل ماليا، مف يبرئ كال يطمؽ، أف لمحاكـ ليس
 .ّ()منيما بتككيؿ إال فيو التصرؼ ىمالغير  يجكز فبل رشيداف، كىما الزكجة،

 أدلة القوؿ الثالث:

 عمى النحك التالي: بالكتابكاستدلكا بهف الحكميف شاىداف كال يجكز ليما التفريؽ 

ـْ ِشقَاَؽ َبْيِنِيَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْف َأْىِمِو َوَحَكًمػا ِمػْف َأْىِمَيػا ِإْف ُيِريػَدا إِ قكلو تعالى: } - ْف ِخْفُت ْصػاَلًحا ُيَوفِّػِؽ َواِ 
 .ْ(){ المَُّو َبْيَنُيَما ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًما َخِبيرًا

 بػيف الشػر ىػك قطػع كاإلصػبلح إصػبلحا أرادا إف بينيمػا تعػالى اهلل يكفػؽ إنمػا أنػو اآليػة نص الدللة: وجو
 أحػد يطمػؽ أف كزيجػ ال أنػو فصػح يفرقػا أف لمحكىمػيف أف السػنف مف شيء في كال اآلية في فميس الزكجيف،

 .ٓ()النص جاء حيث إال كامرأتو رجؿ بيف يفر ؽ أف كال أحد، عمى

 الرأي الراجح:

 كتحتاجيظير مما سبؽ كجاىة القكؿ القائؿ بصبلحية التفريؽ لمحكميف، فالمسهلة محؿ اجتياد 
 ز تعطيػؿيجػك  فػبل التفريػؽ، فػي المصػمحة تحقػؽ الظػف عمػى غمػب فػإذا المصػالح، بػيف النظر كالمكازنة إلى
 معػو تسػتقيـ ال الػذم الػدائـ كالشػقاؽ النػزاع، قطػع فػي أف المصػمحة شػؾ كال الكقػكع، الغالبػة المصػمحة ىػذه
 .كالعقد االسـ إال ماىيتو مف لو ليس زكاج بقاء مقدـ عمى الزكجيف بيف الحياة

 سيرتيا إلى يةالزكج الحياة عكد مف يمنعاف الزكجيف، بيف النزاع كاستمرار الشقاؽ، نطاؽ اتساع ثـ إف
 .التفريؽ كجب اإلصبلح، تعذر فإف كعميو األكلى،

                              
 (.َِٕ/ِالجصاص: أحكاـ القرآف ) (ُ)
 (.ٕٔ/(َُالرازم: مفاتيح الغيب ) (ِ)
 (.ِْْ/ْابف اليماـ: فتح القدير ) (ّ)
 (.ّٓسكرة النساء: مف اآلية ) (ْ)
: المحمى ) (ٓ)  (.ِْٖ/ ٗابف حـز
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 سابعًا: الطالؽ والموت:

إف المحصػػنة بػػالزكاج ىػػي التػػي ليػػا زكج يحصػػنيا، فػػإذا فارقيػػا ال تسػػمى محصػػنة بػػالزكاج كمػػا 
أنيػػا ال تسػػمى متزكجػػة، كػػػذلؾ المسػػافر إذا عػػاد مػػف سػػػفره ال يسػػمى مسػػافران، كالمػػريض إذا بػػػرئ ال 

 يضان.يسمى مر 

فالمعقكؿ المكافؽ لنظاـ الفطرة ىك أف الثيب األرممة أك المطمقة ال تعتبر محصنة كأنيا إذا أتت 
 .ُ()بفاحشة فعقابيا دكف عقاب المتزكجة فالزكاج السابؽ ال يعد محصنان ليا

فقد أثبت  عدـ إحصاف الزكجة كالتػي مػا زالػت فػي عصػمة زكجيػا لعيػب أك مػرض يضػر بيػا ك 
سػػهلة يحػػؽ ليػػا طمػػب التفريػػؽ، فيكػػكف عػػدـ إحصػػاف الثيػػب األرممػػة أك المطمقػػة أكلػػى كػػذلؾ فػػي كػػؿ م

 كاهلل أعمـ.

                              
 (.ُِ/ ٓ: تفسير المنار )محمد رشيد بف عمي رضا  (ُ)
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 المبحث الثالث

نشوز الزوجة وأثره عمى إحصاف الزوج

المغػة   فػي النشػكز تعريػؼ ضػركرة أرل البنػد ىػذا حػكؿ يػدكر عمػا أتحػدث أف قبػؿ
 ألف العمـ بالشيء فرع عف تصكره: كاالصطبلح

 مرتفػع، كأنشػزت ناشػز كتػؿ ارتفػع، نيشػكزان  ينشػز نىشىز الشيء يقاؿ االرتفاع، الن شز فم :لغة النشوز
 ك فقاـ قاعدا إذا كاف ينشز الرجؿ كنشز نشكز، ك كأنشاز نكاشز كجمعو مكانو عف رفعتو إذا الشيء
 ك بيػا، كأضػر كضػربيا كجفاىػا ،كػذلؾ نشكزا عمييا ىك كنشز زكجيا عمى استعصاؤىا المرأة نشكز
 .(ُ)لو عشرتو كسكء صاحبو منيما كؿ كراىية شكزالن

كالذم يعنينا في ىذا المبحث ىك  يما معان،يكممف كالنشكز قد يككف مف الزكجة أك الزكج أك 
 .النشوز الواقع مف جية المرأة

 أف مثػؿ طاعتػو، مػف عمييػا اهلل فػرض فيمػا لمػزكجتيا معصػيىػك نشػكز الزكجػة  :اصوالحا  ً النشوز 
 .(ِ)المرأتو اؤهكجف وكرىنشكز الزكج ىك ك  كدمدمة، بتكره إال إليو تصير كال ا دعاىاإذ كتدافع تتثاقؿ

عػػػز –مجمكعػػة مػػػف اإلجػػراءات لقػػػكؿ اهلل  الزكجػػػة د جعػػػؿ الشػػارع الحكػػػيـ إلصػػبلح شػػػهفكقػػ 
ـْ َفػاَل  اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىفَّ  والالَِّتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفَّ َفِعُظوُىفَّ َواْىُجُروُىفَّ ِفي: -كجؿ َفػِإْف َأَطْعػَنُك
َعَمْيِيفَّ َسِبياًل ِإفَّ الّمَو َكاَف َعِمي ا َكِبيرًا َتْبُغواْ 

(ّ) . 

 فإف عبلج نشكز الزكجة يككف ضمف الخطكات التالية: ،كعميو 
 اإلرشاد:و أوًل: الوعظ 

عنػد إذا حدث الخبلؼ بيف الزكجيف ككانت الزكجة ىي المشاكسػة فممػزكج الحػؽ فػي تهديبيػا  
َوالالَِّتػػي :-عػػز كجػػؿ–نشػػكزىا عػػف طريػػؽ الػػكعظ كاإلرشػػاد، بػػهف يػػتكمـ معيػػا بكػػبلـ رقيػػؽ لػػيف لقكلػػو

 .َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفَّ َفِعُظوُىفَّ 

 (ْ)ومنو أنواع:كالكعظ يختمؼ باختبلؼ حاؿ المرأة،  

                              
 (.ِٕٓ/ُالصحاح ) مختار : (، الرازمُْٖ-ُْٕ/ٓالعرب ) لساف : منظكر ابف (ُ)
 (.ُِْ/ٕالمغني ) : قدامة (، ابفْٓٓ/ّابف عابديف: حاشية ) (ِ)
 (.ّْف اآلية )سكرة النساء: م( ّ)
 (.ُِْ/ّ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القراف )ْ)
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حػػؽ الػػزكج ، كالترغيػػب فػػي ثكابػػو، كبيػػاف -جػػؿ كعػػبل-أ. مػػف النسػػاء مػػف يػػؤثر فييػػا التخكيػػؼ بػػاهلل 

 الكاجب لو عمييا بحكـ الشرع. 

 . ماتة األعداء كبقائيا مف غير زكجب. كمف النساء مف ينفع فييا التحذير مف سكء العاقبة كش

   كالثياب، كالزينة.بالمنع مف بعض الرغائب الدنيكية ج. كمف النساء مف يؤثر فييا التيديد

كػاـ اهلل تعػالى ككاجبػات الػزكج كيبصػرىا فينبغي عمى الزكج أف ييعمـ زكجتو ما تجيمو مف أح 
يػػا تكسػػر حػػدة   ألنػػو بتحريكج أف يحػػرؾ عاطفػػة زكجتػػو اإليمانيػػةبعكاقػػب األمػػكر، كمػػا يحسػػف بػػالزك 

   مما يجعؿ الزكجة تعكد إلى رشدىا. النفس  كيسكف جمكحيا
 ثانيًا: اليجر في المضجع:

 -تعػالى -المضػجع لقكلػو ىجرىا فػي فممزكج الحؽ في ،فإذا خالفت الزكجة كعصت زكجيا  
 َِواْىُجػػُروُىفَّ ِفػػي اْلَمَضػػاِجعفػػذلؾ يشػػؽ  ،ف الػػزكج إذا أعػػرض عػػف فراشػػيا فػػإف كانػػت محبػػة لػػوإ، فػػ

ف كانت مبغضة  . (ُ)فيظير النشكز منيا، فحينئذ يتبيف النشكز مف قبميا ،عمييا فترجع لمصبلح، كا 
 اليجر المسمكح بيا شرعان.إال أف ىذا األسمكب مف العبلج ينبغي أف ال يخرج عف مدة 

ذلػػػؾ أنفػػػع فػػػي عػػػبلج نشػػػكزىا، كىػػػذا النػػػكع  كلمػػػزكج أف ييجػػػر زكجتػػػو فػػػي الكػػػبلـ إف كػػػاف  
ل يحػؿ لمسػمـ أف ييجػر أخػاه :»-صػمى اهلل عميػو كسػمـ –بهف ال يزيد عف ثبلثػة أيػاـ لقكلػومشركط 

 . (ِ)«فوؽ ثالث لياؿ

  ثالثًا: الضرب غير المبرح:

 -تعػػػػػالى-لنشػػػػػكز ضػػػػػربيا عندئػػػػػذ ضػػػػػربان غيػػػػػر مبػػػػػرح، لقكلػػػػػوفػػػػػإف أصػػػػػرت الزكجػػػػػة عمػػػػػى ا 
 ََّواْضػػِرُبوُىف ييػػا شػػيئان كيتجنػػب فػػي أثنػػاء أم: ضػػربان غيػػر مػػؤثر بػػهف ال يكسػػر عضػػكان كال يػػؤثر ف

الكجػػو تكرمػػو لػػو، ككػػذلؾ الػػبطف كالمكاضػػع المخكفػػة خػػكؼ القتػػؿ، كيتجنػػب مكاضػػع الزينػػة  ،الضػػرب
َواْضِرُبوُىفَّ َفِإْف : -تعالى –عة كجب الكؼ عف التهديب لقكلولطا، فاف تحققت ا(ّ)منيا لئبل يشكىيا

ـْ َفاَل َتْبُغوْا َعَمْيِيفَّ َسِبياًل ِإفَّ الّمَو َكػاَف َعِمّيػًا َكِبيػراً  ، أم: إذا أطاعػت المػرأة زكجيػا فػي جميػع َأَطْعَنُك
   . (ْ)و ضربيا كال ىجرىاما يريده منيا مما أباحو اهلل لو منيا فبل سبيؿ لو عمييا بعد ذلؾ، كليس ل

                              
 (.ُِْ/ّ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القراف )ُ)
(،ح ُْٖٗ/ْ( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب/ البر كالصمة كاآلداب، باب/ تحريـ اليجر فكؽ ثبلث ببل عذر شرعى،)ِ)

َِٓٔ .) 
 (.ِٓٗ/ِ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )ّ)
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.ْ)
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ِد مػػع الزوجػػة الناشػػز تمػػؾ الوسػػائؿ العالجيػػة، فيػػؿ يحػػؽ لمػػزوج حينئػػذ طمػػب فػػإذا لػػـ ُيْجػػ

 التفريؽ لشقاؽ ونشوز زوجتو ويثبت حينيا عدـ إحصانو، أـ ل؟
 : لشقاؽ ونشوز زوجتو التفريؽ في الزوج حؽ

كرفػع  الشػقاؽ، إنيػاء كىػ ذلػؾ كمقصػكد ،(ُ)الحكمػيف بعػث جػكاز عمػى الفقيػاء اتفػاؽ تقػدـ
 يتبيف المحؽ أف قبؿ كذلؾ الممكنة، الشرعية السبؿ بهحد لآلخر الزكجيف أحد مف الحاصؿ الضرر

 في الحؽ فيؿ لمزكج التفريؽ، طالبة القاضي إلى شككاىا رفع الزكجة حؽ مف كاف فإف المبطؿ، مف
 .لمشقاؽ كالنشكزم التفريؽ طمب

 أف إال لمشػقاؽ، التفريػؽ طمػب فػي الػزكج حػؽ عمػى صػراحة يػنص لػـ الفقيػاء مػف أحػدان  إف
 :ما نصو الجميؿ منح شرح في جاء فقد ذلؾ، في الحؽ لمزكج أف تيفيـ المالكية فقياء عبارة

 كفي. (ِ)"منيما الظالـ ظمـ بدرء القاضي حكـ اآلخر، أحدىما ظمـ فيو ثبت إف الزكجيف شقاؽ إف "
 سػبيؿ ال إذ الظالمػة  ىػي الزكجػة تكػكف بػهف يػؽ،التفر  طمػب فػي الحػؽ لمػزكج أف عمػى يػدؿ مػا ذلػؾ
 .القاضي إلى مظممتو رفع مف المظمكـ بتمكيف إال الظمـ لرفع

ػذى  أف رأيػا إف " نصػو: مػا الحكمػيف ميمػة عػف الحػديث عند المدارؾ أسيؿ في جاء كما  يٍهخي
 عند لمزكج حؽ كتثب إال الخمع مقابؿ في الماؿ ألخذ معنى ، كال(ّ)فىعىبل" خمعان  يككف حتى ماليا مف

 .إلى القاضي األمر برفع إال الحاؿ ىذا مثؿ في ممكف غير الحؽ كتحصيؿ زكجتو،

، كاألقػرب إلػى مقصػكد جنسػو عػف النظػر إنسػاف بغػض لكػؿ المسػتحؽ العػدؿ لمبػدأ كترسيخان 
 لؤلسباب التالية: لمشقاؽ والنشوز، التفريؽ طمب في الحؽ لمزوج أف يكوف أرى فإنني الشارع،

كانػت زكجتػو  إف لمرجػؿ فيػو إجحػاؼ ء حػؽ طمػب التفريػؽ لمزكجػة كحػدىا دكف الػزكجإف إعطػا .ُ
 إسػاءة زكجيػا ليػا بسػبب نشػكزىا مػف معيا طرؽ التهديب الثبلثػة، فالزكجػة قػد تتخػذ ينفع كلـ ،اناشز 
كبيرة، مف مؤجػؿ الصػداؽ كعفػش البيػت،  رئخسا فتحممو مقابؿ، دكف زكجيا تطميقيا مف إلى كسيمة

نفسيا كغيرىا كىذا األمر يجعؿ الزكج فػي كضػع ال يسػتطيع  الزكجية كخسارة الزكجية، نفقة كمتجمد
إيقاع الطبلؽ عمى زكجتو مع أف حؽ الطبلؽ بيده، فيظؿ كاظمان غيظو بسبب تمؾ التبعات المالية، 

                              
 . البحث ىذا ( مفُٕٓص ) انظر (ُ)
 (.ْٔٓ/ّالجميؿ ) منح شرح : عميش (ِ)
  (.َْٔ/ُالمدارؾ ) أسيؿ : الكشناكم (ّ)
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 الفصؿ الثالث
 المؤثرات النفسية عمى اإلحصاف وأثرىا في عقوبة حد الزنا

 
 التبعػات، ىػذه مف إعفائو إمكاف طريقيا عف التفريؽ الزكج لطمب أماـ المحكمة باب كليذا فإف فتح

 .(ُ)الزكجة إساءة تضطره إليو طبلؽ عف كيضوكتع
ـْ : -تعػالى-ذلػؾ قكلػو عمػى دؿ اآلخػر عمػى الزكجيف أحد ًقبؿ مف الشقاؽ كقكع جكاز .ِ ْف ِخْفػُت َواِ 

ِشَقاَؽ َبْيِنِيَما
(ِ).  

جعمػػػت الشػػػقاؽ مشػػػتركان بػػػيف الػػػزكجيف دكف تحديػػػد مصػػػدره، كلقػػػد جػػػاء ىػػػذا  أف اآليػػػةوجػػػو الدللػػػة: 
 ممػا يػدؿ كعػظ، كىجػر، كضػرب، مػف الثبلثػة التهديػب طرؽ استخداـ عف زكجال عجز بعد الخطاب

 .(ّ)عميو منيا ىك الظاىر الشقاؽ أف عمى

 عف ظممو. الظالـ اآلخر، كرد ًقبؿ مف الزكجيف أحد مف المظمكـ عف الظمـ رفع في العدالة .ّ
 غييػا، فػي يػاتمادي، ك المشاكسػة لممػرأة تشػجيعان  ييعػد التفريؽ طمب في حقو مف الزكج حرماف إف .ْ

عانة جباره عمى زكجيا، مف لمتخمص الكسائؿ أدنى باستخداميا الظمـ، عمى ليا كا   أف دكف طبلقيا كا 
 رادعػان  ذلػؾ كاف أنفقو، ما لمشقاؽ، كتغريميا التفريؽ طمب الزكج حؽ مف أف عممتٍ  فإذا شيئان، تغـر
 .إصبلحيا عمى كعامبلن  ليا،

لنكاح ىو سقوط إحصانو بيذا الزواج ما لـ يكػف لػو ويترتب عمى ممكو حؽ طمب التفريؽ وفسخ ا
 زوجة أخرى تحصنو.

                              
كائؿ سكيؾ: التحكيـ في الشقاؽ بيف الزكجيف في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة بقانكف األحكاؿ الشخصية الفمسطيني  (ُ)

 (.َُٓ -َُْ)، رسالة ماجستير، إشراؼ د. شحادة السكيركي، الجامعة اإلسبلمية في غزة زةبقطاع غ
 (.ّٓ: مف اآلية )سكرة النساء (ِ)
 (.ّٖٓ/ُابف العربي: أحكاـ القرآف ) (ّ)
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 الفصلىالرابع

المؤثراتىالمجتمطوظىرلىى
ارهاىفيىوأثرىارتبىاإلحصان

حدىالزناىرقوبظ

ىووذتملىرلىىثالثظىمباحث:
ىالمؤثراتىالمجتمطوظىالطامظىوأثرهاىاألىـحثــالمبــ ولى:

ىرلىىاإلحصان.
ىالخاصظىوأثرهاىثالمبــحثىال ىالمؤثراتىالمجتمطوظ اني:
ىرلىىاإلحصان.

الث:ىالمــؤثراتىالمجتمطوــظىاندــتثنائوظىثــــحثىالبــالم
ىوأثرهاىرلىىاإلحصان.
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 المبحث األوؿ

المؤثرات المجتمعية العامة وأثرىا عمى اإلحصاف

إف الميػػؿ الفطػػرم بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة ميػػؿ عميػػؽ فػػي التكػػكيف الحيػػكم  ألف اهلل قػػد أنػػاط بػػو 
ثػػـ  ،فيػػك ميػػؿ دائػػـ يسػػكف فتػػرة ،إلنسػػاف فييػػاامتػػداد الحيػػاة عمػػى ىػػذه األرض كتحقيػػؽ الخبلفػػة ليػػذا ا

ثارتو فػي كػؿ حػيف تزيػد مػف عرامتػو كتػدفع بػو إلػى اإلفضػاء المػادم لمحصػكؿ عمػى الراحػة ،يعكد  ،كا 
فػػإذا لػػـ يػػتـ ىػػذا تعبػػت األعصػػاب المسػػتثارة ككػػاف ىػػذا بمثابػػة عمميػػة تعػػذيب مسػػتمرة! كالنظػػرة تثيػػر. 

كالطريػؽ المػهمكف  ،كالنبرة المعبرة عف ىػذا الميػؿ تثيػر ،كالدعابة تثير ،كالضحكة تثير ،كالحركة تثير
ميذبػػة  ،ىػك تقميػؿ ىػػذه المثيػرات بحيػػث يبقػى ىػػذا الميػؿ فػي حػػدكده الطبيعيػة، ثػػـ يمبػى تمبيػػة طبيعيػة

كىػػذا ىػػك المػػنيج الػػذم اختػػاره اإلسػػبلـ، كلكػػف كيػػؼ يتحقػػؽ ذلػػؾ أمػػاـ مجتمعػػات قػػؿ كازعيػػا  ،الطبػػع
كمػف  ،ففشػت بيػا فػرص االسػتثارة كالغكايػة كالفتنػة ،ي كفسدت بيئتيػاالديني كبعدت عف المنيج الربان

ممػا دفعنػي ألف أتحػدث حػكؿ ىػاتيف  اخػتالط الرجػؿ بػالمرأة وسػوء األخػالؽأخطر ىذه الفرص ىي 
 الظاىرتيف كبياف أثرىما عمى العبلقة الزكجية كاإلحصاف. 

 : أول: ظاىرة الختالط وأثرىا عمى الزوجية واإلحصاف

االختبلط مكضكع قديـ حديث، قديـ في حكمو حديث في االحتياج إلى طرحو،  إف مكضكع
بػػيف مؤيػػد بتفػػريط، أك مػػانع  فيػػك ممػػا عمػػت بػػو البمػػكل، كانتشػػر بػػيف النػػاس، كاختمػػؼ النػػاس فيػػو مػػا

كالحقيقة أف لمجتمعنا قيمو كمبادئو، كىك يتككف مف رجاؿ كنساء، كالمقػاء كالتعػاكف كالتكامػؿ  ،بإفراط
فطػػرم، كال يمكػػف منعػػو كاقعػػان، سػػكاء كػػاف فػػي أمػػاكف عامػػة أك خاصػػة، كلػػـ يػػرد فػػي ديػػف  بيػػنيـ أمػػر

نمػػا أحاطػػو بضػػكابط تكضػػح كيفيػػة االجتمػػاع بػػيف النسػػاء كالرجػػاؿ دكف  الفطػػرة مػػا يحجػػره بػػإطبلؽ، كا 
ككضػػع ليػػـ كافػػة  ،بػػؿ بػػيف ليػػـ كػػؿ صػػغيرة ك كبيػػرة ،إفػػراط كال تفػػريط، فشػػرعنا لػػـ يتػػرؾ النػػاس ىمػػبل

لحمػايتيـ مػف الكقػػكع بػالفتف ككػؿ مػػا يػؤدم ليػا، فكػػاف مػف تمػؾ الكسػػائؿ التحػذير مػف خطػػر  الكسػائؿ
اخػػتبلط الرجػػؿ كالمػػرأة، كىنػػاؾ األدلػػة الكافيػػة الشػػافية مػػف الكتػػاب كالسػػنة التػػي اسػػتند عمييػػا العممػػاء 
لبيػػاف مكقػػؼ الشػػريعة مػػف االخػػتبلط، كمراعاتيػػا ألصػػؿ الفصػػؿ بػػيف الجنسػػيف، كمطالعػػة مثػػؿ ىػػذه 

دلػػة متعػػيف لتقريػػر الحكػػـ الشػػرعي الخػػتبلط النسػػاء بالرجػػاؿ، لػػذا سػػهذكر بعػػض ىػػذه األدلػػة ككجػػو األ
داللتيػػػا، كلكػػػف يحسػػػف قبػػػؿ ذلػػػؾ أف أبػػػيف مفيػػػـك االخػػػتبلط كحكمػػػو، كصػػػكره، كبعػػػض آثػػػاره السػػػيئة 
مقيػة، التػي لحقػت مػف انسػاؽ كراء تمػؾ الفتنػة. ثػـ أعقػب بػذكر ضػكابط  كعكاقبو الكخيمػة كمفاسػده الخي

 االختبلط، كبعدىا أختـ ببياف أثره عمى الزكجية كالتحصيف. 
 :مفهزمًاالختحالً-أزالً

 تعريؼ الختالط لغة واصطالحًا:



 

  }181 { 
 

  

 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

مىيـ.  الختالط لغة: ٍمطان، كخالىطىيـ: داخى و، كخمىط القكـى خى مىطى الشيء بالشيء مىزىجى  يقاؿ: خى
ًميطه إذا اٍختىمىطى بالناس كثيران، كالجمع: الخي  مىطىاء. كالخميط: المشارؾ في حقكؽ الممؾ كالشػرب كرجؿ خى

. كيقاؿ: خمط الشيء بالشيء: ضمو إليو، فاختمط ىك  . (ُ)كالطريؽ كنحك ذلؾي
فػػػاالختبلط يطمػػػؽ عمػػػى االمتػػػزاج، كاالجتمػػػاع، كالمداخمػػػة باألبػػػداف، كاالنضػػػماـ كالضػػػـ، كالتحبػػػب، 

  .(ِ)كالتكدد، كالمجاكرة، كاالشتراؾ مف الشريؾ، كتكسيع لؤلخبلؽ

 :القرآف الكريـ كقد كردت الكممة كبعض مشتقاتيا في

ـْ َفػػِإْخَواُنُكـْ َيْسػػثَُلوَنَؾ َعػػِف اْلَيتَػػاَمى ُقػػْؿ إِ } -ُ ف ُتَخػػاِلُطوُى ـْ َخْيػػٌر َواِ    أم تشػػارككىـ فػػي (ّ){ْصػػاَلٌح لَُّيػػ
 .(ْ)المطعـ كالمشرب كالمسكف كالخدمة

ـْ َعَمى َبْعضٍ } -ِ فَّ َكِثيرًا مَِّف اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُي    .(ٔ)فالخمطاء الشركاء أك األصحاب .(ٓ){َواِ 

ـْ َخَمُطػػوا َعَمػػاًل َصػػاِلًحا َوآَخػػَر َسػػيًِّئا َعَسػػى المَّػػُو َأْف َوآَخػػقػػاؿ الم ػػو تعػػالى: } -ّ ُروَف اْعَتَرفُػػوا ِبػػُذُنوِبِي
ـْ ِإفَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيـٌ   .(ٖ).أم صار مخمكطا كمخمكطا بو(ٕ){َيُتوَب َعَمْيِي

 ككذلؾ كردت الكممة كمشتقاتيا الدالة عمى المعاني نفسيا في السنة كمف ذلؾ ما يمي:

صػػمى اهلل عميػػو ك - النبػػي مػػا ركاه ابػػف ماجػػو بسػػند صػػحيح عػػف ابػػف عمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا أف -
مف المؤمف الذي ل يخالط  المؤمف الذي يخالط الناس ويصبر عمى آذاىـ أعظـ أجراً »قػاؿ:  -سمـ

 .(ٗ)«الناس ول يصبر عمى أذاىـ

مػػػػع الرجػػػاؿ، قػػػػاؿ عطػػػػاء: لػػػـ يكػػػػف يخػػػػالطف الرجػػػػاؿ  النسػػػػاء فػػػػي بػػػاب طػػػػكاؼ البخػػػػارم مػػػا ركاه -
 .(ُ)تطكؼ حجرة مف الرجاؿ ال تخالطيـ -رضي اهلل عنيا - عائشة كانت

                              
 (.ِّٗ-ُِٗ/ ٕ( ابف منظكر: لساف العرب )(ُ
مفيـك االختبلط بيف التهصيؿ كالتضميؿ، ي: العقيم (.ِٕٓ( د. القحطاني: إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب )ص (ِ

http://ar.islamway.net/article/24441/- 
 .(َِِسكرة البقرة: مف اآلية ) ((ّ
 (.ِٔ/ ّ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرءاف )(ْ
 .(ِْسكرة ص: مف اآلية ) ((ٓ
 (.ُٖٕ/ ُٓ( القرطبي: الجامع ألحكاـ القرءاف )(ٔ
 (.َُِ( سكرة التكبة: مف اآلية )(ٕ
 (.ٔٗ/ ّ(، البيضاكم: أنكار التنزيؿ كأسرار التهكيؿ )ُُٖ/ ْ( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ )(ٖ
(. قاؿ األلباني: صحيح. َِّْ(، ح/ْٗٗ/ٓأخرجو ابف ماجة في سننو: )كتاب: الفتف، باب: الصبر عمى الببلء، )( (ٗ

 (.ّّٕ/ ِانظر: صحيح ابف ماجة )

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%22
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 تعريؼ الختالط اصطالحا:

تعريفػات كثيػرة، كميػا قريبػة مػف المعنػى المغػكم، إال أف بعضػيا لقد عرؼ العمماء االختبلط ب
خصت االختبلط المحـر كلـ تدخؿ االختبلط المنضبط الذم سمحت بو الشريعة لمضركرة كالحاجػة، 

لػذلؾ يمكننػي أف أعػرؼ االخػتبلط تعريفػا ، (ِ)بعض العبػادات كػالحج كصػبلة العيػديف كالجياد، كأداء
، فػهقكؿ ىػك: اجتمػاع ومداخمػة الرجػاؿ بالنسػاء غيػر  يتضمف االختبلط المنضبط كاالختبلط المحـر

المحاـر في مكاف واحد اجتماعات عامة أو خاصة يمكنيـ فيو التصاؿ فيما بينيـ، بحكـ التعمػيـ 
 أو العبادات والجياد أو النزىة والسفر، وغيرىا.أو العمؿ، 

 : اكمًاالختحالً-ث ني 

 فيو عمى ثالث حالت: ،إف مف الختالط ما ىو مباح، و منو ما ىو محـر

 .(ّ)الرجاؿ، كىذا ال إشكاؿ في جكازه اختبلط النساء بمحارميف مف األولى:

 .(ْ)شكاؿ في تحريمواختبلط النساء باألجانب لغرض الفساد، كىذا ال إ الثانية:

نػػػػػػب بػػػػػػبل ضػػػػػػكابط كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي: دكر العمػػػػػػـ كالحكانيػػػػػػت كالمكاتػػػػػػب اخػػػػػػتبلط النسػػػػػػاء باألجا الثالثػػػػػػة:
كنحك ذلؾ، فيذا في الحقيقة قػد يظػف السػائؿ فػي بػادئ األمػر أنػو ال يػؤدم  ،كالمستشفيات كالحفبلت

مػف األضػرار كالمفاسػد إلى افتتاف كؿ كاحد مف النكعيف باآلخر  كيجاب عميو بهف ىذا االخػتبلط لػو 
 : (ٓ)ما يجعؿ الشريعة تمنعو مف طريؽ: مجمؿ، كمفصؿ

                                                                                      
(. ك)حجرة( كفي ُُٖٔ(، ح/ ُّٓ/ ِو: )كتاب: الحج، باب: طكاؼ النساء مع الرجاؿ، )( أخرجو البخارم في صحيح(ُ

 نسخة )حجزة( في ناحية محجكزة كمحجكرة عف الرجاؿ أم معتزلة. انظر: المرجع نقسو.
 ( مف ىذه التعريفات:(ِ

 لى ريبة.اجتماعنا يؤدم إ -أم التي يباح لو زكاجيا  -ىك امتزاج الرجؿ بالمرأة التي ليست بمحـر 
كقيؿ: ىك انضماـ كاجتماع الرجاؿ بالنساء غير المحاـر في مكاف كاحد يمكنيـ فيو االتصاؿ فيما بينيـ: بالنظر، أك اإلشارة، 

 أك الكبلـ، أك البدف مف غير حائؿ، أك مانع يدفع الريبة كالفساد".
 «.مان يحدث بسببو االفتتافكقيؿ: االختبلط: ىك اجتماع النساء بالرجاؿ األجانب اجتماعان خاصان أك عا

ىك اختبلط جنسي الذككر كاإلناث بمختمؼ الكجكه، كاالختبلط في الدراسة الجامعية، أك في ميداف العمؿ بالدكائر »كقيؿ: 
ؽ كالصكاب في حكـ انظر: د. القحطاني: إظيار الح«. الرسمية، كالمحبلت التجارية، كالشركات، كالمعامؿ، كغير ذلؾ

 (.ْٖٗ -ْٕٗ/ ِ: دليؿ الكاعظ إلى أدلة المكاعظ )شحاتة محمد صقر (.ُّٓ -ّٓ) الحجاب ص
/ ِ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ِٕٗ/ ِ(، ابف الحاج: المدخؿ )ُُُ/ ٖ( العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )(ّ

 (. ّٖٔ -ّٕٔ/ِ(. البيكتي: كشاؼ القناع )ُْٖ
 ( المراجع السابقة نفس الجزء كالصفحة. (ْ
  (.ّْٓ )د. القحطاني: إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب ص (ٓ)
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: فيك أف الم و تعالى جبؿ الرجاؿ عمى القكة كالميؿ إلى النساء، كجبؿ النساء عمػى الميػؿ أما المجمؿ
إلػػى الرجػػاؿ مػػع كجػػكد ضػػعؼ كلػػيف، فػػإذا حصػػؿ االخػػتبلط نشػػه عمػػى ذلػػؾ آثػػار تػػؤدم إلػػى حصػػكؿ 

 النفكس أمارة بالسكء، كاليكل يعمي كيصـ، كالشيطاف يهمر بالفحشاء كالمنكر. الغرض السيئ  ألف
ؿ: فالشريعة مبنية عمى المقاصد ككسػائميا، ككسػائؿ المقصػكد المكصػمة إليػو ليػا حكمػو،  وأما المفصَّ

فالنساء مكاضع قضاء كطر الرجػاؿ، كقػد سػد  الشػارع األبػكاب المفضػية إلػى تعمػؽ كػؿ فػرد مػف أفػراد 
بلؿ عػػػرض أضػػػرار ف بػػػاآلخر، كينجمػػػي ذلػػػؾ بمػػػا سهسػػػكقو مػػػف األدلػػػة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة خػػػالنػػػكعي

 .منضبط لمتهكيد عمى تحريموالغير كمفاسد االختبلط 

 :أضرار ومفاسد الختالط -ثالثا

إف اختبلط النسػاء بالرجػاؿ بكابػة الخطػر التػي مػا فتحتيػا أمػة مػف األمػـ إال صػارت عرضػة 
 كمف تمؾ المفاسد: ،لييا ما ال يحمد عقباه مف المفاسد كاألضرارلمببلء الفتاؾ، ألنو يمج إ

اختبلط النسػػاء بالرجػػاؿ ىػػك أمػػر جسػػيـ الخطػػب عظػػيـ فػػ الخػػتالط ضػػرر عمػػى الػػديف والػػدنيا: -ٔ
 .(ُ)الضرر، كفيو فساد الديف كالدنيا كالعرض كالماؿ كاألخبلؽ كالعقؿ كالنسب

، -رضػي اهلل عنيمػا -عػف أسػامة بػف زيػد فيؼ، : لمحػديث الشػر الختالط أصؿ كؿ فتنػة، وبػالء -ٕ
. (ِ)«ما تركت بعدي فتنة أضػر عمػى الرجػاؿ مػف النسػاء»قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي 

ألف فتنتيف عمى الرجاؿ أشد مف كؿ فتنة، كالمحنة بيف أعظـ مف كؿ محنػة  كػكف النفػكس مجبكلػة 
 .(ّ)«ليف، كفساد آرائيفعمى الميؿ إلييف، كعمى اتباع أىكائيف، مع نقص عقك 

مػف أشػد مسػببات الكقػكع فػي الزنػا، االخػتبلط ككنػو ف الختالط مف مقػدمات الوقػوع فػي الحػراـ: -ٖ
مف مقدماتو، فمك أبيح كبدكف ضػكابط تحكمػو لكػاف فػي ذلػؾ مػف العسػر عمػى العبػاد مػا ال يعممػو إال 

حػػػاؿ نػػػو ال يصػػػبر عنيػػػا فػػػي الرجػػػؿ يصػػػبر عػػػف المػػػرأة فػػػي حػػػاؿ غيابيػػػا كتسػػػترىا، كلك. فاهلل تعػػػالى
كحيثما كثػر االخػتبلط كالعػرم كالتفسػ  فػي بمػد مػف البمػداف  مرضػت  ،سفكرىا كتبرجيا كاختبلطيا بو

القمكب، كفسدت األخبلؽ، كازداد السعار الجنسي، كانتشرت جرائـ الزنا كالفػكاحش كارتفعػت معػدالت 
كالفساد، كفصػؿ النسػاء عػف الرجػاؿ   أما إذا أكصدت أبكاب الفتنة كالشر، االغتصاب كأنكاع الشذكذ

                              
 (.ّٗٔ )ص( المرجع السابؽ ُ)
 (.َٔٗٓ(، ح/ٖ/ ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو: )كتاب:النكاح ، باب: ما يتقى مف شـؤ المرأة، )ِ)

، مكقع الشبكة اإلسبلمية: المصدر، طريؽ اإلسبلـ، قضايا المرأة المسممة ؼ:التصني إبراىيـ الحقيؿ: مف مفاسد االختبلط( (ّ
د. القحطاني: .  /http://ar.islamway.net/article/43758 ـ.َُِٓ/ُ /ُٔق، ُّْٔربيع األكؿ  ِٓ: النشر تاري 

 (.ّْٔ) إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب ص

http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/source/551/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.islamway.net/article/43758/%D9%85%D9%86
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عفػػػػاؼ، كالكاقػػػػع يشػػػػيد لتمػػػػؾ صػػػػمحت القمػػػػكب، كاسػػػػتقامت األخػػػػبلؽ، كانتشػػػػر فػػػػي النػػػػاس الطيػػػػر كال
 .(ُ)الحقائؽ

فحيػػاء المػػرأة الػػذم ال زينػػة ليػػا إال بػػو يضػػعؼ شػػيئا  :ويمػػزؽ العفػػاؼ الخػػتالط يخػػدش الحيػػاء -ٗ
عػػػف ابػػػف ف، كال خيػػر فػػػي امػػرأة ذىػػػب حياؤىػػا  شػػيئا كممػػػا اقتربػػت مػػػف الرجػػاؿ، كعػػػاممتيـ كخػػػالطتيـف

الحيػػاء واإليمػػاف قرنػػا : »-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -قػػاؿ الرسػػكؿ ، قػػاؿ: -رضػػي اهلل عنيمػػا -عمػػر
 .(ِ)«اْلخر رفعأحدىما  رفعجميعا، فإذا 

ال تػرل  ،ال يحػؿ ليػـ رؤيتيػا مػف الرجػاؿ المرأة لمػف مخالطة مع كثرةف الختالط ىاتؾ لمحجاب: -٘
إلقاء حجابيا أماميـ بحجة الزمالة، كقدـ المعرفة، كثقتيا بهخبلقيـ، كغير ذلؾ مف الحجج حرجا في 

 .الكاىية التي يزينيا الشيطاف ليا، كتعصي بيا ربيا
كىك يكقد نار الخصاـ كالجداؿ بيف الزكجيف  فبل الرجػؿ يقنػع  الختالط سبب لمخيانة الزوجية: -ٙ

كيمازحيف، كال المرأة تقنع بزكجيا كىي ترل مف زمبلئيا  بزكجتو كىك في كؿ صباح يجالس زميبلتو
 مف ىـ أفضؿ مف زكجيا. 

فػإف مػف نتػائج اخػتبلط النسػاء بالرجػاؿ كثػرة الطػبلؽ، كىػػذه  :الخػتالط يػؤدي إلػى كثػرة الطػالؽ -ٚ
الكثرة ليست محصكرة عمى ببلد الكفار، بؿ قد صػارت مػف نصػيب كثيػر مػف المسػممات المتكرطػات 

 .(ّ)ختبلطفي معصية اال
االخػػػتبلط داء كبيػػػؿ، كشػػػر مسػػػتطير، ال يفػػػتح عمػػػى أمػػػة مػػػف األمػػػـ إال أصػػػاب دينيػػػا  الخالصػػػة:و 

رىف بػػػاذالت ألعراضػػػيف بالمجػػػاف ك بػػػهبخس صػػػيٌ كأخبلقيػػػا فػػػي مقتػػػؿ، فاجتياحػػػو لمحرائػػػر العفيفػػػات يي 
ض، كانتشػار األثماف. كيتسبب فػي انتشػار الرذائػؿ كالفػكاحش التػي تنػتج أكالد الحػراـ، ك كثػرة اإلجيػا

 الطكاعيف كاألمراض، كتفكؾ ركابط األسر، كتكاجد الشككؾ كالنفكر بيف الزكجيف. 
 :ضزابالًاالختحالًبينًالجنسينرابع  :ً

                              
، كقع الشبكة اإلسبلميةم: المصدر، طريؽ اإلسبلـ، قضايا المرأة المسممة :التصنيؼ إبراىيـ الحقيؿ: مف مفاسد االختبلط( (ُ

د. القحطاني: .  /http://ar.islamway.net/article/43758 ـ.َُِٓ/ُ /ُٔق، ُّْٔربيع األكؿ  ِٓ: النشر تاري 
 (.ّْٔ) إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب ص

 (. ىذا حديث صحيح عمى شرطيما، انظر: المرجع نفسو.ّٕ/ ُالصحيحيف ) ( الحاكـ: المستدرؾ عمىِ)
، اإلسبلمية مكقع الشبكة: المصدر، طريؽ اإلسبلـ، قضايا المرأة المسممة :التصنيؼ إبراىيـ الحقيؿ: مف مفاسد االختبلط( (ّ

د. القحطاني: .  /http://ar.islamway.net/article/43758 ـ.َُِٓ/ُ /ُٔق، ُّْٔربيع األكؿ  ِٓ: النشر تاري 
 (.ّْٔ) إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب ص

http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/source/551/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.islamway.net/article/43758/%D9%85%D9%86
http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/source/551/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.islamway.net/article/43758/%D9%85%D9%86
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لقد حددت لنا شريعتنا اإلسبلمية مجمكعة مف الضكابط الكاجب اتباعيا عند اجتماع 
فو، كغير ذلؾ مما سمحت الجنسيف لضركرة، أك حج كعبادة، أك كعظ، أك خدمة أىؿ الزكج كضيك 

بو الشريعة تسكقنا الحاجة إليو فالمجتمع المسمـ الطاىر يحارب إثارة الشيكات، كمسببات الرذيمة، 
 :لتحفظ فيو العفة، كيصاف النسؿ، كتسمـ األنساب، كتستقر األسرة كالمجتمع، كمف تمؾ الضكابط

ـْ  }ُقؿْ  تعالى: ولك ق كجكب غض األبصار كحفظ الفركج، كدليمو: -ٔ وا ِمْف َأْبَصارِِى ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضا
ـْ ِإفَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَف )*( َوُقْؿ ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف  ـْ َذِلَؾ َأْزَكى َلُي ِمْف َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي

}...   .(ٔ)َأْبَصارِِىفَّ َوَيْحَفْظَف ُفُروَجُيفَّ

اهلل كنبيو بستره  فبل تخرج متبرجة كال متعطرة، كال تكشؼ  كجكب أف تستر المسممة ما أمر -ٕ
  ماال يجكز ليا كشفو  لئبل تفتف كال تؤذم  كمما كرد في ذلؾ:

َْزَواِجَؾ َوَبَناِتَؾ َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَف ُيْدِنيَف َعَمْيِيفَّ ِمف  }: قكلو تعالى مف الكتاب: َيا َأياَيا النَِّبيا ُقؿ ألِّ
 . (ٕ){فَّ َذِلَؾ َأْدَنى َأف ُيْعَرْفَف َفاَل ُيْؤَذْيفَ َجاَلِبيِبيِ 

أيما امرأة »: -صمى اهلل عميو كسمـ -، قاؿ النبي -رضي اهلل عنو -عف أبي ىريرة  ومف السنة:
 . (ٖ)«أصابت بخورا فال تشيد معنا العشاء اْلخرة

ألدب كيدخؿ في الميك االحتراز مف إزالة الحكاجز بيف الجنسيف حتى ال يتجاكز األمر حدكد ا -ّ
}... َفاَل َتْخَضْعَف ِباْلَقْوِؿ َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض كالعبث، كالميكعة في الكبلـ  قاؿ تعالى: 

 . (ْ)َوُقْمَف َقْوًل َمْعُروًفا {

  .اجتناب االختبلط الذم يحدث في األعراس، تجنبا لمريبة كالفتنة -ْ
نت بالبصر أك السمع، كسكاء كانت بالمبلقاة الحقيقية أك عبر المكاقع اجتناب الخمكة  سكاء كا -٘

 -نقبل عمى لساف عمر بف الخطاب  -رضي اهلل عنو -. فعف عبد اهلل بف الزبير (٘)االلكتركنية

                              
 (.ُّ-َّ( سكرة النكر: مف اآلية )(ُ
 (.ٗٓ( سكرة األحزاب: مف اآلية )(ِ
( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: الصبلة، باب: خركج النساء إلى المساجد إذا لـ يترتب عميو فتنة كأنيا ال تخرج (ّ

 (.َُِٔ(، ح/ ّّ/ ِمطيبة، )
 .ِّ( سكرة األحزاب: مف اآلية (ْ
 ـََِٖ-ْ-َِكقع القرضاكم/ م، االختبلط بيف الجنسيف.. حقيقتو كحكمو كضكابطوالقرضاكم: ( ٓ(

http://muntada.islamtoday.net/t69634.html  كمف أقكاؿ القرضاكم خبلؿ زيارتو إلى قطاع غزة في شير مايك .
 ـ.َُِّعاـ 
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... ول يخموف أحدكـ بامرأة، فإف »قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ -أف رسكؿ اهلل   -رضي اهلل عنو
 .(ٔ)«مف ساءتو سيئتو، وسرتو حسنتو فيو مؤمفالشيطاف ثالثيما، و 

 اجتناب تبلصؽ األجساد كتقارب األنفاس، كدليمو: -ٙ

 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -تحريـ مصافحة األجانب  فعىًف أميمة بنػت رقيقػة، تقػكؿ: جئػت النبػي  -أ 
ـٍ تىمىػس  يىػديهي يىػ .(ٕ)«إنػي ل أصػافح النسػاء»... في نسكة نبايعػو، فقػاؿ لنػا:  دى اٍمػرىأىةو ًمػٍنييف  ًإال  اٍمػرىأىةن فىمىػ

يىٍمًمكييىا
(ٖ). 

لمنساء في مسجده صفكفان كلمرجاؿ صفكفان، كخصػيف  -صمى اهلل عميو كسمـ -كقد جعؿ النبي -ب 
: قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ػم ـى  -بباب  فعىًف اٍبًف عيمىرى قىاؿى سى مىٍيػًو كى م ى اهللي عى ٍسػًجًد: ًلبىػابو ًمػٍف أىٍبػكىاًب الٍ  -صى َلػْو »مى

ت ى مىاتى «َتَرْكَنا َىَذا اْلَباَب ِلمنَِّساءِ  ٍؿ ًمٍنوي اٍبفي عيمىرى حى ـٍ يىٍدخي . قىاؿى نىاًفعه: فىمى
(ٗ). 

كأمر النساء حاؿ السير في الطريؽ أف يتػهخرف، فعػف حمػزة بػف أبػي أسػيد األنصػارم، عػف أبيػو  -ج
ج مف المسجد فاختمط الرجاؿ مع النساء فػي ، كىك خار -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو سمع رسكؿ اهلل 

استثخرف، فإنو ليس لكف أف تحققف الطريؽ، »: -صمى اهلل عميو كسمـ -الطريؽ، فقاؿ رسكؿ اهلل 
، ككانت المرأة تمصؽ بالجػدار حتػى إف ثكبيػا ليتعمػؽ بالشػيء مػف الجػدار « عميكف بحافات الطريؽ

 .(٘)مف لصكقيا

عمػػى الجنسػػيف معػػان  فػػإف الحيػػاء ال يػػهتي إال بخيػػر، كالحيػػاء  أف يكػػكف خمػػؽ الحيػػاء ىػػك الغالػػب -ٚ
صػمى اهلل  -خير كمو، كىك شعبة مف شػعب اإليمػاف، كدليمػو: عػف أبػي ىريػرة، قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل 

كعػف عمػراف بػف حصػيف قػاؿ: قػاؿ  ،(ٙ)الحياء مف اإليماف، واإليمػاف فػي الجنػة...": " -عميو كسػمـ
 .(ٚ)«الحياء ل يثتي إل بخير»: -صمى اهلل عميو كسمـ -النبي

                              
 (.ّْٕ/ َُمخرجا ) -( صحيح ابف حباف (ُ
أللباني: حديث صحيح. ، قاؿ ا(ِْٕٖ(، ح/ ّٖٓ/ ْ( سنف ابف ماجو في سننو: )كتاب: الجياد، باب: بيعة النساء )(ِ

 (. ُْٓ/ِ: صحيح ابف ماجو )انظر
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا انظر: األلباني:  الحديث صحيح، (.ُّّ/ ُُ( معمر بف راشد: جامع )(ّ

 .(ّٔ/ ِكفكائدىا )
سناد رجالو كمكالحديث ضعيؼ النقطاعو، ك  (.َّّ/ ُاألكسط ): المعجـ الطبراني، أبك القاسـ ((ْ يـ ثقات رجاؿ الشيخيف  ا 

 .(ُٖٔ/ ُاألـ ) -ضعيؼ أبي داكد ، انظر: األلباني: نافع كعمر لكف عمتو االنقطاع بيف
، انظر:  الحديث حسفك  .(. تحققف الطريؽ: أم تهخذف حقة الطريؽ أم كسطؤُِ/ ُٗ( المعجـ الكبير لمطبراني )(ٓ

 .(ُِٓ/ ِىا )سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائداأللباني: 
 ( .ِٓ/ ُ( الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )(ٔ
 (.ُٓٔ(، ح/ْٔ/ ُ( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: اإليماف، باب: شعب اإليماف، )(ٕ
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َوَقػػْرَف ِفػػي أف تقػػر المػػرأة فػػي بيتيػػا، كال تخػػرج إال لضػػركرتيا أك حاجتيػػا، كدليمػػو: قكلػػو تعػػالى: } -ٛ
ذا خرجت كانت عمى حاؿ مف الحشمة كالكقار بحيث ال يطمع فييا شيطاف،  (ٔ){ُبُيوِتُكفَّ  عػف عبػد فكا 

نيا إذا خرجت استشرفيا الشػيطاف، » قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ -اهلل، عف النبي المرأة عورة، وا 
نيا ل تكوف إلى وجو اهلل أقرب منيا في قعر بيتيا  .(ٖ()ٕ)«وا 

فإذا التـز الرجاؿ كالنساء في أم لقاء أك نشاط بيذه الضكابط الشرعية، فبل حػرج عمػييـ فػي 
 .(ٗ)يان كنحك ذلؾذلؾ، ما كاف مكضكع المقاء أك النشاط جدينا، سكاء أكاف عممينا أـ ثقاف

 : أثرًاالختحالًعلىًال زجيةًزالتاصينخ مس  :ً

منضبط كمػا يسػببو مػف ضػرر عمػى العبلقػة الغير اتضحت لنا جميا مفاسد االختبلط بعدما 
الزكجيػػة مػػف تشػػاجر كتمػػرد كشػػركد لمػػذىف كالمشػػاعر، كتقصػػير فػػي الكاجبػػات كحرمػػاف مػػف المعاشػػرة 

، فمػػػـ يعػػػد لممػػػكدة كالرحمػػػة مكػػػاف بػػػيف الػػػزكجيف، بػػػؿ حػػػؿ الجنسػػػية أك بػػػركد كتجمػػػد األحاسػػػيس فييػػػا
ف مػػف حػػؽ الرجػػؿ أف يغػػار عمػػى  محميمػػا الكػػره كالنفػػكر، فضػػبل عػػف شػػؾ أحػػدىما بخيانػػة اآلخػػر، كا 
نسائو كبناتو، كعرضو، كسمعة بيتو، ككذلؾ المرأة، كأف ينكر المتضرر منيمػا عمػى شػريكو سػكء مػا 

فرازاتو،  كأف يسعى لرده إلػى صػكابو بكافػة الطػرؽ بالنصػح كالترغيػب آؿ إليو بسبب كباؿ االختبلط كا 
أكال كالحيمكلػػػة دكف ىػػػذا االخػػػتبلط المسػػػتيتر، ثػػػـ بالترىيػػػب كالتهديػػػب إف اسػػػتدعى األمػػػر ذلػػػؾ، فػػػإف 

فػبل مفػر سػاعتيا مػف إبعػاد  ،الميث كراء الشيكات كالمخالطات المحرمػةمر العناد كلـ يرتدع عف است
جيػػة ألنػػو يشػػكؿ خطػػرا عميػػو، كيحػػكؿ دكف تحقيػػؽ مقصػػكد النكػػاح مثػػؿ ىػػذا المفتػػكف عػػف بيػػت الزك 

ذا عمـ ىذا فثبكت خيار التفريؽ بيف الزكجيف  خاصة في ظؿ كجكد الشككؾ كالنفكر بيف الزكجيف، كا 
ىك الحؿ لمخبلص مف ىذه المتاعب الزكجية، كىذا مف سماحة ديننا العظيـ  ألنو لك لػـ يكػف كػذلؾ 

نػػار المعانػػاة مػػف الحيػػاة الفاسػػدة التػػي تجمػػب الكثيػػر مػػف األخطػػار،  لكػػاف المتضػػرر بػػيف نػػاريف  إمػػا
دخػػاؿ مػػف لػػيس مػػف صػػمب الػػزكج عمػػى نسػػبو كدكف  كالتػػهثير السػػمبي فػػي األكالد، كالخيانػػة الزكجيػػة كا 
أدلة مثبتة، كالكيد المتبادؿ كانعداـ االستقرار، كالتآمر ليؿ نيػار، كالجريمػة المػدبرة، فكػؿ ىػذه أضػرار 

                              
 (.ّّ( سكرة األحزاب: مف اآلية )(ُ
 (.ٖٗٓٓ(، )ح/ ُِْ/ ُِمخرجا ) -( صحيح ابف حباف (ِ
 د. سناء محمكد عابد ./http://www.meshkat.net/node: ضكابط االختبلط بيف الجنسيفيكسؼ الحي عبد د. ((ّ

ي شير الثقفي: كاقع االختبلط كفف المكاجية. ضكابط االختبلط بيف الجنسيف: مف أقكاؿ القرضاكم خبلؿ زيارتو إلى غزة ف
ربيع الثاني  ُٖ ـ. ضكابط التعامؿ في المقاء بيف الجنسيف: قرار المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، األحدَُِّمايك عاـ 
 .َُِِ مارس 11 المكافؽ ُّّْ

  ُّّْربيع الثاني ُٖ ( ضكابط التعامؿ في المقاء بيف الجنسيف: قرار المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، األحد(ْ
 .َُِِ مارس 11 افؽالمك  ق

http://www.meshkat.net/user/344
http://www.meshkat.net/node/15592
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ف عجػػزت كسػػائؿ اإلصػػبلح كاسػػتحالت (الضػػرر يػػزاؿ)اسػػتقرار الحيػػاة األسػػرية كتعصػػؼ بهمػػاف ك  ، كا 
الحيػػاة كأراد المتضػػرر النجػػاة مػػف نيػػراف ىػػذه التعاسػػة الزكجيػػة بػػالمجكء إلػػى الطػػبلؽ أك الخمػػع فيجػػد 
نفسو قد اصطدـ بنيػراف أخػرل كىػي المعانػاة مػف تبعػات ىػذا الطػبلؽ، كمػا يترتػب عميػو مػف تكػاليؼ 

ففػػػي كػػػبل الحػػػالتيف الضػػػرر متحقػػػؽ،  ،  فالبقػػػاء مػػػع شػػػريكو مسػػػتحيؿ كطبلقػػػو مكمػػػؼالميػػػر كغيػػػره
، ألنػػو ال ذنػػب لمشػػريؼ بتحمػػؿ خطيئػػة كانحػػراؼ (ال يػػزاؿ الضػػرر بالضػػرر)كلكػػف  (الضػػرر يػػزاؿ)ك

ألنو  ،شريكو  لذلؾ كاف ثبكت خيار التفريؽ في ىذه الحالة ىك سفينة النجاة، كصماـ األماف لؤلسرة
كلحفػظ  ،مر كالكيػد، كمػف الجريمػة كالخيانػةكالد بعيدا عف الخبلفات، ككقاية مػف التػآضمانة لنشهة األ

 كبثبكت التفريؽ يسقط اإلحصاف.  ،البيت كالمجتمع مف خطر اإلفساد المتكقع

 :سوء األخالؽ وأثره عمى الزوجية والتحصيفثانيًا: 

مقبكال مهلكفا، كفػي  ما مف مؤمف ذم لب إال كيطمح أف يككف عند اهلل مرضيا، كعند الناس
نيػػا ألمنيػػة غاليػػة ال تينػػاؿ إال بحسػػف الخمػػؽ لمػػا يزخػػر بػػو مػػف فضػػائؿ كخصػػائص  حياتػػو مسػػعكدا، كا 

زلػػة عنػػد اهلل، إلػػى رفعػػة الشػػهف كسػػمك المن -إف ىػػـ أخمصػػكا هلل فػػي التحمػػي بيػػا -تمضػػي بهصػػحابيا
خػبلؽ كأصػيب بانييػار كعمى العكس مف ذلؾ، لك تجرد اإلنساف مف محاسف األ ،كمف ثـ عند العباد

خمقي، كانيالت عميو أتربة قبائح الصنيع، فمف يحصد إال دنك المنزلة عند اهلل، كنفػكر اآلخػريف منػو، 
كاالكتكاء بنيراف الحياة البائسة التي ىي مف جني فجػكره كسػكء خمقػو، ألنػو لػـ يػدرؾ مػا لسػكء الخمػؽ 

عبلقاتػو خاصػة الزكجيػة منيػا، مػف مف آثار كخيمة عمى دينػو كعمػى سػر سػعادتو فػي حياتػو كنجػاح 
كىػػذا يسػػتدعي معرفػػة  ،أجػػؿ ذلػػؾ كػػاف البػػد مػػف تبصػػرة كػػؿ حصػػيؼ بخطػػكرة سػػكء األخػػبلؽ لتجنبيػػا

مفيػػـك األخػػبلؽ كمػػدل حػػث الشػػرع عمػػى التمسػػؾ بحسػػنيا كتجنػػب سػػكئيا، لػػذا حرصػػت عمػػى تنػػاكؿ 
لسػكء أخػبلؽ  الحديث حكؿ ىذه األمكر في مقدمة ىػذا المحػكر، ثػـ سػهعقب بعػد ذلػؾ بعػرض صػكر

الزكج أك الزكجة ليتضح مػدل خطكرتػو عمػى البيػت كالمجتمػع، ثػـ أخػتـ ببيػاف أثػر سػكء الخمػؽ عمػى 
 كالتفصيؿ عمى النحك التالي: ،استمرارية الزكجية كبقاء اإلحصافحكـ 
 :مفهزمًاألخحقً-أزال ً

 تعريؼ األخالؽ في المغة: 

عمييػا، كىػك مػهخكذ مػف مػاٌدة  طػرفي ة التػي يجً ؽ ىك الػديف كالطبػع كالس ػمي ؽ، كالخي مي ىي جمع خي 
ػػ ؽ: الحػػظ كالنصػػيب مػػف الخيػػػر بلى )خ ؿ ؽ( اٌلتػػي تػػدٌؿ عمػػى تقػػدير الٌشػػيء، كالخمػػػؽ: المػػركءة، كالخى

، (ُ)قػومي كالصبلح  ألٌنو قد قٌدر لكٌؿ أحػد نصػيبو، كالخػبلؽ أيضػا مػا اكتسػبو اإلنسػاف مػف الفضػيمة بخي 

                              
 (. ِٗ -ُٗ-ٖٔ/َُ( ابف منظكر: لساف العرب )(ُ
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مؽ في المغة: ىك ما يهخػذ ، قاؿ القرطبي: " كحقيقة الخي (ُ){ِمْف َخاَلؽٍ َوَما َلُو ِفي اْْلِخَرِة قاؿ تعالى: }
 ،بػو اإلنسػاف نفسػو مػف األدب يسػمى خمقػا، ألنػو يصػػير كالخمقػة فيػو. كأمػا مػا طبػع عميػو مػػف األدب

مؽ الطبػع يـ )بالكسر(: السجية كالطبيعة، ال كاحد لو مف لفظو. كخيـ: اسـ جبؿ. فيككف الخي فيك الخً 
 .(ِ)يـ الطبع الغريزم"الخً المتكمؼ. ك 

 الفقياء:تعريؼ األخالؽ في اصطالح 

 منيػػػا العػػػاـ كمنيػػػا األخػػػٌص  ،عػػػرؼ العممػػػاء كالحكمػػػاء كالمحػػػدثيف األخػػػبلؽ بتعريفػػػات كثيػػػرة
تو بهنو: مجمكعة أكصاؼ أك طبائع نفسية ، كمف مبلحظتي لجميع التعريفات، كجدت أنيا حد  (ّ)منو

مػػا كىٍسػػبي  ،ًمفػػة مػػف انطبػػاع ًفٍكػػرميعامػػؿ بيػػا اإلنسػػاف غيػػره كىػػي مؤت إمػػا ًجًبمػػي فػػي أصػػؿ ًخٍمقتػػو، كا 
. ،مرُّف الًفكر عميو كتقمُّده إياهناشئ عف تى   كىذه األكصاؼ منيا المحمكد ك منيا المذمـك

 :أص لةًاألخحقًفيًاإلسحمً-ث ني 

أكػدت عمػى  الكتػاب والسػنةلمكانة األخبلؽ العظيمة في اإلسػبلـ كردت نصػكص كثيػرة فػي 
قت إلييا، كحث ت النفكس عمييا،  كمف ىذه النصكص: معاني األخبلؽ المطمكبة كشك 

                              
 (.ََِ( سكرة البقرة: مف اآلية )(ُ
 (.ِِٕ/ ُٖ)القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ( (ِ
 :طمىؽ األخبلؽ في االصطبلح باعتباريف: أحدىما عاـ، كاآلخر أخص منو( تي (ّ

 فمف العاـ ما ذكره معظـ العمماء كمف أقكاليـ:
 " قاؿ الحسف البصرم: حقيقة حسف الخمؽ بذؿ المعركؼ ككؼ األذل كطبلقة الكجو". اإلماـ النككم: قاؿ

 ..«غرائز كامنة، تظير باالختيار، كتقير باالضطرار»كعرؼ الماكردم األخبلؽ بهنيا: 
 و"كقاؿ أيضا: "كحقيقة الخمؽ ما يهخذ بو اإلنساف نفسو مف اآلداب، سمي بذلؾ ألنو يصير كالخمقة في

مفيـك األخبلؽ عند ابف تيمية: ربط ابف تيمية مفيـك األخبلؽ بمفيـك اإليماف، كما ينبثؽ عنو حيث إنو يقـك عمى عدة 
عناصر كىي: تكحيد الربكبية كاأللكىية، كحٌب اهلل حٌبا ال محبكب مراد سكاه سبحانو، كتحقيؽ رضا اهلل في كؿ صغيرة ككبيرة 

انية كعف األىكاء، فيتحقؽ لو الرؤية المكضكعية كالمباشرة لحقائؽ األشياء، فيككف السمكؾ مف شئكف الحياة، كالسمٌك عف األن
 كالعمؿ خمقا مف الدرجة األكلى، فبذلؾ نككف ماضيف في طريؽ تحقيؽ الكماؿ اإلنساني.

تمشية في ذلؾ تصكر كتقييـ ما ينبغي أف يككف عميو السمكؾ م»تعريؼ األخبلؽ عند بعض المحدثيف: كاألخبلؽ عندىـ ىي: 
 «.مع مثؿ أعمى أك مبدأ أساسي تخضع لو التصرفات اإلنسانية كيككف مؤازرا لمجانب الخٌير في الطبيعة البشرية

مجمكعة القكاعد السمككية التي تحدد السمكؾ اإلنساني كتنظمو، كينبغي أف يحتذييا اإلنساف فكرا كسمككا في مكاجية )أك ىي: 
الخمقية المختمفة، كالتي تبرز المغزل االجتماعي لسمككو بما يتفؽ كطبيعة اآلداب كالقيـ  المشكبلت االجتماعية كالمكاقؼ

 .(االجتماعية السائدة
ميؽ في اصطبلح الحكماء: مىمىكة  أم: كيفية راسخة في النفس  أم: متمكانة في الًفٍكر، تىصدير بيا عف النفس أفعاؿي  كالخي

 صاحبيا بدكف تهمُّؿ.
ميؽ في االصطبلح: فيك التمسُّؾ بهحكاـ الشرع كآدابو فعبلن كتركنا. انظر: مجمكعة مف المؤلفيف: نضرة  أما التعريؼ األخص لمخي

 (.ّٔ/ُ) -صمى اهلل عميو كسمـ -النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ
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 مف الكتاب:

نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ : }قكلو تعالى -  .(ُ){َواِ 

بحسػػف الخمػػؽ، كاهلل تعػػالى ال  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-مػػدح اهلل تعػػالى رسػػكلو الكػػريـ  وجػػو الدللػػة:
 .(ِ)، مما يدؿ عمى عظيـ منزلة األخبلؽ في اإلسبلـيمدح رسكلو إاٌل بالشيء العظيـ

 :السنة مف

استفاضػػت السػػنة باألحاديػػث النبكيػػة الشػػريفة التػػي تكصػػي بػػالتحمي بمحاسػػف األخػػبلؽ، فػػبل 
يتسػػػع المقػػػاـ لػػػذكرىا، لػػػذا اقتصػػػرت بػػػذكر أبػػػرز األحاديػػػث التػػػي تبػػػيف العبلقػػػة بػػػيف الخمػػػؽ كالحيػػػاة 

 الزكجية:

 -الخمػػؽ أفضػػؿ اإليمػػاف كأكممػػو، فعػػف أبػػي ىريػػرة في ٍسػػحي  -و عميػػو كسػػمـصػػمى المٌػػ -د  النبػػيلقػػد عػػ -
أكمػػؿ المػػؤمنيف إيمانػػا أحسػػنيـ » :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو

 .(ّ)«خمقا وخياركـ خياركـ لنسائيـ خمقا

 .(ْ)أحسنيـ أخبلقناأنو جعؿ المؤمنيف يتفاضمكف في اإليماف، كأفضميـ فيو كأكمميـ وجو الدللة: 

إنػػو مػػف أعطػػي »قػػاؿ ليػػا:  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -أف النبػػي -رضػػي اهلل عنيػػا – عائشػػةكعػػف  -
وحسػف الخمػؽ وحسػف  ،حظو مف الرفؽ، فقػد أعطػي حظػو مػف خيػر الػدنيا واْلخػرة، وصػمة الػرحـ

 .(ٓ)«الجوار يعمراف الديار، ويزيداف في األعمار

حسػف الخمػؽ كػكف رسػكؿ اهلل جعمػو مػف أسػباب عمػار الػديار الحديث يػدؿ عمػى فضػؿ  وجو الدللة:
 .(ٔ)كطكؿ األعمار

 :بعضًالصزرًالتيًتمثلًسزءًاألخحقث لث  :ً
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الصػػكر التػػي تعبػػر عػػف قػػبح كسػػكء أخػػبلؽ المتمثػػؿ فييػػا، كال يتسػػع المقػػاـ 

الزكجػة، لحصرىا، كسهكتفي بعػرض صػكرة فقػط تعكػس سػكء خمػؽ الػزكج، كأخػرل تعكػس سػكء خمػؽ 
 كذلؾ لضرب المثؿ ال لمحصر. ألبيف بعدىما أثر ذلؾ عمى الزكجية كالتحصيف. 

                              
 (.ْ( سكرة القمـ: مف اآلية )(ُ
 (.ٖٓ/ُْكثير: تفسير القرآف العظيـ ) ابف( (ِ
(. قاؿ ُُِٔ(، ح ْٔٔ/ ّ: )كتاب: الرضاع ، باب: ما جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا، )( أخرجو الترمذم في سننو(ّ

 األلباني : حسف صحيح. انظر: المرجع نفسو.
 (.ِّٕ/ٗابف عبد البر: التمييد )( (ْ
 (.ُّٓ/ ِْ( مسند أحمد مخرجا )(ٓ
 (.ْْٗ/َُحجر: فتح البارم ) ابف( (ٔ
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 وىي التي تعكس سوء خمؽ الزوج: الصورة األولى:

أنو في بعض العائبلت المنفتحة في المجتمع العربي كالتي تدعي التحضر تعػاني الزكجػات 
لػزاميف بتطب فيصػؿ األمػر بيػـ  ،يػؽ بركتككػكؿ العائمػةكالبنات مف دكتاتكرية األزكاج كتػرىيبيـ ليػف كا 

إلػػػػػى إجبػػػػػارىف عمػػػػػى المشػػػػػاركة كىػػػػػف متبرجػػػػػات كمتزينػػػػػات فػػػػػي االجتماعػػػػػات كالمناسػػػػػبات العائميػػػػػة 
الحمػو  :"-صػمى اهلل عميػو كسػمـ -المختمطة، بحضػكر الحمػك كالصػير كغيػرىـ، كقػد قػاؿ رسػكؿ اهلل

يػػا صػػكت الضػػحؾ كالمػػزاح المخػػؿ كال تخمػػك ىػػذه المجػػالس مػػف المحرمػػات إذ يتعػػالى في، (ٔ)المػػوت"
بػػاألدب، ناىيػػؾ عػػف تكجيػػو عبػػارات المػػدح كالغػػزؿ لمػػف ىػػي محرمػػة عمػػى المػػادح، كتبػػادؿ نظػػرات 

زنا ك الكقكع في الفاحشة، اإلعجاب، فتدؽ أجراس الخطر ألف كؿ ذلؾ مف مقدمات الخيانة الزكجية ك 
. كقػػد قػػاؿ َنػػا ِإنَّػػوُ :-عػػز كجػػؿ-المحػػاـر ، فضػػبل عػػف (ِ){َكػػاَف َفاِحَشػػًة َوَسػػاَء َسػػِبياًل  } َوَل َتْقَرُبػػوا الزِّ

االجتماع العائمي حكؿ التمفػاز لمشػاىدة أفػبلـ كمنػاظر مخمػة بالػديف كاألدب مثيػرة لممشػاعر كمييجػة 
لمشػػػيكة، ترفضػػػػيا الفطػػػػرة السػػػػميمة، كقػػػػد ال يتػػػػردد الػػػػزكج فػػػػي مثػػػػؿ ىػػػػذه المجػػػػالس مػػػػف تقميػػػػد أقاربػػػػو 

مػف لشيشة معيـ كالدخاف، كغير ذلػؾ، كلعػب كرؽ الشػدة، ك كمحاكاتيـ في إجبار نسائو عمى شرب ا
عمى الرقص الزكج زكجتو  هكرً صياعا لتقاليد العائمة فقد يي بحجة أداء الكاجب كانالمصائب أيضا أنو ك 

رميف عمييػػا كبكجػػكد تصػػكير معػػو فػػي األفػػراح كالحفػػبلت المختمطػػة بحضػػكر الرجػػاؿ األجانػػب المحػػ
كئ األخػػبلؽ كقػػبح التصػػرفات يعػػد مػػف المحرمػػات التػػي ثبػػت فكػػؿ مػػا مضػػى ذكػػره مػػف مسػػا ،الفيػػديك

 .(ّ)تحريميا بنصكص كثيرة مف الكتاب كالسنة

ديػػة كعجزىػػا عػػػف كلضػػعؼ الزكجػػة، أك لخكفيػػا مػػػف بطػػش يػػد زكجيػػا، كقمػػػة إمكانياتيػػا الما
سػػيء الخمػػؽ كذلػػؾ بخمعػػو كفػػداء نفسػػيا، تجػػدىا تبقػػى أسػػيرة القيػػر كاالسػػتفزاز، الخػػبلص مػػف زكجيػػا 

رة كاألسػػى، كالخشػػية مػػف لحػػكؽ اإلثػػـ بيػػا  لمػػا تػػراه أمػػاـ نصػػب عينييػػا مػػف تصػػرفات محرمػػة كالغيػػ
كمستفزة تصدر عف زكجيا كعف عائمتو، كالتي ال يػهمف اإلنسػاف منيػا عمػى نفسػو مػف الكقػكع بالفتنػة 

لظمػـ كالغرؽ بالمعاصي. إال أف شريعتنا اإلسبلمية بقكاعدىا الفقيية العادلة كقفت حاميػة لممػرأة مػف ا
نيػػاء الحيػػاة الزكجيػػة فػػي  كمػػف خطػػر االنػػزالؽ فػػي الفتنػػة، فمنحػػت المػػرأة الحػػؽ فػػي خيػػار التفريػػؽ، كا 

كأنػػو ، (ٗ)(الضػػرر يػػزاؿ)حػػاؿ كقػػكع الضػػرر عمييػػا، كعمػػى دينيػػا، كالقاعػػدة األصػػكلية تػػنص عمػػى أف 

                              
 ((.ُِِٕ(، )ح/ ُُُٕ/ ْباب: تحريـ الخمكة باألجنبية كالدخكؿ عمييا، ) كتاب: السبلـ،( أخرجو مسمـ في صحيحو: )(ُ
 (.ِّ( سكرة اإلسراء: مف اآلية )(ِ
لى المشاىد المحرمة، فيك زنا العيف، كما ثبت تحريـ التبرج كاستفاضت كتب (ّ ( لقد ثبت باألدلة تحريـ النظر إلى األجنبية، كا 

كع بالقكؿ، كالميكعة كالتمايؿ كالرقص كمدعاة الفتف، كلبلستزادة عميؾ بمراجعة الفقو في بياف حكميا ناىيؾ عف تحريـ الخض
 الكتب الفقيية. 

 (.ّٖ/ُ)( السيكطي: األشباه كالنظائر (ْ



 

  }191 { 
 

  

 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

إذا اجتمػػػع مكروىػػػاف، أو محظػػػوراف، أو ضػػػرراف، ولػػػـ يمكػػػف الخػػػروج عنيمػػػا وجػػػب ارتكػػػاب )
، كمػػػف المعمػػػـك أف مػػػف مقاصػػػد الشػػػريعة (ِ) (فالضػػػرر األشػػػد، يػػػزاؿ بالضػػػرر األخػػػؼ) ،(ٔ)(يمػػػاأخف

الحفاظ عمى الديف كالخمؽ، كحماية النفس مف ميالؾ االفتتاف كالكقكع في الرذائؿ، فضبل عف حماية 
التػػػي أمػػػر اإلسػػػبلـ بحفظيػػػا  لػػػذا كػػػاف الحفػػػاظ عمييػػػا كدرء  (ٖ)النسػػػؿ، إذ أنيػػػا مػػػف الكميػػػات الخمػػػس

مسػػػببات انعػػػداميا أكلػػػى مػػػف الحفػػػاظ عمػػػى بقػػػاء الزكجيػػػة إذا كانػػػت سػػػتيدـ الػػػديف كاألخػػػبلؽ كتيػػػدد 
 .بالخيانة ككقكع فاحشة الزنا كاختبلط األنساب

 الصورة الثانية: والتي تعكس سوء خمؽ الزوجة:

، أك خيانتيػا اني زكجيا مف سكء أخبلقيػافنجد الزكجة ىي التي يع ،قد يككف األمر بالعكس
كتجده يستفرغ الجيد فػي إصػبلحيا  ،ؿ بيافضبل عف اضطراب حياتو معيا كشكو القات ،عفتيا كعدـ

إال أنػو يعجػز عػف ردعيػا كردىػا إلػى صػكابيا،  ،أك تهديبيا بهم كسيمة مف كسائؿ التهديب المشػركعة
ف إذنػو فتراىا تفسد العبلقات بينو كبيف أىمو كخاصة أمو فبل تتكانى في إيذائيا، أك تكثر الخركج بدك 

لؤلسػػػكاؽ كالصػػػديقات لغيػػػر ضػػػركرة، كتمػػػازح الرجػػػاؿ، أك تنسػػػج عبػػػر االنترنػػػت كغيػػػره مػػػف المكاقػػػع 
فيتعمؽ قمبيا كعقميا بشخص آخر يغكييػا كيقنعيػا  ،كالكسائؿ االلكتركنية عبلقات محرمة أك مشبكىة

بػػػؿ ىػػػي فتبػػػدأ باسػػػتخداـ كافػػػة الكسػػػائؿ إلرغامػػػو عمػػػى الطػػػبلؽ دكف أف تتك ،باالنفصػػػاؿ عػػػف زكجيػػػا
فتجػػدىا تيمػػؿ زكجيػػا كتنشػػغؿ عػػف أداء حقػػو كتبػػرد كتتبمػػد عكاطفيػػا تجاىػػو كقػػد  ،بتكػػاليؼ الطػػبلؽ

ثارتيػا لممشػكبلت  تحرمو االنسجاـ الركحي كاالتصاؿ الجنسي كاإلنجاب، فضبل عف كثرة نقدىا لػو كا 
ترىقػػو ماديػػا فتقمػػب حياتػػو نكػػدا أك  ،فػػي البيػػت ألتفػػو األسػػباب لعػػدـ قناعتيػػا بزكجيػػا فتسػػعى إلتعاسػػو

فقػػد  ،بطمباتيػػا التػػي ال تنتيػػي كػػي تجبػػره عمػػى طبلقيػػا، كيػػزداد األمػػر سػػكءا إذا كانػػت صػػاحبة نفػػكذ
تستغؿ نفكذىا أك نفكذ أىميا لمضغط عميػو ليطمقيػا كمثػؿ ىػذه ال يػؤمف أف تػؤذم زكجيػا كتضػره فػي 

 عممو كمصدر رزقو كال يستبعد أف تفسد عميو فراشو كتمحؽ بو نسبان ليس منو. 

كلقػػد أعطػػى اإلسػػبلـ الرجػػؿ الحػػؽ فػػي طػػبلؽ زكجتػػو إف كرىيػػا أك كػػاف السػػبب كالنفػػكر مػػف 
 تأمػػا إف كانػػجانبػػو كقػػرر لمزكجػػة حقيػػا مػػف الميػػر كالنفقػػة دفعػػا لمظمػػـ عنيػػا إف كػػاف ال ذنػػب ليػػا، 

لـ يترؾ الزكج ضحية ظمميا كضررىا لو فهثبت لو الحػؽ  كرحمتو الخيانة مف طرفيا، فمعدؿ اإلسبلـ
فػػراؽ زكجتػػو دكف تكبػػؿ تكػػاليؼ كتبعػػات طبلقيػػا إف كانػػت ال تصػػكف عرضػػو كال تحفظػػو كال  بخيػػار

نجاب األكالد، ألنو ال ذن تمردىػا عميػو، ب لػو فػي يتحقؽ معيا المقصكد مف الزكاج مف االستعفاؼ كا 

                              
 (. ِِٔ/ ُ( د. كىبة الزحيمي: القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة )(ُ
 (.ُُٔ/ُالزرقا: شرح القكاعد الفقيية )( (ِ
 (.ُ/ُبي: المكافقات )( الشاط(ّ



 

  }192 { 
 

  

 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

ؽ كفي إيذائيا لو، كألىمو، لذا فما قررتو آنفا في حؽ الزكجة إف كقع الظمـ عمييػا مػف جػراء فسػاد خمػ
فيػو  أف بقػاء ىػذه الزكجػة السػيئةالزكج كضرره بيا أقرره ىنػا لمػزكج بثبػكت خيػار التفريػؽ لػو إف ثبػت 
 .ضرر بؿ خطر عمى البيت كالنسؿ كخمؿ في تحقيؽ مقاصد الزكاج

 :أثرًسزءًاألخحقًعلىًال زجيةًزالتاصينرابع  :ً

العائمػة، ال يخفػى بعد عرض صكر لسكء األخػبلؽ الػذم يعتمػي كيشػيف الػزكج أك الزكجػة أك 
عمى كؿ ذم لب ما ليذا الفساد مف آثار مدمرة لمبيت كلممجتمع، ككنػو ىاتػؾ لمعفػة، جالػب لمخيانػة، 

ـ تكػف طػاىرة كعفيفػة، ف لػخالط لؤلنساب، مضعؼ لتربية النشء، مقكض لدعائـ المجتمػع  فػالمرأة إ
 ،رقيػا، ألنيػا ىػي أسػاس البيػتفبل خير في بقائيا في بيت الزكجيػة، فػالمتعيف لزكجيػا الممتػـز أف يفا

فبفسػػػادىا يفسػػػد، كبصػػػبلحيا يصػػػمح، فيػػػي صػػػانعة الرجػػػاؿ كمربيػػػة األجيػػػاؿ فػػػإف ييػػػًئس مػػػف ردعيػػػا 
صبلحيا، فبل مجاؿ لتحميميا أمانة بناء األسرة كتربية األكالد كمراعاة الزكج كحفظ حقكقو كعرضػو  كا 

فيػي غيػر  ،حػؽ بػو نسػبان لػيس منػويػو فراشػو كتمفي حضكره كغيابو، فميس مػف المسػتبعد أف تفسػد عم
ؿ األمثؿ لصيانة البيت مػف دنػس فسػادىا، دكف تغػريـ الػزكج تبعػات مؤتمنة في ذلؾ، ففراقيا ىك الحى 

فسػاد زكجتػو، بعػد أف اسػتفرغ ال ذنػب لمػزكج فػي  الطبلؽ، كتكاليفو، فالضػرر ال يػزاؿ بالضػرر، ألنػو
 كؿ ما في كسعو إلصبلحيا.

إذا خافػػت عمػػى دينيػػا كخمقيػػا كعمػػى نفسػػيا كأكالدىػػا مػػف الفتنػػة  ككػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لممػػرأة
فػالمتعيف ىػك  ،كاالنغماس في المعاصي مف جراء عشرتيا لزكجيا الفاسد كممارسة ضػغكطاتو عمييػا

 ،تدفع الضرر عنيا إال بذلؾ الخيارثبكت خيار التفريؽ ليا  إذ ال حيمة ليا كال كسيمة بديمة تنجييا ك 
ماليػا ال ذنػب ليػا فيػو كىػذا فيػو ضػرر آخػر  عبئػافدم نفسيا بػالخمع فػنحف نحمميػا ألننا لك قمنا بهف ت

 .(ُ) (والضرر ل يزاؿ بالضرر)نكقعو عمييا  

" عنػػد تضػرر المػػرأة بالنكػػاح، إمػػا لبغضػػو، أك غيػره، فيسػػتحب إزالػػة الضػػرر عنيػػا.  ابػػف قدامػػة:قػاؿ 
حػػكه. كعجػػزه عػػف إجبارىػػا عميػػو، أك كعنػػد ككنيػػا مفرطػػة فػػي حقػػكؽ اهلل الكاجبػػة عمييػػا، كالصػػبلة كن

ككنيا غير عفيفة  ألف في إمساكيا نقصا كدناءة، كربما أفسدت فراشو، كألحقػت بػو كلػدا مػف غيػره". 
 .(ٕ)كعنو: "أف الطبلؽ ىاىنا كاجب" كقاؿ أيضا: "ال ينبغي لو إمساؾ غير العفيفة"

اجـ مػف جػراء سػوء وبناء عمى تقرير حكـ خيار التفريؽ بيف الػزوجيف بثبػوت الضػرر النػ
 . خمؽ أحد الزوجيف يتقرر سقوط اإلحصاف كونو غاية في اجتماع صفات الكماؿ

 
                              

 (.ُُْ/ُالقكاعد الفقيية ) الزرقا: شرح( (ُ
 (.َُٔ/ ّ( ابف قدامة: الكافي )(ِ
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 المبػػحث الثاني

المؤثرات المجتمعية الخاصة وأثرىا عمى اإلحصاف

ممػػػا ال يخفػػػى عمػػػى النػػػاظر أف ىنػػػاؾ عػػػادات كتقاليػػػد محكمػػػة، تسػػػكد بعػػػض المجتمعػػػات  
عبلقػػات الزكجيػػة فػػي الغالػػب األعػػـ، ألنيػػا لػػـ تػػبف عمػػى تسػػببت فػػي ىػػدـ الكثيػػر مػػف البيػػكت لفشػػؿ ال

أساس المنيج الرباني القائـ عمى الرغبة كالمكدة كالرحمة كالتقكل، بؿ عمى التنافر كالبغض كالخبلؼ 
فػػي شػػؤكف حيػػاتيـ الخاصػػة كالخػػداع، كذلػػؾ، لقمػػة عمػػـ النػػاس بهحكػػاـ شػػرع اهلل، كعػػدـ تحػػاكميـ إليػػو 

كػيـ عمػى عػدـ فشػؿ الػزكاج، لػذا شػرع التراضػي كالتكافػؽ قبػؿ اإلقػداـ قد حػرص الشػارع الحك كالعامة. 
طىبى اٍمرىأىةن، فىقىاؿى الن بًػيُّ  مىٍيػًو  -عمى العقد، ليحصؿ التآلؼ، فعىٍف الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، أىن وي خى ػم ى الم ػوي عى صى

ػم ـى  سى ـَ بَ : »-كى ٍعنىػى قىٍكًلػًو: « ْيَنُكَمػااْنُظْر ِإَلْيَيا، َفِإنَّػُو َأْحػَرى َأْف ُيػْؤَد مى ـَ َبْيَنُكَمػا»كى : «َأْحػَرى َأْف ُيػْؤَد ، قىػاؿى
ا د ةي بىٍينىكيمى أىٍحرىل أىٍف تىديكـى المىكى
(ُ). 

كألىمية ىذا األمر آثرت إلقاء الضكء عمى بعض العادات المجتمعية المؤثرة عمى العبلقػات 
، كلكػف ال بػهس ثانيػان  خميالتػداك  ،أكالن  رتياالزكجية، كمف الصعكبة بمكاف حصر مثؿ ىذه العادات لكث

سػػػهكتفي بالحػػػديث فػػػي ىػػػذا الجانػػػب عػػػف مػػػؤثريف رئيسػػػييف ف -مػػػف كجيػػػة نظػػػرم -مػػػف ذكػػػر أىميػػػا
تحكميمػػا الثقافػػة السػػائدة فػػي مجتمعػػات دكف أخػػرل، كليػػذا كسػػمتيا بػػالمؤثرات المجتمعيػػة الخاصػػة، 

عػػػات، فالثقافػػػة السػػػائدة فػػػي المجتمػػػع ألنيػػػا قػػػد تعػػػد ظػػػاىرة فػػػي مجتمػػػع بعينػػػو دكف غيػػػره مػػػف المجتم
القبمػػػي، أك القػػػركم، أك المجتمعػػػات الجاىمػػػة، تختمػػػؼ عػػػف غيرىػػػا مػػػف المجتمعػػػات المدنيػػػة المثقفػػػة 

 السػػػحر، واإلكػػػراه عمػػػى الػػػزواج.كالمتحضػػػرة. كمػػػف الظػػػكاىر التػػػي تسػػػكد بعػػػض المجتمعػػػات ىػػػي: 
  :كتفصيؿ ذلؾ في السطكر التالية

 :يةًزاإلاص نالسار،ًزأثرهًعلىًال زجً-أزال

إف مما يسػتيكم الػنفس الضػعيفة كاألمػارة بالسػكء، تشػكفيا لمعرفػة الغيػب، كمػا ينطػكم عميػو 
مف أسرار كعمكـ مكنكنة، كىي تسعى جاىدة إلى تممس معالـ ذلؾ المستكر، فتتشػعب بيػا المسػالؾ، 

تػػى إننػػا لنجػػد تػػارة بالحػػدس كأخػػرل بالكيانػػة، كطػػكرا بالعرافػػة كالتنجػػيـ، كآخػػر بالسػػحر كالتسػػخير، ح
أنفسػػا انحػػدرت فاسػػتخفت بعقػػكؿ أىميػػا، فسػػكلت ليػػـ تممػػس الغيػػب بقػػراءة كػػؼ، أك فنجػػاف، أك رسػػـك 

ض الحائط بمسممات الشريعة، كمغمضيف طرفػا عػف مغبػة مػا رٌ طمسمية، كخطكط رممية، ضاربيف عي 
عميػػو صػػمى اهلل –، فهعرضػػكا عمػػا نػػزؿ عمػػى قمػػب النبػػياشػػتركه فػػي دنيػػاىـ قبػػؿ خػػزييـ فػػي عقبػػاىـ

                              
(. قاؿ َُٕٖ(، ح/ ّٖٗ/ ّ( أخرجو الترمذم في سننو: ) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطكبة، )ُ)

 األلباني: الحديث صحيح. انظر: المرجع نفسو.
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بػؿ اتخػذكه  ،كأصبحكا يشتغمكف بالسحر ،قمكب األفاكيف، كىرعكا إلى ما تمقيو الشياطيف عمى -كسمـ
أداة لمتكسػب الحػػراـ، ككجػػدكا لسػػحرىـ طريقػان مفتكحػػان أمػػاـ قمػػكب كأجسػاد كحػػكاس العبػػاد ألف اإلنسػػاف 

ْنػَس ِإلَّ }َوَمػا َخَمْقػ: -تبػارؾ كتعػالى -في حقيقػة نفسػو كلػـ يطبػؽ قػكؿ اهللر أىمؿ كقصٌ  ُت اْلِجػفَّ َواإلِْ
 . (ُ)ِلَيْعُبُدوِف{

نعػػـ، إف حػػديث السػػحر فػػي أيامنػػا ىػػذه قػػد استشػػرل كمػػؤل عمػػى النػػاس دنيػػاىـ، كطبػػؽ ذكػػره 
 يفػاقـ ممػا الػديني  الػكازع فييػا كيقػؿ كالفقػر، الجيػؿ فييػا يكثػر التػي فػي المنػاطؽ خصكصا اآلفاؽ 

 يمحقيمػا قػد أحػدىما مسػحكرا، لمػا كاف إف الزكجيف بيف العبلقة المشكبلت االجتماعية، كيؤثر عمى
 أضرار. مف

مػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ، كلمتػػػكقي مػػػف خطػػػكرة السػػػحر، كػػػاف مػػػف الضػػػركرم التعػػػرؼ عمػػػى حقيقتػػػو، 
كأنكاعػو، كمكقػػؼ الشػريعة منػػو، كتبيػػيف جسػيـ خطػػره عمػػى العبلقػة الزكجيػػة، ليبػػيف لنػا حكػػـ إحصػػاف 

 المسحكر كشريؾ حياتو.
 :اقيقةًالسارً-أزال

 عريؼ السحر لغة واصطالحا:ت

  السحر في المغة: -ُ

 اختمؼ أىؿ العربية في معنى السحر في المغة عمى كجكه كثيرة منيا:

 . (ِ)السحر: ىك الصرؼ، أم صرؼ الشيء عف حقيقتو إلى غيره -

 .(ّ)"إف مف البياف لسحراكيطمؽ السحر عمى البياف في فطنة  لحديث: " -

خفػػػ -  قػػػاؿ ابػػػفي  اء الخػػػداع كتػػػدليس األباطيػػػؿ. يقػػػاؿ: سػػػحره بمعنػػػى خدعػػػو.كأيضػػػا ىػػػك: الت ٍمًكيػػػًو كىا 
 .(ْ)و عند العرب: شدة البيت كتمكيو الكذبضى و. كالعً ضى مسعكد: كنا نسمي السحر في الجاىمية العً 

رىهي: أىبدل لو أىمرنا يدؽُّ عميو كيخفى - كالسحر: استمالة القمب كسمب المب، ييقاؿ سىحى
(ٓ). 

مػػػف كأرض مسػػػحكرة: أصػػػابيا  ،كطعػػػاـ مسػػػحكر إذا أفسػػػد عممػػػو السػػػحرسػػػاد. كيقػػػاؿ: السػػػحر: الف -
  .(ُ)كسحر المطر الطيف كالتراب سحرا: أفسده فمـ يصمح لمعمؿ ،المطر أكثر مما ينبغي فهفسدىا

                              
 (.ٔٓمف اآلية ) سكرة الذاريات: ((ُ
 (.ّْٖ/ ْابف منظكر: لساف العرب ) ((ِ
 (.ٕٕٔٓ(، ح/ُّٖ/ ٕالبخارم في صحيحو: )كتاب: األشربة، باب: إف مف البياف سحرا، ) أخرجو ((ّ
 (.ّٗ/ ُّ(، الماكردم: الحاكم الكبير )ْْ/ ِالجامع ألحكاـ القرآف )القرطبي:  ((ْ
 (.ُُٓ/ ُ: البحر المحيط في التفسير )أبك حٌياف ((ٓ
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 )ب( السحر في الصطالح:

. كقاؿ (ِ): "كالسحر اسـ جامع لمعاف مختمفة"الشافعيقاؿ  شرعا بمعاف كثيرة، عيراؼ السحر
لكثػرة األنػكاع المختمفػة  ه بحػد جػامع مػانع: " اعمـ أف السحر في االصػطبلح ال يمكػف حػدلشنقيطيا

الداخمة تحتو، كال يتحقؽ قدر مشترؾ بينيا يككف جامعا ليا مانعا لغيرىػا. كمػف ىنػا اختمفػت عبػارات 
اع السحر، أك . كذلؾ ألف كؿ تعريؼ منيا قد تضمف نكعان مف أنك (ّ)العمماء في حده اختبلفا متباينا"

أرل أف أجمػػع كأكجػز تعريػػؼ تنػاكؿ مػا ال حقيقػػة لػو مػػف أنػكاع السػحر، أك مػػا ىػك سػػحر فػي المغػة. ك 
: " فالسحر ىو كؿ ما فيو مخادعة أو تثثير فػي حيث قػاؿلمسحر ىك تعريؼ الدكتكر عكاد المعتؽ 

دة ولػيس فيػو عالـ العناصر نتيجة السػتعانة بغيػر اهلل مػف شػيطاف أو نحػوه، يشػبو الخػارؽ لمعػا
 .(ْ)تحد يمكف اكتسابو بالتعمـ"

كر، كىك ذاًىبي العىٍقًؿ الميٍفسىػدي،  والمسحور: رىه فيك مىٍسحي ىك الذم كقع عميو سحر الساحر فيقاؿ: سىحى
كيقػػاؿ رجػػؿ مطبػػكب أم مسػػحكر، كيػػهتي المسػػحكر بمعنػػى المعتػػرض كىػػك مصػػطمح بمعنػػى العنػػيف 

 –عنى المسحكر لكجكد معنػى االعتػراض بسػبب السػحرعند المالكية مف كجو بسبب االعتراض، كبم
 .(ٓ)إذا كاف فيو ىذا المعنى. ك يقاؿ لممعترض، المربكط، إف كاف سببو السحر

 :الرقًإثب تًالسارً-ني  ً ث

                                                                                      
 (.َّٓ-ّْٗ/ ْ( ابف منظكر: لساف العرب )(ُ
 (.ُّٗ(. د.عكاد المعتؽ: حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة )ص ِّٗ/ ُ( الشافعي: األـ )(ِ
 (. بعض التعريفات لمسحر، كىي تعريفات متباينة:ُْ/ ْ) ء البياف( الشنقيطي: أضكا(ّ

 ،ما ال حقيقة لو مف أنكاع السحر يصدؽ عمى – رحميما اهلل -فتعريؼ كؿٍّ مف الجصاص، كالطبرم 
قاؿ الجصاص: " كؿ أمر خفي سببيو، كتيخيؿ عمى غير حقيقتو كيجرم مجرل التمكيو كالخداع"، انظر: الجصاص: أحكاـ 

 (.َٓ/ ُالقرآف )
/ ِرم: جامع البياف )كقاؿ الطبرم: " معنى السحر: تخييؿ الشيء إلى المرء بخبلؼ ما ىك بو في عينو كحقيقتو"، انظر: الطب

ْْٔ.)  
 أما تعريؼ اآلخريف مف الفقياء، فقد تضمف مالو حقيقة كأثر:

كالقمكب، فيمرض، كيقتؿ، كيفرؽ بيف المرء كزكجو، كيهخذ أحد  ائـ كرقى كعيقىد تؤثر في األبدافقاؿ ابف قدامة: "السحر: عز 
 (.ْٔ/ ْالزكجيف عف صاحبو"، انظر: ابف قدامة: الكافي  )

ال سيما نيا، كىك أشد ما يككف مف السحر، ف القيـ: "ىك مركب مف تهثيرات األركاح الخبيثة، كانفعاؿ القكل الطبيعية عكقاؿ اب
  (.ُُٓ/ ْفي المكضع الذم انتيى السحر إليو" انظر: ابف القيـ: زاد المعاد )

 (.َُْ)ص تاب كالسنة ة السحر كحكمو في الك( كىك تعريؼ د. عكاد المعتؽ، انظر: د.عكاد المعتؽ: حقيق(ْ
 (.ِِٗ/ ّابف عابديف: حاشية )رد المحتار( ) ((ٓ
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لمحكـ عمى إحصاف المسحكر كزكجو ال بد مف التهكد مف أف أحدىما حقا مسحكر كإلثبػات ذلػؾ 
 :(ُ)طرؽ منيا

 .رض لو باألعراض التي يذكرىا أىؿ الخبرة في أعراض السحرمقارنة األحكاؿ التي تع .ٔ
عػػرض المسػػحكر عمػػى أنػػاس مػػف أىػػؿ الخبػػرة الثقػػات كقػػراءتيـ عميػػو لمعرفػػة حالػػو كالغالػػب أنػػو  .ٕ

يظيػػػر ليػػػـ عبلمػػػات تبػػػيف حالػػػو كمػػػا يظيػػػر لممػػػريض أعػػػراض المػػػرض، كالخبػػػراء مػػػنيـ الػػػذيف 
دىـ مػف األمػكر اليقينيػة مػف خػبلؿ ىػذه يعالجكف آالؼ الحاالت سنكيان أصػبحت ىػذه األمػكر عنػ

 الحاالت الكثيرة.
شيادة ثقة أنػو مسػحكر بكجػكد عبلمػة مػف العبلمػات التػي يغمػب عمػى الظػف كجػكد السػحر معيػا  .ٖ

مثؿ: تكممو بمغة أجنبية ال يعرفيا المسحكر إطبلقان، فيذا قرينة قكية عمى صدؽ دعكل السػحر. 
لظػػػاىر يكفػػػي كاحػػػد ثقػػػة  قياسػػػان عمػػػى قبػػػكؿ قػػػكؿ كىػػػؿ يكفػػػي شػػػاىد كاحػػػد أك البػػػد مػػػف اثنػػػيفم. ا

الطبيػػب الكاحػػد الثقػػة فػػي قضػػايا المػػرض كمػػا فػػي الجنايػػات. كعمػػى قبػػكؿ قػػكؿ المػػرأة الثقػػة عنػػد 
، كىػػي مسػػائؿ يترتػػب -كمػػا تقػػدـ بيانػػو فػػي قضػػايا إثبػػات البكػػارة كعيػػكب النسػػاء -بعػػض الفقيػػاء

فػي إثبػات العيػكب التػي يثبػت بيػا الخيػار  كمثميػا فػي حػؽ الرجػؿ  .(ِ)عمييا فراؽ الزكجيف أحيانان 
 لممرأة.

ره مع انتفاء الكذب عمى الساحر في ىذا الحػاؿ  لكػكف االعتػراؼ إقرار الساحر بسحره، كأنو سحى  .ٗ
 يؤدم إلى قتمو.

إذا كػػػاف القاضػػػي لديػػػو خبػػػرة فػػػي أعػػػراض المسػػػحكر، فمػػػف الممكػػػف أف يقضػػػي القاضػػػي بعممػػػو  .٘
  .كخبرتو في أحد قكلي لمفقياء

 :أثرًالسارًعلىًال زجيةًزالتاصينً-  ًث لث

 )أ( حكـ خيار التفريؽ بالسحر بيف الزوجيف:

الػػذم قػػد ىػػك كجػػكد الضػػرر  ،ف المعنػػى الػػذم دفػػع الفقيػػاء إلػػى القػػكؿ بثبػػكت خيػػار التفريػػؽإ
ك ال ضرر كال ضرار في اإلسبلـ، كمتى كجد ىذا  يما مف جراء العيكب،ييمحؽ بهحد الزكجيف أك كم

 ر التفريؽ.المعنى ثبت خيا
يرقى ألف يجعمػو عيبػا كسػائر العيػكب التػي يثبػت بيػا خيػار  اجسيم المسحر ضرر  فإكحيث 

التفريػػؽ  لمػػا يسػػببو مػػف النفػػرة بػػيف الػػزكجيف، كيمنػػع مػػف اإلصػػابة كتمػػاـ االسػػتمتاع، كيفجػػر الشػػجار 

                              
 ىػَُّْ/ّ/ْ ،( ّ/ُد.عبد اهلل آؿ سيؼ: حكـ طبلؽ المسحكر في الفقو اإلسبلمي ) ((ُ

www.almoslim.net/node/107800.   
 . لرسالة( انظر الفصؿ الثاني مف ىذه ا(ِ

http://www.almoslim.net/node/107800
http://www.almoslim.net/node/107800
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حالػػو فاقػػد اإلدراؾ مغمػػؽ عمػػى عقمػػو  اكالبغضػػاء ك يفػػاقـ المشػػكبلت األسػػرية  كػػكف المسػػحكر شخصػػ

ه لما يركنػو فيضر بمف حكلو كبيئتو المحيطة بو كيتعدل ضرره إلى أكالد ،حاؿ المجنكف أك السكراف
مف تصرفات بشعة كاعتػداءات باليػد كالمسػاف مػف قبػؿ المسػحكر كخصػكمات مسػتمرة بػيف الكالػديف ك 

ف سػػحرتو يػػؼ الكالػػد عمػػى األـ كظمميػػا كحرمانيػػا كميمػػو لمزكجػػة األخػػرل أك لمػػىجػػراف المنػػزؿ أك حى 
كتقصػػيره المػػالي كالمػػادم تجػػاىيـ، كفقػػدانيـ لحنػػاف األبػػكة كعاطفػػة األمكمػػة، ممػػا يػػكرث ابنػػان شرسػػان 
عدكانيان، فاشػبل فػي حياتػو كضػارا بمجتمعػو كتػراه يبحػث عػف االنتقػاـ مػف الػذم كػاف السػبب فػي ىػذه 

 خير الذم يمجه إليو.التعاسة األسرية، كقد يككف االنتحار كالتخمص مف تراكـ ىذه المشاكؿ الحؿ األ
كىػػذا يتنػػافى مػػع  ،فمػػف ذلػػؾ كمػػو يتبػػيف أف السػػحر يشػػكؿ خطػػكرة تطػػكؿ جميػػع أفػػراد أسػػرة المسػػحكر

تحقيػػؽ مقاصػػد النكػػاح، مػػف االسػػتقرار كالمػػكدة كالرحمػػة، فيتعػػيف التفريػػؽ بػػو، بشػػرط مػػنح المسػػحكر 
عمػى العنػيف، فػإف شػفا فرصة لمعبلج حالو حاؿ العنيف، العتراضو بسبب السحر، فيؤجؿ سنة قياسا 

ف مضػت السػنة كلػـ يثبػت تخمصػو مػف السػحر ثبػت لشػريكو  خيػار التفريػؽ، كممػا ال تفريؽ حينئذ، كا 
 المؤيدات التالية: ييعزز بو رأي

صػػمى اهلل عميػػو  -، أف رسػكؿ اهلل -رضػي اهلل عنػػو -  فعػػف أبػػي سػعيد الخػػدرملمسػنة النبويػػة -أول
 .(ُ)"ار ضره اهلل، ومف شاؽ شؽ اهلل عميو" ل ضرر ول ضرار، مف ض قاؿ:  -كسمـ

عمػػى المجنػػكف كالسػػكراف كالنػػائـ كالمغمػػى عميػػو  -كمػػا ذكػػرت -: قيػػاس المسػػحكر مقيػػاسل -ثانيػػا 
بجػػامع عػػدـ األىميػػة فػػي كػػؿو  كػػكف المسػػحكر فاقػػد اإلدراؾ بسػػبب الغمػػؽ عمػػى عقمػػو خاصػػة إذا كػػاف 

 الجاف يتكمـ عمى لسانو فيك عمى حالو ىذا غير مكمؼ.
الضرورات تبيح المحظػورات بشػرط عػدـ ، ك"(ِ)"الضرر يزاؿمثؿ: قاعػدة "القواعد األصولية:  -الثاث

 ، كحيث ثبت ضرر السحر باألدلة، فتعيف إزالة ذلؾ الضرر. (ّ)"نقصانيا عنيا

 رأي الفقياء مف أئمة المذاىب: -رابعا

عندىـ عمى خمسػة أكجػو فػي اعتبركا السحر أحد مجكزات خيار فقد المسيس  فخيار الفقد  الحنفية:
 .(ُ)كالمهخكذ عف النساء كىك المسحكر ك المجبكب ،(ْ)خمسة أنفس: العنيف ك الخصي ك النكاص

                              
قاؿ األلباني:  (.ُُُٕٕ(، ح/ٗٔ/ ٔأخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الصمح، باب: ال ضرر كال ضرار، )( (ُ

 (.َُْ/ّضعيؼ. انظر: األلباني: إركاء الغميؿ )
 (.ُْ/ ُ( السبكي: األشباه كالنظائر )(ِ
 (.ْٓ/ ُ( المرجع السابؽ )(ّ
انظر:  ،: الرجكع إلى كراء كىك القيقرلىك النككصك  ،إلحجاـ كاالنقداع عف الشيءاالفعؿ نكص كىك  النكاص لغة: مف( (ْ

النكاص: أراد بيا النككص، كىك اإلحجاـ كالتكهكؤ كالرجكع عما كاف عميو مف خير، ك  .(َُُ/ ٕلساف العرب )ابف منظكر: 
 .(َِٓ) كتاب الردة لمكاقدم ص، انظر: الكاقدم: كلـ أجد لفظ )النكاص( في المعاجـ
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اعتبركا المسحكر معترضا كىك الذم يسميو العامة مربكطا أم لو آلة لكنيا ال تنتشػر عنػد المالكية: 
إزالػػة اعتراضػػو كقػػدره سػػنة الػػكطء بسػػبب السػػحر أك المػػرض، كىػػذا يضػػرب لػػو أجػػؿ يتحيػػؿ فيػػو عمػػى 

 .(ِ)كاممة
اعتبركا أف مف غمب عمى عقمو بالجف كنحكه فيك غير مؤاخذ بتصرفاتو حتػى يفيػؽ لػذلؾ  الشافعية:

ذا غمػػب الرجػػؿ عمػػى -رحمػػو اهلل تعػػالى -نجػػدىـ قػػد أسػػقطكا عنػػو فػػرض الصػػبلة. قػػاؿ الشػػافعي : "كا 
رض الصػػبلة مػػا كػػاف المػػرض عقمػػو بعػػارض جػػف أك عتػػو، أك مػػرض مػػا كػػاف المػػرض ارتفػػع عنػػو فػػ

 .(ّ)بذىاب العقؿ عميو قائما"

اعتبر الحنابمة المسحكر كػالمكره الػذم ال قصػد لػو فالسػحر عنػدىـ مػف أعظػـ اإلكراىػات،  الحنابمة:
 كمف خبلؿ تعريفيـ لمسحر يتضح جميا مدل خطكرتو كضرره عمى المسحكر كزكجتو. 

د كرقػى ككػبلـ يػتكمـ بػو، أك يكتبػو، أك يعمػؿ " كىك عقػوقد أثبت ابف قدامة ضرر السحر في قولو: 
شػػيئا فػػي بػػدف المسػػحكر أك قمبػػو، أك عقمػػو، مػػف غيػػر مباشػػرة لػػو. كلػػو حقيقػػة، فمنػػو مػػا يقتػػؿ، كمػػا 
يمػػرض، كيهخػػذ الرجػػؿ عػػف امرأتػػػو فيمنعػػو كطهىػػا، كمنػػو مػػا يفػػػرؽ بػػيف المػػرء كزكجػػو، كمػػا يػػػبغض 

 .(ْ)أحدىما إلى اآلخر، أك يحبب بيف اثنيف"
 يما: يالزوجيف إف ثبت سحر أحدىما أو كمإحصاف )ب( حكـ 

عممنػػا سػػابقا أف مػػف شػػركط اإلحصػػاف التكميػػؼ كالنكػػاح الصػػحيح كالػػكطء فػػي القبػػؿ، كحيػػث 
ثبػػػت خيػػػار فسػػػ  النكػػػاح بالسػػػحر، ككنػػػو عيبػػػا كسػػػائر العيػػػكب المجيػػػزة لمتفريػػػؽ لثبػػػكت تػػػهثيره فػػػي 

فػبل  ،منػو أك يمحػؽ ضػررا بهحػد الػزكجيف فيمنعػو أك ينفػر ،المسحكر فيفقده أىميتو، كيػؤثر فػي الػكطء
كىػػذا منػػاؼ  ،يتحقػػؽ معػػو مقصػػكد النكػػاح، مػػف النسػػؿ كتمػػاـ االسػػتمتاع كاالسػػتقرار كالمػػكدة كالرحمػػة

أنػػو ال إحصػػاف لمػػزكجيف إف  -كاهلل أعمػػـ –. فػػهرل (ٓ)لمقاصػػد الشػػريعة القائمػػة عمػػى العػػدؿ كالرحمػػة
 داىـ السحر أحدىما لسقكط بعض شركطو.

 :كراهًعلىًال زاج،ًزأثرهًعلىًاإلاص ناإلً-ث ني 

لقػػد حرصػػت الشػػريعة اإلسػػػبلمية عمػػى أف تكػػكف عبلقػػة الػػػزكجيف مكسػػكمة باأللفػػة كالمحبػػػة 
 كالرحمػػػة، كيبػػػدك ىػػػذا جميػػػان فػػػي نصػػػكص الشػػػريعة اإلسػػػبلمية، فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ، كالسػػػنة النبكيػػػة،

                                                                                      
 (.َُّ/ ُ( السغدم: النتؼ في الفتاكل )(ُ
 (.ّٗ/ ِالفكاكو الدكاني )النفراكم: ( (ِ
 (.ٖٖ/ ُ( الشافعي: األـ )(ّ
 (.ِّٔ/ ٓ(. البيكتي: كشاؼ القناع )ِٖ/ ٗ( ابف قدامة: المغني )(ْ
 (.ِّ/ُ) كليد السعيداف: تمقيح االفياـ العمية بشرح القكاعد الفقيية ((ٓ
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مة  أكلػى الشػارع الحكػيـ العنايػػة كعميػو، كحرصػان عمػى اسػتمرارية ىػػذا الربػاط الكثيػؽ كفػؽ أسػس سػػمي 
كتجريػد عبلقتيمػا مػف كػؿ مػا مػف  ،كاالىتماـ، في الحفاظ عمى السكف بيف الزكجيف كالمػكدة كالرحمػة

جػػػؿ ىػػػذه االىتمامػػػات جعػػػؿ أسػػػاس عقػػػد النكػػػاح الرضػػػا ال أشػػػهنو أف يعكػػػر صػػػفك حياتيمػػػا، كمػػػف 
التي تعػاني منيػا بعػض المجتمعػات،  ظاىرة تزكيج األبناء كالبنات باإلكراه مف المشكبلتاإلكراه،. ك 

 الزكجية بشكؿ خاص كعمػى المجتمػع بشػكؿ عػاـ، ككنػت قػد كبير عمى الحياة لما لئلكراه مف تهثير
األكؿ أف التكميػؼ كالنكػاح الصػحيح شػرطاف مػف شػركط اإلحصػاف، فمتػى سػقطا  الفصػؿ فػي بينػت

ؿ إلػػى معرفػػػة حكػػػـ سػػقط اإلحصػػػاف، فثبػػكت اإلحصػػػاف مػػػرتبط باسػػتيفاء جميػػػع شػػركطو، ككػػػي نصػػػ
بياف أثر اإلكراه عمى عقد النكاح كالعبلقة الزكجية، كقبؿ ذلػؾ منا إحصاف المتزكج مكرىا، يستدعي 

معرفة مفيػكـ اإلكػراه كمكقعػو مػف األىميػة التػي بثبكتيػا لئلنسػاف المخاطػب كجبػت عميػو كػؿ األحكػاـ 
 الشرعية.

 :مفهزمًاإلكراهً-أزال

لغتػاف  -بالفتح أك الضػـ -الكىره أك الكيرهكىي مف  ،ساف، كيشؽ عميوما يكرىو اإلن: اإلكراه في المغة
يدكر بيف معنى القير أك المشقة كاإلجبار كالضغط فمفظ اإلكراه  بمعنى كاحد، فبهم لغة كقع فجائز،

  .(ُ)كالقبح كالشدة، كبيف معني الكره المنافي لممحبة كالرضا
 :ث ني  :ًتعريفًاإلكراهًفيًاصالححًالفقه ء

ا، األكؿ يميػػػؿ إلػػػى المعنػػػى المغػػػكم، ىنػػػا ؾ اتجاىػػػاف لمعممػػػاء فػػػي تعريػػػؼ اإلكػػػراه اصػػػطبلحن
أنػو:  -كاهلل أعمـ -الذم أميؿ إليو في تعريؼ اإلكراه ك  ،(ِ)كالثاني يميؿ إلى المعنى العرفي كالشرعي

                              
( ك ُٔٔ/ ٕ(، مجمكعة مف المؤلفيف: المكسكعة الفقيية الككيتية )ّٔٓ -ّٓٓ-ّْٓ/ُّف العرب )( ابف منظكر: لسا(ُ
(ِٗ/ُٔٗ- َُٕ.) 

 لقد عرؼ أصحاب ىذا االتجاه اإلكراه بالمعنى المغكم فكانت تعريفاتيـ عمى النحك التالي: االتجاه األكؿ: كبيانيما:( (ِ
اد شاه: تيسير انظر: أمير ب .«الغير عمى ما ال يرضاه مف قكؿ أك فعؿحمؿ  »مف الحنفية بهنو:  أمير باد شاه فقد عرفو
. كال «ما فعؿ باإلنساف مما يضره أك يؤلمو مف ضرب أك غيره  »المالكية بهنو: ابف شاس مف كعرفو  (،َّٕ/ ِالتحرير )

ىك كؿ »كعرفو ابف حـز بهنو:  (،ُِّ/ ٓالتاج كاإلكميؿ ) المكاؽ: انظر: يخفى أف التعريؼ عميو مآخذ : فالضر كاأللـ عاـ.
. كالتعريؼ يفتقد لبعض «ما سمي في المغة إكراىا، كعرؼ بالحس أنو إكراه كالكعيد بالقتؿ ممف ال يؤمف منو إنفاذ ما تكعد بو

: المحمى )انظر:  أركاف اإلكراه، ككذلؾ قكلو في المغة عمـك كاسع فيك غير مانع.  .(َِّ/ ٕابف حـز
 صحاب ىذا االتجاه اإلكراه بالمعنى العرفي كالشرعي، كقد ذىب إلى ذلؾ أكثر العمماء:يعرؼ أ االتجاه الثاني:

ا »فعرفو التفتازاني مف األصكلييف بهنو:  حمؿ الغير عمى أف يفعؿ ما ال يرضاه كال يختار مباشرتو لك خمي كنفسو، فيككف معدمن
اسـ لفعؿ يفعمو المرء بغيره، فينتفي »عرفو السرخسي بهنو: ك (، َّٗ/ ِالتفتازاني: شرح التمكيح )انظر:  .«لمرضا ال لبلختيار

السرخسي: . انظر: «بو رضاه، أك يفسد بو اختياره مف غير أف تنعدـ بو األىمية في حؽ المكره، أك يسقط عنو الخطاب
نو مف سمطاف أك الشافعي بقكلو: " كاإلكراه أف يصير الرجؿ في يدم مف ال يقدر عمى االمتناع مكعرفو  (،ّٖ/ ِْكط )المبس
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حمؿ الغير عمى أمػر يمتنػع عنػو بتخويػؼ يقػدر الحامػؿ عمػى إيقاعػو، ويصػير الغيػر خائًفػا بػو  »
غيػر منعػدـ األىميػة ول سػاقط عنػو الخطػاب  ،ت الرضا فاسد الختيار بالمباشرة لو ترؾ ونفسوفائ
 .(ُ)اإلكراه، كشركطو، كآثاره أركاف جمع وكسبب اختيارم ليذا التعريؼ ككن .«

 : موقع اإلكراه مف األىميةثالثًا: 

يتو لصػدكر صبلحية اإلنساف لكجكب الحقكؽ المشػركعة لػو كعميػو، كصػبلحىي إف األىمية 
ا قػد يعترييػا مػا يزيميػا أك ينقصػيا أك يػؤثر فييػا   األىميػة كىػذه ،(ِ)الفعؿ منو عمى كجو يعتد بو شػرعن

                                                                                      
لص أك متغمب عمى كاحد مف ىؤالء كيككف المكره يخاؼ خكفا عميو داللة أنو إف امتنع مف قكؿ ما أمر بو يبمغ بو الضرب 

 (.َِْ/ ّاألـ )الشافعي:  المؤلـ أك أكثر منو أك إتبلؼ نفسو".

 كىي عمى النحك التالي: «،حمؿ الغير عمى أمر يمتنع عنو بتخكيؼ»أما أركاف اإلكراه فتؤخذ مف قكلو:  ((ُ
الذم يستمـز « حمؿ»كىك الذم يحمؿ المكره عمى الفعؿ أك القكؿ، كىك مستفاد مف قكلو:  -بالكسر-ه الحامؿ أم  المكرً  -ُ

.  حامبلن
 «.الغير»كىك المحمكؿ عمى فعؿ ما أكره بو الحامؿ، كىك مستفاد مف قكلو:  -بالفتح–الفاعؿ أم  المكره  -ِ
 «.عمى أمر»ىك األمر الذم يجبر الحامؿ الفاعؿ عمى اإلتياف بو قيرنا، كىك مستفاد مف قكلو: المكره عميو، ك  -ّ
المكره بو، كىك كسيمة اإلكراه، كما يتكصؿ بو الحامؿ إلى حمؿ الفاعؿ عمى فعؿ المكره عميو مف تخكيؼ يجعمو مدفكعنا  -ْ

 «.الحامؿ عمى إيقاعويمتنع عنو بتخكيؼ يقدر »إلى تنفيذ أمره، كىك مستفاد مف قكلو: 
 كىي كاآلتي:«، يقدر الحامؿ عمى إيقاعو، كيصير الغير خائفنا فائت الرضا بالمباشرة»كأما شركطو فتؤخذ مف قكلو: 

 ه قادرنا عمى إيقاع ما ىدد بو.أف يككف المكرً  -ُ
 ه خائفنا عمى نفسو مف إيقاع ما ىدد بو.أف يككف المكرى  -ِ
 ا منو قبؿ اإلكراه، إما لحقو، أك لحؽ إنساف آخر، أك لحؽ الشرع.ه عميو ممتنعن أف يككف المكرى  -ّ
 ه بو متمفنا، أك مزمننا، أك متمفنا عضكنا، أك مكجبنا عمبلن ينعدـ الرضا باعتباره.أف يككف المكرى  -ْ

بيف في اإلكراه لقكؿ الماكأما ما يترتب عميو مف آثار فيي انعداـ الرضا، كفساد االختيار. انظر: رمضاف محمد عيد ىيتمي: 
 =http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?idكأثره في التصرفات عند األصكلييف. 

  (.ُْٔ/ ِالتقرير كالتحبير ): ابف أمير حاج (.ُّّ/ ُ: فصكؿ البدائع في أصكؿ الشرائع )الفنىارم ((ِ
 : تنقسـ األىمية إلى قسميف:كأقساـ األىمية

حية اإلنساف ألف تثبت لو الحقكؽ كتجب عميو الكاجبات. كمناط ىذه األىمية: اإلنسانية، كيعبر أىمية كجكب: كىي صبل -ُ
عنيا بػ )الذمة(، فكؿ إنساف لو ذمة تتعمؽ بيا حقكؽ ككاجبات. كتثبت ىذه األىمية لئلنساف بمجرد )الحياة(، فكؿ إنساف حي لو 

 الحياة كالعقؿ.كتختمؼ كماال كنقصا بحسب كمالو أك نقصو في  أىمية كجكب.
كمناط ىذه األىمية: التمييز  ،عمى كجو يعتد بياصبلحية اإلنساف لممطالبة باألداء بهف تككف تصرفاتو  أىمية أداء: كىي -ِ

 حيث تثبت لئلنساف ببمكغو سف )التمييز(. كالعقؿ 
 كتنقسـ ىذه األىمية إلى قسميف:

صرفات منو دكف البعض اآلخر، أك لصدكر أفعاؿ كتصرفات كىي صبلحية الشخص لصدكر بعض الت أىمية أداء قاصرة: )أ(
حيث تثبت ىذه األىمية  ،كر العقؿ كالبدف أك العقؿ ال غيرلقص قاصرةىذه األىمية كاعتبرت  يتكقؼ نفاذىا عمى رأم غيره.

ىب العتو بعقمو، لمصبي العاقؿ المميز، كىك الذم بمغ سف السابعة حتى البمكغ، كمف في حكمو: كالمعتكه البالغ الذم لـ يذ



 

  }211 { 
 

  

 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

يعػػػد اإلكػػػراه عػػػارض مػػػف ، ك كتسػػػمى تمػػػؾ المػػػؤثرات بػػػػ )عػػػكارض األىميػػػة(  بتغييػػػر بعػػػض األحكػػػاـ،
رادتػ(ُ)العكارض المكتسػبة و كاختيػاره، كلكنػو ، التػي يكػكف لئلنسػاف كسػب فييػا، كتػدخؿ تحػت قدرتػو كا 
كىػػك مػػف العػػكارض التػػي ال تنػػافي أىميػػة الكجػػكب كأىميػػة األداء، بػػؿ يقتصػػر  .(ِ)يقػػع مػػف غيػػره عميػػو

 تهثيره عمى تغيير بعض األحكاـ فقط، كما سهبيف في طيات ىذا المبحث.
 :أثر اإلكراه عمى العالقة الزوجية واإلحصافرابعًا: 

بيػاف حكػـ صػحة نكػاح المكػره لمػا عممنػاه مػف كمحكر الحػديث فػي ىػذه المسػهلة يػدكر حػكؿ 
 ككف النكاح الصحيح شرط مف شركط اإلحصاف.

 واختمؼ الفقياء في حكـ نكاح المكره عمى قوليف:

 ه.ذىبكا إلى القكؿ بصحة نكاح المكرى  ،(ّ)لمحنفية كىكالقوؿ األوؿ: 

                                                                                      
كلكنو أنقص التمييز كاإلدراؾ عنده فقط. كىذه األىمية ال تككف إال في المعامبلت المالية كسائر العقكد كالتصرفات، أما 

 التكميفات الشرعية مف صبلة كصـك كحج كغيرىا، فالصبي المميز فييا كغير المميز.
 منو عمى كجو يعتد بو شرعنا، كعدـ تكقفيا عمى رأم غيره. كىي صبلحية الشخص لصدكر التصرفات أىمية أداء كاممة:)ب( 

تثبت لمشخص البالغ العاقؿ، فكؿ مف بمغ عاقبلن كاف أىبلن لخطاب كاعتبرت ىذه األىمية كاممة لكماؿ العقؿ كالبدف، حيث 
كما يؤاخذ بهعمالو  التكميؼ بجميع أنكاعو، فتصح منو جميع العبادات كالعقكد كالتصرفات الشرعية، كتترتب عمييا آثارىا،

 كالمفمكج فيسقط عنو أداء ما يتعمؽ بقكة البدف كسبلمتو. ،كقد يككف كامؿ العقؿ ضعيؼ البدف الصادرة منو مؤاخذة كاممة.
 .كعميو: فإف أىمية األداء ال تثبت لئلنساف إال إذا كاف صبيًّا مميزنا، أك بالغنا عاقبلن 

فتمنعيا عف إبقائيا عمى حاليا فبعضيا  ،كىي أمكر تعترض عمى األىمية العكارض جمع عارضة، ثالثان: عكارض األىمية:
يزيؿ أىمية الكجكب كالمكت كبعضيا يزيؿ أىمية األداء كالنـك كاإلغماء كبعضيا يكجب تغييرا في بعض األحكاـ مع بقاء 

 أصؿ أىمية الكجكب كاألداء كالسفر كاإلكراه.
األحكاـ عكارض  لمنعيا األحكاـ التي تتعمؽ بهىمية الكجكب، أك أىمية األداء عف كسميت ىذه األمكر التي ليا تهثير في تغيير 

ف كانت منيا ألنو ال تهثير ليا في تغيير األحكاـ.  الثبكت. كليذا لـ يذكر الشيخكخة كالكيكلة كنحكىما في جممة العكارض كا 
/ ِ)حبير: التقرير كالتابف أمير حاجدىا(. كما بع ْٖ )تيسير عمـ أصكؿ الفقو صانظر: عبد اهلل بف اليعقكب العنزم: 

 كما بعدىا(.ُْٔ
يي: ما تثبت مف قبؿ   فهما العكارض السماكية فعكارض سماكية، كعكارض مكتسبة تنقسـ عكارض األىمية إلى قسميف:( (ُ

ماء عمى معنى أنو صاحب الشرع بدكف اختيار لمعبد فييا كليذا نسبت إلى السماء فإف ما ال اختيار لمعبد فيو ينسب إلى الس
الصغر كالجنكف، كالعتو، كالنسياف، خارج عف قدرة العبد نازؿ مف السماء، ال كسب لئلنساف فييا، كال قدرة كال اختيار كىي: 

، كاإلغماء، كالمرض، كالرؽ، كالحيض، كالنفاس، كالمكت. انظر: عبد العزيز البخارم: كشؼ األسرار) (. أما ِِٔ/ ْكالنـك
ما مف غيره  يي ما كاف الختيار العبد فييا مدخؿ، ككسب كاختيار كقدرة، كىي : فالعكارض المكتسبة نكعاف: إما مف نفسو، كا 

أما الذم مف نفسو فالجيؿ كالسكر كاليزؿ كالسفو كالخطه كالسفر، كأما الذم مف غيره فاإلكراه بما فيو إلجاء كبما ليس فيو 
 (.ِِٔ/ ْإلجاء. انظر: عبد العزيز البخارم: كشؼ األسرار )

 (.َِٔ/ ِكالتحبير ) التقرير: ابف أمير حاج ((ِ
 (.َِٓ )(، السيكطي: األشباه كالنظائر صُِٖ/ ٕ( الكاساني: بدائع الصنائع )(ّ
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بطبلف ذىبػكا إلػى القػكؿ بػ ،(ّ)، والحنابمػة(ِ)، والشػافعية(ُ)لمجميور مف المالكيػة كىكالقوؿ الثاني: 
  ىذا النكاح كعدـ كقكعو.

 األدلة: 

 أدلة القوؿ األوؿ:

فكػػاف  ؿوعقػػمبالكتػػاب والسػػنة وال ، كىػػـ القػػائمكف نكػػاح المكػػره،اسػػتدؿ أصػػحاب ىػػذا القػػكؿ
 استدالليـ عمى النحك التالي:

 الكتاب: أوًل:

 .(ْ)}وأنكحوا األيامى منكـ{ :-تبارؾ كتعالى -عمـك قكلو  -
ػرى  -كجػؿ عػز - اهلل أف عمػى يػدؿ منطكقيػا أف: مػف اآليػة الداللػةكجػو   العبيػد بإنكػاح المػكالي أمى

طف ،عميػو دليػؿ مػف لػو بػد فػبل شػرطو فمػف الرضػا، شػرط عػف مطمقنػا كاإلمػاء بلقػو ىػك عمػكـ الػنص كا 
 .(ٓ)يقتضي شرعية ىذه التصرفات مف غير تخصيص كتقييد كغيره مف النصكص العامة

 السنة:ثانيًا: 

حديث حذيفة كأبيػو حسػيؿ حػيف حمفيمػا كفػار قػريش فهخػذكا منيمػا عيػد اهلل كميثاقػو لينصػرفا إلػى  -
، فػػػهخبراه الخبػػػػر، فقػػػػاؿ ليمػػػػا: -صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ-المدينػػػة، كال يقػػػػاتبل معػػػػو، فهتيػػػػا رسػػػكؿ اهلل 

 . (ٔ)«انصرفا، نفي ليـ بعيدىـ ونستعيف اهلل عمييـ»

طكعػػا ككرىػػا سػػكاء، فعمػػـ أف ال تػػهثير لئلكػػراه فػػي نفػػي الحكػػـ  بػػيف الحػػديث أف اليمػػيف وجػػو الدللػػة:
 .(ٕ)المتعمؽ بمجرد المفظ عف اختيار

 ؿ:وعقمالثالثًا: 

بالقيػػاس عمػػى اليػػزؿ، كذلػػؾ أف النكػػاح مػػف التصػػرفات التػػي تصػػح كال تبطػػؿ مػػع اليػػزؿ، مػػع أنػػو  -
 .(ُ)أكلى -اهكىك اإلكر  -ف ال يبطؿ بما ال يعدـ االختياريعدـ االختيار بالحكـ، فؤل

                              
 (.ِٖٓ -ِٕٓ/َُ( ابف أبي زيد القيركاني: النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة مف غيرىا مف األميات )(ُ
 (.ُِّ/ َُ( الماكردم: الحاكم الكبير )(ِ
 (.ِّٖ/ ٕ( ابف قدامة: المغني )(ّ
 (.ِّالنكر: مف اآلية )( سكرة (ْ
الكاساني: . (ٖٔٓ ) تيسير الكريـ الرحمف ص :السعدم .(َِْ/ ُِ) الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي( القرطبي: (ٓ

 (.َِٓ(، السيكطي: األشباه كالنظائر ص ) ُْٖ -ُِٖ/ ٕبدائع الصنائع )
 (.ُٕٖٕ(، ح/ ُُْْ/ ّ: الكفاء بالعيد، ): )كتاب: الجياد كالسير، بابسمـأخرجو م( (ٔ
 (.ُُِْ/ ٓمرقاة المفاتيح )المبل عمي القارم:  ((ٕ
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ألف النكاح مػف التصػرفات الشػرعية اإلنشػائية القكليػة التػي ال تحتمػؿ الفسػ  فػبل يػؤثر فيػو اإلكػراه  -
 .(ِ)كالطبلؽ كالعتاؽ

أف المكره قصد إيقاع التصرؼ في حاؿ أىميتػو  ألنػو عػرؼ الشػريف: اليػبلؾ، كالتصػرؼ، كاختػار  -
االختيػػػار، إال أنػػػو غيػػػر راض بحكمػػػو، فيقػػػع أىكنيمػػػا عميػػػو، كاختيػػػار أىػػػكف الشػػػريف دليػػػؿ القصػػػد ك 

 .(ّ)تصرفو

 أدلة القوؿ الثاني:

، فكػػػاف اسػػػتدالليـ عمػػػى النحػػػك ؿوعقػػػمبالكتػػػاب، والسػػػنة، والكاسػػػتدؿ أصػػػحاب ىػػػذا القػػػكؿ 
 التالي:
 الكتاب: أوًل:

يَماِف { :قكلو تعالى -  .(ْ)}ِإلَّ َمْف ُأْكرَِه َوَقْمُبُو ُمْطَمِئَف ِباإلِْ

الكفػػر عمػػف تمفػػظ بػػو حػػاؿ  -عػػز كجػػؿ -الشػػرؾ أعظػػـ مػػف الطػػبلؽ، كلمػػا كضػػع اهلل وجػػو الدللػػة:
اإلكراه كأسقط عنو أحكاـ الكفر فكذلؾ يسقط عف المكره مػا دكف الكفػر ألف األعظػـ إذا سػقط، سػقط 

 .(ٓ)ما ىك دكنو بطريؽ األكلى

 السنة:  ثانيًا:

إف اهلل : " -اهلل عميػػو كسػػمـصػػمى  -قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  -رضػػي اهلل عنػػو -عػػف ابػػف عبػػاس  -ُ
 .(ٔ)" تجاوز لي عف أمتي الخطث والنسياف، وما استكرىوا عميو

نػو سػكل بػيف الثبلثػة إ  حيػث يدؿ ىذا الحديث عمى أف اإلكراه جعؿ عػذرنا فػي الشػريعة وجو الدللة:
 .(ٕ)في التجاكز

                                                                                      
 (.ُُِْ/ ٓمرقاة المفاتيح )المبل عمي القارم: (، ِِٕ/ ْ) تقكيـ النظرابف الد ى اف:  ((ُ
  المراجع السابقة، نفس الجزء كالصفحة. ((ِ
 (.ُُِْ/ ٓمرقاة المفاتيح )القارم:  المبل عمي ((ّ
 (.َُٔ( سكرة النحؿ: مف اآلية )(ْ
 (.َّٗ/ ٗ( ابف حجر: فتح البارم )(ٓ
(. َُْٗٓ(، ح/ّٔٓ/ٕ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الخمع كالطبلؽ، باب: ما جاء في طبلؽ المكره، )(ٔ

 المرجع نفسو.جكد إسناده بشر بف بكر كىك مف الثقات. انظر: كالحديث 
 (.َّٗ/ ٗ( ابف حجر: فتح البارم )(ٕ
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ل طػالؽ ول عتػاؽ قاؿ: "  -صمى اهلل عميو كسمـ-أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-عف عائشة  -
 .(ُ)" في إغالؽ

معنػػػى اإلغػػبلؽ: اإلكػػراه، مػػهخكذ مػػػف غمػػؽ البػػاب  ألنػػو انغمػػػؽ عمػػى صػػاحبو عممػػػو  وجػػو الدللػػة:
 .(ِ)كقصده، فيككف المعنى: ال طبلؽ في إكراه

 المعقوؿ: ثالثًا:

ر القصد بهف اإلكراه يبطؿ القصد كاالختيار، كصحة القكؿ بالقصد كاالختيار، ليككف القكؿ باعتبا -
ترجمػػة عمػػا فػػي الضػػمير كدلػػيبلن عميػػو، فيبطػػؿ القػػكؿ عنػػد عػػدـ القصػػد، أال يػػرل أف الكػػبلـ ال يصػػح 
مػػف النػػائـ لعػػدـ االختيػػار، كال مػػف المجنػػكف لعػػدـ القصػػد الصػػحيح، فعرفنػػا أف صػػحة الكػػبلـ باعتبػػار 

سػو، ال لبيػاف مػا ككنو ترجمة عما في القمػب، كاإلكػراه دليػؿ عمػى أف المكػره مػتكمـ لػدفع الشػر عػف نف
 ىك مراد قمبو.

  .(ّ)ألنو قكؿ حمؿ عميو بغير حؽ، فمـ يثبت لو حكـ  ككممة الكفر إذا أكره عمييا -
 : بالتالي ،استدلؿ الحنفية ىورد أصحاب ىذا القوؿ عم

قياس المكره عمى اليػازؿ ىػك قيػاس مػع الفػارؽ، فيكػكف غيػر صػحيح، كذلػؾ ألف اليػازؿ  أف
ا، إال أنو ال يريد ما يترتب عمييا، ينطؽ بالصيغة كىك راغ ب في التكمـ بيا، كمختار اختيارنا صحيحن

نمػا يريػػد شػػيئنا آخػر ىػػك االسػػتيزاء كالمعػػب، كمثػؿ ىػػذا يناسػػبو التغمػػيظ كالتشػديد عميػػو، كذلػػؾ بجعػػؿ  كا 
 عبارتو صحيحة، كعدـ االعتداد بيزلو.

كال يقصػد مػف اإلتيػاف بيػا  أما المكره فميس لو رغبة كال اختيار صحيح في النطؽ بالصيغة،
نما يقصد دفع األذل الػذم ىػدد بػو عػف نفسػو، كمثػؿ ىػذا يناسػبو التخفيػؼ كعػدـ  استيزاء كال لعبنا، كا 

 .(ْ)التشديد، كذلؾ بإلغاء عبارتو كعدـ االعتداد بيا
 :  رأي الراجحال

ىػػػك مػػػا ذىػػػب إليػػػو الجميػػػكر مػػػف بطػػػبلف نكػػػاح المكػػػره كعػػػدـ  -كاهلل أعمػػػـ –الػػػراجح عنػػػدم 
قكعو، كذلؾ  لقكة حجتيـ، كلمضرر الذم قد يمحػؽ بػالزكجيف مػف جػراء إكػراه أحػدىما عمػى معاشػرة ك 

 وعمى إثر ذلؾ ل إحصاف بنكاح اإلكراه. اآلخر كقد ال يطيقو، أك يناؿ منو أذل، كالضرر يزاؿ.

                              
قاؿ  (.ُّْٗٓ(، ح/ّٕٓ/ٕأخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: الخمع كالطبلؽ، باب: ما جاء في طبلؽ المكره، )( (ُ

 (.ُُّ/ٕاأللباني: حسف. انظر: األلباني: إركاء الغميؿ )
 (.ِِّ/ ّنصب الراية )جماؿ الديف الزيمعي:  عمى إغبلؽ. (، مف باب الطبلؽِِْ/ ّ: معالـ السنف )الخطابي ((ِ
 (.ِّٖ/ ٕابف قدامة: المغني ) ((ّ
 السابؽ نفس الجزء كرقـ الصفحة. المرجع ((ْ
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لمبكػر  تػزويج األب األمثمة التطبيقية ألثر التزويج باإلكراه عمى العالقة الزوجيػة والتحصػيف:ومف 
 الصغيرة.

 حكـ تزويج األب البكر الصغيرة، وىي التي لـ تبمغ:

  في المسثلة قولف لمفقياء:

  :ال يصح نكاح األب كغيره لمصغيرة حتى تبمغ كتستهذف، كالذم ذىب إلى ذلؾ القكؿ القوؿ األوؿ:

، (ّ)مػػيفابػػف عثي، كمػػف الفقيػػاء المعاصػػريف (ِ)وعثمػػاف البتػػي ،(ُ)وأبػػو بكػػر األصػػـ ،ابػػف شػػبرمة 
 .(ْ)العبيكاف ، كالشي يوسؼ القرضاوى، كالشي  محمد بف ناصر األلباني كالشي  

عمػػى صػػحة نكػػاح األب ابنتػػو البكػػر (ٙ)، والظاىريػػة(٘)المػػذاىب األربعػػةاتفػػؽ فقيػػاء القػػوؿ الثػػاني: 
الصػػػػغيرة قبػػػػؿ بمكغيػػػػا، إذا زكجيػػػػا مػػػػف كػػػػؼء، كيجػػػػكز لػػػػو تزكيجيػػػػا دكف مشػػػػاكرتيا، مػػػػع كراىيتيػػػػا 

 .(ٕ)يا. كقد نقؿ كثير مف العمماء اإلجماع عمى ذلؾكامتناع
 : أدلة القوؿ األوؿ

 .بالكتاب والسنة والمعقوؿ وفعؿ الصحابةاستدلكا عمى المنع 

 الكتاب:  أوًل:

ـْ َيِحْضَف...قكلو تعالى: ) ...  - ِئي َل  . (ٖ)(َوالالَّ

الغػػات البلتػػػي تػػهخر عػػػنيف أف اآليػػة مختمػػؼ فػػػي داللتيػػا ىػػؿ تعنػػػي الصػػغيرة، أـ الب وجػػو الدللػػػة:
 الحيض أك انقطع عنيف لعمة أك لـ يهتيف الحيض بالكمية، كالدليؿ إذا تطرؽ إليو االحتماؿ بطؿ بو 

                              
د.  (.ِْٓ/ ّّمجمة البحكث اإلسبلمية ) (.ِٖٔٔ/ ٗلفقو اإلسبلمي كأدلتو )الزحيمي: ا .(ُِِ/ ْ) : المبسكطلسرخسيا( (ُ

 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، القاصرات بيف اإلباحة كالمنعصبرم محمد خميؿ: زكاج 
/ ّّ(. مجمة البحكث اإلسبلمية )ِٖٔٔ/ ٗالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) .(َِْ/ ِ) الصنائع بدائعالكاساني: ( (ِ

 rdpress.com/https://drsabrikhalil.wo، د. صبرم محمد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع (.ِْٓ
  www.ahlalhdeeth.com .المنتدل الشرعي العاـ - ممتقى أىؿ الحديث( رأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة: ّ(
 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، ؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع( د. صبرم محمد خميْ(

(، ُٕٔ/ ّ(، الخرشي: شرح مختصر خميؿ )َِْ/ ِالكاساني: بدائع الصنائع ). (ٖٕ) اإلجماع البف المنذر ص( (ٓ
 (.ٖٗ/ ُٗ(، ابف عبد البر: التمييد )ّٖٗ/ٗ(، ابف قدامة: المغني )ِٓ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير )

: المحمى )(ٔ  (.َْ/ ٗ( ابف حـز
د.  (.ِْٓ/ ّّ(. مجمة البحكث اإلسبلمية )ِٖٔٔ/ ٗالزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو ). (ٖٕ) اإلجماع البف المنذر ص( (ٕ

 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، صبرم محمد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع
 (.ْآلية )( سكرة الطبلؽ: مف ا(ٖ
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 .(ُ)) أم القطعي ( كجاز فيو الخبلؼ ببل إنكار -االستدالؿ
 السنة: ثانيًا:

صػمى  -اهلل  عف عبد اهلل بف بريدة، عف أبيو، قاؿ: خطػب أبػك بكػر كعمػر فاطمػة، فقػاؿ رسػكؿ -ُ
 .(ِ)فزكجيا منو ، فخطبيا عميٌ «إنيا صغيرة: »-اهلل عميو كسمـ

) إنيػا -رضػي اهلل عنيمػا -ألبػي بكػر كلعمػر -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -فػي قػكؿ النبػي وجو الدللػة:
صغيرة (، كليس دقيقان ما قيؿ في أف حرؼ العطؼ ) الفاء ( في قكلو )فخطبيا( كفي )فزكجيا( تفيد 

، لعػػدـ كجػػكد -رضػػي اهلل عنيمػػا -غيرة فػػي نفػػس الفتػرة التػػي طمبيػػا أبػػك بكػػر كعمػر أنيػا تزكجػػت صػػ
دليؿ تاريخي يثبت، ك)الفاء( في الركاية نابت عػف )ثػـ( كمػا فػى الركايػة األخػرل لمحػديث الػذم جػاء 
فييا ) ثـ خطبيا عمي فزكجيا منو (، كفي مثمو يؤكد األنصارم في كتابو )مغنػي المبيػب( عػف قكلػو 

َـّ َخَمْقَنا الناْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضػَغًة َفَخَمْقَنػا اْلُمْضػَغَة ِعَظاًمػا َفَكَسػْوَنا اْلِعَظػاـَ }تعالى:  َلْحًمػا  ُث
َـّ َأْنَشْثَناُه َخْمًقا آَخَر َفَتَباَرَؾ المَُّو َأْحَسُف اْلَخاِلِقيفَ   . (ّ){ُث

دل كأربعيف مف مكلد الٌنبٌي صٌمى الم و عميو كآلػو كنقؿ ابف حجر ركاية، " أنيا كلدت سنة إح
كسٌمـ. ككاف مكلدىا قبؿ البعثة بقميؿ نحك سػنة أك أكثػر، كىػي أسػٌف مػف عائشػة بنحػك خمػس سػنيف، 

  فعميػو يكػكف (ْ)كتزٌكجيا عمػٌي أكائػؿ المحػـر سػنة اثنتػيف بعػد عائشػة بهربعػة أشػير، كقيػؿ غيػر ذلػؾ"
( ُٖ( عامػان حسػب ركايػة البػف حجػر، أك )ُِطالػب كػاف ) عمرىا عندما تزكجت مف عمى بػف أبػي

  .(ٓ)عامان حسب ركايات أخرل

بػهف ذلػؾ مػف  -رضػي اهلل عنيػا -كاستدؿ ابف شبرمة كعثماف البتي أيضان، بحديث زكاج عائشػة -ِ
 .(ٔ)-صمى اهلل عميو كسمـ -خصائصو 

                              
تيسير الكريـ  :، كالسعدم(ّّّ -ِّّ/ ُْ) ي ركح المعانيكاأللكسي ف ذلؾ أبك حي اف ( كمف المفسريف الذيف ذكركا(ُ

انظر: تفاسيرىـ. كانظر: فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات.  .(ُٕٖ)الرحمف ص 
http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1. 

(، ِّٗٓ(، ح/ُّٓ/ ٓ( أخرجو النسائي في السنف الكبرل: )كتاب: النكاح، باب: تزكج المرأة مثميا مف الرجاؿ في السف، )(ِ
 .األلباني (، تحقيؽَُْٔ، )ح/(ُِّٕ/ ّكالحديث صحيح، انظر: التبريزم: مشكاة المصابيح )

 (.ُْ( سكرة المؤمنكف: مف اآلية )(ّ
(. كذكر ابف حجر أف ىذه الركاية عف أبي عمر عف عبيد الم و بف ِّٔ/ ٖ( ابف حجر: اإلصابة في تمييز الصحابة )ْ)

 محمد بف سميماف بف جعفر الياشمي.
كر كالثيب إال برضاىا، صحيح مسمـ (، باب ال ينكح األب كغيره البُّٔٓ(، )ح/ ُٕ/ ٕ( متفؽ عميو  صحيح البخارم )(ٓ
 (، باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ، كالبكر بالسككت.ُُْٗ(، )ح/ َُّٔ/ ِ)

 (.ِْٓ/ ّّ(. مجمة البحكث اإلسبلمية )ِٖٔٔ/ ٗ( الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو لمزحيمي )(ٔ
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 وأجيب عمييـ:

أنيا تشريع ألمتو، إال إذا جػاء دليػؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -بهف األصؿ في أقكالو كأفعالو 
ـْ ِفػي َرُسػوِؿ لقكلػو تعػالى:  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-يدؿ عمى أف ىذا األمر خاص بو  }َلَقػْد َكػاَف َلُكػ

المَّػػِو ُأْسػػَوٌة َحَسػػَنٌة ِلَمػػْف َكػػاَف َيْرُجػػو المَّػػَو َواْلَيػػْوـَ اْْلِخػػَر َوَذَكػػَر المَّػػَو َكِثيػػرًا {
ا ، كال دليػػؿ عمػػى أف ىػػذ(ُ)

صػػمى اهلل عميػػػو  -، كعمػػػى ىػػذا فيكػػكف عامػػا فػػػي حقػػو -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -الحكػػـ خػػاص بػػو 
 -مػػا فعمػػو أكػػابر الصػػحابة -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -كفػػي حػػؽ غيػػره، كلػػك كػػاف خاصػػا بػػو  -كسػػمـ

 -بتػػزكيج ابنتػػو قدامػػة بػػف مظعػػكف -رضػػي اهلل عنػػو -  فقػػد قػػاـ الزبيػػر بػػف العػػكاـ-رضػػي اهلل عػػنيـ
حػيف نفسػت بيػا أميػا. كىػذه القصػة اشػتيرت بػيف الصػحابة، كلػـ ينكرىػا أحػد مػنيـ  -نػورضي اهلل ع
 .(ِ)فتككف حجة

 ـُ األيِّػ حُ نكَ ل تُػقػاؿ: " -صمى اهلل عميو كسػمـ -أف رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو -عف أبي ىريرة  -ّ
 . (ّ)"أف تسكتَ يام قاؿ: "ذني "، قالكا يا رسكؿ اهلل: ككيؼ إثذفَ ستَ حتى تُ  البكرُ  حُ نكَ ول تُ  ثمرَ ستَ حتى تُ 

 .ْ()ألنيػا غيػر مكمفػة  فر فػي الفتػاه القاصػراأف الرضا مف شركط الزكاج، كىذا الشرط غير متك  وجو الدللة:
فإنػػو ال يتػػهتى اإلذف تصػػريحان أك تمميحػػان أك اسػػتميامان مػػف السػػككت إال مػػف راشػػدة ككبيػػرة، كالصػػغيرة 

 نيا أك إلذنيػػػػػػػػػػػػػػا أف يكػػػػػػػػػػػػػػكف معتبػػػػػػػػػػػػػػران !!ناقصػػػػػػػػػػػػػػة أك فاقػػػػػػػػػػػػػػدة أىميػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػهنى لنػػػػػػػػػػػػػػا أف نسػػػػػػػػػػػػػػتهذ
أخػػذ بػػو جمػػع مػػف أىػػؿ العمػػـ، كقػػالكا: إنػػو يجػػب اسػػتئذاف الجميػػع البكػػر كالثيػػب، كالبكػػر ألف األخبػػار 
صػػريحة ككاضػػحة فػػي أنيػػا ال بػػد أف تسػػتهذف، كفػػي المفػػظ اآلخػػر عنػػد مسػػمـ مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس: 

ثـ أيضا أىػؿ العمػـ قاطبػة يقكلػكف:  ،ح، كىذا منطكؽ لمنص كاضح كصري(ٓ)"والبكر يستثذنيا أبوىا"
فػبل يتصػرؼ  ،ال يجكز لمكلي أف يتصرؼ في ماليا بغير إذنيا كلك شيئا يسػيرا، ألنيػا مكمفػة كرشػيدة

 .(ٔ)فيو، فكيؼ في بضعيا كىك أعظـ كأىـ لدييا

                              
 (.ُِ( سكرة األحزاب: مف اآلية )(ُ
 (.َُِٔ/ ٓمفاتيح )( المبل عمي القارم: مرقاة ال(ِ
 ( المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.(ّ
 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، د. صبرم محمد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع )ْ(

(، َُّٕ/ ِ( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: النكاح، باب: استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ، كالبكر بالسككت، )(ٓ
 (.ُُِْح/
( فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. (ٔ
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رد نكػػاح بكػػر كثيػػب أنكحيمػػا  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -عػػف عكرمػػة عػػف ابػػف عبػػاس "أف النبػػي -ٗ
 . (ُ)"نكاحيما -صمى اهلل عميو وسمـ -فرد النبيىما كارىتاف، أبكىما، ك 

 زكاج البكر الكارىة. -صمى اهلل عميو كسمـ -في رد الرسكؿ  وجو الدللة مف الحديث:

شػبابا  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -قاؿ: كنا مع النبي  -رضي اهلل عنو –عف عبد اهلل بف مسعكد  -ٓ
 ةَ البػاءَ  تطاعَ اسْ  فِ ، مَ بابِ الشَّ  شرَ عْ يا مَ : »-صمى اهلل عميو كسمـ -ال نجد شيئا، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل 

 .(ِ)«اءوجَ  وُ و لَ فإنّ  وـِ بالصَّ  ميوِ فعَ  عْ تطِ سْ يَ  ـْ لَ  فْ ، ومَ لمفرجِ  فُ صَ وأحْ  مبصرِ لِ  أغضا  وُ ، فإنّ فميتزوجْ 

اف تقػديره راعى جانب أسباب الجماع كمؤف النكاح فسميت الباءة باسـ ما يبلزميػا، فكػ وجو الدللة:
لمحديث عمى ما يهتي: " مف استطاع منكـ الجماع لقدرتو عمى مؤنة كىي مؤف النكاح فميتزكج كمػف 

 .(ّ)لـ يستطع الجماع لعجزه عف مؤنة فعميو بالصـك ليقطع شيكتو"

يقػػكؿ:  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -، قػػاؿ: سػػمعت رسػػكؿ اهلل-رضػػي اهلل عنيمػػا -كعػػف ابػػف عمػػر -ٔ
 . (ْ)...(في بيت زوجيا ومسئولة عف رعيتياوالمرأة راعية )... 

أنو أنى لطفمة صغيرة بحاجة إلى مف يتحمؿ مسئكليتيا أف تكػكف مسػئكلة لزكجيػا عػف  وجو الدللة:
 البيت كشؤكنو، كاألكالد كتربيتيـ، ككما تريد تنشئ أطفاليا.

 الخالؼ في الستدلؿ بحديث عائشة: -ٚ

عنػد زكاجيػا فقػد ذكػر الػبعض  -رضي اهلل عنيػا -ائشة ىناؾ خبلؼ بيف المؤرخيف في سف ع أول:
( سنة كقد استنتجكا ذلػؾ مػف خػبلؿ متػابعتيـ لتػكاري  كتػب ُٖأف عمرىا الحقيقي عند زكاجيا كاف )

 .(ٓ)السيرة
ـُ َحتػى ُتْسػتَْثَمَر، ") -صمى اهلل عميو كسػمـ-ىناؾ مف يرل أف ذلؾ كاف قبؿ قكلو وثانيًا: ل ُتْنَكُح اأَليِّ
كىٍيؼى ًإٍذنييىا، قىاؿى ، "ْنَكُح الِبْكُر َحتى ُتْستَْثَذفَ َول تُ   . (ٔ)("َأْف َتْسُكتَ " :قىاليكٍا يىا رىسيكؿى اهلًل كى

                              
 (.ُّْْٗ(،ح/ُُٕ/ٕ، )ء األبكارما جاء في إنكاح اآلبا ( أخرجو البييقي في السنف الكبرل: )كتاب: النكاح، باب:(ُ

 .(ُْٕ/ ِتنقيح التحقيؽ )الذىبي:  .(ُِٗ/ ّنصب الراية )كالحديث مرسؿ، انظر: الزيمعي: 
 (. َٔٔٓ(، ح/ّ/ ٕ( أخرجو البخارم في صحيحو: ) كتاب:النكاح، باب: مف لـ يستطع الباءة فميصـ، )(ِ
 (.ُِٕ/ ٗ( شرح النككم عمى مسمـ )(ّ
 (. ُِٕٓ(، ح/ُّ/ ٕفي صحيحو:)باب: المرأة راعية في بيت زكجيا، )أخرجو البخارم  ( (ْ
-ـََِٖ/ ٖ/ ُِمكقع األلككة، المجمس العممي  .( شريؼ شمبي: مرة أخرل الكبلـ عف حكـ الزكاج بالصغيرة كتزكيجيا(ٓ
 .ُِْٗ/ شعباف/َُ
( فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. (ٔ
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ف عائشػػة ىػػك مػػف خصكصػػيات مػػ –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–زكاج النبػػي  ىنػػاؾ مػػف يػػرل أف وثالثػػًا:
خصكصػػية كلكػػف ال كىػػذا القػػكؿ لػػو كجػػو، مػػع أف األصػػؿ عػػدـ -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -رسػػكؿ اهلل

ػػص  بهشػػياء كثيػػرة فػػي بػػاب النكػػاح، منيػػا الػػزكاج  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ –يػػرجح ىػػذا القػػكؿ ألنػػو خي
قػد أيكتػي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -. كػكف النبػي (ُ)كغير ذلؾ مف الخصكصيات اثنتي عشرة امرأة،ب

 .(ِ)قكة أربعيف رجبل

  ثالثًا: المعقوؿ:

طػب المكثػكؽ بيػـ يؤكػدكف يقينيػة األضػرار الصػحية التػي تتعػرض إف عممػاء ال الناحية الطبيػة:مف 
ليػػػػا الصػػػػغيرة إذا حممػػػػت )الحمػػػػؿ المبكػػػػر(. كقػػػػد أصػػػػدرت المجنػػػػة الكطنيػػػػة الطبيػػػػة فػػػػي السػػػػعكدية، 
المختصة بدراسة اآلثار الصحية المترتبة عمى زكاج صغار السف، تقريػران شػرحت فيػو اآلثػار السػمبية 

نب، كشددت المجنة عمى أف زكاج القصر يؤثر بشكؿ سمبي عمى لزكاج القاصرات مف مختمؼ الجكا
الصحة النفسية لؤلطفاؿ، الذيف ىـ ثمرة ذلؾ الزكاج، فيـ قد يشعركف بالحرماف نتيجة عدـ قياـ األـ 
القاصػر بػدكرىا كػهـ ناضػجة، كمػا يػؤدم إلػى تػهخر النمػك الجسػدم كالعقمػي كزيػادة مخػاطر اإلصػػابة 

 بالعمى كاإلعاقات السمعية.بالشمؿ الدماغي، كاإلصابة 

كخمصػػت المجنػػة إلػػى أف زكاج القصػػر ىػػك أحػػد العكامػػؿ الرئيسػػة التػػي تسػػاعد عمػػى ظيػػكر 
مشكبلت صحية كنفسية، مػا يػؤدم إلػى زيػادة األمػراض فػي األسػرة كالمجتمػع، كىػك مػا يشػكؿ كػذلؾ 

 .(ّ)عبئان اقتصاديان عمى النظاـ الصحي

 .(ُ)ة عشػرة لتعٌسػر كالدتيػا النػاتج عػف الػزكاج المبكػركرد في كفاة طفمػة يمنيػة فػي الثانيػكقد 
. كحيػث ثبػت طبيػا ضػرر (ّ)()الضػرر يػزاؿك ،(ِ)ل ضػرر ول ضػرار(كالقاعدة الشرعية تقضػي بهنػو )

 .(ْ)التزكيج المبكر فمنعو إلزالة الضرر ضركرة شرعية

                              
 .المنتدل الشرعي العاـ - ممتقى أىؿ الحديث( رأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة: (ُ
مىٍيًو (ِ م د صمى اهلل عى ـ أيعطي قيك ة أىٍربىًعيفى رجبل كىأٍعًطي نىبينىا ميحى مىٍيًيـ الس بلى سمـ قيك ة أىٍربىًعيفى نىبيا، ( إف كؿ نىًبي مف اأٍلىٍنًبيىاء عى كى

 (. َِِ/ َِة رجؿ. انظر: بدر الديف العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )فىتككف قكتو عمى ىىذىا قيك ة ألؼ رجؿ كًستًمائى 
. انظر: فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج ََِٗفبراير  -ُنشر ىذا الخبر في جريدة الكطف الثبلثاء  ((ّ

. كفي تقرير "كضع األطفاؿ في العالـ http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1الصغيرات. 
ألؼ( امرأة في جميع أنحاء  ََٓ" الذم أطمقتو منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة "اليكنيسيؼ في كؿ عاـ يمكت أكثر مف )ََِٗ

ه الكفيات تحدث بيف الفتيات المراىقات كالشابات البلتي ألفا( مف ىذ َٕك) العالـ خبلؿ الحمؿ أك بسبب مشكبلت الكالدة.
 ٓعاما يكف عرضة لمكفاة أثناء الكالدة بمقدار  ُٓعاما، الفتيات المكاتي أنجبف قبؿ سف  ُٗك ُٓتتراكح أعمارىف بيف 

، جريدة الرياض -ج القاصرات بيف النظرية كالكاقع كالمهمكؿ زكاانظر:  أضعاؼ مف النساء في العشرينيات مف العمر.
www.alriyadh.com/517423 .كانظر: فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات ،

ttp://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1h. 
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 كما استدؿ الفقياء المعاصروف ومنيـ ابف عثيميف عمى المنع بما يمي:

اًئشىػػة ًمػػٍف ىىػػذىا اٍلكىٍجػػو ًإٍدرىاج يىٍظيىػػر ًمػػٍف الط ًريػػؽ ال تًػػي ًفػػي اٍلبىػػاب ال ػػًذم بىٍعػػده.أنػػو كى  - ػػًديث عى  قىػػعى ًفػػي حى
 كالحاصؿ أف االستدالؿ باآلية ليس بظاىر. 

أف أبػػا بكػػر زكجيػػا كليػػا سػػت سػػنيف، كدخػػؿ  -رضػػي اهلل عنيػػا –أمػػا االسػػتدالؿ بحػػديث عائشػػة  -
أكالده  تػزكيجلمرجػؿ كليا تسع سػنيف، فيػذا صػحيح أف فيػو أف  –عميو كسمـ  صمى اهلل–عمييا النبي 

، كمتػى تكػكف البنػت -صػمى اهلل عميػو كسػمـ –الصغار، كلكف قد يقاؿ : متى يككف الػزكج كالرسػكؿ 
 .عائشة

صػػمى الػػو عميػػو  -أنػػو قػػد يكػػكف تزكيجػػو البنتػػو مػػف العػػرؼ الػػذم كػػاف سػػائدا عنػػد العػػرب، فػػي عيػػد الرسػػكؿ -
 كما قبمو، كالذم يتغير بتغير الزماف. -كسمـ
 -أك قػػد يكػػكف المعيػػار ىػػك البمػػكغ  كلػػيس العمػػر، كىػػك مػػا يتغيػػر بتغيػػر البيئػػات كاألزمنػػة، بػػدليؿ أف الرسػػكؿ  -

 .كىى بنت ست ،كبني بيا كىى بنت تسع -رضي اهلل عنيا -خطب عائشة  -صمى الو عميو كسمـ
ضػػر، ييمنػػع األبي مػػف تػػزكيج ابنتػػو مطمقػػا حتػػى تبمػػغ أنػػو مػػف الناحيػػة االنضػػباطية فػػي الكقػػت الحا -

ـٌ لػػػو إال المػػػاؿ، فيػػػزكج ابنتػػػو كتيسػػػتهذف، ألنػػػو قػػػد يكػػػكف األب طٌماعػػػا ال  بالغػػػة لرجػػػؿ لػػػيس الغيػػػر ىػػػ
زٌكج عائشػػة  –رضػػي اهلل عنػػو  -بػػالكؼء كال بالصػػبلح، مقابػػؿ مبمػػغ مػػف المػػاؿ  بحجػػة أف أبػػا بكػػر

سػػتدالؿ بعيػػد، كضػػعيؼ، دافعػػو الطمػػع، كمراعػػاة مصػػمحتيـ كىػػذا اال .صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -النبػػي  
ع تزكيجيػا فػي فتجدىا تقع في متاعب كثيرة يصعب الخبلص منيا، فمنػ ،ألنفسيـ ال مصمحة البنت
ف كػػاف بعػػض العممػػاء حكػػى اإلجمػػاع عمػػى  الكقػػت الحاضػػر متعػػيف كأحسػػف، كلكػػؿ كقػػت حكمػػو. كا 

 . يعتبػػر ليػػا إذف، ألنيػػا ال تعػػرؼ مصػػالحيا جػػكاز تػػزكيج الرجػػؿ ابنتػػو التػػي ىػػي دكف البمػػكغ، كال
 (ٓ) .كبعضيـ قاؿ: ىذا خاص بمف دكف التسع

                                                                                      
جريدة  -زكاج القاصرات بيف النظرية كالكاقع كالمهمكؿ انظر:  َُّْ – ٗ- ِْ( نشر ىذا الخبر في جريدة الرياض (ُ

، كانظر: فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. www.alriyadh.com/517423، الرياض
http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1. 

 .(ٖٗص) ( سبؽ تخريجو(ِ
 (.ّٖ/ُكالنظائر )ابف نظير: األشباه ( (ّ
( فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. (ْ

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1. 
( فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. (ٓ

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1. 
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 فعؿ الصحابة كونيـ جعموا لكؿ وقت حكما ألجئوا إليو لمضرورة مف ذلؾ ما يثتي: رابعًا:

مف رجكع الرجؿ إلى امرأتو إذا طٌمقيا  –رضي اهلل عنو –س بالطبلؽ منع عمرلما تساىؿ النا -
: مس كاحد، ثبلثا في مج ًإف الن اس قد استعجمكا ًفي أمرو كىانىت لىييـ ًفيًو أناةه، فىمىك أمضينا "فىقىاؿى

مىٍيًيـ مىٍيًيـ، فهمضاه عى مع أف الرجكع لمف طٌمؽ ثبلثا في مجمس كاحد كاف جائزا في عيد الرسكؿ "، عى
 .(ُ)، كالراجح أنيا كاحدةة عمركأبي بكر كسنتيف مف خبلف – صمى اهلل عميو كسمـ –

كلما رأل عمر أف الناس صاركا ال يخافكف اهلل، كيفراقكف بيف المرأة ككلدىا منع مف بيع أميات  -
ي ة عند سيدىا إذا جامعيا كأتت منو بكلد صارت أـ كلد –األكالد   –في عيد الرسكؿ  –فالمرأة السُّرا

 كانت تباع أـ الكلد. ،–رضي اهلل عنو  –كأبي بكر -صمى اهلل عميو كسمـ

 .(ِ)لمشبية ككذلؾ أيضا: أسقط الحد عف السارؽ في عاـ المجاعة العامة -

الشػي  المحػدث محمػد بػف ناصػر األلبػاني عمػى عػدـ شػرعية إجبػار الصػغيرة عمػى الػزكاج  حيػث  كما أكد  - 
 .(3) قاؿ: " ال يجكز لكلي أمر الفتاة أف يجبر البنت عمى الزكاج..."

لشي  عبد المحسف العبيكاف إف المصمحة تقتضي أف يمنع المهذكنكف مف تزكيج مف لـ تبمغ الحمـ ا  كما يرل -
درءا لمفسده استغبلؿ البنات الصغيرات حيث يقكؿ: " بصرؼ النظر عف صحة ركايػة زكاج عائشػة كىػي ابنػة 

كتكقع عمى المكافقة، فقد سبع ، فإننا نقكؿ إف المصمحة تقتضي أف يمنع المهذكنكف مف تزكيج مف لـ تبمغ الحمـ 
قرر العمماء أف لكلي األمر أف يمـز الناس بهحد طرفي المباح تحقيقان لممصػمحة كدرء لممفسػدة، حيػث ىنػاؾ مػف 

ـ"  .(ْ)األكلياء مف يتاجركف بالبنات كيستغمكنيف أسكء استغبلؿ لتحقيؽ مآرب دنيكية خاصة بيـ ،كاهلل أعم
 أدلة الجميور:

الكتػػاب، والسػػنة، واألثػػر، واإلجمػػاع، وبعػػض يـ باإلباحػػة مػػف كاسػػتدؿ الجميػػكر عمػػى قػػكل
 القواعد الفقيية. 

 الكتاب: أوًل:

ـْ َفِعػػدَُّتُيفَّ َثاَلثَػػُة َأْشػػُيٍر فػػي قكلػػو تعػػالى: } - ـْ ِإِف اْرَتْبػػُت َوالالِئػػي َيِئْسػػَف ِمػػَف اْلَمِحػػيِض ِمػػف نَِّسػػاِئُك
ـْ َيِحْضَف{ ِئي َل َوالالَّ
(ٓ). 

                              
، ) ح/ (ْٓٓ/ ٕالسنف الكبرل لمبييقي ) .(، باب أفراد مسمـُُّٗ، ) ح/ (ُُٗ/ ِالجمع بيف الصحيحيف )الحميدم: ( (ُ

 . (، باب مف جعؿ الثبلث كاحدةُْٖٓٗ
  hdeeth.comwww.ahlal .المنتدل الشرعي العاـ - ممتقى أىؿ الحديث( رأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة: ِ(

 (.ِّٗ )السنة المطيرة ص( األلباني، محمد ناصر الديف: آداب الزفاؼ في (ّ
 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، ( د. صبرم محمد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنعْ(

 (.ْ( سكرة الطبلؽ: مف اآلية )(ٓ
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أنػػػكاع المعتػػػدات مػػػف الطػػػبلؽ كأف ذات الحػػػيض تعتػػػد بػػػثبلث حػػػيض، كالتػػػي ال ذكػػػر  وجػػػو الدللػػػة:
كييػذكر  -أك فسػ  نكاحيػا  –تحيض لصغر أك إياس تعتد بثبلثة أشير، كال يمكف أف يصح طبلقيا 

لػػػو عػػػدة، إال مػػػع صػػػحة عقػػػد النكػػػاح، فػػػدلت اآليػػػة الكريمػػػة عمػػػى أف الصػػػغيرة تيػػػزك ج كتيطم ػػػؽ كتعتػػػد 
 .(ُ)فيعتبر كالكبيرة كال إذف ليا

 :اعترض عمى ىذا الستدلؿ

فػػػي اآليػػػة لػػػيس الصػػػغيرات البلتػػػي لػػػـ يػػػبمغف سػػػف   )الالئػػػي لػػػـ يحضػػػفأف المقصػػػكد ب )
كقيػؿ أيضػان: المػرأة  ،“ ..الضػيياء: التػي ال تنبػت ليػا ًشػٍعرة “المػرأة الضػيياء. قػاؿ ثعمػب بؿ الحيض،

ف حاضػػت،التػػي ال تحػػيض، كزاد بعضػػيـ: كال تحمػػؿ، كالتػػي ال ينبػػت ثػػديا ككمػػو  ىا، كالتػػي ال تمػػد كا 
 . (2)مقصكد بو المرأة الكبيرة

 السنة: ثانيًا:

مػػف  -رضػػي اهلل عنيػػا -زٌكج ابنتػػو عائشػػة  -رضػػي اهلل عنػػو -ثبػػت فػػي الصػػحيحيف أف أبػػا بكػػر -
 . (ّ)كىي بنت ست سنيف، كبنى بيا كىي بنت تسع سنيف -صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل 

 -تشػػريع ليػػذه األمػػػة. كمعمػػـك أف عائشػػػة  -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ–كؿ اهلل فعػػؿ رسػػ وجػػو الدللػػػة:
فػػدؿ ذلػػؾ عمػػى صػػحة تػػزكيج الصػػغيرة  لػػـ تكػػف فػػي تمػػؾ الحػػاؿ ممػػف يعتبػػر إذنيػػا  -رضػػي اهلل عنيػػا

 .(ْ)التي ليا دكف ست سنيف

 األثر: ثالثًا:

 بر دكف تحديد سفكانكا يتزكجكف في الصغر كفي الك -رضي اهلل عنيـ -استدلكا بهف الصحابة  -
 -رضػي اهلل عنػػو -، كعمػر بػف الخطػاب(ٓ)معينػة  فقدامػة بػف مظعػكف تػزكج بابنػة الزبيػػر كىػي طفمػة

 .(ٔ)كىي صغيرة -رضي اهلل عنو -تزكج أـ كمثـك بنت عمي بف أبي طالب

 اإلجماع: رابعًا:

                              
 (.ّٖٗ/ٗ( ابف قدامة: المغني )(ُ
 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، ميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع( د. صبرم محمد خِ(

 (.ّْٕٓ(، ح/ ُِْ/ ْ( أخرجو مسمـ في صحيحو: )كتاب: النكاح، باب: تزكيج األب البكر الصغيرة، )(ّ
  (.ُِٕ/َِالعيني: عمدة القارم ) ((ْ
 (.َُِٔ/ ٓ) رقاة المفاتيح( المبل عمي القارم: م(ٓ
 (. ُٓٓٗ/ ْ(، ابف عبد البر: االستيعاب في معرفة األصحاب )َّٗ/ ُف كثير: مسند الفاركؽ )( اب(ٔ
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ف عمػى أنػو يجػكز لآلبػاء تػزكيج الصػغار مػف بنػاتيـ  أنػو قػد أجمػع العممػاء ذكر ابػف بطػاؿ كا 
ـْ َيِحْضػػفَ كػػف فػػي الميػػد. لعمػػـك اآليػػة } {، إال أنػػو ال يجػػكز ألزكاجيػػف البنػػاء بيػػف إال إذا َوالالِئػػي َلػػ

صػػمحف لمػػكطء كاحػػتممف الرجػػاؿ، كأحػػكاليف تختمػػؼ فػػي ذلػػؾ عمػػى قػػدر خمقيػػف كطػػاقتيف. كقػػد كانػػت 
كبنػى بيػا بنت ست سػنيف  -صمى اهلل عميو كسمـ -حيف تزكج بيا النبي  -رضي اهلل عنيا -عائشة

 .(ُ)بنت تسع. كقد ذكره البخارم بعد ىذا في باب نكاح الرجؿ كلده الصغار
 .(ِ)قاؿ النككم: " أجمع المسممكف عمى جكاز تزكيج األب بنتو البكر الصغيرة..."

قػػاؿ ابػػف المنػػذر: " أجمػػع كػػؿ مػػف نحفػػظ عنػػو مػػف أىػػؿ العمػػـ، أف نكػػاح األب ابنتػػو البكػػر الصػػغيرة  
 .(ّ)كؼء، كيجكز لو تزكيجيا مع كراىيتيا كامتناعيا" جائز، إذا زكجيا مف

ألنػػو لػػـ ينعقػػد اإلجمػػاع يقينػػان لمخالفػػة بعػػض العممػػاء مػػف السػػمؼ  اعتػػرض عمػػى القػػوؿ باإلجمػػاع؛
كالخمػػػػؼ، يقػػػػكؿ اإلمػػػػاـ الغزالػػػػي فػػػػي المستصػػػػفى: )إذا خػػػػالؼ كاحػػػػد مػػػػف األمػػػػة أك اثنػػػػاف لػػػػـ ينعقػػػػد 

كيج الصػغيرة األصػـ كعثمػاف البتػي، كابػف شػبرمة الػذم اإلجماع(، كمف عمماء السػمؼ المخػالفيف لتػز 
. إضػافة (ْ)كصفو صاحب )تيذيب الكماؿ( بهنو الككفي القاضي فقيو أىؿ الككفة كعػد ه فػي التػابعيف

إلى أف ىناؾ مف يشدد في دعكل ثبكت اإلجماع كاإلماـ أحمد بف حنبؿ الذم يػرل ) أف مػف ادعػى 
 .(ٓ)س اختمفكا (!!اإلجماع فقد كذب، كما يدريو لعؿ النا

 مراعاة جمب المصالح، ودرء المفاسد: 
إف في تشريع اهلل تعالى الحكمة البالغة، ككؿ ما فيو مصمحة الفرد كالمجتمع، كتزكيج األب 

 ابنتو الصغيرة البكر الغير بالغة، فيو مصمحتيا ال مصمحة غيرىا، كمف تمؾ المصالح:
ال يكجد في كؿ كقت  فيجب عػدـ تضػييع الكػؼء،  أنو مف المعمكـ أف الكؼء عزيز كجكده، فيك -

 كتفكيت الفرصة. 

كقد يككف ىناؾ الحاجػة الماسػة التػي تقتضػي تػزكيج الصػغيرة فػي كقػت مػف األكقػات، كػهف تكػكف  -
فػػي زمػػاف أك مكػػاف كثػػرت فيػػو الفػػتف، أك يكػػكف كالػػدىا فقيػػران معػػدىمان، أك عػػاجزان عػػف الكسػػب أك عػػف 

 باب، فتحتاج الصغيرة إلى مف يحفظيا كيصكنيا كينفؽ عمييا.رعاية أسرتو ألم سبب مف األس
                              

 (.ُّٕ/ ٕ( ابف بطاؿ: شرح صحيح البخارم )(ُ
 (.َُِٔ/ ٓ) رقاة المفاتيح( المبل عمي القارم: م(ِ
 (.ٖٕ/ُابف المنذر: اإلجماع )( (ّ
 ت( فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرا(ْ

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1 :ممتقى أىؿ . رأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة
 .المنتدل الشرعي العاـ - الحديث

(. فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج ِّٗ( األلباني، محمد ناصر الديف: آداب الزفاؼ في السنة المطيرة )ص: (ٓ
 .http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1الصغيرات

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1
http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it=1
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 الرجػاؿ، كقػد يغػرر بيػا تجيػؿ فيػي بالرجػاؿ سػابقة معرفػة لػيس ليػا البكر الصغيرة البنت أف كما -
 .(ُ) أعرؼ ألنو لمكلي  اإلجبار كالية جعمت لذلؾ

ابنتػػػو  يج األبعػػػدـ صػػػحة تػػػزك  ،كىػػػك القػػػوؿ األوؿ -كاهلل أعمػػػـ -األرجػػػح عنػػػدم القػػػوؿ المختػػػار:
 ستهذف فتهذف، كسبب الترجيح ما يهتي:الصغيرة حتى تبمغ، كتي 

إف سػػبب عػػدـ الجػػكاز ىػػػك البعػػد الػػكاقعي الحػػػالي كتغيػػر الزمػػاف كتبػػػدؿ السػػمكؾ اإلنسػػاني كقمػػػة  -ُ
الكازع الديني فػي بعػض المجتمعػات كغيرىػا ممػا ينبغػي أف يكػكف لػو تػهثير فػي الحكػـ  ففشػك الجيػؿ 

كجػت بشرع اهلل كقمة  االحتكاـ إليػو حػذا بػبعض النػاس إلػى بيػع بناتػو بيعػا، فػإذا كبػرت فػإذا ىػي قػد زي
ؽ األكليػػاء فػػي مػػدل مراعػػاتيـ  !!فمػػاذا تصػػنعم كلػػك أننػػا قمنػػا بجػػكاز تزكيجيػػا بضػػكابط فكيػػؼ سػػييبلحى

كمناسػػبا، كأف ىػػػذا  كفػػػهن ليػػذه الضػػكابط فقػػػد يػػرل األب بحكػػػـ جيمػػو ككجيػػػة نظػػره الضػػػيقة زكج ابنتػػو 
، (ِ)فيو مصمحتيا لثراء الزكج أك حسبو، أك لقرابتو، كما نسمعو مف الحكادث كالحاالت الكثيرة الزكاج

التػي تسػتغؿ فييػا ىػػذه الكاليػة فػي غيػػر مػا شػرعت لػػو أك بػدكف ضػكابطيا الشػػرعية، ممػا يسػبب فشػػؿ 
راؽ، أك إمػا إلػى الفػ ،كثير مف العبلقات الزكجية، أك يسبب النفرة كالشقاؽ بيف الزكجيف كالػذم يػؤدم

إلى حياة خالية مف السعادة الزكجية مميئة بالظمـ كالقير، كبالمشكبلت التػي يصػعب تبلشػييا، فتمتػد 
آثارىا السيئة إلى المجتمع بهكممو  حيػث ال تػتمكف األسػرة مػف القيػاـ بمسػئكلياتيا الشػرعية مػف إقامػة 

فيكػػكف اسػػتمتاع  ،ح محرمػػاحػػدكد اهلل، كتربيػػة الػػنشء تربيػػة قكيمػػة كغيػػر ذلػػؾ، كقػػد يكػػكف ىػػذا النكػػا
 الرجؿ بالمرأة محرما، فضبل عما في ذلؾ مف ظمـ لمصغيرة كسمب لحقكقيا. 

، ىنػاؾ مػف (ّ)كاألدىى مف ذلؾ كمػو كالػذم ينػدل منػو الجبػيف أف فػي بعػض المجتمعػات العربيػة -ِ
ـ بعيػدا سكاء كانػت بكػرا صػغيرة أك بالغػة فيعقػد نكاحيػا بالككالػة عمػى رجػؿ مسػافر كمقػي ،يزكج ابنتو

                              
الشي  عبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف: مف بحث بعنكاف " كالية تزكيج الصغيرة "، المنشكر في " مجمة البحكث اإلسبلمية  ((ُ
 ( "ّّ  /ِٓٔ-ِٕٓ.) 
ابنتو الطفمة في الثامنة مف العمر لسعكدم  ( كمف األمثمة الكاقعية لمثؿ ىذه الحاالت: أب سعكدم في القصيـ زكجِ)

. كقالت صحيفة 'عكاظ' أف كالدة الزكجة )الصغيرة( تقدمت بدعكل ََِٖ/ٖ/ُُكالخبر نشر في القدس العربي  خمسيني.
لممحكمة العامة بعنيزة مطالبة بفس  عقد نكاح ابنتيا مما أعاد لؤلذىاف قضية زكاج رجؿ سبعيني مف فتاة في العاشرة مف 

 رىا ما تزاؿ تنظر في محكمة كادم بني ىشبؿ بمنطقة عسير.عم
ـ قابمت عف قرب العديد مف ُٗٗٗـ كحتى عاـ ُُٖٗ( خبلؿ إقامتي في إحدل دكؿ الخميج العربي في الفترة ما بيف عاـ ّ)

سطيف كتكنس الحاالت لبنات صغيرات جميبلت كلكنيف فقيرات أتيف مف دكؿ عربية مجاكرة كاليمف كسكريا كمصر كلبناف كفم
كالمغرب، زج بيف آباؤىف بجيميـ كفقرىـ كقمة دينيـ لتتزكج برجؿ خميجي ثرم فتكتشؼ بعد ذلؾ ىرمو كأميتو، أك زناه كسكره 

دمانو عمى المخدرات، فضبل عف الضرب كسكء المعاممة، كيا كيميا لك لـ تطعو في معصيتو كتحقؽ رغباتو، أك تسممو  كا 
ف النفقة كمف رؤية أكالدىا كتحبس في البيت، كلؤلسؼ ترتبط إقامتيا بجكاز سفره فيقيدىا فبل نفسيا، تحـر مف كافة حقكقيا م

 تستطيع الحراؾ دكنو.
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ثـ يجبرىا أبكىا عمى السفر لزكجيا بمفردىا كىي ال تعرفو كلـ تره قط، كقد  ،في بمد عربي أك أجنبي
يككف مف جنسية أخرل تختمؼ تماما عف بيئتيا، فتكتشؼ ما بو مف فساد أخبلؽ كانحػراؼ، أك ىػـر 

كقمػػة حيمتيػػا كقػػبح، أك بخػػؿ كسػػكء معاممػػة، كيصػػعب حينيػػا النجػػاة بنفسػػيا كالخػػبلص منػػو لصػػغرىا 
كبعدىا عف أىميا، كعدـ درايتيـ بحاليا، كبتحكـ زكجيا بإقامتيػا كبمنعيػا مػف الخػركج لحػؿ مشػكمتيا 
كالسماح بسفرىا، فتظؿ تعاني كيبلت ىذا الزكاج القيرم، كتبقى  دىرىا في رٌؽ النكاح، مع كراىتيػا 

 لبعميا. لذا فغمؽ ىذا الباب أفضؿ درءا لمفسدتو.

الصػػػغيرة بػػهمكر الػػػزكاج كمػػػا ليػػػا كمػػػا عمييػػا، يجعميػػػا عػػػاجزة عػػػف أداء حقػػػكؽ  كمػػا أف قمػػػة عمػػػـ -ّ
الزكجية عمى الكجو المطمكب مػف تربيػة الػنشء تربيػة صػحيحة كمراعػاة حقػكؽ الػزكج، أمػا إف كانػت 

كعرفػت النكػاح، كمصػالح النكػاح  كتػيقف منيػا ذلػؾ، فيػذا  البكػر ناضػجة العقػؿ، كتعمػـ ىػذه األمػكر،
يا كلكف بعد استئذانيا، كمكافقتيا، كلك أنيا لـ تبمغ، رعاية لمصمحتيا كحماية ليا يٍكفي كيمكف تزكيج

 مف الفتنة.

كاجػػت بهفضػػؿ الخمػػؽ  -ْ –كمػػا أف االسػػتدالؿ بقصػػة عائشػػة فيػػو نظػػر، ككجػػو النظػػر أف عائشػػة زي
يػرت  -صمى اهلل عميو كسمـ رضػي اهلل  –فبالتهكيد سكؼ ترضى كليس عندىا معارضة، كليذا لٌما خي

إنػي ذاكػر لػؾ أمػرا، ول عميػؾ أف ل تعجمػي : »-صمى هلل عميو كسمـ  –حيف قاؿ ليا النبي  -عنيا
 زينتيا. ، كلـ ترد الدنيا كال(ُ)  فقالت: " فإني أريد اهلل كرسكلو كالدار اآلخرة"«حتى تستثمري أبويؾ

ف زكاجيا، تػكفي نيا بعد تسع سنيف مإليست كغيرىا مف النساء، إذ  -يا رضي اهلل عن–كأف عائشة 
فػي السػنة الحاديػة عشػرة مػف اليجػرة، كمػع ذلػؾ أدركػت ىػذا العمػـ  –صمى اهلل عميػو كسػمـ –الرسكؿ 

 .العظيـ الذم كرثتو األمة مف بعدىا
 حكـ ثبوت الخيار لمبكر الصغيرة التي زوجيا أبوىا ثـ بمغت بعد نكاحيا:

 المسهلة فييا قكالف لمفقياء:
 القوؿ األوؿ: 

ابنتو البكر الصغيرة مف كؼء فقػد ذىػب جميػكر أىػؿ العمػـ إلػى أنػو ال خيػار  إذا زكج األب
، (ِ)والشػػػافعية، (ُ)مالكيػػػةوال، (ِ)الحنيفػػػةجميػػػور الفقيػػػاء مػػػف  ليػػػا إذا بمغػػػت، كممػػػف قػػػاؿ بػػػذلؾ

 . (ّ)والحنابمة

                              
/ ّ( أخرجو البخارم في صحيحو: ) كتاب: المقطة، باب: الغرفة كالعمية المشرفة كغير المشرفة في السطكح كغيرىا، )ُ)

 (.ِْٖٔ(، ح/ ُّٓ
 (.ُِّ/ ْالسرخسي: المبسكط ) ((ِ
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 القوؿ الثاني:

كغيػا ، إلػى أف لمصػغيرة الخيػار عنػد بم(ٓ)وابف عثيمػيف، (ْ)طاوس بف كيساف اليمانيذىب 
" ال يجكز لكلي أمر الفتاة أف يجبر البنت عمى الزكاج،  محمد بف ناصر األلباني: قاؿ فيما إذا زكجيا األب.

 .(ٔ)فمك كانت غير بالغة كأجبرت عمى الزكاج ليا أف تطمب الفس  بعد أف تعقؿ كتبمغ
 األدلة:

 القوؿ األوؿ: أدلة

  كما يمي: بالمعقوؿ، استدلكا

 .(ٕ)، فيمـز العقد بمباشرتو لوألف األب كامؿ الشفقة
  القوؿ الثاني: أدلة

 ؿ: وعقمالسنة والاستدلكا مف 

  السنة: أوًل:
صػػمى اهلل  -، قالػػت: جػاءت فتػػاة إلػػى رسػػكؿ اهلل -رضػػي اهلل عنيػػا -عػف عبػػد اهلل بػػف بريػػدة، عػف عائشػػة .ُ

م ليرفع جاىو كمنزلتو أ -فقالت: يا رسكؿ اهلل، إف أبي زكجني ابف أخيو يرفع بي خسيستو!!  -عميو كسمـ
 .(ٖ)فجعؿ األمر إلييا ""  –بصيره 

  ؿ:وعقمال ثانيًا:

قياسا كاستحسانا، يثبت ليا الخيػار  ألنػو عقػد عمييػا عقػدا يمزميػا تسػميـ الػنفس بحكػـ ذلػؾ العقػد  .ِ
 .(ٗ)فيثبت ليا الخيار كما لك زكجيا أخكىا ،بعد زكاؿ كالية األب

                                                                                      
 (.ْٖ/ ُٗ) (، ابف عبد البر: التمييدُٕٔ/ ّ)( الخرشي: شرح مختصر خميؿ (ُ
 (.ِٓ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ِ
 (.ُْ/ ٕابف قدامة: المغني ) ((ّ
مىاؿ المىمىطي ((ْ (، كطاككس بف كيساف اليماني ىك مف فقياء التابعيف ٕٖ/ ِ: المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار )الجى
الشيرازم: مف، مكلى أبناء الفرس. كمات بمكة حاجان سنة ست كمائة، ككاف فقييان جيبلن. عالما بالحبلؿ كالحراـ. انظر: بالي

 (.ّٕ ) صطبقات الفقياء 
 .المنتدل الشرعي العاـ - ممتقى أىؿ الحديثرأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة:  ((ٓ
 /https://drsabrikhalil.wordpress.com، ( د. صبرم محمد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنعٔ(

 .(ُِٓ -ُِّ/ْ( السرخسي: المبسكط )(ٕ
 (.ّّٓ/ ْسنف الدارقطني )بريدة لـ يسمع مف عائشة. انظر:  كالحديث مرسؿ فابف .(ِْٗ/ ُْمسند أحمد مخرجا )( (ٖ
 (.ُِّ/ ْ( السرخسي: المبسكط )(ٗ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=26
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 ويجاب عمى ذلؾ:

ك لىػػٍيسى لىيىػػا اٍلخً  -ُ لىػػك كىػػافى لىيىػػا الخيىػػار كىػػافى لعىاًئشىػػة الخيىػػار إذا زى  -يىػػار عمػػى رىسيػػكؿ اهلل جيىػػا أبكىػػا كى
سمـ مىٍيًو كى ف الن ًبي  -صمى اهلل عى سػمـ -ألى مىٍيػًو كى بنػى  -صمى اهلل عى تػزكج بيىػا كىًىػي اٍبنػة تسػع اىٍك ًسػٌت كى

ٍنيىا كىًىي بنت ثىمىاف عشرى  مىات عى  .(ُ)ةبيىا كىًىي اٍبنة تسع كى

 .(ِ)ألف األصؿ عدـ الخيار إال أف يثبت ما يكجبو -ِ

يترؾ القياس لمحديث، كألف األب كافر الشفقة ينظر ليا فكؽ مػا ينظػر لنفسػو كمػع كفػكر الشػفقة  -ّ
ىك تاـ الكالية فإف كاليتو تعـ الماؿ كالنفس جميعا فميذا ال يثبت ليا الخيار في عقػده، كلػيس النكػاح 

نمػػا تثبػػت الكاليػػة فيػػو كاإلجػػارة  ألف إجػػا رة الػػنفس ليسػػت مػػف المصػػالح كضػػعا بػػؿ ىػػك كػػد كتعػػب، كا 
 .(ّ)عمى الصغير لحاجتو إلى التهدب كتعمـ األعماؿ، كذلؾ يزكؿ بالبمكغ فميذا أثبتنا ليا الخيار

   الرأي الراجح:

 أف لمقكؿ الثاني كجاىتو في زماننا ىذا بالػذات، لػنفس األسػباب -كاهلل أعمـ –الراجح عندم 
التػػي رجحػػت بيػػا عػػدـ جػػكاز إكػػراه األب البنتػػو الصػػغيرة عمػػى الػػزكاج قبػػؿ بمكغيػػا كاسػػتئذانيا لتغيػػر 
 ،الزمػػاف، كقمػػة الػػكازع الػػديني كالتقػػكل عنػػد بعػػض اآلبػػاء  فقػػد يعتبػػر ابنتػػو سػػمعة يممكيػػا فيممػػؾ بيعيػػا

لكرىيػا  ألجؿ مصمحتو الشخصػية فيزكجيػا لرجػؿ ال تطيػؽ مثمػو النسػاء فيكػكف مرفكضػا عنػد زكجتػو
فتقصر في حقو كقد يمحقيا اإلثـ مف جػراء عػدـ قياميػا بمػا ىػك المطمػكب منيػا، لػذا كػاف  ،الشديد لو

 لثبكت خيار التفريؽ بعد البمكغ ضركرة مف الضركرات التي تدرأ مثؿ ىذه المفاسد. 

                              
 (.ِّٓ(. ابف حنبؿ: مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ص: ُِّ/ ْ( السرخسي: المبسكط )(ُ
 (.ِِ/ ٓ(، الشافعي: األـ )ِّْ/ ٗالماكردم: الحاكم الكبير ) ((ِ
 (.ُِٖ/ ّ(،  ابف نجيـ: البحر الرائؽ )ُِّ/ ْ) ( السرخسي: المبسكط(ّ



 

  }218 { 
 

  

 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

 المبحث الثالث

 المؤثرات المجتمعية الستثنائية وأثرىا عمى اإلحصاف

اإلنسػػانية عمػػى مػػدار التػػاري   بظػػركؼ كاضػػطرابات كأحػػداث كتقمبػػات لقػػد مػػرت المجتمعػػات 
كػػالحركب كالمكاجيػػات كالخبلفػػات، كقػػد تكػػكف ىػػذه األحػػداث دائمػػة أك متقطعػػة أك اسػػتثنائية، طبقػػان 
لؤلكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تمر بيا المنطقػة، كال يكػاد مجتمػع يخمػك مػف ىػذه 

ثػػاران سػػمبية بالغػػة الخطػػكرة كعمػػى إثػػره يعػػاني الكثيػػر مػػف الضػػحايا جػػراء ىػػذه الظػػركؼ، كالتػػي تتػػرؾ أ
المؤثرات بذنب أك دكف ذنب كمما الشؾ فيو أف ىذه األزمات تؤثر سمبان عمى األسرة كالمجتمع ، كال 
يخفػى عمػى أحػد مػا مػر بػو الفمسػطينييف  مػػف أحػداث كتقمبػات كثيػرة ، كلػذا ارتهيػت أف أكضػحو  فػػي 

كأتعػػرؼ عمػػى مػدل أثػػره عمػػى الزكجيػػة كالتحصػػيف بالتحديػد، كسػػيدكر حػػديثي فيػػو حػػكؿ ىػذا المبحػػث 
مػػؤثريف مػػف المػػؤثرات االسػػتثنائية، التػػي طػػرأت عمػػى المجتمػػع الفمسػػطيني   كسػػهدلؿ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  
دراستي لمرحمتيف ميمتػيف فػي  قطػاع غػزة ك ىمػا االنقسػاـ الػداخمي الػذم حػدث فػي قطػاع غػزة عػاـ 

 ـ.َُِْظركؼ الحركب األخيرة في غزة في عاـ  ـ   كأيضا ََِٕ

 :النقساـ الداخمي وعوامؿ نشوبو وأضراره -أول

 :النقساـ الداخمي وعوامؿ نشوبو

تػػػـ تنظػػػيـ ثػػػاني انتخابػػػات تشػػػريعية فمسػػػطينية، كىػػػي أكؿ انتخابػػػات ـ( ََِٔ)فػػػي مطمػػػع 
لتشػػػريعي، ليسػػػارع تشػػػارؾ فييػػػا حمػػػاس التػػػي حققػػػت مفاجػػػهة بحصػػػد أغمبيػػػة المقاعػػػد فػػػي المجمػػػس ا

القيػادم فػػي حركػػة فػتح محمػػد دحػػبلف إلػى التصػػريح بهنػػو مػف العػػار عمػػى فػتح المشػػاركة فػػي حككمػػة 
تقكدىػا حمػاس، فػي حػيف دعػا الػرئيس محمػكد عبػاس الحككمػة القادمػة إلػى االلتػزاـ باتفاقػات منظمػة 

 التحرير كنيج السبلـ.
كػػػػة حككمتيػػػػا برئاسػػػػة كبعػػػػد رفػػػػض الفصػػػػائؿ المشػػػػاركة فػػػػي حككمػػػػة حمػػػػاس، شػػػػكمت الحر 

ـ قائمػة بهعضػاء حككمتػو إلػى الػرئيس محمػكد ََِٔ/مػارس/آذار ُٗإسماعيؿ ىنية الذم سمـ يكـ 
عباس، لكف الحككمة قكبمت بحصار إسرائيمي مشدد عرقؿ عمميػا، كبمحػاكالت داخميػة لئلطاحػة بيػا 

حداث القبلقؿ الداخمية طكاؿ عاـ  .(ـََِٔ) مف خبلؿ سحب كثير مف صبلحياتيا كا 
كنظػػرا لػػرفض األجيػػزة األمنيػػة التعػػاطي مػػع الحككمػػة الجديػػدة، شػػكؿ كزيػػر الداخميػػة آنػػذاؾ 
الشػػييد سػػعيد صػػياـ قػػكة مسػػاندة تعػػرؼ بػػػ"القكة التنفيذيػػة"، لكػػف حركػػة فػػتح شػػنت عمييػػا حممػػة كاسػػعة 

 كصمت لحد االصطداـ مع األجيزة األمنية األخرل، كذلؾ بالتزامف مع حممة اغتياالت في غزة.
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ىػذا الظػرؼ تحركػت العديػد مػف الجيػات لكقػؼ االشػتباكات بػيف مسػمحي حمػاس كفػتح  كفػي
نشػػاء لجنػػة تنسػػيؽ كضػػبط  كاألجيػػزة التابعػػة ليمػػا، كنجحػػت ىػػذه التحركػػات فػػي كقػػؼ االشػػتباكات كا 

 .(ُ)العبلقات بيف الطرفيف، لكف األمكر عادت مجددا لمتكتر كاالصطداـ
المستقمة لحقكؽ المكاطف، فقد قتؿ نتيجة االنفبلت كحسب إحصائية أعدتيا الييئة الفمسطينية 

 (ِِّ)نحك (ََِٔ)األمني خبلؿ الفترة المتراكحة بيف يناير/كانكف األكؿ كنكفمبر/تشريف الثاني
 .(ِ)في الضفة الغربية( ٖٔ)في قطاع غزة ك( ِّٔ)فمسطينيا منيـ 

طينية في كفيما يخص الخبلؼ بيف حركتي حماس كفتح، كأف ما شيدتو الساحة الفمس
السنكات األخيرة مف حالة االقتتاؿ كالصداـ المسمح الدامي بيف حركتي فتح كحماس يؤكد عمى ما 
يتـ الحديث عنو، كأيضان انتشار حالة الفمتاف كالفكضى األمنية التي سبقت حالة الصداـ، كالتي 

خص حيث نشرت إحصائية تشير عمى مقتؿ ما يزيد عف ألؼ ش حصدت  العديد مف األركاح،
 .جراء حالة الفمتاف األمني كاالقتتاؿ في غزة تحديدان 

إلى عدة أقساـ، منيا قسـ يتبع لحككمة جديدة وأدت هذه األحداث الدامية إلى تقسيم البالد 
شكميا الرئيس محمكد عباس بعد المكاجيات، كمقرىا في الضفة الغربية، كىي مكالية لو، كطامعة 

ثاني يتبع لمحككمة التي شكميا المجمس التشريعي المنتخب مف قبؿ في الثهر لدماء قتبلىا، كالقسـ ال
الشعب كصادؽ عمييا محمكد عباس قبؿ المكاجيات، ثـ أعمف مقاطعتيا بعدىا، فبقي نفكذىا 

 .(ّ) منحصر فقط في قطاع غزة، كأما باقي الشعب كقؼ محايدا يعاني مف كيبلت االنقساـ
   :أضرار النقساـ الداخمي
النقسػػػاـ بػػػيف أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني بػػػدأت نيػػػراف الصػػػراعات بػػػيف األىػػػؿ منػػػذ أف حػػػدث ا

كاألحبػػاب  فاحتػػدمت المشػػكبلت، كتعارضػػت المصػػالح، ككثػػرت الخبلفػػات، كيتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 
 الصكر التالية:

ترٌمؿ بعض الزكجػات بسػبب مٍقتػؿ زكجيػا أك العكػس كذلػؾ مػف جػراء المكاجيػات الميسػٌمحة التػي  .ُ
 .(ْ)تح كحماسكقعت بيف حركتي ف

                              
(ُ) https://ar.wikipedia.org/wiki/saturday/ june/2015 
ـ ََِٔحسب التقارير الصادرة عف الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف في تقريرىا السنكم الثاني عشر كالثالث عشر (ِ)
حالة اختطاؼ، إضافة لتدمير العديد مف   ََٓـ كغالبيتيا مف جراء االقتتاؿ بيف حركة فتحمف  كحماس ، كأكثر مف ََِٕك

 المؤسسات كاألمبلؾ العامة كانتياكات حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة.
(ّ) saturday/ june/2015  alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=30874ّ 

/ ٔ/ٕقتمكا مف حركتي فتح كحماس في المكاجيات المسمحة في الفترة ما بيف  الذيف رت اإلحصائيات أف عددشاقد أ( (ْ
، شبكة فمسطيف لمحكار شخصا، انظر: العدد الحقيقي لقتمى الحسـ العسكرم  ُُٔ، ىك: ـََِٕ/ٔ/ُِـ إلى ََِٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki/saturday/
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كبسبب الصراع المسمح أيضا نجد أف أحػد الػزكجيف قػد تعػر ضى إلصػابات أك لبتػر أعضػاء أدت  .ِ
 بشكؿ طبيعي. إلى عدـ سير الحياة الجنسية بيف الزكجيف

اسػػػتنكاؼ بعػػػض المػػػكظفيف التػػػابعيف لحككمػػػة محمػػػكد عبػػػاس عػػػف العمػػػؿ كرفػػػض التعامػػػؿ مػػػع  .ّ
ككمػة عبػاس، فتجمػدت جيػكد المسػتنكفيف، كألجػـ حككمة إسػماعيؿ ىنيػة، الرتبػاط مصػالحيـ بح

، فمكثػت (ُ)عمميـ، كتعطؿ سير العمؿ كالخدمات في المؤسسات خاصػة المػدارس كالمستشػفيات
الطاقات مف الرجاؿ كالنساء في البيكت، كازداد حجـ المشكبلت العائمية مف فرط الفراغ، أك مػف 

 رفض أىؿ البيت مبدأ االستنكاؼ.

تب بعػض المػكظفيف الػذيف كصػمت ببلغػات عػنيـ تػنص عمػى مػكاالتيـ قطع حككمة عباس لركا .ْ
لحككمػػػة إسػػػماعيؿ ىنيػػػة كحركػػػة حمػػػاس، فحػػػـر المكظػػػؼ مػػػف كافػػػة مسػػػتحقاتو كسػػػنكات خدمتػػػو 

، فػػازداد غضػػبو كسػػخطو عمػػى ىػػذه الحككمػػة مػػف فػػرط شػػعكره بػػالظمـ مػػف قبميػػا، فبػػدأ (ِ)كترقياتػػو
مع مؤيدم تمػؾ الحككمػة سػكاء مػف األقػارب أك ينياؿ عمييا نقدا، مما أكقعو في خبلفات كجداؿ 

 األصدقاء، أك أىؿ الزكجة أك الزكج.

كتشػػػػديد عمميػػػػة الػػػػذىاب كاإليػػػػاب  (ّ)(ََِٕ)فػػػػرض الحصػػػػار القاسػػػػي عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة منػػػػذ .ٓ
لممسافريف كالتجار كالمرضى كالحجاج، كنقؿ البضائع، مما أثر عمى زيػادة نسػبة معانػاة الشػعب 

لػػة بسػػبب انييػػار االقتصػػاد فػػي الػػببلد، كانتشػػار الفقػػر، فبػػات الرجػػؿ الغػػزم، كارتفػػاع نسػػبة البطا
عاجزا عف تغطية نفقات البيت األساسية لضآلة دخمو رغـ طكؿ ساعات عممو، مما دفع ببعض 
الزكجات المػكاتي لػيس ليػف قػدرة عمػى الصػبر كالتضػحية إلػى تػرؾ زكجيػا إلعسػاره كالبحػث عػف 

اآلخػػػر مػػػف الزكجػػػػات لجػػػهف لمخػػػركج لمعمػػػؿ لمسػػػػاعدة زكج غيػػػره يعيميػػػا كيكفييػػػا، أمػػػػا الػػػبعض 
أزكاجيػػف فػػي تخفيػػؼ عػػبء حيػػاتيـ الصػػػعبة فتعرضػػف لمكاقػػؼ كأعبػػاء مرىقػػة يصػػعب عمػػػييف 
تحمميػػا  فقػػد ذقػػف كيػػبلت المعانػػاة مػػف مسػػئكلييف أك زمبلئيػػف فػػي العمػػؿ مػػف فتنػػة أك ابتػػزاز أك 

ؾ التكتر أك التغير عمى استقرار مشكبلت أثرت عمييف دينيا كجسديا كنفسيا، كبالتالي انعكس ذل
بيػػكتيف كعبلقػػتيف بػػهزكاجيف كأكالدىػػف فتفجػػرت الخبلفػػات كالصػػدامات، ك كثػػر الشػػجار المػػالي 

 عمى الركاتب كغيرىا، كاشتعمت الشككؾ، كتمزقت ركابط المكدة كالرحمة كاالستقرار.

                                                                                      
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189 ،كانظر: التقرير الصادر عف مؤسسة الضمير .

االقتتاؿ  عمميات ضكء الكطنية عمى السمطة مناطؽ اإلنساف في حقكؽ الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف )انتياكات
 pdf-6-http://www.alzaytouna.net/arabic/dat...Rviol.07غزة.(  قطاع في اندلعت التي
(ُ )saturday/ june/2015 https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=65586 
(ِ) saturday/ june/2015 https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=65586 
(ّ)https://www.ochaopt.org/.../ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june/2015  

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2007/Report-HRviol-6-07.pdf
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أثٌػػر سػػمبا  يػػنيـب رةالزيػػاالتكاصػػؿ أك حتػػى مجػػرد ر انفصػػاؿ أىػػالي غػػزة عػػف أىػػالي الضػػفة كتعٌسػػ .ٔ
مػػف غػػزة، أك اآلخػػر لضػػفة ك أىػػؿ اعمػػى اسػػتقرار الحيػػاة الزكجيػػة فػػي حػػاؿ أف أحػػد الػػزكجيف مػػف 

كمػػػف الشػػػعكر باليػػػهس مػػػف إمكانيػػػة ، كالحرمػػػاف فػػػراؽالمػػػف ألػػػـ  يػػػافعاننجػػػد الطػػػرفيف يالعكػػػس، ف
اجتماعيما في مكاف كاحد، مما يؤدم إلػى نفػاذ صػبر بعػض الزكجػات أك األزكاج فيضػطر إلػى 

كػػػي يسػػتطيع االرتبػػػاط بشػػػريؾ آخػػػر يحقػػػؽ معػػػو مقاصػػػد  مػػب التفريػػػؽ كاالنفصػػػاؿ عػػػف شػػػريكوط
ػػف تقػيـ عنػػد زكجيػا إال أنيػػا أيضػا تطالػػب بػالتفريؽ كلكػػف لمخػبلص مػػف أذل (ُ)الػزكاج ، كىنػاؾ مى
بقمة كازعو الديني، كقصكر فيمو بكاجبػو تجػاه زكجتػو  فتجػده ينيػاؿ عمييػا  عمييا وتسمطزكجيا ل

انػػة، كبػػالحبس كالعػػزؿ عػػف المجتمػػع الخػػارجي ألتفػػو األسػػباب، كتىحٌكًمػػًو بيػػا ىػػك بالضػػرب كاإلى
 مف السند كالنصػير ىالتيقنو مف تجردكأىمو كتحميميا أعباء فكؽ طاقتيا كخدمة عائمتو بهكمميا  

 لبيعد أىميا عنيا كقمة حيمتيا.

ي، فػػػالفكر داخػػػؿ اخػػػتبلؼ انتمػػػاء الػػػزكجيف أك عائمتيمػػػا، كىػػػذه مػػػف أشػػػد صػػػكر االنقسػػػاـ الػػػداخم .ٕ
األسػػرة مختمػػؼ، كالميػػكؿ متباينػػة، كالتعصػػب السياسػػػي مسػػيطر عمػػى العبلقػػة الزكجيػػة، كيفجػػػر 
المشكبلت ألبسط نقاش، كقد تمتد األيدم بالضرب كيطكؿ المساف باإلىانات كالتحقير، كال يمنع 
 مػػف أف يتطػػكر األمػػر فيصػػؿ إلػػى حػػد تجسػػس أحػػدىما عمػػى اآلخػػر لصػػالح تنظيمػػو، كاسػػتدراجو
لسحب معمكمات عف التنظػيـ المنػافس، فيتسػبب أحػد الػزكجيف بسػجف بعػض أفػراد عائمػة شػريكو 
بعد حصكلو عمى بعض األدلػة التػي تػدينيـ، ممػا يػؤثر عمػى العبلقػة الزكجيػة، كيفػاقـ الخبلفػات 

. أك نجد أف الزكج يفرض عمى الزكجة االنصياع لو كتهييده لفكره كمنيجو أماـ النػاس (ِ)العائمية
جبارىػػا كأكالدىػػا عمػػى مشػػاركتو فػػي الخػػركج فػػي المسػػيرات  كفػػي المقػػاءات العائميػػة أك السياسػػية كا 

المؤيدة لتنظيمو، كرفع أعبلميػـ، كييػددىا بػإنزاؿ العقػاب بيػا إف ىػي أبػت تنفيػذ أكامػره، كتحقيػؽ 

                              
عات في )أـ كليد( كالتي تعمؿ باحثة في المركز الفمسطيني لحؿ النزا لقد أجرت الباحثة مقابمة شخصية مع األستاذة رانية( (ُ

ـ، كقد صرحت األستاذة رانية بهنو قد مر بالمركز بعض الحاالت التي تعسر َُِٓ/ٓ/ّفي يـك الثبلثاء المكافؽ  غزة، كذلؾ
 فييا تسييؿ اجتماع الزكج بالزكجة في مكاف كاحد بسبب فصؿ الضفة عف غزة مما اضطرىـ إلى إنياء العبلقة الزكجية.

لداخمي كىي الزكجة ) ؼ( مف عائمة الزكجات مف ضحايا االنقساـ امقابمة شخصية مع إحدل  كاتبة ىذا البحث( لقد أجرت ِ)
ـ، الساعة الحادية عشرة صباحا في مكاف َُِٓ/ ْ/ ُ )أ( كتسكف في منطقة جباليا شماؿ قطاع غزة، ككانت المقابمة بتاري 

ي كاخػػتبلؼ تنظػػيـ لػػداخمدراسػػتيا فػػي كميػػة الػػدعكة فػػي بيػػت الىيػػا، حيػػث عبػػرت الزكجػػة عػػف فػػرط معاناتيػػا مػػف جػػراء االنقسػػاـ ا
كىك مف عائمة )ب( عف تنظيـ أىميا، حتى خبلؿ زيارة أبييا السيد ) ـ( إلى بيتيا تتفاقـ المشكبلت خاصػة أف  زكجيا السيد )أ(

المقػػربيف جػػدا لمسػػيد محمػػكد )أ( يعمػػؿ فػػي األجيػػزة األمنيػػة التابعػػة لحككمػػة غػػزة، كأميػػا السػػيدة ) ؾ . ح . أ ( مػػف السػػيد زكجيػػا
) ر( فػي بتيمػة التخػابر، كمػا تػـ سػجف أخ الزكجػة السػيد في غزة أكثر مف مرة تـ سجنيا  كقدالسفر إلى راـ اهلل،  ةر يكثعباس ك 

عمى حد قكؿ الزكجة )ؼ(  -يكما تحت التعذيب  ُٓلمدة الساعة العاشرة صباحا، ك ، ـَُِٓالتاسع مف شير فبراير مف عاـ 
كػكف زكجيػا كالتفجيرات األخيرة في القطاع، كبقيت الزكجة أسػيرة ىػذه المشػكمة  ، بتيمة االشتراؾ في إحداث عمميات التفخي -

 قمبت حياتيا الزكجية كالعائمية إلى جحيـ كال تدرم ما نيايتوم. ىك الذم قاـ بتبميغ حككمة غزة عف تكرط أىميا، ك 
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ـ في رغباتو، فييددىا بتعميقيا عند أىميا دكف طبلؽ، أك بمنعيا مف زيارة بيت أىميا أك استقبالي
 بيتو، لعدائو ليـ لمخالفتيـ لو سياسيا، أك خكفا عمييا كعمى أكالده مف التهثر بفكرىـ.

كمف مساكئ االنقساـ السياسي أيضا قياـ بعض الزكجات بنقؿ أخبار كتحركات زكجيا المجاىد  .ٖ
ألىميا، كقػد يكػكف بعضػيـ عمػى غيػر ثقػة، أك تجػد إخكتيػا أك أخكاتيػا متزكجػكف بمػف ىػـ ليسػكا 

، (ُ)كتعرضو لمخطرفتفشي بهسرار زكجيا الجيادية بقصد أك بغير قصد كتجمب لو الضرر بثقة 
خاصػػػة أف ىنػػػاؾ مػػػف يجنػػػدىـ الكيػػػاف الصػػػييكني الغاصػػػب لفمسػػػطيف كتػػػزرعيـ بػػػيف العػػػائبلت 

 كاألصدقاء لمتجسس لصالحيا.
  :أثرًاالنقس مًالداخليًعلىًال زجيةًزالتاصين

ة  قػػػد سػػػجمت صػػػكر مػػػف النزاعػػػات كاإلىانػػػات مػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ أجػػػد بػػػهف ىػػػذه المرحمػػػ 
فشػاء األسػرار  كاإليذاء الجسدم كالقير النفسي، كقطيعة األىػؿ كاألرحػاـ، كفػي ظػؿ كجػكد الشػككؾ كا 
الجيادية، فمثؿ ىذه الحياة الزكجية األفضػؿ عػدـ اسػتمرارىا ألف الضػرر فػي اسػتمرارىا يفػكؽ ضػرر 

كىػػذا مػػا تؤيػػده القاعػػدة الفقييػػة األصػػكلية، التػػي إنيائيػػا، كػػكف األكؿ ضػػرر يصػػيب الفػػرد كالمجتمػػع، 
تنص عمى أنو إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أشدىما ضررا فيدرأ األشد باألخؼ ضػررا، كمػا أف درء 

                              
يث االنتماء السياسي، كاف منيا كقد تهكد ذلؾ لمباحثة مف خبلؿ عدة مقاببلت أجرتيا مع بعض األسر المختمفة مف ح( ُ)

قصة الزكجة الضحية ) ـ (، مف عائمة ) ـ (، كىي مف أسرة جميعيا منتمية إلى تنظيـ فتح، إال أنيا متزكجة مف الضحية 
)ق(، مف عائمة ) ر(، كعائمة الزكجيف يسكناف بجكار بعضيـ البعض في حي النصر في غزة، ككانت بداية المشكمة منذ أكثر 

نكات حيث طمبت أـ الزكجة ) ـ ( مف زكج ابنتيا الحمساكم ) ق( أف يستخدـ نفكذه كمعارفو ليخرج قريبيا مف مف ثبلث س
عمى حد قكؿ الزكجة  -السجف كىك مف عائمة ) ع ( مف حي الشي  رضكاف في غزة كىذه العائمة معركفة بالفساد كاإلدماف

لفساد، فهبى الزكج )ق( تمبية طمب أـ زكجتو، فتكعدتو باالنتقاـ، ، كقد ثبتت إدانة قريب أـ الزكجة كتكرطو بالسكر كا-)ـ(
كتآمرت عميو كتسببت في قطع راتبو مف حككمة راـ اهلل، كبعدىا دخمكا بيت ابنتيـ )ـ( زائريف، فشغمكىا كمف ثـ قامكا بسرقة 

و، فهراد أىؿ زكجتو خاصة حقيبة زكجيا التي يضع بيا جميع أمكاؿ كأمانات تخص األسرل حيث أف ىذا جزء مف مياـ عمم
أـ الزكجة أف يظيركه أماـ مسؤكليو في العمؿ بثكب السارؽ المختمس المضيع لؤلمانة، ليطرد مف عممو كيركع ألىؿ زكحتو 
كينتمي إلييـ، ففقد الزكج مبالغ طائمة كأكراؽ رسمية ميمة جدا كأشياء أخرل تخصو، كتـ التبميغ عف حادث السرقة، كبعد 

حقيقات ثبتت التيمة عمى أىؿ الزكجة، كمف ساعتيا منع الزكج زكجتو مف رؤية أىميا، كىددىا بالطبلؽ إف ىي معاناة كعدة ت
ف احتاجت ألميا في نفاس أك مرض، كترل أكالدىا كىـ يضربكف مف أعماميـ لمجرد أف  زارتيـ أك استقبمتيـ في بيتيا، حتى كا 

جة تقكؿ: أرل زكجي يقاسي القير مما أصابو مف خسائر كمف إحراج في لعبكا بالشارع مع أحد أطفاؿ أىؿ أميـ، كىاىي الزك 
عممو لضياع األمانة مف بيتو، كما أتعذب كأنا أرل أمي تمر أماـ بيتي كال أستطيع أف أسمـ عمييا كأبرىا، كـ أشعر بهف اآلثاـ 

ما ألحافظ عمى استقرار بيتي كأكالدمم، تغمر حياتنا كال أدرم ماذا أفعؿ، ىؿ أبر أمي كأبي كأطمؽ نفسي، أـ أظؿ عمى قطيعتي
كـ كنت إف ضاؽ بي الحاؿ كاختمفت مع زكجي في أمر ما كقسى عمٌي كقيرني ال أجرؤ أف أغضب عند أىمي بؿ أذىب عند 
بعض األقرباء ثـ أشعر بالحرج كبثقمي عمييـ فهكسر نفسي كأعكد لبيت زكجي، كزكجي صعب جدا ال يميف أبدا، أنا اآلف أحيا 

 ة مدمرة.     بنفسي
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نيػػػاء تفػػػاقـ الخبلفػػػات األسػػػرية الناجمػػػة عػػػف االنقسػػػاـ الػػػداخمي أكلػػػى مػػػف جمػػػب  مثػػػؿ ىػػػذه المفاسػػػد كا 
 ألذل.  مصمحة الزكاج القائـ عمى الحقد كالخيانة كا

كعميو يحؽ لممتضرر مف أحػد الػزكجيف المجػكء لمقضػاء لطمػب التفريػؽ مػف شػريؾ حياتػو إف 
ىػك قػد اسػػتفرغ كػؿ الجيػػد فػي تضػػييؽ فجػكة الخػبلؼ معػػو، كسػعى سػػعيا جػادا فػػي إصػبلحو كتقريػػب 
كجيػات النظػػر بينيمػا كاسػػتعاف بعػػد اهلل بتػدخؿ أىػػؿ التقػكل مػػف أصػػحاب العقػكؿ الراجحػػة لئلصػػبلح 

يو، أما إف اسػتمر الخػبلؼ كسػيطر العنػاد كاحتػدـ األمػر فمممتضػرر ثبػكت خيػار التفريػؽ، ألف كالتكج
 الضرر يزاؿ، كبالتفريؽ يسقط اإلحصاف كما أسمفت.

غزة  أظيرت أف االنقساـ ترؾ اثػاران عمػى العبلقػات األسػرية  -كفي دراسة لمركز شؤف المرأة
دث مشػاكؿ بػيف األزكاج لػـ تكػف مكجػكدة، حيػث في كؿ بيت، فقػد أثٌػر عمػى العبلقػات الزكجيػة، فهحػ

أجمعت المبحكثات عمى أف حياتيف كعبلقاتيف بهزكاجيف تغٌيرت لؤلسكأ بعد االنقساـ السياسي، كقػد 
أصبح تهييد فصيؿ بعينو أمران مصػيريان فػي حيػاة األسػرة، يترتػب عميػو مسػتقبميا، كأصػبحت النقاشػات 

 .(ُ)عنو ،فػي المحصػمة، خصػاـ أك عنػؼ لفظػي أك جسػدم تثير جكان مف التكتر بيف الزكجيف  لينتج
ككثيران ما أٌدل العنؼ الجسدم كالمفظػي الػذم يمارسػو الػزكج إلػى الطػبلؽ فػي الحػاالت التػي زاد فييػا 
العنػػؼ عػػف الحػػٌد الممكػػف احتمالػػو، أك أٌدل إلػػى إصػػابة الزكجػػة بػػهذل بػػالغ، ممػػا انعكػػس سػػمبان عمػػى 

أعػػدىا المركػػز حػػكؿ كاقػػع المػػرأة الفمسػػطينية الحػػالي كمػػدل تهثرىػػا  كفػػي الدراسػػة التػػي .نفسػػية األبنػػاء
، قامت فيو ـََِٕشيكر مف عاـ  ْبالحصار كاالقتتاؿ الداخمي مف بداية يكنيك لنياية نكفمبر أم 

الباحثػػات باختيػػار قصػػدم) عمػػدم( لعينػػة الدراسػػة بحيػػث تغطػػي جميػػع فئػػات النسػػاء فػػي قطػػاع غػػزة 
ي تػهثرف ك تػهثرت حيػاتيف األسػرية كاالجتماعيػة كاشػتممت الدراسػة أكجػو حيث تـ اختيار النساء البلت

، اآلبػػػاء كاألبنػػػاء كبػػػيف الجيػػػراف قسػػػاـ خبلفػػػات بػػػيف األزكاج، اإلخػػػكةمختمفػػػة لمخبلفػػػات فيمػػػا بعػػػد االن
باإلضػػافة لمعنػػؼ األسػػرم بسػػبب الظػػركؼ النفسػػية السػػيئة التػػي يعػػاني منيػػا الػػزكج كاشػػتممت الدراسػػة 

قػػػدكا أعمػػػاليـ كتػػػهثرت حيػػػاتيـ بشػػػكؿ مباشػػػر باإلضػػػافة إلػػػى نسػػػاء مػػػف تنظػػػيـ فػػػتح زكجػػػات كأزكاج ف
كأخريػػات مػػف حمػػاس ك كيػػؼ تػػهثرت عبلقػػاتيـ األسػػرية كالمجتمعيػػة كمػػا شػػممت نسػػاء فػػي عػػائبلت 

  .تختمؼ فييا االنتماءات السياسية داخؿ األسرة

أف النسػاء أصػبحف ىذا كرصدت الدراسة الكثير مف األسر التي ىاجر فييػا الػزكج، ككجػدت 
يقمف بدكر المرأة كالرجؿ في آف كاحد. فالنساء يتحممف أعباء المحافظة عمى البيت كاألبناء، كيعشف 
حالػػة مسػػتمرة مػػف الخػػكؼ كالقمػػؽ، ممػػا أفقػػدىف الثقػػة بهنفسػػيف، ككلٌػػد لػػدييف نزعػػة التطػػرؼ الحزبػػي، 

النسػاء صػعبة، فصػعب  كالحقد عمى كؿ مػف كػاف لػو ضػمع فيمػا حػدث. ككجػدت الدراسػة أف خيػارات

                              
 ـ.ََُِ/ ِمركز شؤكف المرأة /غزة/ أثر االنقساـ الداخمي كالحصار عمى العبلقات األسرية كاالجتماعية في قطاع غزة  (ُ)
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عمى النساء المحاؽ بهزكاجيف  خصكصا في األسػر التػي لػدييا أبنػاء فػي المػدارس، كصػعب عمػييف 
نياء العبلقة الزكجيةالبقاء بدكنيـ، كلـ تجد بعض النساء حبلن سكل اال  !..نفصاؿ عف الزكج كا 

 : ظروؼ الحروب األخيرة عمى قطاع غزة -اً يثان

 :كتتمثؿ في ظاىرتيف

 رة األولى: الزواج مف أرامؿ شيداء الحرب:الظاى

مػػف كيػػبلت حػػركب تتابعػػت عميػػو خػػبلؿ يعػػاني  الشػػعب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة ال زاؿ 
ر سكل ظمـ كبطش الكياف الصييكني الذم انياؿ عميو قصفا بالصكاري  سنكات قريبة كدكف أم مبرٌ 

مػػت نسػػاؤىـ، كييػػتاـ أطفػػاليـ فباتػػت كاغتيػػاؿ المجاىػػديف األبطػػاؿ مػػف أبنػػاء ىػػذا الشػػعب العظػػيـ، فترم
ـ  شػمؿ األسػرة كاحتضػاف األطفػاؿ  األسرة ببل معيؿ، كبػبل سػند ممػا ألجػه األىػؿ إلػى اتخػاذ التػدابير ًلمػ
كرعػػايتيـ مػػف قبػػؿ أىػػؿ أبػػييـ كفػػي كجػػكد أميػػـ، أك طمعػػا فػػي راتػػب الشػػييد حتػػى ال يبقػػى فػػي حػػكزة 

دكف تكػاليؼ حفػؿ زكاج، فيمجػؤكف لتزكيجيػا بػهخ الزكجة، أك كػكف ميرىػا شػيئا رمزيػا فػي الغالػب، كبػ
زكجيػػا ككنػػو عػػـ أكالدىػػا، كقػػد يكػػكف ىػػذا الحمػػك أعػػزب، أك أصػػغر منيػػا سػػنا أك متزكجػػا مػػف زكجػػة 

بالسػػف فيكػػكف الفػػارؽ العمػػرم بينيمػػا كبيػػر، كال شػػؾ أف مثػػؿ ىػػذا  فػػي حياتػػو معيػػا، أك كبيػػران  ان كسػػعيد
 مػػػف بعػػػض الحػػػاالت التػػػي ال يجنػػػي الزكجػػػاف أك الػػػزكاج يحقػػػؽ مصػػػالح كبيػػػرة لجميػػػع األطػػػراؼ، إال

أحػػدىما مػػف كرائيػػا سػػكل كيػػبلت الظمػػـ كالقيػػر، كالتعاسػػة كدفػػع الػػثمف مػػف الصػػحة كالسػػعادة، فنجػػد 
 ىناؾ معاناة مف عدة مشكبلت منيا:

أف الزكجػػة قػػد تبمػػى بػػهخ زكج أعػػزب فيػػو مػػف الطبػػاع السػػيئة مػػا ال يطيقػػو بشػػر، كال يتقػػي اهلل فػػي  -
 بهنو كاف يتمنى البكر. ،كجتو كال ألكالد أخيو، فضبل عف جرحو ليا ككنو يشعرىامعاممتو لز 

إىماؿ الزكج كظممو لزكجتو الثانية كاستسبلمو لمزكجة األكلػى كأكالده منيػا، كاعتبػار الثانيػة مجػرد  -
كاقع فرض عميو، فيقصر في إعطائيا أدنى حقكقيا كىي تعجز عف دفع تكاليؼ الخمع لتفدم نفسيا 

كمػػا أنيػػا ال تممػػؾ الطػػبلؽ فيػػك لػػيس بيػػدىا، كالقػػانكف يخػػدـ الرجػػؿ فػػي ىػػذا األمػػر   ،ترم حريتيػػاكتشػػ
حيث يممؾ طبلؽ زكجتػو كلػك غيابيػان، أمػا المػرأة فتبقػى عالقػة لسػنكات عديػدة كىػي متضػررة، تنتظػر 

فتعػػػاني مػػػف القيػػػر كالضػػػغط النفسػػػي كلكعػػػة الحرمػػػاف المػػػالي  ،قػػػرارا بػػػالتطميؽ دكف حصػػػكليا عميػػػو
 الجنسي كالمنع مف اإلنجاب، كفقداف المكدة كالرحمة كاالستقرار األسرم.ك 

"لرسالة نػت" كعبلمػات األسػى ترتسػـ  عاما( تركم قصتيا لػ ِٓ)(، ف ز، )كفي تقرير مع  
عمػػى كجييػػا عنػػدما استشػػيد زكجيػػا خػػبلؿ قيامػػو بعمػػؿ جيػػادم خػػبلؿ الحػػرب األخيػػرة عمػػى القطػػاع 

 كحكليا الصاركخ إلى أرممة.
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أف انقضػػػت عػػػدتيا حتػػػى فكجئػػػت بشػػػقيؽ زكجيػػػا األصػػػغر يسػػػتكلي عمػػػى غرفػػػة نكميػػػا  كمػػػا
ليتزكج فييا ليتفاقـ األمر  بطردىا كابنييا الصغيريف مػف منزليػا ليسػتكلي أشػقاء زكجيػا عمػى البيػت، 

 كلـ يقتصر األمر عند ىذا الحد بؿ حرمكىا كصغارىا مف راتب زكجيا.

ركدة عميػا تجػد الراحػة كالطمهنينػة، صػدمت بعرضػو عمييػا لبيت كالػدىا مطػز، ف(،  ) كعندما عادت
أف تتزكج احد أسبلفيا أك تحـر مف أبنائيا، كقالت: لػـ يكػف بكسػعي إال أف اقبػؿ بػالكاقع الػذم فػرض 

 عمي ألعيش خادمة لو كلزكجتو األكلى.
كحدىا مف عانت لتتزكج مف بعد زكجيا الشييد فيناؾ العديد مف أرامؿ ، ف( ز)لـ تكف 

داء تزكجف عف قناعة كأخريات أرغمف خكفا مف أف يحرمف مف أكالدىف، السيما بعد الحرب الشي
 .(ُ) ءاألخيرة التي راح ضحيتيا المئات مف الشيدا

 مشكمة أف :" المكضكع ىذا في األسرة لرعاية األىمية لمييئة العاـ المدير رزؽ عادؿ يقكؿك 
 نظرة كاألرممة المطمقة لممرأة ينظر عامة بصفة ميكاإلسبل الفمسطيني المجتمع أف الفمسطينية المرأة
 ".ناقصة

 :أثر الزواج مف أرامؿ شيداء الحرب عمى الزوجية والتحصيف

لقد استفضت بالحديث في طيات رسالتي عف مدل تهثر العبلقة الزكجية بما تتعرض لو 
امؿ الشيداء مف األضرار كبكؿ ما يمنع مف تحقيؽ مقاصد الزكاج، كباالطبلع عمى حاؿ زكاج أر 

مف أخ الزكج، كدراسة حجـ المعاناة كالضرر الكاقع عمى أمٍّ مف الزكجيف، نستطيع الحكـ عمى مثؿ 
ما بإعطاء حؽ طمب التفريؽ لممتضرر مف أحد  ىذه العبلقة إما باستمرارىا تغميبا لممصمحة، كا 

ع كالنسؿ كالنفقة الشريكيف، خاصة الزكجة، ضررا ال يتحقؽ معو مقصكد النكاح مف كماؿ االستمتا
ذا ثبت خيار التفريؽ سقط اإلحصاف.        كالمكدة كالرحمة كالعدؿ في القسـ، كا 

 السكف الجماعي: الظاىرة الثانية:

ال يخفػػى عمػػى النػػاظر مػػا خمفتػػو الحػػركب اإلسػػرائيمية فػػي السػػنكات األخيػػرة عمػػى قطػػاع غػػزة  
نيػا كتشػريد سػكانيا، ممػا اضػطرىـ إلػػى مػف قتػؿ لؤلبريػاء مػف أبنػاء شػعبنا كدمػار لمبيػكت كنػزكحيـ م

التجمع في أماكف لئليكاء الجماعي كالمدارس، أك المجػكء لمسػكف فػي بيػكت األقربػاء، كىنػا المعضػمة 
الكبرل حيث نيراف االكتظاظ السكاني تطكؿ األزكاج كالزكجات، فتفػرؽ بيػنيـ، فػالزكج بػات يقػيـ فػي 

و، بعيػدا عػف زكجتػو، كالزكجػة كػذلؾ تقػيـ فػي بيػت ناحية مع الرجاؿ، أك في بيػت أىمػو أك أحػد أقاربػ
أىميػػػا أك فػػػي ناحيػػػة أخػػػرل مػػػع النسػػػاء، كالحجػػػاب عمػػػى رأسػػػيا طػػػكاؿ النيػػػار، كال تػػػرل زكجيػػػا إال 

                              
 .مكقع الرسالة نت  ،أرامؿ الشيداء.. حيرة بيف زواج جديد وتربية األبناء:  تقرير ميا شيكاف ((ُ
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كالضيؼ الغريب كفي حضكر األىؿ، كاألقرباء، فاجتماعيما في حجرة كاحدة أمر متعسػر، كالصػبر 
س السػػػكاني فػػػي البيػػػت الكاحػػػد يجعػػػؿ بعػػػض دائمػػػا يكػػػكف عمػػػى قػػػدر اإليمػػػاف، فنجػػػد أف ىػػػذا التكػػػد

الزكجػػات تتػػذمر كتضػػيؽ بكضػػعيا ذرعػػا خاصػػة إف كانػػت ىنػػاؾ مشػػاحنات سػػابقة مػػع سػػكاف البيػػت 
عسػػار  الػػذم تقطنػػو مػػع زكجيػػا، ممػػا يشػػجع ذلػػؾ عمػػى نشػػكب الخبلفػػات العائميػػة، فضػػيؽ الحػػاؿ، كا 

االخػػػتبلط كمػػػا يخمفػػػو مػػػف فػػػتف كانعػػػداـ االسػػػتقرار، كسػػػيطرة كارتفػػػاع إيجػػػار الشػػػقؽ السػػػكنية،  ،الػػزكج
كمفاسد ال ييحمد عقباىػا، فيػذه كميػا أمػكر تػدفع بالزكجػة لتػرؾ مكػاف سػكف زكجيػا كتمجػه إلػى السػكف 
عنػػػد أىميػػػا أك أحػػػد محارميػػػا، لتفػػػر إمػػػا مػػػف ضػػػيؽ العػػػيش كتقييػػػد الحريػػػة، أك مػػػف فتنػػػة االخػػػتبلط، 

ت أىميػػػا لػػػـ يحػػػؿ المشػػػكمة كػػػكف لبيػػػ لجكءىػػػاكالضػػػحؾ كالمػػػزاح كتبػػػادؿ النظػػػرات، كالعبػػػرات، إال أف 
لضػػيؽ المكػػاف كالحػػرج،  فػػي الغالػػب  اسػػتحالة لحػػكؽ الػػزكج بزكجتػػو كالسػػكنى معيػػا فػػي بيػػت أىميػػا

فيبقػػػػى الزكجػػػػاف معمقػػػػيف، فتتفػػػػاقـ المشػػػػكبلت، كيبػػػػدأ الحرمػػػػاف ينسػػػػج خيػػػػكط الغضػػػػب كالتػػػػذمر بػػػػيف 
بػؿ بسػكنى أكالد بنػاتيف الزكجيف، خاصة أىؿ الزكجة ففي بعض العػائبلت فػي مجتمعنػا الغػزم ال تق

فإذا ضاؽ الحاؿ بابنتيـ كتعسرت حياتيػا مػع زكجيػا  ،عندىـ فيـ يعتبركنيـ أغراب مف عائمة أخرل
فتحػػػكا بيػػػكتيـ البنػػػتيـ كحػػػدىا دكف أكالدىػػػا فبػػػذلؾ يككنػػػكف قػػػد زادكا عمييػػػا المحنػػػة، ال زكج كال أكالد. 

ريػػؽ مػػف زكجيػػا بحجػػة إعسػػاره كعجػػزه كبالضػػغط أك باإلقنػػاع مػػف قبػػؿ أىميػػا يمجئكنيػػا إلػػى طمػػب التف
تزكيجيػا بالرجػؿ الثػرم الػذم باسػتطاعتو اإلنفػاؽ عمييػا، يقكمػكا بعف تكفير السػكف الشػرعي لزكجتػو ل

ضاربيف بعرض الحائط شدة الظركؼ المجتمعية القاسية التي انيالت عمى الزكج مػف جػراء كعمييـ، 
 الحركب كقمة الماؿ كشح اإلمكانيات.

) ف، ؽ(  جػػراء الحػػرب عمػػى غػػزة نتيجػػة الضػػغكطات فػػي الشػػقة المسػػتهجرة  كفػػي حادثػػة  لػػػػػ 
ـ( حػدثت التػكتر كاالضػطراب بػيف َُٓ( فػرد فػي مسػاحة ال تتجػاكز )ََُكالتي جمعت أكثر مف )

الزكجيف نتيجة لمشاكؿ عائمية بيف األقارب انعكست عمى الزكجيف ما أدت  إلى قياـ الزكج بضربيا 
يف الطػػبلؽ  إذا لػػـ تخػػرج فاسػػتمرت أكثػػر مػػف أربعػػة أشػػير عنػػد بيػػت كطردىػػا مػػف البيػػت كحمػػؼ يمػػ

 . (ُ)أىميا معمقة

كفي حادثة أخرل لزكج  قاـ بضرب زكجتو في ساحة مدرسة إيكاء نتيجة لمتدخبلت العائميػة  
 .(ِ)كالضغكطات االجتماعية ما أدل إلى طبلقيا طمقة أكلى كمف ثـ بعد الحرب قاـ بإرجاعيا

 عمى الزوجية والتحصيف: أثر السكف الجماعي

                              
 .ـَُِٓ/ ٔ/ ٓسكف في شقة في الرماؿ، نطقة الشجاعية  كال( مف مف، ؽ) النازحات  لحدمقابمة مع إ( (ُ
 .ـَُِٓ/ ٔ/ُْ في مدرسة الزيتكف لئليكاء ب في محافظة غزة  (ض ف ، )الزكجات، لحدإمقابمة مع  ((ِ
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 حد الزنا المؤثرات المجتمعية عمى اإلحصاف وأثر اعتبارىا في عقوبة الفصؿ الرابع
 

بالنظر إلى حجـ مػا يقػع مػف ضػرر مػف جػراء أم عبلقػة زكجيػة يمنػع معيػا تحقيػؽ مقاصػد 
  فػإف لجػهت الزكجػة أك (الضػرر يػزاؿ)النكاح يككف القضاء باسػتمرارية ىػذه العبلقػة أـ إنيائيػا، ألف 

ًرغ الصػبر، يحكػـ بتهجيػؿ ، كاسػتيف(ُ)الزكج لطمب التفريؽ، كثبت الضرر بطرؽ اإلثبات المعتبرة شرعا
 -نسػهؿ اهلل العفػك كالعافيػػة -التفريػؽ، حتػى انتيػاء الحػرب كزكاؿ المحنػة، أمػػا إف امتػدت فتػرة الحػرب

يميؿ عاما لترقب تحسف الحاؿ قياسا عمى إميػاؿ العنػيف بجػامع إتاحػة الفرصػة إلزالػة الضػرر، فػإف 
أمػا إف اسػتمر التشػتت بػيف الزكجػة زاؿ الضرر كاجتمع الزكجاف في بيت شرعي، فػبل تفريػؽ حينئػذ، 

كزكجيػػػػا كأكالدىمػػػػا، فيحػػػػؽ لممتضػػػػرر منيمػػػػا إنيػػػػاء العبلقػػػػة الزكجيػػػػة، كبإنيائيػػػػا يسػػػػقط اإلحصػػػػاف. 

                              
 كالقرائف. انظر: كتب الفقو كالسياسة الشرعية.كاليميف، ( طرؽ اإلثبات: اإلقرار، كشيادة الشيكد، (ُ
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 الخاتمة
 :التالي النحك عمى كالتكصيات النتائج أىـ كفييا

 ىذا الموضوع:في ائج التي وقفت عمييا أثناء بحثي أىـ النت –أول

فتتحقػؽ شػبية تغيػر  ،خؿ بكماؿ ركف أك شرط يتكقؼ عميو الحكػـأف المؤثرات ىي: طركء ما ي .1
 في كصؼ ىذا الحكـ  فييصار لحكـ أشد منو، أك أخؼ منو، أك تسقطو.

أف ضكابط اعتبار المؤثرات ىي: االعتداد بالمحػاذير كاألسػس الكاجػب التعامػؿ بيػا مػع المػؤثر  .2
 في ترتب الحكـ.

حصافه مؤثره في عقكبة القذؼ.إحصاف مؤثره في عقكبة   أف اإلحصاف إحصاناف .3  الزنا، كا 

فرىػػػا فػػػي الشػػػخص اأف اإلحصػػػاف عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف الصػػػفات كالشػػػركط التػػػي يجػػػب تك  .4
 الرجـ في الزنا، كليستحؽ قاذفو حد القذؼ.ليستحؽ 

قبػػؿ إيقػػاع العقكبػػة   أنػػو لمػػا تتصػػؼ بػػو شػػريعتنا اإلسػػبلمية مػػف عدالػػة فقػػد اشػػترطت اإلحصػػاف .5
بػػت مػػف تحققػػػو بإحػػدل طػػػرؽ اإلثبػػات الثبلثػػة إف كػػػاف إحصػػاف الزنػػػا كأكػػدت عمػػى ضػػػركرة التث

كىػػي: اإلقػػرار أك الشػػيادة أك القرينػػة. أك بطريقػػة استصػػحاب الحػػاؿ، أك التػػدافع فػػي القػػذؼ، إف 
 كاف إحصاف القذؼ.

أنػػو ثبػػت مشػػركعية التفريػػؽ باإلعاقػػات، بالكتػػاب كالسػػنة، كآثػػار الصػػحابة كالمعقػػكؿ، كأنػػو حػػؽ  .6
كأف ىػذه المشػركعية ليسػت محصػكرة فػي عيػكب معينػة، بػؿ يثبػت حػؽ التفريػؽ يثبت لمزكجيف، 

بكػػػؿ عيػػػب لػػػـ يتحقػػػؽ معػػػو مقاصػػػد النكػػػاح، كيكجػػػد معػػػو النفػػػرة  بػػػيف الػػػزكجيف، ك يفقػػػد المػػػكدة 
 كالرحمة.

ىػػي مػػف المػػؤثرات التػػي قػػد طارئػػة بعػػده أك  سػػكاء كانػػت مقارنػػة لمعقػػد، ،أف اإلعاقػػات الجسػػدية .7
حيػث ال إحصػاف فػي  تفريػؽ بػيف الػزكجيف كمػف ثىػـ سػقكط اإلحصػاف تتسبب في ثبكت خيػار ال

ظػػػؿ كجػػػكد إعاقػػػات مسػػػتحكمة يصػػػعب عبلجيػػػا تعيػػػؽ الػػػكطء كتػػػؤثر عمػػػى كمػػػاؿ االسػػػتمتاع، 
 كتحقيؽ المقصكد مف عقد النكاح مف االستعفاؼ كالنسؿ.

رع بػػػيف حكػػػـ زرع الغػػػدد التناسػػػمية، كحكػػػـ ز ، ؽ جماعػػػة مػػػف الفقيػػػاء المعاصػػػريف كالبػػػاحثيففػػػرٌ  .8
ألنيما  ،أعضاء الجياز التناسمي، فاتفقكا، عمى تحريـ زرع الغدد التناسمية  كالخصية كالمبيض

فػػػراز الصػػػفات الكراثيػػػة لممنقػػػكؿ منػػػو حتػػػى بعػػػد زرعيػػػا فػػػي متمػػػؽ جديػػػد.  يسػػػتمراف فػػػي حمػػػؿ كا 
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مػا عػدا العػكرات  -بعض أعضاء الجياز التناسمي التي ال تنقػؿ الصػفات الكراثيػة  كأجازكا زرع
 لضركرة مشركعة ككفؽ الضكابط كالمعايير الشرعية. -مظة المغ

بػؿ يػركف  ،ال يرل الفقياء المعاصركف حرجا في نصب األجيزة التعكيضية لؤلعضاء التناسمية .9
خبػار  وكجكب ذلؾ إلعفاؼ الزكجػة كتحصػينيا، كلكنػ مقيػد بقيػديف ىمػا: ثبػكت عػدـ ضػررىا، كا 

 مف يريد الزكاج بيا بذلؾ نفيا لمغرر.

عقػد النكػاح، ككنيػا  فسػ  فييػا المعديػة كالكراثيػة الخطيػرة ىػي مػؤثرات يجػكز راضأف األمػ .11
 الػذم الخمػس الضػركريات مػف كىمػا النفس كالنسؿ بشػكؿ مباشػر، الزكاج كتيدد بمقاصد تخؿ

مػف  طحفظيا. كيترتب عمى ذلؾ الفسػ  سػقكط اإلحصػاف لعػدـ تمػاـ النعمػة بسػقكط شػر  يتكجب
 .شركطو

نيػػا بعػػض األمػػراض النفسػػية تعتبػػر عمػػى الػػراجح مػػف المػػؤثرات التػػي أف المنفػرات النفسػػية كم .11
ككنيػػا تسػػبب االنصػػراؼ عػػف شػػريكو  ،التفريػػؽ كيسػػقط عمػػى إثرىػػا اإلحصػػافيثبػػت بيػػا خيػػار 

اآلخر جسديان كعاطفيان، فيفقد شريكو بذلؾ السكف كالطمهنينة المنشكديف مف الزكاج، ناىيؾ عػف 
 جاه صاحبو.األلـ النفسي كالنفكر الذم سيشعره، ت

أف االختبلط كسكء األخبلؽ ىي مؤثرات مجتمعية ليا مف األضرار ما قد تتسبب فػي إنيػاء  .12
 العبلقة الزكجية بالتفريؽ بيف الزكجيف لدفع الضرر، كيتبع ذلؾ سقكط اإلحصاف.

أف السػػػػحر، كاإلكػػػػراه عمػػػػى الػػػػزكاج، ىمػػػػا مػػػػف المػػػػؤثرات المجتمعيػػػػة الخاصػػػػة التػػػػي تسػػػػكد  .13
يمػػا مػػف الخطػػكرة كاألضػػرار عمػػى العبلقػػة الزكجيػػة مػػا يػػدفع إلػػى ثبػػكت مجتمعػات دكف أخػػرل كل

 حؽ التفريؽ لممتضرر مف الزكجيف، كيتقرر بسببيما سقكط اإلحصاف.

إف تػػـ إنكاحيػػا باإلجبػػار  حتػػى سػػكاء كانػػت ذات أب أك يتيمػػة  ،الصػػغيرةبكػػر ال إحصػػاف لم .14
ف بمغت عقب عقد تػرجح مػف أقػكاؿ الفقيػاء بمنػع تبعػا لمػا  حنكػاىػذا اللبطبلف كذلؾ  يا نكاح كا 
 جبرىا عمى النكاح.

يعتبػػػر االنقسػػػاـ الػػػداخمي الحاصػػػؿ فػػػي الكقػػػت الحػػػالي فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كظػػػركؼ الحػػػركب  .15
األخيػػرة التػػي ابتمػػي بيػػا ىػػذا القطػػاع مػػف المػػؤثرات المجتمعيػػة االسػػتثنائية التػػي أضػػرت بػػبعض 

الضػرر، ؽ بػيف الػزكجيف إلزالػة العبلقات الزكجية كمزقتيا كتسػببت فػي المجػكء إلػى طمػب التفريػ
 كبالتفريؽ يسقط اإلحصاف.

أف السكف الجماعي كاالكتظاظ فيو ىك مف المؤثرات المجتمعية االستثنائية التي قد تفت في  .16
عضد العبلقة الزكجية فتفشميا، لما تسببو مف ضػرر يمحػؽ الػزكجيف كأكالدىمػا، كبالتػالي تسػقط 

 اإلحصاف.
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 تؤخذ بعيف العتبار:التوصيات التي آمؿ أف  -ثانيا

كػي ال نجػد  ،مػف األمػراض زكجيفالزكاج لمتهكػد مػف سػبلمة الػ قبؿ الطبي الفحص ضركرة إجراء .ُ
 أنفسنا مستقببل مضطريف إلى المجكء لمتفريؽ إلزالة الضرر، فالكقاية خير مف العبلج.

الت حػػا عمييػػايحيػػؿ القاضػػي ، لقػػاة الشػػرعييف فػػي المحػػاكـ الشػػرعيةنشػػاء ىيئػػة خاصػػة مػػف الر إ .ِ
كالبث  الفس  كالطبلؽ التي يرل أف لمسحر أك المس عبلقة في الشقاؽ الحاصؿ بيف الزكجيف لمنظر

 ، كيككف كعكف قضائي.فييا

 قػػانكفالبلزمػػة، كالكفيمػػة لتطبيػػؽ  ، أف يتخػػذكا اإلجػػراءاتالمجتمػػع اإلسػػبلمي، كأىػػؿ القػػانكف عمػػى .ّ
رسػػػميا، كاتخػػػاذ العقكبػػػة  عقػػػديؿ الحة قبػػػؿ تسػػػجاصػػػر  الرضػػػىكالتهكػػػد مػػػف  ،كػػػراه عمػػػى الػػػزكاجاإلمنػػػع 

  .جباراإلفي حؽ كؿ مف ثبت عميو التعزيرية الرادعة كأقميا التهنيب، 

كظػائؼ ب ييؽ نطػاؽ تكظيػؼ المػرأة فػي الدكلػةأكصي مف خبلؿ دراستي كتجربتي بضركرة تضػ .ْ
ىػك مػا الػكظيفي اآلمػف  المػرأة فمكػاف ،منضػبطالغير تككف عرضة لبلختبلط ك تحؿ بيا محؿ الرجؿ 

ف حصؿ كاضطرت لمعمؿ مع الرجاؿ ية خاصة، يتفؽ مع رسالتيا كمع طبيعتيا، كفي أجنحة نسائ كا 
 نحجـ الفتف. مراعاة ضكابط االختبلط حتىرجاال كنساء فعمى الجميع 

أكصي كؿ مسمـ يحمؿ اليكية الفمسطينية أف يضع الخبلفات الحزبيػة جانبػا كيمتفػت لممصػمحة  .ٓ
ني مػػف خطػػر االنييػػار الػػذم قػػد يمحػػؽ بػػو مػػف جػػراء التفكػػؾ العظمػػى كىػػي حفػػظ مجتمعنػػا الفمسػػطي

 األسرم كالمجتمعي، فبالتكاتؼ نقكل عمى الصمكد في كجو أعدائنا مف الييكد كاألمريكاف.

 ىك المكفؽك ا، ر خآحمد أكالن ك ممو الىذا ىك جيدم المتكاضع فإف أكف قد كفقت فيو، ف وفي الختاـ:
َلْيِو أُِنيبُ َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّ  }لسكاء السبيؿ  .(ُ){  ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 

ف أكف قد قصٌ  عصفت بي ظركؼ كأعباء حالت بيني كبيف  و قدرت خطكاتي، فعذرم أنرت كتعثٌ كا 
اهلل عني خير  فجزللي أني طالبة عمـ أنشد المعرفة،  شفعيالتفرغ التاـ لمبحث كالتدقيؽ، إال أنو قد 

  .كؿ مف دلني عميياالجزاء 
 

 .(ِ){ اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َىَداَنا ِلَيَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْيَتِدَي َلْول َأْف َىَداَنا المَّوُ  كأخيرنا: }
 

                              
 .ٖٖآلية ( سكرة ىكد: مف ا(ُ
 .ّْ( سكرة األعراؼ: مف اآلية (ِ
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 الفيارس العامة

 فيرس اْليات الكريمة: -أولً 

 اْليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـ.
رقـ 
 اْلية

 رقـ الصفحة

 سورة البقرة

 157 3 بالغيب كيقيمكف الصبلة كمما رزقناىـ ينفقكف... الذيف يؤمنكف  .ُ
ؽو...  .ِ بلى ا لىوي ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍف خى مى  194 200 كى
ّ.  .. ـٍ اًلطيكىي ف تيخى ٍيره كىاً  ـٍ خى حه ل يي  185 220 يىٍسهىليكنىؾى عىًف اٍليىتىامىى قيٍؿ ًإٍصبلى
ـي   .ْ كي ٍيثي أىمىرى  154 222 الم وي...فىًإذىا تىطىي ٍرفى فىٍهتيكىيف  ًمٍف حى
 105,150 228 كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ...  .ٓ

ٔ.  ... كؼو أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو  229 فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري
86,89, 
159  

مىييف  ...  كال تمسككىف ضرارا ...  .ٕ ذىا طىم ٍقتيـي الن سىاء فىبىمىٍغفى أىجى  231 كىاً 
159,169, 

170 
ميكىيف    .ٖ ... فىبل تىٍعضي ييف   170 232 أىٍف يىٍنًكٍحفى أىٍزكاجى

 سورة النساء

ُ.  
يهييا الذيف ءامنكا ال يحؿ لكـ أف ترثكا النساء كرىا كال تعضمكىف لتذىبكا 
كًؼ... كىيف  ًباٍلمىٍعري  ببعض ما ءاتيتمكىف إال أف يهتيف بفاحشة مبينة كىعىاًشري

19 
106,150,

171 
ٍمتيـٍ   .ِ ـٍ تىكيكنيكا دىخى ... فىًإٍف لى  69 23 ًبًيف 

ّ.  ... ـٍ انيكي مىكىٍت أىٍيمى نىاتي ًمفى الناسىاًء ًإال  مىا مى  ,20,26 24 كىاٍلميٍحصى
53,56 

ْ.  
كمف لـ يستطع منكـ طكال .......... .فىًإذىا أيٍحًصف  فىًإٍف أىتىٍيفى ًبفىاًحشىةو 

مىى...  فىعىمىٍيًيف  ًنٍصؼي مىا عى
25 

19,27,20 
28,48,53,

64 

افيكفى نيشيكزىىيف  فىًعظيكىيفٌ الراجى   .ٓ مىى الناسىاًء...كالبل ًتي تىخى  34 اؿي قىك اميكفى عى
151,155,
179,180 

كىمنا ًمٍف..  .ٔ ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن ا فىاٍبعىثيكا حى ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمى  35 كىاً 
175,176,

177 
بيكا الص    .ٕ ت ى تىٍعمىميكا..يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تىٍقرى ةى كىأىٍنتيـٍ سيكىارىل حى  41,43 43 بلى
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 الفيارس العامة

 اْليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اْلية

رىٍصتيـٍ فىبلى تىًميميكٍا  ..  .ٖ لىٍك حى لىف تىٍستىًطيعيكٍا أىف تىٍعًدليكٍا بىٍيفى الناسىاء كى  168,169 129 كى
ٍف يىتىفىر قىا ييٍغًف الم وي كيبلًّ ًمٍف سىعىًتًو...  .ٗ  86 130 كىاً 

 سورة المائدة

ُ.  
ـٍ ......  اٍليىٍكـى  ـي ال ًذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًحؿ  لىكي طىعىا ـي الط يابىاتي كى أيًحؿ  لىكي

 كالمحصنات مف الذيف أكتكا الكتاب.... 
5 26,66 

 49 44 إنا أنزلنا التكراة فييا ىدل كنكر يحكـ بيا النبيكف الذيف ..  .ِ
 49 48 ؾ مف..فاحكـ بينيـ بما أنزؿ اهلل كال تتبع أىكاءىـ عما جاء .ّ

 سورة األعراؼ
كىاره ... .ُ سىدنا لىوي خي  82 148 ًعٍجبلن جى

 سورة إبراىيـ
ىًزيدىن كيـٍ ... .ُ  ث ٕ .....لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى

 سورة التوبة
رى سىيائنا ... .ُ ا كىآخى اًلحن مىطيكا عىمىبلن صى ـٍ خى فيكا ًبذينيكًبًي كفى اٍعتىرى ري  185 102 كىآخى

 سورة النحؿ
يمىافً  ِ .ُ قىٍمبيوي ميٍطمىًئف  ًباإٍلً ٍف أيٍكًرهى كى  210 106 ًإال  مى

 سورة اإلسراء
ُ.  ... سىاءى سىًبيبلن نىا ًإن وي كىافى فىاًحشىةن كى بيكا الزا  196 32 كىالى تىٍقرى

 سورة الكيؼ
دنا... .ُ بُّؾى أىحى ـي رى  86,90 49 كىالى يىٍظًم

 سورة مريـ
ـٍ يىٍمسىٍسًني  .ُ لى ـٍ أىؾي بىًغيًّا...كى لى  31 20 بىشىره كى

 سورة األنبياء
ـى ...  .ُ سىدنا الى يىٍهكيميكفى الط عىا ـٍ جى عىٍمنىاىي مىا جى  82 8 كى
ـٍ ًمٍف...  .ِ ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ٍنعىةى لىبيكسو لىكي م ٍمنىاهي صى  19 80 كىعى
كًحنىا ..  .ّ يىا فىنىفىٍخنىا ًفييىا ًمٍف ري نىٍت فىٍرجى  31 91 .كىال ًتي أىٍحصى
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 الفيارس العامة

 اْليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اْلية

 سورة المؤمنوف

ُ. 
اًفظيكفى )....  ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري مىكىٍت ٓكىال ًذيفى ىي ـٍ أىٍك مىا مى مىى أىٍزكىاًجًي ( ًإال  عى

} انيييـٍ فىًإن ييـٍ غىٍيري مىميكًميفى  أىٍيمى
5,6 22 

مىقٍ  .ِ مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى  213 14 نىا اٍلميٍضغىةى ..ثيـ  خى
 سورة النور

ـٍ ..  .ُ ٍذكي ٍمدىةو كىالى تىٍهخي ا ًمائىةى جى  25 2 الز اًنيىةي كىالز اًني فىاٍجًمديكا كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمى

ِ.  .. ـٍ ـٍ يىٍهتيكا ًبهىٍربىعىًة شييىدىاءى فىاٍجًمديكىي نىاًت ثيـ  لى  4 كىال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
31,48,67,

73 
ًت اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيكا ًفي ..  .ّ نىاًت اٍلغىاًفبلى  64,67 23 ًإف  ال ًذيفى يىٍرميكفى اٍلميٍحصى
 189 30 قؿ لممؤمنيف يغضكا مف أبصارىـ ....  .ْ
ٓ.  ... ييف  كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىف  كى قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغضيٍضفى ًمٍف أىٍبصى  189 31 كى
مائكـ إف ..كأنكحكا األيامى منك  .ٔ  209 32 ـ كالصالحيف مف عبادكـ كا 

ننا...  .ٕ ٍدفى تىحىصُّ مىى اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرى ـٍ عى  27 33 كىالى تيٍكًرىيكا فىتىيىاًتكي

 سورة النمؿ

مىي   .ُ  ث ُٗ ....رىبا أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ًنٍعمىتىؾى ال ًتي أىٍنعىٍمتى عى

 سورة الرـو
ًمٍف آيىاًتًو أى  .ُ ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا ...كى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي  135 21 ٍف خى

 سورة األحزاب
ك الم وى ك...  .ُ سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ الم ًو أيٍسكىةه حى  214 21 لىقىٍد كىافى لىكي
 48 30 يضاعؼ ليا العذاب ضعفيف...  .ِ
ٍعفى ًباٍلقىكٍ   .ّ كفنافىبلى تىٍخضى قيٍمفى قىٍكالن مىٍعري  189 32 ...ًؿ فىيىٍطمىعى ال ًذم ًفي قىٍمًبًو مىرىضه كى
ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد ..  .ْ ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى  25 58 كىال ًذيفى ييٍؤذيكفى اٍلمي
ٍؤًمًني  .ٓ ًنسىاء اٍلمي بىنىاًتؾى كى ىٍزكىاًجؾى كى  189 59 فى ييٍدًنيفى ..يىا أىيُّيىا الن ًبيُّ قيؿ ألا

 سورة يس
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 الفيارس العامة

 اْليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ـ.
رقـ 
 رقـ الصفحة اْلية

ُ. ... ـٍ ا قىد ميكا كىآثىارىىي نىٍكتيبي مى  8 12 كى
 سورة ص

ُ.  ... مىى بىٍعضو ـٍ عى يي مىطىاًء لىيىٍبًغي بىٍعضي ف  كىًثيرنا مافى اٍلخي  185 24 كىاً 
سىدنا...  .ِ مىى كيٍرًسياًو جى  82 34 كىأىٍلقىٍينىا عى

 سورة الزمر
 76 65 ممؾ...لئف أشركت ليحبطف ع ِ .ُ

 سورة الذاريات
ٍنسى ًإال  ًليىٍعبيديكفً  .ُ مىٍقتي اٍلًجف  كىاإٍلً مىا خى  201 56 …كى

 سورة الحشر
2. ... ـٍ اًنعىتيييـٍ حيصيكنييي  15,19 2 مى

 سورة الطالؽ
ُ. ُ .. كؼو كؼو أىٍك فىاًرقيكىيف  ًبمىٍعري مىييف  فىهىٍمًسكيكىيف  ًبمىٍعري  170 2 .فىًإذىا بىمىٍغفى أىجى

ِ. ِ ... ـٍ يىًحٍضفى ًئي لى ًئي يئسف مف المحيض......... كىالبل  ,212,219 4 كىالبل 
220 

 سورة التحريـ
يىا فىنىفىٍخنىا ًفيًو ..  .ُ نىٍت فىٍرجى ـى اٍبنىتى ًعٍمرىافى ال ًتي أىٍحصى ٍريى مى  19 12 كى

 سورة القمـ
ُ. ... ميؽو عىًظيـو ن ؾى لىعىمى خي  194 4 كىاً 

 عادياتسورة ال
 8 4 فىهىثىٍرفى ًبًو نىٍقعنا... .ُ

 فيرس األحاديث النبوية واْلثار: -ثانياً 

 فيرس الحديث:

 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

 38,53,56 .«الثيب بالثيب جمد مائة ورجـ بالحجارة» -صمى اهلل عميو كسمـ  –قكلو   .ُ
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 الفيارس العامة

 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

ِ.  
: قػػاؿ -ى اهلل عميػػو كسػػمـصػػم -، عػػف النبػػي -رضػػي اهلل عنػػو -عػػف أبػػي ىريػػرة

 32,64  .«اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاتِ »

 76 ..."." ادرؤوا الحدود ما استطعتـ،  :-صمى اهلل عميو كسمـ-كلقكؿ الرسكؿ  .ّ

ْ.  
استثخرف، فإنػو لػيس لكػف أف تحققػف » :-صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ رسكؿ اهلل

 190 .«...الطريؽ، 

ٓ.  
-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  -نػػورضػػي اهلل ع -عػػف أبػػي ىريػػرة

 195 .«أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقا وخياركـ خياركـ لنسائيـ خمقا» :

 77 .«أو زنى بعد إحصاف...»  .ٔ

 195,196 .:" الحمو الموت"-صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ رسكؿ اهلل  .ٕ

ٖ.  
ى اهلل عميػػو صػػم -، قػػاؿ: قػػاؿ النبػػي-رضػػي اهلل عنػػو -كعػػف عمػػراف بػػف حصػػيف

 190 .«الحياء ل يثتي إل بخير» :-كسمـ

ٗ.  
 :-صمى اهلل عميو كسمـ –، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو -عف أبي ىريرة

 190 ." الحياء مف اإليماف، واإليماف في الجنة..."

َُ.  
: -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -قػاؿ الرسػكؿ، قػاؿ: -رضي اهلل عنيمػا -عف ابف عمر

 188 .«اْلخر رفعأحدىما  رفعقرنا جميعا، فإذا  اء واإليمافالحي»

 77 .«رجـ ييودييف زنيا...» :حديث  .ُُ

ُِ.  
 قػػػاؿ: -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ -، عػػػف النبػػػي -رضػػػي اهلل عنػػػو -عػػػف عبػػػد اهلل، 

نيػا ل تكػوف إلػى وجػػو » نيػا إذا خرجػت استشػرفيا الشػيطاف، وا  المػرأة عػورة، وا 
 .«اهلل أقرب منيا في قعر بيتيا

191 

ُّ.  
 - النبػي أف -رضػي اهلل عنيمػا -كاه ابف ماجو بسند صحيح عف ابػف عمػر ما ر 

المؤمف الػذي يخػالط النػاس ويصػبر عمػى آذاىػـ » قاؿ: -صمى اهلل عميو ك سمـ
 .«أعظـ أجرًا مف المؤمف الذي ل يخالط الناس ول يصبر عمى أذاىـ

185 

 167 «.ييا الخبرامرأة المفقود امرأتو، حتى يثت» :-صمى اهلل عميو كسمـ –قكلو   .ُْ

ُٓ.  
مف رسوؿ  -رضي اهلل عنيا -زّوج ابنتو عائشة  -رضي اهلل عنو -أف أبا بكر

وىي بنت ست سنيف، وبنى بيا وىػي بنػت تسػع  -صمى اهلل عميو وسمـ -اهلل 
 .سنيف

219 
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 الفيارس العامة

 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

ُٔ.  
طىػبى اٍمػرىأىةن، فىقىػاؿى الن بًػيُّ  ػم ى الم ػوي  -فعىٍف الميًغيرىًة ٍبػًف شيػٍعبىةى، أىن ػوي خى ػم ـى  صى سى مىٍيػًو كى : -عى

ـَ َبْيَنُكَمااْنُظْر ِإَلْيَيا، َفِإنَُّو َأحْ »  200 .«َرى َأْف ُيْؤَد

 209 .«انصرفا، نفي ليـ بعيدىـ ونستعيف اهلل عمييـ» فقاؿ ليما:  .ُٕ

ُٖ.  
-صمى اهلل عميو كسمـ -قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو -عف ابف عباس 

 210 .«خطث والنسياف، وما استكرىوا عميو" إف اهلل تجاوز لي عف أمتي ال :

ُٗ.  
 قػػاؿ ليػػا: -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -أف النبػػي  -رضػػي اهلل عنيػػا –كعػػف عائشػػة 

 195 .«...إنو مف أعطي حظو مف الرفؽ، فقد أعطي حظو مف خير الدنيا »

 201 .« إف مف البياف لسحرا »حديث:   .َِ

ُِ.  
فػػي نسػػكة  - عميػػو كسػػمـصػػمى اهلل -فعىػػًف أميمػػة بنػػت رقيقػػة، تقػػكؿ: جئػػت النبػػي 

 190 .«إني ل أصافح النساء: »... نبايعو، فقاؿ لنا

ِِ.  
يرت  -صمى هلل عميػو كسػمـ –حيف قاؿ ليا النبي -رضي اهلل عنيا –عائشةلٌما خي

 222 قالت:.. «إني ذاكر لؾ أمرا، ول عميؾ أف ل تعجمي حتى تستثمري أبويؾ: »

ِّ.  

مػف المسػمميف رسػكؿ اهلل   أتى رجػؿ ": ، أنو قاؿ-رضي اهلل عنو -عف أبي ىريرة
، كىك في المسجد، فناداه فقاؿ: يا رسػكؿ اهلل إنػي زنيػت، -صمى اهلل عميو كسمـ-

فػهعرض عنػػو، فتنحػػى لقػاء كجيػػو، فقػػاؿ: يػا رسػػكؿ اهلل إنػػي زنيػت، فػػهعرض عنػػو 
 -حتى ثنى ذلؾ أربع مرات، فمما شيد عمى نفسو أربػع شػيادات دعػاه رسػكؿ اهلل 

 .« ...: " أبؾ جنوف؟ " فقاؿ: ل، فقاؿ -كسمـ صمى اهلل عميو

29 

 171 «....َأَل َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيرًا،» :-صمى اهلل عميو كسمـ –قكلو   .ِْ

ِٓ.  

صػػحبت شػػيخا مػػف األنصػػار، ذكػػر »: أخػرج اإلمػػاـ أحمػػد عػػف جميػػؿ بػػف زيػػد قػػاؿ
، فممػا دخػؿ تزكج امرأة مف بني غفػار -صمى اهلل عميو كسمـ-أف رسكؿ اهلل  ...،

عمييػػػا فكضػػػع  ثكبػػػو، كقعػػػد عمػػػى الفػػػراش، أبصػػػر بكشػػػحيا بياضػػػا، فانحػػػاز عػػػف 
 .« ...: " خذي عميؾ ثيابؾ "، الفراش، ثـ قاؿ

87 

ِٔ.  
أيمػػا » :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -ي ، قػػاؿ النػػ-رضػػي اهلل عنػػو -ىريػػرة  عػػف أبػػي

 189 .«امرأة أصابت بخورا فال تشيد معنا العشاء اْلخرة

 224 ألمر إلييا.فجعؿ ا....   .ِٕ
، -رضػػي اهلل عنػػو -عػػف عمػػي   .ِٖ ػػاًرفىي  كىاًصػػرى شى ٍمػػزىةي خى : بىقىػػرى حى  42-َفَطِفػػَؽ النَِّبػػيا  قىػػاؿى
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 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

 ."...َيُموـُ َحْمَزَة، َفِإَذا َحْمَزُة َقْد َثِمَؿ ُمْحَمرٌَّة َعْيَناُه، -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـ

ِٗ.  
: -رضػػي اهلل عنػػو -مػػاعز فػػي قصػػة  -رضػػي اهلل عنػػو –مػػا ركاه بريػػدة  ، " قىػػاؿى

اًلػػؾو ًإلىػػى الن بًػػيا " ػػاًعزي ٍبػػفي مى ػػاءى مى ػػم ـ-جى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى : يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل، -صى ، فىقىػػاؿى
" ...، «َوْيَحَؾ، اْرِجْع َفاْسَتْغِفِر اهلَل َوُتْب ِإَلْيوِ : »طىياٍرًني، فىقىاؿى  ـَ  .َفَثَمَر ِبِو َفُرِج

41 

َّ.  
اًئشىةى ما أخر  ٍنيىا-جو البخارم عىٍف عى َجاَءْت اْمرََأُة ِرفاَعػَة الُقَرِظػيِّ " :-رىًضيى الم وي عى
 90 .«...-َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّـ –النَِّبيَّ 

 115 ."...ليبايعو فمد يدا جذماء،  -صمى اهلل عميو كسمـ -كجاء رجؿ إلى النبي   .ُّ

ِّ.  
رجػػبل يعػػظ أخػػاه فػػي  -اهلل عميػػو كسػػمـ صػػمى -عػػف سػػالـ، عػػف أبيػػو، سػػمع النبػػي 

 190 .«الحياء مف اإليماف» الحياء، فقاؿ:

ّّ.  
صمى اهلل عميػو -، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو -عف عبادة بف الصامت

 29 ." ...: " خذوا عني خذوا عني -كسمـ

ّْ.  
عف عبد اهلل بف بريدة، عف أبيو، قاؿ: خطب أبك بكر كعمر فاطمة، فقػاؿ رسػكؿ 

 213 ...".، «إنيا صغيرة» :-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل

ّٓ.  
 :-صمى اهلل عميػو كسػمـ -،  قالت: قاؿ: رسكؿ اهلل-رضي اهلل عنو -عف عاثشة

ِغيِر َحتَّى َيْكُبَر، َوَعِف »  ـُ َعْف َثاَلٍث: َعِف النَّاِئـِ َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِف الصَّ ُرِفَع اْلَقَم
 .«ِقَؿ َأْو ُيِفيَؽ اْلَمْجُنوِف َحتَّى َيعْ 

38 

ّٔ.  
رد  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ -أف النبػػي" ،-رضػػي اهلل عنيمػػا -عػػف ابػػف عبػػاس

 215 ."...نكاح بكر وثيب أنكحيما أبوىما، وىما كارىتاف، 

ّٕ.  
ػػم ـى  -قىػػاؿى رىسيػػكؿي اهللً  سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اهللي عى ـٌ، »...  :-صى ُكػػؿا اْلُمْسػػِمـِ َعَمػػى اْلُمْسػػِمـِ َحػػرَا

 25 .«، َوَماُلُو، َوِعْرُضوُ َدُموُ 

ّٖ.  
: لىػوي رىسيػكؿي الم ػًو  ، يىييكًدي ةن فىقىػاؿى ك جى ، أىن وي أىرىادى أىٍف، يىتىزى اًلؾو ػم ى اهللي -عىٍف كىٍعًب ٍبًف مى صى

م ـى  سى مىٍيًو كى ُنؾَ » :-عى ْجَيا؛ َفِإنََّيا َل ُتَحصِّ  47 .«َل َتَزوَّ

ّٗ.  
ـُ َحتى ُتْستَْثَمَر، َول تُػْنَكُح الِبْكػُر َحتػى ل تُ ") -صمى اهلل عميو كسػمـ-قكلو ْنَكُح اأَليِّ

كىٍيؼى ًإٍذنييىا، قىاؿى ، "ُتْستَْثَذفَ   216 ("َأْف َتْسُكتَ " :قىاليكٍا يىا رىسيكؿى اهلًل كى

َْ.  
 ، نىٍيػؼو ػةى ٍبػًف سىػٍيًؿ ٍبػًف حي امى ٍف أىبًػي أيمى ف ػافى » عى ػافى ٍبػفى عى ٍثمى ، -رضػي اهلل عنػو -أىف  عي

ػػكفى أىف  رىسيػػكؿى الم ػػوً أىٍشػػ ـي الم ػػوى، أىتىٍعمىمي : أىٍنشيػػديكي مىٍيػػًو  -رىؼى يىػػٍكـى الػػد اًر، فىقىػػاؿى ػػم ى الم ػػوي عى صى
م ـى  سى ـُ اْمِرٍئ ُمْسِمـٍ ِإلَّ ِبِإْحَدى َثاَلٍث: ِزًنا َبْعَد ِإْحَصاٍف، قىاؿى  -كى  .؟«...: " َل َيِحؿا َد

28 
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 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

ُْ.  
ػػرى  : قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو -هلل عنيمػػارضػػي ا -فعىػػًف اٍبػػًف عيمى مىٍيػػًو  -، قىػػاؿى ػػم ى اهللي عى صى

م ـى  سى  190  ..".«.َلْو َتَرْكَنا َىَذا اْلَباَب ِلمنَِّساءِ : »ًلبىابو ًمٍف أىٍبكىاًب اٍلمىٍسًجدً  -كى

ِْ.  
م ـ-، قاؿ: قىاؿ رسكؿ الم و-رضي اهلل عنو  -عف أبي ىريرىة سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى  :-صى

 87,114 .«... َعْدَوى َوَل ِطَيَرَة، لَ »

ّْ.  
ل » :-صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػػمـ -، أف النبػػػي-رضػػػي اهلل عنػػػو -فعػػػف ابػػػف عبػػػاس

 116 .«تديموا النظر إلى المجذوميف

ْْ.  
: قػاؿ -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -أف رسػكؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو -عف أبي ىريرة 

 214 ."..."ل تنكح األيـ حتى تستثمر 

 ,89,90,101 .«ل ضرر ول ضرار» :-صمى اهلل عميو كسمـ –اهلل  قاؿ رسكؿ  .ْٓ
171,174,204,  

ْٔ.  
" ل  قػاؿ: -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–أف رسػكؿ اهلل  -رضػي اهلل عنيػا–عف عائشػة 

 211 .طالؽ ول عتاؽ في إغالؽ "

ْٕ.  
اًئشىةى حديث  م ى الم   -قىالىٍت: سيًئؿى رىسيكؿي الم ًو حيث  -رضي اهلل عنيا -عى مىٍيًو صى وي عى
م ـى  سى :  -كى منام قىاؿى ًؿ يىًجدي البىمىؿى كىالى يىٍذكيري اٍحًتبلى ًف الر جي ًؿ يىرىل «َيْغَتِسؿُ »عى ًف الر جي ، كىعى

 : م قىاؿى ـٍ يىًجٍد بىمىبلن لى ـى كى  .«َل ُغْسَؿ َعَمْيوِ »أىن وي قىٍد اٍحتىمى
155 

 180 .«ر أخاه فوؽ ثالث لياؿل يحؿ لمسمـ أف ييج» :-صمى اهلل عميو كسمـ -قكلو  .ْٖ

ْٗ.  
 -نقبل عمػى لسػاف عمػر بػف الخطػاب  -رضي اهلل عنو –فعف عبد اهلل بف الزبير 

... ول يخمػوف » قػاؿ: -صػمى اهلل عميػو كسػمـ -أف رسػكؿ اهلل   -رضي اهلل عنو
 .«...أحدكـ بامرأة، فإف الشيطاف ثالثيما، 

190 

َٓ.  
مػػا تجػػدوف  »جػػاء ييػػكد فقػػاؿ  حتػػى -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-فػػانطمؽ رسػػكؿ اهلل 

 49 ....«التوراة عمى مف زنى في

ُٓ.  
 -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-، عػػف النبػػي -رضػػي اهلل عنيمػػا -عػػف أسػػامة بػػف زيػػد 

 187 .«ما تركت بعدي فتنة أضر عمى الرجاؿ مف النساء: »قاؿ

ِٓ.  
»  قػػاؿ: -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -، عػػف النبػػي -رضػػي اهلل عنػػو -عػػف ابػػف عمػػر

 47,64,77 .«َؾ ِبالمَِّو َفَمْيَس ِبُمْحَصفٍ َمْف َأْشرَ 
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 رقـ الصفحة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ـ.

ّٓ.  
ٍيػػرىةى  فٍ عػػ ٍنػػوي  -أىبًػػي ىيرى ًضػػيى الم ػػوي عى ػػًمٍعتي أىبىػػا القىاًسػػـً -رى : سى مىٍيػػًو -، قىػػاؿى ػػم ى اهللي عى صى

م ـى  سى :  -كى  32 .«...َمْف َقَذَؼ َمْمُموَكُو، َوُىَو َبِريٌء ِممَّا َقاَؿ، ُجِمَد َيْوـَ الِقَياَمِة، »يىقيكؿي

 9 ."مف مس ذكره فميتوضث" :-قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  .ْٓ

ٓٓ.  
 : م قىػػاؿى ػٍرأىًة تىػػرىل ذىًلػؾى غيٍسػػؿه مىػػى المى ػػمىمىةى: يىػا رىسيػػكؿى الم ػًو، ىىػػٍؿ عى ، ِإفَّ »قىالىػٍت أيُـّ سى ـْ َنَعػػ

 156 «النَِّساَء َشَقاِئُؽ الرَِّجاؿِ 

ٓٔ.  
م ـ انو  -عف الن ًبيُّ  سى مىٍيًو كى م ى اهللي عى َواْغُد َيا ُأَنْيُس َعَمى اْمػرََأِة َىػَذا، : »... قػاؿصى

 29,73 .«َفِإِف اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَيا

ٕٓ.  
ػػا قىػػاالى: كين ػػا ًعٍنػػدى  ػػا، أىن ييمى ٍنييمى ًضػػيى الم ػػوي عى يىنًػػيا رى اًلػػدو الجي ٍيػػًد ٍبػػًف خى ٍيػػرىةى، كىزى ػػٍف أىبًػػي ىيرى عى

ػػػم ـى  -الن بًػػػيا  سى مىٍيػػػًو كى ػػػم ى اهللي عى ػػػٍيتى بىٍينىنىػػػا  -صى : أىٍنشيػػػديؾى الم ػػػوى ًإال  قىضى ػػػؿه فىقىػػػاؿى ـى رىجي فىقىػػػا
 ...". ًبًكتىاًب الم ًو،

29 

ٖٓ.  
صػػمى اهلل عميػػو  -، قػػاؿ: سػػمعت رسػػكؿ اهلل-رضػػي اهلل عنيمػػا -كعػػف ابػػف عمػػر

 215 .« .والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسئولة عف رعيتيا..»...  يقكؿ: -كسمـ

ٓٗ.  
بي سممة بف عبد الرحمف قاؿ : حدثني عبد اهلل بف عمرك بف ركل البخارم عف أ

يػػا عبػػد اهلل ألػػـ أخبػػر  :"-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -العػػاص قػػاؿ : قػػاؿ رسػػكؿ اهلل 
 ...." الميؿ أنؾ تصـو النيار وتقـو

149 

َٔ.  
صمى اهلل عميػو  -قاؿ: كنا مع النبي  -رضي اهلل عنو –عف عبد اهلل بف مسعكد 

يػػا » :-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ -يئا، فقػػاؿ لنػػا رسػػكؿ اهلل شػػبابا ال نجػػد شػػ -كسػػمـ
 .«...معشر الشباب، مف استطاع الباءة فميتزوج، 

215 

 فيرس اْلثار:

 رقـ الصفحة اْلثار الرقػـ

ُ.  
ط ابً  ،  مىر  ًباٍمرىأىةو مىٍجذيكمىةو -رضي اهلل عنو -كعف اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، أىف  عيمىرى ٍبفى اٍلخى

 116 .«َيا َأَمَة المَِّو. َل ُتْؤِذي النَّاَس. َلْو َجَمْسِت ِفي َبْيِتؾِ » كؼي ًباٍلبىٍيًت، فىقىاؿى لىيىا:كىًىيى تىطي 

 91 «.الحرة ل ترد مف عيب» كعف إبراىيـ النخعي قاؿ حيف سئؿ عف العيكب:  .ِ
 44 «.السَّْكرَاُف َيُجوُز َطاَلُقُو َوِعْتُقُو... » الحسف البصرٌم، أنو قىاؿ:  .ّ
ط ابً   .ْ ـْ َأْف َتْيِمُكوا َعْف آَيِة الرَّْجـِ » :-رضي اهلل عنو -قىاؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى  30 «.ِإيَّاُك
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 الفيارس العامة

 رقـ الصفحة اْلثار الرقػـ

ميٌ   .ٓ ذا ىذى...". :-رضي اهلل عنو -قىاؿى عى ذا سكر ىذى َواِ   43 "ِإذا شرب سكر َواِ 
 91 ...«َأْو َجْذَماَء  َأياَما َرُجٍؿ َتَزوََّج اْمرََأًة َمْجُنوَنًة ،» :-رضي اهلل عنو–عف عمي  .ٔ

ٕ.  
أف السكراف عنده بمنزلة المجنكف إذ  -رضي اهلل عنو -كقد صح عف عثماف بف عفاف

 42 «.َلْيَس ِلَمْجُنوٍف َوَل ِلَسْكرَاَف َطاَلؽٌ :» قىاؿى 

ٖ.  
فثجمو أف امرأة أتتو فهخبرتو أف زكجيا ال يصؿ إلييا  -رضي اهلل عنو-عف عمر
 88 حوًل...".

ٗ.  
و بيا جنوف أو جذاـ  المرأةَ  إذا تزوج الرجؿُ قاؿ: ) أنو  -ي اهلل عنورض–عمر  عف

 87 (.الصداؽ بمسو إياىا. وىو لو عمى الولي اأو برص أو قرف، فإف كاف دخؿ بيا فمي

َُ.  
أف رجبل خرج يصمي مع قكمو صبلة العشاء ففقد، فانطمقت امرأتو إلى عمر بف 

 166 وىا...".فسثؿ عف ذلؾ قوميا فصدق الخطاب فحدثتو بذلؾ،

ُُ.  
: " أف عمر بف الخطاب سمع  ما جاء عف عمر فيما ركل أبك حفص عف زيد بف أسمـ
 160 امرأة تشكو غيبة زوجيا  وكاف غاب في سبيؿ ...".

 157,159 يا بنية، كـ تصبر المرأة عف زوجيا؟...". حفصة، فقاؿ: أف عمر ذىب إلى  .ُِ
 88 جنوف، أو جذاـ...". "أيما رجؿ نكح امرأة وبيا برص، أوكقاؿ عمي:   .ُّ
ُْ.  :  88 «.َجَعَؿ ِلْمِعنِّيَف َأَجَؿ َسَنٍة، َوَأْعَطاَىا َصَداَقَيا َواِفًيا» أىف  عيمىرى

ُٓ.  
فقاؿ  جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زكجي خير الناس، يقـك الميؿ، كيصـك النيار."

 149 عمر: لقد أحسنت الثناء عمى زوجؾ،...".

ُٔ.  
مىى المً  مىسى عيمىري عى مىى الم ًو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي، ثيـ  جى ، فىهىٍثنىى عى ـى ٍنبىًر، فىمىم ا سىكىتى الميؤىذانيكفى قىا

": ـْ َمَقاَلًة َقْد ُقدَِّر ِلي َأْف َأُقوَلَيا...". قىاؿى  30 َأمَّا َبْعُد، َفِإنِّي َقاِئٌؿ َلُك

ُٕ.  : ب اسو  42 «.َلْيَس ِبَجاِئزٍ  َطاَلُؽ السَّْكرَاِف َوالُمْسَتْكَرهِ » قىاؿى اٍبفي عى
كم أف عميان   .ُٖ  166 "ىي امرأة ابتميت فمتصبر ...". قاؿ في امرأة المفقكد: –ري
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
بف مسعكد  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم، السنة، أبك محمد الحسيف البغكم  .ُ

عثماف  -ىػ(، المحقؽ: حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر َُٓ تالبغكم )
 -ىػ  ُُْٕ ،ْطسميماف مسمـ الحرش، دار طيبة لمنشر كالتكزيع،  -جمعة ضميرية 

 ٖـ، عدد األجزاء:  ُٕٗٗ
محمد  أنكار التنزيؿ كأسرار التهكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف البيضاكم  .ِ

ىػ(، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء ٖٓٔ تالشيرازم البيضاكم )
 ىػ. ُُْٖ، ُطبيركت  -التراث العربي 

ّ.  
التسييؿ لعمـك التنزيؿ، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم  ابف جزم

لدم، شركة دار األرقـ بف ىػ( المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل الخإُْ تالكمبي الغرناطي )
 ىػ.ُُْٔ ،ُط بيركت، –أبي األرقـ

ْ.  
زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  ابف الجكزم

بيركت،  –ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي ٕٗٓ ت) الجكزم
 ىػ.ُِِْ، ُط

ٓ.  
فسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف البحر المحيط في الت أبك حياف

بيركت،  –ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، دار الفكرْٕٓ تأثير الديف األندلسي )
 ىػ.َُِْ

ٔ.  
الر ازم، فخر 

 الديف
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف 

ىػ(، دار إحياء التراث َٔٔ تلديف الرازم خطيب الرم )التيمي الرازم الممقب بفخر ا
 ىػ. َُِْ ،ّطبيركت،  –العربي 

ٕ.  
عرابو، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج ) الزجاج ىػ(، ُُّ تمعاني القرآف كا 

، ـُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ ،ُطبيركت،  –عالـ الكتب  ،المحقؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي
 .ٓد األجزاء: عد

ٖ.  

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،  خشرمالزم
ىػ،  َُْٕ، ّطبيركت،  –ىػ(، دار الكتاب العربي ّٖٓ تالزمخشرم جار اهلل )

، الكتاب مذيؿ بحاشية )االنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ( البف المنير ْعدد األجزاء: 
 ماـ الزيمعى[.( كتخريج أحاديث الكشاؼ لئلّٖٔاإلسكندرم )ت 

 ىػ(.ّّٕ تبحر العمكـ، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم ) السمرقندم  .ٗ
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

َُ.  
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد  الشنقيطي

دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع  ،ىػ(ُّّٗ تالقادر الجكني الشنقيطي )
 مػ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف، عاـ النشر:  –بيركت 

ُُ.  
ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ: محمد عمي الصابكني، طبع عمى نفقة: حسف  الصابكني

، ّطبيركت،  –، مؤسسة مناىؿ العرفاف دمشؽ عباس الشربتمي، مكتبة الغزالي
 ِـ، عدد األجزاء:  َُٖٗ -ىػ  ََُْ

ُِ.  

القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك  جامع البياف في تهكيؿ الطبرم
، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، (ىػَُّ)ت ىػ ،ِِْجعفر الطبرم، سنة الكالدة:

، مصدر الكتاب: ِْـ، عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  َُِْ،  ُط مؤسسة الرسالة،
 مكقع مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

عبد اهلل بف   .ُّ
 الزيد

 –دار السبلـ لمنشر كالتكزيع ،ختصر تفسير البغكم، عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيدم
 ََُْ، عدد الصفحات: ُػ عدد األجزاء:،قُُْٔ ،ُطالرياض، 

ُْ.  
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد  ابف عطية

ىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ عبد ِْٓ تالرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )
 ىػ. ُِِْ ،ُطبيركت،  –الشافي محمد، دار الكتب العممية 

ُٓ.  

الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف  القرطبي
ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني ُٕٔ تفرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )

براىيـ أطفي ـ، عدد  ُْٔٗ-ىػ ُّْٖ، ِطالقاىرة،  –ش، دار الكتب المصرية كا 
 جزءا. َِاألجزاء: 

ُٔ.  

فتحي البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف  الًقن كجي
ىػ(، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: َُّٕ تلطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقن كجي )

يدىا خادـ العمـ عىبد اهلل ب ارم، المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى -ف إبراىيـ األنصى
 .ُٓـ، عدد األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت عاـ النشر: 

ُٕ.  

 ََٕتفسير القرآف العظيـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ] ابف كثير
 ،ِطنشر كالتكزيع، ىػ [، المحقؽ: سامي بف محمد سبلمة، دار طيبة لم ْٕٕ-

، مصدر الكتاب: مكقع مجمع الممؾ فيد ٖـ ،عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ َُِْ
 www.qurancomplex.comلطباعة المصحؼ الشريؼ، 
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

ُٖ.  
مختصر تفسير ابف كثير، اختصار كتحقيؽ محمد عمي الصابكني، دار القرآف الكريـ،  ابف كثير

 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُِْ، ٕطلبناف،  –بيركت 

ُٗ.  
تفسير الماكردم = النكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب  ردمالماك 

ىػ(، المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد َْٓ تالبصرم البغدادم، الشيير بالماكردم )
 .ٔبيركت، عدد األجزاء:  -بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية

َِ.  
محمد رشيد 
بف عمي 

 رضا

المنار(، محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف تفسير القرآف الحكيـ )تفسير 
ىػ(، الييئة ُّْٓ تبف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة القممكني الحسيني)

 .ُِـ، عدد األجزاء:  َُٗٗالمصرية العامة لمكتاب، سنة النشر: 

ُِ.  

مكى بف 
 أبى طالب

مو، كجمؿ مف فنكف اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكا
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني  عمكمو، أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

ىػ(، المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية ّْٕ تثـ األندلسي القرطبي المالكي )
جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي،  -الدراسات العميا كالبحث العممي 

جامعة الشارقة، -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية -اب كالسنة مجمكعة بحكث الكت
 ُّـ، عدد األجزاء:  ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُط

 كتب السنة النبوية، وشروحيا.

 السنة النبوية:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  

صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  ابف حباف
ٍعبدى، التميم ىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط، ّْٓي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )ت مى

جزء كمجمد  ُٕ) ُٖ، عدد األجزاء: ُّٗٗ – ُُْْ، ِطبيركت،  –مؤسسة الرسالة
رقمو في ط  - ُفيارس(، الكتاب مرتبط بالتعميقات الحساف لؤللباني، كمع كؿ حديث 

خبلصة حكـ الشي  شعيب  – ِ. باكزير )تحقيؽ الشي  األلباني( )عند اختبلؼ الرقـ(
 التعميؽ الكامؿ لمشي  األلباني. - ّاألرنؤكط.

ِ.  

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو  البخارم
اهلل البخارم الجعفي، المحقؽ:  كأيامو = صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد

ار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد زىير بف ناصر الناصر، د
، الكتاب ضمف خدمة ٗىػ، عدد األجزاء: ُِِْ، ُمحمد فؤاد عبد الباقي(، ط
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
التخريج، كمتف مرتبط بشرحيو فتح البارم البف رجب، كالبف حجر، كمع الكتاب: شرح 

ة جامع-كتعميؽ د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية الشريعة 
 )كالجزء كالصفحة( في ط البغا، يميو تعميقو، ثـ أطرافو. دمشؽ، كالتالي: رقـ الحديث

ّ.  
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  البييقي ٍسرى السنف الكبرل، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 –ىػ(، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت ْٖٓ تالبييقي )
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْ، ّطلبناف، 

ْ.  
ٍكًجردم الخراساني، أبك  البييقي ٍسرى اآلداب لمبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ(، اعتنى بو كعمؽ عميو: أبك عبد اهلل السعيد المندكه، مؤسسة ْٖٓبكر البييقي )ت 
 .ُـ، عدد األجزاء: ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُلبناف، ط –الكتب الثقافية، بيركت

ٓ.  
الجامع الصحيح سنف الترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي، دار  مذمالتر 

، ٓبيركت، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، عدد األجزاء:  –إحياء التراث العربي
 األحاديث مذيمة بحكـ األلباني عمييا.

ٔ.  

حمد بف المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف م الحاكـ
حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت 

، ُبيركت، ط –ىػ(، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية َْٓ
 .ْ، عدد األجزاء: َُٗٗ – ُُُْ

ٕ.  

ٌسي المنتخب مف مسند عبد بف حميد، أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر الكى  ابف حميد
ىػ(، المحقؽ: صبحي البدرم السامرائي ، ِْٗكيقاؿ لو: الكىٌشي بالفتح كاإلعجاـ )ت 

،عدد ُٖٖٗ – َُْٖ، ُالقاىرة، ط –محمكد محمد خميؿ الصعيدم، مكتبة السنة 
 .ُاألجزاء: 

ٖ.  
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  ابف حنبؿ

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د  -ىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكطُِْ)ت الشيباني 
 ـ.ََُِ-ىػ ُُِْ، ُعبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط

ٗ.  

سنف الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف  الدارقطني
ضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب ىػ(، حققو ك ّٖٓبف دينار البغدادم الدارقطني )ت 

األرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ، مؤسسة 
 ٓـ، عدد األجزاء:  ََِْ -ىػ  ُِْْ، ُلبناف، ط –الرسالة، بيركت 
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 المرجع الكاتب ـ

َُ.  
المراسيؿ، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  أبك داكد

 –ىػ(، المحقؽ: شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة ِٕٓ)ت األزدم الساًجٍستاني 
 .ُ، عدد األجزاء: َُْٖ، ُبيركت، ط

ُُ.  

مسند اإلماـ الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع  الشافعي
ىػ(، رتبو عمى َِْبف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )ت 

د عابد السندم، عرؼ لمكتاب كترجـ لممؤلؼ: محمد زاىد بف األبكاب الفقيية: محم
الحسف الككثرم، تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف: 

السيد يكسؼ عمي الزكاكم الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العممية، 
 .ِـ، عدد األجزاء:  ُُٓٗ -ىػ  َُّٕلبناف، عاـ النشر:  –بيركت 

ُِ.  
ابف أبي 

 شيبة
المصنؼ في األحاديث كاآلثار، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ 

ىػ(. المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة ِّٓبف عثماف بف خكاستي العبسي )ف 
 .ٕ، عدد األجزاء: َُْٗ، ُالرياض ط -الرشد 

ُّ.  
الحميرم اليماني الصنعاني )ت المصنؼ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع  الصنعاني

اليند، يطمب مف: -المجمس العممي ،ىػ(، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظميُُِ
 .ُُ، األجزاء: َُّْ، ِبيركت ط -المكتب اإلسبلمي 

ُْ.  
المعجـ األكسط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  الطبراني

ؽ بف عكض اهلل بف محمد، عبد المحسف بف ىػ(، المحقؽ: طار َّٔالطبراني )ت 
 .َُالقاىرة، األجزاء:  –إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 

ُٓ.  

ني إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ  القىٍسطىبل 
ىػ(، المطبعة الكبرل ِّٗالقسطبلني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف )ت 

، تجد بيذا الكتاب: نص َُىػ، عدد األجزاء:  ُِّّ، ٕرية، مصر، طاألمي
الصحيح، مكزعا عمى مكاضعو مف الشرح، كمشككال، كترقيـ الكتب كاألبكاب 

 كاألحاديث، بترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، أطراؼ األحاديث عند أكؿ كركد لمحديث.

ُٔ.  

ي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رض ابف كثير
العمـ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت 

 -ىػ ُُُْ، ُالمنصكرة، ط –ىػ(، المحقؽ: عبد المعطي قمعجي، دار الكفاء ْٕٕ
 .ِـ، عدد األجزاء: ُُٗٗ

يني، كماجة اسـ أبيو يزيد سنف ابف ماجو، ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزك  ابف ماجو  .ُٕ
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
فيصؿ  -ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ِّٕ)ت 

. الكتاب متف مرتبط بشرح )السيكطي كآخريف( ِعيسى البابي الحمبي عدد األجزاء: 
 كبشرح السندم.

ُٖ.  

ىػ(، ُٕٗمكطه اإلماـ مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت  مالؾ
صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

. ُـ، عدد األجزاء:  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔلبناف، عاـ النشر:  –العربي، بيركت 
 الكتاب متف مرتبط بشركحو: التمييد كاالستذكار كتنكير الحكالؾ.

ُٗ.  
يف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ، أبك الحس مسمـ

القشيرم النيسابكرم، دار الجيؿ بيركت + دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت، عدد األجزاء: 
 ثمانية أجزاء في أربع مجمدات.

َِ.  

معمر بف 
 راشد

الجامع )منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ(، معمر بف أبي عمرك راشد األزدم 
ىػ(، المحقؽ: حبيب الرحمف ُّٓمكالىـ، أبك عركة البصرم، نزيؿ اليمف )ت 

 َُّْ، ِاألعظمي، المجمس العممي بباكستاف، كتكزيع المكتب اإلسبلمي ببيركت، ط
 مف المصنؼ(. ُُ، َُ)األجزاء  ِىػ عدد األجزاء: 

ُِ.  
سنف سعيد بف منصكر، أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني  ابف منصكر

، ُاليند، ط –رحمف األعظمي، الدار السمفية ىػ(، المحقؽ: حبيب الِِٕ)ت 
 .ُِـ، عدد األجزاء: ُِٖٗ-ىػ َُّْ

ِِ.  

المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف  النسائي
ىػ( تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، مكتب المطبكعات َّّعمي الخراساني، النسائي )ت 

كمجمد لمفيارس(  ٖ) ٗ، عدد األجزاء: ُٖٔٗ – َُْٔ، ِحمب ط -اإلسبلمية 
 الكتاب مذيؿ بهحكاـ األلباني، كىك متف مرتبط بشرح السيكطي كالسندم.

 شروح الحديث والتخريج:

 المرجع الكاتب ـ
إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، محمد ناصر الديف األلباني )ت  األلباني  .ُ

 -ىػ  َُْٓ، ِبيركت، ط –لمكتب اإلسبلميا، ىػ(، إشراؼ: زىير الشاكيشَُِْ
 كمجمد لمفيارس(. ٖ) ٗـ عدد األجزاء: ُٖٓٗ
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
ىػ(، مصدر َُِْصحيح كضعيؼ سنف الترمذم، محمد ناصر الديف األلباني )ت  األلباني  .ِ

مف إنتاج مركز نكر  -المجاني  -الكتاب: برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية 
 إلسكندرية.اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة با

صحيح الجامع الصغير كزياداتو، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح  األلباني  .ّ
ىػ(، المكتب اإلسبلمي، عدد َُِْبف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني )ت 

 .ِاألجزاء: 
تجيبي المنتقى شرح المكطه، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث ال الباجي  .ْ

، ُبجكار محافظة مصر، ط -ىػ(، مطبعة السعادةْْٕ)ت  القرطبي الباجي األندلسي
، بدكف تاري (، عدد ِط –ىػ، )ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة  ُِّّ

 ، المكطه بهعمى الصفحة، يميو شرح الباجي.ٕاألجزاء: 
ف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ شرح صحيح البخارم البف بطاؿ، ابف بطاؿ أبك الحس ابف بطاؿ  .ٓ

السعكدية، الرياض،  -ىػ( ، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشدْْٗ)ت 
 .َُـ، األجزاء: ََِّ -ىػ ُِّْ، ِط

شرح السنة، محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم  البغكم  .ٔ
محمد زىير الشاكيش، المكتب  -ىػ(، تحقيؽ: شعيب األرنؤكطُٔٓالشافعي )ت 
 .ُٓـ، عدد األجزاء: ُّٖٗ -ىػ َُّْ، ِدمشؽ، بيركت، ط -اإلسبلمي 

فتح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني  ابف حجر   .ٕ
، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد ُّٕٗبيركت،  -الشافعي، دار المعرفة 

بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، عميو  الباقي، قاـ
 .ُّتعميقات: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز، عدد األجزاء: 

الدراية في تخريج أحاديث اليداية، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  ابف حجر   .ٖ
المدني، دار  ىػ(، المحقؽ: السيد عبد اهلل ىاشـ اليمانيِٖٓحجر العسقبلني )ت 

 ِبيركت، عدد األجزاء:  –المعرفة
ٍمزىة   .ٗ ابف حى

سىٍيني  الحي
البياف كالتعريؼ في أسباب كركد الحديث الشريؼ، إبراىيـ بف محمد بف محمد كماؿ 
سىٍيني الحنفي الدمشقٌي )ت  ٍمزىة الحي الديف ابف أحمد بف حسيف، برىاف الديف ابف حى

 .ُِبيركت، األجزاء:  –دار الكتاب العربي ىػ(، المحقؽ: سيؼ الديف الكاتب، َُُِ
معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد ، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف  الخطابي  .َُ

، ُحمب، ط –ىػ(، المطبعة العممية ّٖٖالخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )ت 
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
 ـ. ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ

ابف دقيؽ   .ُُ
 العيد

، محمد بف عمي بف كىب بف مطيع، أبك الفتح، تقي ـإحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكا
مطبعة  ىػ (، َِٕ - ِٓٔالديف القشيرم، المعركؼ كهبيو كجده بابف دقيؽ العيد،)
، عمدة األحكاـ بهعمى ِالسنة المحمدية، بدكف طبعة كبدكف تاري  عدد األجزاء: 

 الصفحة، يميو شرح ابف دقيؽ العيد.
الذىبي   .ُِ

 شمس الديف
ؽ في أحاديث التعميؽ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف تنقيح التحقي

ىػ(، المحقؽ : مصطفى أبك الغيط عبد الحي ْٖٕعثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت 
 ـ َََِ-ىػ ُُِْ، ُالرياض، ط –عجيب، دار الكطف 

رقاني   .ُّ اني شرح الزرقاني عمى مكطه اإلماـ مالؾ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرق الزُّ
القاىرة،  –المصرم األزىرم، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الثقافة الدينية 

 .ْـ، عدد األجزاء: ََِّ -ىػ ُِْْ، ُط
نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، جماؿ  الزيمعي  .ُْ

قدـ لمكتاب:  ىػ(،ِٕٔالديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي )ت 
محمد يكسؼ البىنيكرم، صححو ككضع الحاشية: عبد العزيز الديكبندم الفنجاني، إلى 

كتاب الحج، ثـ أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم، المحقؽ: محمد عكامة، مؤسسة 
 –جدة  -لبناف/ دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية-بيركت  -الرياف لمطباعة كالنشر

 .ْ، عدد األجزاء: ـُٕٗٗق، ُُْٖ، ُالسعكدية، ط
ىػ(، َُِٓنيؿ األكطار، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )ت  الشككاني  .ُٓ

ـ ُّٗٗ -ىػ ُُّْ، ُدار الحديث، مصر، ط، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي
 ، منتقى األخبار بهعمى الصفحة، يميو شرح الشككاني.ٖعدد األجزاء: 

ابف عبد   .ُٔ
 البر

في المكطه مف المعاني كاألسانيد، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد التمييد لما 
ىػ(، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد ّْٔبف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت 

 -العمكم ، محمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
 .ِْىػ، عدد األجزاء:  ُّٕٖالمغرب، عاـ النشر: 

ابف   .ُٕ
 لعثيميفا

ىػ(، دار ُُِْ تشرح رياض الصالحيف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )
 .ٔىػ، عدد األجزاء:  ُِْٔالكطف لمنشر، الرياض، 
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 المرجع الكاتب ـ
عمدة القارم شرح صحيح البخارم، أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد  العيني  .ُٖ

 –اء التراث العربي ىػ(، دار إحيٖٓٓبف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني )ت 
 .ُِ×  ِٓبيركت عدد األجزاء: 

بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم  ابف القطاف  .ُٗ
ىػ(، المحقؽ: د. الحسيف آيت سعيد، دار ِٖٔ)ت الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف

 منيا مجمد فيارس.ٔـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗ-ىػُُْٖ،  ُالرياض، ط –طيبة 
التعميؽ الممجد عمى مكطه محمد )شرح لمكطه مالؾ بركاية محمد بف الحسف(، محمد  المكنكم  .َِ

عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم، أبك الحسنات )ت 
ىػ(، تعميؽ كتحقيؽ: تقي الديف الندكم أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات َُّْ

 . ّـ، عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ْتحدة، دار القمـ، دمشؽ، طالعربية الم
المبل عمي   .ُِ

 القارم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف 

 -ىػ ُِِْ، ُلبناف، ط –ىػ(، دار الفكر، بيركت َُُْالمبل اليركم القارم )ت 
 .ٗـ، عدد األجزاء: ََِِ

فيض القدير شرح الجامع الصغير، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  ناكمالم  .ِِ
ىػ(، َُُّ)ت  العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم

 .ٔ، عدد األجزاء: ُّٔٓ، ُمصر، ط –المكتبة التجارية الكبرل
حيي الديف يحيى بف شرؼ النككم المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، أبك زكريا م النككم  .ِّ

في  ُٖ، عدد األجزاء: ُِّٗ، ِبيركت، ط –ىػ(، دار إحياء التراث العربئٕٔ)ت 
 مجمدات. ٗ

 كتب العقيدة اإلسالمية:

 المرجع الكاتب ـ

 آماؿ العمرك ُ .ُ
األلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية، آماؿ بنت عبد العزيز العمرك، عدد 

 .ُاألجزاء: 

 كتب أصوؿ الفقو:

 المرجع الكاتب ـ

نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ، عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنكم الشافعٌي،  اإلسنكم  .ُ
، ُلبناف، ط-بيركت-ىػ(، دار الكتب العممية ِٕٕأبك محمد، جماؿ الديف )ت 



 

  }251 { 
 

  

 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
 .ُـ، عدد األجزاء: ُٗٗٗ -ىػَُِْ

صكؿ، المحقؽ: د. محمد حسف ىيتك، مؤسسة التمييد في تخريج الفركع عمى األ اإلسنكم  .ِ
 .ُ، األجزاء: ََُْ، ُبيركت، ط –الرسالة

ّ.  
بياف المختصر شرح مختصر ابف الحاجب، محمكد بف عبد الرحمف )أبي القاسـ( ابف  األصفياني

ىػ(، المحقؽ: محمد ْٕٗأحمد بف محمد، أبك الثناء، شمس الديف األصفياني )ت 
 .ّـ، عدد األجزاء: ُٖٔٗىػ / َُْٔ، ُكدية، طمظير بقا، دار المدني، السع

ْ.  
ابف امير 

 حاج
التقرير كالتحبير، أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف 

، ِىػ(، دار الكتب العممية، طٕٖٗأمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي )ت 
 .ّـ، عدد األجزاء: ُّٖٗ -ىػ َُّْ

ٓ.  
ؿ في شرح لب األصكؿ، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، غاية الكصك  األنصارم

ىػ(، دار الكتب العربية الكبرل، مصر ِٔٗزيف الديف أبك يحيى السنيكي )ت 
 .ُ)أصحابيا: مصطفى البابي الحمبي كأخكيو(، عدد األجزاء: 

ٔ.  
محمد بف اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف  اآلمدم

ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، ُّٔسالـ الثعمبي اآلمدم )ت 
 .ْلبناف، عدد األجزاء:  -دمشؽ -بيركت

ٕ.  

الكتاب: كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، المؤلؼ: عبد العزيز بف أحمد بف  البخارم
مي، الطبعة: ىػ(، دار الكتاب اإلسبلَّٕ تمحمد، عبلء الديف البخارم الحنفي )

بهعمى الصفحة يميو « أصكؿ البزدكم.»ْبدكف طبعة كبدكف تاري ، عدد األجزاء: 
 لعبلء الديف البخارم.« كشؼ األسرار»شرحو 

ٖ.  
شرح البدخشي مناىج العقكؿ لئلماـ محمد بف الحسف البدخشي، كمعو شرح اإلسنكم  البدخشي

ىما شرح منياج الكصكؿ في نياية السكؿ لئلماـ جماؿ الديف عبد الريـ اإلسنكم، كبل
 عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم. مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده باألزىر بمصر.

ٗ.  
المعتمد في أصكؿ الفقو، محمد بف عمي الطيب أبك الحسيف البىٍصرم المعتزلي )ت  البىٍصرم 

، عدد َُّْ، ُبيركت، ط –ىػ(، المحقؽ: خميؿ الميس، دار الكتب العممية ّْٔ
 .ِ: األجزاء

َُ.  
ىػ(، ّٕٗشرح التمكيح عمى التكضيح، سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )ت  التفتازاني

ؿا »، ِمكتبة صبيح بمصر، بدكف طبعة كبدكف تاري ، عدد األجزاء:  الت ٍكًضيح ًفي حى
« التمكيح عمى التكضيح»لممحبكبي بهعمى الصفحة يميو شرحو « غىكىاًمًض الت ٍنًقيحً 



 

  }252 { 
 

  

 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
 لمتفتازاني.

ىػ(، َّٕالفصكؿ في األصكؿ، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )ت  الجصاص  .ُُ
 .ْـ، عدد األجزاء:ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، ِكزارة األكقاؼ الككيتية. ط

سٍف الجيزاني،  الجيزاني  .ُِ معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة، محم د بٍف حسىٍيف بف حى
 .ُعدد األجزاء:  ىػ، ُِْٕ، ٓدار ابف الجكزم، ط

ُّ.  

شرح مختصر المنتيى األصكلي لئلماـ أبي عمرك عثماف ابف الحاجب المالكي شرحو  ابف الحاجب
العبلمة القاضي عضد الديف عبد الرحمف اإليجي، كعمى المختصر كالشرح حاشية 

العبلمة سعد الديف التفتازاني، كحاشية  السيد الشريؼ الجرجاني، تحقيؽ: محمد حسف 
 ىػ.ُِْْ-ـََِْ، ُلبناف، ط -، دار الكتب العممية، بيركتإسماعيؿ

ُْ.  
المحصكؿ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب  الرازم

ىػ(، تحقيؽ: الدكتكر طو جابر فياض َٔٔبفخر الديف الرازم خطيب الرم )ت 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ، ّالعمكاني، مؤسسة الرسالة، ط

ُٓ.  
القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، د. محمد مصطفى الزحيمي، عميد  الزحيمي

، ُدمشؽ، ط –جامعة الشارقة، دار الفكر  -كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية 
 .ِـ، عدد األجزاء:  ََِٔ -ىػ  ُِْٕ

ُٔ.  
هلل بف بيادر البحر المحيط في أصكؿ الفقو، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي

 .ٖـ، عدد األجزاء: ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، ُىػ(، دار الكتبي، طْٕٗالزركشي )ت 

ُٕ.  

د  -د سيد عبد العزيز  تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكي، تحقيؽ: الزركشي
عبد اهلل ربيع، المدرساف بكمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية بجامعة األزىر، مكتبة 

حياء التراث قرطبة لمبحث ا  -ىػ  ُُْٖ، ُتكزيع المكتبة المكية، ط -لعممي كا 
 ـ. ُٖٗٗ

ُٖ.  

اإلبياج في شرح المنياج ))منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم )ت  السبكي
ىػ((، تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف ٖٕٓ

بيركت،  –عبد الكىاب، دار  الكتب العممية يحيي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر 
 .ّـ، عدد األجزاء:  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔعاـ النشر: 

ُٗ.  
ىػ(، دار ُٕٕاألشباه كالنظائر، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )ت  السبكي

 .ِـ،عدد األجزاء:ُُٗٗ -ىػُُُْ، ُالكتب العممية، ط
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َِ.  
بي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت أصكؿ السرخسي، محمد بف أحمد بف أ السرخسي

 .ِبيركت، عدد األجزاء:  –ىػ(، دار المعرفة ّْٖ

ُِ.  
ىػ(، دار ُُٗاألشباه كالنظائر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت  السيكطي

 .ُـ، عدد األجزاء: َُٗٗ -ىػ ُُُْ، ُالكتب العممية،، ط

ِِ.  
المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت المكافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد  الشاطبي

 ُىػ(، المحقؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، طَٕٗ
 .ٕـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ

ِّ.  
الرسالة، الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف  الشافعي

ىػ(، المحقؽ: أحمد َِْمكي )ت عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي ال
 ـَُْٗىػ/ُّٖٓ، ُشاكر، مكتبو الحمبي، مصر، ط

ِْ.  
الكصؼ المناسب لشرع الحكـ، أحمد بف محمكد بف عبد الكىاب الشنقيطي، عمادة  الشنقيطي

 .ُىػ، األجزاء: ُُْٓ، ُالبحث العممي، بالجامعة اإلسبلمية، بالمدينة المنكرة، ط

ِٓ.  

إجابة السائؿ شرح بغية اآلمؿ، محمد بف إسماعيؿ بف صبلح أصكؿ الفقو المسمى  الصنعاني
بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ 

ىػ(، المحقؽ: القاضي حسيف بف أحمد السياغي كالدكتكر ُُِٖكهسبلفو باألمير )ت 
 .ُزاء: ، األجُٖٔٗ، ُبيركت، ط –حسف محمد مقبكلي األىدؿ، مؤسسة الرسالة 

ِٔ.  
شرح مختصر الركضة، سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم، أبك  الطكفي

ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة ُٕٔالربيع، نجـ الديف )ت 
 .ّـ، عدد األجزاء: ُٕٖٗىػ /  َُْٕ، ُالرسالة، ط

ِٕ.  

ابف عبد 
 السبلـ 

ك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، أب
ىػ(، راجعو َٔٔأبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت 

القاىرة، )كصكرتيا دكر  –كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية 
طبعة: جديدة  القاىرة(، -بيركت، كدار أـ القرل -عدة مثؿ: دار الكتب العممية 

 .ِـ، عدد األجزاء: ُُٗٗ -ىػ  ُُْْمضبكطة منقحة، 

ِٖ.  

عبد الكريـ 
 النممة

ًف، )تحريره لمساًئًمو كدراستيا دراسةن نظري ةن  كًؿ الًفٍقًو اٍلميقىارى اٍلمييىذ بي في ًعٍمـً أيصي
 َُِْ: ُالرياض، ط –تطبيقي ةن(، عبد الكريـ بف عمي بف محمد النممة، مكتبة الرشد 

، تنبيو: تكجد بالنسخة الكرقية لمكتاب أخطاء ٓعدد األجزاء:  ـ، ُٗٗٗ -ػ ى
 كتصحيحات في اآليات القرآنية فاقت الحصر.
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ِٗ.  
عبد اهلل بف 

يعقكب 
 اليعقكب

تيسيري عمـ أصكؿ الفقو، المؤلؼ: عبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب 
، ُلبناف، ط –تكزيع، بيركت الجديع العنزم، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كال

 .ُـ، عدد األجزاء:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ

َّ.  
ىػ(، تحقيؽ: محمد َٓٓالمستصفى، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت  الغزالي

ـ، عدد ُّٗٗ -ىػ ُُّْ، ُعبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية، ط
 .ُاألجزاء:

ُّ.  
مخيؿ كمسالؾ التعميؿ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، تحقيؽ: شفاء الغميؿ في بياف الشبو كال الغزالي

ـ، كالطبعة التي حققيا: الشي  زكريا عميرات، بيركت دار ُُٕٗأحمد الكبيسي، 
 ـ.ُٗٗٗ، ُالكتب العممية، ط

ِّ.  

العدة في أصكؿ الفقو، القاضي أبك يعمى، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف  ابف الفراء
عمؽ عميو كخرج نصو: د أحمد بف عمي بف سير ىػ(، حققو ك ْٖٓالفراء )ت 

جامعة الممؾ محمد بف  -المباركي، األستاذ المشارؾ في كمية الشريعة بالرياض 
أجزاء  ٓـ، عدد األجزاء :  َُٗٗ -ىػ  َُُْ، ِسعكد اإلسبلمية، بدكف ناشر، ط

 في ترقيـ مسمسؿ كاحد.

ّّ.  
بف محمد، شمس الديف الفنارم )أك  فصكؿ البدائع في أصكؿ الشرائع، محمد بف حمزة الفنارم

ىػ(، المحقؽ: محمد حسيف محمد حسف إسماعيؿ، دار ّْٖالفىنىرم( الركمي )ت 
 .ِىػ، عدد األجزاء:  ُِْٕ –ـ  ََِٔ، ُلبناف، ط –الكتب العممية، بيركت 

ّْ.  

ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك  ابف قدامة
د مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ محم

ىػ(، مؤسسة الرٌياف لمطباعة َِٔالدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة المقدسي )ت 
 .ِـ، األجزاء: ََِِ-ىػُِّْ، ِكالنشر كالتكزيع، ط

ّٓ.  

الديف أحمد بف إدريس الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ، أبك العباس شياب  القرافي
ىػ(، عالـ الكتب، بدكف طبعة ْٖٔبف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي )ت 

الفركؽ = أنكار البركؽ في »بهعمى الصفحة: كتاب  -ْكبدكف تاري ، عدد األجزاء: 
كىك حاشية الشي  « إدرار الشركؽ عمى أنكار الفركؽ»لمقرافي كبعده: « أنكاء الفركؽ

ىػ( لتصحيح بعض األحكاـ كتنقيح ِّٕ المعركؼ بابف الشاط )قاسـ بف عبد اهلل
لمشي  « تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية»بعض المسائؿ، بعده: 

 ىػ(.ُّٕٔمحمد بف عمي بف حسيف مفتى المالكية بمكة المكرمة )
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ّٔ.  
محمد 
 الرككي

، نظرية التقعيد الفقيي كأثره في اختبلؼ الفقياء، محمد الر  ككي، بيركت، دار ابف حـز
 ـ.َََِ، ُط

ّٕ.  

ًنٍيفىةى النٍُّعمىاًف، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد،  ابف نجيـ مىى مىٍذىىًب أىًبٍي حى اأٍلىٍشبىاهي كىالن ظىاًئري عى
ىػ(، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشي  َٕٗالمعركؼ بابف نجيـ المصرم )ت 

ـ،  ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُلبناف، ط –ت زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيرك 
 .ُعدد األجزاء: 

ّٖ.  

فتح القدير، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ )ت  ابف اليماـ
، بهعمى الصفحة َُىػ(، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف تاري ، عدد األجزاء: ُٖٔ

« نتائج األفكار»بف اليماـ كتكممتو  لمكماؿ« فتح القدير»كتاب اليداية لممرغيناني يميو 
 لقاضي زاده.

ّٗ.  

نياية الكصكؿ في دراية األصكؿ لمشي  صفي الديف محمد بف عبد الرحيـ األرمكم  اليندم
اليندم، أصؿ ىذا الكتاب رسالتي دكتكراه مف جامعة اإلماـ بالرياض، الدكتكر: 

كتبة التجارية بمكة صالح بف سميماف اليكسؼ، كالدكتكر: سعد بف سالـ السكيح، الم
 المكرمة.

 كتب المذاىب الفقيية:

 المذىب الحنفي:

 المرجع الكاتب ـ
مىاؿ  ِ .ِِ الجى

 المىمىطي
المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار، يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك المحاسف 

 .ِألجزاء: ابيركت،  –ىػ(. عالـ الكتب َّٖجماؿ الديف المىمىطي الحنفي) ت 
ًبيًدمٌ   .ِّ ًبيًدٌم اليمني الحنفي)ت  الز  الجكىرة النيرة، أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الز 

 .ِىػ،عدد األجزاء:ُِِّ،ُىػ(، المطبعة الخيرية. طََٖ
، عثماف بف عمي بف محجف البارعي،  الزيمعي  .ِْ ٍمًبيا تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشا

ىػ(.الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف  ّْٕفخر الديف الزيمعي الحنفي )ت 
ٍمًبيُّ )ت  ىػ(، المطبعة الكبرل  َُُِأحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشا

(، ِىػ، )ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي ط ُُّّ، ُبكالؽ، القاىرة، ط -األميرية 
ٍمًبيا بهسفميا.  تبييف الحقائؽ بهعمى الصفحة كحاشية الشا

ىػ(، دار ّْٖالمبسكط، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت  السرخسي  .ِٓ
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 .َّـ، األجزاء: ُّٗٗ-ىػُُْْبيركت، بدكف طبعة، تاري  النشر:  –المعرفة 

تحفة الفقياء، محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عبلء الديف السمرقندم )ت نحك  السمرقندم  .ِٔ
 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، ِلبناف، ط –ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت َْٓ

حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار. ابف عابديف، دار الفكر  ابف عابديف ُ .ِٕ
 .ٖـ، مكاف النشر بيركت، األجزاء َََِ -ىػ ُُِْلمطباعة كالنشر. سنة النشر

عمر بف عبد العزيز  رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف، محمد أميف بف ابف عابديف  .ِٖ
 -ىػ ُُِْ، ِبيركت، ط-ىػ(. دار الفكرُِِٓعابديف الدمشقي الحنفي )ت 

الدر المختار لمحصفكي شرح تنكير األبصار »، ٔـ. عدد األجزاء: ُِٗٗ
رد » عميو، المسماة «عابديف  حاشية ابف» بهعمى الصفحة يميو « لمتمرتاشي
 «.المحتار

ك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف البناية شرح اليداية، أب العينى  .ِٗ
بيركت، لبناف،  -ىػ(. دار الكتب العممية ٖٓٓالغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )ت 

بهعمى « اليداية لممرغيناني»، ُّـ، عدد األجزاء:  َََِ -ىػ  َُِْ، ُط
 لمعيني.« البناية شرح اليداية»الصفحة يميو 

(، دار الكتاب ٕٖٓفي ترتيب الشرائع، عبلء الديف الكاساني، )ت بدائع الصنائع  الكاساني  .َّ
 .ٕ، مكاف النشر بيركت، األجزاء ُِٖٗالعربي، سنة النشر 

المحيط البرىاني في الفقو النعماني، أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد  ابف مىازىةى   .ُّ
المحقؽ: عبد الكريـ سامي  ىػ(،ُٔٔالعزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم الحنفي )ت 

ـ، عدد ََِْ -ىػ  ُِْْ، ُلبناف، ط –الجندم، دار الكتب العممية، بيركت
 .ٗاألجزاء: 

اليداية في شرح بداية المبتدم، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني  المرغيناني  .ِّ
ء ىػ(. المحقؽ: طبلؿ يكسؼ، دار إحياّٗٓالمرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف )ت 

 .ْلبناف. عدد األجزاء:  -بيركت  -التراث العربي 
مختصر المزني )مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(، إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك  المزني  .ّّ

ـ، َُٗٗ/ قَُُْبيركت، سنة النشر:  –ىػ(، دار المعرفة ِْٔإبراىيـ المزني )ت 
 مف كتاب األـ(. ٖ)يقع في الجزء  ُعدد األجزاء: 
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ
أك منبل أك  -درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل خسركمبل   .ّْ

ىػ(، دار إحياء الكتب العربية، بدكف طبعة كبدكف تاري ، ٖٖٓخسرك )ت  -المكلى
 . مع الكتاب حاشية الشرنببللي.ِعدد األجزاء: 

المكصمي البمدحي، مجد  االختيار لتعميؿ المختار، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي  .ّٓ
ىػ(. عمييا تعميقات: الشي  محمكد أبك دقيقة)مف ّٖٔالديف أبك الفضؿ الحنفي )ت 

القاىرة )كصكرتيا -عمماء الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف سابقا(، مطبعة الحمبي
، ٓـ.عدد األجزاء: ُّٕٗ -ىػ  ُّٔٓبيركت(، تاري  النشر:  -دار الكتب العممية 

 البف مكدكد المكصمي بهعمى الصفحة، يميو شرحو لممؤلؼ نفسو.« تكلالمختار لمف»
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ  ابف نجيـ  .ّٔ

ىػ(، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي َٕٗالمصرم )ت 
كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف،  ىػ(، ُُّٖالطكرم الحنفي القادرم )ت بعد 

 .ٖبدكف تاري ، عدد األجزاء:  - ِدار الكتاب اإلسبلمي، ط

 المذىب المالكي:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  
المدخؿ، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي الشيير بابف  ابف الحاج

 .ْف تاري ، عدد األجزاء: ىػ(، دار التراث. بدكف طبعة كبدك ّٕٕالحاج )ت 

ِ.  
الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني، صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم  األزىرم

 .ُبيركت، عدد األجزاء:  -ىػ(. المكتبة الثقافية ُّّٓ)ت 

ّ.  

التيذيب في اختصار المدكنة، خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم القيركاني، أبك  البراذعي
ىػ(، دراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد األميف كلد ِّٕابف البراذعي المالكي )ت  سعيد

حياء التراث، دبي، ط ، ُمحمد سالـ بف الشي ، دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا 
. )تنبيو( : المقدمة كالحكاشي ليست مف ْـ، عدد األجزاء:  ََِِ -ىػ  ُِّْ

 المطبكع بؿ مف مطبكعة أخرل.

ْ.  
يف في الفقو المالكي، أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم التمق الثعمبي

ىػ(، المحقؽ: ابي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني، دار ِِْالمالكي )ت 
 .ِـ، عدد األجزاء: ََِْ-ىػُِْٓ، ُالكتب العممية. ط

ٓ.  
بد اهلل، ابف جزم الكمبي القكانيف الفقيية، أبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف ع ابف جزم

 .ُىػ(، عدد األجزاء: ُْٕ)ت  الغرناطي
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

ٔ.  
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف  الحطاب 

ىػ(، ْٓٗعبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت 
 .ٔـ، األجزاء: ُِٗٗ -ىػ ُُِْ، ّدار الفكر، ط

ٕ.  
شرح مختصر خميؿ لمخرشي، محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل )ت  الخرشي

 .ٖبيركت، بدكف طبعة كبدكف تاري ، األجزاء:  –ىػ(، دار الفكر لمطباعة َُُُ

ٖ.  
مختصر العبلمة خميؿ، خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي  خميؿ

 ىػُِْٔ، ُأحمد جاد، دار الحديث/القاىرة، طىػ(، المحقؽ: ٕٕٔالمصرم )ت 
 .ُمػ. عدد األجزاء: ََِٓ/

ٗ.  
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي )ت  الدسكقي

الشرح الكبير . »ْىػ(، دار الفكر. بدكف طبعة كبدكف تاري ، عدد األجزاء:َُِّ
  .«حاشية الدسكقي»هعمى الصفحة يميو ب« لمشي  أحمد الدردير عمى مختصر خميؿ

ابف رشد   .َُ
 القرطبي

ىػ(، دار َِٓالمقدمات المميدات، أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )ت 
 .ّـ، عدد األجزاء: ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ُالغرب اإلسبلمي، ط

ُُ.  
ابف رشد 
 القرطبي

ر بابف رشد الحفيد )ت بداية المجتيد كنياية المقتصد، أبك الكليد محمد بف أحمد الشيي
ـ،  ََِْ -ىػ ُِْٓالقاىرة، بدكف طبعة، تاري  النشر:  –ىػ(، دار الحديث ٓٗٓ

 .ْعدد األجزاء: 

ُِ.  

بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح  الصاكم
(، الصغير ىك شرح الشي  الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب ا اًلؾو اـً مى مى إٍلً

ىػ(، دار ُُِْأبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي )ت 
الشرح الصغير لمشي  الدردير »، ْالمعارؼ، بدكف طبعة كبدكف تاري ، عدد األجزاء:

 عميو.« حاشية الصاكم»بهعمى الصفحة يميو « لكتابو أقرب المسالؾ

ُّ.  

ابف عبد 
 البر

أىؿ المدينة، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد ابف عبد البر بف الكافي في فقو 
ىػ(. المحقؽ: محمد محمد أحيد كلد ماديؾ ّْٔعاصـ النمرم القرطبي )ت 

، ِالمكريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة العربية السعكدية. ط
 .ِـ، عدد األجزاء: َُٖٗىػ/ََُْ
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

ُْ.  

رح كفاية الطالب الرباني، أبك الحسف، عمي بف أحمد بف مكـر حاشية العدكم عمى ش  العدكم
ىػ(، المحقؽ: ُُٖٗالصعيدم العدكم )نسبة إلى بني عدم، بالقرب مف منفمكط( )ت 

بيركت، بدكف طبعة، تاري  النشر:  –يكسؼ الشي  محمد البقاعي، دار الفكر
الصفحة يميو بهعمى « كفاية الطالب الرباني. »ِـ، عدد األجزاء: ُْٗٗ -ىػ ُُْْ

 عميو« حاشية العدكم»

ُٓ.  

منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل  عميش
بيركت، بدكف طبعة، تاري  النشر:  –ىػ(، دار الفكر ُِٗٗالمالكي )ت 

بهعمى الصفحة يميو شرحو « مختصر خميؿ»، ٗـ. عدد األجزاء:ُٖٗٗىػ/َُْٗ
 ش.لمشي  عمي« منح الجميؿ»

ُٔ.  

منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل  عميش
 ىػَُْٗبيركت، بدكف طبعة، تاري  النشر:  –ىػ(، دار الفكرُِٗٗالمالكي )ت 

منح »بهعمى الصفحة يميو، شرحو « مختصر خميؿ. »ٗـ، عدد األجزاء:ُٖٗٗ/
 لمشي  عميش.« الجميؿ

ُٕ.  

لعباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير الذخيرة ، أبك ا القرافي
: سعيد ٔ، ِ: محمد حجي، جزء ُّ، ٖ، ُىػ(، المحقؽ: جزء ْٖٔبالقرافي )ت 
بيركت،  -: محمد بك خبزة، دار الغرب اإلسبلميُِ - ٗ، ٕ، ٓ - ّأعراب، جزء 

 كمجمد لمفيارس(. ُّ) ُْـ، عدد األجزاء:  ُْٗٗ، ُط

ُٖ.  

نة مف غيرىا مف األيمياًت. أبك محمد عبد اهلل بف  القيركاني يادات عمى مىا في المدىك  الن كادر كالزا
: ِ، ُىػ(، تحقيؽ: جػ ّٖٔ ت)أبي زيد( عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )

، ٗ، ٕ، ٓ: الدكتكر/ محم د حجي، جػ ْ، ّالدكتكر/ عبد الفتٌاح محمد الحمك، جػ 
: الدكتكر/ عبد اهلل المرابط ٔاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، جػ : األستُّ، ُُ، َُ

: األستاذ/ محمد األميف بكخبزة. جػ ٖالترغي، األستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، جػ 
 ُٓ، ُْ: الدكتكر/ أحمد الخطابي، األستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ، جػ ُِ

ـ، ُٗٗٗ، ُمي، بيركت، ط)الفيارس(: الدكتكر/ محم د حجي، دار الغرب اإلسبل
 )منيـ مجمد فيارس(.ُٓعدد األجزاء: 

ُٗ.  
ىػ(، دار الكتب ُٕٗالمدكنة، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت  مالؾ

 .ْعدد األجزاء:  ـ،ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُالعممية، ط
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

َِ.  

أك غنيـ( بف سالـ الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، أحمد بف غانـ ) النفراكم
ىػ(، دار الفكر، بدكف ُُِٔابف مينا، شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي )ت 

ٍيدو . »ِـ، عدد األجزاء: ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓطبعة. تاري  النشر:  ًرسىالىة اٍبًف أىًبي زى
كىاًنيا   لمنفراكم.« الفكاكو الدكاني»بهعمى الصفحة يمييا شرحيا « اٍلقىٍيرى

 عي:المذىب الشاف

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  

جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد، شمس الديف محمد بف أحمد بف  األسيكطي
ىػ(، حققيا َٖٖعمي بف عبد الخالؽ، المنياجي األسيكطي ثـ القاىرم الشافعي )ت 

 –كخرج أحاديثيا: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العممية بيركت 
 ـ. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ ،ُلبناف، ط

ِ.  

فتح الكىاب بشرح منيج الطبلب )ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك منيج الطبلب  األنصارم
الذم اختصره المؤلؼ مف منياج الطالبيف لمنككم(، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا 

ىػ(، دار الفكر لمطباعة كالنشر، ِٔٗاألنصارم، زيف الديف أبك يحيى، السنيكي )ت 
 .ِـ، عدد األجزاء: ُْٗٗ/ىػُُْْ

ّ.  

الغرر البيية في شرح البيجة الكردية، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم،  األنصارم
، كبهعمى الصفحة: كتاب ٓالمطبعة الميمنية، بدكف طبعة كبدكف تاري . عدد األجزاء:

ماـ أحمد لزكريا األنصارم، كبعده حاشية اإل« الغرر البيية في شرح البيجة الكردية»
 (، كبعده )مفصكال بفاصؿ(: حاشية العبلمة الشربيني. ِٗٗبف قاسـ العبادم )

ْ.  
، ْأسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا بف محمد األنصارم، عدد األجزاء:  األنصارم

 دار الكتاب اإلسبلمي، بدكف طبعة كبدكف تاري ، مع الكتاب حاشية الرممي الكبير.

ٓ.  

ًميٌ  ٍيرى لتجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج )منيج الطبلب اختصره ا البيجى
زكريا األنصارم مف منياج الطالبيف لمنككم ثـ شرحو في شرح منيج الطبلب(، 

ًمٌي المصرم الشافعي )ت  ٍيرى ىػ(، مطبعة ُُِِسميماف بف محمد بف عمر البيجى
شرح . »ْ، عدد األجزاء:ـَُٓٗ -ىػ ُّٗٔالحمبي. بدكف طبعة، تاري  النشر: 

 عميو.« حاشية البجيرمي»لزكريا األنصارم، بهعمى الصفحة يميو « منيج الطبلب
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 الفيارس العامة

 المرجع الكاتب ـ

ٔ.  

ًميٌ  ٍيرى تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب، سميماف بف  البيجى
ًمٌي المصرم الشافعي )ت  ٍيرى ىػ(، دار الفكر، بدكف طبعة، ُُِِمحمد بف عمر البيجى

إلقناع في حؿ ألفاظ أبي » ، ْـ، عدد األجزاء:ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ  النشر: تاري
 عميو.« حاشية البجيرمي»بهعمى الصفحة يميو « شجاع لمخطيب الشربيني

ٕ.  
نياية المطمب في دراية المذىب، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد  الجكيني

ىػ(، حققو كصنع ْٖٕميف )ت الجكيني، أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحر 
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ، ُفيارسو: أ. د/ عبد العظيـ محمكد الٌديب، دار المنياج، ط

ٖ.  
الًخٍف، 
 كآخركف

الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى. اشترؾ في تهليؼ ىذه 
دار القمـ السمسمة: الدكتكر ميصطفى الًخٍف، الدكتكر ميصطفى البيغا، عمي الٌشٍربجي، 

 .ٖـ، عدد األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُّْ، ْلمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ. ط

ٗ.  

إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف )ىك حاشية عمى فتح المعيف بشرح قرة  الدمياطي 
العيف بميمات الديف(، أبك بكر )المشيكر بالبكرم(عثماف بف محمد شطا الدمياطي 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مكاف النشر بيركت،  ىػ(.َُُّالشافعي )ت 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُط

َُ.  
مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي  الرحيباني

، ِىػ(، المكتب اإلسبلمي، طُِّْشيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي )ت 
 .ٔـ، عدد األجزاء:ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

ُُ.  

نياية المحتاج إلى شرح المنياج ، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة  الرممي
 -ىػ(، دار الفكر، بيركت، الطبعة: ط أخيرة ََُْشياب الديف الرممي )ت 

نياية المحتاج إلى شرح »، بهعمى الصفحة: كتاب ٖـ. عدد األجزاء: ُْٖٗىػ/َُْْ
الضياء نكر الديف بف عمي الشبراممسي األقيرم  لمرممي، بعده: حاشية أبي« المنياج

 ىػَُٔٗىػ(، بعده: حاشية أحمد بف عبد الرزاؽ المعركؼ بالمغربي الرشيدمَُٕٖ)

ُِ.  
األـ، الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد  الشافعي

بيركت،  –المعرفة ىػ(، دار َِْالمطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )ت 
 .ٖـ، عدد األجزاء: َُٗٗىػ/َُُْبدكف طبعة. سنة النشر: 

ُّ.  
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني  الشربيني

 –دار الفكر، دار الفكر -ىػ(، المحقؽ: مكتب البحكث كالدراسات ٕٕٗالشافعي )ت 
 .ُ×  ِبيركت، عدد األجزاء: 
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ُْ.  

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. شمس الديف، محمد بف أحمد  بينيالشر 
ىػ(، دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى، ٕٕٗالخطيب الشربيني الشافعي )ت 

بهعمى الصفحة يميو شرحو « المنياج لمنككم. »ٔـ. عدد األجزاء: ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ
 لمخطيب الشربيني.« مغني المحتاج»

ُٓ.  
التنبية في الفقو الشافعي، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت  مالشيراز 

 .ُىػ(، عالـ الكتب، عدد األجزاء: ْٕٔ

ُٔ.  
الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )ت  الشيرازم

 .ّىػ(، دار الكتب العممية. عدد األجزاء: ْٕٔ

ُٕ.  
في مذىب اإلماـ الشافعي، أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني البياف  العمراني

جدة،  –ىػ(، المحقؽ: قاسـ محمد النكرم، دار المنياج ٖٓٓاليمني الشافعي )ت 
 .ُّـ، عدد األجزاء:  َََِ -ىػ ُُِْ، ُط

ُٖ.  
قميكبي 
 كعميرة

لبرلسي عميرة ىػ( كأحمد ا َُٗٔحاشيتا قميكبي كعميرة: شياب الديف القميكبي )ت 
ىػ( [، مصدر الكتاب: ٕٔٔىػ( ]ىي حاشية عمى كتاب المنياج لمنككم )ت ٕٓٗ)ت 

 http://www.al-islam.comمكقع اإلسبلـ، 

ُٗ.  

الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني، أبك الحسف  الماكردم
بالماكردم )ت  عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير

الشي  عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار  -ىػ(، المحقؽ: الشي  عمي محمد معكض َْٓ
 .ُٗـ. عدد األجزاء:  ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُلبناف، ط -الكتب العممية، بيركت 

َِ.  
ابف 

اًممي  المىحى
المباب في الفقو الشافعي، أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي، أبك الحسف ابف 

ىػ(. المحقؽ: عبد الكريـ بف صنيتاف العمرم، دار ُْٓالشافعٌي )ت  المحاممي
 .ُىػ، األجزاء: ُُْٔ، ُالبخارم، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط

ُِ.  
فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف )ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك المسمى  المعبرم

أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي بف  قرة العيف بميمات الديف(، زيف الديف
، طٕٖٗأحمد المعبرم المميبارم اليندم )ت  .ُ،عدد األجزاء: ُىػ(، دار بف حـز

ِِ.  
المجمكع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي كالمطيعي((. أبك زكريا محيي الديف يحيى  النككم

السبكي  ىػ(. دار الفكر، )طبعة كاممة معيا تكممةٕٔٔبف شرؼ النككم )ت 
 كالمطيعي(.

، مكاف َُْٓركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، النككم، المكتب اإلسبلمي، سنة النشر  النككم  .ِّ
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 ُِالنشر بيركت، عدد األجزاء 

ِْ.  

تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي، ركجعت  الييتمي
لمكتبة التجارية الكبرل بمصر كصححت: عمى عدة نس  بمعرفة لجنة مف العمماء، ا
ـ. )ثـ  ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓلصاحبيا مصطفى محمد، بدكف طبعة، عاـ النشر: 

بيركت، بدكف طبعة كبدكف تاري (. عدد األجزاء:  -صكرتيا دار إحياء التراث العربي
البف حجر الييتمي، « تحفة المحتاج في شرح المنياج»، بهعمى الصفحة: كتاب َُ

ـ عبد الحميد الشركاني، بعده: حاشية اإلماـ أحمد بف قاسـ العبادم بعده: حاشية اإلما
(ِٗٗ .) 

 المذىب الحنبمي:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد  ابف بدراف

 ىػ(. المحقؽ : محمد أميف ضناكم، دار الكتبُّْٔالرحيـ بف محمد بدراف )ت 
 ـ.ُٔٗٗىػ ػ ُُْٕ، ُالعممية، ط

ِ.  
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي. تحقيؽ ىبلؿ  البيكتي

، مكاف النشر بيركت، عدد َُِْمصيمحي مصطفى ىبلؿ، دار الفكر، سنة النشر 
 ٔاألجزاء 

ّ.  
منصكر بف يكنس بف شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى،  البيكتي

، مكاف النشر ُٔٗٗ، عالـ الكتب، سنة النشر َُُٓإدريس البيكتي، سنة الكفاة 
 .ّبيركت،عدد األجزاء 

ْ.  

الركض المربع شرح زاد المستقنع، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف  البيكتي
ات الشي  ىػ(، كمعو: حاشية الشي  العثيميف كتعميقَُُٓإدريس البيكتى الحنبمى )ت 

مؤسسة الرسالة، عدد  -السعدم، خرج أحاديثو: عبد القدكس محمد نذير، دار المؤيد
 .ُاألجزاء:

ٓ.  
أحمد بف 

 حنبؿ
ىػ[، أبك ِٔٔ -ىػ َِّمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابف أبي الفضؿ صالح ]

ىػ(، الدار ُِْعبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت 
 .ُاليند، سنة النشر: عدد األجزاء:  -مية العم
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ٔ.  
متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني. أبك القاسـ عمر بف  الخرقي

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْىػ(، دار الصحابة لمتراث، ّّْالحسيف بف عبد اهلل الخرقي )ت 

ٕ.  
رم الحنبمي )ت شرح الزركشي، شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المص الزركشي

 . ٕـ، عدد األجزاء: ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ، ُىػ(، دار العبيكاف، طِٕٕ

ٖ.  
األسئمة كاألجكبة الفقيية، أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد  السمماف

 أجزاء. ٔىػ(، عدد األجزاء: ُِِْالمحسف السمماف )ت 

ٗ.  
ابف 

 العثيميف
ىػ(، ُُِْمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، مح

 ُٓىػ، األجزاء: ُِْٖ –ُِِْ، سنة الطبع: ُدار ابف الجكزم، ط

الممخص الفقيي، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف. دار العاصمة، الرياض،  الفكزاف  .َُ
 .ِىػ، عدد األجزاء: ُِّْ، ُالمممكة العربية السعكدية، ط

قو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ. عبد اهلل بف قدامة المقدسي أبك محمد، الكافي في ف ابف قدامة   .ُُ
 ْعدد األجزاء : 

ُِ.  
المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي  ابف قدامة 

 َُ، عدد األجزاء : َُْٓ، ُبيركت، ط –أبك محمد، دار الفكر

ُّ.  
ب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني، محفكظ بف اليداية عمى مذى الكمكذاني

ماىر ياسيف  -أحمد بف الحسف، أبك الخطاب الكمكذاني. المحقؽ: عبد المطيؼ ىميـ 
 .ُـ، عدد األجزاء:  ََِْىػ /  ُِْٓ، ُالفحؿ، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، ط

ُْ.  

سحاؽ بف راى الككسج كيو، إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ، أبك مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
ىػ(، عمادة البحث العممي، الجامعة ُِٓيعقكب المركزم، المعركؼ بالككسج )ت 

ـ، ََِِ -ىػ ُِْٓ، ُاإلسبلمية بالمدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط
 .ٗعدد األجزاء: 

ُٓ.  
لحسف عمي بف سميماف اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، عبلء الديف أبك ا المرداكم

، ِىػ(، دار إحياء التراث العربي، طٖٖٓالمرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت 
 . ُِبدكف تاري ، عدد األجزاء: 

ُٔ.  

المبدع في شرح المقنع، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك  ابف مفمح
 ُُْٖ، ُلبناف، ط –كت ىػ(، دار الكتب العممية، بير ْٖٖإسحاؽ، برىاف الديف )ت

بهعمى الصفحة يميو « المقنع لمكفؽ الديف بف قدامة»، ٖـ، عدد األجزاء: ُٕٗٗ -ىػ 
 البف مفمح.« المبدع في شرح المقنع»
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ُٕ.  

كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع لعبلء الديف عمي بف سميماف المرداكم، محمد بف  ابف مفمح
الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس 

ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ّٕٔالحنبمي )ت 
بهعمى « الفركع البف مفمح»، ُُمػ، عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْ، ُط

 لممرداكم.« تصحيح الفركع»الصفحة يميو 

ُٖ.  
المبدع شرح المقنع، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ،  ابف مفمح 

ـ، مصدر ََِّىػ /ُِّْىػ(، دار عالـ الكتب، الرياض، ْٖٖبرىاف الديف )ت 
 http://www.raqamiya.orgالكتاب: مكقع مكتبة المدينة الرقمية 

 كتب الفقو العاـ والكتب العامة:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  
آداب الزفاؼ في السنة المطيرة، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف  األلباني

ىػ(، دار السبلـ، الطبعة الشرعية الكحيدة َُِْنجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني )ت 
 .ُمػ، عدد األجزاء: ََِِىػ/ُِّْ

ِ.  

األكقاؼ  
مجمكعة مف 

 المؤلفيف،

الككيت،  –، صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية المكسكعة الفقيية الككيتية
، ِ: طِّ - ُىػ(، األجزاء  ُِْٕ - َُْْجزءا، الطبعة: )مف  ْٓعدد األجزاء: 
مصر،  –، مطابع دار الصفكة ُ: طّٖ - ِْالككيت. األجزاء  -دار السبلسؿ 

 ، طبع الكزارة، تنبيو: ممحؽ لتراجـ الفقياء.ِ: طْٓ - ّٗاألجزاء 

ّ.  
الفتاكل الكبرل البف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ  بف تيميةا

ىػ(، ِٖٕ تبف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )
 .ٔـ، عدد األجزاء: ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ، ُدار الكتب العممية، ط

ْ.  
ريعة لفضيمة الشي  العبلمة الدكتكر عبد اهلل بف عبد الرحمف جمؿ رفيعة حكؿ كماؿ الش الجبريف

الجبريف، إعداد: عبد اهلل بف عبد الرحمف الفايز، دار القاسـ، مصدر ىذه المادة: 
  www.ktibat.comالكتيبات اإلسبلمية، 

ٓ.  
ىػ(، دار َُّٔالفقو عمى المذاىب األربعة، عبد الرحمف بف محمد عكض الجزيرم )ت الجزيرم

 .ٓـ، عدد األجزاء:  ََِّ -ىػ  ُِْْ، ِلبناف، ط –ب العممية، بيركتالكت

ٔ.  
ىػ(، المحقؽ: َّٕأحكاـ القرآف، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )ت  الجصاص

، ُلبناف، ط –عبد السبلـ محمد عمي شاىيف. دار الكتب العممية بيركت 
 .ّـ، عدد األجزاء: ُْٗٗىػ/ُُْٓ

http://www.raqamiya.org/
http://www.raqamiya.org/
http://www.raqamiya.org/
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ٕ.  
باآلثار، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  المحمى ابف حـز

 .ُِبيركت، عدد األجزاء:  –ىػ(، دار الفكر ْٔٓ)ت 

ٖ.  

ٍيًميٌ  الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدل تيوي )الش امؿ لؤلدٌلة الش رعي ة كاآلراء المذىبي ة كأىـٌ الن ظري ات الفقيي ة  الزُّحى
ٍيًمٌي، أستاذ كرئيس كتحقيؽ األحاد يث الن بكي ة كتخريجيا(، أ. د. كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى

 -سكري ة  -كٌمي ة الش ريعة، دار الفكر  -قسـ الفقو اإلسبلمٌي كأصكلو بجامعة دمشؽ 
المنق حة المعد لة بالناسبة لما سبقيا )كىي الطبعة الثانية عشرة لما تقدميا  ْطدمشؽ. 

 .َُة(، عدد األجزاء: مف طبعات مصكر 

ٗ.  
ًحرىاسىةي اٍلفىًضيمىًة، بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر بف عثماف بف  أبك زيد

ىػ(، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، الرياض، ُِْٗيحيى بف غييب بف محمد )ت 
 .ُـ، عدد األجزاء:  ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ُُط

َُ.  

شحاتة 
 محمد صقر

لى أدلة المكاعظ )مكضكعات لمخطب بهدلتيا مف القرآف الكريـ كالسنة دليؿ الكاعظ إ
الصحيحة(، مع ما تيسر مف اآلثار كالقصص كاألشعار، شحاتة محمد صقر، الناشر: 

دار الفتح  -/ دار الخمفاء الراشديف ِالبحيرة، جػ  –/ دىاري الفيٍرقىاف لمتيرىاث  ُجػ
 .ِاإلسبلمي، )اإلسكندرية(، عدد األجزاء: 

ُُ.  
السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل  الشككاني

، طَُِٓالشككاني اليمني )ت  .ُ، عدد األجزاء: ُىػ(، دار ابف حـز

ُِ.  
حقيقة السحر كحكمو في الكتاب كالسنة، د عكاد بف عبد اهلل المعتؽ، الجامعة اإلسبلمية  عكاد المعتؽ

 .ُـ، عدد األجزاء: ََِِىػ/ ُِِْ - ُُٓالعدد  - ّْالسنة  بالمدينة المنكرة،

ُّ.  
إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  ابف القيـ

 -ىػ(. تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية ُٕٓابف قيـ الجكزية )ت 
 .ْ:ـ، عدد األجزاءُُٗٗ -ىػ ُُُْ، ُبيركت. ط

ُْ.  
زاد المعاد في ىدم خير العباد، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف  ابف قيـ

مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت،  -ىػ(، مؤسسة الرسالة، بيركت ُٕٓ تقيـ الجكزية )
 .ٓـ، عدد األجزاء: ُْٗٗىػ /ُُْٓ، ِٕط

ُٓ.  
ابف قيـ 
 الجكزية

بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف، محمد 
ـ، عدد  ُّٖٗىػ/َُّْىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ُٕٓقيـ الجكزية )ت

 .ُاألجزاء: 

ابف المنذر   .ُٔ
 النيسابكرم

ىػ(، المحقؽ: فؤاد ُّٗاإلجماع، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم )ت
 .ُمػ، األجزاء: ََِْىػ/ ُِْٓ، ُمنشر كالتكزيع، طعبد المنعـ أحمد. دار المسمـ ل
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 كتب السياسة الشرعية:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  
حسف عمي 

 الشاذلي
الجنايات في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف، حسف عمي 

 .ُ، عدد األجزاء: ِالشاذلي، دار الكتاب الجامعي. ط

ِ.  
عبد القادر 

 عكدة
ىػ(، ُّّٕلجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي، عبد القادر عكدة )ت التشريع ا

 . كالجزء األكؿ، دار الكتب العممية.ِدار الكاتب العربي، بيركت، عدد األجزاء: 

ّ.  
تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف  ابف فرحكف

ىػ َُْٔ، ُىػ(، مكتبة الكميات األزىرية، طٕٗٗ)ت فرحكف، برىاف الديف اليعمرم 
 .ِـ، عدد األجزاء: ُٖٔٗ -

ْ.  
األحكاـ السمطانية، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،  الماكردم

 .ُالقاىرةػ، األجزاء:  –ىػ(. دار الحديث َْٓالشيير بالماكردم )ت 

ٓ.  
مناىج 
جامعة 
 المدينة

، المرحمة: ماجستير، مناىج جامعة GFIQ5203، ككد المادة: السياسة الشرعية
 .ُالمدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية، عدد األجزاء: 

 

 كتب السير والتراجـ والطبقات:

 المرجع الكاتب ـ

ُ.  

ابف حجر 
 العسقبلني

تقريب التيذيب، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )ت  
، عدد ُٖٔٗ – َُْٔ، ُسكريا، ط –ىػ(، المحقؽ: محمد عكامة، دار الرشيد ِٖٓ

، اعتمد في ىذا الكتاب عمى نسخة: محمد عك امة طبعة دار الرشيد بحمب ُاألجزاء: 
ىػ، كأرفقت الفركقات التي بينيا كبيف طبعة: أبي األشباؿ الباكستاني طبعة َُْٔ، ُط

يف معككفتيف. )كذا في مصدر الكتاب: ىػ كذلؾ بكضعيا بُُْٔ، ُدار العاصمة ط
 مكقع الدرر السنية(.

ِ.  
ابف حجر 
 العسقبلني

اإلصابة في تمييز الصحابة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار ِٖٓالعسقبلني )ت 
 .ٖء: ىػ، األجزآُُْ، ُبيركت، ط –الكتب العممية 

ّ.  
ابف عبد 

 البر
االستيعاب في معرفة األصحاب، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر 

ىػ(، المحقؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، ّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي)ت 
 .ْـ، األجزاء:  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ، ُبيركت، ط
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 المرجع الكاتب ـ

ْ.  

ىػ(، ٕٔٔف يحيى بف شرؼ النككم )ت تيذيب األسماء كالمغات، أبك زكريا محيي الدي النككم
عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء بمساعدة إدارة 

 ْلبناف، عدد األجزاء:  –الطباعة المنيرية، يطمب مف: دار الكتب العممية، بيركت 
 .()تخريج األحاديث كتخريج أسماء الرجاؿ لػ مصطفى عطا

 كتب المغة:

 لمرجعا الكاتب ـ

ُ.  
ىػ(، نقمو إلى العربية كعمؽ ََُّتكممة المعاجـ العربية، رينيارت بيتر آف ديكًزم، )ت  آف ديكًزم

ميـ النعىيمي، جػ ٖ - ُعميو: جػ  : جماؿ الخياط، كزارة الثقافة َُ، ٗ: محم د سى
 ُُـ، األجزاء:  َََِ - ُٕٗٗ، مف ُكاإلعبلـ، الجميكرية العراقية، ط

إبراىيـ   .ِ
 كآخركف

المعجـ الكسيط، أنيس كآخركف، إخراج: إبراىيـ مصطفى/أحمد الزيات/ حامد عبد 
 ِالقادر/محمد النجار، المحقؽ: مجمع المغة العربية، دار الدعكة، عدد األجزاء: 

ّ.  

النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد  ابف األثير
 -ىػ(، المكتبة العممية َٔٔريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )ت بف محمد ابف عبد الك

محمكد محمد الطناحي،  -ـ، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، 
 .ٓعدد األجزاء: 

ْ.  
ىػ( بمساعدة ُِْْمعجـ المغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت  أحمد مختار

 . ْـ، عدد األجزاء:  ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُطفريؽ عمؿ، عالـ الكتب، 

ٓ.  
ىػ(، المحقؽ: َّٕ تتيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر ) األزىرم

ـ، عدد األجزاء: ََُِ، ُبيركت، ط –محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي
 http://www.alwarraq.comالكراؽ.، مصدر الكتاب: مكقع ٖ

ٔ.  

، الفنكف اصطبلحات كشاؼ مكسكعة التيانكم  حامد محمد القاضي ابف عمي بف محمد كالعمـك
شراؼ تقديـ ىػ(،ُُٖٓ بعد )ت التيانكم الحنفي الفاركقي صابر محٌمد بف  كمراجعة، كا 
 اهلل عبد .د العربية: إلى الفارسي النص نقؿ دحركج، عمي د. تحقيؽ: العجـ، رفيؽ د.

  ،ُط بيركت، – ناشركف لبناف مكتبة زيناني، جكرج د. األجنبية، الترجمة الخالدم،
 ـ.ُٔٗٗ

ٕ.  
ىػ(، ُٖٔكتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت  الجرجاني

المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية 
 .ُـ، عدد األجزاء: ُّٖٗ-ىػ َُّْ، ُطلبناف، –بيركت 

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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 لمرجعا الكاتب ـ

ٖ.  
الجكىرم، 

 الفرابي
 تالصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )

 َُْٕ، ْبيركت، ط –دار العمـ لممبلييف  ،ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطارّّٗ
 .ٔـ، عدد األجزاء:  ُٕٖٗ -  ىػ

الجكىرم   .ٗ
 الفرابي

ىػ(، مصدر ّّٗاح في المغة، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفرابي )ت الصح
 .http://www.alwaraq.netالكتاب: مكقع الكراؽ 

َُ.  
 –مختار الصحاح، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مكتبة لبناف ناشركف  الرازم

 .ُزاء : ، تحقيؽ: محمكد خاطر، عدد األجُٓٗٗ – ُُْٓبيركت، الطبعة جديدة، 

ُُ.  
تاج العركس مف جكاىر القامكس، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك  الز بيدم

ق(، تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف، دار َُِٓالفيض، الممٌقب بمرتضى، الز بيدم، )ت 
 .َْاليداية، عدد األجزاء / 

مر الخكارزمي الزمخشرم، أساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف ع الزمخشرم  .ُِ
 ـ.مصدر الكتاب: مكقع الكراؽ.ُٕٗٗىػ ُّٗٗ -جار اهلل، دار الفكر

سعدم أبك   .ُّ
 حبيب

 –القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا، الدكتكر سعدم أبك حبيب، دار الفكر. دمشؽ 
 .ُاألجزاء: عدد ـ،  ُّٗٗـ، تصكير:  ُٖٖٗىػ =  َُْٖ، ِسكرية، ط

ُْ.  
 عرفة ابف حدكد )شرح الكافية. عرفة ابف اإلماـ حقائؽ لبياف الشافية الكافية اليداية ابف عرفة

 )ت المالكي التكنسي الرصاع اهلل، عبد أبك األنصارم، قاسـ بف محمد لمرصاع(،
 ىػ.َُّٓ ،ُط العممية، المكتبة ىػ(،ْٖٗ

ُٓ.  
ت معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ) ابف فارس 

 -ىػ ُّٗٗىػ(، المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: ّٓٗ
 . مصدر الكتاب: مكقع صيد الفكائد.ٔـ. عدد األجزاء: ُٕٗٗ

 .ُالقامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم، عدد األجزاء:  الفيركزآبادم  .ُٔ

ُٕ.  
محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف الفيكمي

)في مجمد  ِبيركت، عدد األجزاء:  -ىػ(، المكتبة العمميةَٕٕأبك العباس )ت نحك
 كاحد كترقيـ مسمسؿ كاحد(.

ُٖ.  
–قمعجي 
 قنيبي

حامد صادؽ قنيبي، دار النفائس لمطباعة  -معجـ لغة الفقياء، محمد ركاس قمعجي 
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِكالنشر كالتكزيع، ط

ُٗ.  
أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي  القكنكم

ىػ(، المحقؽ: يحيى حسف مراد، دار الكتب العممية، ٖٕٗالقكنكم الركمي الحنفي )ت 
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 لمرجعا الكاتب ـ
 .ُىػ، عدد األجزاء: ُِْْ-ـََِْ

َِ.  
 -بيركت-، مؤسسة الرسالةالكميات، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم الكفكم

 محمد المصرم. -ـ. تحقيؽ: عدناف دركيشُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ

ُِ.  
، ُبيركت، ط –لساف العرب، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، دار صادر ابف منظكر

 ، مصدر الكتاب: برنامج المحدث المجانيُٓعدد األجزاء: 

ِِ.  
بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية، عمر  النسفي

ىػ(، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاري  ّٕٓحفص، نجـ الديف النسفي )ت 
 ىػُُُّ النشر:

ِّ.  

نشكاف 
 الحميرم

شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ، نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )ت 
د يكسؼ  -ير بف عمي اإلرياني مط -ىػ(، المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ّٕٓ

سكرية(، -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر )بيركت 
مجمد )في ترقيـ مسمسؿ كاحد(، كمجمد  ُُـ، عدد األجزاء:  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ، ُط

 لمفيارس.

 البحوث والرسائؿ ومواقع النترنت:

 البحوث والرسائؿ:

 المرجع الكاتب ـ
الفس  القضائي بعيكب الزكجيف في الفقو اإلسبلمي. كقانكف األحكاؿ الشخصية   غاالب  .ُ

 جامعة دمشؽ. -كمية الشريعة-السكرم، األستاذ الدكتكر محمد الحسف مصطفى البغا
مؤسسة  -ضكابط المصمحة في الشريعة اإلسبلمية، د. محمد سعيد رمضاف البكطي  البكطي  .ِ

 الرسالة. رسالة دكتكراة.
التحصيف مف كيد الشياطيف، دراسة تهصيمي ة مستفيضة لقضايا: )العيف، كالحسد،  يسيالجر   .ّ

، مع بياف المشركع مف التحصيف، كالرُّقي، كأصكًؿ التداكم(، د خالد بف  كالسحر، كالمسا
 .ُعبد الرحمف بف عمي الجريسي، عدد األجزاء: 

اقع أىمو مف منظكر الكتاب كالسنة، الحذر مف السحر، دراسة عممية لحقيقة السحر، كك  الجريسي  .ْ
مع بياف المشركع في الكقاية كالعبلج، د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي، 

 .ُمؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض، عدد األجزاء:
أحكاـ أىؿ الممؿ كالردة مف الجامع لمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبك بكر أحمد بف  الخبلؿ  .ٓ

ؿ البغدادم الحنبمي )ت محمد بف ى بل  ىػ(، تحقيؽ: سيد كسركم ُُّاركف بف يزيد الخى
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ـ، عدد األجزاء:  ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، ُلبناف، ط –حسف، دار الكتب العممية، بيركت 

ُ. 
الحدكد كالتعزيرات عند ابف القيـ. بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر  أبك زيد  .ٔ

ىػ(، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع، ُِْٗبف غييب بف محمد )ت بف عثماف بف يحيى 
 .ُىػ، عدد األجزاء:  ُُْٓ، ُط

عكض بف   .ٕ
 فريج العكفي

ىػ،  َُّْالجامعة اإلسبلمية،  -الكالية في النكاح، أصؿ الكتاب: رسالة )ماجستير( 
ة عكض بف رجاء بف فريج العكفي، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدين

 .ِـ، األجزاء: ََِِىػ/ُِّْ، ُالمنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط
إظيار الحؽ كالصكاب في حكـ الحجاب كالتبرج، كالسفكر، كالخمكة بالمرأة األجنبية،  القحطاني  .ٖ

، كاالختبلط في ضكء الكتاب كالسنة كآثار السمؼ الصالح، د. سعيد  كسفرىا بدكف محـر
تقديـ: معالي العبلمة الشي  الدكتكر صالح بف فكزاف بف عمى بف كىؼ القحطاني، 

الفكزاف، مطبعة سفير، الرياض، تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض، 
 .ُعدد األجزاء: 

 رسالة ماجستير. -مناؿ العشي: أثر األمراض الكراثية عمى الحياة الزكجية مناؿ العشي  .ٗ
الزكجيف في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة بقانكف األحكاؿ التحكيـ في الشقاؽ بيف  كائؿ سكيؾ  .َُ

الشخصية الفمسطيني بقطاع غزة، رسالة ماجستير، إشراؼ: د شحادة سعيد 
 ـ الجامعة اإلسبلمية في غزة. ََِٕسكيركي،

 مواقع النترنت:

 المرجع الكاتب ـ

 .مجمع األمؿ لمصحة النفسية بالرياض -معمكمات تيمؾ   ..اإليدز   .ُ
http://www.alamal.med.sa/med_article20.shtml 

منظمة الصحة العالمية:    .ِ
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar/ 

ذاـ | الصحة العالمية منظمة   .ّ  الجي
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs101/ar/ 

 الحياة  إلتياب الكبد الكبائي مرض صامت... إىمالو خطر ييدد   .ْ
www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?21. 
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 ،www.sehha.com/diseases/liver/hav.lكمكقع صحة:    .ٓ

ٔ.   
منؼ كامؿ عف مرض التياب الكبد الفيركسي ك أنكاعو، المصدر: نككيا ستي 

www.nokia. 
 .http://ak949.arabblogs.com/ah2-1-4.htm.46تعريؼ الكراثة كأىدافيا،    .ٕ

ٖ.   
 كراثة:تعريؼ عمـ ال

 .http://tabuk-alhadth.com/print-22.html.46ا

ٗ.   

 (ٖالمكسكعة العممية منتديات بمقرف صفحة)
http://www.blqarn.net/vb/t134862-8.htm . 

belal4.blogspot.com/2009/02/tics.html  العمـك الحديثة: األمراض
 الميكركبيػػػة.

َُ.   
  صباحان  ُٖ:َٕ ، الساعة  َُِِبر، ديسم 16مرض االكتئاب.. أسبابو كسبؿ العبلج: 

https://ar-ar.facebook.com/notes/ . 

ُُ.   
 أعراض الكسكاس القيرم:

http://www.se77ah.com/art-482-. 

ُِ.   
ضكابط التعامؿ في المقاء بيف الجنسيف: قرار المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث، 

 .َُِِ مارس 11 المكافؽ ُّّْربيع الثاني  ُٖ األحد

ُّ.   

، طريؽ اإلسبلـ، قضايا المرأة المسممة :براىيـ الحقيؿ: مف مفاسد االختبلط التصنيؼإ
ق، ُّْٔربيع األكؿ  ِٓالنشر:  ، تاري مكقع الشبكة اإلسبلمية المصدر:

 ـ.َُِٓ/ُ /ُٔ
http://ar.islamway.net/article/43758/%D9%85%D9%86 . 

عبد اهلل   .ُْ
 الطيار

أ. د: عبد اهلل الطيار: أثر األمراض المعدية في الفرقة بيف الزكجيف، 
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id. 

 سعيد عبد  .ُٓ
 الجكاد

أ.د. سعيد محمد عبد الجكاد: األمراض الكراثية شر ال بد مف القضاء عميو. )مكقع 
 http://shawar.ps/2013/1 شاكر(،

 ابف عثيميف  .ُٔ
 المنتدل الشرعي العاـ. -رأم ابف عثيميف في تزكيج الصغيرة: ممتقى أىؿ الحديث 

www.ahlalhdeeth.com 
 آيت دليمة: إنياء الرابطة الزكجية بطمب الزكجة آيت دليمة  .ُٕ
 ٔ -ىػُُّْشعباف ِٓد. ابراىيـ بف حسف الخضير: صحيفة الرياض الجمعة ابراىيـ   .ُٖ

http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/category/49/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.islamway.net/articles/source/551/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.islamway.net/article/43758/%D9%85%D9%86
http://shawar.ps/2013/1
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 http://www.alriyadh.com .ُّّٖٓالعدد  -ـََُِأغسطس الخضير

ُٗ.  
إبراىيـ بف 

حمد 
 الطريؼ

الفيركسية  أمراض الكبد -كزراعة الكبد  د. إبراىيـ بف حمد الطريؼ: مف كتاب أمراض
لمريض الكبد  كأكراـ كزراعة الكبد كالبميارسيا كالتميؼ كمضاعفاتو، كالغذاء المناسب

 http://www.sehha.com/diseases/liver كغيرىا
 د. سناء محمكد عابد الثقفي: كاقع االختبلط كفف المكاجية. سناء الثقفي  .َِ

ُِ.  
صبرم 

 محمد خميؿ
مد خميؿ: زكاج القاصرات بيف اإلباحة كالمنع، د. صبرم مح

https://drsabrikhalil.wordpress.com/. 

 كعداف  .ِِ
 د. عبد الناصر كعداف: زرع األعضاء كأخبلقيات الطب  مف منظكر إسبلمي.

http://www.ishim.net/ankaadan6/organtransplant.htm 

 الزحيمي  .ِّ
 الممتقى الفقيي كالحيكاف.. جائز بشركط: د. كىبة الزحيمي: نقؿ األعضاء مف اإلنساف

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id= 

ِْ.  
عبد الحفيظ 

 خكجة
د. عبد الحفيظ خكجة: الكسكاس القيرم أعراضو كعبلجو. 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=5 

ِٓ.  
الرحمف  عبد

 بف السند

مسائؿ فقيية  كأصكلو  الرحمف بف عبد الٌمو السند: البصمة الكراثية، الفقو د: عبد
الطب كالتداكم، قضايا طبية، مكقع المختار اإلسبلمي:  متفرقة، العادات

http://islamselect.net/mat/83973 .
http://liliziani.ahlamountada.com/  ،http://ejabat.google.com../ 

 الشنقيطي  .ِٔ
الدكتكر محمد المختار الشنقيطي: أحكاـ الجراحة الطبية كاآلثار المترتبة عمييا، المبحث 

 (.ّٖٗ-ّْٓ)ص:  الرابع: نقؿ كزراعة األعضاء
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=277908  

 رشيد عكبدة  .ِٕ
شرارة حراؾ... الجسد أيقكنة تغيير.  رشيد عكبدة: الجسد

http://www.maaber.org/issue_november13/spotlights 

ِٖ.  
رمضاف 
 ىيتمي

رمضاف محمد عيد ىيتمي: القكؿ المبيف في اإلكراه كأثره في التصرفات عند 
 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetailsاألصكلييف. 

 بف العقيميا  .ِٗ
سعكد بف محمد بف حمكد العقيمي: مفيـك االختبلط بيف التهصيؿ كالتضميؿ، 

http://ar.islamway.net/article/24441/- 

َّ.  
شحاتو 
 محركس

شحاتو محركس: االنفصاؿ النفسي بيف الزكجيف: 
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd= 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=5
http://classic.aawsat.com/details.asp?section=15&article=5
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2081&issue=518
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2081&issue=518
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 شريؼ شمبي  .ُّ
مكقع األلككة،  .شريؼ شمبي: مرة أخرل الكبلـ عف حكـ الزكاج بالصغيرة كتزكيجيا

 .ُِْٗ/ شعباف/َُ-ـََِٖ/ ٖ/ ُِالمجمس العممي 
http://majles.alukah.net/t18892 

ِّ.  
عبد الحي 

 يكسؼ
الشي  د. عبد الحي يكسؼ: ضكابط االختبلط بيف الجنسيف 

http://www.meshkat.net/node/15592. 

 بف فكزاف ا  .ّّ
تزكيج الصغيرة التي دكف البمكغ مف  صالح بف فكزاف الفكزاف: حكـ تزكيج الصغيرة.

 www.alfawzan.af.org.sa/nod كؼء سائغ إجماعا.

ّْ.  
فكزية منيع 

 الخميكم
فكزية منيع الخميكم: المبررات لمنع تزكيج الصغيرات. 

http://www.saaid.net/daeyat/fauzea/116.htm?print_it 

ضكابط االختبلط بيف الجنسيف: مف أقكاؿ القرضاكم خبلؿ زيارتو إلى غزة في شير  القرضاكم  .ّٓ
 ـ.َُِّمايك عاـ 

 مركز الفتكل  .ّٔ
/ ذك  ُ -كاج.. حكمو.. أسبابو.. كنتائجو. مركز الفتكل: األربعاء اإلكراه عمى الز 

 .َٕٕٗٓـ، رقـ الفتكل: ََِٓ/ُ/ُِ –ُِْٓالحجة/
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa 

ّٕ.  
معجـ 

 المعاني 
معجـ المعاني الجامع: معنى عدكل 

http://www.almaany.com/home.php?language=arab 
 المنياج كشرحيو البدخشي كاإلسنكم المناىج  .ّٖ

ّٗ.  
منتديات 
 المكصؿ

http://infectdiseases.blogspot.com/2012/09/blog-
post_7421.html:منتديات المكصؿ . 

http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/10358 

َْ.  
منظمة 
 الصحة

منظمة الصحة العالمية: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ar./ 

   ?http://consult.islamweb.net/consult/index.phpمكقع استشارات:  استشارات  .ُْ

مكقع الجزيرة   .ِْ
 نت

ـ. َُِْ -ُُ -ُٗمكقع الجزيرة نت: األربعاء: 
http://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2014/11/19/  

مكقع سمير   .ّْ
 الجزار

 مكقع سمير الجزار:
http://www.samiralgazzar.com/old-website/old/news_view. 

 /http://www.webteb.com/neurology/diseases مكقع طب كب: طب كب  .ْْ

http://majles.alukah.net/t18892
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/103581
http://www.almawsil.com/vb/showthread.php/103581
http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=110881
http://www.webteb.com/neurology/diseases/%D9%85
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مكسكعة   .ْٓ
 الممؾ

 مكقع مكسكعة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي.
http://www.kaahe.org/health/ar/849 

ْٔ.  
حمد م

 الشريؼ
مكقع الشي  أ.د. محمد بف عبد الغفار الشريؼ، 

http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2 

 أحمد فكاقة  .ْٕ
 مكقع: د.أحمد فكاقة: زكاج األقارب بيف الطب كالشرع. 

https://alquds.edu/~f2308/zawag%20al%202qareb.  

ْٖ.  
طب النبي 
 المصطفى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6 مكقع: طب ،
 النبي المصطفى.

ْٗ.  
نكر الديف 
 أبكلحية

نكر الديف أبكلحية: أحكاـ العشرة الزكجية كآدابيا 
http://noursalam.free.fr/b7.3.htm. 

َٓ.  
عبد اهلل 
 الجبريف

ف: مف بحث بعنكاف " كالية تزكيج الصغيرة "، الشي  عبد اهلل بف عبد العزيز الجبري
http://www.almolltaqa.com/ib/showthread.php?101537- 

  http://alawan.org/article2479.htmlمكقع: األكاف،  مكقع االكاف  .ُٓ

ِٓ.  
فمسطيف 
 لمحكار

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189  شبكة
 . (العدد الحقيقي لقتمى الحسـ العسكرم ) فمسطيف لمحكار

 الزيتكنة  .ّٓ
الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ المكاطف تقرير صادر مف مؤسسة الضمير، 

 االقتتاؿ التي عمميات ضكء الكطنية عمى السمطة مناطؽ اإلنساف في حقكؽ )انتياكات
 http://www.alzaytouna.net/arabic/dat...Rviolغزة.(  قطاع في لعتاند

ْٓ.   saturday//https://ar.wikipedia.org/wikijune/2015  

الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف في تقريرىا السنكم الثاني عشر  التقارير الصادرة عف   .ٓٓ
 كغالبيتيا مف جراء االقتتاؿ بيف حركة فتح  كحماس.  ََِٕك ََِٔكالثالث عشر 

ٓٔ.   saturday/ june/2015  
alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=30874ّ 

ٕٓ.   saturday/ june/2015 
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=65586 

ٖٓ.   https://www.ochaopt.org/.../ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_j
une/2015 

مكقع الرسالة   أرامؿ الشيداء.. حيرة بيف زكاج جديد كتربية األبناءتقرير ميا شيكاف:  مكقع   .ٗٓ

http://www.kaahe.org/health/ar/849
http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2080
http://www.dralsherif.net/Print.aspx?SectionID=4&RefID=2080
https://alquds.edu/~f2308/zawag%20al%202qareb.ht
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=430189
http://www.alzaytouna.net/arabic/dat...Rviol
https://ar.wikipedia.org/wiki/saturday/
https://ar.wikipedia.org/wiki/saturday/
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  نت. الرسالة نت
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 الممخص بالمغة العربية
 :بعد أما خير المرسميف، عمى كالسبلـ كالصبلة رب العالميف، هلل الحمد

تىناكلىت ىذه األطركحة مكضكعان يعػد مػف أىػـ المكضػكعات التػي تمػـز فػي تطبيػؽ العقكبػات الشػرعية 
كقػد تككٌنػت ىػذه األطركحػة مػف  ،المؤثرات الواقعة عمى اإلحصاف في اعتبار عقوبة حد الزناكىي: 

 فصؿ تمييدم كأربعة فصكؿ كخاتمة كىي كاآلتي:

 .في الشرع يقة المؤثرات كأنكاعيا كضكابط اعتبارىاكقد تحدثت فيو عف حقالفصؿ التمييدي: 

كالػذم  .قد بينت فيو حقيقة اإلحصاف، كأنكاعو، كمشركعيتو، كشركطو، كطػرؽ إثباتػوالفصؿ األوؿ: 
خمصت فيو إلى أف عقكبة الرجـ أك الجمد أك حد القذؼ متعمقة بثبكت اإلحصاف، كثبكت اإلحصػاف 

 متعمؽ باكتماؿ شركطو.

تناكلت فيو الحديث عف المؤثرات الجسدية عمى اإلحصاف كأثرىػا فػي عقكبػة حػد ي: أما الفصؿ الثان
مقيػػة كاإلعاقػػات الطارئػػة  ،الزنػػا، فػػي أربعػػة مباحػػث كىػػي: حقيقػػة المػػؤثرات الجسػػدية، كاإلعاقػػات الخى

كأثرىػػا عمػػى اإلحصػػاف، كاألمػػراض المعديػػة كالكراثيػػة كأثرىػػا عمػػى اإلحصػػاف، كخمصػػت فيػػو إلػػى أف 
ىػي مػف المػؤثرات التػي قػد تتسػبب فػي طارئػة بعػده أك  سػكاء كانػت مقارنػة لمعقػد،جسػدية اإلعاقات ال

  .ثبكت خيار التفريؽ بيف الزكجيف كمف ثـى سقكط اإلحصاف
كتحدثت فيو عف المؤثرات النفسية عمى اإلحصػاف كأثرىػا عمػى عقكبػة حػد الزنػا  وأما الفصؿ الثالث:

بعػد الػزكج عػف زكجتػو كأثػره عمػى ، ورىا عمى اإلحصاففي ثبلث مباحث كىي: المنفرات النفسية كأث
، كخمصت فيو إلى أنو إذا استحكـ الضرر جػاز اإلحصاف، كنشكز الزكجة كأثره عمى إحصاف الزكج

 التفريؽ كسقط عندىا اإلحصاف.
 كقسػمتيافقد اشتمؿ عمى أىـ المؤثرات المجتمعيػة الكاقعػة عمػى اإلحصػاف، الفصؿ الرابع واألخير: ك

االنقسػػػاـ الػػػداخمي ك ، كاسػػػتثنائيةكالسػػػحر كاإلكػػػراه خاصػػػةو ،األخػػػبلؽ كػػػاالختبلط كسػػػكء عامػػػةإلػػػى 
الحاصػػؿ فػػي الكقػػت الحػػالي فػػي قطػػاع غػػزة، كظػػركؼ الحػػركب األخيػػرة التػػي ابتمػػي بيػػا ىػػذا القطػػاع 

أضرت ببعض العبلقات الزكجية كمزقتيا تسػببت فػي المجػكء إلػى إذا المؤثرات كخمصت إلى أف ىذه 
  بيف الزكجيف إلزالة الضرر، كبالتفريؽ يتقرر سقكط اإلحصاف. طمب التفريؽ

 تناكلت فييا أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا في ىذا البحث. الخاتمة: ثـ
كالسبلـ عمى نبي اليدل كالصبلة أكال ك آخرا، هلل كالحمد           
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 الممخص بالمغة اإلنجميزية

           Abstract 

 Praise be to Allah, and peace and blessings on the best messengers, 

either: 

 This thesis addresses a subject that is considered one of the most 

important issues that require the application of Sharia punishments, which 

are: indicated effects on chastity in consideration of the death punishment 

for adultery, this thesis consists of an introductory chapter, four chapters 

and a conclusion. Described below: 

The introductory chapter: Addresses the facts, effects and types of 

controls in Islamic Law. 

Chapter One: Shows the fact about chastity, types, legitimacy, condition, 

methods of proof. And it has concluded that death by stoning, whipping or 

mutual accusation once chastity is proven, and evidence of chastity is 

dependent on completion of conditions. 

Chapter Two: Addresses the physical effects on chastity and  its impact on 

punishment for adultery , in four sections , namely: a,  the fact about the 

physical effects; b, congenital disabilities; c , emergency disabilities and its 

impact on chastity; d, infectious and genetic diseases and their impact on 

chastity. 

Concluding that the physical disabilities, whether documented in marriage 

contract , or after an emergency is one of the influences that may cause 

separation between spouses, and then the fall of chastity . 

 The third chapter: Discusses the psychological effects on chastity and its 

impact on punishment for adultery in three sections, namely: a, 

‘psychological repellants’ and its impact on chastity; b, separation of 

spouse from wife and its impact on chastity; c, and disobedience of wife 

and its impact on chastity of spouse. 

It has been concluded that if damage has been ruled than chastity is 

dropped. 
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 The fourth chapter: Included the most important societal influences 

located on chastity, which are divided into ‘public’ such as mixing and bad 

manners, and ‘private’ like magic and hatred, and ‘exceptional’ interior 

diplomatic division in the Gaza Strip, and the circumstances of the recent 

wars that have plagued the Gaza Strip although they have finished they 

have damaged some marital relations. Tearing couples apart resulting in 

separation, with this the fall of chastity. 

Finally, The Conclusion: I have dealt with the most important findings and 

recommendations that I reached in this research. 

 Thank God first and least, and peace and blessings be upon the 

Prophet of guidance 

 


