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 .2017 يناير :الفقو كأصولوخالد عبد اهلل العوف، ماجستَت ُب 

 مستجدات عيوب النكاح كطرؽ إثباهتا الطبية كالفقهية، دراسة فقهية تأصيليةالعنواف: 

 فضل عبد اهلل مراد.ا١تشرؼ على الرسالة: 

ىذا البحث ُب كونو يتحدث عن مستجدات عيوب النكاح، فقد ٖتدث تتلخص فكرة  
فقهاؤنا رٛتهم اهلل عن أنواع ٤تدكدة من العيوب، ككضعوا ضوابط العتبارىا، كذىب كثَت منهم إىل أهنا 
ال تنحصر ُب عدد معُت، فكل ما انطبقت عليو ىذه الضوابط عد عيبان، كمع ذلك ٧تد أف البحوث 

 ا١تستجدة ككسائل الكشف عنها تكاد تكوف نادرة. اليت تتحدث عن العيوب

لذلك كاف العمل ُب ىذا البحث على التمهيد للموضوع باٟتديث عن مفهـو النكاح  
كمشركعيتو كمقاصده، ٍب التعريف بعيوب النكاح، كضوابط اعتبارىا، كمشركعية التفريق هبا، كضوابط 

النكاح البدنية، كىي على ثبلثة أقساـ، ٮتتص ىذا التفريق. ٍب اٟتديث بعد ذلك عن ٪تاذج من عيوب 
األكؿ منها بالرجاؿ، كىي: سرطاف ا٠تصية، كسرطاف الربكستات، كاضطرابات القذؼ. كٮتتص الثاٍل 
بالنساء، كىي: سرطاف عنق الرحم، كسرطاف الفرج، كىبوط الرحم. الثالث مشًتؾه بينهما، كاٟتديث فيو 

ض السكرم. ٍب يكوف اٟتديث بعد ذلك عن العيوب النفسية، عن مرض اإليدز، كالسمنة ا١تفرطة، كمر 
كاليت اخًتت منها الشذكذ اٞتنسي، كاالضطراب الضبليل. ٍب اٟتديث بعد ذلك عن العيوب ا٠تيليقية، 
كمنها الشتم كالكذب كسوء الظن. ٍب العيوب الفعلية، كىي ا٠تيانة الزكجية، كإدماف ا١تواد اإلباحية، 

تقل اٟتديث بعدىا إىل بياف طرؽ اإلثبات الفقهية كالطبية، كما يثبتو كل منها من كإدماف ا١تخدرات. كإن
العيوب، كالطرؽ الفقهية ىي اإلقرار كالبينة كالنكوؿ عن اليمُت، أما الطرؽ الطبية فتمثلت ُب فحص 

بو  الدـ كالبوؿ كا٠تبليا، ككذلك فحص البصمة الوراثية كاألشعة. ٍب اختتم البحث باٟتديث عما يثبت
 خيار الفسخ من العيوب سالفة الذكر.

كخلص البحث إىل ٚتلة من النتائج، لعل أبرزىا عدـ إ٨تصار عيوب النكاح ُب اٞتانب  
البدٍل، بل تتعداه إىل اٞتوانب ا٠تيليقية كالنفسية كالفعلية، إضافة إىل أ٫تية االعتماد على الطرؽ الطبية ُب 

 ا٠تصوص. إثبات العيوب البدنية كالنفسية على كجو
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 شكر كتقدير

أتقدـ بعد شكر اهلل عز كجل كٛتده، ٓتالص الشكر كالتقدير كاالمتناف إىل شيخي كمعلمي،   
فضيلة الشيخ الدكتور فضل بن عبد اهلل مراد حفظو اهلل، لقبولو اإلشراؼ على ْتثي، كما بذلو خبلؿ 

 كفقو ١تا ٭تبو كيرضاه.ذلك من نصح كإرشاد كتوجيو كتصويب، فجزاه اهلل عٍت خَت اٞتزاء، ك 

كما أتقدـ ّتزيل الشكر كالتقدير إىل األساتذة الكراـ ُب ٞتنة ا١تناقشة لقبو٢تم االطبلع على  
 ْتثي كمناقشتو، كتقدَل ا١تبلحظات كاإلرشادات.

كال يفوتٍت ُب ىذا ا١تقاـ أف أتقدـ ٓتالص الشكر كالتقدير إىل كلية الشريعة كالدراسات  
طر ٦تثلة ُب ىيئتيها التدريسية كاإلدارية على كل ما قدمتو يل خبلؿ ست سنوات اإلسبلمية ّتامعة ق

قضيتها بُت أركقتها ُب مرحليت البكالوريوس كا١تاجستَت، كأسأؿ اهلل عز كجل إف يبقيها منارة للعلم 
 الشرعي، كأف يوفق القائمُت عليها إىل كل خَت.

من ساعدٍل ُب إعداد ىذا البحث كما أجد من الواجب علي أف أتقدـ بالشكر إىل كل  
 بالنصح كالتوجيو كاإلرشاد إىل ا١تراجع كا١تعلومات ا١تفيدة. 
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  :المقدمة 

٤تمد، كعلى آلو كصحبو  ، سيدنارسل اهلل، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ بسم اهلل
 ، كبعد.كمن كااله

فقد ٖتدث فقهاؤنا رٛتهم اهلل عن عيوب النكاح، كأفردكا ٢تا فصوالن ُب كتبهم 
كمع تطور اٟتياة  أنوا١تباركة، منطلقُت ُب اٟتديث عنها من نصوص الشريعة كقواعدىا، إال 

وا عنها ثت موجودة كمل يتحدكان، أك  ُب عصورىماستجدت عيوب مل يكن ٢تا كجود 
َت من الباحثُت ا١تعاصرين  باىتماـ كب ىذه العيوب مل ٖتظكما بوصفها من عيوب النكاح،  

كما سيتبُت عند ذكرنا للدراسات السابقة، لذلك اخًتت الكتابة ُب ىذا ا١توضوع سعيان مٍت 
ك٤تاكلة اإلسهاـ ُب توضيح ما يتعلق هبذه العيوب كمدل تأثَتىا على ، ّتوانبولئلحاطة 

 اة الزكجية.اٟتي

 دراسة تفصيلية ١تعرفة تفاصيلها، كذلك من كىذه العيوب ا١تستجدة ْتاجة إىل
خبلؿ اإلجابة عن األسئلة التالية: ما ىي عيوب النكاح؟ كما ضوابط اعتبارىا كالتفريق هبا؟ 

كما الطرؽ أخرل؟  ان ىناؾ عيوب فأأـ  ؟كما طبيعة كل عيب كآثاره؟ كىل العيوب بدنية فقط
كىل كل كالطبية إلثبات ىذه العيوب؟ كما مدل حجيتها كصبلحيتها للعمل هبا؟ الشرعية 

مشكلة ُب أحد الزكجُت تعد عيبان موجبان للفسخ؟ أـ أف بعضها يعد عيبان يًتتب عليو الفسخ 
 كبعضها ليس كذلك؟ 

 أىداؼ البحث:  -
 يهدؼ ىذا البحث ١تا يأٌب: 

 ها.أنواعالتعريف بعيوب النكاح ا١تستجدة ك  .1

 تأثَت كل عيب من ىذه العيوب على اٟتياة الزكجية. بياف .2

 عتبار عيوب النكاح كضوابط التفريق هبا.ال الفقهيةضوابط ال بياف .3

 الطرؽ الطبية كالفقهية إلثبات عيوب النكاح. بياف .4

 .ما يعد عيبان يثبت بو خيار الفسخ كما ليس كذلكمعرفة  .5
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 أ٫تية البحث:  -
فقو الضوء على قضية ىامة من قضايا  تتمثل أ٫تية ىذا البحث ُب كونو يسلط

لتفاصيل ٚتلة من العيوب ا١تستجدة ا١تؤثرة على عقد النكاح، كطرؽ  بيافاألسرة، ففيو 
 إثباهتا، كمدل تأثَتىا، كأحقية كل طرؼ ُب طلب الفسخ من عدمو ُب حاؿ ثبوهتا.

 حدكد البحث:  -
 د الزمٍت فلكونوأما اٟت كا١توضوعي، ٍتالزم ينسيكوف ىذا البحث ٤تدكدان باٟتد

دكف العيوب السابقة اليت ٖتدث عنها  ا١تستجدةٮتتص باٟتديث عن عيوب النكاح 
 كأما اٟتد ا١توضوعي فلكونوالفقهاء، كال يتطرؽ إليها إال على سبيل التخريج عليها، 

 ونية.إندكف اٟتديث عن الطرؽ القُب إثبات العيوب طرؽ الشرعية كالطبية ال يتحدث عن

البحث اليت ٖتتاج إىل توضيح فهي ٤تدكدة كتقتصر على أما مصطلحات 
 مصطلحُت، ك٫تا:

هاؤنا عند حديثهم عن عيوب النكاح، العيوب اليت مل يتناك٢تا فق كىيستجدات: ا١ت .1
 كليس العيوب ا١تستجدة فحسب.

طباؽ ضوابط نالكنعتربىا عيوبان  نسافاإلقـو هبا أفعاؿ ي كىي عبارة عنالعيوب الفعلية:  .2
 عيوب عليها.اعتبار ال

 الدراسات السابقة:  -
الفرؽ بينها  بيافمع  ، استعرضها ىناا١توضوعكجدت بعض الدراسات السابقة حوؿ 

 كبُت ْتثي ىذا.
"مدل حرية الزكجُت ُب التفريق قضاءن"، كىو من تأليف الدكتور أٛتد  بعنوافأكالن: كتاب 

ابة ا٠تمسمائة كٜتسُت صفحة كيقع ُب قر حسن الطو، كبَت علماء اجملمع الفقهي العراقي، 
من القطع الكبَت، كقد توسع ا١تؤلف ُب حديثو عن التفريق بواسطة القضاء، فقسم كتابو إىل 

للحديث  الثاٍلأبوابو ثبلثة، تناكؿ ُب األكؿ التفريق للشقاؽ، كالتفريق للضرر، ٍب أفرد الباب 
الغيبة، كبالعودة إىل الباب  عن التفريق للعلل، أما الباب الثالث فتناكؿ فيو التفريق بسبب
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فيو حقيقة التفريق للعلل، ٍب ٖتدث عن أقساـ  ا١تؤلف تناكؿ فأا١تتعلق ٔتوضوعنا ٧تد  الثاٍل
تقل ناالعلل، كقسمها إىل علل مشًتكة، كعلل خاصة بالنساء، كأخرل خاصة بالرجاؿ، ٍب 

شيئان من عيوب  كمل يناقش ا١تؤلفللحديث عن نوع التفريق للعلل كشركط ا١تطالبة بو، 
أقوا٢تم كأدلتهم  بيافالنكاح ا١تعاصرة، بل اكتفى بعرض ما سبق كٖتدث عنو الفقهاء مع 

مل يتطرؽ لوسائل اإلثبات الفقهية كالطبية ُب مبحث مستقل، بل انو الراجح، كما  بيافك 
 أنواع، بينما نتطرؽ ُب ىذا البحث إىل جاء اٟتديث عنها ُب ثنايا بعض موضوعات الكتاب

 طرؽ اإلثبات الطبية كالفقهية كمدل اعتبارىا كالعمل هبا. ، كنتناكؿيدة من العيوبجد
موضوع عيوب النكاح،  للقارئ ُب مفيدان ىذا الكتاب يشكل مدخبلن  إفكباٞتملة، ف 

فقد ٚتع فيو ا١تؤلف أقواؿ ا١تذاىب األربعة إضافة إىل بعض ا١تذاىب األخرل ُب مسائل 
  الًتجيح بينها.، كذكر األدلة ك عيوب النكاح

"العيوب ا١توجبة لفسخ النكاح"، للباحث فضل ريب زادة، كىو ْتث  بعنوافْتث : ثانيان 
، استعرض فيو الباحث أقواؿ الفقهاء 1ًتنتنالمنشور ُب موقع ا١تلتقى الفقهي على شبكة ا

، ٍب ُب عدد معُت العيوب ا١توجبة للفسخ صارإ٨تفسخ النكاح بالعيب، ٍب أقوا٢تم ُب ُب 
كشركط التفريق بالعيب، ٍب تطرؽ أخَتان كعلى عجالة إىل بعض  ،وابط ىذه العيوبض

الرحم، كبعض أمراض اٞتهاز التناسلي، كمل  سرطافك  ،العيوب البدنية ا١تعاصرة، كىي اإليدز
يتناكؿ شيئان من العيوب النفسية أك ا٠تيليقية أك الفعلية، كالفرؽ بُت البحث ا١تذكور كالبحث 

األكؿ مل ٮتصص للعيوب ا١تعاصرة إال قدران يسَتان ُب أكاخره كمل يفصل  فأده الذم ٨تن بصد
موجزان كدكف تقسيم، أما ُب ىذا  كافتناكلو للضوابط  كما أنُب ماىيتها كآثارىا كطرؽ إثباهتا،  

جديدة من العيوب، كىي  أنواعالبحث فهناؾ تقسيم للضوابط كشرح ٢تا، إضافة إىل تناكؿ 
 مدل تأثَتىا. بياف٠تيليقية كالفعلية، ك يوب النفسية كاالع

با١تراجع ا١تهمة حوؿ ا١توضوع، كيقدـ إضافة  كيتميز البحث ا١تذكور بكونو غنيان  
 مهمة للقارئ ا١تهتم ُب مسألة عيوب النكاح.

                                                           
  http://cutt.us/xEKl ـ.10/6/2009 ، ا١تلتقى الفقهي،العيوب الموجبة لفسخ النكاحفضل زادة،  1

http://cutt.us/xEKl
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"أثر الفحص الطيب ُب إثبات عيوب النكاح"، للدكتورة البندرم عبد اهلل  بعنوافثالثان: ْتث 
، كقد تناكلت الباحثة ُب الفصل 1نشور كذلك ُب موقع ا١تلتقى الفقهياٞتليل، كىو ْتث م

األكؿ العيوب ا١تؤثرة ُب عقد النكاح، كقسمتها إىل عيوب ٗتتص بالرجاؿ، كأخرل بالنساء، 
اليت ذكرىا الفقهاء رٛتهم اهلل، ٍب ٖتدثت ُب  القدٯتة كاكتفت بالعيوبكثالثة مشًتكة، 

 ُب إثبات عيوب النكاح، كتناكلت فيو أ٫تية الفحص عن أثر الفحص الطيب الثاٍلالفصل 
الطيب، كاعتباره ُب إثبات عيوب النكاح، كطرؽ اإلثبات الفقهية كالطبية، كما يًتتب على 

من الفحوصات الطبية  ان أنواعالباحثة قد تناكلت  فأثبوت العيب بالطرؽ الطبية، كا١تبلحظ 
ة، كاألشعة، ٍب ضربت أمثلة ١تا يثبت هبا من كىي فحص الدـ، كٖتليل ا١تٍت، كالبصمة الوراثي

ها كآثارىا ُب البحث،  أنواعالعيوب، كىذه األمثلة حوؿ عيوب معاصرة مل تبُت ماىيتها ك 
أما البحث الذم ٨تن بصدده ا مل توضح حقيقة ىذه الفحوصات الطبية كآثارىا، هنأكما 
 ١تاىية العيوب، كآثارىا، كطرؽ إثباهتا بالتفصيل. بيافففيو 

 منهج البحث: -
 اعتمدت ُب ىذا البحث على ا١تنهجُت التاليُت:

ا ُب كتب إهنأكالن: ا١تنهج التوثيقي: كذلك بتتبع ا١تادة العلمية ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث من مظ
، كٚتعها كتوزيعها على كل كغَتىا يةنساناإلالفقو كاللغة كالتفسَت، ككتب الطب كالدراسات 

 جزئية من جزئيات ىذا البحث.

بتفسَت ا١تعلومات الشرعية كالطبية ا١تتعلقة بالعيوب، كاستنباط كذلك : التحليلي: ا١تنهج انيان ث
 األحكاـ ا١تتعلقة با١توضوع منها. 

 
 
 
 

                                                           
ـ، 28/7/2015الطيب ُب إثبات عيوب النكاح، ا١تلتقى الفقهي، البندرم اٞتليل، أثر الفحص  1

http://cutt.us/DagtM . 

http://cutt.us/DagtM
http://cutt.us/DagtM
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 ىيكل البحث: -

 قسمت ىذا البحث إىل فصل ٘تهيدم، كأربعة فصوؿ أخرل، كىي كالتايل: 

 اعتبارىا وضوابط النكاح عيوب مفهوم: التمهيدي الفصل: 

o ومقاصده ومشروعيتو النكاح مفهوم: األول حثالمب. 

 .كاصطبلحان  لغة النكاح مفهـو: األكؿ ا١تطلب

 .كمقاصده النكاح مشركعية: الثاٍل ا١تطلب

o اعتبارىا وضوابط النكاح عيوب مفهوم: الثاني المبحث: 
 كاصطبلحان. لغة النكاح عيوب مفهـو: األكؿ ا١تطلب
١تؤثرة ُب التفريق.ضوابط اعتبار العيوب ا: الثاٍل ا١تطلب

  ة وتخريجها الفقهي:الجديدالبدنية الفصل األول: عيوب النكاح 

  بدنية تتعلق بالرجلالمبحث األول: عيوب: 

 .ا٠تصية سرطافاألكؿ: ا١تطلب 

 الربكستات. سرطاف: الثاٍلا١تطلب 
 .اضطرابات القذؼ كالتحكم بوا١تطلب الثالث: 

o  ةبدنية تتعلق بالمرأ: عيوب الثانيالمبحث: 
 .عنق الرحم سرطافا١تطلب األكؿ: 

 .الفرج سرطاف: الثاٍلا١تطلب 
 .ىبوط الرحما١تطلب الثالث: 

o  بدنية مشتركة: عيوب الثالثالمبحث: 
 ا١تناعة ا١تكتسب )اإليدز(. فقدافا١تطلب األكؿ: مرض 

 : السمنة ا١تفرطة.الثاٍلا١تطلب 
 .مرض السكرما١تطلب الثالث: 
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 الُخلقية والفعلية:و ح النفسية : عيوب النكا الثاني الفصل 

  النكاح النفسيةالمبحث األول: عيوب: 

 .النفسي وجانبالشذكذ اٞتنسي ُب األكؿ: ا١تطلب 

 االضطراب الضبليل.: الثاٍلا١تطلب 
o  النكاح الُخُلقية: عيوب الثانيالمبحث: 

 .الشتم كاالساءةا١تطلب األكؿ: 
 .الكذب: الثاٍلا١تطلب 

 .سوء الظنا١تطلب الثالث: 
o  النكاح الفعلية: عيوب الثالثالمبحث: 

 الزكجية. ا٠تيانةا١تطلب األكؿ: 
 ا١تواد اإلباحية. إدماف: الثاٍلا١تطلب 

 ا١تخدرات. إدمافا١تطلب الثالث: 
 العيوب إثبات طرق: الثالث الفصل:  

o الشرعية الطرق: األول المبحث. 
  .اإلقرار: األكؿ ا١تطلب
 .)الشهادة( البينة: الثاٍل ا١تطلب
  .اليمُتالنكوؿ عن : الثالث ا١تطلب

o منها الشرع وموقف الطبية الطرق: الثاني المبحث. 
طرؽ إثبات العيوب البدنية.ا١تطلب األكؿ: 

: طرؽ إثبات العيوب النفسية.الثاٍلا١تطلب 

 ا١تطلب الثالث: طرؽ إثبات العيوب الفعلية.
 .ا١تطلب الرابع: موقف الشريعة اإلسبلمية من الطرؽ الطبية
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 النكاح عيوب على المترتبة اآلثار: الرابع الفصل. 

o النكاح بعيوب الحاصل التفريق نوع: األول المبحث: 

 .ا١تطلب األكؿ: قوؿ من اعترب التفريق فسخان كأدلتو

 .: قوؿ من اعترب التفريق طبلقان كأدلتوالثاٍلا١تطلب 
 ا١تطلب الثالث: القوؿ الراجح كٙترة ا٠تبلؼ.

o  وما ليس كذلك: تثبت بو الفرقة من عيوب النكاح ما: الثانيالمبحث 

  .ا١تطلب األكؿ: ما تثبت بو الفرقة من عيوب النكاح البدنية
 النفسية كا٠تلقية كالفعلية. النكاح بو الفرقة من عيوب: ما تثبت الثاٍلا١تطلب 
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 اعتبارىا وضوابط النكاح عيوب مفهوم: التمهيدي الفصل: 

 أبُت ٍب كمقاصده، كمشركعيتو النكاح مفهـو هيدمالتم الفصل ىذا ُب أتناكؿ
 ١تا معياران  لتكوف كذلك الفقهاء، عليها نص كما هبا التفريق كضوابط النكاح عيوب مفهـو
 ، كقد اشتمل الفصل على ا١تباحث اآلتية:القادمة الفصوؿ ُب العيوب من أدرسو

o ومقاصده ومشروعيتو النكاح مفهوم: األول المبحث. 

 .كاصطبلحان  لغة النكاح مفهـو: األكؿ ا١تطلب

 .كمقاصده النكاح مشركعية: الثاٍل ا١تطلب

o اعتبارىا وضوابط النكاح عيوب مفهوم: الثاني المبحث: 
 كاصطبلحان. لغة النكاح عيوب مفهـو: األكؿ ا١تطلب
 ضوابط اعتبار العيوب ا١تؤثرة ُب التفريق.: الثاٍل ا١تطلب
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o ومقاصده ومشروعيتو حالنكا  مفهوم: األول المبحث: 

 النكاح، مصطلح كىو مصطلحاتو، أىم دراسة من ، ال بدالبحث ىذا بداية ُب
 . مقاصدهك  مشركعيتوٍب  كالشرعي، اللغوم مفهومو أتناكؿ حيث

 واصطالحاً  لغة النكاح مفهوم: األول المطلب: 

نتج عن تعريف النكاح ُب اللغة كاالصطبلح بعض ا٠تبلفات، كمن خبلؿ ىذا 
القوؿ  بيافتطرؽ للخبلفات الواردة مع لتعريفات اللغوية كاالصطبلحية، كأتناكؿ الب أا١تط

 الراجح ُب كل منها.

o لغة النكاح مفهـو: األكؿ الفرع: 

  اللغة، ٍب عن مسألة خبلفية حوؿعن مفهـو النكاح ُبكاٟتديث ُب ىذا الفرع 
 إطبلؽ لفظ النكاح.

 :1اللغة ُب النكاح: األكىل ا١تسألة
 كىىيوى  كىاًحده، أىٍصله  كىاٟتٍىاءي  كىاٍلكىاؼي  كالنُّوفي  ،(نكح) مصدره ،النوف بكسر احالنك 
 .العقد يكوف قد: كقيل الوطء، عٌتٔت يأٌب كالنكاح. اٍلًبضىاعي 

 أم ا١ترأة كحإنك  تزكجت، أم: ا١ترأة حتنيكً : يقاؿ النكاح، الزكاج عقد على كيطلق
 زكج ذات ىي أم ،ؤلفف بٍت ُب ناًكحه  كىي تزكجها، طلب أم: ا١ترأة كاستنكح زكجها،

 .منهم
 كنىكىحىها. تىزكجها ًإذا ًنكاحان  يػىٍنًكحيها امرأىة ؤلففي  نىكىحى ": العرب لساف ُب كجاء

 ."أىيضان  بىاضىعىهىا: يػىٍنًكحيها
 كطأن  إما: شرعان  اآلخر إىل الزكجُت أحد ضم من فيو ١تا: نكاحان  النكاح كٝتي: "قالوا

 2".باب كمصراعي فيو اصار  حىت عقدان  أك
                                                           

./ 195، ص7، ك: ج25، ص6ج، العروس تاج الزبيدم، ا١ترتضى ./625ص 2ج، العرب إنلس ،منظور ابن1
 1، جالصحاح ./ الفارايب،951ص 2ج ،الوسيط المعجم ،الزيات، أٛتد، كعبد القادر، حامد، كالنجار، ٤تمد

 .413ص
2
 .50ص ،الفقهاء يسنأ ،الركمي 
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. التَّسليم من كالسَّبلـً : التَّزكيجً  من بًاٍلفىٍتح، الزكاج": كقيل ُب تعريف الزكاج لغة 
 ."ثىىألنبًا الذٌكر أىك بًالزٍَّكجىةً  الزٍَّكج إفاقًت  كىو كىمعٌت، كىٍزنان  كالنِّكاح ليغىة، ًفيوً  كالكسري 

 الزٍَّكًجيَّة زىالىت كىمىا الزٍَّكًجيَّة حق بىينهمىا قىاؿيػي  الزكاج ٔتىٍعٌت صناعي مصدر كالزٍَّكًجيَّة"
 ."قىاًئمىة بىينهمىا

 كذكرت تعريف الزكاج ىنا للصلة الواضحة بُت مصطلح الزكاج كمصطلح النكاح.

 :النكاح عقد حقيقة: الثانية ا١تسألة
 أـ الوطء على اللغة ُب يطلق ىل النكاح، لفظ إطبلؽ ُب الفقهاء بُت خبلؼ كقع 

 :ثبلثة أقواؿه  ذلك ُب ك٢تم العقد؟ على
 الشافعية إليو ذىب ما كىو الوطء، ُب ٣تازه  العقد ُب حقيقة النكاح إف: األكؿ القوؿ

لُّ  فىبلى  طىلَّقىهىا إففى : }تعاىل قولو ُب الوطء على ٛتل اإ٪تك  :قالوا ،1كاٟتنابلة  حىىتَّ  بػىٍعدي  ًمنٍ  لىوي  ٖتًى
لىتىوي  تىذيكًقي حىىتَّ »:٠ترب [231: قرةالب]{ غىيػٍرىهي  زىٍكجنا تػىٍنًكحى  يػٍ  3 2.«عيسى
 اهلل صلى قولو كمنو ،4اٟتنفية قوؿ كىو العقد، ُب ٣تازه  الوطء ُب حقيقة وإن: الثاٍل القوؿ
، ًمنٍ  أيٍخرًٍجتي : »كسلم عليو  5«.ًسفىاحو  ًمنٍ  أيٍخرىجٍ  كىملىٍ  ًنكىاحو

 ذكر جاء كقد: "ق(537)ت: يسفالن قاؿ كالوطء، العقد بُت االشًتاؾ: الثالث القوؿ
  6".للوطء كجاء للعقد القرآف ُب النكاح

 آثار عليو تًتتب معنوم خبلؼ ىو بل لفظي، خبلؼ ٣ترد ليس ا٠تبلؼ كىذا 
 النكاح قالوا إف كاٟتنابلة فالشافعية الزنا، من األب موطوءة حرمة مسألة: أ٫تها من ٥تتلفة

                                                           
.10ص ،20ج، اإلنصاف، ا١ترداكم/  .207ص ،3، جوعميرة قليوبي حاشيتاالقليويب كعمَتة،  1
 .38ص 2ج الطالب، منهج بشرح الوىاب فتحصارم كالسنيكي، ألنا 2
 ٍب كيطأىا، غَته، زكجا تنكح حىت ١تطلقها ثبلثا ا١تطلقة ٖتل ال باب:النكاح:  كتاب ،صحيحومسلم ُب  أخرجو 3

 (.1433، رقم )1055ص  ،2عدهتا، ج كتنقضي يفارقها
 .6ص ،3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 4
ُب  األلباٍلقاؿ  .(13273رقم: ) 303ص ،7الدعوة، ج كتاب الطبلؽ، باب ،المصنف ُب الصنعاٍلأخرجو  5

 اإلسناد. صحيح مرسل: 331، ص6ج ء الغليلإركا
 .38، صالطلبة طلبة النسفي، ./449ص ،5ج ،الكبرى الفتاوى تيمية، ابن 6
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 النكاح قالوا إف الذين اٟتنفية كأما الزنا، من ألبا موطوءة ٖتـر ال كبالتايل العقد، ُب حقيقة
 األب معقودة ٖتـر كبالتايل كاٟتراـ، اٟتبلؿ للوطء شامل ونأ إىل فذىبوا الوطء، ُب حقيقة

 1.باإلٚتاع كطء بغَت
: ق(392)ت: جٍت ابن قاؿ" باالشًتاؾ، القوؿ ىو سبق ٦تا الراجحك  :الًتجيح

 بو يعرؼ لطيفا، فرقا العرب فرقت: فقاؿ". ا؟نكحه" قو٢تم عن الفارسي علي أبا سألت
 كالعقد تزك٬تها، أرادكا" ؤلفف بنت" أك" ةؤلنف نكح" قالوا فإذا. الوطء من العقد موضع
 عن تستغٌت كزكجتو امرأتو بذكر ألف اجملامعة؛ إال يريدكا مل" امرأتو نكح" قالوا كإذا. عليها
 على كالضم اٞتمع اللغة ُب النكاح" :ق(728)ت: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ ،2"العقد

 اجتماع ُب غاية بعده ليس الذم اإليبلج فهو فاباألبد اجتماعا كاف إفف الوجوه، أًب
 3".كاللزـك الدكاـ كجو على بينهما اٞتمع فهو بالعقود اجتماعا كاف إفك  البدنُت،

o اصطبلحان  النكاح مفهـو: الثاٍل الفرع: 
 :يأٌب ما هاأ٫ت كمن للنكاح، الفقهاء تعريفات اختلفت 

 4".شرعي مانع نكاحها من ٯتنع امرأةمل من ا١تتعة ملك يفيد عقد: "اٟتنفيةأكالن: 

 5."شرعي مانع من خالية ثىإنب ٘تتع ٟتل عقد ىو: "ا١تالكية: ثانيان 
 6".ترٚتتو أك تزكيج أك كاحإن بلفظ كطء إباحة يتضمن عقد: "الشافعيةثالثان: 
 7".دليل عنو يصرفو مامل إليو ينصرؼ لفظو إطبلؽ فعند. التزكيج عقد ىو: "اٟتنابلةرابعان: 

ا١تادم ُب النكاح كا١تتمثل ُب  انباٞتكا١تبلحظ أف التعريفات ا١تذكورة إ٪تا تتناكؿ 
ا١تادم إىل جوانب أخرل، كذلك  انباٞتالوطء، بينما تتجاكز حقيقة النكاح ُب الواقع ىذا 

                                                           
 .3، ص7ج ،المغني ،قدامة ابن/ . 82، ص3ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 1
 .6، ص20ج، اإلنصاف، ا١ترداكم 2
 .251، ص6ج ،الكبرى الفتاوى تيمية، ابن 3
 .3، ص3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 4
.332، ص2، جالمسالك ألقرب السالك بلغة ا٠تلوٌب، 5
.200ص ،4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 6

 .5، ص20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، مشس الدين ابن 7
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ا لًتىٍسكينيوا أىٍزكىاجنا أنفيًسكيمٍ  ًمنٍ  لىكيمٍ  خىلىقى  أىفٍ  وً آيىاتً  كىًمنٍ }مصداقان لقولو تعاىل:   كىجىعىلى  إًلىيػٍهى
نىكيمٍ  يىاتو  ذىًلكى  ُب  ًإفَّ  كىرىٍٛتىةن  مىوىدَّةن  بػىيػٍ كبالتايل تكوف التعريفات ، [21: الرـك]{ يػىتػىفىكَّريكفى  لًقىٍوـو  آلى

عقد النكاح لق( 1894: ف الشيخ ٤تمد أبو زىرة )تيعر ت السابقة غَت جامعة، كأرل أف
، كتعاكهنما نساٍلاإلبأنو "عقد يفيد حل العشرة بُت الرجل كا١ترأة ٔتا ٭تقق ما يتقاضاه الطبع 

، تعريف جامع كيعطي 1مدل اٟتياة، ك٭تدد ما لكليهما من حقوؽ كما عليو كم كاجبات"
 تصوران صحيحان عن ىذا العقد ٓتبلؼ التعريفات السابقة. 

 ومقاصده النكاح كمحُ : الثاني المطلب: 
، النكاح من الكتاب كالسنة حكمتناكؿ ُب ىذا ا١تطلب مفهـو النكاح، أ بيافبعد 

 كمقاصده ا١تستخلصة منهما.

o :الفرع األكؿ: حكم النكاح 

ذكر الفقهاء أف النكاح تعريو األحكاـ التكليفية ا٠تمسة، كىي الوجوب كالندب 
 ذلك. فبياكاإلباحة كالكراىة كالتحرَل، كفيما يأٌب 

، كذلك إف خشي على نفسو الوقوع نسافاإلأكالن: الوجوب: قد يكوف النكاح كاجبان على 
 إىل يتوصل ال كما بالنكاح، إال إليو يتوصل كال كاجب الزنا من االمتناعُب الزنا، قالوا: "

  2"، كذكر مثلو صاحب ا١تغٍت كقاؿ: "ىذا قوؿ عامة الفقهاء".كاجبا يكوف بو إال الواجب

اٟتنفية إىل استحباب النكاح ١تن ال تتوؽ نفسو إىل الوطء، فبل ٮتشى الندب: ذىب : ان ثاني
ٯتلك مؤكنة النكاح، كال ٮتشى على نفسو  كافعليو الوقوع ُب الزنا، كيرل ا١تالكية أف من  

الشافعية إىل استحباب النكاح ١تن الوقوع ُب الزنا فإف النكاح ُب حقو مندكب، كذىب 

                                                           
1
 .44، صعقد الزواج وآثارهأبو زىرة،  
2

 .4، ص7، جالمغنين قدامة، اب./ 228، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
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قدرتو على الوفاء ٔتتطلبات النكاح، كذىب اٟتنابلة إىل استحباب ع يتوؽ إىل الوطء م
 1 النكاح لذم شهوة ال ٮتاؼ الزنا.

قصد ٣ترد التوصل إىل قضاء ثالثان: اإلباحة: ذىب اٟتنفية إىل أف النكاح يكوف مباحان ١تن "
صرفو عن ، كذىب ا١تالكية إىل أف الزكاج مباح ١تن ملك مؤكنتو، كمل ي"الشهوة كمل ٮتف شيئا

مندكب، كمل يكن راغبان بالنسل، كذىب الشافعية إىل أنو إف ملك أىبة النكاح مع عدـ 
النكاح ُب حقو مباحان، كذىب اٟتنابلة إىل أف النكاح مباح ُب حق الكبَت  كافحاجتو إليو  

 2 كا١تريض كالعنُت.

ب اٟتنفية إىل ذكر بعض الفقهاء كراىة النكاح ُب بعض اٟتاالت، حيث ذىرابعان: الكراىة: 
أف النكاح مكركه كراىة ٖترَل إف خشي اٞتور على أىلو، كذكر الشافعية كراىة النكاح ١تن 

 3 مل يكن ْتاجة إىل النكاح كال ٯتلك األىبة لو.

خامسان: اٟترمة: ٙتة حاالت يكوف فيها النكاح ٤ترمان، كقد ذكر ذلك اٟتنفية كا١تالكية، فقد 
ظلم الزكجة حـر عليو النكاح، كذكر ا١تالكية حرمة النكاح  ذكر اٟتنفية أف الرجل إف تيقن

. كافإف    4 يؤدم إىل ٤تـر

كىذه األحكاـ فيها تفصيل كتفريع كتطويل ليس ىذا ٤تل بسطو، كيرجع إليو ُب 
 اختبلؼ حكم النكاح باختبلؼ اٟتاؿ. بياف، كإ٪تا أردت ىنا 5ُب كتب الفقهاءمضانو 

 
                                                           

./ الرملي، 215، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي،./193ص،4ج،السرخسي، ا١تبسوط1
.98، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب، /.181، ص6، جنهاية المحتاج

، شية الدسوقيالشرح الكبير وحا الدسوقي،/.7ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن2
 .12ص ،20ج،اإلنصاف، ا١ترداكم/.183، ص6، جنهاية المحتاجالرملي، /.215، ص2ج

3
 .183، ص6، جنهاية المحتاجالرملي، / .7ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 
4
، الدسوقي الشرح الكبير وحاشية الدسوقي،/ .7ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 
 .215، ص2ج
5
 كما بعدىا. 14، ص6، جالمفصل: زيداف، انظر 
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o النكاح مقاصد: الثاٍل الفرع : 
 أىل استنبطو ما كمنها كالسنة، الكتاب بو صرح ما منها سامية، مقاصد للنكاح 

 :النكاح مقاصد إىل أشارت اليت النصوص كمن ما.منه العلم
نىكيمٍ  كىجىعىلى  إًلىيػٍهىا لًتىٍسكينيوا أىٍزكىاجنا أنفيًسكيمٍ  ًمنٍ  لىكيمٍ  خىلىقى  إف آيىاتًوً  كىًمنٍ : }تعاىل قولو  بػىيػٍ

يىاتو  ذىًلكى  ُب  إف ةن كىرىٍٛتى  مىوىدَّةن   .[21: الرـك]{ يػىتػىفىكَّريكفى  لًقىٍوـو  آلى
اثًره  إٍلفى  اٍلوىليودى  اٍلوىديكدى  تػىزىكَّجيوا: »كسلم عليو اهلل صلى قولو السنة كمن   ًبكيمي  ميكى

 1«.اأٍليمىمى 
 تػىزىكٍَّجتى  أىفىبلى : »بزكاجو أخربه حُت اهلل عبد بن ٞتابر كسلم عليو اهلل صلى كقولو 

ًعبيكى  ًبٍكرنا ًعبػيهىا؟ تيبلى  2«.كىتيبلى
 ُب العلم أىل أقواؿ بعض ذكر ا١تناسب من إف أرل النكاح مقاصد سرد كقبل 
 :النكاح مقاصد

 عن كالنفس الدين ٖتصُت معٌت النكاح ُب: "ق(483)ت: السرخسي اإلماـ قاؿ
 أسباب من بيناه ما ا١تقصود اإ٪تك  الشهوة، قضاء العقد هبذا ا١تقصود كليس: "يقوؿ ٍب ،"الزنا

 ا١تطيع كالعاصي ا١تطيع فيو لَتغب أيضا الشهوة قضاء بو علق تعاىل اهلل كلكن ا١تصلحة،
 3".اإلمارة ٔتنزلة الشهوة لقضاء كالعاصي الدينية معاٍلو لل

 كضع كلو األصل كىو الولد األكىل الفائدة" :ق(505)ت: الغزايل اإلماـ قاؿ
 4".سألنا جنس عن العامل ٮتلو ال فإك  النسل إبقاء كا١تقصود النكاح،

 اٍلوىديكدى  تػىزىكَّجيوا: »كسلم عليو اهلل صلى قولو ُب الكرَل النبوم التوجيو جاء لذلك
اثًره  إٍلفى  اٍلوىليودى   أىممن  تعد البشرية فا١توارد بالغة، أ٫تية التكثَت ك٢تذا ،«اأٍليمىمى  ًبكيمي  ميكى

 الشريعة بو اعتنت الذم األمر كىو ليم،س بشكل كتوجيهها بنائها شرط األمم مكونات
                                                           

 :رقم ،625، ص1ج كتاب النكاح: باب النهي عن تزكيج من مل يلد من النساء،،  السننأخرجو أبو داكد ُب  1
 .: حسن صحيح261، ص6قاؿ األلباٍل ُب صحيح أيب داكد، ج، (2050)
 (.715، رقم )1221، ص3ج ،ركوبو كاستثناء البعَت بيع: ببا ا١تساقاة، كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم ُب  2
 .194، ص4، جالمبسوط السرخسي، 3
 24.، ص2، جالدين علوم إحياء الغزايل، 4
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 ٠تدمة كإعدادىم النشء لًتبية رصينة كمناىج قوٯتة أسسان  ككضعت العناية، غاية اإلسبلمية
 .األمة

 نستشف ٦تا سبق بعض ا١تقاصد السامية للنكاح ُب اإلسبلـ، منها: إفكٯتكن 

 النكاح. اٟتفاظ على كجود اٞتنس البشرم كبقاءه، كىذا ا١تقصد ىو أىم مقاصد .1

تكوين أكاصر القرابة كالنسب، كقد أشار إىل ذلك اإلماـ الطاىر بن عاشور فيما نقلو  .2
 بفركعها القرابة كتفريع النسل، تكوين أصل ىوعن اإلماـ األكرب بقولو عن النكاح: "

  1".، كامتزاج رابطة النكاح برباط النسبكأصو٢تا

 ًمنٍ  لىكيمٍ  خىلىقى  أىفٍ  آيىاتًوً  كىًمنٍ }لو تعاىل: ٖتقيق السكن كاالستقرار بُت الزكجُت عمبلن بقو  .3
ا لًتىٍسكينيوا أىٍزكىاجنا أنفيًسكيمٍ  نىكيمٍ  كىجىعىلى  إًلىيػٍهى يىاتو  ذىًلكى  ُب  ًإفَّ  كىرىٍٛتىةن  مىوىدَّةن  بػىيػٍ  لًقىٍوـو  آلى
٫تا أساس العقد اإل٬تاب كالقبوؿ ، يقوؿ الطاىر بن عاشور: "[21: الرـك]{ يػىتػىفىكَّريكفى 

، كاٟترص على ٖتقيق القرآفلذم يشهد "بالتعبَت" عن رضا ا١ترأة كرضا أىلها بذلك ا
حسن قصد الرجل مع زكجتو، ٔتا يًتجم عنو سلوكو كعملو على دكاـ ا١تعاشرة، كعلى 

 2".إخبلص احملبة بُت الطرفُت

 الولد فيها كيعرؼ ،كتضبط ابسألناتعرؼ فيها  اليت ا١تتماسكة الصاٟتة األسرة تكوين .4
 ٓتبلؼ ا١تستقر، ا١تتماسك الصاّب اجملتمع من اجزءن  األسرة ىذه تكوف كبالتايل الوالد،ك 

 .األسرم التفكك من عالية معدالتو  كتشهد السفاح، بأبناء تعج اليت اجملتمعات

 البهائم، عن ا١تكـر نسافاإل ٯتيز ٨تو على بالرجل كا١ترأة با١ترأة، الرجل اختصاص ٖتقيق .5
 كقد اب،سألنا كاختبلط كالشذكذ األمراض من كاجملتمع األسرة ٭تمي إف وشأن من كىذا

 ُب تعتد فأب ا١ترأة ألزمت احىت إهن دقيقان، تنظيمان  ا١تسألة ىذه اإلسبلمية الشريعة نظمت
 .األكؿ للزكج جنُت من الرحم خلو من للتأكد الزكج كفاة أك الطبلؽ حالة

 من للمجتمع ٛتاية ىذا كُب شركع،ا١ت ا١تنظم بالطريق الفطرية اٞتنسية الرغبة إشباع .6
 كىتك الفواحش تشارإن حيث إف لؤلعراض، كحفظان  كا١تنكرات الفواحش تشارإن

                                                           
 .343، ص2ج ،الشريعة مقاصد عاشور، بن الطاىر 1
2
 ا١ترجع السابق. 
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 ملىٍ »: كسلم عليو اهلل صلى يقوؿ كتفككها، يارىاإهن إىل يؤدم اجملتمعات ُب األعراض
 ملىٍ  الَّيًت  كىاأٍلىٍكجىاعي  الطَّاعيوفي، ًفيًهمي  فىشىا ًإالَّ  هًبىا، يػيٍعًلنيوا حىىتَّ  قىطُّ، قػىٍوـو  ُب  اٍلفىاًحشىةي  تىٍظهىرً 
ًفًهمي  ُب  مىضىتٍ  تىكينٍ   1.«مىضىٍوا الًَّذينى  أىٍسبلى

فيو حفاظ على كليتُت على األقل من الكليات كيستفاد ٦تا سبق أف النكاح 
 ا٠تمس، كىي: 

 كاجملتمع من الفجور ا١تفضي إىل نسافاإلأكالن: حفظ النفس، كذلك من خبلؿ ٛتاية 
 األمراض ا٠تبيثة ا١تهلكة.

النكاح الشرعي ىو الوسيلة اليت يرتضيها الشرع كالعقل لبقاء  ألف: حفظ النسل: كذلك ثانيان 
 اٞتنس البشرم كاستمراره، أما الزنا فبل ٮتلف إال أبناء سفاح ك٣تتمع مفكك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قاؿ األلباٍل ُب ، ((4019 رقم: ،1332، ص2ج ،، كتاب الفنت: باب العقوباتالسننُب  ابن ماجوأخرجو  1

 .: حسن216، ص1السلسلة الصحيحة، ج
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o اعتبارىا وضوابط النكاح عيوب مفهوم: الثاني المبحث: 

النكاح مركب من لفظُت، ٫تا "العيوب، كالنكاح"، كال بد لنا من مصطلح عيوب 
 الضوابط الشرعية بعد ذلك نبُت ٍبتعريفو باعتباره مركبان إضافيان ٍب تعريفو باعتباره علمان، 

 هبا.لتفريق العتبار عيوب النكاح كا

 واصطالحاً  لغة النكاح عيوب مفهوم: األول المطلب: 

اصطبلحان، كذلك  تعريفها ٍب ،عيوب النكاح لغةنتناكؿ ُب ىذا ا١تطلب تعريف 
 ليتبُت لنا ا١تقصود من ىذا ا١تصطلح.

o 1لغة النكاح عيوب مفهـو: األكؿ الفرع: 

 .عىٍيبو  ذىا جىعىلىوي  أىٍيضنا كىعىيَّبىوي . اٍلعىٍيبً  ًإىلى  نىسىبىوي  تػىٍعًييبنا كىعىيَّبىوي  الوصمة، ٔتعٌت لغة العيب
 2.السليمة الفطرة أصل عنو ٮتلو كما النقيصةي  ٔتعٌت اللغة ُب العيب: كقيل

 فقد سبق تعريفو ُب ا١تبحث األكؿ، فبل حاجة لتكراره. أما النكاح

o اصطبلحان  النكاح عيوب مفهـو: الثاٍل الفرع: 
 :كقفت على بعض التعريفات اليت ذكرىا الفقهاء لعيوب النكاح، كىي كالتايل

 الوطء عن كالتنفَت األصلي ودهٔتقص ٮتل ما" ونأب النكاح عيب الشافعية عرؼ
 4".٥تصوصة أمور من الوطء عن ينفر ما" ونأب أيضان  كعرفوه ،3"الشهوة ككسر

 5".كمالو أك االستمتاع بو يفوت عيبان، الناس يعده ما" :أيضان  تعريفاتو كمن
 كال هاأنواع كال ماىيتها بياف دكف العيوب آثار تبُت السابقة التعريفات إف كيبلحظ

 .جامعة غَت تكوفف ٤تلها،

                                                           
 .633، ص1ج، العرب إنلس ،منظور ابن/ 222.، صالصحاح مختار الرازم، 1
 .155، صالفقهية التعريفات الربكيت، 2
 .41ص ،5ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت/ .245، ص2، جوعميرة قليوبي حاشيتا، كعمَتة القليويب 3
  .126، ص3ج ،الجمل حاشية ،اٞتمل 4
 .203، ص12، جالمستقنع زاد على الممتع الشرح العثيمُت، 5
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 أحد ُب بدٍل أك عقلي نقصاف" اهنأب النكاح عيوب ا١تعاصرين بعض عرؼ كقد
 كاف إفك  التعريف كىذا، 1"فيها استقرار ال قلقة أك مثمرة غَت الزكجية اٟتياة ٬تعل الزكجُت

 أنواع بعض ذكر عن أعرض فقد النقص، من يسلم مل وإن إال السابقة التعريفات من أظهر
: عيوب النكاح إففنقوؿ  العيوب أنواع بقية ٯتكن جرب النقص الذم فيو بذكرك  العيوب،

مضطربة ال  الزكجية اٟتياة ٬تعل الزكجُت أحد ُب أك فعلي خيليقي أك بدٍل أك عقلي نقصاف"
ُب التعريف، كىي عيوب مؤثرة على  الفعلية، كبالتايل تدخل العيوب ا٠تيليقية ك "استقرار فيها

 .ا سيتبُت من خبلؿ البحثالعبلقة الزكجية كم

 ضوابط اعتبار العيوب المؤثرة في التفريق: الثاني المطلب:  
تناكؿ ُب ىذا ا١تطلب مشركعية التفريق بعيوب النكاح، كنوع التفريق، كضوابط أ

 اعتبار العيوب.

o مشركعية التفريق بعيوب النكاح:: األكؿ الفرع 
ُب مسألة التفريق بعيوب النكاح، نستعرض أقواؿ الفقهاء  إفال بد لنا ُب البداية  

 ٢تم ُب ذلك خبلؼ نبينو فيما يأٌب. كافحيث  

 :النكاح بعيوب التفريق مشركعية ُب الفقهاء ا١تسألة األكىل: أقواؿ
أدلتهما،  بيافاختلف الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة على قولُت، نذكر٫تا فيما يأٌب مع 

 الراجح منهما. بيافك 
 كاف سواء مطلقان، التفريق جواز عدـ إىل القوؿ ىذا أصحاب ذىبالقوؿ األكؿ: 

 حـز ابن قوؿ كىذا بعده، أك العقد قبل كجد كسواء ا١ترأة، ُب أك الرجل ُب العيب
ال يفسخ النكاح بعد صحتو ّتذاـ حادث، كال : "احمللى ُب قاؿ حيث :ق(456)ت:

ٕتده ىي   فأب ٬تد هبا شيئا من ىذه العيوب، كال فأبربص كذلك، كال ّتنوف كذلك، كال ب

                                                           
1
 .587، صاإلسالم في األسرة أحكام شليب، 
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 كاٍلالشو  ذلك ُب ككافقو ،1"ال بداء فرج، كال بشيء من العيوبة، ك ناكال بعن كذلك.
 2.ق(1250)ت:

 اٍمرىأىةي  جىاءىتً : قىالىتٍ  عنها، اهلل رضي عىاًئشىةى  ركتو ما منها السنة، من بأدلة كاستدلوا
ًقي، فػىبىتَّ  فىطىلَّقىًٍت، رًفىاعىةى، ًعٍندى  كيٍنتي : الىتٍ فػىقى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبِّ  ًإىلى  رًفىاعىةى   طىبلى

 اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  فػىتىبىسَّمى  الثػٍَّوًب، ىيٍدبىةً  ًمٍثلي  مىعىوي  مىا إفكى  الزًَّبًَت، ٍبنى  الرٍَّٛتىنً  عىٍبدى  فػىتػىزىكٍَّجتي 
، رًفىاعىةى؟ ًإىلى  تػىٍرًجًعي إف أىتيرًيًدينى : »فػىقىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  لىتىوي، تىذيكًقي حىىتَّ  الى يػٍ  كىيىذيكؽى  عيسى

لىتىكً  يػٍ  زكجها" كوف  من تشكو ا١ترأة ىذه إف :حـز ابن يقوؿ كما ىنا الداللة ككجو ،3«عيسى
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إىل ذلك كتشكو إليها ينتشر ال كا٢تدبة، إحليلو إفك  يطأىا، مل

 4".كفاية ىذا كُب - بينهما فرؽ كال شيئا، ٢تا أجل كال يشكها، فلم مفارقتو؟ كتريد كسلم

  5.بالعيب التفريق جواز إىل ذىبوا فقد الفقهاء، ٚتهور قوؿ كىو: الثاٍلالقوؿ 
 :منها الصحابة، كإٚتاع كالسنة الكتاب من بأدلة استدلواك 

: تعاىل قاؿ ،بإحساف التسريج أك با١تعركؼ اإلمساؾ الزكج على أكجب تعاىل اهلل إف .1
 ٤تركمة كوهنا مع معو كبقاؤىا ،[229: البقرة]{ بإحساف تىٍسرًيحه  أىكٍ  ٔتىٍعريكؼو  فىًإٍمسىاؾه }

 فتعُت شيء، ُب با١تعركؼ اإلمساؾ من ليس مثبلن  لعنتو أك ٞتبو بو االستمتاع من اٟتظ
 6".فاباإلحس التسريح عليو

                                                           
، ابن 1  .279، ص9، جباآلثار المحلى حـز
 .187، ص6، جاألوطار نيل ،إٍلالشوك 2
  (.2639، رقم )168، ص7ج ،ا١تختيب شهادة باب: الشهادات كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  3
، ابن 4  .209، ص9، جباآلثار المحلى حـز
5

/ .277، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، ./322، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
 . 179، ص3ج، اإلقناع اٟتجاكم،/  .176،ص7، جالطالبين روضة النوكم،

  .323، ص3، جالمبسوط السرخسي، 6
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 فػىلىمَّا ًغفىارو، بىًٍت  ًمنٍ  اٍمرىأىةن  تػىزىكَّجى  لَّمى كىسى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  إف" ركم ٔتا استدلواك  .2
 اٍلًفرىاًش، عىنً  ازى ٨تى افى  بػىيىاضنا، ًبكىٍشًحهىا أىٍبصىرى  اٍلًفرىاًش، عىلىى كىقػىعىدى  ثػىٍوبىوي، فػىوىضىعى  عىلىيػٍهىا دىخىلى 

 1."شىٍيئنا أىتىاىىا ٦تَّا يىٍأخيذٍ  كىملىٍ  ،"ثًيىابىكً  عىلىٍيكً  خيًذم: "قىاؿى  ٍبيَّ 

ـه  أىكٍ  جينيوفه  كىهًبىا اٍمرىأىةن، تػىزىكَّجى  رىجيلو  أىٯتُّىا: "قاؿ وإن عنو اهلل رضي عمر عن ركم ما .3 ا  أىكٍ  جيذى
اقػيهىا، فػىلىهىا فىمىسَّهىا، ،بػىرىصه   .2"كىلًيػِّهىا عىلىى غيٍرـه  لًزىٍكًجهىا كىذىًلكى  صىدى

 : ا١تناقشة كالًتجيح: الثانيةا١تسألة 
ما استدؿ بو  ألف كذلك للعيب، التفريق جواز من اٞتمهور إليو ذىب ما الراجحك 

ليو كسلم مل يثبت عأصحاب القوؿ األكؿ ال يصلح دليبلن على قو٢تم، فرسوؿ اهلل صلى اهلل 
 كما أفالعيب على الرجل أصبلن ١تا علمو من رغبة ا١ترأة اٟتقيقة بالعودة إىل زكجها األكؿ،  

 استدالؿ على أجاب الفقهاء كما،  3"األدَل عرؾ األعركه الرجل أنكر دعواىا كقاؿ: "إٍل
 اأهن كسلم عليو اهلل صلى منها فهم بل" ،الفسخ تطلب مل بأف ا١ترأة هبذه القصة حـز ابن
 ال عسيلتو ذاقت كال عسيلتها، يذؽ مل حيث الرٛتن عبد أف فأخربىا رفاعة يراجعها أف تريد

إال أف مبادئ هور كإف كانا ضعيفُت كاٟتديثُت الذم استدؿ هبما اٞتم ،4"لرفاعة ٭تلها
شرعي لو اعتباره، فبل ٯتكن القوؿ ببقاء  الشريعة ُب دفع الضرر كٖتقيق ا١تصلحة تعضد٫تا،

 السليم مع ا١تعيب خشية تعدم الضرر إليو.

o  النكاح: ضوابط اعتبار عيوب الثاٍلالفرع: 
القائلُت  ءالفقهاٚتهور  ٯتكننا استنباط ضوابط اعتبار عيوب النكاح ٦تا ذكره

ىي ٔتجملها ك  ،حيث ذكركا ٚتلة من اٟتاالت اليت اعتربكىا عيوبان  ،ٔتشركعية الفسخ للعيب

                                                           
، رقم 417، ص25ج ،ُت: حديث كعب بن زيد، أك زيد بن كعبمسند ا١تكي ،المسنداخرجو أٛتد ُب  1
 .: ضعيف جدان 326، ص6قاؿ األلباٍل ُب إركاء الغليل، ج (.16032)
قاؿ  (،1478، رقم )573، ص1ج ،كتاب النكاح: باب ما جاء ُب الصداؽ كاٟتباء  ،الموطأأخرجو مالك ُب  2

 .: ضعيف328، ص6األلباٍل ُب إركاء الغليل، ج
 .200، ص7ج ،المغني ،ةقدام ابن 3
 .201، ص2، جالسالم سبل، الصنعاٍل 4
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كنستعرض فيما يأٌب الضوابط ا١تستنبطة من أقوا٢تم مع االستشهاد  ،عيوب متعدية ال قاصرة
 باالستمتاع تتعلق ضوابط إىل الضوابط ىذه تقسيم ا١تناسب من إف كأرل عليها ٔتا ذكركه،

 ، كىي كالتايل:كالذرية اآلخر الطرؼ ْتماية تتعلق كضوابط الزكجُت بُت

 :الزكجُت بُت باالستمتاع تتعلق ضوابط: ا١تسألة األكىل
ببعضهما،  الزكجُتأنس من أ٫تها كثَتة،   أنواعان بُت الزكجُت  لبلستمتاع إف

مقاصد النكاح  ، ككل ىذا مناٞتماعاالستمتاع بك بو من األبناء،  يرزقافتاع ٔتا كاالستم
 ا١تعتربة.

لزكجها كسكن، كالزكج سكن لزكجتو كسند تستند إليو كتتقول بو،  أنسفالزكجة 
نىكيٍم مىوىدَّةن  أنفيًسكيمٍ خىلىقى لىكيٍم ًمٍن  إفكىًمٍن آيىاتًًو }قاؿ تعاىل:  ا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ أىٍزكىاجن

يىاتو لًقى  إفكىرىٍٛتىةن  : ٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى{ ُب ذىًلكى آلى ق( ُب تفسَت 774، قاؿ ابن كثَت )ت: [21]الرـك
جعل أزكاجهم من جنسهم، كجعل بينهم كبينهن  إفٍب من ٘تاـ رٛتتو ببٍت آدـ ىذه اآلية: "

ٯتسك ا١ترأة إما حملبتو ٢تا، أك لرٛتة هبا،  ،الرجل إفمودة: كىي احملبة، كرٛتة: كىي الرأفة، ف
، فيتبُت 1"فاؽ، أك لؤللفة بينهما، كغَت ذلكألنلد، أك ٤تتاجة إليو ُب ايكوف ٢تا منو ك  فأب

 من ذلك حاجة كل منهما إىل اآلخر، كاستمتاعو بو.
}كىاللَّوي جىعىلى قاؿ تعاىل: بو من الولد،  يرزقافمن االستمتاع بُت الزكجُت ما كما أف 

، قاؿ القرطيب [72]النحل: كىاًجكيٍم بىًنُتى كىحىفىدىةن{ أىٍزكىاجنا كىجىعىلى لىكيٍم ًمٍن أىزٍ  أنفيًسكيمٍ لىكيٍم ًمٍن 
، 2"ظاىر ُب تعديد النعمة ُب األبناء، ككجود األبناء يكوف منهما معان ق(: "671)ت:

 لوالديو، ككماؿ الستمتاعهما. أنسكالولد 
لذلك  ؛ا١تعتربة النكاح مقاصد منفهو كذلك  الشهوة كقضاء ما االستمتاعكأ

 إف انباٞت هبذا الشريعة عناية مظاىر كمن كقواعد، ضوابط لو ككضعت ،الشريعة بو اىتمت
 وي إن" عنو، اهلل رضي شعبة بن ا١تغَتة ركل فقد فيها، كرغبت بل الشرعية، النظرة أباحت
ـى يػي  أف أىٍحرىل وي إنفى  إًلىيػٍهىا، ظيرٍ نا: »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبُّ  فػىقىاؿى  اٍمرىأىةن، خىطىبى   ٍؤدى

                                                           
1
 .278، ص6، جالقرآنتفسير ابن كثَت،  

 .143، ص11، جالقرآنالجامع ألحكام القرطيب،  2
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ا نىكيمى  النفور يتحقق فقد اآلخر، عن عامة صورة كبلن من الطرفُت تعطي النظرة كىذه ،1«بػىيػٍ
 . ذلك ك٨تو معُت لوف أك معُت بشكل منهما كاحد لرغبة األكىل النظرة من

الضوابط  ان كذلك كفقكمراعاةن ١تا سبق، اعترب ما ٮتل هبذا االستمتاع عيبان مؤثران، 
 .ءمن كبلـ الفقهاتية، ا١تستنبطة اآل

 :الوطء ٯتنع عيبان  يكوف فأ  .1
 من كتلتقي االستمتاع، ٖتقيق كفيو اٞتنسية، العملية ذركة ىو الوطء فأ ا١تعلـو من

مقصد ىاـ  تفىنا فقد ٯتنعو ما كيًجد فإذا اٞتنُت، ليتكوف ا١ترأة ببويضة الرجل نطفة خبللو
 أفمن ضوابط اعتبار األمر عيبان  فكالذلك   فائدة، الستمراره يكوف فبل النكاح، من مقاصد

كيستنبط ىذا الضابط من اٟتاالت اآلتية اليت ٖتدث عنها الفقهاء، ان من الوطء، مانعيكوف 
  :كعدكىا عيوبان مؤثرة

  الرجل: ُب العنة. أ

 زكجتو فرج ٚتاع على يقدر ال العنُت ىو "من إف ُب اٟتديث عن العنة:اٟتنفية  قاؿ
  2."سحر أك سن، ككرب منو انع١ت

 العنة تعٍت صغر الذكر، فبل يتمكن من اٞتماع، كذكركا كذلك إفالكية كذكر ا١ت
، 3االعًتاض، كىو العارض الذم ٯتنع من الوطء كالسحر أك ا٠توؼ أك ا١ترض

  كاالعًتاض عندىم ىو العنة عند اٞتمهور.
 اعنين ٝتي: قيل خاصة، القبل ُب الوطء عن العاجز العنُت: "ىو إفكقاؿ الشافعية 

  4.عطافو"إنك  ذكره للُت
  5.ٯتكنو الوطء، كقيل: الذم لو ذكر ال ينتشر" ال الذم كقاؿ اٟتنابلة: "العنُت ىو
                                                           

(. 1087، رقم )389، ص3ج ا١تخطوبة، إىل النظر ُب جاء ما باب: النكاح كتاب ،السننأخرجو الًتمذم ُب  1
 .صحيح :198، ص1صحيحة، جقاؿ األلباٍل ُب السلسلة ال

2
 .494ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 
3
 .281، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
4
 .341ص ،4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 
5
 .484ص ،20ج، اإلنصاف، ا١ترداكم 
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٬تامع مع إصابتو هبا،  فأالعنة عيبان يظهر من كصفها، فبل ٯتكن للرجل  كعلة اعتبار
 ان من الوطء.مانععيبان  تفعد

 : ا١ترأة ُب أك العفل القرف. ب

القرف ُب الفرج ما ٯتنع سلوؾ الذكر فيو، كىو إما " إفنفية: : قوؿ اٟتك٦تا كرد فيو
ذلك هبا، كىو العفلة بفتح  كافغدة غليظة أك ٟتمة، مرتفعة أك عظم، كامرأة قرناء إذا  

القرف عظم ناتئ ٤تدد الرأس كقرف الغزالة ٯتنع  إفالعُت ا١تهملة كالفاء، كذكر بعضهم 
  1."اٞتماع

 ا٠تيار، للزكج يوجب كطئها من انعا١ت الفرج داءرأة "من عيوب ا١ت إفكذكر ا١تالكية 
 الرتق ذلك من كعد عليو شيء كال طلق شاء إفك  ٔتمكنو، كاستمتع أقاـ شاء إف

  2."كالقرف
 اٞتماع ٤تل دادنسا: فالرتق كالقرف، الرتقمن عيوب ا١ترأة: " إفكقاؿ الشافعية 

  3."فيو ينبت مٟت: كقيل اٞتماع، ٯتنع الفرج ُب عظم: كالقرف باللحم،
 من القرناء كقيل القاضي: كقاؿ كاحد شيء العيوب ُب كالعفل "القرف :اٟتنابلة كقاؿ

 ا١ترأة مسلكي بُت اليت اللجنة ُب يكوف كـر كالعفل فسده، زائد ٟتم فرجها ُب نبت
 4الذكر". فيو ينفذ فبل فرجها منو فيضيق

ا١ترأة، لذلك اعترب من من كطء  مانعو عيبه نأفيتبُت من كصف القرف أك العفل 
 العيوب ا١تؤثرة.

ة لبلستمتاع، كىو  انعيستخرج ٦تا سبق الضابط األكؿ من ضوابط اعتبار العيوب ا١تك 
ان من الوطء، كٮترج على ما سبق ذكره من العنة كالقرف أك العفل ما يشبهها ُب مانعكونو 

                                                           
1

 .25، ص3، جالحقائق نتبييالزيلعي،  

2
 .148، ص5ج ،التاج واإلكليل، ا١تواؽ 

3
 .177، ص7، جالطالبين روضة النوكم، 

4
 .206، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  
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من الوطء ٦تا ال يشابو  مانعالنتيجة من األمراض، كما ٮترج على الضابط ا١تذكور كل عيبو 
 العيوب ا١تذكورة.

 :أك االستمتاع ينفر من الوطء عيبان  يكوف أف .2

أك مقلبلن من  ،لوطءكوف العيب منفران من ا  كذلك،  من ضوابط اعتبار العيوب
، يت ٖتدث عنها الفقهاءلابعض العيوب ا١تنفرة من  كيستنبط ىذا الضابط، االستمتاع بو

 :منهاك 
 ُب ا١ترأة: البخر. أ

 "، كقالوا: "كىيو منفرألنالبخر: كىو ننت الفرج؛ " ا١ترأة عيوبمن  إفر ا١تالكية ذك 
  1."اٞتماع كتقلل االستمتاع أك تعدمو من تنفر رائحة

ظاىر كبلمهم يشَت إىل حصره بالرائحة  كاف إفكما ذكره اٟتنابلة كعدكه من العيوب، ك 
 2ا١تنبعثة من الفم.

بعاث ىذه إنلنفرة، فبل ٯتكن االستمتاع بالزكجة مع عيبان ما يسببو من ا اعتباره كعلة
 الركائح من فمها أك فرجها، فاعترب ا١تالكية كاٟتنابلة ىذا العيب من العيوب ا١تنفرة.

 الربص: . ب

أم  –بو  ٮتل ذكر الفقهاء الربص من عيوب النكاح ا١تنفرة، فقاؿ اٟتنفية: "كالربص
 مثلها، صحبة من ينفر الطبع إف حيث من -ٔتقصد النكاح من قضاء الشهوة كالنسل 

  3.الولد" إىل تعدل كرٔتا
 أك أبيض كالراء ا١توحدة بفتح( بربص) منهما لكل ا٠تيار كيثبت"كقاؿ ا١تالكية: 

 إال ا٠تيار يوجب كال البهق اللوف ُب كيشبهو للجذاـ، مقدمة وألن أردأ كىذا أسود،
  4."منو السبلمة بشرط

                                                           
1
 .470، ص2، جالمسالك ألقرب السالك بلغة ا٠تلوٌب،/ .237ص ،3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  

2
 .217، ص5، جشرح منتهى اإلرادات البهوٌب، 

3
 .95، ص5، جالمبسوط السرخسي، 

4
 .381، ص3، جيلمنح الجل، شعلي 
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 ألفباآلخر برصان، قالوا:  كجد إذالكلو من الزكجُت ا٠تيار يثبت  إفكذكر الشافعية 
 1.االستمتاع منعفيو 

 تعديو كٮتشى و،إنقرب ٘تنع النفس ُب نفرة يثَتاف كالربص اٞتذاـ إفكقاؿ اٟتنابلة: "
 2".االستمتاع فيمنع كالنسل، النفس إىل

 .اعتباره عيبان ما فيو من النفرة، كمنع االستمتاع كعلة
عيبُت الضابط ا١تذكور، كىو كوف العيب ٦تا ينفر من الوطء، كيستنبط من ىذين ال

كىذه العيوب ٮترج عليها كل عيبو جسدم منفر، كٗترج على ىذا الضابط عيوبه أخرل 
 .يأٌب ذكرىا

 :من الولد اٟترمافيكوف عيبان مؤديان إىل  أف .3

نع فإذا كجد ُب أحد الزكجُت ما ٯت، اح ابتغاء الولدمن أىم مقاصد النك إفذكرنا 
 ذلك عيبان، كيستخرج ىذا الضابط من عيبُت ٖتدث عنهما الفقهاء، ك٫تا: كافمنو  

  :ا٠تصاء. أ

كىو من نزع خصيتاه حديثهم عن ا٠تصي: "قوؿ اٟتنفية عند فيو:  نصوصهمكمن 
آلتو  ألفذكره ال ينتشر قيدنا بو؛  كافكال فرؽ ىنا بُت سلهما كقطعهما إذا  ، كبقي ذكره

كطأه  ألفا٠تصي يؤجل كما يؤجل العنُت" " إف"، كذكركا ٢تا ت تنتشر ال خياركانلو  
  3."مرجو

 إفالزكجة إذا كجدت بزكجها أحد ىذه العيوب األربعة، فلها  إفكذكر ا١تالكية "
، كقيده ُب اٞتواىر ٔتا إذا مل إفثيألن، كىو الذم قطع منو الذكر أك ايترده منها: ا٠تص

 يلذة ال للوطء؛ كلذلك ال ترد العقيم كا٠تصا ىو لعدـ ٘تاـ الإ٪تا٠تيار  ألفينزؿ؛ 
ا ىو إ٪تا٠تيار  ألفكقالوا: " "،ثيُت كقطعهماألنزؿ مثلو، كسل اإنثيُت إذا ألنا١تقطوع ا

                                                           
1
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 
2

 .481ص ،20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح مشس الدين ابن قدامة، 

3
 .273، ص4، جالهداية/ ا١ترغينإٍل، .134، ص4ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 
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لعدـ ٘تاـ اللذة فقط ال لعدـ الوطء أك عدـ الولدية؛ كلذلك ال يرد بالعقم كيرد با٠تصاء 
 1."رد بذلك كافلعدـ الوطء، ١تا   ثيُت الذم مل ينزؿ، كلو قلنا:ألنقائم الذكر مقطوع ا

 ألف: أحد٫تا ٢تا ا٠تيار ألفكجدت ا١ترأة زكجها خصيان ففيو قو  إفكعند الشافعية: "
  2."ا تقدر على االستمتاع بوألهنال خيار ٢تا  الثاٍلك  ،النفس تعافو

قطع خصيتاه أك رضت بيضتاه أم " كذكر اٟتنابلة من عيوب الرجل كونو قد
"، كقالوا: ٯتنع الوطء أك يضعفو فيو نقصان  ألف ؛أك سبل أم بيضتاه ،عرقهما حىت ينفسخ

 3".ال ٮتلق منو الولد رقيقان  و ال ينزؿ إال ماءن ألنكمن قطع خصيتاه ال مٍت لو، "
 كىو امرأة تزكج سندر ابن فأما ركم  ،ان ا٠تصاء عيب اعتبارك٦تا استدلوا بو على 

 فأ، كما استدلوا ب4خَتىا" ٍب أعلمها،: قاؿ ،ال: قاؿ أعلمتها؟: عمر لو فقاؿ خصي،
حيث  ،فيما ىو قادـ من حديثنا عنوذلك سيتبُت ك  ،اإل٧تابا٠تصي يفقد القدرة على 

فعيد من الولد،  اٟترمافكونو من العيوب ا١تؤدية إىل   بيافكا١تهم ىنا  ٨تقق أقواؿ الفقهاء،
 عيبان.

 العقم: . ب

 :و، كمن أقوا٢تم فيُب باب عيوب النكاح كقد ٖتدث الفقهاء عن العقم
  5.كالعقم" النسل عدـ يضر "ال :قاؿ ا١تالكية

 6عقيمان". كوهنا أك بكونو خيار كقاؿ الشافعية: "كال
 7يتبُت أمره". إفٮتَت، كأحب أٛتد  عقيما اآلخر أحد٫تا كجد و "إذاإنكذكر اٟتنابلة 

                                                           
1

 .236ص 3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  

2
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 

3
 .551، ص12، جالقناع كشافالبهوٌب، ./ 212، ص5، جنتهى اإلراداتشرح م البهوٌب، 

  : مل أقف على إسناده.322، ص6، جُب إركاء الغليل األلباٍل. قاؿ 186، ص7، جالمغنيابن قدامة،  4
5

 .278، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 

6
 .178، ص7، جالطالبين روضة النوكم، 

7
 .507ص 20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح ،قدامة مشس الدين ابن 
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ند اٟتديث عبالتفصيل  ُب بعض اٟتاالت اليت سيتم التطرؽ إليهاكالعقم يعد عيبان 
 بعض عيوب النكاح. عن

 للحرمافكيستنبط الضابط ا١تذكور من ىذين العيبُت، كٮترج عليو اٟتاالت ا١تؤدية 
 من الولد، كيأٌب ذكر بعضها ُب ىذا البحث.

 :بالعيوب ا١تعدية كالوراثية تتعلق ضوابط: الثانيةا١تسألة 
 كا١تتأمل كاألمراض، كبئةاأل من كاجملتمع الفرد ٛتاية على اإلسبلمية الشريعة حرصت 

 عىنً  كىيىٍسأىليونىكى : }تعاىل قولو: كمن ىذه النصوص ا١تعٌت، ىذا يؤكد ما ٬تد النصوص ُب
 تىطىهٍَّرفى  فىًإذىا يىٍطهيٍرفى  حىىتَّ  تػىٍقرىبيوىينَّ  كىالى  اٍلمىًحيضً  ُب  النِّسىاءى  فىاٍعتىزًليوا أىذنل ىيوى  قيلٍ  اٍلمىًحيضً 

يٍ  ًمنٍ  فىٍأتيوىينَّ  بُّ  اللَّوى  إف اللَّوي  أىمىرىكيمي  ثي حى بُّ  التػَّوَّاًبُتى  ٭تًي  ىذه ففي ،[222: البقرة] {اٍلميتىطىهِّرًينى  كى٭تًي
 كا١ترض، األذل من عليو يًتتب ١تا اٟتيض حالة ُب اٞتماع ٬تتبوا إف عباده اهلل يأمر اآلية
 نهناإتي عن النهي ذلك من كيفهم بو، اهلل أمر الذم كافا١ت ُب النساء يأتوا إف يأمرىم كما

كيفهم ذلك من قولو تعاىل: "من حيث  كا١ترض الضرر من ذلك ُب ١تا آخر كافم أم ُب
ٍعتيمٍ  ًإذىا: »كسلم عليو اهلل صلى قولو أيضان  ذلك كمن ،أمركم اهلل"  فىبلى  بًأىٍرضو  بًالطَّاعيوفً  ٝتًى
 سبقتو اليت كاآلية اٟتديث، فهذا ،1«ًمنػٍهىا ريجيواٗتىٍ  فىبلى  هًبىا تيمٍ إنكى  بًأىٍرضو  كىقىعى  كىًإذىا تىٍدخيليوىىا،

 من الوقاية على اإلسبلمية الشريعة حث إىل كاضحة إشارة تشَت النصوص من كغَت٫تا
 عليو اهلل صلى يقوؿ ،2األمراض من بالتداكم تأمر الشريعة كما أف كٕتنبها، األمراض

 ىذا من كالغاية ،3«كىجىلَّ  عىزَّ  اهللً  بًًإٍذفً  بػىرىأى  الدَّاءً  ءي دىكىا أيًصيبى  فىًإذىا دىكىاءه، دىاءو  ًلكيلِّ : »كسلم
 إف بد ال ذلك كلتحقيق األمة، هنضة ُب يسهم قويان  فتيان  ٣تتمعان  ليكوف اجملتمع ٛتاية كلو

 األمراض إىل يفضي ما أك ا١تعدية، األمراض من الزكجُت ٓتلو سليمان  األسرة أساس يكوف
 ٫تا: ضابطُت مهمُتىذه ا١تسألة  لك يندرج ٖتت، كلذالوراثية

                                                           
  (.5728، رقم )130، ص7ج ما يذكر ُب الطاعوف، باب: الطب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  1
2
 على خبلؼ بُت الفقهاء ليس ىذا ٤تل ذكره، حيث يقوؿ بعضهم بأف ترؾ التداكم أفضل. 
عدهتا،  كتنقضي يفارقها ٍب كيطأىا، ركوبو، كاستثناء البعَت بيع: باب ا١تساقاة، كتاب ،صحيحوُب  مسلم أخرجو 3

  (.1729، رقم )1354ص  4ج
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 :مؤديان إىل التلف مرضان  العيب يكوف فأ .1
ٍمًرضى  تيورًديكا الى : »كسلم عليو اهلل صلى قولو الضابط ىذا ُب كاألصل 

ي
 عىلىى ا١ت

ًصحِّ 
ي
ٍجذيكـً  ًمنى  كىًفرَّ : »كالسبلـ الصبلة عليو كقولو ،1«ا١ت

ى
 ُب فنجد ،2«األىسىدً  ًمنى  تىًفرُّ  كىمىا ا١ت

 خشية الصحيح عن ا١تريض بإبعاد كسلم عليو اهلل صلى النيب من صر٭تان  أمران  النصوص ىذه
 من ركم ١تا كغَته؛ مساجدىم ُب الناس ٥تالطة من اجملذكـي  ٯتنع كما مرضو، إليو ينتقل فأ

مؤديان إىل  مرضان  كا١تريض ،الصحيح الزكج بُت التفريق يكوف كبالتايل ،3منو بالفرار األمر
 .بو الفسخ طلب للسليم ك٭تق مشركعان، أمران  التلف

اٞتذاـ، كفيما يأٌب شيء من  ا١تؤدية إىل التلفك٦تا ذكره الفقهاء من األمراض  
 أقوا٢تم:

خلوه من كل عيب ال ٯتكنها ا١تقاـ معو إال بضرر  قاؿ اٟتنفية ُب باب العيوب: "
 4".دية عادةا من األدكاء ا١تتعألهن، كاٞتنوف كاٞتذاـ كالربص، شرط لزـك النكاح

يقيد  إفكجد بو جذاـ، كال بد  إفيرد اآلخر  إفألحد الزكجُت كقاؿ ا١تالكية: " 
 5."بالبُت كما ُب اٟتادث بعد العقد، كا١تراد بكونو بينا ٖتقق كونو جذاما

العضو ٍب يسود ٍب اٞتذاـ، كىو علة صعبة ٭تمر منها كذكر الشافعية من العيوب "
 6". كل عضو، لكنو ُب الوجو أغلب، كيتصور ذلك ُبينقطع كيتناثر

 7كذكر اٟتنابلة اٞتذاـ من العيوب. 
 السابق.كدليلهم على اعتباره عيبان مؤثران اٟتديث  

                                                           
  (.5773، رقم )139، ص7ج ما يذكر ُب الطاعوف، باب: الطب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  1
  (.5707، رقم )126، ص7ج ما يذكر ُب الطاعوف، باب: الطب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  2
 .18، ص8ج، الباري فتح ابن رجب، 3
4

 .327، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 

5
 .236ص 3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  

6
 .176،ص7، جالطالبين روضة النوكم، 

7
 .207، ص5، جشرح منتهى اإلرادات البهوٌب، 
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من اٟتديث ا١تذكور،  مؤديان إىل التلفكبالتايل يستخرج ضابط كوف العيب مرضان  
التأثَت كالعدكل، كٮترج كمن أقواؿ الفقهاء، كٮترج على اٞتذاـ األمراض ا١تعدية ا١تشاهبة لو ُب 

 على ىذا الضابط ما ٮتشى تعديو إىل الطرؼ اآلخر من أمراض بدنية كغَتىا.
 :1الذرية إىل ينتقل إف وشأن من مرضان  العيب يكوف فأ .2

شى عيوب ٙتة  كقد ٖتدث  ،الربصاٞتذاـ ك اٞتنوف ك  مثل الذرية، إىل تقا٢تاإن ٮتي
  أقوا٢تم:تقا٢تا إىل الذرية، كمن إنالفقهاء عنها كعن 

 من -أم ٔتقصد النكاح من قضاء الشهوة كالنسل  –بو  ٮتل "كالربص: قاؿ اٟتنفية
  2.الولد" إىل تعدل كرٔتا مثلها، صحبة من ينفر الطبع حيث إف

تلك العيوب ٦تا تعافها من العيوب، كقالوا: " ٞتذاـ كالربصااٞتنوف ك كذكر ا١تالكية 
 3".م إىل الولدا تسر ألهنالنفوس، كتنقص االستمتاع، أك 

أك أبرص فلوليها العاقد  مان أك ٣تذك  ٣تنونان تتزكج  إفاختارت مكلفة  إفكقاؿ اٟتنابلة: "
 4".ٮتشى تعديو إىل الولد عليها كعلى أىلها كضرران  فيو عاران  ألف؛ منعها منو

  فنخرج عليو كعلى اٞتنوف كاٞتذاـ كالربصكيستنبط من ىذه النصوص الضابط ا١تذكور، 
 إىل الذرية من العيوب. اإلنتقاؿ وشأنكل ما من 

o عيوب النكاحالفسخ ُب التفريق ب ضوابط: الفرع الثالث: 
الضوابط السابقة، فثمة ضوابط ال بد من  إلحدل كفقان إذا ٖتقق كجود العيب  

، ىناؾ حالتُت لطالب التفريق إفنبُت  إفا علينا بياهنكقبل مراعاهتا عند إرادة التفريق، 
كاٟتالة علم بو كقت العقد كرضي فبل خيار لو،  إفبالعيب كقت العقد، ف ان ١تاألكىل: كونو عا

                                                           
 قليوبي حاشيتا، كعمَتة القليويب/ .96، ص5، جالمبسوط السرخسي،./ 191، ص7ج ،المغني ،قدامة ابن 1

  .262ص 3، جوعميرة
2

 .95، ص5، جالمبسوط السرخسي، 

3
 .238ص 3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  
4

 .213، ص5، جشرح منتهى اإلرادات البهوٌب، 
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 كافمل يرض   إفعلم بعدىا فرضي فبل خيار لو، ك  إفيكوف عا١تان كقت العقد، ف أال: الثانية
 : ىي ضوابط،كللتفريق هبذا ا٠تيار  1لو ا٠تيار ُب الفسخ.

  :برؤه يرجى ال ٦تا العيب يكوف أف  .1

٦تا يرجى  كاف إفال يرجى برؤه، ف العيب ٦تايكوف  إفق بالعيب من ضوابط التفري
ذلك الفقهاء  كقد ذكرلطالب الفسخ ما أراد،  كافبرء ا١تصاب كإال   إفبرؤه أجل سنة، ف

 :أقوا٢تم بياف، كفيما يأٌب ُب حق العنُت
"كلو كجدتو عنينان أك خصيان أجل سنة الشتما٢تا على الفصوؿ قاؿ اٟتنفية:

 2األربعة".
اٟتر الثابت لزكجتو  -كىو العنُت عند اٞتمهور  – كأجل ا١تعًتضقاؿ ا١تالكية: "ك 

من مرض غَت  يسبق لو فيها كطء سنة قمرية لعبلجو بعد الصحةمل  إفعليو خيار ب
 3".االعًتاض
تعذر اٞتماع قد  ألف، كإذا ثبتت عنة الزكج ضرب القاضي لو سنةكقاؿ الشافعية: " 

ُب الشتاء، أك بركدة فتزكؿ ُب الصيف، أك يبوسة فتزكؿ ُب يكوف لعارض حرارة فتزكؿ 
 4".الربيع، أك رطوبة فتزكؿ ُب ا٠تريف

إذا اعًتؼ بالعنة، أك أقامت ىي بينة هبا، أجل سنة. على الصحيح كقاؿ اٟتنابلة: "
 5".من ا١تذىب، نص عليو

ؿ بو ك٦تا استد ،6كذلك  كالربص اٞتنوف ليتحا ُب بعض الفقهاء ثبوت األجل كذكر
ًليمىةى ميعىاذنا اٍلقىارًمَّ تػىزىكَّجى ابٍػنىةى جىارًيىةى ٍبًن  فأما ركم "على التأجيل للعنُت الفقهاء  أىبىا حى

                                                           
1

 .187، ص7ج ،المغني ،قدامة ابن 

2
 .496، ص3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدر عابدين، ابن 

3
 .282، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 

4
 .345ص ،4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 

5
 .486ص 20ج، اإلنصاف، ا١ترداكم 

 .149، ص5، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ 6
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تعذر  إف، كما استدلوا ٔتا ذكركه من 1"صىارًمِّ فػىلىٍم يىًصٍل إًلىيػٍهىا، فىأىجَّلىوي عيمىري سىنىةن ألنا إفالنػٍُّعمى 
ؿ ُب الشتاء، أك بركدة فتزكؿ ُب الصيف، أك يبوسة اٞتماع قد يكوف لعارض حرارة فتزك 

، كالتوقيت الظاىر فيو االجتهاد، فييضرب لو فتزكؿ ُب الربيع، أك رطوبة فتزكؿ ُب ا٠تريف
 الوقت الذم يراه القاضي مناسبان.

 :القاضي ْتكم إال بالعيوب التفريق يتم أال .2
 ذلك كعللوا اٟتاكم، عند إال يقع ال بالعيب النكاح فسخ فأ إىل الفقهاء ذىب 

 ييظلم ال حىت اٟتاكم ٭تسمو فأ بد فبل كتًتتب عليو حقوؽ ككاجبات، فيو، ٥تتلف بكونو
 ، ك٦تا قالوه ُب ذلك:  الطرفُت أحد

ىذا  ألف كال عربة بتأجيل غَت قاضي البلدةقاؿ اٟتنفية ُب مسألة تأجيل العنُت: " 
 2".ا مقدمتومقدمة أمر ال يكوف إال عند القاضي كىو الفرقة فكذ

طلقها فواضح  إفأمره اٟتاكم بو فيكقاؿ ا١تالكية بعد حديثهم عن تأجيل ا١تعًتض: " 
 3".طبلؽ ا١ترأة ال يقع أصبلن  فألَتفع خبلؼ من يرل حكم بو اٟتاكم  كإال

 4".كيشًتط ُب العنة رفع إىل حاكم، ككذا سائر العيوب ُب األصحكقاؿ الشافعية: "
 4".األصح

 5".لو ا١تدة كال يضرهبا غَتهيضرب اٟتاكم " كقاؿ اٟتنابلة عن العنُت:
كما ذكره الفقهاء من كجوب اللجوء إىل القاضي ٟتسم ا٠تبلؼ حوؿ العيوب  

 ، أ٫تها:صحيح، كذلك من كجوه
عنده ما  كاف إفحدكث ا٠تبلؼ ُب إثبات العيب، فبل ٯتلك أحد٫تا سلطة إثباتو، ك . أ

 ي، فبل بد إذان من اللجوء إليو.يثبت من شهودو أك بينة مل ٭تكم بصحتها إال القاض

                                                           
1

 (.16511، رقم: )513، ص3، جيتزكجها الرجل كفيها برص، كتاب النكاح: مصنفوأخرجو ابن أيب شيبة ُب  

2
 .497، ص3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدر عابدين، ابن 
3
 .283، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
4
 .344ص ،4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 
5

 .399، ص11، جالقناع كشاف البهوٌب، 
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عتباره عيبان يوجب الفسخ من عدمو، فقد يكوف العيب موجودان كلكنو االختبلؼ ُب ا. ب
 ال يثبت خيار الفسخ، كاٟتكم ُب ىذا يعود للقاضي.

 إمهاؿ ا١تعيب أك التفريق مباشرة، كالنصوص السابقة تؤكد ىذا األمر. االختبلؼ ُب. ت

خبلفات كما تبُت ، فهي  لقضاء ٟتسم ىذه ا٠تبلفاتوء إىل امن اللجإذان فبل بد 
 .القضاءمؤثرة ال ٭تسمها إال حكم 

o الفرع الرابع: ىل يلـز من كجود العيب الفسخ بو؟ 

ما، ٙتة مسألة ال بد من طرحها ىنا، فقد تنطبق بعض الضوابط ا١تذكورة على حالة 
، كلكن ة على ىذه اٟتالةكما أف الضوابط تكوف منطبقيعٍت النقص،  فتعد عيبان، ألف العيب 

عندما نأٌب للحكم ٧تده ال يصل إىل حد القوؿ بالفسخ بو، كلذلك قد يقع خبلؼ حوؿ 
بعض ىذه ا١تسائل، لذلك كاف اٟتديث ُب ىذا البحث عن عيوب ٥تتلفة، منها ما يفسخ 

ح ىذه العيوب كىل يفسخ بو، كمنها ما ليس كذلك كما سيتبُت، كالقصد من ذلك توضي
  ، إذ يرل الباحث أف كجود العيب ال يستلـز القوؿ بالفسخ بو.هبا أـ ال
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o  ة وتخريجها الفقهي:الجديدالبدنية الفصل األول: عيوب النكاح 

إىل أمراض بدنية كنفسية كعقلية، كلكل  نسافاإلٯتكن تقسيم األمراض اليت تصيب 
 نسافاإلنية اليت تصيب نتطرؽ لبعض األمراض البد الفصلمنها خصائصو كآثاره، كُب ىذا 

كتًتؾ أثران على حياتو، كىذه األمراض منها ما يصيب الرجاؿ دكف النساء، كمنها ما يصيب 
 النساء دكف الرجاؿ، كمنها ما ىو مشًتؾ يصيب اٞتنسُت.

  بدنية تتعلق بالرجلالمبحث األول: عيوب: 

 .ا٠تصية سرطافاألكؿ: ا١تطلب 

 الربكستات. سرطاف: الثاٍلا١تطلب 
 .اضطرابات القذؼ كالتحكم بوطلب الثالث: ا١ت
o  بدنية تتعلق بالمرأة: عيوب الثانيالمبحث: 

 .عنق الرحم سرطافا١تطلب األكؿ: 
 .الفرج سرطاف: الثاٍلا١تطلب 

 .ىبوط الرحما١تطلب الثالث: 
o  بدنية مشتركة: عيوب الثالثالمبحث: 

 ا١تناعة ا١تكتسب )اإليدز(. فقدافا١تطلب األكؿ: مرض 
 : السمنة ا١تفرطة.الثاٍلب ا١تطل

 .مرض السكرما١تطلب الثالث: 
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  بدنية تتعلق بالرجلالمبحث األول: عيوب: 

نرل  إفىناؾ فركقان بُت بدف الرجل كبدف ا١ترأة، لذلك ال غرابة  إف٦تا ال جداؿ فيو 
 أمراضان تصيب الرجل دكف ا١ترأة، كفيما يأٌب ٚتلة منها.

  :ةالخصي سرطانالمطلب األول: 
نا نأماىيتو كخصائصو، إذ  بيافك  سرطافُب البداية ال بد من تعريف مرض ال

 و ُب ثنايا ىذا البحث.٥تتلفة من ان أنواعسنستعرض 
و: "اسم يطلق على ٚتيع األمراض ا٠تبيثة اليت تتكوف نأاصطبلحا ب سرطافعيرؼ ال

بعيدة عن تقا٢تا إىل أماكن إنقساـ غَت منضبط كسريع كمستمر لبعض النسج، ك إنمن 
 1.منشئها مؤدية إىل ا١توت إذا مل تعاِب"

 :2سرطافكمن أىم خصائص مرض ال 
 ان.سرطانالوـر ٛتيدان ال يسمى  كاف إفو عبارة عن كـر خبيث، فنا .1

 .سرطافو مرضه غَت معدو، فبل خطورة على من ٭تتك ٔتريض النا .2

ت كاننو مبكران  الكشف ع كافكيتطلب عبلجان سريعان، ككلما   االنتشارو مرضه سريع نا .3
 ية عبلجو أكرب.كانإم

 تشر فيها.ناو، فيسمى كل نوعو باسم ا١تنطقة اليت نشأ ك أنواعكثرة  .4

o تعريف ا٠تصية كالتهاباهتا:الفرع األكؿ :  
ا١تنوية كتفرزىا  اتاٟتيوانا٠تصية عبارة عن "غدة ذات إفراز داخلي كخارجي، تصنع 

 3دـ".للخارج، كما تصنع ىرمونات الذكورة كتفرزىا لل
                                                           

 .95، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  1
2

 بتصرؼ. .8-5، صالسرطان، السرطافاٞتمعية السعودية ١تكافحة  

3
 .672، صمعجم أكاديميا الطبي قاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط، 
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و عبارة عن "إصابة النسيج ا٠تصوم بعدكل جرثومية نأأما التهاب ا٠تصية فيعرؼ ب
 1أك فَتكسية أك عامل ٦ترض آخر".

ىذه االلتهابات، كىو كـر خبيث كما تبُت  أنواعا٠تصية ما ىو إال نوع من  سرطافك 
 .سرطافمن خبلؿ تعريف ال

 :2، أبرزىاأنواعا٠تصية  سرطافكل
ىو كـر خبيث يصيب ا٠تصيتُت، كيتكوف من خبليا كبَتة متسقة ٢تا ا١تنوم، ك  سرطافال .1

شفافة، كىذا الوـر حساس لؤلشعة كينشأ على حساب ا٠تبليا الصاٟتة، كىو  خلية
 النوع األكثر شيوعان. 

. يان عن منطقةجة شاذة جينيان كنسيجأنسالوـر الفجائي، كىو كـر مكوف من  .2  الوـر

o  ١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو:: أسباب حدكث ىذا االثاٍلالفرع 
لئلصابة هبذا  فألئلصابة هبذا ا١ترض أسباب ٥تتلفة ذكرىا األطباء، كما ذكركا  

 ذلك فيما يأٌب: بيافمرية ٤تددة، ك ا١ترض مرحلة ع

 ا٠تصية: سرطافا١تسألة األكىل: األسباب ا١تؤدية لئلصابة ب
 :3ذا ا١ترض، منهاإىل اإلصابة هب ا١تؤديةىناؾ بعض األسباب 

غياب ا٠تصيتُت أك كلتا٫تا من كيس الصفن بسبب بقائهما ُب البطن أك توقفهما ُب  .1
 القناة األربية.

 جة ٥تتلفة.أنسالوـر الفجائي، كىو كـر ٭تتوم على  .2

                                                           
1
 ا١ترجع السابق. 

2
معجم أكاديميا قاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط، ./ 256، ص4، جاألمراض التناسلية والبولية والجلديةاٟتسيٍت،  

 .  606، صالطبي

3
/ 314، ص 2، جب الجراحيالط./ اٟتسيٍت، 149ص ،معجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  

 .460، ص9، ج"تحديد الجنس والتمايز الجنسي"، الموسوعة الطبية المتخصصةداَل، عمرك عبد ال
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ُب  ثوية، كتكوف ا٠تصيتافإنحالة ا٠تنوثة الذكرية الكاذبة، حيث تكوف مظاىر الشخص  .3
ا٠تصية بعد  سرطاف، كىذا الوضع يزيد خطورة اإلصابة ب- فتحة ُب البطن – فتق أريب

 البلوغ.

 
 

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة با١ترض:الثانيةا١تسألة 

معرفة السن ا١تعتاد لئلصابة با١ترض، كذلك ١تعرفة مدل تأثَته على  كافمن األ٫تية ٔت
 اره على حياة ا١تسن.اٟتياة الزكجية، فآثاره السلبية على حياة الشاب ٗتتلف عن آث

هبذا ا١ترض تقارب الثبلثُت عامان، متوسط أعمار ا١تصابُت  إفكتشَت الدراسات إىل 
 1معظم ا١تصابُت هبذا ا١ترض من الشباب. إفكبالتايل ٧تد 

o 2: أعراض ا١ترضالفرع الثالث : 
حدكث ا٠تصية ظهور كـر ٤تسوس ُب ا٠تصية، ك  سرطافاألعراض الدالة على من 

ن، كىذه كالوى ،الوزف نقصداد اٟتالب، أنسأك ٕتمع دموم ُب أغلفة ا٠تصية، ك ية قيلة مائ
 يظهر بعضها. األعراض قد تكوف ٣تتمعة كقد

o العبلج:الفرع الرابع : 
 بطريقتُت: سرطافيتم عبلج ىذا النوع من ال 

ٞتذرم ابالتدخل اٞتراحي القائم على االستئصاؿ يتم عبلجو  منويان  سرطافال كافإذا   .1
 كيتبع ذلك العبلج الكيميائي. للخصية،

، كٯتكن إشراؾ العبلج الكيميائي ُب ىذه  .2 أما ُب اٟتاالت األخرل فيتم تقدير درجة الوـر
ية للعبلج الكيميائي على ا٠تصوبة كغَتىا من انباٞت، كينبغي التنبو إىل اآلثار اٟتالة

                                                           
1
 .314، ص 2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،  
2
 ا١ترجع السابق. 
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على الوظائف  ، حيث ذكر األطباء ٚتلة من اآلثار السلبية للعبلج الكيميائي1الوظائف
اٞتنسية للطرفُت، كمن أبرزىا لدل الرجاؿ التعب من ا١تمارسة اٞتنسية كالعزكؼ عنها، 

 2أك االحتفاظ بو. االنتصابالقدرة على  فقدافككذلك 

o 3: آثار ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس : 
 :4فيما ٮتص ىذا ا١ترض، كىي كالتايل حاالت ثبلثنفرؽ بُت  إفينبغي ُب البداية  

 الثانيةكُب ىذه اٟتالة تقـو ا٠تصية لة األكىل: إصابة خصية كاحدة فقط كاستئصا٢تا، اٟتا
تقاؿ إنية كان%، كأما إم30بنسبة تصل إىل  اإل٧تاببعملها مع احتماؿ كجود أثر على 

عيف كلكن ٬تب %، كىو احتماؿ ض3إىل  1فيًتاكح ما بُت  الثانيةا١ترض إىل ا٠تصية 
ب مراعاة تطور الطب ُب تقدير ىذه النسب، فالطب يتقدـ أخذه بعُت االعتبار، كما ٬ت

 بشكل مستمر، كقد يتوصل إىل عبلج يقلل النسب ا١تذكورة.

٬تامع،  إفيستطيع الرجل ا٠تصيتُت كاستئصا٢تما، كُب ىذه اٟتالة  : إصابة كلتاالثانيةاٟتالة 
تمثل ُب ا٠تصيتُت، ا١تنوية ا١ت اتاٟتيوانبسبب زكاؿ مصنع  اإل٧تابكلكن يفقد القدرة على 

فما ٮترج  ا٠تصيتُتا١تنوية، فإذا ًب استئصاؿ  اتاٟتيوانىناؾ فرؽ بُت السائل ا١تنوم ك  إفإذ 
 ا١تنوية، كبالتايل ال ٭تدث إخصاب كال ٛتل. اتاٟتيوان٣ترد سائل منوم خاؿو من 

 كيستغٌت بو عن االستئصاؿ اٞتراحي للخصيتُت أك ،اٟتالة الثالثة: العبلج الكيميائي
، إذ 5باللجوء إىل بنك ا١تٍت ٟتفظ نطفهم  ىذه اٟتالة ينصح األطباء ا١ترضىكُب ،كلتيهما

 ا١تعاٞتة الكيميائية قد تؤدم إىل تقليل عدد النطاؼ كقدرهتا على اٟتياة.  إف
                                                           

1
./314، ص 2، جب الجراحيالطاٟتسيٍت، ./256ص 4، جاألمراض التناسلية والبولية والجلديةاٟتسيٍت، 

 . http://cutt.us/7OaP، 2007/8/1، اإلنجابن وأثره على استئصال إحدى الخصيتيأٛتد عبد البارم، 
 .http://cutt.us/oGwtn، 2013/12/19موسوعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي،  2
3
  http://cutt.us/oGwtn، 2013/12/19يز العربية للمحتوى الصحي، موسوعة الملك عبد اهلل بن عبد العز  
4
، 2014/7/24، تصاب في حال استئصال الخصيتيننايحدث  إنىل يمكن ا٢ترموزم،  

http://cutt.us/vHEn . 
 . http://cutt.us/JuS1r، 2015/2/2، ينجب إنيمكن  ناو خصيتىل الشخص الذي ليس لدي/ زىراف، 

5
 كىي طريقة ٟتفظ نطفة الرجل كزرعها الحقان ُب رحم ا١ترأة. 

http://cutt.us/7OaP
http://cutt.us/oGwtn
http://cutt.us/oGwtn
http://cutt.us/vHEn
http://cutt.us/vHEn
http://cutt.us/JuS1r
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كما يعاِب ىذا ا١ترض ُب بعض حاالتو بتجريف العقد خلف الصفاؽ، األمر الذم  
 1األلياؼ العصبية الودية. إىل العقم بسبب ٘تزؽ كذلك  يؤدم

عمومان، كحياتو  نسافاإليتبُت لنا ٦تا سبق مدل خطورة ىذا ا١ترض على حياة ك 
، فاستئصاؿ اإل٧تابحيث يؤثر بشكل بالغ على العملية اٞتنسية ك الزكجية خصوصان، 

 توليد ا١تٍت كا٢ترموناتك  تاجإنمن دكرىا ُب  ١تا علمناه اإل٧تابا٠تصيتُت يعٍت القضاء على 
سب، بل يتجاكزه فح اإل٧تابأثر ىذا ا١ترض ال يتوقف على ا١تتعة اٞتنسية ك  إفٍب الذكرية، 

و ناقص نأكاستقرار اٟتياة الزكجية، فا١ترأة قد تنظر إىل الرجل ب إىل العشرة بُت الزكجُت
الرجولة كال يستطيع القياـ بواجباتو الزكجية، كالرجل نفسو قد ينظر إىل نفسو بذات النظرة، 

 مر الذم قد ٬تعل من اٟتياة الزكجية جحيمان ال يطاؽ.األ

o التخريج الفقهي: السادس الفرع: 
كقد ٖتدث الفقهاء الرجل خصيان،  ٬تعل ُتاستئصاؿ ا٠تصيت فأيتبُت لنا ٦تا سبق  

 مع ٖتقيقها: أقوا٢تم بيافعن ا٠تصاء ُب باب عيوب النكاح، كفيما يأٌب 
كال فرؽ ، كىو من نزع خصيتاه كبقي ذكرها٠تصي: " د حديثهم عنقاؿ اٟتنفية عن 

ت تنتشر ال خيار كانآلتو لو   ألفذكره ال ينتشر قيدنا بو؛  كافىنا بُت سلهما كقطعهما إذا  
 2."كطأه مرجو ألف"ا٠تصي يؤجل كما يؤجل العنُت" كقالوا:، "٢تا

 إفألربعة، فلها الزكجة إذا كجدت بزكجها أحد ىذه العيوب ا إفكذكر ا١تالكية " 
، كقيده ُب اٞتواىر ٔتا إذا مل ينزؿ؛ إفثيألن، كىو الذم قطع منو الذكر أك ايرده منها: ا٠تصت

ثيُت ألنا١تقطوع ا يد العقيم كا٠تصا ىو لعدـ ٘تاـ اللذة ال للوطء؛ كلذلك ال تر إ٪تا٠تيار  ألف
ة فقط ال ا ىو لعدـ ٘تاـ اللذإ٪تا٠تيار  ألف، كقالوا: ""ثيُت كقطعهماألنزؿ مثلو، كسل اإنإذا 

ثيُت ألنلعدـ الوطء أك عدـ الولدية؛ كلذلك ال يرد بالعقم كيرد با٠تصاء قائم الذكر مقطوع ا
 3."رد بذلك كافنا: لعدـ الوطء، ١تا  الذم مل ينزؿ، كلو قل

                                                           
1
 .424، ص9، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةاألورام التناسلية"، أسامة دمشقية 

2
 .273، ص4، جالهداية/ ا١ترغينإٍل، .134، ص4ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 

3
 .236ص 3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  
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 ألف: أحد٫تا ٢تا ا٠تيار ألفكجدت ا١ترأة زكجها خصيان ففيو قو  إفكعند الشافعية: " 
 1".ا تقدر على االستمتاع بوألهن٢تا  ال خيار الثاٍلك  ،النفس تعافو

قطع خصيتاه أك رضت بيضتاه أم " قد ومن عيوب الرجل كون إفكذكر اٟتنابلة   
، كقالوا: "فيو نقصا ٯتنع الوطء أك يضعفو ألف ؛أك سبل أم بيضتاه ،عرقهما حىت ينفسخ

 2".درقيقا ال ٮتلق منو الول و ال ينزؿ إال ماءن ألنكمن قطع خصيتاه ال مٍت لو، "
اٟتنفية يشبهوف ا٠تصاء بالعنة، كاألمر ليس كذلك كما اتضح لنا من  فأكا١تبلحظ  

بسبب تعطل  اإل٧تابدراسة ا٠تصاء، فا٠تصي حتمان يستطيع اٞتماع، كلكن ال يستطيع 
م يفرقوف إهنا١تنوية لديو نتيجة استئصاؿ ا٠تصية، أما ا١تالكية فيظهر من كبلمهم  اتاٟتيوان

 كافزؿ فقد ٖتققت اللذة فبل يعد عيبان، أما إذا مل ينزؿ  نأكعدمو، فإذا  اإلنزاؿبُت حاؿ 
ا١تنوية،  اتاٟتيوانا٠تصي ينزؿ، كلكن ما ينزلو ىو ٣ترد ماءو خاؿو من  فأذلك عيبان، كاٟتقيقة 

 3.فبل تكوف لو فائدة
 م يعربكف عن حقيقة ا٠تصاء، كيبينوفإهن، كاٟتنابلة فالثاٍلأما الشافعية ُب قو٢تم  

  .اإل٧تابية حصوؿ اٞتماع دكف كانإم
كلكن  بالوطء، ا٠تصيية قياـ كانيقولوف بإم مهنأ كباٞتملة، يتضح من كبلـ الفقهاء

أحد أىم مقاصد  تفاءألنعيبان ببل شك  فيعد، اإل٧تابالقدرة على  كىو عدـ ،نقصاليعًتيو 
 النكاح، كىو ابتغاء الولد.

جز العقم الذم يفضي إليو، كليس العىي  كبالتايل تكوف علة اعتبار ا٠تصاء عيبان  
كاالستمتاع قاؿ: "حيث يعضد ىذا ما ذكره صاحب ا١تغٍت، ، اإلنزاؿعن الوطء أك عدـ 

فيفًت و ال ينزؿألنكطأه أكثر من كطء غَته؛  إفكقد قيل:  ،-أم ا٠تصي  – حاصل بوطئو
تاه، كا١تسلوؿ . كال فرؽ بُت من قطعت خصيتاه كا١توجور، كىو الذم رضت خصياإلنزاؿب

، فبُت ىنا 4"و ال ينزؿ، كال يولد لوإناٟتكم ُب اٞتميع كاحد؛ ف إفالذم سلت خصيتاه، ف
                                                           

1
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 

2
 .551، ص12، جالقناع كشافالبهوٌب، / .212، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  
 من ىذا البحث. 37ص انظر 3
4

 .202، ص7ج ،المغني ،قدامة ابن 
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حصوؿ القدرة على اٞتماع بالنسبة للخصي، كتلذذه بذلك، كلكن دكف قدرة على 
 ، فتكوف علة اعتباره عيبان ىي ما يفضي إليو من العقم. اإل٧تاب

 قوا٢تم ُب ذلك:كقد ٖتدث الفقهاء عن العقم، كمن أ
  1."كالعقم النسل عدـ يضر الذكر ا١تالكية " 
 2".عقيمان  كوهنا أك بكونو خيار كالكقاؿ الشافعية: " 
 3يتبُت أمره". فأ، كأحب أٛتد ٮتَت عقيما اآلخر أحد٫تا كجد إذا" :اٟتنابلة كقاؿ 

ء، ُب حاالت معينة، كسيأٌب اٟتديث عنها عند بياف حكم ا٠تصاكالعقم يعد عيبان 
 كمن األدلة على كوف العقم عيبان ُب بعض اٟتاالت:

 ، كالعقم نقص ُب الرجل أك ا١ترأة، فيكوف عيبان.العيب ُب اللغة يعٍت النقصأف  .1

عندما قاؿ ١تن تزكج كىو خصي: أعلمتها؟ قاؿ ال، قاؿ:  رضي اهلل عنوخرب عمر  .2
 يكن عيبان ١تا أمره عمر بإخبارىا. ، فلو مل 4أعلمها ٍب خَتىا

إىل مقاصد أٝتى،  رد االستمتاع بالوطء، بل تتعداهمقاصد النكاح ال تقتصر على ٣ت فأ .3
اثًره  إٍلفى  اٍلوىليودى  اٍلوىديكدى  تػىزىكَّجيوا: »كسلم عليو اهلل صلى منها ابتغاء الولد، بدليل قولو  ميكى

ىذا ، كمع العقم لن يتحقق اإل٧تاب، ففي ىذا اٟتديث دعوة للمكاثرة ك 5«.اأٍليمىمى  ًبكيمي 
 ا١تقصد، كبالتايل يكوف عيبان مؤثران.

ُب ا٠تصاء الذم الفقهاء موجودة  كبلـ  ا١تستنبطة منالعلة  ىذه كالسؤاؿ ىنا، ىل 
إىل  استئصاؿ ا٠تصيتُتأشرنا عند حديثنا عن آثار  ا كنا قدنأكاٞتواب  ؟ٖتدث عنو األطباء

و مصنع فقدانل اباإل٧تالقدرة على ، كلكن دكف اإلنزاؿالرجل يستطيع اٞتماع ك  أف
استئصاؿ ا٠تصيتُت فيكوف كبالتايل تكوف العلة موجودة ىنا، ، ا١تنوية ُب ا٠تصيتُت اتاٟتيوان

 .عيب مؤثر كبالتايل ىوا٠تصاء،  صورة من صور
                                                           

1
 .278، ص2، جحاشية الدسوقيالشرح الكبير و  الدسوقي، 

2
 .178،ص7، جالطالبين روضة النوكم، 

3
 .507ص 20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، مشس الدين ابن 

 سبق ٗتر٬تو. 4
 سبق ٗتر٬تو 5
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 بإسناده عبيد، أبوا ركاه "٦تعيبان ما كرد ُب األثر  ه٦تا استدؿ بو الفقهاء على اعتبار ك 
: قاؿ أعلمتها؟: عمر لو فقاؿ خصي، كىو امرأة تزكج درسن ابن إف يسار، بن سليمافعن 

ٮتربىا ٍب  فأعمر رضي اهلل عنو أمره  فأ، ككجو الداللة ىنا 1خَتىا" ٍب أعلمها،: قاؿ ،ال
ُب العقم  فأب أيضان  يستدؿ لذلك فألك، كٯتكن ٮتَتىا، فلو مل يكن ا٠تصاء عيبان ١تا أمره بذ

كما إزالة الضرر  عدة الشرعية تقوؿ "الضرر يزاؿ"، كمن الناتج عن ا٠تصاء ضرره با١ترأة، كالقا
 2".ا٠تيارات أنواع كٚتيع بالعيب الردق(: "971يقوؿ ابن ٧تيم )ت:

  البروستات سرطان: الثانيالمطلب: 
 نسافاإلبشكل كبَت على صحة  ليت تؤثرا سرطافال أنواعكىو نوع آخر خطَت من 
 اٞتنسية كتقلص قدراتو أك تعدمها.

o  تعريف الربكستات: ؿالفرع األك : 
الربكستات كما عرفتو ا١تعاجم الطبية  فأٮتتص بالرجل، إذ  سرطافىذا النوع من ال 

لدل الذكر ٤تيطان باإلحليل ُب منشئو،  ا١تثانةفعالية غدية يقع ُب عنق  "عضو ذم عبارة عن
 3.يفرز عصارة سائلة تساىم ُب تشكيل السائل ا١تنوم"

 ـ.مبكر كآخر متقد سرطاف الربكستات إىل سرطافكينقسم  

o  ا١تعتادة لئلصابة بو: أسباب حدكث ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية الثاٍلالفرع: 

ُب ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة  الثانيةأسباب ا١ترض، ك  بياف، األكىل ُب مسألتافكفيو 
 لئلصابة بو.

 ا١تسألة األكىل: أسباب حدكث ىذا ا١ترض:

                                                           
  سبق ٗتر٬تو. 1
 .73ص ،األشباه والنظائرابن ٧تيم،  2

3
-312، ص2، جب الجراحيالطيٍت، ./ اٟتس553، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  

 .  255، ص4، جاألمراض التناسلية والبولية والجلدية./ اٟتسيٍت، 314
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 سرطافئلصابة ببعد إىل سبب كاضح لاء مل يتوصلوا األطب فأذكرت ا١تراجع الطبية  
، كلكن ىذا األمر بعضهم يرجع ذلك إىل اإلكثار من تناكؿ الدىوف كاف إف، ك الربكستات

 1غَت متفق عليو بينهم.

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة با١ترض:الثانيةا١تسألة 
ٕتاكزكا ابُت بو ىم ٦تن ، فأكثر ا١تصيعد ىذا ا١ترض نادر اٟتدكث قبل سن ا٠تمسُت

 2.كلكن اإلصابة بو ُب سن الشباب أمر ٦تكنالعقد ا٠تامس من أعمارىم، 

o 3: أعراض ا١ترضالفرع الثالث : 
يؤدم الحتباس البوؿ،  ٦تا ا١تثانة داد ٥ترجنساذا ا١ترض أعراض ٥تتلفة، من أ٫تها ٢ت 

ؿ كالشعور باٟترقة ت التبو تعدد مرافاض الوزف، ك ٩تاالشهية ك  فقدافكذلك   كمن أعراضو
 الشعور بأمل شديد أسفل الظهر.أثناءه، إضافة إىل 

o العبلج:الفرع الرابع : 
، حيث يتطلب عبلجان سريعان قبل سرطافال أنواععن غَته من ىذا ا١ترض ال ٮتتلف 

 اٞتسم، كمن طرؽ عبلجو: أ٨تاءتشاره ُب إن
كامل أك أكثر استئصاؿ غدة الربكستات، كىي عملية جراحية الغرض منها إزالة   .1

 الربكستات بغرض ا١تعاٞتة.

 تقلل من األعراض. فأا شأهنإعطاء ٚتلة من األدكية اليت من  .2

 تقاالت العظمية.نئلا١تعاٞتة الشعاعية ا١توضعية ل .3

 إليهما. سرطافاستئصاؿ ا٠تصيتُت حاؿ كصوؿ ال .4

o آثار ا١ترض كنتائجو:الفرع ا٠تامس : 

                                                           
1
 . 312، ص2، جب الجراحيالطاٟتسيٍت،  

2
 .312، ص2، جب الجراحيالطاٟتسيٍت،  
 .ا١ترجع السابق 3
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 أدل، فإذا ترؾ دكف عبلج نسافاإلحياة آثاره السيئة على  لوكىذا ا١ترض كسابقو  
من  األحيافُب كثَت من  فبل ٮتلو عبلجوعوِب  إفك ، ا٠تصية سرطافىو ك آخر  سرطافإىل 

 :1سباب التاليةؤلل على الوظيفة اٞتنسية أك تقليلها أثر سليب يصل إىل حد القضاء
األطباء بشكل كبَت على ا٠تصوبة لدل الرجل، كينصح الذم يؤثر  العبلج الكيميائي .1

 باللجوء إىل بنك ا١تٍت ٟتفظ النطف قبل إجراء ىذا العبلج.

لدل  اإل٧تاباستئصاؿ غدة الربكستات كىي عملية تؤدم إىل القضاء على كظيفة  .2
 م، كيؤدا١تٍت يتكوف من مفرزات الربكستات كاٟتويصلُت ا١تنويُت ألفالرجل كذلك 

ال ٯتنع الرجل من  كلكن ىذا ،االستئصاؿ إىل حبسو كعدـ خركجو من القضيب
 الوصوؿ إىل النشوة اٞتنسية كالشعور باللذة.

 استئصاؿ ا٠تصيتُت الذم سبق اٟتديث عنو. .3

o :التخريج الفقهي: الفرع السادس 
باستئصاؿ ُب حاالت كثَتة عبلجو يتم  فأمن خبلؿ دراسة ىذا ا١ترض، تبُت لنا  

دـ خركجو رغم كصوؿ الربكستات، األمر الذم يؤدم إىل احتباس ا١تٍت ُب القضيب كع
 يعاِب كيميائيان، كالعبلج الكيميائي فأىذا ا١ترض ٯتكن  فأتبُت لنا كما   الرجل إىل النشوة،

كبالتايل ٯتكن ، اإل٧تابالقدرة على  يفقد الرجلعلى ا٠تصوبة، كُب اٟتالتُت  التأثَت وشأنمن 
نا ا٠تصاء عيبان كىي ٗتريج استئصاؿ الربكستات على ا٠تصاء، إذ العلة اليت من أجلها اعترب 

، كقد سبق اٟتديث عن ا٠تصاء ُب مسألة استئصاؿ ا٠تصيتُت، فبل حاجة العقم موجودةه فيو
 2لتكراره.

ة ادث بإزالالعقم الذم يتحدث عنو الفقهاء ُب ىذا الباب ٮتتلف عن العقم اٟتك  
إتان عن فالعقم الذم يتحدثوف عنو ليس ن الربكستات أك عبلجها كيميائيان من جهة اٟتكم،

كستات أك عبلجو  كما ىو اٟتاؿ ُب استئصاؿ الرب   اإل٧تابعمل طيب يقضي على كظيفة 

                                                           
1

 . http://cutt.us/qN8Dl، 2014/7/3موسوعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي،  

2
 من ىذا البحث. 37، صانظر 

http://cutt.us/qN8Dl


44 
 

 عيبان م يعتربكنو إهن، كىذا يعٍت 1أشاركا إىل عدـ الفسخ بو الفقهاءٚتهور  ألفكيميائيان، 
"إذا مل يولد لو ُب شبابو قد يولد  العقيم أفى زكالو، كقد عربكا عن ذلك بعبارات، منها: يرج

و ليس بعيب ألنو ال ٬تب إخبارىا بو؛ نأكأما العقم فالظاىر كقالوا: "، 2و ُب شيخوختو"ل
أما  ،3"مل يولد لو من غَتىا إفو ال يقطع بو فلعلو يولد لو من ىذه ك ألنيوجب ا٠تيار؛ ك 

 كيكوف مؤبدان، العقم اٟتادث باستئصاؿ الربكستات أك عبلجو كيميائيان فبل يرجى برؤه،
العقم الذم يرجى زكالو يعد عيبان، فالعقم  كافعما ذكره الفقهاء، كإذا   ٥تتلفان  كبالتايل يكوف

 .ستات يعد عيبان كذلك من باب أكىلالربك  فقدافالدائم الذم يسببو 

  اضطرابات القذف والتحكم بو: الثالثالمطلب: 
خركج السائل ا١تنوم   كىو عبارة عنكالقذؼ كما ىو معلـو ذركة العملية اٞتنسية،  

 ما سيتبُت من خبلؿ تعريفو.ك

o تعريف القذؼ:الفرع األكؿ : 
القذؼ أك الدفق: "ىو قذؼ السائل ا١تنوم من القضيب إىل ا٠تارج بشدة، كذلك  

كتضييق اإلحليل  ا١تثانةداد ٣ترل أنسبعد تقلص اٟتويصلُت ا١تنويُت كالقناتُت الدافقتُت ك 
 4".إفبتأثَت عضبلت العج

، قد يكوف ال  قذؼ بفعل العملية اٞتنسية، كقد يكوف باالحتبلـ أثناء ككما ىو معلـو
 النـو أك غياب الوعي.

o  آثارىاك اضطرابات القذؼ كأسباب حدكثها  أنواع: الثاٍلالفرع: 
 أسباهبا كآثارىا. بيافقذؼ، نذكرىا ىنا مع ٥تتلفة من اضطرابات ال أنواعىناؾ  

                                                           
1
مشس /.178، ص7، جالطالبين روضة النوكم،/.278، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي،

.507ص ،20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، الدين ابن
2
 .187، ص7، جالمغنيبن قدامة، ا./ 43، ص5، جاألمالشافعي،  

3
 .414، ص3، جمواىب الجليلاٟتطاب،  
4
 .188، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  



45 
 

 القذؼ: سرعة : األكىل ا١تسألة
يتم القذؼ قبل الوصوؿ إىل ا١تتعة كُب ىذه اٟتالة ، القذؼ ا١تبكر كيسمى كذلك

 1قبل اإليبلج. األحيافالكاملة، كُب بعض 
، أما األحواؿ العارضة ا دائمة كمتكررةكوهنككبلمنا عن سرعة القذؼ ىنا حاؿ  

 ْتثو ىنا، كال تعد عيبان. ٤تلسريعة الزكاؿ فليست 
ستمتاع، ال سيما إذا حدث مزعجان للطرفُت، كيقلل اال القذؼ السريع أمران كيعد 

 ٔتجرد ا١تماسة أك ُب بداية اإليبلج.
 :2كلو أسباب، من أ٫تها

 إصابة الرجل باضطرابات عصبية. .1

شعور نفسي عصيب يصيب الرجل كيؤدم إىل إثارة ٥تاكفو من العجز أماـ ا١ترأة، أك  .2
 ، فيقع فيما ٮتشى حدكثو.أكانوقبل  اإلنزاؿ

 اٟتياة. شريكة كرهالنفور النفسي من النساء أك   .3

 ٦تارسة العادة السرية.اإلفراط ُب  .4

 : القذؼ ا١تتأخر:الثانيةا١تسألة 
 الطرفُتدقيقة، كيًتتب عليو إرىاؽ  عشرينتأخر القذؼ ١تدة تزيد على "كىو  

 3."كالنفور منها كبالتايل ا٠توؼ من ا١تمارسة اٞتنسية
 :4من أ٫تها كقد ذكر األطباء ٚتلة من األسباب ا١تؤدية إىل تأخر القذؼ، 

 االكتئاب كالتوتر كالغضب كالنفور من الزكجة. .1

 السكتات الدماغية كإصابات النخاع الشوكي. .2

 .كالسكرم كاألعصاب اإلصابة بأمراض القلب .3

                                                           
1
 .465، ص9، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةاالضطرابات الجنسية في الذكور"، جهاد اللجمي 

2
 .  46ص 4، جوالجلدية األمراض التناسلية والبوليةاٟتسيٍت،  

3
 .465، ص9، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةاالضطرابات الجنسية في الذكور"، جهاد اللجمي 

4
 .http://cutt.us/DhRI، 2016/3/8، تأخر القذفاللبدم،  

http://cutt.us/DhRI
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 ية لبعض األدكية مثل أدكية ضغط الدـ.جانبآثار  .4

تقييد الوقت بأكثر من عشرين دقيقة ذكرتو بعض ا١تراجع الطبية،  إفكاٟتقيقة 
، الطرفُتميزة كمزيد إشباع للرغبة اٞتنسية لدل و يركن كجدهتم ناقشت فيو البعض كعندما
د األطباء ىو العجز عن القذؼ ُب عشرين دقيقة مع الرغبة ُب ذلك، مقص فأأراه كالذم 

 لقذؼ بإرادة الرجل فهو أمر ٥تتلف ٯتكن اعتباره ميزة.أما تأخَت ا

 :1القذؼ الليلي ا١ترضي :ةالثالث ا١تسألة
و "عملية خركج السائل ا١تنوم بصورة عفوية أثناء النـو لسبب مرضي"، إنيعرؼ بك  

  حدكثو بشكل متكرر أسبوعيان. كافكال يعد مرضان إال إذا  
 كمن أسبابو: 

 حدكث التهاب ُب القنوات ا١تنوية. .1

 النشاط أك اٞتهد الزائد لغدة الربكستات. .2

 النشاط اٞتنسي الذم ال يقـو بالقذؼ خبللو. .3

السابقة مل يذكر الباحثوف ُب اجملاؿ الطيب سنان معينان لئلصابة هبا، فقد  واعألنكا
 ٖتدث ُب سن الشباب، أك بعد ا١تشيب.

 : 2: القذؼ البل اختيارمةالرابع ا١تسألة
ا "حالة مرضية ٭تدث فيها خركج السائل ا١تنوم بشكل ال إهنكقد عرفها األطباء ب 

األمر ٭تدث  فأن خبلؿ النظر ُب توصيفهم للحالة ٧تد و كمنأهناختيارم أثناء النهار"، إال 
 ذلك خبلؿ ساعات النهار أك الليل. كافُب حاؿ اليقظة، سواء  

األسباب ا١تؤدية للقذؼ الليلي، كيضاؼ إليها ازدياد ضغط  ذاتفهي  أما أسبابو 
 أيضان. ا١تثانةالفضبلت على الربكستات عند تفريغ األمعاء، كقد ٭تدث ذلك عند تفريغ 

الرغبة  فتوركيًتتب على حاليت القذؼ الليلي ا١ترضي كحالة القذؼ البل اختيارم 
 الرغبة. فقدافلكثرة خركج ا١تٍت ك كذلك  ،اٞتنسية لدل الرجل

                                                           
1
 .  46، ص4، جوالجلدية األمراض التناسلية والبوليةاٟتسيٍت،  

2
   ا١ترجع السابق. 
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o 1العبلج :الفرع الثالث: 
يتم عبلج اضطرابات القذؼ بطرؽ ٥تتلفة على حسب ما تقتضيو كل حالة، كىي   
 كالتايل:

نفسيان، كذلك ٔتراجعة طبيب ٥تتص يتم العبلج  أخرهأك ت ُب حالة سرعة القذؼ .1
اليت  كاألدكات بعض األدكية كالعقاقَت باستخداـ كما ٯتكن العبلجبالعبلج النفسي،  

 تستخدـ بناء على كصفات الطبيب ا١تختص، كما يتم العبلج بًتؾ ا١تمارسات اٞتنسية
 .مثل العادة السرية أك تأخره ا٠تاطئة كاليت تؤدم لسرعة القذؼ

القذؼ الليلي ا١ترضي كالقذؼ البل اختيارم يتم العبلج بوضع برنامج غذائي  حاليتُب  .2
الغنية بالفيتامينات، ىذا باإلضافة إىل للمريض يكوف غنيان بالفواكو كا٠تضركات 

كاٟتليب كالقهوة ك٨توىا،  إفها كاألجبأنواعالنشويات، كاالبتعاد عن تناكؿ اللحـو ب
بقاءىا يؤدم إىل  إفيقلل بقاء الفضبلت ُب ا١تستقيم، إذ  فتناكؿ األطعمة ا١تذكورة

 ا١تثانةيقـو ا١تريض بإفراغ األمعاء ك  إفحدكث القذؼ كما ذكرنا، كيتم العبلج كذلك ب
بشكل مستمر، ٦تا ٮتفف الضغط على الغدد التناسلية، كبالتايل ٖتصل على الراحة 

 ا١تطلوبة بعد توقف خركج السائل ا١تنوم.
 

o آثار ىذه االضطرابات كنتائجها:: عالفرع الراب 
من أىم آثارىا فتور الرغبة اٞتنسية،  إفكما تبُت من عرض ىذه االضطرابات، ٧تد  

 كالنفور من ا١تمارسة، إضافة إىل اإلصابة بآالـ ُب ٥ترج ا١تٍت بسبب كثرة خركجو.

o التخريج الفقهي: : الفرع ا٠تامس 

                                                           
1
، 2016/3/8، تأخر القذفاللبدم، / . 46، ص4، جوالجلدية األمراض التناسلية والبوليةيٍت، اٟتس 

http://cutt.us/DhRI. 

http://cutt.us/DhRI
http://cutt.us/DhRI


48 
 

كلكن ٯتكن اعتبارىا عيوبان  بات القذؼ،مل يتطرؽ فقهاؤنا رٛتهم اهلل ١تسألة اضطرا 
فقد  ٗتر٬تان على ما ذكرناه من ضوابط اعتبار عيوب النكاح،ُب حاؿ تعذر عبلجها، كذلك 

أك ينفر منو، أك يقلل االستمتاع، ك٧تد  ،يكوف ٦تا ٯتنع الوطء إفالعيب  شأفمن  فأذكرنا 
 ك: كفيما يأٌب تفصيل ذل ىذا منطبقان على مسألة اضطرابات القذؼ

ت اٟتالة متقدمة، كحدث القذؼ قبل كانالقذؼ ا١تبكر يقلل االستمتاع، كرٔتا ٯتنعو إذا   .1
قاؿ صلى اهلل عليو كقد ٢تا من االستمتاع،  كحرمافللمرأة  ظلمه كُب ىذا اإليبلج، 

تػىهىا فىبلى حىاجى  قىضىى حىاجىتىوي، كىملٍى تػىٍقضً  إفًإذىا غىًشيى الرَّجيلي أىٍىلىوى فػىٍلييٍصًدقػٍهىا، فى »كسلم: 
ا ، ففي ىذا اٟتديث حثه للرجل على إشباع رغبة زكجتو إعفافان ٢تا كقيامان 1«يػيعىجٍِّلهى

لك ١تا فيو من يوجب البحث عن عبلج كذ مرضالقذؼ ا١تبكر  إفْتقها، كيفهم منو 
  عدـ إشباع الزكجة.

ضابط ، فنخرجو على ما ذكرناه ُب القذؼ ا١تتأخر يسبب إرىاقان للطرفُت أك أحد٫تا .2
استمتاعو با١تمارسة بسبب قلة  كأ نفور الرجليؤدم إىل  حيث إنو ،النفور من الوطء
و يؤدم إىل نفور ا١ترأة لشعورىا بالتعب كاإلرىاؽ من طوؿ مدة نأكما   ،شعوره بالضعف

 .اٞتماع

، كذلك فهما أيضان من األمور اليت تتطلب عبلجان  أما القذفُت الليلي كالبل اختيارم .3
تكوف منفرة  إفمن ضوابط العيوب  فأحيث ذكرنا  الضوابط، منما ذكرناه  ٗتر٬تان على

فكثرة  أك تقلل االستمتاع، كىذا متحقق ُب حاليت القذؼ الليلي كالقذؼ البل اختيارم
الرغبة ُب ا١تمارسة لتحقق  فقدافخركج ا١تٍت تسبب آالمان ُب ا١تخرج، كتؤدم إىل 

التايل ال ٭تقق الرجل إشباع الزكجة كال القياـ اإلشباع أصبلن ٓتركج ا١تٍت ا١تتكرر، كب
واجبو ٕتاىها، فيعد عيبان مؤثران، إال إذا كاف بإمكانو القياـ بالواجب مع كجود ىذه ب

 اٟتالة، فبل نعده عيبان.

                                                           
1

 ،6، جالقوؿ عند اٞتماع، ككيف يصنع، كفضل اٞتماع ، بابإنكاحكتاب  ،المصنف ُب الصنعاٍلأخرجو  
ركاه أبو يعلى، كفيو راك مل يسم، كبقية : 295، ص4يثمي ُب ٣تمع الزكائد، ج. قاؿ ا٢ت(11468: ). رقم194ص

 رجالو ثقات.
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أـ ىي ٣ترد عيوب ال  كىل تعد اضطرابات القذؼ من العيوب ا١توجبة للفسخ  
 ادـ من ىذا البحث.؟ يأٌب اٟتديث عن ىذا ُب موضع قتوجب ذلك

 
 

o عيوب بدنية تتعلق بالمرأة:الثاني المبحث : 
ٗتتص با١ترأة، كنتعرض  ان ىناؾ عيوب إفىناؾ عيوبان بدنية ٗتتص بالرجل ف كما أف

 فيما ىو قادـ لبعضها.

  :عنق الرحم سرطانالمطلب األول: 
 اليت واعألن، كنتحدث ىنا عن نوع من اكبينا خصائصو سرطافعرفنا ال إفق سب 

 عنق الرحم. سرطافٗتتص بالنساء كىو 

o عنق الرحم:  سرطاف: تعريف الفرع األكؿ 
كىو عبارة عن التهاب يصيب عنق الرحم، كيقع عنق الرحم أسفل جسم الرحم  

 2كألياؼ عضلية. 1كيتكوف من نسيج ضاـو 
 :3مرتبة من اليمُت إىل اليسار ُب اٞتدكؿ التايلك٢تذا ا١ترض تسع مراحل،  

 تأثيرىا المرحلة يرىاتأث المرحلة
 ة مكركية الغزكسرطان IAالمرحلة  البد سرطاف 0المرحلة 

ٯتتد الوـر إىل الثلث العلوم  IIAالمرحلة  ة غازية ٤تدكدة ُب العنقسرطان IBالمرحلة 
 للمهبل

ٯتتد الوـر إىل ٣تاكرات الرحم  IIBالمرحلة 
رد الثلث السفلي يكتنف الو  IIIAالمرحلة يصل جدار اٟتوض  أفدكف 

 للمهبل

                                                           
1
، كلو أنواع )انظر: القاموس الطيب: النسيج الضاـ ىو أحد األنسجة األربعة األساسية ُب جسم اإلنساف 
Vhttp://cutt.us/Ozt .) 
2
 .72، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةعنق الرحم نسرطا"، صادؽ فرعوف 
3
 ا١ترجع السابق. 
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 انيباٞت

 انيباٞتٯتتد الوـر إىل اٞتدار  IIIBالمرحلة 
 أك ا١تستقيم ا١تثانةيكتنف الوـر  IVAالمرحلة  للحوض

 ينتشر خارج اٟتوض كيصيب مناطق مثل الرئة كالكبد IVBالمرحلة: 
 
o  1: أسباب حدكث ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بوالثاٍلالفرع: 

عنق الرحم، كالفئة العمرية األكثر  سرطافحث ُب ىذا الفرع أسباب اإلصابة بكنب
 عرضة لئلصابة بو.

 : 2ا١تسألة األكىل: أسباب اإلصابة هبذا ا١ترض
  ما يأٌب: من أىم أسباب اإلصابة هبذا ا١ترض إفذكر األطباء 

 ؿ جنسيان.، كمثاؿ ذلك الزكاج ا١تبكر أك استغبلؿ األطفاا١تمارسات اٞتنسية ا١تبكرة .1

 .ا١تمارسة اٞتنسية مع أشخاص ٥تتلفُت .2

 ية من منطقة أخرل ُب اٞتسم لتصيب عنق الرحم.سرطانامتداد خبليا  .3

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة با١ترض: الثانيةا١تسألة 
معلومة صر٭تة عن ا١ترحلة العمرية فيما اطلعت عليو من ا١تراجع الطبية مل أجد 

ُب عادة اإلصابة هبا تكوف  إفىناؾ ما يشَت إىل  أفثل ىذا ا١ترض، إال ا١تعتادة لئلصابة ٔت
 اإلياس. سن يكوف بعد إف كما ٯتكنمن حياة ا١ترأة،  مرحلة مبكرة 

o 3: أعراض ا١ترضالفرع الثالث : 
 يكوف بُت فًتات الطمث فأالنزؼ التناسلي، كىو إما أىم أعراض ىذا ا١ترض، من  

سن اإلياس، كمن أعراضو أيضان  قد يظهر بعد بلوغ ا١ترأةك  ،، أك بعد اٞتماع-اٟتيض  –
 إفرازات مهبلية كريهة الرائحة كغَت طبيعية.كجود 

                                                           
1
  . 356، ص2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،  
2
 .73، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةعنق الرحم سرطان"، صادؽ فرعوف 
3
 .ا١ترجع السابق 
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o 1: العبلجالفرع الرابع: 
 يعاِب ىذا ا١ترض باإلشعاع أك باٞتراحة أك هبما معان، كذلك على النحو التايل:

م العبلج بإجراء يت ا١تيكركمكىي مرحلة الغزك  ((IAُب مرحلة  ا١تريض كافإذا   
 خزعة ٥تركطية موجهة ٔتنظار العنق.

راحة اٞتذرية أك ا١تعاٞتة اإلشعاعية أك أما ُب ا١تراحل التالية فيتم اللجوء إىل اٞت 
ا يكوف ُب ا١تراحل األكىل ُب الغالب، كىي عملية يتم إ٪تبتوليفة منهما، كاللجوء إىل اٞتراحة 

ي للرباطُت الرئيسُت سألناستئصاؿ النصف ايكوف ب إففيها استئصاؿ الرحم، كىذا إما 
كللرباطُت الرٛتيُت العجزيُت، كإما بنزع كامل ىذين الرباطُت مع استئصاؿ كل العقد اللمفية 

 اٟتوضية كالنصف العلوم للمهبل.
يشعع كامل اٟتوض مع أما العبلج اإلشعاعي فيكوف باستعماؿ معجل خطي  

 ة ا١تركزية كتعاِب النقائل احملتملة.سرطانلكماش اإنمعاٞتة ْتزمة خارجية تؤدم إىل 

o 2: آثار ىذا ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس: 
أما احتمالية يًتؾ العبلج اٞتراحي مهببلن لينان سليمان يوفر استمرار العملية اٞتنسية،  

ىناؾ احتمالية ٟتدكث ٛتل خارج  إفحدكث اٟتمل فتنخفض إىل قريب من الصفر، إذ 
ا١ترأة على  اٟتمل خارج الرحم يشكل خطران  فأالبويضة خارجو، إال الرحم، كذلك بتلقيح 

                                                           
لموسوعة الطبية "، اعنق الرحم سرطان"، ./ صادؽ فرعوف356، ص2، جالطب الجراحياٟتسيٍت، 1

 .73، ص2، جالمتخصصة

2
"، الموسوعة الطبية عنق الرحم سرطان"، ./ صادؽ فرعوف356، ص2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،   

 .73، ص2، جالمتخصصة
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لذلك يرل % من كفيات النساء اٟتوامل سببها اٟتمل خارج الرحم، 10 حيث إفكاٞتنُت، 
 ع اٟتمل ُب حاؿ الرغبة باٞتماع.إنضركرة أخذ مو األطباء 
لغن سن يؤدم إىل اإلياس ا١تبكر ١تن مل يب أف وشأنفمن أما العبلج اإلشعاعي  

 اإلياس، كما يفقد ا١تهبل بعض مركنتو كضيقو.

 

o التخريج الفقهي: الفرع السادس : 
العبلج اإلياس الناتج عن أك ينتج عن عبلج ىذا ا١ترض استئصاؿ الرحم، 

حدكث اٟتمل  أفككجو إٟتاؽ ىذه اٟتالة بالعقم  تصبح ا١ترأة عقيمان، اإلشعاعي، كبالتايل
و يشكل خطران على حياة ا١ترأة، كالواجب ُب مثل نألرحم إال كاردان بعد استئصاؿ ا كاف إفك 

 كىالى }ىذه اٟتالة ٕتنب الضرر باجتناب اٟتمل، كاٗتاذ البلـز حياؿ ذلك، عمبلن بقولو تعاىل: 
  .[195: البقرة] {التػٍَّهليكىةً  ًإىلى  بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا

 أىم مقاصد النكاح، من لولدفابتغاء ا ُب ا١ترأة كما ىو ُب الرجل، نقصان كالعقم يعد 
أىٍزكىاجنا كىجىعىلى  أنفيًسكيمٍ }كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍم ًمٍن تعاىل:  كىو أمر حث عليو ديننا اٟتنيف، قاؿ

الغاية من الزكاج  إفففي ىذه اآلية داللة على  ،[72]النحل: لىكيٍم ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم بىًنُتى كىحىفىدىةن{ 
 ألفوا هبا، أنسخلق لكم من جنسكم أزكاجا لتست: "تفسَتىا اب األبناء، فقد جاء ُبإ٧ت

ة يقع بُت الرجاؿ سألنإىل جنسو كيستوحش من غَت جنسو، كبسبب ىذه ا أنساٞتنس ي
كمن الداخلة على أزكاجكم لبلبتداء،  كالنساء ما ىو سبب للنسل الذم ىو ا١تقصود بالزكاج

 كاف اإل٧تابكن ا١ترأة قادرة على ، فإذا مل ت1"أم جعل لكم بنُت منحدرين من أزكاجكم
رجبلن جاء إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم  إفىذا عيبان لفوات ا١تقصد من الزكاج، كقد ركم 

، ك إٍلفقاؿ:  تزكجيها؟ قاؿ: " ال" ٍب أتاهي أدي، أفا ال تىلً إهن أصبتي امرأةن ذاتى حىسىبو كٚتىىاؿو
اثًره  إٍلفى  اٍلوىليودى  اٍلوىديكدى  جيواتػىزىكَّ : »فنهاه، ٍب أتاه الثالثةى، فقاؿ الثانية فدؿ  ،2«اأٍليمىمى  ًبكيمي  ميكى

، فقد قاؿ أىل العلم ُب العقم عيبه مؤثر ُب ا١ترأة إفىذا اٟتديث داللة كاضحة على 
                                                           

 .214، ص3، جفتح القدير، إٍلالشوك 1
 سبق ٗتر٬تو. 2
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ولود على غَتىا، الرأة ١تىذا اٟتديث صريح بتأكيد استحباب التزكج، كفضيلة اشرحو: "
من حصل منو أكالد  ألفكثرة ثواهبما كىذا أفضل طاعة؛ كفضل كثرة أكالد الرجل كا١ترأة، ك 

تكثَت عباد اهلل، كال  ، كبالتايلفقد حصل مراد النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب تكثَت األكالد
كلكن ىل يعترب العقم ُب ا١ترأة عيبان  .1"تكثَت من يطيع اهلل من أفضل القرب فأشك 

 ن ىذا البحث.يوجب الفسخ؟ ىذا األمر نناقشو ُب موضع آخر م

  الفرج سرطان: الثانيالمطلب: 
لو ضرر بالغ على حياة ا١ترأة الزكجية كمستقبلها، كذلك  سرطافمن الكىذا النوع  

 ١توقعو اٟتساس كأثره على ما ٭تيط بو من أعضاء.

o الفرج سرطاف: تعريف الفرع األكؿ: 
لظاىر لدل  يصيب فرج ا١ترأة، كىو "العضو التناسلي اسرطاٍلكىو عبارة عن كـر  

 2، كالشفرين الكبَتين، كالشفرين الصغَتين، كدىاليز ا١تهبل".العانةا١ترأة كا١تؤلف من 
 : 3كالتايل  ك٢تذا ا١ترض ٜتس مراحل، ىي 
سنتيمًت،  2، كيكوف حجمو أقل من فايكوف الوـر ٤تصوران ُب الفرج أك العج: Iا١ترحلة 

 تقاالت عقدية.إنكليس لو 
 سنتيمًت. 2حجمو يزيد على  إف، إال : كىو كالسابقIIا١ترحلة 
تشارات قريبة لئلحليل السفلي أك للمهبل أك إن: يكوف الوـر بأم حجم مع كجود IIIا١ترحلة 

 كاحد. جانبتقاالت عقدية ليمفاكية من إنا١تستقيم، أك 
أك ا١تستقيم،  ا١تثانةاإلحليل العلوم، ٥تاطية  : يكوف غزك الوـر ألم من: IV:IVAا١ترحلة 
 ُت.انباٞتتقاالت عقدية ليمفاكية ُب نااٟتوض، أك عظم 

 تقاالت بعيدة ٔتا فيها العقد اللمفاكية ا٢تضمية. نا: أم IVBا١ترحلة 

                                                           
1
 .15، ص4، جشرح المصابيحا١تظهرم،  
2
 .724، صيا الطبيمعجم أكاديمقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  
3
   .362، ص2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،  
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o  1: أسباب حدكث ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بوالثاٍلالفرع: 
 كتوصلوا إىل ما يأٌب:تناكؿ الباحثوف ُب اجملاؿ الطيب ىذا ا١تسألة،  

 ا١تسألة األكىل: أسباب اإلصابة با١ترض:
أخرل من  أنواعيرجع األطباء سبب اإلصابة هبذا ا١ترض عادة إىل اإلصابة ب

  كاليت تنتشر خبلياىا لتصيب الفرج، عنق الرحم، سرطافا١تهبل، ك  سرطاف، مثل سرطافال
 كما ذكركا من أسبابو اإلصابة بفَتكس الوـر اٟتليمي البشرم.

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو: الثانيةا١تسألة 
ية كانمع إمما بعد الستُت،  ىوا١تعتاد لئلصابة هبذا ا١ترض  السن فأذكر األطباء  

 إلصابة بو ُب ا١تراحل ا١تبكرة من اٟتياة.ا

o 2: أعراض ا١ترضالفرع الثالث : 
 كجود إفرازات مهبلية كحكة كنزيف عسر ُب التبوؿ، من أىم أعراض ىذا ا١ترض 

 كجود كتلة ُب الفرج.إضافة إىل 

o 3: العبلجالفرع الرابع: 

                                                           
1
، 2، جب الجراحيالط/ اٟتسيٍت، .67، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةسرطان الفرج"، الفرا 

 2013/2/19موسوعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحي،  ./ 361ص

p://cutt.us/g9CvFhtt . 
2

  . 361، ص 2، جب الجراحيالطاٟتسيٍت،  

3
 .363، ص2ا١ترجع السابق، ج 

http://cutt.us/g9CvF
http://cutt.us/g9CvF


55 
 

يتم عبلج ىذا ا١ترض باالستئصاؿ اٞتذرم للفرج مع استئصاؿ العقد اللمفاكية  
ملم، يتم عبلج اٟتالة بالتشعيع  1أقل من الوـر  كافا١تناسبة، كُب اٟتالة األكىل فقط إذا  

 ذلك ضركريان. كافوضية إذا  قبل استئصاؿ الفرج اٞتذرم مع استخراج األعضاء اٟت

 

 

o 1: آثار ىذا ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس: 
يًتتب على ىذا ا١ترض كعبلجو أمور، من أ٫تها كأخطرىا كأكثرىا تأثَتان على صحة  

 ا١ترأة كحياهتا اٞتنسية ما يأٌب:
 عدـ التئاـ اٞترح بالشكل ا١تناسب، أك فشل التئامو ٘تامان.  .1

 م.اإلصابة بسلس البوؿ اٞتهد .2

 ا١تهبل كعسرة اٞتماع. فتحة ضيق .3

o التخريج الفقهي: الفرع السادس : 
، كقد فقد تصاب بسلس البوؿ ،ةينظر ُب ىذا ا١ترض إىل ما تؤكؿ إليو حالة ا١تريض 

، كنستعرض فيما يأٌب ف ٦تا ٖتدث عنو الفقهاءكىذاف األمراتصاب بضيق ُب فتحة ا١تهبل، 
  بعض ما ذكركه:

 لبوؿ: أكالن: اإلصابة بسلس ا 
، كقد ٖتدث بعض الفقهاء عن سلس البوؿسلس براحة بعد اٞت قد تصاب ا١ترأة

 خبلءه كال بولو يستمسك ال أحد٫تا كاف إذا" البوؿ، كمن ذلك قو٢تم ُب باب العيوب:
كالسلس الذم ٖتدث عنو الفقهاء ىو نفسو ا١تقصود ىنا، حيث يستطلق  ،2"ا٠تيار فلآلخر

 حكم بو.البوؿ كال تستطيع ا١ترأة الت

                                                           
1
  . 363، ص 2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،  
2
 .186ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
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حيث قاؿ ُب ا١تغٍت ، مل يتحدث عنو إال بعض الفقهاء إفعيبان ك كىذا السلس يعد  
 بالتخريج ، فيعد عيبان 1"٧تاستها كتتعدل نفرة، تثَت اعن إثبات ا٠تيار بالبوؿ ك٨توه: "ألهن

يكوف العيب منفران من  أفمن الضوابط  فأعلى ضوابط اعتبار عيوب النكاح، فقد ذكرنا 
ا متحقق ُب حالة سلس البوؿ، فبل يستسيغ ذك الطبع السوم الوطء مع خركج الوطء، كىذ

الة استطبلؽ البوؿ ك٨توه ٦تا ٮتشى تعديو، ، فتخرج كذلك على ضابط آخر كما أ٨تالبوؿ،  
ضابط ؿ ىذه اٟتالة ٯتكن ٗتر٬تها على كُب أقل أحواكىو كوهنا ٦تا ٮتشى تعديو، فتعد عيبان، 

 يكوف عيبان يقلل االستمتاع. إفوب، كىو آخر من ضوابط اعتبار العي

 : اإلصابة بضيق فتحة ا١تهبل: ثانيان 
كقد  ،ضيق كتشوه ُب فتحة ا١تهبل ٕتعل اٞتماع صعبان كعسَتان  قد ٭تدث للمرأة

 ٖتدث الفقهاء عن ىذا األمر كما شاهبو، كنستعرض ما ذكركه فيما يأٌب:
 ْتيث ا١تنفذ ضيق -٢تا الوطء أم عدـ احتما – سببو كاف إف" :اإلماـ الغزايل قاؿ

 2".كالرتق الفسخ خيار فللزكج العادة؛ ٮتالف
كالقرف ُب الفرج ما ٯتنع سلوؾ الذكر فيو، كىو كقاؿ اٟتنفية ُب باب عيوب النكاح: "

ذلك هبا، كىو العفلة بفتح  كافإما غدة غليظة أك ٟتمة، مرتفعة أك عظم، كامرأة قرناء إذا  
الرأس كقرف الغزالة ٯتنع  القرف عظم ناتئ ٤تدد فأكر بعضهم العُت ا١تهملة كالفاء، كذ 

 3".اٞتماع
 ا٠تيار، للزكج يوجب كطئها من انعا١ت الفرج داءمن عيوب ا١ترأة " إفكذكر ا١تالكية 

 4."كالقرف الرتق ذلك من كعد عليو شيء كال طلق شاء إفك  ٔتمكنو، كاستمتع أقاـ شاء إف
 اٞتماع ٤تل دادنسا: فالرتق كالقرف، الرتق" من عيوب ا١ترأة: إفكقاؿ الشافعية 

 5".فيو ينبت ٟتم: كقيل اٞتماع، ٯتنع الفرج ُب عظم: كالقرف باللحم،
                                                           

 ا١ترجع السابق. 1
2
 .304ص ،9، جالطالبين روضة النوكم، 
3
 .25، ص3، جالحقائق نتبييالزيلعي،  
4
 .148، ص5، جج واإلكليلالتا ، ا١تواؽ 
5
 .177ص ،7، جالطالبين روضة النوكم، 
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 القرناء كقيل القاضي: كقاؿ كاحد شيء العيوب ُب كالعفل "القرف فأكذكر اٟتنابلة 
 رأةا١ت مسلكي بُت اليت اللجنة ُب يكوف كـر كالعفل فسده، زائد ٟتم فرجها ُب نبت من

 1.الذكر" فيو ينفذ فبل فرجها منو فيضيق
م إهنكرغم اختبلؼ الفقهاء ُب ٖتديد ا١تصطلح الدقيق لوصف ىذه اٟتالة، إال 

كعلة اعتباره عيبان ىي عدـ القدرة ، اعتبار ضيق ا١تهبل كعدـ كلوج الذكر فيو عيبان اتفقوا على 
 على الوطء، كذلك ١تا ٭تدث فيو من الضيق.

ىذا الضيق ىو نفسو الذم نتحدث عنو ُب ىذا الباب؟ اٟتقيقة  كالسؤاؿ ىنا، ىل
ينبت بصورة  فما يتحدثوف عنو قدما يتحدث عنو الفقهاء أعم ٦تا نتحدث عنو،  فأ

طبيعية، كقد يكوف نإتان عن مرض كما ُب ىذه اٟتالة، كلكن النتيجة على كل حاؿ كاحدة، 
 بان كشاقان ال متعة فيو.أمران صع ٕتعل منو إف٘تنع الوطء، أك  إففهي إما 

كبالتايل ٯتكننا ٗتريج ضيق الفرج كعسر اٞتماع على عيب القرف كالعفل الذم 
 .ٖتدث عنو الفقهاء

  ىبوط الرحم: الثالثالمطلب: 
 يعد ىبوط الرحم من األمراض اليت قد تصيب ا١ترأة كتًتؾ أثران ملحوظان على حياهتا.

o 2: تعريف ىبوط الرحمالفرع األكؿ: 
جة الداعمة للرحم بالضعف سألنو عبارة عن "إصابة اإنبوط الرحم بيعرؼ ى 

 و". كانالشديد، ْتيث ال يعود قادران على البقاء ُب م
 ك٢تذا ا١ترض ثبلث مراحل: 

ا١ترحلة األكىل: ىبوط الرحم من الدرجة األكىل: حيث يهبط الرحم ٨تو ا١تهبل، كلكن اٞتزء 
 السفلي منو يبقى داخل ا١تهبل.

 : ٮترج عنق الرحم من فتحة ا١تهبل.الثانية: ىبوط الرحم من الدرجة الثانيةا١ترحلة 
 ا١ترحلة الثالثة: ىبوط الرحم من الدرجة الثالثة: يصبح الرحم بكاملو خارج ا١تهبل.

                                                           
1
 .206، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  

2
 .http://cutt.us/rsR1، 2012/2/22، موسوعة الملك عبد اهلل للمحتوى الصحي 

http://cutt.us/rsR1
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o  1: أسباب حدكث ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بوالثاٍلالفرع: 

 كىي كالتايل:
 اب اإلصابة هبذا ا١ترض: ا١تسألة األكىل: أسب

 ذكر األطباء عددان من األسباب ا١تؤدية إىل اإلصابة هببوط الرحم، من أ٫تها:
 ضعف أربطة عنق الرحم. .1

 األمراض ا١تؤدية إىل سعاؿ مزمن. .2

 .الفقرماألكراـ اٟتوضية كاضطرابات العمود  .3

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو: الثانيةا١تسألة 
م إهنٖتديدان، إال  االعمرية ا١تعتادة لئلصابة هببوط الرحم فلم يذكركا ٢تأما ا١ترحلة 

، كيندر عند اللواٌب مل اللواٌب يلدف أكثر من مرةىذا ٭تدث عادة للنساء  إفأشاركا إىل 
 ا١ترض يصيب النساء ُب مرحلة مبكرة من حياهتن. إفيلدف، كُب ىذا إشارة كاضحة إىل 

o 2: أعراض ا١ترضالفرع الثالث:  
من أىم اعراض ىذا ا١ترض الشعور بثقل أسفل البطن كاٟتوض، إضافة إىل أمل  

كصعوبة ُب  ا١تثانةُب  التهابأسفل الظهر كصعوبة ُب ا١تشي، كمن أعراضو كذلك حدكث 
 أثران بالغان على حياة ا١ترأة.٢تذه األعراض  إفكال شك اٞتماع، التبوؿ ك 

 

 

                                                           
1
 .51، ص2، جتخصصة"، الموسوعة الطبية المالهبوط التناسلي"، سلطافٛتد  
2
موسوعة الملك عبد اهلل / .51، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالهبوط التناسلي"، سلطافٛتد  

 .http://cutt.us/rsR1ـ، 2012/2/22، للمحتوى الصحي

http://cutt.us/rsR1
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o 1: العبلجالفرع الرابع: 
ج على درجة التديل، كشدة األعراض، كعمر ا١تريضة كحالتها الصحية، يعتمد العبل 

 ت ترغب باٟتمل مستقببلن أـ ال.كانما إذا  ك 
كٯتكن عبلج اٟتاالت البسيطة بواسطة الرعاية الذاتية ك٘تارين تقوية قاع اٟتوض  

احي، كذلك ، أما ُب اٟتاالت ا١تتقدمة فيتم اللجوء للعبلج اٞتر 2كا١تعاٞتة ا١تعيضة با٢ترمونات
العبلج األمثل كاألكثر كفاءة كا١تعتمد ىو عملية  إفإما بتعليق الرحم، كإما باستئصالو، إال 

و قد يًتتب إنيكوف للنساء اللواٌب ال يرغنب باٟتمل ٣تددان، إال  إفاستئصاؿ الرحم، كيفضل 
 ٢تذه العمليات مضاعفات ٤تتملة كما أفعلى االستئصاؿ عيب آخر كىو تديل ا١تهبل،  

كالشبكة، كما تؤدم إىل نزيف  ا١تثانةتتطلب إجراء عمليات أخرل، كمن ذلك تضرر 
 مهبلي، كأمل خبلؿ اٞتماع.  

o 3: آثار ىذا ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس: 
ىذا ا١ترض ُب حاالتو البدائية ال يؤدم إىل كثَت ضرر، أما اٟتاالت  إفيتبُت ٦تا سبق  

باستئصاؿ الرحم فقد قضي على  كافبعاتو، فإذا  ا١تتقدمة فتحتاج إىل تدخل جراحي لو ت
بتعليق الرحم فا١ترأة عرضة ١تشاكل أخرل ُب اٞتهاز  كاففرصة اٟتمل مرة أخرل، أما إذا  

 التناسلي، كقد ٖتتاج إىل عدة عمليات جراحية ١تعاٞتة األضرار.
 ذا ا١ترض قد يؤدم إىل اضطرابات ُب اٟتياة الزكجية، حيث يتوجب التوقفكما أهن 

 عن اٞتماع ١تدة ال تقل عن ستة أسابيع حىت يتوقف النجيج ا١تهبلي. 

                                                           
موسوعة الملك عبد اهلل / .51، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالهبوط التناسلي"، سلطافٛتد 1

 .http://cutt.us/rsR1ـ، 2012/2/22، للمحتوى الصحي
2
 أم هبرمونات متممة للنقص ا١توجود. 
3
 .51، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالهبوط التناسلي"، سلطافٛتد  

http://cutt.us/rsR1
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o التخريج الفقهي:الفرع السادس : 
الستئصاؿ الرحم يت تستدعي تدخبلن جراحيان المن ىذا ا١ترض ك اٟتاالت ا١تتقدمة  إف

سبق ه اٟتالة على العقم الذم ىذ ٗتريج ٯتكننا ، كبالتايلتعٍت القضاء على فرص اٟتمل
 1.كيأٌب الكبلـ عن اعتباره عيبان موجبان للفسخ من عدمو، عنواٟتديث 

أما ُب حاؿ إصابة ا١ترأة ٔتضاعفات نإتة عن عبلج الرحم بالتعليق، فينبغي النظر 
ت منفرة كالنزيف ا١تهبلي عدت عيبان إذا اتصفت كان إفإىل طبيعة ا١تضاعفات، ف

عبارة عن آالـ ت كان إفك مارسة، كذلك ٗتر٬تان على ضابط التنفَت من ا١ت باالستمرارية،
خبلؿ اٞتماع فتخرج على ما ذكرناه من العفل كالقرف ُب مسألة ضيق الفرج كما يؤدم إليو 

 2من آالـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 من ىذا البحث. 41ص انظر 
2
 .حثمن ىذا الب 55ص انظر 
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o الثالث: عيوب بدنية مشتركة: المبحث 

ٙتة عيوب بدنية يشًتؾ فيها الرجاؿ كالنساء، كال ٗتتص ّتنس دكف آخر، كىي كثَتة 
 تأثَتىا على اٟتياة الزكجية. بيافأٌب استعراض لبعض منها مع كمتنوعة، كفيما ي

  :المناعة المكتسب )اإليدز( فقدانمرض المطلب األول: 
يسميو بعض األطباء طاعوف العصر، كىو من األمراض العضاؿ كىذا ا١ترض  

 .كأكثرىا فتكان بالبشرا١تكتشفة حديثان، كيعد من أخطر األمراض 

o دز:: تعريف اإليالفرع األكؿ 
ا١ترض الذم يفقد فيو الشخص ا١تناعة الطبيعية بدكف و "نأعرؼ األطباء ىذا ا١ترض ب 

 1".كجود أم عوامل معركفة، كبدكف كجود نقص كراثي ُب ا١تناعة
 :2ك٢تذا ا١ترض أربع مراحل 

العشرة أسابيع، كفيها يدخل الفَتكس مرحلة ا١ترض االبتدائي، كمدهتا قرابة  :I ا١ترحلة األكىل
اٞتسم عرب اٞتلد أك األغشية ا١تخاطية مهاٚتان العقد اللمفاكية اليت تعترب من أىم إىل 

مكونات جهاز ا١تناعة، كيبدأ اٞتسم ٤تاكلة ا١تقاكمة بتحريك خبليا مناعية هتاجم ا٠تبليا 
 ا١ترضية كٖتدث نوعان من التوازف.

س سنوات، كيكوف : مرحلة ا١ترض الكامن، ك٘تتد ما بُت ثبلث إىل ٜتII الثانيةا١ترحلة 
 جهاز ا١تناعة خبل٢تا قادران على كبح ٚتاح الفَتكس، كال تظهر على ا١تريض أم أعراض.

ا١تتوسط، ك٘تتد ما بُت ثبلث إىل ٜتس سنوات   مرحلة العوز ا١تناعي: III ا١ترحلة الثالثة
ل كذلك، كيصاب اٞتهاز ا١تناعي خبل٢تا باإلجهاد، كيبدأ ظهور األعراض بصورة تدر٬تية قب

 تتسارع كتَتة ظهورىا. فأ
: مرحلة العوز ا١تناعي ا١تتوسط: ك٘تتد من سنة إىل سنتُت، يفشل خبل٢تا IV ا١ترحلة الرابعة

جهاز ا١تناعة ُب ٛتاية اٞتسم كمقاكمة ا٠تبليا الشاذة، ٦تا يؤدم إىل إصابة اٞتسم ٔتختلف 
 العدكل، كبالتايل الوفاة.  أنواع

                                                           
 . 201ص ،األمراض الجنسية، أسبابها وعالجهاالبار،  1
 .117،118ص ،األمراض المنقولة جنسياً عبد الرحيم عبد اهلل،  2
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o  ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو:: أسباب حدكث ىذا الثاٍلالفرع 

توسع األطباء ُب ْتث ىذا ا١ترض كاألسباب ا١تؤدية إىل اإلصابة بو، كما تتبعوا 
 الفئات اليت يصيبها ا١ترض، كنوضح ذلك فيما يأٌب.

 ا١تسألة األكىل: أسباب اإلصابة باإليدز: 
د ىذا ا١ترض من أكثر السبب الرئيسي لئلصابة هبذا ا١ترض ىو العدكل، حيث يع 

 :1تقاؿ، كذلك بالصور اآلتيةؤلناألمراض ا١تعدية قابلية ل
 االتصاؿ اٞتنسي بطرؼ مصاب با١ترض. .1

 نقل دـ ملوث بالفَتكس إىل شخص سليم. .2

 استخداـ إبر كأدكات طبية مصابة بالفَتكس. .3

 بلؿ اٟتمل، أك الوالدة.خمن من األـ إىل الطفل إما  اإلنتقاؿ .4

 ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو:  :الثانيةا١تسألة 
الكبار يصيب مرض عمرية معينة لئلصابة هبذا ا١ترض، فهو  مل يذكر األطباء مرحلة

 كالصغار كحىت األجنة.

o 2: أعراض ا١ترضالفرع الثالث : 
كنقتصر ىنا على ذكر أعراض ٗتتلف أعراض ىذا ا١ترض باختبلؼ مراحلو،  

 اٞتهاز ا١تناعي. يكوف ا١ترض قد استقر ُب اٞتسم كتغلب على ا١ترحلتُت الثالثة كالرابعة حُت
 –بأمراض متنوعة، من أ٫تها األٜتاج الفَتكسية  يصاب ا١تريضفي ىاتُت ا١ترحلتُت ف 

ا١تقاكمة للعبلج كاليت تصيب مناطق ٥تتلفة ُب اٞتسم، ككذلك أٜتاج بكتَتية  -التشوىات 
أٜتاج طفيلية تؤدم إىل التهابات رئوية تؤدم إىل السل كاإلسهاؿ ا١تزمن، إضافة إىل 

 ية ٥تتلفة كىزاؿ شديد.سرطانُب ا١تخ، كما يصاب ا١تريض بأكراـ  كالتهاب

                                                           
1
  .114ص، األمراض المنقولة جنسياً عبد الرحيم عبد اهلل،  
2

، نسياً األمراض المنقولة جعبد الرحيم عبد اهلل، / .199ص ،األمراض الجنسية، أسبابها وعالجهاالبار،  
 .122،126ص
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o 1: العبلجالفرع الرابع: 
ائية، فهذا بصورة هن عليوليس القضاء  استخداـ العبلج ُب مرض اإليدزالغاية من 
ا١توجودة ُب دـ ا١تريض، كتقليص ، كلكن الغاية ىي كبح ٚتاح الفَتكسات ال يزاؿ بعيد ا١تناؿ

تساعد  القهقرية عددىا إىل اٟتد األدٌل من خبلؿ توليفة أدكية مثبطة كمضادة للفَتكسات
ٯتنع حدكث مزيد من الضرر، كيسمى ىذا العبلج يصلح نفسو ك  إفاٞتهاز ا١تناعي على 

 بنظاـ ىارت الذم يعتمد على ثبلثة عقاقَت مقاكمة للفَتكس.
(، RTزَل )إن العبلجية إىل ٣تموعتُت، األكىل: ٣تموعة مضادات كتنقسم العقاقَت 

 از.بركتي زَلإن: ٣تموعة مضادات الثانيةك 
حيث تقاؿ الفَتكس إىل اٞتنُت، إنكُب حاالت اٟتمل تعطى ا١ترأة اٟتامل عقاقَت ٘تنع  

% من األجنة ُب حاؿ مل يستعمل العبلج، 25تقاؿ العدكل إىل ألنىناؾ فرصة  إف
% فقط، كيستحسن إجراء الوالدة عن طريق العملية القيصرية 1لو تنخفض إىل كباستعما

  .الفَتكس إىل اٞتنُت خبلؿ الوالدةتقاؿ ألنمنعان 

o 2: آثار ىذا ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس: 
 من آثاره كنتائجو ما يأٌب: فأمن خبلؿ النظر ُب أمر ىذا ا١ترض ٧تد  

، كاألدكية ا١تستخدمة لو عبلجان جذريان باء مل ٬تدكا األط إفو مرضه يؤدم إىل الوفاة، إذ نأ .1
تفقد األدكية قدرهتا على مقاكمة  ا تثبيط ا١ترض كتأخَته، كمع مركر الوقتشأهنمن 

بلؿ إ٨تية، كاليت من أ٫تها: "انباٞترىا الفَتكس، أك يضطر األطباء إىل إيقافها نظران آلثا
 ، كغَتىا".غثيافالشحـو اٞتسم أك فقدىا، اإلسهاؿ، أمراض القلب، 

االقًتاب من ك٬تعل ، أمران ال بد منو ىذا ا١ترض بطبيعتو ا١تعدية ٬تعل من اجتناب اٞتماع .2
ية كانأمران خطَتان على الصحة، كما ذكرتو بعض ا١تراجع من إم كمعاشرتو ا١تريض

                                                           
1
بد العزيز موسوعة الملك عبد اهلل بن ع/  .133،132ص، األمراض المنقولة جنسياً عبد الرحيم عبد اهلل،  

، اإليدز واألمراض الجنسيةاللبدم، /  http://cutt.us/myjbB 2016/4/17،الصحي العربية للمحتوى
2014/4/16 ،http://cutt.us/hdT61.  

2
 .//:cutt.us/hdT61http، 2014/4/16، اإليدز واألمراض الجنسيةاللبدم،  

http://cutt.us/myjbB
http://cutt.us/hdT61
http://cutt.us/hdT61


64 
 

الواقي ال ٭تقق ٛتاية بنسبة مائة  حيث إفلتجنب ا١ترض ال تصح،  استخداـ الواقي
ل تبقى احتمالية اإلصابة موجودة ككاردة، كعليو، يكوف الوطء كا١تعاشرة با١تائة، ب

 الطبيعية مع ا١تريض أمران متعذران.
 

o التخريج الفقهي:الفرع السادس : 
مل يعرؼ فقهاؤنا ا١تتقدموف مرض اإليدز، فهو داء جديد كما بينا، كلكنهم ٖتدثوا  

:ُب اٞتذاـ ما يأٌب بعض ما ذكركهعن أمراض معدية أخرل ال تقل خطران عنو، كنستعرض في
خلوه من كل عيب ال ٯتكنها ا١تقاـ معو إال بضرر  قاؿ اٟتنفية ُب باب العيوب: " 

 1".ا من األدكاء ا١تتعدية عادةألهن، كاٞتنوف كاٞتذاـ كالربص، شرط لزـك النكاح
يقيد  فأكجد بو جذاـ، كال بد  إفيرد اآلخر  إفألحد الزكجُت "كقاؿ ا١تالكية:  

 2."لبُت كما ُب اٟتادث بعد العقد، كا١تراد بكونو بينا ٖتقق كونو جذامابا
اٞتذاـ، كىو علة صعبة ٭تمر منها العضو ٍب يسود ٍب كذكر الشافعية من العيوب "

ينقطع كيتناثر، نسأؿ اهلل الكرَل العافية، كيتصور ذلك ُب كل عضو، لكنو ُب الوجو 
 3".أغلب

 4ب.كذكر اٟتنابلة اٞتذاـ من العيو  
ك٦تا تصافو بالتعدم، ٠تطورتو كاعلى اعتبار اٞتذاـ عيبان  اإلٚتاعفيتبُت لنا ٦تا سبق 

 ًمنى  كىًفرَّ »استدؿ بو الفقهاء على اعتبار األمراض ا١تعدية عيوبان قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
ٍجذيكـً 

ى
 أمران و كسلم أمر النيب صلى اهلل علي فأ، ككجو الداللة ىنا 5«األىسىدً  ًمنى  تىًفرُّ  كىمىا ا١ت

 ٥تالطة من اجملذكـي  ٯتنع كما مرضو، إليو ينتقل فأ خشية الصحيح عن ا١تريض بإبعاد صر٭تان 
التعايش معو ٦تكنان ١تا  كاففلو   ،6منو بالفرار األمر من ركم ١تا كغَته؛ مساجدىم ُب الناس

                                                           
1
 .327، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
2
 .236ص ،3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  
3
 .176ص ،7ج، الطالبين روضة النوكم، 
4
 .207، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  
5
 سبق ٗتر٬تو. 

 .18، ص8ج، الباري فتح ابن رجب، 6
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 إفر كذلك ال بد األم كافأمر النيب صلى اهلل عليو كسلم بالفرار منو كاالبتعاد عنو. كإذا  
 ضوابط اعتبار العيوب تنطبق عليو، فهو منفر من اٞتماع.  كما أفيكوف ىذا ا١ترض عيبان،  

إىل الطرؼ اآلخر، كمن ذلك  اإلنتقاؿ وشأنعليو كل مرض معدو، من  ٩ترجكبالتايل 
لى اٞتذاـ شديد ا٠تطورة، فيخرج ع اإليدز الذم نتحدث عنو ىنا، فهو كما تبُت مرض معدو 

 :ُب قراره جاءٖتدث عنو الفقهاء، كقد أقر ذلك ٣تمع الفقو اإلسبلمي، حيث  الذم
( اإليدز) ا١تكتسب ا١تناعة نقص مرض إف باعتبار ا١تصاب الزكج من الفرقة طلب للزكجة"

 1".اٞتنسي باالتصاؿ رئيسية بصورة عدكاه تنتقل معد مرض

  السمنة المفرطة:: الثانيالمطلب 
ُب كقتنا اٟتاضر، ك٢تا العديد من  االنتشارسعة كىي من ا١تشاكل الصحية كا

ا تنقسم إىل درجات حسب خطورهتا، كنستعرض ُب ىذا إهناألسباب كاآلثار السلبية، كما 
 مشكلة السمنة كأثرىا على اٟتياة الزكجية. ا١تطلب

o تعريف السمنة:الفرع األكؿ : 
جة سألنادة ازيادة كزف اٞتسم عن اٟتد الطبيعي بسبب زي"ا هنأتعرؼ السمنة ب 

 2".الدىنية كتراكم الدىوف
 :3كللسمنة أصناؼ ٗتتلف باختبلؼ خطرىا، كىي كالتايل 

 كغ = أخطار خفيفة.  30إىل  25زيادة كزف: ما بُت  .1

 كغ.  30: تكوف عند بدانة .2

 كغ = أخطار معتدلة الشدة.  35إىل  30: ما بُت Iدرجة  .3

 كغ = أخطار شديدة.  40إىل  35: ما بُت IIدرجة  .4

 خطر شديد جدان.كغ =   40: كثر من IIIدرجة  .5
 

                                                           
1
 . )الشاملة(.103مرض اإليدز، ص بشأف 90، قرار رقم قرارات وتوصيات مجمع الفقو اإلسالمي 

2
 .55، صالداء والدواء البدانة، ٤تمد، الركباف 
3
 .211، ص6، جوعة الطبية المتخصصة"، الموسالبدانة" ،هناد خليفة 
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o  اكا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة هب : أسباب حدكث السمنةالثاٍلالفرع: 

 : 1أسباب حدكث السمنةا١تسألة األكىل: 
 ذكر األطباء ٚتلة من األسباب ا١تؤدية ٟتدكث السمنة، من أ٫تها:

، يؤدم إىل اإلصابة بالسمنةالعوامل الوراثية، حيث اكتشف األطباء جينان يسمى "أكب"  .1
 كينتقل من االباء لؤلبناء.

اإلصابة ببعض األمراض خاصة أمراض الغدد الصماء اليت تؤثر على مراكز الشبع  .2
 كالتغذية ُب الدماغ.

، بدانةالضغوط النفسية قد ٗتل بتوازف الشهية ٦تا يؤدم إىل ال حيث إفالعوامل النفسية،  .3
كاألكل اضطراب األكل التصاعدم،  بدانةال كمن أشهر االضطرابات ا١تؤدية إىل

 فعايل، كاألكل ليبلن.نالا

   :ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة هبا: الثانيةا١تسألة 

عمر، كقد تعرض السمنة قد تبدأ منذ الطفولة كتستمر طواؿ ال فأيذكر األطباء 
 2ُب منتصف العمر. نسافلئل

o أعراض ا١ترض:الفرع الثالث : 
السمنة بزيادة كاضحة ُب الوزف، كزيادة شحـو اٞتسم، إضافة إىل  تتمثل أعراض 

  الشعور بالتعب كعسر التنفس عند بذؿ أم ٣تهود.

o 3: العبلجالفرع الرابع: 
 عدة طرؽ لعبلج السمنة، نستعرضها فيما يأٌب بإ٬تاز:  ىناؾ 

ن ال ىذه الطريقة تصلح ألصحاب السمنة احملدكدة، كالذي فأ كيبدكاٟتمية الغذائية:  .1
ال ٖتقق ٧تاحان ىذه الطريقة  فأكغ، حيث تذكر ا١تراجع الطبية   25يزيد كزهنم على 

                                                           
1
 .76-71، صالداء والدواء البدانة، ٤تمد، الركباف 

2
 .76-71، صالداء والدواء البدانة، ٤تمد، الركباف 
3
 .212، ص6، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالبدانة" ،هناد خليفة 
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%،  10ا تتطلب ٣تهودان شاقان كال ٬تاكز ٧تاحها هنأملموسان على ا١تدل الطويل، إذ 
اسبوعيان، كيفقد الوزف بشكل  كيلو جراـ كاحدقاص الوزف ٔتعدؿ  إنحيث تركز على 

 يصبح شاقان كبطيئان ك٭تتاج إىل صرب طويل. إفلكنو ال يلبث سريع ُب األسابيع األكىل ك 

: كذلك بتشجيع ا١تريض على تغيَت ٪تط حياتو كعاداتو الغذائية، كىي الفعليةا١تعاٞتة  .2
 طريقة ٖتتاج إىل كقت طويل كتكاليف عالية، كرٔتا تفيد ُب اٟتاالت ا١تبكرة.

جاكز الثبلثة أشهر، كال تغٍت عن هبا لفًتة ال تت ستعانةاالكٯتكن ا١تعاٞتة الدكائية:  .3
الربنامج الغذائي، كىذه األدكية منها ما يكوف ذا تأثَت مركزم، كمنها ما ىو ذا تأثَت 

ية السيئة، كيبدك انباٞت٤تيطي، كأغلب ىذه األدكية ًب سحبو من األسواؽ نظران لتأثَتاتو 
 ىذه الطريقة أيضان تصلح ٟتاالت السمنة ا١تبكرة دكف ا١تتقدمة. إف

كاليت ترافقها ٥تاطر  تقدمةا١تعاٞتة اٞتراحية: كىي الطريقة األكثر فعالية ٟتاالت السمنة ا١ت .4
 فقدافا تؤدم لهنأصحية ٥تتلفة، كقد أثبتت الدراسات فعاليتها بالنسبة ٢تذه اٟتاالت، ك 

ٖتسن ُب نوعية اٟتياة كندرة األمراض، كمن أىم  اكغ، كيصاحبه  37إىل  23
 العمليات: 

 قاص امتصاص العناصر الغذائية.إنا١تعدية، كاليت هتدؼ إىل ٖتديد حجم ا١تعدة ك اجملازة . أ

 ، كيهدؼ إىل حداث نقص ُب االمتصاص.)البنكرياسي( ا١تعثكليالتحويل الصفراكم . ب

ربط ا١تعدة بالتنظَت، كذلك بوضع رباط حوؿ القسم العلوم من ا١تعدة، كيساعد على . ت
 ث سنوات.% من الوزف الزائد على مدل ثبل60 فقداف

حاالت السمنة احملدكدة كا١تبكرة ٯتكن عبلجها باتباع اٟتمية  فأكيتبُت ٦تا سبق 
الغذائية كاستعماؿ بعض األدكية، أما اٟتاالت ا١تتقدمة فبل ٯتكن عبلجها إال باإلجراء 

اإلجراء اٞتراحي ال يقضي على الوزف  ألفاٞتراحي، ٍب ا١تتابعة بعد ذلك باٟتمية كغَتىا، 
 لية، بل يقضي على نسبة كبَتة منو.بالكالزائد 
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o 1: آثار ىذا ا١ترض كنتائجوالفرع ا٠تامس: 
آثار كنتائج السمنة  بيافالسمنة كدرجاهتا، أكد ُب ىذا ا١توضع  أنواععرفنا  فأبعد  

كنظران لكثرة ىذه ا١تخاطر سأتطرؽ ىنا  كحياتو، نسافاإلات ا٠تطر على صحة ا١تفرطة ذ
 :ىا تأثَتان على اٟتياة كالعبلقة الزكجية، كىي كالتايلألخطر ىذه اآلثار كأكثر 

أمراض القلب كاألكعية الدموية ٥تتلفة من األمراض البدنية، كمن أ٫تها:  أنواعاإلصابة ب .1
ات الثدم كالرحم سرطانداء النقرس، آالـ اظهر كا١تفاصل، ، اليت قد تؤدم إىل الوفاة

 ثر على العبلقة الزكجية.داء السكرم، كلكل من ىذه األمراض أ ،كاألمعاء

 تؤثر على فرص اٟتمل. إفا شأهنات ُب الدكرة الشهرية لدل ا١ترأة من حدكث اضطراب .2

ُب كبل الطرفُت، حيث تؤدم السمنة إىل تكيس ا١تبايض لدل ا١ترأة، كضعف  العقم .3
فرص اٟتمل عند أصحاب  إف، كقد أثبتت الدراسات الطبية لدل الرجل االنتصاب

 أعلى منها عند البدناء. الطبيعية إفاألكز 

ثناءات ُب اٞتلد تؤدم إىل ٕتمع الفطريات كالبكتَتيا ينتج عنها ركائح كريهة إنكجود  .4
، األمر الذم يؤثر بشكل بالغ على العبلقة اٞتنسية بل كرٔتا كتلوث ُب ا١تناطق التناسلية

ىو عبارة تقاس على ما ذكره الفقهاء من البخر، ك  أفنفور منها بالكلية، كىذه ٯتكن ال
 2عن ركائح تنبعث من الفم أك الفرج.

لكل من ىذه األمراض أثر على العشرة كعلى العبلقة اٞتنسية بُت  فأكا١تبلحظ 
الرجل كا١ترأة، كال يتسع ا١تقاـ لسرد األثر الدقيق لكل منها، كيرجع ُب ذلك للمراجع الطبية 

      ا١تتخصصة. 

 

 

                                                           
، الداء والدواء البدانة، ٤تمد، فالركبا/.211، ص6، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالبدانة" ،هناد خليفة1

 .//:cutt.us/7eTPghttp، 2014/9/2، كابوس يؤرق الزوجين  البدانةخالد النجار، /.76-71ص
2
 .186ص 7ج ،المغني ،قدامة ./ ابن278، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 

http://cutt.us/7eTPg
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o التخريج الفقهي:الفرع السادس : 
البهوٌب من الفقهاء من ٖتدث عن السمنة كعيب من عيوب النكاح سول  مل أجد 
حيث قاؿ عند حديثو عن العيوب اليت ال يثبت هبا حق الفسخ:  ،ق(1051)ت: اٟتنبلي 

ذلك كلو ال  ألف؛ ك٨توه كسمُت جدا ككسيح ككوف أحد٫تا عقيما أك نضوا أم ٨تيفا جدان "
  1."ٯتنع االستمتاع كال ٮتشى تعديو

 بيافك  نة تعد من العيوب ٗتر٬تان على ضوابط اعتبارىا اليت ذكرىا الفقهاء،كالسم
 ذلك فيما يأٌب:

تكوف ٦تا ٯتنع االستمتاع، كالسمنة ا١تفرطة غالبان ما  إفمن ضوابط اعتبار العيوب  إفأكالن: 
  .تقضي على ا١تتعة لصعوبة ا١تمارسة كالتحرؾ خبل٢تا ك١تا يرافقها من صعوبات

بعاث الركائح ناوف العيب منفران، كىذا متحقق ُب حالة من الضوابط ك فأالفقهاء ذكر : ثانيان 
كىذه اٟتالة ٯتكن ٗتر٬تها على البخر ثناءات اٞتلد، ناالنإتة عن الفطريات ا١تًتاكمة ُب 

البخر: كىو ننت من العيوب " فأالذم ٖتدث عنو ا١تالكية كاٟتنابلة، فقد ذكر ا١تالكية 
ظاىر كبلمهم يشَت  كاف إف، كما ذكره اٟتنابلة كعدكه من العيوب، ك 2"و منفرألنالفرج؛ 

كعلة اعتبار البخر عيبان ىي النفرة اليت يسببها، كىذا ، 3إىل حصره بالرائحة ا١تنبعثة من الفم
 ثناءات جلد السمُت، فصح ٗتر٬تو عليو.نامنطبق على الركائح ا١تنبعثة عن 

كما تبُت لنا عند اٟتديث عنو   مؤثر عيبالسمنة قد تؤدم إىل العقم، كىو  كما أف
 4ُب موضع سابق من ىذا البحث.

 

 

 
                                                           

1
 .208، ص5، جداتشرح منتهى اإلراالبهوٌب،  

2
 .237ص ،3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  
3
 .217، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  
 من ىذا البحث. 24ص :انظر 4
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  :المطلب الثالث: مرض السكري 

، ناس رجاالن كنساءن، كباران كصغاران البُت  انتشرتكىو من األمراض ا١تعاصرة اليت 
 كنستعرض ما يتعلق بو فيما يأٌب.

o  السكرمالفرع األكؿ: تعريف: 

و "اضطراب استقبليب يؤدم إىل تقلص أك خلل ُب نأعرؼ األطباء مرض السكرم ب
 1ولُت، ٦تا يؤدم إىل اضطرابات جسدية ٥تتلفة".سألناستقبلب السكريات بسبب عوز ا

، النمط األكؿ يتمثل بعدـ إفراز البنكرياس أربعة أ٪تاطكٯتكن تقسيم السكرم إىل  
يفرز ولُت، أك سألنافية من اال يفرز فيو البنكرياس كمية ك الثاٍلولُت هنائيان، كالنمط سؤلنل

كلكن خبليا اٞتسم ال تستجيب، كالنمط الثالث ٯتثل حاالت متغايرة جدان من الناحية 
 2.داء السكرم اٟتمليكالرابع ، % من ٣تموع حاالت السكرم2السببية، كتشكل نسبة 

o  3حلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بوكا١تر  مرض السكرم: أسباب حدكث الثاٍلالفرع: 

األطباء أسبابان ٥تتلفة ٟتدكث ىذا ا١ترض، كما فصلوا ُب ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة  ذكر
 ذلك. بيافلئلصابة بو، كفيما يأٌب 

 أسباب اإلصابة ٔترض السكرم: ا١تسألة األكىل:
 أكالن: أسباب اإلصابة بالنمط األكؿ:

 ة ُب البنكرياس.تظافر عوامل جينية كبيئية كمناعية تؤدم إىل تدمَت خبليا بيتا ا١توجود .1

 عوامل كراثية.  .2

 : الثاٍل: أسباب اإلصابة بالنمط ثانيان 
لئلصابة هبذا  رئيسياف عامبلفولُت كاضطراب إفرازه سألنمقاكمة ا أفذكر األطباء  

 مل يتوصلوا بعد إىل اٞتينات ا١تسببة لو. إفالنمط، ك 

                                                           
1
 .169، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  
2
 كما بعدىا. 134، ص6، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالداء السكري" ،٤تمد الصاّب 
 كما بعدىا. 138السابق، ص ا١ترجع 3
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 األخرل:  ٪تاطألثالثان: أسباب ا
يكوف من أسباهبا اإلصابة  فأٯتكن احية السببية، ك األخرل متغايرة من الن ٪تاطألا 

 ىناؾ أسبابان ٥تتلفة لكل حالة. كما أفٔترض ُب غدة صماء،  

 رابعان: أسباب السكرم اٟتملي: 
 زيادة الوزف. .1

 اب مواليد زائدم الوزف.إ٧ت .2

 اٟتمل. فقداف .3

 اإلصابة ببعض االضطرابات ُب ا١تبيض. .4

 تادة لئلصابة با١ترض: : ا١ترحلة العمرية ا١تعالثانيةا١تسألة 
 يصيب الكبار أيضان. فأأكالن: النمط األكؿ: يصيب عادة األطفاؿ كا١تراىقُت، كٯتكن 

 : يصيب ُب الغالب كبار السن، مع احتمالية إصابة الشباب بو أيضان.الثاٍل: النمط ثانيان 
 .ااألخرل: ال توجد مرحلة معينة لئلصابة هب ٪تاطألثالثان: ا

يصيب من مل  فأو ال ٯتكن نأملي: ال يصيب إال اٟتوامل، كيفهم من ذلك رابعان: النمط اٟت
  تبلغ مرحلة اٟتمل، أك من ٕتاكزت ىذه ا١ترحلة.

o 1الفرع الثالث: أعراض ا١ترض: 

 من أىم أعراض مرض السكرم ما يأٌب:
 كثرة التبوؿ. .1

 الشعور بالعطش. .2

 الرؤية. عدـ كضوح .3

 التعب كاإلرىاؽ. .4

 ا كآثارىا ْتسب النمط الذم يعًتم ا١تريض.كىذه األعراض ٗتتلف شدهت

 
                                                           

 .136، ص6، ج"الداء السكري"، الموسوعة الطبية المتخصصة ٤تمد الصاّب، 1
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o 1الفرع الرابع: العبلج: 
و يتطور تدر٬تيان، كبالتايل تتطور مراحل عبلجو إن٢تذا ا١ترض طبيعة مًتقية، أم  

يهدؼ األطباء بالدرجة األكىل إىل إعطاء ا١تريض فرصة اٟتصوؿ على حياة ْتسب اٟتالة، ك 
، كذلك كافَت األعراض كا١تضاعفات اٟتادة قدر اإلمطبيعية ما أمكن، إضافة إىل ٤تاكلة تأخ

بوضع برنامج تغذية طيب عبلجي يتضمن نسب متوازنة من الكربوىدرات، كالدسم 
كتوزيع الوجبات اليومية بصورة مناسبة، كما يوضع  كالربكتينات كالفيتامينات كا١تعادف

 للمريض برنامج بدٍل يتضمن ٘تارين ٥تتلفة ٖتسن حالة ا١تريض.
 ذلك يتم كالتايل:  إف حاؿ اللجوء إىل العبلجات فكُب 

 كفق خطة عبلجية كمراقبة من قبل الطبيب. ولُتسألنااستخداـ ٤تسسات  .1

 .ولُتسألنا٤ترضات إفراز  .2

 بعد الطعاـ. ولُتسألنامثبطات غلوكوزيداز، كهتدؼ إىل تثبيط زيادة مستويات  .3

تعمل بشكل مناسب كيكوف ، كىو أكثر العبلجات فاعلية إذا اسولُتسألنباالعبلج  .4
 استخدامو ُب مرحلة متأخرة تصل إىل ٜتس سنوات بعد اإلصابة با١ترض.

 ج غذائية كرياضية مناسبة للمريض.يًتافق استخداـ األدكية مع برام فأكيفضل 
 

o 2الفرع ا٠تامس: آثار ىذا ا١ترض كنتائجو: 

اآلثار  إف، إذ ا١تزمنة كىي ا١تضاعفاتكأخطرىا ٢تذا ا١ترض آثاره ٥تتلفة نذكر ىنا أ٫تها 
 :االبتدائية ٤تدكدة كٯتكن السيطرة عليها

مضاعفات األكعية الكبَتة، كاإلصابة هبا تزيد احتمالية اإلصابة بالسكتات القلبية،  .1
  كاحتشاء عضلة القلب، كزيادة فرص بًت القدـ بنسبة كبَتة.

كما يؤدم الدـ،   يسبب فقران ُب ، كينتج عنو تضخم ُب الكليةاعتبلؿ الكلية السكرية .2
 أٜتاج البولية مؤذية خاصة لدل النساء.االعتبلؿ إىل حدكث 

                                                           
 كما بعدىا بتصرؼ 145ص السابق،ا١ترجع  1

2
 .136، ص6، ج"الداء السكري"، الموسوعة الطبية المتخصصة ٤تمد الصاّب، 
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باضطرابات تؤدم إىل إفراغ غَت   ا١تثانةاعتبلؿ األعصاب السكرم، كمن نتائجو إصابة  .3
ضطراب كظيفة اكامل، األمر الذم يسبب تعفنان كيتطلب تدخبلن طبيان، كما يؤدم إىل 

١تريض من اضطراب غَت كامل قد يتطور إىل ا يعاٍللدل الذكور، حيث  االنتصاب
، أك اضطرابات ُب القذؼ، كيستلـز ذلك استخداـ أدكية ذات االنتصابفشل تاـ ُب 

 ٦تا يستدعي تدخبلن إسعافيان. االنتصابية تؤثر على األعصاب، كقد يطوؿ جانبآثار 
 

 

o :الفرع السادس: التخريج الفقهي 
نا ٗتر٬تو على ما ذكركه من كانبإم فأمل يتطرؽ فقهاؤنا ١ترض السكرم، إال 

العيب ٯتنع الوطء أك ينفر منو، أك من ضوابط اعتبار العيوب كوف  فأالضوابط، فقد ذكركا 
كذلك على  يقلل االستمتاع، كىذا متحقق ُب اٟتاالت ا١تتقدمة من مرض السكرم،

  التفصيل التايل:
كعما ، اٟتديث عنوالذم سبق ا١ترأة قد تصاب باألٜتاج ا١تنفرة، كاليت تقاس على البخر  .1

  1.من النفرة كقلة االستمتاعيسببو 

قد يصل إىل حد الفشل،  االنتصابأما الرجل فيصاب كما تبُت لنا باضطراب ُب  .2
كاألدكية اليت يستخدمها تصبح ُب مرحلة معينة عدٯتة اٞتدكل، كبالتايل يكوف ىناؾ ما 

على ضابط ما  االنتصابعوبة ُب حاالت ص كٯتكن ٗتر٬توٯتنع الوطء أك يقلل منو، 
أمر مرىق تقل معو ا١تتعة،  االنتصابصعوبة ٖتقيق  إفيقلل من االستمتاع، إذ 

تقلل االستمتاع كذلك، كرٔتا أدل لعزكؼ الرجل ية انباٞتكاستخداـ األدكية ذات اآلثار 
  ية لؤلدكية.انباٞتللحرج كاآلثار  عن اٞتماع ٕتنبان 

على العنة اليت فتخرج  االنتصابٯتكن معها ٖتقيق  أما اٟتاالت ا١تتقدمة كاليت ال
 زكجتو فرج ٚتاع على يقدر ال من" بقو٢تم:اٟتنفية العنُت  فقد عرؼ، ٖتدث عنها الفقهاء

العنة تكوف بسبب ا١ترض  فأ"، قلت: كيظهر من كبلمهم سحر أك سن، ككرب منو انع١ت
  2.ىذه العنة يرجى زكا٢تا فأأيضان، كذكركا 

                                                           
 من ىذا البحث. 68ص انظر 1
2
 .494ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 



74 
 

العنة تعٍت صغر الذكر، أما ىذه اٟتالة فتسمى االعًتاض، كىو  فأة كذكر ا١تالكي
، كاالعًتاض عندىم ىو العنة 1العارض الذم ٯتنع من الوطء كالسحر أك ا٠توؼ أك ا١ترض

  عند اٞتمهور.
 للُت عنينان  ٝتي: قيل خاصة، القبل ُب الوطء عن العاجز ىوكقاؿ الشافعية العنُت: "

  2."عطافوناك  ذكره
 ، 3الوطء، كقيل: الذم لو ذكر ال ينتشر" ٯتكنو ال الذم ىوٟتنابلة: "العنُت كقاؿ ا

ذكره، فبل ٯتكن  انتصابكعلة اعتبار العنة عيبان ىي عجز ا١تريض عن اٞتماع لعدـ 
 اإليبلج مع ضمور الذكر.

على حالة مريض السكرم  منطبقةللعنة عند الفقهاء  ةا١تذكور  العلة فأكنبلحظ 
البلـز لئليبلج،  االنتصابصوؿ على حلة متقدمة ال ٯتكنو معها اٟتالذم يصل إىل مر 

ن عيوب النكاح عندما يصل ا١تريض إىل مرحلة يصعب كبالتايل نعد مرض السكرم عيبان م
اتصافو باالستمرارية، فلم ُب ىذه اٟتالة ك٦تا يعزز اعتباره عيبان  ،أك يتعذر االنتصابمعها 

 ال سيما ُب مراحلو ا١تتقدمة. امان على مرض السكرميصل األطباء بعد إىل عبلج يقضي ٘ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .281، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
2
 .341ص 4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 
3
 .484ص 20ج، اإلنصاف، ا١ترداكم 
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o الفعليةالُخلقية و و : عيوب النكاح النفسية الثاني الفصل: 

النفسية  اٞتوانبالبدٍل فقط، بل تتجاكزه إىل  انباٞتال ٗتتص عيوب النكاح ب
البدنية، إال  نباٞتوافقهاؤنا مل يركزكا ُب الغالب إال على  إف، كرغم كذلك  كا٠تلقية الفعليةك 
الضوابط كالقواعد ا١تتعلقة بعيوب النكاح تدؿ داللة كاضحة على كجود عيوب غَت  فأ

 ستة أك عيبُت على االقتصار كأما" ق(:751)ت: بدنية، كقد قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعاىل
، كمن خبلؿ ىذا 1"لو كجو فبل ٢تا، مساك أك منها أكىل ىو ما دكف ٙتانية أك سبعة أك
 .الفعليةيوب النفسية كا٠تلقية ك نسلط الضوء على ٚتلة من الع صلالف

  النكاح النفسيةالمبحث األول: عيوب: 

 .النفسي وجانبالشذكذ اٞتنسي ُب األكؿ: ا١تطلب 

 االضطراب الضبليل.: الثاٍلا١تطلب 
o  النكاح الُخُلقية: عيوب الثانيالمبحث: 

 .كاالساءةالشتم ا١تطلب األكؿ: 
 .الكذب: الثاٍلا١تطلب 

 .سوء الظنا١تطلب الثالث: 
o  النكاح الفعلية: عيوب الثالثالمبحث: 

 الزكجية. ا٠تيانةا١تطلب األكؿ: 
 ا١تواد اإلباحية. إدماف: الثاٍلا١تطلب 

 ا١تخدرات. إدمافا١تطلب الثالث: 
 

 

 

                                                           
1

 .166، ص5، جزاد المعاد ابن القيم، 
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  النكاح النفسيةالمبحث األول: عيوب: 

كح ىي النفس كما أشار ليس ٣ترد بدف فقط، بل ىو بدف كركح، كالر  نسافاإل إف 
 كالنفس الركح لفظق( حيث قاؿ: "728إىل ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل )ت:

 بالركح كيراد فيو الداخل كا٢تواء البدف من ا٠تارج ا٢تواء بالركح فَتاد: معافو  عدة عن هبما يعرب
 األطباء ميوتس الذم كىو العركؽ ُب السارم سويداه من القلب ٕتويف من ا٠تارج البخار
 ىي اليت با١توت تفارؽ اليت الركح غَت فاا١تعني فافهذ. اٟتيواٍل الركح كيسمى الركح

كقد عرفت البشرية األمراض النفسية كما عرفت األمراض البدنية، كراعى اإلسبلـ  1."النفس
ا١ترضى النفسيُت، فجعل ٢تم أحكامان خاصة، كحديث ا١ترأة السوداء فيو داللة على ذلك، 

: عىبَّاسو  اٍبني  يل  قىاؿى ركل البخارم بإسناده عن عطاء ابن أيب رباح رضي اهلل عنو قاؿ: " فقد
ىٍرأىةي  ىىًذهً : قىاؿى  بػىلىى،: قػيٍلتي  اٞتىنًَّة؟ أىٍىلً  ًمنٍ  اٍمرىأىةن  أيرًيكى  أىالى 

 اهللي  صىلَّى النَّيبَّ  أىتىتً  السٍَّودىاءي، ا١ت
، إٍلكى  رىعي،أيصٍ  إٍل: فػىقىالىتٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً   كىلىكً  صىبػىٍرتً  ًشٍئتً  إف: »قىاؿى  يل، اللَّوى  فىادٍعي  أىتىكىشَّفي

، إٍل: فػىقىالىتٍ  أىٍصربي،: فػىقىالىتٍ  «يػيعىاًفيىكً  فأ اللَّوى  دىعىٍوتي  ًشٍئتً  إفكى  اٞتىنَّةي،  اللَّوى  فىادٍعي  أىتىكىشَّفي
، الى  فأ يل   2."٢تىىا فىدىعىا أىتىكىشَّفى

 ذات أمراض أك اضطرابات أك مشكبلتعبارة عن "و نأالنفسي بكيعرؼ ا١ترض  
 3."سلوكو ُب كتؤثر ا١تريض منها يعاٍل فعاليةإن صبغة

نتطرؽ ىنا لبعض ما يؤثر منها على  فأكاألمراض النفسية متنوعة ككثَتة، كحسبنا  
 اٟتياة الزكجية.

 

 

 

                                                           
1
 .292، ص9، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  
2
 (.5652) :، رقم116، ص7من يصرع من الريح، ج فضل باب: ا١ترضى كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
3
 .24، صالتوجيو واإلرشاد النفسي، زىرافحامد  
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 النفسي: وجانباألول: الشذوذ الجنسي في  المطلب 
، فقد كصفو معجم ليس ٣ترد داء عضومالشذكذ  ألفالنفسي  وجانب ُب ا قلتإ٪تك  

  1."نفساٍلو "اضطراب نأأكادٯتيا الطيب ب

o تعريف الشذكذ اٞتنسي:الفرع األكؿ : 
من أىل االختصاص من توسع ُب تعريفو ليشمل   فأ٧تد  بالنظر إىل تعريف الشذكذ

وعات جنسية ديدة ١توضا١تمارسات اٞتنسية الشاذة، فقاؿ: "ىو استجابة ش أنواعكل 
ا١تثَتة ا١تعتادة، كقد تتداخل بدرجات ٥تتلفة مع الوظيفة  ٪تاطألكمواقف ال تشكل جزءان من ا

، كمنهم من ضيق دائرة التعريف ليحصره ُب ا١تمارسة اٞتنسية أك ا١تيوؿ آلخر من 2اٞتنسية"
ٞتنس بُت أشخاص من ا كافو: "االستمتاع اٞتنسي بأم شكل  نأنفس اٞتنس، فعرفو ب

 .3"نفسو
ُب حقيقتو تعريف  الثاٍلالتعريف  إفالتعريف األكؿ ىو األصح، إذ  فأاٟتقيقة ك 

، نوعافالشذكذ كما يتضح من تعريفو ف، كاليت تعد أحد نوعي الشذكذ، اٞتنسية للمثلية
شذكذ ٔتمارسة اٞتنس مع نسية مع شريك من اٞتنس اآلخر، ك ا١تمارسة اٞتنوع ُب  شذكذ

 .، كىو ا١تثليةسوشريك من اٞتنس نف

o  4ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بوأسباب : الثاٍلالفرع: 

 النفسي: وجانبا١تسألة األكىل: أسباب اإلصابة بالشذكذ اٞتنسي ُب 
أىل االختصاص من األطباء كعلماء النفس أسباب الشذكذ إىل ٚتلة من  أرجع

 العوامل، أ٫تها ما يأٌب:
داركين  نظرييت فأالباحثُت مبينان  أحدقافية ٦تهدة، كشرح ذلك عوامل اجتماعية كث .1

كل الرذائل   داركينتشار الشذكذ، حيث عيلقت على نظرية إنكفركيد ٢تما إسهاـ ُب 
                                                           

1
 .511، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  
2
 .330، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  
3
 .15، صالشباب والشذوذ الجنسيالقضاة،  
4
 .331، ص1، جوعة النفسيةالموساٟتجاكم، / .37-32، صا١ترجع السابق 
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تكوف لو رغبات هبيمية، أما نظرية  إفقرد، كمن الطبيعي  نسافاإلأصل  إفلكوهنا تعترب 
شباع غرائزه اٞتنسية  ا نسافاإلم كلو باٞتنس فيصبح ى  نسافاإلًتبط سلوؾ ففركيد 

، حيث قل عدد تشار الشذكذإنُب  أثر٫تا للحربُت العا١تيتُت كافكما  كيفما اتفق،  
١تادية اٟتياة أثرىا  كافتشار الشذكذ بينهن، كما  إنالرجاؿ ُب مقابل النساء، ٦تا أدل إىل 

،  اادم من ٦تارستها١ت نسافاإل انعا١تمارسة ٕتلب ا١تاؿ ال ٯت إفتشار الشذكذ، فبما إنُب 
كفق  نسافاإلتشار الشذكذ، فناللفهم ا٠تاطئ للحرية الشخصية أثره ُب  كافكما  

 فهمهم ا١تشوه حر ُب ٦تارسة ما يشاء عند بلوغو سن الرشد.

 من إٍل% من اٟتاالت اليت ًب فحصها تع75 إفعوامل عضوية، حيث كجد الباحثوف  .2
 يب دقيق. من اختبلؿ عصإٍل% تع27خلل ُب ا٢ترمونات، ك

   1عوامل نفسية، كيأٌب اٟتديث عنها قريبان. .3

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بالشذكذ:الثانيةا١تسألة 
النفسي، كلكن  وجانببالشذكذ ُب  نسافاإلمل ٭تدد األطباء مرحلة معينة إلصابة 

ر عش بُت سن ا٠تامسةما إىل ذركتو  يصل السلوؾ الشاذ جنسيان  فأيفهم من كبلمهم ب
فرص اإلصابة بو ُب مقتبل العمر أكرب منها ُب مراحلو ك كا٠تامسة كالعشرين من العمر 

 2ا١تتقدمة.

o عبلقة الشذكذ بعلم النفس: الفرع الثالث : 
أقساـ تبعان لشدتو، ففي القسم األكؿ كىو قسم األطباء السلوؾ اٞتنسي الشاذ إىل  

 فأالنزعات اٞتنسية دكف  الشذكذ ا٠تفيف، يكوف الشخص قلقان كمنزعجان من تكرار
 تتكرر با١تمارسة، كُب القسم الثالث أحيانان فيستجيب لنزعاتو  الثاٍلٯتارسها، أما ُب القسم 

النزعات النفسية حاضرة ُب ٚتيع األحواؿ،  فأ، فنبلحظ 3ا١تمارسةب االستجابة للنزعات
لية ىذه النزعة صحاب ا١تدرسة التحليأكٮتتلف األمر ُب االستجابة ٢تا من عدمها، كيرجع 

                                                           
.331، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم، /.15، صالشباب والشذوذ الجنسيالقضاة، 1
2
 .331، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  
3
 ا١ترجع السابق. 



79 
 

، كذلك لوجود آثار نفسية غَت سوية نسافلئلإىل فشل ُب اكتماؿ النمو النفسي الطبيعي 
يتعرض ٢تا كٕتعلو شاذان، كمن ذلك التعرض لظركؼ تربوية غَت سليمة ُب فًتة الطفولة ٠تلل 

العبلقة بُت األبوين، إضافة إىل التعرض ٠تربات جنسية ُب  الضطرابأك  ،ُب الشخصية
األمر الذم ٬تعلو يتجو حلة مبكرة سببها التحرش اٞتنسي بالطفل أك االعتداء عليو فعليان، مر 

 1كىو ما أثبتتو الدراسات ا١تستفيضة حوؿ ا١توضوع.إىل ا١تمارسات الشاذة ُب الكرب، 

o أعراض ا١ترض: الفرع الرابع : 
أبرزىا  ذكر ا١تختصوف ٚتلة من األعراض الدالة على اإلصابة هبذا ا١ترض، لعل من

قياـ ا١تريض ٔتحاكلة التقرب من الشخص الذم تتجو ميولو الشاذة إليو، كٚتع صوره أك 
يتطور األمر إىل القياـ بتصرفات جنسية تكشف ىذه  إف، كما ٯتكن شيء من مقتنياتو
كمن األعراض اليت ٯتكن استنباطها من خبلؿ دراسة اٟتاالت النفور  ،2األعراض، كالتعرم

إىل تقليد ٪تط  للميلنسية الطبيعية أك عدـ االرتياح عند القياـ هبا، إضافة من ا١تمارسة اٞت
حياة اٞتنس اآلخر.

o آثار ىذا ا١ترض كنتائجو:الفرع ا٠تامس : 
 ٢تذا ا١ترض آثار كنتائج سيئة، ٯتكن إٚتا٢تا فيما يأٌب: 

 لسليمة.٥تالفة أمر اهلل عز كجل باجتناب الفواحش كا١تنكرات، ك٥تالفة الفطرة البشرية ا .1

ستمتاع بالعبلقة اٞتنسية الطبيعية بسبب التأثَت السليب على العبلقة الزكجية، كعدـ اال .2
 التفكَت ُب النزعات الشاذة.

آثار كنتائج كارثية على يًتتب على ذلك رار إىل الرذيلة كالوقوع ُب براثنها، ك ٧تالخطر ا .3
 األسرة كاجملتمع.ك الصحة 

 :3بسبب العوامل النفسية ها ا١تريضقد ينجر إليالشذكذ اليت  أنواعمن  .4

                                                           
1
 .39، صالشباب والشذوذ الجنسيالقضاة،  
2
 .73، صبات الجنسيةاالضطرا، غاًل./ ٤تمد 331، 330، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  
3
االضطرابات ، غاًل٤تمد ./ 333، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  الشذكذ: أنواعُب تفصيل  انظر 

 كما بعدىا. 73، صالجنسية
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 السادية: كىي عملية التلذذ بإٟتاؽ األذل بالشريك خبلؿ ا١تمارسة اٞتنسية.. أ

دكف ٤تاكلة ١تمارسة اٞتنس االستعرائية: نزعة شديدة لتعرية العضو التناسلي للغرباء  . ب
 بل جملرد إثارة ا٠تياؿ.

، اتاٟتيوانثل الولع بطاط، م٨تالالولع ٔتمارسات جنسية غاية ُب ا٠تطورة كا . ت
 كاشتهاء ا١توتى، كالولع بالرباز ك٨تو ذلك.

 

o 1: العبلجالسادس الفرع: 
 ؟نفسيان  عبلج الشذكذ اٞتنسي كافيرد تساؤؿ مهم ىنا، ىل باإلم 
ت ىناؾ رغبة كعزٯتة لدل ا١تريض، إذ كانية ذلك خاصة إذا  كان٬تيب األطباء بإم 

ى العبلج، كيتم عبلج الشذكذ عن طريق العبلج حضوره برضاه كرغبتو لو تأثَت بالغ عل إف
النفسي التبصَتم الذم يهتم ٔتعرفة صراعات ا١تضطرب النفسية كاألسباب اليت نتج عنها 
الشذكذ، كيعمل على إعادة ثقة ا١تريض بنفسو، كتطوير مهاراتو االجتماعية، كمساعدتو ُب 

 إ٬تاد الطرؽ ا١تثلى لئلشباع اٞتنسي. 

o ريج الفقهي: : التخالسابع الفرع 
شكلو، فقد كردت  كافذكر أكالن موقف ديننا اٟتنيف من الشذكذ أيان  أ فأينبغي  

الكثَت من اآليات كاألحاديث الدالة على النهي عن ا١تمارسات الشاذة، كمن ذلك قولو 
أمور بو ىو القبل، فبل كا١ت، [222: البقرة]{ اللَّوي  أىمىرىكيمي  حىٍيثي  ًمنٍ  فىٍأتيوىينَّ  تىطىهٍَّرفى  فىًإذىا}تعاىل: 

 طبع سليم. خرل الضارة كاليت يستنكرىا كل ذك٤تل إذان للممارسات األ
كمن ىذه ا١تقدمات الشذكذ ُب ، ماكمقدماهتكالسحاؽ واط كما كرد النهي عن الل 

ا٠تواطر النفسية تقود إىل الوقوع ُب ا١تمارسة اٞتنسية الشاذة،  فأ، فقد ذكرنا النفسي وجانب
بػىقىكيمٍ  مىا اٍلفىاًحشىةى  أىتىٍأتيوفى  لًقىٍوًموً  قىاؿى  ًإذٍ  كىليوطنا}، قاؿ تعاىل: ترب مقدمة ٢تاكبالتايل تع  هًبىا سى

{ ميٍسرًفيوفى  قػىٍوـه  تيمٍ إن بىلٍ  النِّسىاءً  ديكفً  ًمنٍ  شىٍهوىةن  الرِّجىاؿى  لىتىٍأتيوفى  كيمٍ إن * اٍلعىالىًمُتى  ًمنى  أىحىدو  ًمنٍ 
نػٍَّوا كىالى }د النهي عن التشبو ُب قولو تعاىل: ، كما كر [81 - 81: األعراؼ]  بًوً  اللَّوي  فىضَّلى  مىا تػىتىمى

                                                           
1
 .339، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  
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، [32: النساء]{ اٍكتىسىنٍبى  ٦تَّا نىًصيبه  كىلًلنِّسىاءً  اٍكتىسىبيوا ٦تَّا نىًصيبه  لًلرِّجىاؿً  بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضىكيمٍ 
قد أشار ُب اآلية األكىل إىل ىذا ا١تنكر أك االقًتاب منو، ك  إففاآليات الكرٯتة تنهى عن إتي

 شيء ٖتصيل ُب الرغبة: كالشهوةالباعث النفسي على ىذه ا١تعصية ُب قولو "شهوة"، "
 مىا ًفيهىا كىلىكيمٍ }، يدؿ على ذلك قولو تعاىل: نفسي جانب، كىذه الشهوة ٢تا 1"مرغوب
  مؤثرة.للنفس شهوة  فأ، فدلت اآلية الكرٯتة على [31: فصلت]{ فيسيكيمٍ نأ تىٍشتىًهي

  النفسي وجانبُب  عن الشذكذ اٞتنسي اٟتديث عند أنقل فأ كافكأرل من األ٫تية ٔت
 ا ٜتسهنأ ذكرق( عن مراتب حديث النفس، حيث 794كبلمان لئلماـ الزركشي )ت: 

 :ةفيها، كالثالث فاا٠تاطر، كيعٍت اٞتري :الثانيةا٢تاجس، كىو ما يلقى فيها، ك  :األكىل"، مراتب
كىذه األربعة ال مؤاخذة فيها، أما ترجيح قصد الفعل،  :ةل أـ ال، كالرابعالًتدد، ىل يفع

، كيراد بو قصد الفعل كاٞتـز بو كعقد القلب عليو، فهذا يؤاخذ بو :ةا٠تامس   2."كىو العـز
نطبق على قسمُت من أقساـ الشذكذ النفسي اليت ا١تراتب تمن ىذه  ةا٠تامس كا١ترتبة
با١تمارسة،  أحيانان الذم يستجيب فيو لنزعاتو  الثاٍلم القس :عنها، ك٫تا سبق اٟتديث

و ىنا مل يقصد ألنكالقسم الثالث الذم تتكرر فيو االستجابة للنزعات با١تمارسة اٞتنسية، 
 .طبق عليو ذلكناالفعل ك٬تـز بو فحسب، بل فعلو، ف

ٯتكن ٗتر٬تو على ضوابط  كلكن ،النفسي وجانبعن الشذكذ ُب  مل يتحدث الفقهاءك 
أك  ؤدم إىل النفرةمن ضوابط اعتبار العيوب كوهنا ت فأ ذكرنا ، حيثتبار عيوب النكاحاع

نفسي، فاألفكار الشاذة النسي اٞتشذكذ التقلل االستمتاع، كىذا متحقق عند ا١تصاب ب
فتجعلو منصرفان عن اٞتماع بصورتو الطبيعية، أك غَت مستمتع بو، كقد نبو  عليوتطغى 

كحذركا منو، كمن ذلك ما نقلو الشمس ابن مفلح  ،ىذا األمر من إىل ما ىو قريبالفقهاء 
 زكجتو ٚتاع عند استحضر لو وإنق( ُب اآلداب الشرعية عن ابن عقيل، قاؿ: "763)ت: 
عد عيبان، شذكذ عن الطبع السليم، فكاستحضار ىذه الصورة ، 3"يأٍب وإن ٤ترمة أجنبية صورة

                                                           
 .231، ص8، جالتحرير والتنويربن عاشور، الطاىر،  1
 .36، ص2، جالمنثور في القواعدالزركشي،  2
 كا١تسألة ٤تل خبلؼ ليس ىذا ٤تل بسطو. .98، ص1، جاآلداب الشرعيةالشمس ابن مفلح،  3
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كذلك من باب أكىل، كيأٌب اٟتديث عن   ر الشاذة عيبان استحضار األفكار كالصو  كافف
 القوؿ بالفسخ بو ُب موضع آخر.

 االضطراب الضاللي: الثاني المطلب: 

كىو نوع من االضطرابات النفسية اليت ال يكوف ٢تا أم سبب عضوم، كال ٗتتص  
 ّتنس دكف جنس.

o و:أنواع: تعريف االضطراب الضبليل ك األكؿ الفرع 
اضطرابات نفسية ٕتعل الشخص يتصف با١تيل إىل و "نأيعرؼ االضطراب الضبليل ب 

اٟتساسية ا١تفرطة كا١تبالغة ُب تقدير الذات، كإظهار الشك كالريبة كالعداء لآلخرين كاهتامهم 
 1."بالتخطيط إليذائو

 :2ىي أنواعكلو ٜتسة 
و ٤تبوب من شخص آخر حبان يصل نأاٟتب الضبليل: حيث يعتقد الشخص ضبلالن  .1

، كقد يقع ٖتت طائلة فيحاكؿ التواصل معو بشىت الطرؽكحي، إىل حد االلتحاـ الر 
 قاذ ذلك الشخص من خطر ك٫تي.إنونية أك اإلحراج بسبب ٤تاكلة إناحملاسبة الق

و عامل كبَت توصل نأو شخصية عظيمة، أك نأالعظمة الضبللية: حيث يعتقد الشخص ب .2
تبعو فيها ٚتع من إىل اكتشافات ىامة، كقد يقوده ذلك إىل تركيج أفكار عقائدية ي

 الناس كيكوف قائدان ٢تم.

شريكو ُب  فأالغَتة الضبللية: كا١تصاب هبذا النوع يكوف مقتنعان ٘تامان، بسبب أك بدكنو ب .3
اٟتياة ٮتونو، كيقـو ّتمع أدلة كاىية على ذلك، كقد يقـو بتتبعو، أك ٤تاكلة منعو من 

 إىل الضرب.ا٠تركج، أك مواجهتو بذلك، كُب أحواؿ كثَتة يصل األمر 

                                                           
1
 .511، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  
2
"، الموسوعة الطبية االضطرابات المعرفية"، هنلة حسن./ 226، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  

 .182، ص10، جالمتخصصة
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ىناؾ من ٭تاكؿ االحتياؿ أك التجسس عليو، أك  إفاالضطهاد الضبليل: حيث يعتقد  .4
ية نا، أك يعًتض ٖتقيق أىدافو، كيتسم ا١تصاب عادة بالعدك يدس لو السم فأ٭تاكؿ 

 و ٭تاكؿ إيذاءه.نأكاللجوء للعنف ضد من يعتقد كسرعة الغضب 

و مصاب نأٗترج من فمو أك جلده، أك  رائحة كريهة فأيعتقد  فأالضبللية اٞتسدية: ب .5
 جزءان من جسده قبيح، ك٨تو ذلك من األكىاـ. فأإٔترض، أك 

اٟتاالت الثبلث األخَتة ذات أثر مباشر على العبلقة الزكجية، ٓتبلؼ  فأكأرل 
 .الثانيةاٟتالتُت األكىل ك 

o  أسباب ىذا ا١ترض كا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة بو:الثاٍلالفرع : 
 ٟتديث عنها ُب مسألتُت:كا

 ا١تسألة األكىل: أسباب اإلصابة باالضطراب الضبليل: 
، إال على كجو الدقة العوامل ا١تسببة لبلضطراب الضبليل فآلال يعرؼ األطباء حىت ا

 :1، كمنهااألمور اليت قد تؤدم إليوبعض  كاذكر  مإهن
 الجتماعية.اعزلة ا١تريض   .1

 كتقلل من اعتبار الذات لديو.حدكث مواقف تعزز عدـ الثقة كالشك  .2

 توقع ا١تعاملة القاسية من اآلخرين. .3

فيصيبو القلق، ٍب يعتقد فهذه األمور كغَتىا تسبب لو إحباطان ال يستطيع احتمالو، 
 ما، ٍب تتكوف لديو الضبلالت. بوجود خطر

 : ا١ترحلة العمرية ا١تعتادة لئلصابة با١ترض: الثانيةا١تسألة 
بعُت إىل ا٠تامسة هبذا ا١ترض ُب ا١ترحلة ما بُت سن األر  نسافاإلعادة ما يصاب 

 2.كا٠تمسُت، كحدكثو قبل ىذا السن أك بعده أمر ٦تكن

o أعراض ا١ترض: الثالث الفرع : 
                                                           

1
 .226،227، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  
2
 .182، ص10، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةاالضطرابات المعرفية"، هنلة حسن 
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كلعل أىم األعراض اليت ٯتكن استنباطها ، 1أعراض عضوية ال توجد ٢تذا ا١ترض أم
وعات حديثو إىل اٟتب أك من اٟتاالت سالفة الذكر ىو إتاه اىتمامات ا١تريض كموض

العظمة أك اٟتديث عن شكوكو ُب شريك حياتو كتتبعو ككثرة مراقبتو لو، إضافة إىل ا٠توؼ 
ا ٖتدؽ بو، ىذا باإلضافة إىل كثرة مراجعة الطبيب العضوم دكف كجود هنأمن ٥تاطر يتوىم 

 حاجة داعية إىل ذلك.   

o آثار ىذا ا١ترض كنتائجو:الرابع الفرع : 
 ٚتلة من اآلثار، من أ٫تها: ىذا ا١ترض يًتتب على 

اضطراب العبلقة الزكجية ُب حاؿ الغَتة الضبللية بسبب كثرة شكوؾ الطرؼ ا١تصاب  .1
 بشريكو كاهتامو لو.

ينعكس ذلك سلبان حالة االضطهاد الضبليل، يكوف الشريك ىو ٤تل الشك ُب  عندما .2
 ريض على شريكو.على العبلقة، كيؤدم إىل نتائج كخيمة كاعتداءات من قبل ا١ت

ركائح كريهة ٗترج منو، أك  بوجودعتقاده العزكؼ الطرؼ ا١تصاب عن ا١تمارسة اٞتنسية  .3
 مرض جلدم لديو قد ينفر اآلخر منو. كجود

 

o 2: العبلجا٠تامس الفرع: 
تؤدم إىل  أفا شأهنمن  ىيجافُب حالة  كاف إفينظر ُب العبلج إىل حالة ا١تريض، ف 

دخل إىل ا١تستشفى كيعطى حقن مهدئة، أما ُب اٟتاالت غَت و يإنإيذاء احمليطُت بو ف
العبلج بتكوين عبلقة ثقة مع ا١تريض، ٍب  أكالن  ا١تعاِب يعتمد على العبلج النفسي إفا٠تطَتة ف

٭تتاج بعض األدكية ّترعات صغَتة تزاد ببطء حىت تصل للدرجة ا١تناسبة، ك  الدكائي بإعطائو
 نتائج إ٬تابية. العبلج إىل تعاكف من ا١تريض ليحقق

 

 
                                                           

1
 .224، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  

 .224، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  2
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o التخريج الفقهي:السادس الفرع : 
على اٞتنوف الذم عده الفقهاء من فقط  ُب حالتو ا١تتقدمة ىذا ا١ترض ٗتريجٯتكن  

 كفيما يأٌب طرؼ من عباراهتم ُب ذلك: عيوب النكاح، 
 حنيفة أيب عند ٢تا خيار فبل جذاـ أك برص أك جنوف بالزكج كاف كإذا"قاؿ اٟتنفية: 

و تعذر عليها الوصوؿ إىل حقها ١تعٌت ألن ا٠تيار ٢تا ٤تمد كقاؿ اهلل، رٛتهما سفيو  كأيب
 1".فيو

 كسواس أك بصرع كاف سواء العقد قبل القدَل ّتنوهنما ا٠تيار كثبتكقاؿ ا١تالكية: " 
 2".منو كخوفها النفس لنفور الشهر ُب مرة إفك  ا١تشًتكة األربعة العيوب أحد كىو

،  ٣تنونان  زكجها ا١ترأة كجدت، أك ٣تنونة امرأتو الرجل كجد ذاإو "نأكذكر الشافعية  
اجملنوف منهما ٮتاؼ منو على اآلخر  ألف، كقاؿ ُب اجملموع: "3"لكلو منهما ا٠تيار كاف

 4".كعلى الولد
 5".كاجملنوف ٮتاؼ منو اٞتناية: "اٞتنوف من العيوب، كقالوااٟتنابلة  كذكر 

 ُب كالقوة اٟتركة بقاء مع القلب من الشعور زكاؿو "نأب كقد عرؼ الفقهاء اٞتنوف
اعتبار اٞتنوف عيبان عدـ سكوف  كعلة السيطرة على أفعالو.ال ٯتلك كاجملنوف ، 6"األعضاء

  النفس إىل من ىذه حالو، فيخشى منو إٟتاؽ الضرر باآلخر.
كالسؤاؿ ىنا، ىل ٯتكننا ٗتريج االضطراب الضبليل ُب مراحلو ا١تتقدمة على اٞتنوف؟ 

تحقق فيو العلة ا١توجودة ت من االضطراب الضبليل ا١تتقدمة ت٬ترم ُب اٟتاالما  إفٟتقيقة ا
إىل ٗتيل ما مل ٭تصل،  كاألكىاـ تقوده الشكوؾك  ،بتصرفاتو نسافاإلاٞتنوف، فبل يشعر  ُب

مثل التصدم ١تن يظن بو ، على أكىاـ كظنوف ال أصل ٢تابناء كالقياـ بتصرفات خطَتة 

                                                           
1

 . 503، ص4ج، شرح الهدايةالبابرٌب، ٤تمد بن ٤تمد،  

2
 .279، ص2، جوحاشية الدسوقيالشرح الكبير  الدسوقي، 

3
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 

4
 .269، ص16، جالمجموعالنوكم،  

5
 .399، ص11، جالقناع كشاف البهوٌب،
6
 .339ص ،4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 
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من العشرة لتو٫تو بوجود عيبو فيو، كبالتايل ٯتكننا ٗتريج االضطراب الضبليل  سوءان، كا٢تركب
 فقدافمثل ىذه التصرفات ناٚتة عن زكاؿ الشعور، ك  ألفُب مراحلو ا١تتقدمة على اٞتنوف؛ 

 .النفوس السليمة ال تسكن إىل من ىذه حالو كما أفالسيطرة على التصرفات،  
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  النكاح الُخُلقية: عيوب يالثانالمبحث: 

ة عظيمة ُب ديننا اٟتنيف، فقد جاء نبينا صلى اهلل عليو كسلم متممان كانلؤلخبلؽ م 
العبادات كا١تعامبلت ُب اإلسبلـ مرتبطة باألخبلؽ،  إف١تكاـر األخبلؽ، كداعيان إليها، بل 

أك البيئة  اٟتيواف ذلك مع البشر أك كافكا١تسلم مأمور ْتسن ا٠تلق ُب تعامبلتو كلها، سواء  
قولو تعاىل ٥تاطبان تها ُب اإلسبلـ كاناحمليطة بو، كمن النصوص الدالة على أ٫تية األخبلؽ كم

ُب كصف  وشأن، كقاؿ جل [4: القلم]{ عىًظيمو  خيليقو  لىعىلىى كى إنكى }نبيو صلى اهلل عليو كسلم: 
 شأف، كقاؿ تعاىل ُب [8: ا١تؤمنوف] {رىاعيوفى  كىعىٍهًدًىمٍ  اهًتًمٍ إنأًلىمى  ىيمٍ  كىالًَّذينى }عباده ا١تؤمنُت: 

لُّ  الى  آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا}التعامل مع الزكجات:  ا النِّسىاءى  تىرًثيوا فأ لىكيمٍ  ٭تًى  تػىٍعضيليوىينَّ  كىالى  كىٍرىن
بيوا  إففى  بًاٍلمىٍعريكؼً  عىاًشريكىينَّ كى  ميبػىيػِّنىةو  ًبفىاًحشىةو  يىٍأًتُتى  فأ ًإالَّ  آتػىٍيتيميوىينَّ  مىا بًبػىٍعضً  لًتىٍذىى

ٍيئنا تىٍكرىىيوا فأ فػىعىسىى كىرًٍىتيميوىينَّ  يػٍرنا ًفيوً  اللَّوي  كى٬تىٍعىلى  شى ، كقاؿ صلى اهلل [19: النساء]{ كىًثَتنا خى
 مىنٍ »، كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 1«أىٍخبلىقنا أىٍحسىنىكيمٍ  ًإيلىَّ  أىحىبِّكيمٍ  ًمنٍ  إف»عليو كسلم: 

 فػىٍلييٍكرـًٍ  اآلًخرً  كىاليػىٍوـً  بًاللَّوً  يػيٍؤًمني  كاف كىمىنٍ  جىارىهي، يػيٍؤذً  فىبلى  اآلًخرً  كىاليػىٍوـً  بًاللَّوً  ٍؤًمني يػي  كاف
يػٍرنا فػىٍليػىقيلٍ  اآلًخرً  كىاليػىٍوـً  بًاللَّوً  يػيٍؤًمني  كاف كىمىنٍ  ضىيػٍفىوي، ، فهذه النصوص 2«لًيىٍصميتٍ  أىكٍ  خى

 ة األخبلؽ كأثرىا ُب حياة ا١تسلم.تشَت إىل أ٫تي ،كغَتىا كثَت
 عنها تصدر راسخة للنفس ىيئة عن عبارةا "إهنكقد عرؼ أىل العلم األخبلؽ ب 
 عنها تصدر ْتيث ا٢تيئة تكان إفف كركية، فكر إىل حاجة غَت من كيسر بسهولة األفعاؿ
 منها درالصا كاف إفك  حسننا، خلقنا: ا٢تيئة ٝتيت بسهولة، كشرعنا عقبلن  اٞتميلة األفعاؿ
، كما نتحدث عنو ىنا ىو ا٠تلق السيء، كالذم 3"سيئنا خلقنا: ا٢تيئة ٝتيت القبيحة، األفعاؿ

نبحث مسألة اعتباره من عيوب النكاح من خبلؿ استعراض بعض ىذه األخبلؽ ا١تؤثرة 
  على اٟتياة الزكجية. 

                                                           
1
، رقم 189، ص4مناقب عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، ج باب: ا١تناقب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
(3559.) 
2
، 11، ص8جاره، ج يؤذ فبل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن إفك من باب: األدب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  

 (.6018رقم )
 .101، صالتعريفات، اٞترجاٍل 3
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 واالساءةاألول: الشتم  المطلب: 
كجوده ُب الرجاؿ أكثر،  كاف إفالزكجة، ك  يقع من الزكج أك من إفكىذا األمر إما  

لت عليو ا١ترأة من اٟتياء كالعفة، كا١تراد ُب ىذا ا١توضع اٟتديث عن ا١تسألة ُب كذلك ١تا جب
 إطار اٟتياة الزكجية.

o كاالساءة: تعريف الشتم ؿاألك  الفرع: 
، كيكوف الشتم بألفاظ التحقَت 1"كازدراء نقص فيو ٔتا الغَت كصفالشتم ىو "

 سبهاك٨تو ذلك، كقد ذكر الفقهاء طرفان من ذلك، كمنو: "تقاص كالتشبيو بالدكاب ناالك 
 رعاع من كثَتا يقع كما ا١تلعوف بنت يا الكافر بنت يا الكلب بنت يا ٨تو أبيها، كسب
 2".الناس

كقد كردت استشارات كثَتة إىل ا١تواقع ا١تتخصصة ألزكاج أك زكجات يشتكوف من 
ا يوجهو من شتائم كإساءات متكررة، كاستعرض بعضان منها ىنا سوء خلق الطرؼ اآلخر كم

 :كجو ذكرىا مع عيوب النكاح بياف، ك لتوضيح الصورة
ا ال تسمع منو كلمة طيبة حيث إهنزكجها كاساءتو ا١تتكررة ٢تا،  لسافزكجة تشكو شر  .1

 3إال عند اٞتماع.

معها أسلوب  كيستخدـ لسافحالة أخرل تشكو فيها الزكجة من كوف زكجها سليط ال .2
 4ا تفكر بًتكو كالعودة إىل بيت أىلها.إهنالشتم كاللعن، كتقوؿ 

 أحيانان حالة ٥تتلفة يشكو فيها الرجل سوء خلق زكجتو كتعديها عليو بالسب كالشتم ك  .3
 5يفعلو معها. إفٖتاكؿ ضربو، كيسأؿ عما ٯتكن 

 

                                                           
1
 .125، صالتعريفات، اٞترجاٍل 
2
 .345، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
3
 .  http://cutt.us/sCszV ـ.71/12/2113، اإلسالم اليوممركز االستشارات،  

 . http://cutt.us/df9px. ـ9/5/2112، إسالم ويبموقع االستشارات،  4
5

 . :cutt.us/VeHSshttp// .ـ3/8/2119، إسالم ويبموقع االستشارات،  

http://cutt.us/sCszV
http://cutt.us/df9px
http://cutt.us/VeHSs
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o  أسباب الوقوع ُب الشتم كالقذؼ:الثاٍلالفرع : 
، كمن كإساءةخص إىل الوقوع ُب براثن األلفاظ البذيئة من شتم ٙتة أسباب تقود الش 

 أ٫تها حسب ما أرل:
 نهى الطفل عن األلفاظ البذيئة.الًتبية ا٠تاطئة ُب الصغر، كمن ذلك أال يي   .1

 ضعف الوازع الديٍت كاألخبلقي ْتكم البيئة احمليطة كطبيعة العمل. .2

 بغض الطرؼ اآلخر. .3

 الصحبة السيئة. .4

o  ا: مكنتائجه كاالساءةثار الشتم آ: الثالثالفرع 
 يًتتب على ىذا األمر ٚتلة من اآلثار كالنتائج السيئة، منها: 

٥تالفة ما أمر بو الشارع من حسن ا٠تلق كا١تودة كالًتاحم، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  .1
 1.«اٍلبىًذمءً  كىالى  اٍلفىاًحًش، كىالى  ،اللعاف كىالى  ،فابًالطَّعَّ  اٍلميٍؤًمني  لىٍيسى »

 .، فبل ٯتكن تصور ا١تودة كاحملبة مع الشتمبُت الزكجُتكالتنافر لكره كالتباغض ا .2

 التأثَت على األبناء كتعليمهم القبيح من القوؿ. .3

 .يارىاإهناألسرة كرٔتا  كيافٗتلخل  ا٠تبلؼ كالشقاؽ بُت الزكجُت، األمر الذم يؤدم إىل  .4

o  التخريج الفقهي:الرابعالفرع : 

م ا١تؤمن كاالستطالة ُب عرضو، بل عد ذلك من الكبائر، هنى الشارع اٟتكيم عن شت
، كذكر 2أذل ا١تسلمُت كشتمهم من الكبائر فأق( 748فقد ذكر اإلماـ الذىيب )ت: 

ا يدؿ على ، ك٦ت3عرضو" ُب كاالستطالة ا١تسلم من الكبائر "سب إفق( 974ا٢تيتمي )ت: 
 انابػيٍهتى  اٍحتىمىليوا فػىقىدً  اٍكتىسىبيوا مىا ًبغىٍَتً  كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًنُتى  يػيٍؤذيكفى  كىالًَّذينى }ذلك قولو تعاىل: 

كإذاية ق( ُب تفسَت ىذه اآلية: "542قاؿ ابن عطية )ت: ، [58: األحزاب]{ ميًبيننا كىًإٍٙتنا
                                                           

1
، ُب السلسلة الصحيحة األلباٍلقاؿ ، (29) :رقم ،57، ص1ج ،اإلٯتافكتاب ،  المستدركأخرجو اٟتاكم ُب  
 .صحيح :634، ص1ج
2
 .172، صالكبائرالذىيب،  
3
 .92، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائرا٢تيتمي،  
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كالكذب الفاحش  فاباألفعاؿ كاألقواؿ القبيحة كالبهت ا١تؤمنُت كا١تؤمنات ىي أيضان 
 ًسبىابي »: من سباب ا١تؤمن، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ؿ اهللقد حذر رسو ك ، 1"ا١تختلف

ٍسًلمً 
ي
، ا١ت ُب اٟتديث تعظيم حق ا١تسلم ، قيل ُب شرح اٟتديث: "2«كيٍفره  كىًقتىاليوي  فيسيوؽه

، فهذه النصوص كغَتىا ٖتذر من السباب، كتقبح 3"كاٟتكم على من سبو بغَت حق بالفسق
 موجهان إىل شريك اٟتياة كافف األمر أعظم إذا  موجهان للمسلم، كيكو  كافمن أمره إذا  

: النساء] {بًاٍلمىٍعريكؼً  كىعىاًشريكىينَّ }، ١تا ُب ذلك من ٥تالفة أمر اهلل كرسولو، قاؿ تعاىل: ا١تسلم

أم: طيبوا أقوالكم ٢تن، كحسنوا أفعالكم ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية: " يقوؿ، [19
، كتطييب األقواؿ 4"ت هبا مثلوإننها، فافعل كىيئاتكم ْتسب قدرتكم، كما ٖتب ذلك م

كقاؿ عز يقتضي الًتفع عن الشتم كاإلساءة، كىو كاجب على ا١ترأة كما ٬تب على الرجل 
ا لًتىٍسكينيوا أىٍزكىاجنا أنفيًسكيمٍ  ًمنٍ  لىكيمٍ  خىلىقى  فأ آيىاتًوً  كىًمنٍ }: وشأن نىكيمٍ  كىجىعىلى  إًلىيػٍهى  مىوىدَّةن  بػىيػٍ

يىاتو  ذىًلكى  ُب  إف كىرىٍٛتىةن  ، كسوء ا٠تلق يتناَب مع ا١تودة كالرٛتة [21: الرـك] {يػىتػىفىكَّريكفى  لًقىٍوـو  آلى
      كا١تعاشرة با١تعركؼ.

ىنا عن اٟتاالت اليت يكثر فيها الشتم كالقذؼ، أما  اٟتديث فأ إىلينبغي التنبو ك  
 اٟتاالت العابرة كالنادرة فليست مقصودة.

بعيدان عن عيوب النكاح، كمن ذلك قو٢تم:  كاالساءةتم الفقهاء الش كقد ذكر بعض
 شرعي موجب ببل كهجرىا شرعا ٬توز ال ما كىو بالضرر الزكج على التطليق للزكجة"

 كما ا١تلعوف بنت يا الكافر بنت يا الكلب بنت يا ٨تو أبيها، كسب كسبها كذلك كضرهبا
  5."الناس رعاع من كثَتان  يقع

التنافر كالتباغض،  فاالشتم كاإلساءة يسبب فأالنصوص كيستفاد ٦تا سبق ذكره من 
كقد ذكرنا أف من ضوابط اعتبار العيوب كوهنا تؤدم إىل إىل الشقاؽ كالكراىية،  فاكيؤدي

                                                           
 .398، ص4، جالمحرر الوجيزابن عطية،  1
2
 (.6044، رقم )15، ص8ما ينهى من السباب كاللعن، ج باب: األدب كتاب ،صحيحو أخرجو البخارم ُب 
3
 .112، ص1، جفتح الباريابن حجر،  
4
 .242، ص2، جالقرآنتفسير ابن كثَت،  
5
 .345، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
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النفرة من العشرة، كىذا منطبق على حالة الشتم كاإلساءة، فالشتم يؤدم إىل الشقاؽ 
كال يتصور االستمتاع باٟتياة الزكجية كالكراىية كالتباغض كبالتايل النفرة بُت الزكجُت، 

ىل ٯتكن اعتبارىا عيبان يعطي حق الفسخ؟ يأٌب اٞتواب لكن ك كاستقرارىا مع كجود الشتم، 
 عن ىذا فيما ىو قادـ.

 الكذب: الثاني المطلب : 
 خلق ع اٟتكيم، كيأباىا كل عاقلهنى عنها الشار من األخبلؽ الذميمة اليت 

ىذا  يأٌبحىت أىل اٞتاىلية، كنستعرض فيما  ره، كرفضوالكذب، كقد شنع الشارع من أم
 من عيوب النكاح. اعتباره عيبان كمدل  ا٠تلق

o وأنواع بيافك  : تعريف الكذبالفرع األكؿ: 
 أـ ذلك تعمدتى  سواء ىو، ما ٓتبلؼ الشيء عن اإلخبارو "نأيعرؼ الكذب ب 

 1."جهلتو
، كىو األصل، ككذب م  باح ُب نطاؽ ضيق كٯتكن تقسيم الكذب إىل كذب ٤تـر

مرادنا ىنا ك  ، كمنها كذب الرجل لدفع ظامل، أك إلصبلح بُت متخاصمُت،2كأحواؿ ٤تدكدة
، ككقوعو بُت الزكجُت.  الكذب احملـر ا١تذمـو

o  كبعض صوره أسباب الكذب احملـر ُب اٟتياة الزكجية: الثاٍلالفرع:   

ضان منها ىنا مع ٙتة أسباب تدفع أحد الزكجُت إىل الكذب على اآلخر، أذكر بع
 شيءو من صورىا. بياف

 األسباب الداعية إىل الكذب بُت الزكجُت:ا١تسألة األكىل: 
 .ْتقيقة ال ٬توز اخفائهاا٠توؼ من العواقب ا١تًتتبة على إخبار الطرؼ اآلخر  .1

 الكذب. عن طريق منافعالسعي الكتساب  .2

                                                           
 .610، صاألذكارالنوكم،  1
2

 .137، ص3، جاإلحياءالغزايل،  
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 ىل الكذب.عدـ القدرة على الوفاء بااللتزامات كالوعود قد يكوف دافعان إ .3

 الرغبة ُب إخفاء عيب ما. .4

  :من صور الكذب: الثانيةا١تسألة 
أحد٫تا على اآلخر فيما يتعلق ْتالتو الصحية، أك ٮتفي كينكر إجراءه لعملية يكذب  إف .1

 ٕتميل ٗتفي عيبان مؤثران.

بتعاطي ما  تكذب ا١ترأة على زكجها فأقد يكوف الكذب بالفعل ال بالقوؿ، كمن ذلك  .2
كتنكر ذلك، كقد كردت بعض االستشارات لنساء يرغنب بفعل ذلك ٯتنع اٟتمل 

 1لظركؼ ٥تتلفة.

 الرجل يتزكج كاف،  كاألماكن اليت يذىب إليها فيما يتعلق بعبلقاتو أحد٫تايكذب  فأ  .3
، كقد كردت شكول من زكجة تشكو زكجها الذم اكتشفت عبلقتو بامرأة بأخرل سران 

و ال يزاؿ نأو طلقها، ٍب اكتشفت بعد ذلك إنو قد عقد عليها، ك نأأخرل، كأخربىا ب
و إنذلك ك٭تلف  شأفا متيقنة من كذبو كباألدلة، كىو يكذب بإهنيتواصل معها، كتقوؿ 

  2ال يكلم تلك ا١ترأة كال يتواصل معها.

و ذاىب إىل نأٮتربىا ب حيث إنوزكجة تشكو من كذب زكجها، كُب حالة أخرل، 
آخر، كعندما تواجهو بذلك ينكر، كما يكذب  كافو ذىب إىل مإنما، ٍب تكتشف  كافم

 3موعد ذىابو كعودتو كغَت ذلك. شأفعليها ب
ا ٗتربه بذىاهبا لزيارة صديقتها حيث إهنزكج كذب زكجتو، كحالة ثالثة يشكو فيها ال

 4آخر، كأقرت بذلك. كافا ذىبت ١تإهنٍب يكتشف 

o  آثار الكذب ا١تذمـو على العبلقة الزكجية: الثالثالفرع : 

                                                           
، إسالم ويب، الفتول ./ مركزhttp://cutt.us/MkfG.ـ7/2/2111،سؤال وجواباإلسالم  1

 . http://cutt.us/nJKIB.ـ11/7/1211
2

 . :cutt.us/h7CVxhttp//.ـ21/5/2112، إسالم ويبموقع االستشارات،  

3
  .http://cutt.us/51XZN.ـ11/1/2113 ،األلوكة ،االستشارات 
4

 . http://cutt.us/iYS35.ـ24/11/1211، إسالم ويبموقع االستشارات،  

http://cutt.us/MkfG
http://cutt.us/nJKIB
http://cutt.us/h7CVx
http://cutt.us/51XZN
http://cutt.us/iYS35
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 للكذب آثار كثَتة على العبلقة الزكجية، كمن أ٫تها: 
1. .  معصية اهلل عز كجل بارتكاب ما هنى عنو من الكذب كا٠تداع ا١تذمـو

 ، كعدـ تصديق أحد٫تا لآلخر فيما يقولو كيفعلو.بُت الزكجُت عداـ الثقةإن .2

 ينة خشية معرفة اآلخر ٔتا يسره.نأعداـ الراحة كعدـ الشعور بالطمنا .3

 .تقاؿ ما بو إىل الطرؼ اآلخر كالذريةناكخطر اٟتالة الصحية  شأفالكذب ب .4

 تقاؿ خلق الكذب إىل األبناء.ناخطر  .5

رٔتا أدل الكذب إىل الكره كالتباغض بُت الزكجُت، ٦تا يؤدم بالتايل إىل اختبلؿ العبلقة  .6
 يارىا.هناالزكجية كاحتماؿ 

 

o  التخريج الفقهي: الرابعالفرع : 

ق( ُب مراتب اإلٚتاع: 456ذب، قاؿ ابن حـز )ت:أٚتعت األمة على حرمة الك
 كدفع اثنُت بُت كاصبلح امرأتو الرجل مداراة كغَت اٟترب غَت ُب الكذب ٖترَل على "كاتفقوا
 مىنٍ  أىٍربىعه »، يدؿ على ذلك ٚتلة من النصوص، منها قولو صلى اهلل عليو كسلم: 1مظلمة"

 النػِّفىاؽً  ًمنى  خىٍصلىةه  ًفيوً  تٍ كان ًمنػٍهينَّ  خىٍصلىةه  ًفيوً  تٍ نكا كىمىنٍ  خىاًلصنا، مينىاًفقنا كاف ًفيوً  كينَّ 
نى  ًإذىا: يىدىعىهىا حىىتَّ  ، حىدَّثى  كىًإذىا ،فاخى  اٍؤ٘تًي ، عىاىىدى  كىًإذىا كىذىبى ، 2«فىجىرى  خىاصىمى  كىًإذىا غىدىرى

ذه ى إفمعناه  إفكالذم قالو احملققوف قاؿ ابن حجر: " فعد الكذب من صفات ا١تنافقُت،
ككفى بو ذمان  3"خصاؿ نفاؽ كصاحبها شبيو با١تنافقُت ُب ىذه ا٠تصاؿ كمتخلق بأخبلقهم

كٖتذيران من الكذب كمغبتو. ك٦تا يدؿ على حرمة الكذب كقبحو كذلك قولو صلى اهلل عليو 
، لىيىتىحىرَّل اٍلعىٍبدى  إفكى  اٞتٍىنًَّة، ًإىلى  يػىٍهًدم اٍلربَّ  إفكى  ًبرٌّ، الصٍِّدؽى  إف»كسلم:   ييٍكتىبى  حىىتَّ  الصٍِّدؽى

يقنا، اهللً  ًعٍندى  ، اٍلكىًذبى  إفكى  ًصدِّ  لىيىتىحىرَّل اٍلعىٍبدى  إفكى  النَّاًر، ًإىلى  يػىٍهًدم اٍلفيجيورى  إفكى  فيجيوره
، ابنا ييٍكتىبى  حىىتَّ  اٍلكىًذبى  4.«كىذَّ

                                                           
1
  ،  .156، صمراتب اإلجماعابن حـز
2
 (.34، رقم )16، ص1عبلمة ا١تنافق، ج باب: اإلٯتاف كتاب ،صحيحولبخارم ُب أخرجو ا 

3
 .91، ص1، جفتح الباريابن حجر،  

4
 ٍب كيطأىا، غَته، زكجا تنكح حىت ١تطلقها ثبلثا ا١تطلقة ٖتل ال باب:النكاح:  كتاب ،صحيحومسلم ُب  أخرجو 

 (.2607) :، رقم2013ص ،4عدهتا، ج كتنقضي يفارقها
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م كالكذب بُت الزكجُت يباح ُب حدكدو معينة ال ٬توز ٕتاكزىا، قاؿ اإلماـ النوك 
كأما كذبو لزكجتو ككذهبا لو فا١تراد بو ُب إظهار الود كالوعد ٔتا ال يلـز ك٨تو (: "676)ت:

ليس لو أك ٢تا فهو حراـ بإٚتاع  ذلك فأما ا١تخادعة ُب منع ما عليو أك عليها أك أخذ ما
 1".ا١تسلمُت
كقد ذكرنا أف من ضوابط اعتبار العيوب كوف العيب ٦تا ينفر من العشرة، كىذا  

حقق ُب الكذب الذم نتحدث عنو، فهو يؤدم إىل الشقاؽ كالتباغض، كبالتايل النفور مت
يأٌب ك  .من كل استمتاع مع الطرؼ اآلخر، فبل تستقيم اٟتياة الزكجية مع ىذه األحواؿ

 من عدمو فيما ىو قادـ. ا١توجبة للفسخ اٟتديث عن اعتباره عيباي من عيوب النكاح

 سوء الظن:الثالث:  المطلب 

من األمور الذميمة، كالعيوب ا١تعتربة، كذلك ١تا لو من أثر على اٟتياة الزكجية،  كىو
 فهو يعدـ الثقة بُت الزكجُت، كيثَت البغض كالكراىية بينهما كما سيأٌب.

o تعريف سوء الظن:الفرع األكؿ : 
كىذا التعريف عاـ يشمل كل ، 2"أىل ٢تا ىو ٔتن الثقة عدـو "نأيعرؼ سوء الظن ب 

 ظنوف السيئة، كالذم يهمنا ىنا ىو سوء ظن الزكج بزكجتو أك العكس.ال أنواع

o  أسباب سوء الظن كبعض صوره:الثاٍلالفرع : 

 ا.بياهنلسوء الظن بُت الزكجُت أسباب ٥تتلفة ذكرىا الفقهاء، كفيما يأٌب 

 :3األسباب الداعية إىل سوء ظن أحد الزكجُت باآلخر ما يأٌبا١تسألة األكىل: 
رىةً  ًمنى »، يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم: غَتةاإلسراؼ ُب ال .1 بُّ  مىا اٍلغىيػٍ ا اللَّوي  ٭تًي  مىا كىًمنػٍهى

ا الَّيًت  فىأىمَّا اللَّوي، يػيٍبًغضي  بػُّهى ا الَّيًت  اٍلغىيػٍرىةي  كىأىمَّا الرِّيبىًة، ُب  فىاٍلغىيػٍرىةي  اللَّوي  ٭تًي  ُب  فىاٍلغىيػٍرىةي  اللَّوي  يػيٍبًغضيهى

                                                           
 .158، ص16، جشرح صحيح مسلم، النوكم 1
2
 .186، صأدب الدنيا والدينا١تاكردم،  
3
 .554ص ،3، جموسوعة األخالقالسقاؼ كآخركف،  
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يقع ُب  فأكأما اليت يبغضها اهلل ُب غَت ريبة، بُب مرقاة ا١تفاتيح: "، قاؿ 1«رًيبىةو  غىٍَتً 
خاطره ظن سوء من غَت أمارة كخركج من باب، أك ظهور من شباؾ، أك تكشف على 

 2".أجنيب، أك مكا١تة معو من غَت ضركرة

ـى  مىنٍ »كقد ركم عن عمر رضي اهلل عنو قولو: كالشك،  ةالتواجد ُب مواطن الريب .2  أىقىا
ـى  وي نػىٍفسى  ًة؛ مىقىا  3.«الظَّنَّ  ًبوً  أىسىاءى  مىنٍ  يػىليومىنَّ  فىبلى  التػٍُّهمى

 سوء تورث األشرار صحبةق(: "354، قاؿ البسيت )ت: مصاحبة أىل الفسق كالفجور .3
 يشك بأىلو. إفالزكج من أىل اجملوف، فبل غرابة  كاف، فإذا  4"باألخيار الظن

  .غض الطرؼ اآلخر كعدـ الثقة بوبي  .4

 :من صور سوء الظن: لثانيةاا١تسألة 
، كقد كردت بغَته، أك العكس ٢تا عبلقة فأيشك زكجتو، ك ب يسيء الرجل الظن فأ

زكجتو ٗتونو، كذكر  إفزكجان يظن  فأشكاكل من ىذا القبيل إىل مواقع االستشارات، منها 
 إىل التخلص من ىذهالرد من القائمُت على ا١توقع بدعوتو  كافأسبابان لسوء ظنو هبا، ف

زكجها يسيء الظن هبا إىل  فأ، كما كردت شكول أخرل من زكجة تقوؿ 5الظنوف السيئة
، كما 6تهاحد اٞتنوف، كيفتش ىاتفها كأغراضها بشكل متكرر، كتبحث عن حل ١تشكل

  7 منو.ٍلات شكول من زكجة تسيء الظن بزكجها، كتريد التخلص ٦تا تعدكر 

 

 
                                                           

1
 األلباٍلقاؿ ، (3659) :رقم ،50، ص3ج ،ُب ا٠تيبلء ُب اٟترب: باب اٞتهادكتاب ،  السننأخرجو أبو داكد ُب  

 .: حسن411، ص7، جُب صحيح أيب داكد
2
 .2173، ص5، جالمفاتيح مرقاةالقارم،  
3
 .161، صمكارم األخالقا٠ترائطي،  
4
 .100، صنزىة العقالءالبسيت،  

5
  .http://cutt.us/YIz9 .ـ7/6/1211، إسالم ويبموقع االستشارات،  

6
 . ttp://cutt.us/1GcKgh، ـ24/11/2111، اإلسالم سؤال وجواب 

7
 . http://cutt.us/ys4YJ .ـ12/4/1521، إسالم ويبموقع االستشارات،  

http://cutt.us/YIz9
http://cutt.us/1GcKg
http://cutt.us/ys4YJ
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o الزكجية: : آثار سوء الظن على العبلقة الفرع الرابع 
 ال تسلم العبلقة الزكجية من آثار سلبية لسوء الظن، كمن ذلك: 

عداـ الثقة بينهما، فقد ذكر اإلماـ الغزايل إنٕتسس أحد٫تا على اآلخر، ٦تا يؤدم إىل  .1
 ، كقد هنى اهلل كرسولو عن التجسس.1التجسس من ٙترات سوء الظن إف

اٟتب كا١تودة مع سوء الظن، فقد  يتصور اٟتقد كالتباغض كالعداكة بُت الزكجُت، فبل .2
 ا٢تمز٭تدث بينو كبُت الناس " إف نسافاإلمن آثار سوء الظن على  إفذكر ابن القيم 

 ك٭تذركف ك٭تذرىم كيلعنونو كيلعنهم كيبغضونو ببغضهم كالبغض كالعيب كالطعن كاللمز
 2".منو

األسرة كرٔتا  كيافلفة هتز  ، إىل مشاكل عائلية ٥تتالشيطافسوء الظن مدخل من مداخل  .3
 هتدمو، كتؤثر على مستقبل األبناء.

 

o التخريج الفقهي: الفرع ا٠تامس : 

 يستمر ، كضابط ىذا الظن ا١تنهي عنو "ماإساءة الظنهنى الشارع اٟتكيم عن 
، 3بو" يكلف ال ىذا إفف يستقر كال القلب ُب يعرض ما دكف قلبو ُب كيستقر عليو صاحبو

ًثَتنا اٍجتىًنبيوا آمىنيوا الًَّذينى  يىا أىيػُّهىا}ن: قاؿ تعاىل ُب النهي عن سوء الظ  بػىٍعضى  إف الظَّنِّ  ًمنى  كى
 ا١تؤمنُت عباده ناىيان  تعاىل ، قاؿ ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية: "يقوؿ[12: اٟتجرات]{ ًإٍٍبه  الظَّنِّ 
 ضبع ألف ٤تلو؛ غَت ُب كالناس كاألقارب لؤلىل كالتخوف التهمة كىو الظن، من كثَت عن

، كمن النهي عن سوء الظن قولو صلى 4احتياطان" منو كثَت فليجتنب ٤تضان، إٙتا يكوف ذلك
 كىالى  ٖتىىسَّسيوا، كىالى  اٟتىًديًث، أىٍكذىبي  الظَّنَّ  إففى  كىالظَّنَّ، ًإيَّاكيمٍ »صلى اهلل عليو كسلم: 

ابػىريكا، كىالى  ٖتىىاسىديكا، كىالى  ٕتىىسَّسيوا،  :، قاؿ القرطيب5«اناًإٍخوى  اللَّوً  ًعبىادى  ونيواكىكي  تػىبىاغىضيوا، كىالى  تىدى
                                                           

1
 .152، ص3، جاإلحياءالغزايل،  
2
 .238، صالروحابن القيم،  

 .119، ص16، جشرح النووي على مسلمالنوكم،  3
 .377، ص7، جالقرآنتفسير ابن كثَت،  4
5
 (.6064، رقم )19، ص8ما ينهى عن التحاسد كالتدابر، ج باب: األدب كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  

(6064.) 
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ا ىو هتمة ال سبب ٢تا يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أك بشرب إ٪تك٤تل التحذير كالنهي "
ظن ىنا ٔتعٌت التهمة قوؿ كمل يظهر عليو ما يقتضي ذلك. كدليل كوف ال ا٠تمر مثبلن 

يتجسس خرب ذلك  فأداء كيريد و قد يقع لو خاطر التهمة ابتنأكال ٕتسسوا" كذلك تعاىل:"
كيبحث عنو، كيتبصر كيستمع لتحقق ما كقع لو من تلك التهمة. فنهى النيب صلى اهلل عليو 

 1."كسلم عن ذلك
جىاءىٍت ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو  أـ ا١تؤمنُت صفية بنت حيي إف"كقد ركم 

 
ى
اًفًو ُب ا١ت هي سىاعىةن، ٍبيَّ إفٍسًجًد ُب العىٍشًر األىكىاًخًر ًمٍن رىمىضى كىسىلَّمى تػىزيكريهي ُب اٍعًتكى ، فػىتىحىدَّثىٍت ًعٍندى

سٍ 
ى
ـى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىعىهىا يػىٍقًلبػيهىا، حىىتَّ ًإذىا بػىلىغىٍت بىابى ا١ت ، فػىقىا ًجًد قىامىٍت تػىنػٍقىًلبي

صىاًر، فىسىلَّمىا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، ناألًمنى  ؤلفًعٍندى بىاًب أيِـّ سىلىمىةى، مىرَّ رىجي 
ا النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ا، »فػىقىاؿى ٢تىيمى ، فػىقىاالى: «ا ًىيى صىًفيَّةي بًٍنتي حييىي  إ٪تى عىلىى رًٍسًلكيمى

 الشيطاف إف»بػيرى عىلىٍيًهمىا، فػىقىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: اللًَّو يىا رىسيوؿى اللًَّو، كىكى  فاسيٍبحى 
، كى  نسافاإليػىبػٍليغي ًمنى  ٍيئنا إف خىًشيتي إٍلمىبػٍلىغى الدَّـً ، كجاء ُب شرح 2«يػىٍقًذؼى ُب قػيليوًبكيمىا شى

١تا تقرر  و سوءان ب فاما يظنإهنالنيب صلى اهلل عليو كسلم مل ينسبهما إىل  إفىذا اٟتديث "
ما غَت ألهنذلك  الشيطافيوسوس ٢تما  فأما كلكن خشي عليهما هناعنده من صدؽ إٯت

معصومُت فقد يفضي هبما ذلك إىل ا٢تبلؾ فبادر إىل إعبلمهما حسما للمادة كتعليما ١تن 
  3".بعد٫تا إذا كقع لو مثل ذلك

ىو اهتاـ الناس كٯتكن من خبلؿ ما سبق استنباط علة النهي عن إساءة الظن، ك 
 ية.إنكٗتوينهم دكف حجة، بل جملرد كساكس شيط

كذلك ١تا يسببو من التباغض  كال ٮتفى أثر شوء الظن على العبلقة الزكجية،
من كبالتايل ٯتكن ْتثو ُب باب عيوب النكاح، كالتساؤؿ عن كونو عيبان ، كالنفرةكالشحناء 

 .عدمو
                                                           

1
 .331، ص16، جالقرآنالجامع ألحكام القرطيب،  
2

، 3، جىل ٮترج ا١تعتكف ٟتوائجو إىل باب ا١تسجد باب: االعتكاؼ كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
 (.2035، رقم )49ص

3
 .281، ص4، جفتح الباريابن حجر،  
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  النكاح الفعلية: عيوب الثالثالمبحث: 

استعرضنا فيما سبق عيوبان بدنية كنفسية كخيلقية، كنستعرض فيما يأٌب عيوبان أٝتيتها  
فعلية، كىي عبارة عن أفعاؿ يقـو هبا أحد الطرفُت، كيكوف ٢تا أثر على العبلقة الزكجية، 

 ا١تواد اإلباحية، كتعاطي ا١تخدرات كا١تسكرات. إدمافالزكجية، ك  ا٠تيانةكمن ىذه األفعاؿ 

 الزوجية: الخيانةاألول:  المطلب 
تقضي ككثَتان ما من اآلفات ا١تدمرة اليت قد تؤثر على العبلقة الزكجية،  ا٠تيانةك  
 قد تقع من الرجل أك من ا١ترأة، فبل ٮتتص هبا أحد٫تا دكف اآلخر. ا٠تيانةك عليها، 

o ها:أنواعالزكجية ك  ا٠تيانة: تعريف الفرع األكؿ 
"أم عبلقة غَت شرعية يقيمها أحد الزكجُت خارج ا هنأالزكجية ب ا٠تيانةٯتكن تعريف  
 1مل يعلم".كجية، سواء علم هبا اآلخر أك إطار الز 
اليت تكوف على  يتوقف األمر فيو على اإلعجاب كاحملادثاتاألكؿ : نوعافك٢تا  

يصل إىل حد االتصاؿ اٞتنسي، كىذا النوع ىو الطامة الكربل،  الثاٍل، ك سبيل العشق
ة مع شخص من ناخيك مع شخص من اٞتنس اآلخر كىو الزنا،  خيانةُت، كينقسم إىل قسم

 .اإلناثاٞتنس نفسو كىو اللواط ُب جنس الذكور، كالسحاؽ ُب جنس 

o  الزكجية:  ا٠تيانة: أسباب الثاٍلالفرع 
 :2ما يأٌب كمن أ٫تها ة الزكجية،ناىناؾ عدة أسباب للخي 

 ضعف الوازع الديٍت كاألخبلقي. .1

 نسي ُب أحد الزكجُت.العجز كالربكد اٞت .2

                                                           
 بتصرؼ. .48ص، 5جاألسري، ها وبعض تصنيفاتها"، دليل اإلرشاد أنواعة، إن، "المقصود بالخيالسامل 1
2
أٝتاء  /.35ص، ـ1991، أبريل ة الزوجية"، مجلة كلية التربية بجامعة طنطاإن"دوافع الخيخليل بيومي،  

 .69-67ص، 5اد األسري"، دليل اإلرشة الزوجيةان"أسباب حدوث الخي، اٟتسُت
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 عدـ إشباع الناحية العاطفية ا١تتمثلة ُب اٟتب كالتقدير. .3

 ا٠تربات اٞتنسية احملرمة قبل الزكاج. .4

 عدـ القدرة على التحكم بالشهوات ككبح ٚتاحها. .5

 الشبق اٞتنسي ا١ترضي. .6

ة الزكجية، كلكنها أسباب قد ناكال يعترب كجود ىذه األسباب أك بعضها عذران للخي
   .ا٠تيانةللوقوع ُب  نسافاإلتدفع 

o  الزكجية: ا٠تيانة: آثار الثالثالفرع 
 ة الزكجية آثار مدمرة ال ٗتفى على عاقل، كمن أ٫تها:إنللخي 

 معصية اهلل عز كجل بارتكاب أحد كبائر الذنوب.  .1

 األسرة كزعزعة اجملتمع. كيافنقض ميثاؽ الزكجية كتدمَت   .2

 اب.ساآلنخطر اختبلط  .3

 يثة إىل الطرؼ اآلخر كالذرية.نقل األمراض ا٠تب .4

o  التخريج الفقهي:الرابعالفرع : 

شكلها كاضح بُت، كىو اٟترمة ا١تطلقة،  كافالزكجية أيان   ا٠تيانةحكم الشرع ُب  إف
ت كانكالنصوص الدالة على ٖترَل ىذا األمر كالتشنيع منو ُب الكتاب كالسنة كثَتة، فإذا  

، قاؿ تعاىل: ٔتجرد اإلعجاب كاحملادثات غَت ا ا٠تيانة َّ  النَّيبِّ  يىا ًنسىاءى }لضركرية فهو ٤تـر  لىٍسنتي
َّ  إف النِّسىاءً  ًمنى  كىأىحىدو   قػىٍوالن  كىقػيٍلنى  مىرىضه  قػىٍلًبوً  ُب  الًَّذم فػىيىٍطمىعى  بًاٍلقىٍوؿً  ٗتىٍضىٍعنى  فىبلى  اتػَّقىٍينتي
لرجاؿ، كُب ٥تالفتها ، فهذه اآلية ٖتدد ضوابط كاضحة للحديث مع ا[32: األحزاب] {مىٍعريكفنا

 بالقوؿ تلن ق( ُب تفسَت ىذه اآلية: "ال510معصية ألمر اهلل عز كجل، قاؿ البغوم )ت:
ىذا  كاف، فإذا  1كشهوة" فجور أم مرض، قلبو ُب الذم فيطمع الكبلـ، ترققن كال للرجاؿ

احملادثات ا١تباحة، فكيف باحملادثات اليت ييتحدث فيها ٔتا  شأفالتحذير، كىذه الضوابط ُب 
 حرمو اهلل.

                                                           
 .635، ص3، جمعالم التنزيلالبغوم،  1
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 قيلٍ }ٔتعناىا األعظم فقد كرد النهي عنها كالتشنيع من أمرىا، قاؿ تعاىل:  ا٠تيانةأما 
بً  اللَّوى  إف ٢تىيمٍ  أىزٍكىى ذىًلكى  فػيريكجىهيمٍ  كى٭تىٍفىظيوا أىٍبصىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىغيضُّوا لًٍلميٍؤًمًنُتى   * يىٍصنػىعيوفى  ٔتىا َته خى

، كقاؿ صلى اهلل [31 ،31: النور] {فػيريكجىهينَّ  كى٭تىٍفىٍظنى  أىٍبصىارًًىنَّ  ًمنٍ  يػىٍغضيٍضنى  لًٍلميٍؤًمنىاتً  كىقيلٍ 
هبذا  ا٠تيانة، كخببها أم أفسدىا. ك 1«زىٍكًجهىا عىلىى اٍمرىأىةن  خىبَّبى  مىنٍ  ًمنَّا لىٍيسى »عليو كسلم: 

 تػىٍقرىبيوا كىالى }زنان أك لواطان، كقد أٚتع ا١تسلموف على حرمتهما، قاؿ تعاىل: تكوف  فأا١تعٌت إما 
، فهذه اآلية ال تنهى عن الزنا فقط، بل تنهى [32: اإلسراء]{ سىًبيبلن  كىسىاءى  فىاًحشىةن  كاف وي إن الزِّنىا

 الى »حىت عن االقًتاب منو بفعل أسبابو، كمن النهي عن الزنا قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
  2.«ميٍؤًمنه  كىىيوى  يػىٍزٍل  ًحُتى  ٍلاالزَّ  يػىٍزٍل 

 تعاىل: قولو إىل إضافة ،القرآفأما حرمة اللواط فتدؿ عليها قصة قـو لوط ا١تذكورة ُب 
 * ليوًمُتى مى  غىيػٍري  مٍ إهني فى  مٍ إهني أىٯٍتى  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى ًإالَّ  * حىاًفظيوفى  لًفيريكًجًهمٍ  ىيمٍ  كىالًَّذينى }

، كمن السنة قولو صلى اهلل عليو [7 - 5 :ا١تؤمنوف] {اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  ذىًلكى  كىرىاءى  ابٍػتػىغىى فىمىنً 
تػيليوا ليوطو  قػىٍوـً  عىمىلى  يػىٍعمىلي  كىجىٍد٘تييوهي  مىنٍ »كسلم:  ىٍفعيوؿى  الفىاًعلى  فىاقػٍ

، فبل جدؿ إذان ُب 3«ًبوً  كىا١ت
 هنا من كبائر الذنوب.حرمة ىذه األفعاؿ ككو 

 أيًحلَّ  اٍليػىٍوـى }قاؿ تعاىل: الزكجية تعد عيبان من عيوب النكاح،  ا٠تيانة فا شكال ك   
ـي  الطَّيِّبىاتي  لىكيمي   ًمنى  كىاٍلميٍحصىنىاتي  ٢تىيمٍ  ًحلٌّ  كىطىعىاميكيمٍ  لىكيمٍ  ًحلٌّ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  كىطىعىا

 ٤تيًٍصًنُتى  أيجيورىىينَّ  آتػىٍيتيميوىينَّ  ًإذىا قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  ًمنى  تي كىاٍلميٍحصىنىا اٍلميٍؤًمنىاتً 
 فكما" :قاؿ ابن كثَت ُب تفسَت ىذه اآلية ،[5:ا١تائدة]{ فاأىٍخدى  ميتًَّخًذم كىالى  ميسىاًفًحُتى  غىيػٍرى 

 يكوف فأ كىو الرجاؿ ُب شرطها كذلك الزنا عن -العفة كىي- النساء ُب اإلحصاف شرط
الزكجية من العيوب، كما تعترب  ا٠تيانة، كيفهم من ىذا اعتبار 4"عفيفان  ٤تصنا أيضان  الرجل

                                                           
1
 :رقم ،245، ص2ج ،ُب من خبب امرأة على زكجها: باب الطبلؽكتاب ،  السننأخرجو أبو داكد ُب  
 صحيح.: 385، ص6، جُب صحيح أيب داكد األلباٍلقاؿ ، (2175)

2
 (.6810، رقم )164، ص8إٍب الزناة، ج باب: اٟتدكد كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
3
قاؿ (. 1456، رقم )57، ص4ج حد اللوطي، ُب جاء ما باب: أبواب اٟتدكد ،السننأخرجو الًتمذم ُب  

 .صحيح :456، ص3، جُب صحيح كضعيف سنن الًتمذم األلباٍل

4
 .43، ص3، جالقرآنتفسير ابن كثَت،  
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من ضوابط اعتبار العيوب  فاذكرنا فقد  ،على ضوابط اعتبار عيوب النكاح عيبان بالتخريج
 ا٠تيانة يكوف العيب ٦تا ينفر من الوطء أك من العشرة عمومان، كىذا متحقق ُب حالة فأ

لو،  خيانتوالزكجية، فقد ينفر الطرؼ ا١تعاَب من شريكو ا٠تائن، كيأىب اٞتماع ١تا يراه من 
ك٠تشيتو من كونو ٭تمل مرضان نتيجة ٦تارساتو اٞتنسية خارج إطار الزكجية، فيكوف العيب 

 متحققان ىنا.

 المواد اإلباحية:  إدمان: الثانيالمطلب  

باب ُب ىذا العصر، خاصة مع سهولة الوصوؿ إىل كىو ٦تا ابتلي بو كثَت من الش
 يتها.ناىذه ا١تواد ك٣ت

o ها:أنواع بيافا، ك إدماهن: تعريف ا١تواد اإلباحية، كمفهـو الفرع األكؿ 
كسائط تظهر فيها مشاىد للعورات، أك أشخاصان  :اهنأتعرؼ ا١تواد اإلباحية ب 
 .الفاحشةٯتارسوف 
 1ـو فيو الشخص ٔتتابعة ا١تواد اإلباحية"."سلوؾ مفرط قهرم يق فهو: اإدماهنأما  
، منها ما ينشر عرب اجملبلت الورقية، كمنها ما يكوف على شبكة أنواعكا١تواد اإلباحية  

ًتنت، كىذا النوع يكوف عبارة عن صور أك أفبلـ، كاألفبلـ ُب غالبها عبارة عن "مشاىد ناإل
   2حية".٘تثيلية تبث عرب قنوات كدكر سينما متخصصة بنشر اإلبا

o  اإلباحية: إدماف: أسباب الوقوع ُب الثاٍلالفرع 
 : 3ما يأٌب اإلباحية إدمافأىم أسباب الوقوع ُب من  

 ضعف الوازع الديٍت كاألخبلقي. .1

 ا٠تربات اٞتنسية احملرمة قبل الزكاج. .2

 يتها.ناسهولة الوصوؿ إىل ىذه ا١تواد ك٣ت .3

                                                           
1

 .cutt.us/kgmtjhttp//:، ـ32014/6/، األفالم اإلباحية تدمير للفرد والمجتمع إنإدماٞتزيرة،  

2
 .32، صالمواقع اإلباحيةالقدىي،  
3

 .83ص، 2ج، 1"، دليل اإلرشاد األسري"مشكلة إدمإن الزوج األفالم اإلباحية، كداد العيسى 

http://cutt.us/kgmtj
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 اٞتهل ٔتساكئها كأضرارىا ا١تدمرة. .4

 اٞتنسي ُب أحد الزكجُت يدفع إىل سد اٟتاجة ٔتتابعة ا١تواد اإلباحية.العجز كالربكد  .5

o آثار مشاىدة ا١تواد اإلباحية على اٟتياة الزكجية: :الفرع الثالث 
اليت أجريت ُب مناطق ٥تتلفة من العامل آثاران مدمرة  ةالدراسات الكثَت  أكضحت 

 :1خصوصان، كمن أ٫تها ما يأٌب للمواد اإلباحية على اٟتياة عمومان، كعلى اٟتياة الزكجية
 عزاؿ عن الناس.ناالضيق الصدر، كالعصبية الزائدة، ك  .1

األفبلـ اإلباحية يؤدم إىل ٖتقيق اإلشباع الذاٌب للرغبة، األمر الذم ينعكس سلبان  إدماف .2
 على االستمتاع با١تمارسة اٞتنسية مع الطرؼ اآلخر.

ة كبعيدة عن الواقع، فيحاكؿ الزكج ما يعرض ُب األفبلـ عبارة عن مشاىد ٘تثيلية معدل .3
 تطبيقها ُب ا١تمارسة الواقعية، األمر الذم يؤدم إىل الضرر بالزكجة ككثرة ا١تشاكل.

 شغاؿ الذىن ٔتشاىد األفبلـ.إناالبتعاد عن األسرة كإ٫تاؿ الواجبات بسبب  .4

 ٍب منكثرة ا٠تياالت كاألفكار الشاذة تؤدم إىل ارتفاع الرغبة ُب ا١تمارسة اٞتنسية، ك  .5
   .يكوف ىناؾ احتماؿ كبَت للوقوع ُب الزنا أك اللواط

 

o التخريج الفقهي:سا٠تام الفرع : 
 قيلٍ }أمر اهلل عز كجل بغض البصر، كهنى عن النظر إىل احملرمات، قاؿ تعاىل: 
 * يىٍصنػىعيوفى  ٔتىا خىًبَته  للَّوى ا إف ٢تىيمٍ  أىزٍكىى ذىًلكى  فػيريكجىهيمٍ  كى٭تىٍفىظيوا أىٍبصىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىغيضُّوا لًٍلميٍؤًمًنُتى 

 إف، فا١تؤمن مأمور [31 ،31: النور] {فػيريكجىهينَّ  كى٭تىٍفىٍظنى  أىٍبصىارًًىنَّ  ًمنٍ  يػىٍغضيٍضنى  لًٍلميٍؤًمنىاتً  كىقيلٍ 
 اللَّوى  إف»النظرة بريد الزنا كما يقاؿ، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  ألفيغض بصره عن اٟتراـ، 

ـى  اٍبنً  عىلىى كىتىبى  ، العىٍُتً  فىزًنىا ٤تىىالىةى، الى  ذىًلكى  أىٍدرىؾى  الزِّنىا، ًمنى  حىظَّوي  آدى  لسافال كىزًنىا النَّظىري
ٍنًطقي،

ى
بيوي  كيلَّوي  ذىًلكى  ييصىدِّؽي  كىالفىرٍجي  كىتىٍشتىًهي، ٘تىىٌتَّ  كىالنػٍَّفسي  ا١ت ، فهذه األدلة كغَتىا 2«كىييكىذِّ

ُب متابعة  إفواد اإلباحية، أما ما زعمو البعض من تدؿ داللة كاضحة على حرمة مشاىدة ا١ت
األفبلـ تعليمان للجاىل بكيفية اٞتماع، كٖتفيزان للمصاب بالفتور فهذا ال صحة لو كيرفضو  

                                                           
1
 بتصرؼ.. 84ص، 2ج، 1"، دليل اإلرشاد األسريالزوج األفالم اإلباحية إن"مشكلة إدم، كداد العيسى 

2
 (.6243، رقم )54، ص8زنا اٞتوارح دكف الفرج، ج باب: إفاالستئذ كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
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كل عقل سليم، فعبلج ىذه األمور ال يتم ٔتشاىدة أفبلـ يطلع فيها على ما حـر اهلل من 
 ة معدلة بواسطة التقنيات.العورات، ككثَته منها ما ىو إال مشاىد ٘تثيلي

عيبان من عترب ا يإدماهن إفالناظر ُب آثار ا١تواد اإلباحية كأضرارىا يتبُت لو جليان ك 
ذلك فيما  بيافٗتر٬تان على ما ذكرناه من ضوابط اعتبار العيوب، ك  ، كذلكعيوب النكاح

 يأٌب:

مر متحقق ُب من ضوابط اعتبار العيوب كوهنا منفرة من العشرة، أك من الوطء، كىو أ .1
ا تؤدم إىل إصابة ا١تبتلى هبا هنأمشاىدة األفبلـ اإلباحية، فقد تبُت لنا من آثارىا 

و قد يسبب النفور من إنعزاؿ عن الناس، كىذا أمره منفره من العشرة، كما ناالبالعصبية ك 
 الوطء لرغبة الطرؼ ا١تصاب ٔتمارسات جنسية شاذة يشاىدىا ُب األفبلـ اإلباحية.

ط اعتبار العيوب كذلك عدـ االستمتاع با١تمارسة اٞتنسية، كىذا األمر كمن ضواب .2
بفعل التأثر با١تشاىد  عنده تحقق االشباعمتحقق عند مدمن األفبلـ اإلباحية ل

 .اإلباحية

رة ٗتر٬تان على اإلباحية من عيوب النكاح ا١تؤث إدماف إفكبالتايل ٯتكننا القوؿ ب
 ٌب اٟتديث عن ىذا فيما ىو قادـ.الضوابط ا١تذكورة، كىل يفرؽ بو؟ يأ
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  المخدرات إدمانالثالث: المطلب : 

ىذه ا١تواد ليس باألمر اٞتديد، فقد ٖتدث الفقهاء عن اٟتشيشة  إدمافك 
 أحدان منهم مل يتطرؽ العتبارىا عيبان من عيوب النكاح.  إف، إال 1كأحكامها

o  ها:أنواعا، ك إدماهنالفرع األكؿ: تعريف ا١تخدرات، كمفهـو 
ا "٣تموعة من العقاقَت اليت تؤثر على النشاط الذىٍت كاٟتالة هنأتعرؼ ا١تخدرات ب 

النفسية ١تتعاطيها، إما بتنشيط اٞتهاز العصيب ا١تركزم، أك بإبطاء نشاطو، أك بتسببها 
 2با٢تلوسة أك التخيبلت".

 فألدرجة  و "التعاطي ا١تتكرر ١تادة أك مواد ٥تدرةإنىذه ا١تواد ب إدمافكيعرؼ  
 3قطاع".ؤلنشغاؿ شديد بالتعاطي، كعجز أك رفض لإنا١تتعاطي يكشف عن 

 :4ها ثبلثةأنواعك 
 .كاألفيوف كالقات كاٟتشيش، :طبيعية٥تدرات  .1
 .كا٢تَتكين كا١تورفُت،: مصنعة ٥تدرات .2

 للمخدرات التأثَتات نفس كٖتدث كيميائية عناصر من تركيبها كيتم: ٗتليقية ٥تدرات .3
 .كا١تهلوسات كا١تهدئات كا١تسهرات، ا١تنومات: مثل صنعة،كا١ت الطبيعية

 

o  ا١تخدرات: إدماف: أسباب الوقوع ُب الثاٍلالفرع 
 :5ما يأٌب دمافمن أسباب الوقوع ُب براثن اإل 

 ضعف الوازع الديٍت كاألخبلقي. .1

 التأثر بأصدقاء السوء. .2

                                                           
 .اإلنصاف، كا١ترداكم ُب المجموع ، كالنوكم ُبالفتاوى الكبرى٦تن ٖتدث عن ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب  1
2
  ،  .6، صاالتجار بالمخدراتمظلـو
3
 .13، صوالمجتمعالمخدرات سويف،  
4
  .11ص، األضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدراتالعمرم،  

5
 . بتصرؼ.241ص، 1ج، 1"، دليل اإلرشاد األسري"تعاطي الزوج المسكرات والمخدرات، افالنقيث 
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 عدـ االستغبلؿ األمثل لوقت الفراغ. .3

االغًتاب كالقهر االجتماعي، كالرغبة ُب التخلص من الضغوطات النفسية كاالحساس ب .4
  ذلك بتعاطي ا١تخدرات.

 

o  ا١تخدرات على اٟتياة الزكجية: إدماف: آثار الثالثالفرع 
 :1آثاران ضارة على اٟتياة الزكجية، من أ٫تها دمافيًتؾ اإل 

 ؼ اآلخر.عزاؿ كإ٫تالو للطر اآلنطوائية ك اآلنضعف العبلقة الزكجية نتيجة ميل ا١تدمن إىل  .1

 تشار العنف األسرم.إنكثرة ا١تشاكل كا٠تصومات ك  .2

 راؼ.٨تاالالقدكة داخل األسرة كتعرض األبناء ٠تطر  فقداف .3

 تدىور الصحة العامة للمدمن، كتأثر رغباتو كقدراتو اٞتنسية بذلك. .4

 إىل تدمَت اٟتياة الزكجية كحصوؿ الفرقة. دمافكثَتان ما يؤدم اإل .5

o  فقهي:: التخريج الالرابعالفرع 
 الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا}حرمت الشريعة اإلسبلمية تناكؿ ا١تخدرات كا١تسكرات، قاؿ تعاىل: 

ٍيًسري  ا٠ٍتىٍمري  اإ٪تى  آمىنيوا ـي  صىابي ناألكى  كىاٍلمى  لىعىلَّكيمٍ  فىاٍجتىًنبيوهي  الشيطاف عىمىلً  ًمنٍ  رًٍجسه  كىاأٍلىٍزالى
نىكيمي  ييوًقعى  إف الشيطاف ييرًيدي  اإ٪تى *  تػيٍفًلحيوفى  اكىةى  بػىيػٍ ٍيًسرً  ا٠ٍتىٍمرً  ُب  كىاٍلبػىٍغضىاءى  اٍلعىدى  كىيىصيدَّكيمٍ  كىاٍلمى

ةً  كىعىنً  اللَّوً  ذًٍكرً  عىنٍ  ، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: [91،  91: ا١تائدة] {ميٍنتػىهيوفى  تيمٍ نأ فػىهىلٍ  الصَّبلى
ـه  ميٍسًكرو  كيلُّ » ا ُب حكمها من ، فهذه النصوص تدؿ على ٖترَل ا٠تمر، ككل م2«حىرىا

 حراـ مسكر كل قولو ٔتطلق كاستدؿق(: "852ا١تسكرات، قاؿ اٟتافظ ابن حجر )ت:
 النوكم جـز كقد كغَتىا اٟتشيشة ذلك ُب فيدخل شرابا يكن مل كلو يسكر ما ٖترَل على

 ٭تدث ما با١تشاىدة ٖتدث األهن مكابرة كىو ٥تدرة اهنأب آخركف كجـز مسكرة اهنأب كغَته
، كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: 3"فيها ماؾهناالك  عليها كا١تداكمة كالنشأة ربالط من ا٠تمر

                                                           
1
 . بتصرؼ.244ص، 1ج، ا١ترجع السابق 
2
، رقم 66، ص5ذ إىل اليمن، جبعث أيب موسى كمعا باب: ا١تغازم كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  
(4341.) 

3
 .45، ص10، جفتح الباريابن حجر،  
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 حراـ العقل تغيب إفف طرب كال نشوة بو ٖتصل مل إفك  حراـ وإنف العقل يغيب ما ككل"
ى حرمة تناكؿ ا١تخدرات كا١تسكرات ١تا فيها من ، فيدؿ ذلك كلو عل1"ا١تسلمُت بإٚتاع

 إىل الضرر بالنفس كباآلخرين. تغييب العقل، األمر الذم يؤدم
 ،عيوب النكاح ٗتر٬تان على الضوابطكبالتايل نعد تناكؿ ا١تخدرات كا١تسكرات من  

من ضوابط اعتبار العيوب كوف العيب ٦تا يؤدم إىل النفرة، أك ٮتشى تعديو  إففقد ذكرنا 
ات، فقد تبُت إىل الطرؼ اآلخر كالذرية، ك٧تد ىذا متحققان ُب من يتناكؿ ا١تخدرات كا١تسكر 

 األمر الذم يؤدم إىل ٢تا آثاران ضارة على حياة ا١تدمن عمومان كصحتو خصوصان، فألنا 
نفسيان  حالة ا١تبتلى هبا لًتدمنظران  كعدـ االستمتاع بو من اٞتماع،ك  ،النفرة من العشرة

ب أك آثاره إليهم بسب دمافتقاؿ ىذا اإلنالالطرؼ اآلخر كالذرية عرضة  كما أف،  كبدنيان 
 احتكاكهم الدائم با١تبتلى كتعاملهم معو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .211، ص34، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  
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 العيوب إثبات طرق: الثالث الفصل:  

استعرضنا ُب الفصوؿ السابقة ٪تاذج من عيوب النكاح، نتطرؽ ُب ىذا  إفبعد 
الفصل إىل طرؽ إثبات ىذه العيوب، حيث تنقسم إىل طرؽ شرعية، كطرؽ طبية، ٍب نبحث 

 سابقة بواسطة ىذه الطرؽ.ما ٯتكن إثباتو من العيوب ال
 

o الشرعية الطرق: األول المبحث. 
  .اإلقرار: األكؿ ا١تطلب
 .)الشهادة( البينة: الثاٍل ا١تطلب
  .اليمُتالنكوؿ عن : الثالث ا١تطلب

o منها الشرع وموقف الطبية الطرق: الثاني المبحث. 
طرؽ إثبات العيوب البدنية.ا١تطلب األكؿ: 

العيوب النفسية.: طرؽ إثبات الثاٍلا١تطلب 

 ا١تطلب الثالث: طرؽ إثبات العيوب الفعلية.
 ا١تطلب الرابع: موقف الشريعة اإلسبلمية من الطرؽ الطبية.
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o الشرعية الطرق: األول المبحث: 

ذكر الفقهاء ٚتلة من الطرؽ الشرعية ُب إثبات العيوب، كنذكر ىنا أىم ىذه 
 ب.يثبت هبا من العيو  فأالطرؽ، كما ٯتكن 

 اإلقرار: األول المطلب: 

يثبت  فأما ٯتكن  بيافكىو أكؿ طرؽ إثبات عيوب النكاح، كنتناكلو ىنا بإ٬تاز مع 
 بو من العيوب سالفة الذكر.

o مشركعيتو بيافك  الفرع األكؿ: تعريف اإلقرار: 

 كنتناكؿ ذلك ُب مسألتُت: 

 ا١تسألة األكىل: تعريف اإلقرار:
و إنتعريف اٟتنفية، حيث عرفوا اإلقرار ب كمنهاقرار، ذكر الفقهاء تعريفات ٥تتلفة لئل 

رب حكمو خو "نأككرد تعريف لو عند ا١تالكية ب، 1"نفسو على الغَت حق ثبوت عن إخبار"
 ىو، كقاؿ اٟتنابلة: "3"عليو لغَته ْتق إخبار، كقاؿ الشافعية: "ىو 2قاصر على قائلو"

أكضح ىذه  فأكأرل  ،4"أخرس إشارة أك كتابة أك بلفظ عليو ما ٥تتار مكلف إظهار
ٯتكن ك  لتعريفي اٟتنفية كالشافعية حظ من الصحة، كاف إفالتعريفات تعريف اٟتنابلة، ك 

عن ثبوت عيب من عيوب النكاح فيو، حقان للطرؼ  و إخبارناتعريف اإلقرار بالعيب ب
 اآلخر.

 : مشركعية اإلقرار: الثانيةا١تسألة 

                                                           
1
 .2، ص5، جالحقائق نتبييالزيلعي،  
2
 .397، ص3، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
3
 .3ص 3، جوعميرة قليوبي حاشيتاالقليويب كعمَتة،  
4
 .389، ص5، جإلراداتمنتهى االفتوحي،  
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، فمن الكتاب قولو تعاىل: كاإلٚتاع تاب كالسنةالكاإلقرار مشركع، كدليل مشركعيتو  
اءى  بًاٍلًقٍسطً  قػىوَّاًمُتى  كيونيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا} ، [135: النساء]{ أنفيًسكيمٍ  عىلىى كىلىوٍ  لًلَّوً  شيهىدى

على نفسو، ك٦تا يدؿ على مشركعية  كافإىل اإلقرار باٟتق كلو   نسافاإلفهذه اآلية تدعوا 
 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  رىجيله  أىتىىمن السنة ما ركاه أبو ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: "اإلقرار 

ٍسًجًد، ُب  كىىيوى  كىسىلَّمى 
ى
، إٍل اللًَّو، رىسيوؿى  يىا: فػىقىاؿى  فػىنىادىاهي  ا١ت  عىلىٍيوً  رىدَّدى  حىىتَّ  عىٍنوي  فىأىٍعرىضى  زىنػىٍيتي

، أىٍربىعى  ، أىٍربىعى  نػىٍفًسوً  عىلىى ًهدى شى  فػىلىمَّا مىرَّاتو : فػىقىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبُّ  دىعىاهي  شىهىادىاتو
 عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبُّ  فػىقىاؿى  نػىعىٍم،: قىاؿى  «أىٍحصىٍنتى  فػىهىلٍ : »قىاؿى  الى،: قىاؿى  «جينيوفه  أىًبكى »

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخذ  فأ، ككجو الداللة ىنا 1"«فىاٍرٚتييوهي  بًوً  اٍذىىبيوا: »كىسىلَّمى 
  تأكد من سبلمة عقلو، فيكوف اإلقرار مشركعان. فأبعد بإقرار الرجل على نفسو 

العيب موجودان قبل الدخوؿ أك  كاف، سواء  كاإلقرار بعيوب النكاح أمر مطلوب 
 مىنٍ »هلل عليو كسلم: حدث بعده، كذلك ١تا أمرنا بو من الصدؽ كعدـ الغش، قاؿ صلى ا

من التدليس الذم إخفاء العيب كعدـ اإلقرار بو قبل العقد  كما أف،  2«ًمنَّا فػىلىٍيسى  غىشَّنىا
يار  إهن٠تيار الفسخ الذم يؤدم إىل  ان مثبت كافهنينا عنو، كقد يؤدم إىل ضرر بالغ، لذلك  

ت ىذه األسرة أصبلن، األسرة بعد بناءه، كلو علم اآلخر بالعيب ١تا رضي بو ك١تا بني كياف
قاؿ  ينهار ٥تلفان أضراران ٥تتلفة، إفتبٌت على جرؼ ىار ال يلبث  إفكعدـ بناءىا خَت من 

 كقت هبا عا١تا يكوف الأ العيوب، هبذه ا٠تيار ثبوت شرط "كمن: ق(620)ت:  ابن قدامة
 نعلم ال. لو خيار فبل فرضي، بعده أك العقد، ُب هبا علم إفف بعده، هبا يرضى كال العقد،

كالقاعدة  ، كبالتايل تكوف ىناؾ ٚتلة من األضرار ا١تًتتبة على عدـ اإلقرار،3خبلفان" فيو
يقر بالعيب، ليتخَت اآلخر بُت إمضاء  فأفينبغي إزالة الضرر بالشرعية تقوؿ: الضرر يزاؿ، 

 النكاح أك فسخو.

                                                           
1
 (.6815، رقم )165، ص8ال يرجم اجملنوف كاجملنونة، ج: اٟتدكد كتاب ،صحيحوأخرجو البخارم ُب  

2
 1قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم من غشنا فليس منا، ج باب:: اإلٯتاف كتاب ،صحيحومسلم ُب  أخرجو 

 (.101، رقم )99ص
3
 .187ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
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 كل عيب  منو ُباإلقرار ال بد  فأيقر بكل عيب فيو؟ أرل  إفكىل الواجب عليو  
 بعدـ ٛتلهاابة، كتيقنت ا١ترأة ناإلالزكجية إذا عـز الفاعل على التوبة ك  ا٠تيانةباستثناء عيب 

 على نفسو كالتوبة، كاهلل أعلم. نسافاإلمن الزنا، كذلك ١تا كرد من الدعوة إىل سًت 

o  1بعيوب النكاح : شركط اإلقرارالثاٍلالفرع: 
ٔتن منها أذكر ىنا ما يتعلق  فأكأكد  ،حيحان شركطان لئلقرار حىت يقع صذكر الفقهاء  

 ىي كالتايل:ك  يقر بعيب فيو،
 .كا١تكره اجملنوفعتبار إلقرار ، فبل اغَت مكره إكراىان ملجئان  كوف ا١تقر عاقبلن ٥تتاران ي فأ .1

 غَت متهمو ُب إقراره، فقد يقر أحد٫تا بعيب فيو كذبان لغاية ما.يكوف ا١تقر  فأ .2

 ال ىازالن. يكوف جادان ُب إقراره فأ .3

 الة على اٞتـز كاليقُت، فبل يستخدـ عبارات تثَت الشك أك الظنوف.تكوف الصيغة د فأ .4

   .يعلق اإلقرار على شرط الأ .5

يكذب إقراراه كاقع اٟتاؿ، كما لو أقر بإصابتو ٔترض فأثبت الفحص الطيب أك الواقع  أال .6
 خطأ كبلمو.

 

o :الفرع الثالث: ما يثبت باإلقرار من العيوب  
 إفو، ثبتت بو كل العيوب ا١تذكورة، ك كانذا كقع اإلقرار مستوفيان ٚتيع شركطو كأر إ 

 العيوب اليت يصعب الكشف عنها طبيان. جانبأكرب ُب  اٟتاجة إليوت كان
 أقر إفقو٢تم عن العنُت: " كقد نص الفقهاء على ثبوت العيوب باإلقرار، كمن ذلك 
 كيؤجل عجزه، ثبت فنكل، ٯتينو كطلبت نكرأ أك بو، إقراره على ببينة ثبت أك بالعجز،

 وإن ثبت كطئها عن أقر بعجزه أك ان عنين بكونو أقر إففكمن ذلك أيضان قو٢تم:"، 2"سنة
 3".عنُت

                                                           
1
الشرح الكبير  الدسوقي،./ 223، ص7، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل /.109ص ،5ج ،المغني ،ةقدام ابن 

 .391، ص15، جالقناع كشافالبهوٌب،  ./595، ص5، جوحاشية الدسوقي

2
 .200ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
3
 .279، ص16، جالمجموعالنوكم،  
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باإلقرار،  ثبوتوكل منها ٯتكن   فأكلو استعرضنا العيوب سالفة الذكر لوجدنا 
ضاء كتعطلت قدرتو ا٠تصية أك الربكستات إذا استؤصلت منو ىذه األع سرطاففا١تصاب ب

للطرؼ  حىت ال يكوف ىناؾ غش كتدليس أصبلن، يقر بذلك إف عليو كاف،  اإل٧تابعلى 
الوصوؿ إىل النشوة اٞتنسية ُب ىذه األحواؿ، ٦تا يوىم ا١ترأة  وٯتكن الرجل فأاآلخر، خاصة 

ىل كال تكوف ىناؾ حاجة للجوء إو سليم معاَب، فبل بد حينها من اإلقرار لتعرؼ حقيقتو، إن
من  ٭تاؿ إىل من يفحصو يقر عنده أك فأفإما  فإذا كصل األمر إىل القاضي، كالطب القضاء

 . أىل الطب كا٠تربة
ت أموران ظاىرة كان إفتاج فيها أيضان إىل اإلقرار، فهي ك ٭تكاضطرابات القذؼ 

١تن  أحيل أنكر إفية، ك أقر ففي إقراره كفا إفالزكج قد يقر هبا كقد ينكر، ف إفللزكجة، إال 
 يفحصو كما سيأٌب.

الرحم أك الفرج  سرطافا١ترأة مطالبة كذلك باإلقرار ٔتا أصاهبا من عيوب نإتة عن ك  
اإلقرار دكف حاجة للجوء إىل الوسائل الطبية ك ىبوط الرحم، كتثبت ىذه العيوب ُب حاؿ أ

 أك غَتىا.
ة أك نفسية بدني كباٞتملة، فالواجب على الطرفُت اإلقرار بكل ما فيهما من عيوب 

للحقيقة،  بيافُب اإلقرار من  ١تا ما دامت مؤدية إىل الضرر، كذلك ،أك خلقية أك غَتىا
كٕتنب لئلضرار بالغَت، كتسريع لئلجراءات القضائية، فبل ٭تتاج القاضي حينها إىل إحالة 

الزكجية ١تن سًت اهلل عليو كعـز  ا٠تيانةإىل الطب لفحصو، كيستثٌت من ذلك حالة ا١تعيب 
  .تعاىل يسًت على نفسو كيتوب إىل اهلل فأعلى التوبة، فاألكىل 

o :الفرع الرابع: الرجوع عن اإلقرار 
و أكره نأو أصيب ّتنوف أك نأمدعيان  أقر شخص بعيب فيو ٍب رجع عن إقراره إفك  

 كحقوؽ اآلدميُت، حقوؽ أما: "الفقهاءمل يقبل منو ذلك، قاؿ  كاذب  أنوأك  على اإلقرار،
 ُب نعلم كال ،عنها رجوعو يقبل فبل كالكفارات، كالزكاة بالشبهات، تدرأ ال اليت تعاىل اهلل
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، ببينة كذبمن جنوف أك إكراه ك  إثبات ما ادعاه الواجب عليو فأكذكركا ، 1"خبلفا ىذا
 2األصل سبلمتو من اٞتنوف كاإلكراه. ألف

 

 البينة )الشهادة(:: الثاني المطلب 

من كسائل إثبات عيوب النكاح، كنستعرض فيما كالبينة أك الشهادة تعد كذلك 
 يأٌب مفهومها كشركطها كما يثبت هبا من العيوب.

o  كحكم ٖتملها كأدائها مشركعيتها بيافالفرع األكؿ: تعريف البينة ك: 
 للغَت ْتق القاضي ٣تلس ُب الشهادة بلفظ فاعي عن إخبارا "هنأهناتعرؼ الشهادة ب 

بعيوب النكاح على ىذا النحو، فيقاؿ: إخبار عن ، كٯتكن تعريف الشهادة 3"آخر على
 عليو.ُب ا١تشهود  بلفظ الشهادة ُب ٣تلس القاضي بثبوت عيبو  فاعي

 بًاٍلًقٍسطً  قػىوَّاًمُتى  كيونيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا}كمن األدلة على مشركعيتها قولو تعاىل:  
اءى  ٍينً الٍ  أىكً  أنفيًسكيمٍ  عىلىى كىلىوٍ  لًلَّوً  شيهىدى  .[135: النساء]{ كىاأٍلىقػٍرىًبُتى  وىاًلدى

كالدليل على ، 4كٖتمل الشهادة كأداؤىا فرض كفاية على من علم هبا أك دعي إليها 
اءي  يىٍأبى  كىالى }فرضيتها قولو تعاىل:   أمانةالشهادة  كما أف،  [282: البقرة]{ ديعيوا مىا ًإذىا الشُّهىدى
  .األمانات٬تب أداؤىا كسائر 

 : ٫5تا ،ىناؾ سببُت لوجوب أداء الشهادة فأ٦تا سبق  كيتبُت
، كصورة ذلك ُب مسألة عيوب النكاح الشاىد من الشهادة إيفاء اٟتق صاحب طلب .1

اٟتضور إىل ٣تلس القضاء للشهادة  –طبيب أك غَته  –ييطلب ٦تن لو دراية بالعيب  فأ
 على ذلك.

                                                           
1
 .302، ص20، جالمجموعالنوكم، / .120ص ،5ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 .370، ص15، جالقناع كشافالبهوٌب،  
3
 .129، صالتعريفات، اٞترجاٍل 
 .223، ص20، جالمجموعالنوكم، /.128ص ،10ج ،المغني ،قدامة ابن4

5
 .341، ص4، جدرر الحكامأفندم،  
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ُب شخص،  بثبوت عيب يعلم يقينان  كاف، فإذا  اٟتق صاحب حق ضياع من ٮتاؼ فأ .2
يضيع حق ا١تدعي، كجب  إفمل يشهد  إفىذا الشخص منكران للعيب، كخشي  كافك 

 عليو أداء ىذه الشهادة.

 

٦تن ال  كافكيسقط الفرض عمن خشي على نفسو ضرران ُب حاؿ أداء الشهادة، أك  
 1٭تتاج إىل التبذؿ للتزكية. كافتقبل شهادتو، أك  

o  ادة ُب عيوب النكاح:: شركط قبوؿ الشهالثاٍلالفرع 
أذكر منها ىنا ما ٭تتاج إليو  يشًتط لتحمل الشهادة كأدائها ٚتلة من الشركط، 

 تنطبق على عيوب النكاح كعلى غَتىا، كىي شركط عامة للشهادة على عيوب النكاح،
 :كالتايل  ىيك 

 شهادة تقبل ال حىت مسلما، عليو ا١تشهود كاف إذا الشاىد إسبلـشرط عاـ، كىو " .1
 كال الغَت، على القوؿ تنفيذ كىو الوالية، معٌت فيها الشهادة ألف ا١تسلم؛ على فرالكا
 2".عليو لو شهادة فبل للكافر، كالية

 ألففبل يتحمل اجملنوف كال األعمى، ، 3كالبصر شركط التحمل، كتنحصر ُب العقل .2
تفاء عيوب النكاح كفق ما ذكرنا من ضوابطها ٖتتاج إىل نظر كمعاينة، فبل ٯتكن االك

 فأ، أما البلوغ فبل يشًتط للتحمل، فقد ذكر ابن قدامة فيها بالسماع أك اللمس مثبلن 
 بيافالص كاف كلذلكالصيب إذا شهد شيئان قبل بلوغو ٍب شهد بو بعد البلوغ قبل منو، "

 كابن كاٟتسُت، كاٟتسن، كربكا؛ إف بعد عنو يرككف كسلم عليو اهلل صلى النيب زمن ُب
 4."الركاية معٌت ُب كالشهادة جعفر، كابن الزبَت، كابن بشَت، بن كالنعماف عباس،

                                                           
1
 .129ص ،10ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 .280، ص6، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
3
 .266، ص6ا١ترجع السابق، ج 

4
 .185ص ،10ج ،المغني ،قدامة ابن 
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 يكوف الشاىد عاقبلن، فبل اعتبار لشهادة الصيب كاجملنوف. فأ 1أكؿ شركط األداءك  .3

 يكوف الشاىد بالغان، كىو ما ذىب إليو اٞتمهور. فأ .4

 يكوف الشاىد عدالن سليمان من الفسق. فأ .5

 .يكوف متيقظان ضابطان ١تا يشهد بو فأ .6

 يكوف الشاىد متهمان ُب شهادتو. أال .7

يطلع عليو الرجاؿ من عيوب النساء ُب ركاية عن اٟتنفية اشًتاط العدد إال فيما ال  .8
 كاٟتنابلة.

تكوف بلفظ أشهد عند اٞتمهور،  فأكار من ا١تدعى عليو، ك إنيسبق الشهادة  فأ .9
 تايل ال تقبل شهادة األخرس عندىم.كبال

 

o لشهادة من العيوب: الفرع الثالث: ما يثبت با 
ما ٯتكن اعتماد الشهادة فيو ىي العيوب  فأ٬تد الناظر ُب العيوب سالفة الذكر  

ا٠تيليقية كالفعلية دكف العيوب البدنية كالنفسية، كذلك لكوف العيوب البدنية كالنفسية تتمثل 
ليقرر ي ضُب أمراض يتم الكشف عنها بواسطة الطب، كيرفع فيها األطباء تقريرىم إىل القا

 ما يراه مناسبان، حيث يشكل التقرير قرينة، كسيأٌب اٟتديث عن ىذه القرائن فيما ىو قادـ.
كر فيما يأٌب ٪تاذج ، كنذ غالبان  أما العيوب ا٠تيليقية كالفعلية فيحتاج فيها إىل الشهود 

  منها للتوضيح.
فحص فالعيوب ا٠تيليقية مثل القذؼ كالشتم كالكذب كسوء الظن أمور ال يكشفها 

ة أك العكس، أخذ بشهادهتم، نبلان قذؼ فنبلف فأىناؾ شهود يشهدكف  كافطبيب، فإذا  
  2.ذكرين حرين عدلُت الفقهاء كاشًتطوا فيو شاىدينحد القذؼ الذم ٖتدث عنو  كىذا

                                                           
1

 المختار الدرعابدين،  ابن./ 144ص ،10ج ،المغني ،قدامة ./ ابن267، ص6، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
القليويب  ./165، ص4، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي،/ .473ص ،5ج ،عابدين ابن وحاشية

 .128، ص1، جوسائل اإلثباتزحيلي، ./ ال324ص 4، جوعميرة قليوبي حاشيتاكعمَتة، 

2
 .226، ص4، جبداية المجتهد./ ابن رشد، 32، ص5ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 
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الزكجية  ا٠تيانةتكوف ُب الشهادة على  فأأما الشهادة ُب العيوب الفعلية فيمكن  
دة على تعاطي ا١تسكرات كا١تخدرات، ككذلك الشهادة على بالزنا أك اللواط، كالشها

الزكجية بالزنا تكوف الشهادة من أربع شهود على رؤية  ا٠تيانةمشاىدتو لئلباحية، ففي 
قاؿ ُب  ، كاللواط مثلو،1تكوف الرؤية صحيحة بدخوؿ ا١تيل ُب ا١تكحلةك ا١تشهود عليو يزٍل، 

 2."الشهادة ُب كالزنا كافف اٟتد ُب كالزنا ونأل أربعة إال اللواط ُب يقبل كالاجملموع: "
كيثبت تناكؿ ا١تخدرات كا١تسكرات بالشهادة أيضان، فقد نص الفقهاء على اشًتاط  

 .، كا١تخدرات تقاس عليو3شاىدين ُب إثبات الشرب على من شرب ا٠تمر

o  أثر الرجوع عن الشهادة:: الرابعالفرع 
شهادهتم قبل اٟتكم مل يقض القاضي ُب رجعوا  إفالشهود  إفذىب الفقهاء إىل  

عليهم حد القذؼ، كاختلف  كافعلى شخص بالزنا  ت شهادهتم كان إفهبذه الشهادة، ك 
فيمن ٬تب عليو اٟتد منهم، فمن الفقهاء من قاؿ بوجوب اٟتد على ٚتيعهم، كىو قوؿ أيب 

 اإلماـ ، كقاؿعن اٟتنابلة، كُب ركاية أخرل ٭تد الثبلثة دكف الراجع الركايتُتحنيفة كإحدل 
  4.اٟتد ٬تب على الراجع دكف الثبلثة فأالشافعي ب

 

 

 

 
                                                           

1
 .287، ص20، جالمجموعالنوكم، / .78ص ،9ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 .252، ص20، جالمجموعالنوكم،  
3
، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي،./ 40ص ،4ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 
 ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، ابن./ 170ص ،10، جالطالبين روضة النوكم،./ 353، ص4ج
 .433ص ،26ج
4
النوكم، / .333ص ،26ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، / ابن.73ص ،9ج ،المغني ،قدامة ابن 

 .277، ص20، جالمجموع
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 اليمين: عن النكول: الثالث المطلب 

 تثبت بو العيوب، كفيما يأٌب تفصيل ذلك. فأ٦تا ٯتكن  كالنكوؿ عن اليمُت

o :كحقيقتواليمُت النكوؿ عن تعريف  الفرع األكؿ: 
، كعرؼ 1"٥تصوص كجو على معظم بذكر حكم توكيدو "إنعرؼ الفقهاء اليمُت ب 

و "تأكيد ثبوت اٟتق أك نفيو باستشهاد نأاليمُت باعتباره كسيلة من كسائل إثبات اٟتقوؽ ب
، كبناء على ىذا التعريف ٯتكن تعريف إثبات العيوب باليمُت ٔتثل 2اهلل تعاىل أماـ القاضي"

 استبداؿ كلمة "اٟتق" بكلمة "العيب".مع التعريف السابق 

  3و "االمتناع عن اليمُت ا١تطلوبة منو شرعان".نأكوؿ فيعرؼ بأما الن 

من  الصاحبافكاختلف الفقهاء ُب حقيقة النكوؿ على ثبلثة أقواؿ، حيث ذىب  
ُب  اٟتنابلة كخالفهم، 4النكوؿ يعد إقراران من ا١تدعى عليو فأاٟتنفية، كاٟتنابلة ُب قوؿ إىل 

أليب ، كىناؾ قوؿ ثالث 5نة كليس كاإلقرار، حيث عدكا النكوؿ كإقامة البيالقوؿ اآلخر
 6النكوؿ ٔتثابة بذؿ كإباحة كعدـ مطالبة. فأحنيفة مفاده 

                                                           
1
 .209، ص5، جراداتمنتهى اإلالفتوحي،  
2
 .319، ص1، جوسائل اإلثباتالزحيلي،  
3
 .424، ص5، جحاشية الجمل، اٞتمل 
4
 .413، ص15، جالقناع كشاف./ البهوٌب، 227، ص6، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
5
 .129، ص15، جالقناع كشافالبهوٌب،  
6
 . 207، ص7ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 
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الراجح ىو اعتبار النكوؿ بينة ال إقراران، يقوؿ ابن القيم رٛتو اهلل:  أفكأرل  
 قد الناكل ألف. البذؿ كال اإلقرار مقاـ ال كالبينة، الشاىد مقاـ يقـو النكوؿ فأ: كالصحيح"

 فكيف. اليمُت عن متورع ذلك، على مصر كىو. بو ا١تدعي يستحق الك  كار،ناإلب صرح
 1."؟لنفسو مكذبا ك٬تعل كار،ناإل على إصراره مع مقر، وإن: يقاؿ

o  ما يقضى فيو بالنكوؿ: الثاٍلالفرع : 
بعض اٟتنفية اختلف الفقهاء فيما يقضى فيو بالنكوؿ على ثبلثة أقواؿ، فذىب  

 ،2أك غَته كافؿ عندىم إىل القضاء بالنكوؿ ُب كل ما تتوجو فيو اليمُت ماالن  كاٟتنابلة ُب قو 
، كذىب 3و يصح القضاء بالنكوؿ ُب كل ما يصح اإلقرار فيوإنكُب قوؿ آخر للحنفية 

   4.ا١تاؿ مقصوده ما أك ا١تاؿ، ىو بالنكوؿ فيو يقضى الذم إفاٟتنابلة إىل 
ؿ ىو الراجح ١تا فيو من حفظ اٟتقوؽ، ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األك  فأكأرل  

تقييده ٔتا ىو ماؿ أك مقصوده ا١تاؿ ٖتجَت لواسع يؤدم إىل ضياع حقوؽ غَت مالية  إفإذ 
  تثبت بالنكوؿ. إفٯتكن 

o  من العيوب: بالنكوؿ عن اليمُتالفرع الثالث: ما يثبت 
 ب ا١تغٍت:قاؿ صاح، رد ا١تدعى عليو بالعيب التهمة عن نفسو باليمُتذكر الفقهاء  

 ،مراران  أك هبقان  يكوف فأ ٯتكن بياض ّتسده يكوف فأ مثل العيب، كجود ُب اختلفا إفف"
 فاختلفا اٟتاجبُت، شعر ذىاب من اٞتذاـ، عبلمات بو تكان أك ،برصان  كونو ُب كاختلفا

 ثبت قاؿ، ٔتا لو فايشهد كالثقة، ا٠تربة أىل من بينة للمدعي تكان إفف ،جذامان  كونو ُب
، كا١تراد ىنا دفع من اهتم بعيب فيو التهمة عن نفسو 5"قولو كالقوؿ ا١تنكر، حلف كإال قولو،

ا إ٪تىذا  فأإذا نكل اعتربنا ذلك بينة على كجود العيب فيو، كأرل  نفسو باليمُت، كلكن

                                                           
1
 .108ص ،الطرق الحكميةابن القيم،  

2
 .107ص 30ج، اإلنصاف، ا١ترداكم/  . 207، ص7ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 
3
 .  227، ص6، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
4
 .108ص 30ج، اإلنصاف، ا١ترداكم 
5
 .185ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
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يكوف ُب العيوب ا٠تلقية كالفعلية، أما العيوب البدنية كالنفسية فيمكن إثباهتا بالوسائل 
  .نبحث عن إثباهتا باليمُت فبل الطبية اٟتديثة،

الزكجية، كذلك على رأم  ا٠تيانة ،يمُت من العيوبنكوؿ عن ال٦تا ٯتكن إثباتو بالك 
 فأفلو حدث ، 1ٯتينان ٓتبلؼ اٟتنفية الذين يعتربكنو شهادة اللعافاٞتمهور القائلُت باعتبار 

كبالتايل يكوف ، 2اٞتمهور يركف ثبوت اٟتد عليها بذلك إفف اللعافنكلت الزكجة عن 
 الزكجية. ا٠تيانةمثبتان لعيب  النكوؿ عن اليمُت

كجب عليو حد  اهتم زكجتو بالزنا فأبعد  اللعافالرجل إذا نكل عن  كما أف 
اءى  بًأىٍربػىعىةً  يىٍأتيوا ملىٍ  ٍبيَّ  اٍلميٍحصىنىاتً  يػىٍرميوفى  كىالًَّذينى }القذؼ، بدليل قولو تعاىل:   فىاٍجًلديكىيمٍ  شيهىدى

ا شىهىادىةن  ٢تىيمٍ  تػىٍقبػىليوا كىالى  جىٍلدىةن  ُتى إنٙتىى  ، كقولو صلى اهلل [4: النور]{ اٍلفىاًسقيوفى  ىيمي  كىأيكلىًئكى  أىبىدن
، كبالتايل ٯتكننا 3«ظىٍهرًؾى  ُب  حىدٌّ  أىكٍ  اٍلبػىيػِّنىةي » عليو كسلم ٢تبلؿ بن أمية ١تا قذؼ زكجتو:

كذلك قياسان  ،كىو كوف الرجل شتامان و عيب آخر، يثبت ب فأالنكوؿ ٯتكن  باعتبارالقوؿ 
  .اللعافعلى مسألة النكوؿ عن 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
الفتوحي، ./ 29ص 4، جوعميرة قليوبي حاشيتاالقليويب كعمَتة، ./ 455، ص5، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ 

 .482ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن/ .369، ص4، جمنتهى اإلرادات

2
، منتهى اإلراداتالفتوحي، ./ 92، ص3ج ،المهذب الشَتازم، ./467، ص5، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ 
 .379، ص4ج
3
 .صحيح :قاؿ ُب تلخيص الذىيب، (8111) :رقم ،412، ص4ج ،اٟتدكدكتاب ،  المستدركأخرجو اٟتاكم ُب  
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o  الطرق الطبية وموقف الشرع منها:الثانيالمبحث : 

عمل ع االختبلؼ بُت الفقهاء ُب حكم كىذه الطرؽ الطبية تعد من القرائن اليت كق
العيوب سالفة الذكر، ٍب  ُب ىذا ا١تبحث سنستعرض الطرؽ الطبية ُب إثباتهبا، ك القاضي 

 نذكر موقف الشرع منها.
من ىذه الفحوصات ما يكشف عن ا١ترض ا١تفضي إىل  فأكأكد التنبيو ىنا إىل 

عن كجود الكشف إنالعيب، كمنها ما يؤدم إىل كشف العيب، كال يلـز من الفحص األكؿ 
 ، كلكنو ضركرم كوف ا١ترض عادة ما يؤدم إىل حدكث العيب.العيب

 ة:ينطرق إثبات العيوب البدألول: المطلب ا 

نستعرض ُب ىذا ا١تطلب الطرؽ الطبية ُب إثبات العيوب البدنية ا١تختلفة، كىي على 
، فمنها ما يعتمد على ا١تشاىدة ا١تباشرة كاللمس، كمنها ما يعتمد على التصوير، كمنها أنواع

 ما ٭تتاج إىل أخذ عينات لفحصها ٥تربيان.

o  :ا: فقداهنإثبات ا٠تصية أك  سرطافاإلصابة بطرؽ إثبات الفرع األكؿ 
 فقدافإثبات  ا٠تصية أك سرطافيستخدـ األطباء طرقان عدة إلثبات اإلصابة ب 
 ا٠تصيتُت أك كبل٫تا.إحدل 

 ا٠تصية: سرطاف: إثبات اإلصابة باألكىل ا١تسألة
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 :1ا٠تصية من خبلؿ الفحوصات التالية سرطافيتم الكشف عن  
حيث يعتمد الطبيب على ا١تشاىدة كاٞتس، كُب بعض  ،الفحص السريرم للمريض .1

يبلحظ من خبلؿ ىذا  فأكٯتكن للطبيب جس البطن، اٟتاالت يطلب من ا١تريض 
 الضخامة ُب ا٠تصية، كحدكث ٕتمع دموم ُب أغلفتها.الفحص بعض األعراض، مثل 

 الفحوصات ا١تخربية، حيث يتم فحص إدرار ا١تريض. .2

فيمكن من خبللو استقصاء حالة ا٠تصية ككيس  ،التصوير باألمواج فوؽ الصوتية .3
 الصفن.

 ا٠تصية: فقداف: إثبات الثانية ا١تسألة
عيبان ُب قد ترغب الزكجة بإجراء فحص طيب شامل قبل الزكاج، أك تدعي بعده  

، فإذا مل يقر بذلك تكوف ىناؾ حاجة للتأكد من صحة الدعول، اإل٧تابالزكج ٯتنعو من 
يقـو  فأا٠تصية ُب السابق يعتمد على ٣ترد اٞتس، كذلك ب ففقداالتأكد من  كافكقد  

، 2الطبيب باٞتس على ثوب ا١تريض للتأكد من كجود ا٠تصية، كىو ما ذكره بعض الفقهاء
ا٠تصية قد تكوف موجودة كلكنها معلقة داخل البطن كما بينا  فأكمع تطور الطب كجد 

ا٠تصية كعبلجها، فقد  كافملكشف  فيما سبق، كىذا األمر يتطلب إجراء التصاكير البلزمة
  3عن حالة ا٠تصية ككيس الصفن.الكشف ا شأهنىذه التصاكير من  فأذكر األطباء 

o افقداهنالربكستات أك  سرطاف: طرؽ إثبات الثاٍل الفرع: 
  بيافالربكستات، نستعرضها ىنا مع  سرطافذكر األطباء طرقان عدة للكشف عن 

 الربكستات. فقدافكيفية إثبات 

 الربكستات: سرطاف: طرؽ إثبات األكىل سألةا١ت

                                                           
1
/ اٟتسيٍت، .423، 421ص، 9، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةاألورام التناسلية"، أسامة دمشقية 

 .256، ص4، جوالجلدية األمراض التناسلية والبولية
2
 .284، ص2، جالشرح الكبير وحاشية الدسوقي الدسوقي، 
3
 .423ص، 9، جوعة الطبية المتخصصة"، الموساألورام التناسلية"، أسامة دمشقية 
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 :1الربكستات باستخداـ الطرؽ التالية سرطافن يكشف ع 
ىذا الفحص يكوف ُب بعض اٟتاالت با١تس الشرجي، ك فحص ا١تريض سريريان، ك   .1

يكشف بعض األعراض، من أ٫تها التضخم كالتصلب ُب غدة الربكستات، كآالـ 
 الظهر.

ادة الفوسفاتيز اٟتامضية ُب الدـ، كذلك للكشف عن زيإجراء فحوصات ٥تربية للدـ،  .2
 إذ إف زيادتو تشَت إىل كجود خطر.

ن نسيج الربكستات كفحصها إجراء الفحص النسيجي للربكستات، كذلك بأخذ خزعة م .3
 ية من عدمو.سرطان٥تربيان للتأكد من كجود ا٠تبليا ال

 الربكستات:  فقداف: إثبات الثانية ا١تسألة
و إنٖتدث عن ىذه ا١تسألة، إال صادر الطبية اليت اطلعت عليها من مل أجد ُب ا١ت 

الربكستات  فقدافإثبات  يةكانبإمقوؿ ي إفلفحوصات الطبية ا أنواعك ، ٯتكن للناظر ُب اٟتالة
الربكستات ليست عضوان ظاىران كا٠تصيتُت، كقد  ألفالتصاكير، كذلك استخداـ من خبلؿ 

 ا، فيكوف التصوير ىو اٟتل األمثل لذلك.فقداهن ال ينفع الفحص السريرم ُب اكتشاؼ

o الثالث: طرؽ إثبات اضطرابات القذؼ الفرع: 
من اضطرابات القذؼ إىل الطبيب من تلقاء نفسو آمبلن  يعاٍلُب الغالب يلجأ من  

اللجوء إىل الطب  كافذلك   أنكرحدث نزاع ك  إف، كلكن ا١تتعةُب عبلج ما أمل بو كحرمو 
 فألة، كٯتكننا من خبلؿ االطبلع على أسباب ىذه االضطرابات ىو اٟتل ٢تذه ا١تشك

 نستخلص بعض الطرؽ الطبية ُب الكشف عنها:

 : األسباب النفسية: ا١تسألة األكىل
اة ا١تريض من معانو من أسباب سرعة القذؼ اك تأخره أك عدـ التحكم بو  إفذكرنا  

لذلك ذكر األطباء  اٞتنسية، مثل النفور من الزكجة، كا٠توؼ من ا١تمارسة مشاكل نفسية،
بعض األسئلة  ليوجو لو مع ا١تريض الطبيبجلوس تشخيص ىذه اٟتاالت يتطلب أكالن  فأ

                                                           
1
 .314ص ،2، جالطب الجراحياٟتسيٍت،  
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نفسيان أحالو للطب النفسي  حىت يتبُت موقع ا٠تلل، فإذا كجد السبب حوؿ حياتو اٞتنسية
 ادـ.عن الفحوصات النفسية فيما ىو ق كنتحدث، 1كإثباهتا ا١تشكلة ٖتديد١تساعدتو ُب 

 

 

 

 : األسباب البدنية: الثانية ا١تسألة
إصابة ا١تريض بعيب بدٍل معُت، من األسباب ا١تؤدية إىل اإلصابة هبذه االضطرابات  

األمر   كاف، فإذا  ٦تا سبق ذكره مثل أمراض القلب كالنخاع الشوكي كاألعصاب كغَتىا
 2راب.كذلك أحيل ا١تريض إىل طبيب ٥تتص ليقـو بفحصو كإثبات ٖتقق االضط

o و:فقدانعنق الرحم أك  سرطاف: طرؽ إثبات الرابع الفرع 
الرحم،  سرطافطرؽ إثبات اإلصابة ب بيافينقسم حديثنا ىنا كما ُب السابق إىل  

 الرحم. فقدافكطرؽ إثبات 

 :3عنق الرحم سرطاف: طرؽ إثبات اإلصابة باألكىل ا١تسألة
قق كتنظَت عنق الرحم الفحص السريرم كذلك بفحص اٟتوض با١تس ا١تهبلي ا١تد  .1

بويب مزكد بإضاءة يقحم ُب ا١تمر لتسهيل ا١تعاينة ا١تباشرة، كيؤدم إنبا١تنظار، كىو جهاز 
 ىذا الفحص إىل اكتشاؼ التقرحات كالعقيدات ا١توجودة.

 أخذ خزعة ٥تركطية لفحصها ُب حاؿ مل يكشف ا١تنظار كجود إصابة ظاىرة. .2

 ة من عنق الرحم لفحصها.إذا ظهرت اإلصابة با١تنظار يتم أخذ خزع .3

                                                           
1
 . http://cutt.us/aPMyy ،ـ2015/2/12، موسوعة الملك عبد اهلل للمحتوى الصحي 
2
 . http://cutt.us/aPMyy ،ـ2015/2/12، موسوعة الملك عبد اهلل للمحتوى الصحي 

الطب / اٟتسيٍت، .73، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةعنق الرحم سرطان"، صادؽ فرعوف3
.629، صمعجم أكاديميا الطبيقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  ./353ص ،2، جالجراحي

http://cutt.us/aPMyy
http://cutt.us/aPMyy
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 الرحم: فقداف: إثبات الثانية ا١تسألة
 : 1عرفة حالة الرحم، كالتأكد من كجوده، كىي١ت طرقان ٥تتلفةذكر األطباء  

إجراء تنظَت لباطن الرحم يسمى التنظَت التشخيصي، حيث يتم تصوير الرحم كما حولو  .1
 .باألمواج الصوتية

 ه من عدمو.جس الرحم، كذلك ١تعرفة حالتو ككجود .2

  التنظَت ا١تهبلي، حيث ٯتكن للطبيب من خبللو مشاىدة عنق الرحم. .3

كىذه الطرؽ ذكرىا األطباء كطرؽ لفحص حالة الرحم عمومان، أك للتأكد من إصابة 
 ا١ترأة بالعقم، ككما ىو ظاىر ٯتكن من خبل٢تا التأكد من كجود الرحم.

o الفرج كمضاعفاتو: سرطاف: طرؽ إثبات ا٠تامس الفرع 
الفرج، كإثبات  سرطافنتحدث ىنا عن الطرؽ اليت يتم من خبل٢تا إثبات اإلصابة ب

 مضاعفاتو كآثاره.

 الفرج: سرطاف: طرؽ إثبات اإلصابة باألكىل ا١تسألة
 :2الفرج على طريقتُت، ٫تا سرطافيعتمد األطباء ُب إثبات اإلصابة ب 

دة على الشفر الكبَت،  الفحص السريرم، كيعتمد على مشاىدة اإلصابة اليت تكوف عا .1
تقاؿ اإلصابة إىل العقد اإلربية إنكما يعتمد على جس ا١تنطقة اإلربية للتأكد من 

 الفخذية، كٯتكن استعماؿ العدسة ا١تكربة أك منظار ا١تهبل ُب اٟتاالت ا١تبكرة.

 ذلك بأخذ خزعة لفحصها ُب ا١تخترب للتأكد من كجود ا٠تبليا.، ك إجراء ا٠تزعة الفرجية .2

 الفرج: سرطاف: إثبات مضاعفات الثانية ةا١تسأل

                                                           
1
، 2، جوعة الطبية المتخصصة"، الموسالفحص وطرائق االستقصاء في جهاز المرأة التناسلي"، ٣تاىد ٛتامي 

 .26، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالتنظير النسائي"، سلطاف/ ٛتد .22ص

2
، 2، جب الجراحيالط/اٟتسيٍت، .68،ص2ج ،الموسوعة الطبية المتخصصة "،سرطان الفرج"الفرا،  

 .362ص
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يلتئم  أالالفرج  سرطافمن مضاعفات إجراء عملية استئصاؿ  إفذكرنا فيما سبق  
اٞترح، أك يضيق ا١تهبل كيعسر اٞتماع، كما قد تصاب ا١تريضة بسلس البوؿ اٞتهدم، 

 كٯتكن إثبات ىذه اآلثار بالطرؽ التالية:
تسعل  فأخبلؿ اختبار اٞتهد البويل، كذلك ب من اإلصابة بسلس البوؿ ٯتكن إثبات .1

ا١تريضة، فإذا خرج البوؿ ٔتجرد السعاؿ، أك السعاؿ بعد ا١تباعدة بُت ساقيها فقد ثبتت 
 1إصابتها بالسلس البويل اٞتهدم.

 
 

يتم إجراء فحص سريرم للمريضة يتم من عدـ التئاـ اٞترح أك ضيق ا١تهبل أما ُب حالة  .2
 :2خبللو ما يأٌب

 فرج للكشف عن كجود أم التهابات أك تشوىات ُب األشفار كا١تهبل.تأمل ال. أ

، كتقييم باستخداـ ا١تنظار ا١تهبل جدرافالتنظَت ا١تهبلي، كٯتكن من خبللو مشاىدة  . ب
 حالتو كالتأكد من كجود أكراـ فيو.

 ، كيتم من خبللو تقييم حالة ا١تهبل كالتأكد من سبلمتو.  أنواعا١تس ا١تهبلي، كىو . ت
 

o طرؽ إثبات ىبوط الرحم:السادس الفرع : 
شائع ٢تبوط الرحم ىو استئصالو، لذلك يكوف العبلج ال فأفيما سبق  ذكرت

 و.فقداناٟتديث ىنا عن طرؽ الكشف عن ىبوط الرحم، ٍب كيفية الكشف عن 

 :3: طرؽ إثبات اإلصابة هببوط الرحماألكىل ا١تسألة

                                                           
1

 .87، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالسلس البولي"، ٛتد سلطاف 

2
، 2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالفحص وطرائق االستقصاء في جهاز المرأة التناسلي"، ىد ٛتامي٣تا 

 .22ص

3
 .51، ص2، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالهبوط التناسلي"، سلطافٛتد  
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عن ىبوط الرحم، كىذه الطريقة  كافية للكشف  اقالوا إهنذكر األطباء طريقة كاحدة  
ىي الفحص السريرم الذم يعتمد على ا١تس ا١تهبلي، كىي طريقة كافية لوضع التشخيص 

 الدقيق ٢تذه اٟتالة.

 الرحم: فقداف: إثبات الثانية ا١تسألة
صابة اإل عند اٟتديث عنالرحم  فقدافإلثبات لطريقة ا١تناسبة تطرؽ للاسبق  

ذلك يتم عرب الفحص السريرم كجس الرحم  فأ عنق الرحم، حيث ذكرت سرطافب
 كالتنظَت.

o  ا١تناعة ا١تكتسب )اإليدز(. فقدافالفرع ا٠تامس: طرؽ إثبات مرض 
على عكس ما سبق، ال ٨تتاج إىل التفريق بُت طرؽ إثبات اإلصابة باإليدز، كطرؽ  

مراض اليت إثبات العيوب اليت يتسبب هبا، كذلك لكوف ىذا ا١ترض يعد مدخبلن لكثَت من األ
على احمليطُت با١تريض،  يتشكل خطر كبَت، ك٣ترد اكتشاؼ اإلصابة بو نسافاإلهتدد جسم 

اكتشاؼ ىذا ا١ترض يتم من خبلؿ فحص الدـ ا١تعركؼ "أليسا"،  فأ األطباء كقد ذكر
 يكشف ىذا الفحص عن كجود أجساـنة من دـ ا١تريض لفحصها ٥تربيان، ك حيث تؤخذ عي

 1ُب الدـ، كيدؿ كجود ىذه األجساـ على اإلصابة بفَتكس اإليدز. مقاكمة لفَتكس اإليدز

o  :الفرع السادس: طرؽ إثبات السمنة 
السمنة ا١تفرطة تعد مرضان يؤدم بدكره إىل اإلصابة بأمراض أخرل إذا مل  إفذكرنا  

 يتم عبلجو، كقد ذكر األطباء طرقان للكشف عن ىذا ا١ترض كما يؤدم إليو.

 قة إثبات اإلصابة بالسمنة ا١تفرطة:ا١تسألة األكىل: طري
قد تكوف السمنة أمران ظاىران يبلحظ بالعُت اجملردة، كلكن األطباء كضعوا معايَت  

كغ، كيتم   30الوزف زائدان على  بكوفللسمنة ا١تفرطة ذات ا٠تطورة، حيث قدركا ذلك 

                                                           
1
 .152، ص4، جوالجلدية األمراض التناسلية والبوليةاٟتسيٍت،  
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ة نادان على ثخاعتما بدانة، ٍب تقييم شدة الا١تيزافالكشف عن ذلك بعد أخذ الوزف بواسطة 
 1ا١تركزية ْتساب نسبة ٤تيط ا٠تصر على ٤تيط الورؾ. بدانةثنية اٞتلد، كما يتم تقييم ال

 : طرؽ إثبات العيوب ا١تًتتبة على السمنة ا١تفرطة:الثانيةا١تسألة 
كمنها أمراض من العيوب اليت تفضي إليها السمنة ا١تفرطة،  بعضان  ذكرت فيما سبق 

، كلكل الدكرة الشهرية لدل ا١ترأة، كغَتىاإىل العقم كاضطرابات  القلب كالشرايُت، إضافة
كغَت  كاللمس من ىذه األمراض طرؽ إلثباتو، كمن ذلك التصاكير، كالتحاليل ا١تخربية،

 ذلك.

 :2مرض السكرمالفرع السابع: الكشف عن 
، كمن أىم ٥تربيان  عن طريق فحص عينات من الدـ السكرم مرضيتم الكشف عن 

 ت اليت يتم إجراءىا:االختبارا
 قياس مستول جلوكوز الدـ الصيامي. .1

 قياس جلوكوز الدـ بعد ساعتُت من الوجبة. .2

 اختبار ٖتمل اٞتلوكوز الصيامي. .3

 اختبار ٖتمل اٞتلوكوز بعد إعطاء الكرتزكف.  .4
تكشف عن ارتفاع نسبة السكرم ُب الدـ أك  فأا شأهنكىذه الفحوصات من 

 ى عبلجها قبل تطور اٟتالة.فاضها، األمر الذم يساعد عل٩تا

  النفسية العيوب: طرق إثبات الثانيالمطلب: 
ٗتتلف طرؽ إثبات العيوب النفسية عن طرؽ إثبات العيوب البدنية، كذلك ناتج 

 ىذه الطرؽ.عن اختبلؼ أعراضها كطبيعتها، كنستعرض فيما يلي 

o :الفرع األكؿ: طرؽ إثبات الشذكذ اٞتنسي 

                                                           
1
 .211، ص6، جطبية المتخصصة"، الموسوعة الالبدانة" ،هناد خليفة 
2
 .240-237، صاختبارات الدم الطبيةأمُت بشر،  
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بعد فهم الصراعات النفسية النفسي  وجانبسي ُب الشذكذ اٞتنيتم الكشف عن  
معرفة القصة ا١ترضية، كاألعراض اليت تعًتم ىذا ٔتحاكلة  حيث يبدأ الطبيبلدل ا١تريض، 

من األعراض اليت سبق ذكرىا  الطبيب شيئان  شاذان أـ ال، فإذا كجد كافا١تريض ليحدد ما إذا  
  1حكم بشذكذه.

o  الضبليل: االضطراب: طرؽ إثبات الثاٍلالفرع 
ا١تريض إىل الطب النفسي  ٭تاؿوجود أعراض االضطراب الضبليل الشك بحاؿ ُب  

 تشخيص ىذه اٟتاالت يتم من خبلؿ فأللكشف عليو، كتشَت البحوث الطبية إىل 
 :2ا٠تطوات التالية

بلحظة ا١تباشرة بإجراء تقييم سريع ٟتالة ا١تريض فور االلتقاء بو لتحديد درجة اإلصابة ا١ت .1
بأكراؽ اإلحالة إذا  ستعانةاالرهتا على ا١تريض كعلى ما ٭تيط بو، كٯتكن للطبيب كخطو 

يثبت من  فأذكر فيها شيء من تصرفاتو، كذلك قبل بدء الفحص السريرم الذم ٯتكن 
خبللو اإلصابة هبذا ا١ترض من خبلؿ االستجواب الذم يعتمد على االصغاء للمريض 

  سية.، كشكواه الرئيكىو يذكر قصتو ا١ترضية
فحص اٟتالة العقلية للمريض من خبلؿ مبلحظة مظهره كسلوكو، ككبلمو كتفكَته،  .2

 و، كٕتاربو غَت الطبيعية.ناكمزاجو ككجد
تقييم اٟتالة اٞتسدية من خبلؿ الفحوصات ا١تخربية كاالشعاعية للتأكد من حالتو  .3

 اٞتسدية.

  طرق إثبات العيوب الفعلية:الثالثالمطلب : 

                                                           
1
كما بعدىا./  73، صاالضطرابات الجنسية، غاًل٤تمد ./ 333، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم،  

 .7-20، ص10، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالفحص والتشخيص في الطب النفسي"، العسايل
2
/ .7-20، ص10، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةلتشخيص في الطب النفسيالفحص وا"، العسايل 

 .226، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم، 
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 مشاىدة إدمافالزكجية، كتعاطي ا١تخدرات، ك  ا٠تيانةلفعلية عن ُب العيوب ا ٖتدثت
حاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تطلب التطرؽ ألىم الطرؽ الطبية ُب إثبات ىذه ا١تواد اإلباحية، كأ

 العيوب.

o  الزكجية طبيان: ا٠تيانةالفرع األكؿ: طرؽ إثبات 
رؼ آخر، أك الزكجية قد تصل إىل ٦تارسة جنسية مع ط ا٠تيانة فأذكرنا فيما سبق  

 يكتفى فيها باحملادثات كا١تراسلة، كما ٯتكن إثباتو طبيان ىو النوع األكؿ.
 كٯتكن إثبات ذلك بالتايل: 

، كىي طريقة يتم االعتماد للتأكد من كونو مٍت الرجل ا١تتهم (DNA) ٥تربيان  ٖتليل ا١تٍت  .1
ى مبلبس الطرؼ أك عل ا١تمارسة اٞتنسية كافُب حاؿ العثور على آثار ا١تٍت ُب معليها 

، كقد كقعت حادثة مشاهبة اعتمد احملققوف فيها على 1اآلخر ا١تتهم ُب العبلقة اٞتنسية
ا١ترأة، كىي كاقعة الرئيس األمريكي السابق  مبلبسفحص آثار مٍت الرجل ا١توجودة على 

 2بيل كلينتوف مع السيدة مونيكا.

ينفي  إف١تولود بالنزاع حوؿ نسب ا(، كىذا ُب حاؿ DNAفحص اٟتمض النوكم ) .2
األب صلتو بو كيتهم ا١ترأة بالزنا، فيتم إجراء ىذا الفحص ا١تعركؼ لتحديد نسب 

يو م يستطيعوف إثبات األبوة أك البنوة لشخص ما أك نفإهنيرل األطباء ، حيث ا١تولود
دلت األْتاث الطبية جيناتو الوراثية حيث  ىعنو من خبلؿ إجراءات الفحص عل

عن طريق معرفة البصمات  3بة النجاح ُب إثبات النسب أك نفيونس إف ىالتجريبية عل
 حالة اإلثبات أما ُب %100حد القطع أم بنسبة  الوراثية يصل ُب حالة النفي إىل

 4.تقريبان  %99قريب من القطع كذلك بنسبة  و يصل إىلإنو فإنف
 

o  طرؽ إثبات تعاطي ا١تخدرات:الثاٍلالفرع : 
                                                           

، القضاء بالقرائن المعاصرةاٟتمود،  1    .http://cutt.us/2rdv7 .2009/4/19، اإلسبلـ اليـو
  .http://cutt.us/kNc03. 8/11998/، اإلماراتية إنصحيفة البي  2

 كىذا من الناحية الطبية، إذ أف للشرع موقف ٥تتلف حوؿ نفي النسب يأٌب بيانو قريبان. 3
4
 .12ص، البصمة الوراثيةالسبيل،  

http://cutt.us/2rdv7
http://cutt.us/kNc03
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ات تعاطي الشخص للمواد ا١تخدرة، كأبرز ىذه يستخدـ األطباء عدة طرؽ إلثب 
 :1الطرؽ ما يأٌب

فحص الدـ، حيث يقـو الطبيب بإرساؿ عينة من دـ ا١تريض إىل ٥تترب السمـو لتحديد  .1
 يقـو الكبد ألفيستخدـ ىذا الفحص ك  استخدامو،نوع العقار ا١تخدر الذم يقـو ب

كيتم الكشف عن شر ُب اٞتسم، بتحطيم العقاقَت ا١تخدرة كٖتويلها إىل نواتج إيضية تنت
كجود ىذه السمـو كنسبتها بواسطة جهاز يسمى جهاز اكسيم، كٯتتلك ىذا اٞتهاز 

العقاقَت ا١تخدرة ُب عينات الدـ، كما يتم االعتماد  أنواعقدرة عالية على كشف ٥تتلف 
 كافعلى ىذا الفحص ُب قياس مستول الكحوليات ُب اٞتسم، كالذم يبُت ما إذا  

 تعاطى الكحوليات أـ ال. الشخص قد

، حيث ترتفع بعد التعاطي 2وؿنافحص البوؿ، كيتم الكشف من خبللو عن نسب االيث .2
 إىل مستويات عالية قد تؤدم إىل اضطرابات شديدة تؤدم بدكرىا إىل الوفاة.

 
 شريعة اإلسالمية من الطرق الطبية:المطلب الرابع: موقف ال 

من القرائن اليت ٖتدث عنها فقهاؤنا  تعد الطرؽ الطبية ُب الكشف عن العيوب
، كنستعرض 3ا "كل أمارة ظاىرة تقارف شيئان خفيان فتدؿ عليو"إهنرٛتهم اهلل، فقد عرفوىا ب

ُب ىذا ا١تطلب موقف الشريعة اإلسبلمية من الطرؽ الطبية ا١تستعملة ُب الكشف عن 
 عيوب النكاح.

o باألطباء ستعانةالاكمشركعية  الفرع األكؿ: حكم العمل بالقرائن الطبية: 
موقف الشريعة اإلسبلمية من القرائن الطبية،  بيافمن ال بد ُب بداية ىذا ا١تطلب  

  القاضي بأىل الطب. استعانةكمشركعية 

 ا١تسألة األكىل: حكم العمل بالقرائن الطبية:
                                                           

1
 .339-335، صاختبارات الدم الطبيةأمُت بشر،  

 يات.مركب كيميائي ينتمي لفئة الكحول 2
 .936، ص2، جالمدخل الفقهيالزرقا،  3
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ابلة إىل مشركعية العمل ذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتن
 ًىيى  قىاؿى }جاء ُب قصة يوسف عليو السبلـ، قاؿ تعاىل:  ، ك٦تا استدلوا بو ما1رائنبالق

قىتٍ  قػيبيلو  ًمنٍ  قيدَّ  قىًميصيوي  كىافى  ًإفٍ  أىٍىًلهىا ًمنٍ  شىاًىده  كىشىًهدى  نػىٍفًسي عىنٍ  رىاكىدىٍتًٍت   ًمنى  كىىيوى  فىصىدى
اًذًبُتى  بىتٍ فى  ديبيرو  ًمنٍ  قيدَّ  قىًميصيوي  كىافى  كىًإفٍ  * اٍلكى ، قاؿ [27 ،26: يوسف]{ الصَّاًدًقُتى  ًمنى  كىىيوى  كىذى

كاستدلوا كذلك  2."الكاذب من منهما الصادؽ معرفة إىل القميص بقد فتوصلابن القيم: "
صلى اهلل عليو كسلم:  ركتو أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها قالت: قاؿ رسوؿ اهللٔتا 

اتػيهىا ًإٍذنػيهىا: »قىاؿى  تىٍستىٍحًيي؟ ٍكرى البً  إف: قػيٍلتي  «تيٍستىٍأذىفي  الًبٍكري » قاؿ ابن فرحوف:  3.«صيمى
 األدلة أقول من كىذا رضيت، اإهنب عليها الشهادة كٕتوز الرضا، على قرينة صماهتا "جعل

، كذكر ابن القيم أف ا٫تاؿ اٟتاكم للعمل بالقرائن يضيع حقوقان كثَتة 4بالقرائن" اٟتكم على
 5كينصر الباطل.

، 6ة إىل القوؿ بعدـ العمل بالقرائنالفقهاء كمنهم القراُب من ا١تالكيكذىب بعض 
نىةى  لىرىٚتىٍتي  بػىيػِّنىةو  ًبغىٍَتً  أىحىدنا رىاًٚتنا كيٍنتي  لىوٍ »قولو صلى اهلل عليو كسلم: ك٦تا استدلوا بو  . فيبلى

ٍيئىًتهىا مىٍنًطًقهىا ُب  الرِّيبىةي  ًمنػٍهىا ظىهىرى  فػىقىدٍ   قاؿقاؿ ابن حجر فيو: "، 7«عىلىيػٍهىا يىٍدخيلي  كىمىنٍ  كىىى
 كقاؿ بالفاحشة متهما كاف كلو إقرار أك بينة بغَت أحد على ٬تب ال اٟتد أف فيو ا١تهلب
 اعًتفت كال بذلك عليها البينة تقم مل كلكن كشاع عنها اشتهر أنو السوء تظهر معٌت النوكم

 8".باالستفاضة ٬تب ال اٟتد أف على فدؿ
                                                           

، 1، جتبصرة الحكام./ ابن فرحوف، 354ص ،5، جالدر المختار وحاشية ابن عابدينابن عابدين،  1
 .333، ص15، جكشاف القناع./ البهوٌب، 328ص ،8، جروضة الطالبينالنوكم، ./ 241ص

2
 .6ص، الطرق الحكميةابن القيم،  
 (.6971) :، رقم26، ص9كتاب اٟتيل: باب ُب النكاح، ج،  صحيحوأخرجو البخارم ُب  3
 .120، ص2، جتبصرة الحكامابن فرحوف،  4
5
 .3ص، الطرق الحكميةابن القيم،  
 .65، ص4، جالفروقالقراُب،  6
7
قاؿ ، (2559رقم: ) ،855، ص2ج ،من أظهر الفاحشة : باباٟتدكد، كتاب السننُب  ابن ماجوأخرجو  

 صحيح، كشطره األكؿ متفق عليو.: 59، ص6ضعيف سنن ابن ماجة، جاأللباٍل ُب صحيح ك 
8
 .181، ص12، جفتح الباريابن حجر،  
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، فاستدال٢تم بقصة يوسف ور الفقهاء، كذلك لقوة أدلتهمكالراجح ىو قوؿ ٚته
استدالؿ صحيح، فهو من شرع من قبلنا كال معارضة فيو لشرعنا فصح األخذ بو، كحديث 
عائشة رضي اهلل عنها كذلك حديث صحيح، ككضح ابن فرحوف كجو الداللة منو، ىذا 

ما استدؿ بو أصحاب القوؿ باإلضافة إىل أف ُب اٟتكم بالقرائن حفظان ٟتقوؽ الناس. أما 
الثاٍل فقد يكوف ُب القرائن الضعيفة، أما القرائن القوية فبل يصح ردىا هبذا الدليل، إذ أف ُب 

 ذلك تضييعان للحقوؽ كنصرة للباطل. 

كقد ٖتدث فقهاؤنا رٛتهم اهلل عن العمل بالقرائن الطبية ُب إثبات عيوب النكاح، 
 أخلي إليها، يصل وإن كادعى ،ثيبان  تكان إفرأة "ا١ت إفكمن ذلك ما ذكره صاحب ا١تغٍت 

 النار، على جعل ٔتٍت، ليس وإن ادعت إفف ،شيء على ماءؾ أخرج: لو كقيل بيت، ُب معها
 فيو بطست يؤتى" إففحص العنُت يتم ب إف، كما ذكركا 1"قو٢تا كبطل مٍت، فهو ذاب إفف

 2".عنُت ونأ علم كإال بو نةع ال وإن علم زكلناك  ذكره نقص إفف فيو، فيجلس بارد ماء

 القاضي باألطباء: استعانة: مشركعية الثانيةا١تسألة 
القاضي بأىل ا٠تربة من األطباء ١تعرفة عيوب  استعانةذىب الفقهاء إىل جواز  

إال إذا تعذر  الرجوع إىل طبيبُت ٥تتصُتالواجب  فأكذىب اٞتمهور إىل ، 3الرجاؿ كالنساء
  4ذلك.

o  كاللمس: كاستخداـ ا١تنظار ص با١تشاىدة: الفحالثاٍلالفرع 
من طرؽ الكشف الطيب عن بعض العيوب ا١تشاىدة كاللمس كاستخداـ  إف ذكرت 

 ،جالفر  سرطافا٠تصيتُت، ك  فقدافمن العيوب اليت تكشف هبذه الطريقة  إفا١تنظار، كذكرنا 
 كىبوط الرحم.

                                                           
1
 .206ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 .297، ص4، جفتح القديرابن ا٢تماـ،  
3
 .203ص ،6ج ،المغني ،قدامة ابن./ 85، ص2، جتبصرة الحكامابن فرحوف،  
4
 .435، ص17، جالمجموعالنوكم، ./ 203ص ،6ج ،المغني ،قدامة ابن 
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و إنشاىدة، كمنها: كقد ذكر فقهاؤنا بعضان من اٟتاالت اليت يتم الكشف فيها با١ت
 ال وألن ٯتينو، مع الزكج قوؿ فالقوؿ ثيبان  تكان إفف تأنكر ك  ىاكطأ ونأ الزكج "ادعى إذا

 قد بكارهتا إف: قلن إفف القوابل، من أربع على عرضت بكران  تكان إفك  بالبينة، اثباتو ٯتكن
 : "يشهدهقولو ابن قدامة ُب ا١تغٍت عن األكزاعي كنقل، 1ٯتينو" مع الزكج قوؿ فالقوؿ زالت

 فيو كاف إفف فرجها، إىل نظرتا عنها قاـ فإذا امرأتو، ك٬تامع ثوب، بينهما كيًتؾ ،امرأتاف
 2بواحدة". اكتفى ونأ إال ذلك، مثل مالك عن كحكي. فبل كإال صدؽ، فقد ا١تاء رطوبة

للكشف با١تشاىدة ا١تباشرة كاللمس اعتبار عند الفقهاء، كٯتكن ٗتريج  فأفيتبُت لنا  
يؤدم الغرض نفسو كيساعد على كشف األعضاء لكونو  ا١تشاىدة١تنظار الطيب على ا

  .الداخلية

 : حكم كشف العورة إلجراء الفحص الطيب:األكىلا١تسألة 
ا٠تصيتُت كىبوط الرحم  فقدافىذا النوع من الفحص يستخدـ لكشف  إفذكرنا  

كقد كرد النهي ُب  ة، فحص ىذه األعضاء يتطلب كشف العور  إفالفرج، كال شك  سرطافك 
 لًٍلميٍؤًمًنُتى  قيلٍ }كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم عن كشف العورة، قاؿ تعاىل: 

، [31: النور]{ يىٍصنػىعيوفى  ٔتىا خىًبَته  اللَّوى  إف ٢تىيمٍ  أىزٍكىى ذىًلكى  فػيريكجىهيمٍ  كى٭تىٍفىظيوا أىٍبصىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىغيضُّوا
 كسلم، عليو اهلل صلَّى اهلل رسوؿى  يا: قلتي »و قاؿ: إنيو عن جده كعن هبز بن حكيم عن أب

؟ كما منها نأٌب ما عوراتينا ًينيكى  ملكت ما أك زكجًتكى  من إال عورتكى  احفظ: "قاؿ نذري " ٯتى
، ُب بعضيهم القوـي  كاف إذا اهلل، رسوؿى  يا: قلتي : قاؿ  يرينَّها ال فأ استطعتى  إف: "قاؿ بعضو
 ييٍستىحيا فأ أحق اهللي : "قاؿ خاليان، أحدينىا كاف إذا اهلل رسوؿ يا: قلتي : قاؿ "يرينَّها فبل أحده 
، فهذه النصوص كغَتىا تنهى عن كشف العورة، كتأمر الناس بالسًت 3«"الناسً  ًمنى 

الفقهاء  إفكالعفاؼ، كلكن ىل يشمل ىذا كشف العورة للفحص الطيب الضركرم؟ اٞتواب 

                                                           
1
 .281، ص16، جالمجموعالنوكم،  

2
 .207ص 7ج ،المغني ،قدامة ابن 
3
قاؿ ، (4017) :رقم ،134، ص6ج ،هي عن التعرمالن: باب اٟتماـكتاب ،  السننأخرجو أبو داكد ُب  

 حسن.: االرناؤكط ُب ٖتقيقو لسنن أيب داكد
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عورة للضركرة، كمن نصوصهم ُب ذلك ما ذكره اإلماـ العز ال عنأقركا ّتواز كشف الطبيب 
 أفضل من كىو كاجب كالسوآت العورات سًتق( قاؿ: "660بن عبد السبلـ )ت: 

 .كاٟتاجات للضركرات ٬توز لكنو األجنبيات، النساء ُب سيما كال العادات كأٚتل ا١تركآت
 كأما، ا١تداكاة ٟتاجة طباءاأل كنظر ،صاحبو إىل الزكجُت من كاحد كل فكنظر اٟتاجات أما

  1."ا١تتلفات اٞتراحات كمداكاة ا١تهلكات السلع فكقطع الضركرات
 ال حيث ىو كا١تس النظر حرمة من تقدـ ما فأ كاعلمكجاء ُب مغٍت احملتاج: "

 فرج ُب كلو كعبلج كحجامة 2لفصد فامباح كا١تس فالنظر اٟتاجة عند كأما. إليهما حاجة
 3."كعكسو ا١ترأة مداكاة فللرجل ،حرجان  حينئذ التحرَل ُب ألف ك؛ذل إىل ا١تلجئة للحاجة

 اٟتاجة تدعو ما إىل النظر للطبيب" فأق( ُب ا١تبدع: 884كذكر ابن مفلح )ت: 
  4."الفرج داخل حىت ك١تسو نظره إىل

مصلحة حفظ النفس مقدمة على سًت  فأكيعضد ىذا ما قرره أىل العلم من 
 فأة حفظ النفس من خبلؿ اكتشاؼ ا١ترض كعبلجو قبل العورة، فتكشف العورة لضركر 
 .نسافاإلينتشر ُب اٞتسم كيقضي على 

 : شركط كضوابط كشف العورة كالطبيب القائم بالفحص:الثانيةا١تسألة 
مل يًتؾ كشف العورة لضركرة العبلج على إطبلقو، بل ذكر الفقهاء لو ضوابط  

 :5كشركط ال بد من مراعاهتا، كمن أ٫تها
كجد، كال يعٍت ىذا حرمة التداكم عند الذمي، بل  إفالطبيب ا١تسلم على الذمي يقدـ  .1

 ىو جائز.

                                                           
1
 .165ص ،2، جقواعد األحكامالعز بن عبد السبلـ،  

2
 الفصد: إحداث شق إلخراج الدـ الفاسد. 

3
 .215ص، 4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت 
 .87، ص6، جالمبدعابن مفلح،  4
 .87، ص6، جالمبدعابن مفلح، /.215ص، 4ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت5
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تقدـ ا١ترأة ُب فحص امرأة مثلها، كالرجل ُب فحص الرجل، كال يتجاكز ذلك إال عند  .2
 يقـو بالفحص ذك ٤تـر فذلك أكىل. فأأمكن  إفالضركرة، ك 

 .مانةيشًتط ُب الطبيب الذم ٬ترم الفحص األ .3
 ف الكشف عن العورة بقدر اٟتاجة.يكو  فأ .4
يتم الفحص ُب حاؿ ا٠تلوة بُت الرجل كا١ترأة، كذلك ١تا كرد من النهي عن خلوة  أال .5

 الرجل بامرأة أجنبية.
أرل من الضركرة إضافة ضابط آخر ١تا سبق، كىو استخداـ الفاحص ٟتائل خبلؿ  .6

خر، كللنظافة (، كذلك لتجنب مس بشرة اٞتنس اآلكالكماـ إجراء الفحص )القفاز
 كٕتنب العدكل.

فبل بد من مراعاة ىذه الضوابط ُب إجراء الفحص الطيب الذم يتطلب كشف العورة 
  ، كذلك التزامان بأكامر الشارع كنواىيو.للمشاىدة كاللمس

o  جةساآلنالتحليل ا١تخربم للدـ كالبوؿ ك : الثاٍلالفرع: 
كالكشف   سرطافالك  ُب كشف اإلصابة ٔترض اإليدز كتستخدـ ىذه الفحوصات 

 ي الشخص للمواد ا١تسكرة كا١تخدرة، كغَتىا.كذلك عن تعاط

 :جةسناألكالبوؿ ك ا١تسألة األكىل: التخريج الفقهي لفحص الدـ 
٦تا استجد ُب عصرنا، حيث يلجأ األطباء ُب كثَت من اٟتاالت  الفحوصات ىذهك  

كُب بعض خترب لفحصها، ٘تهيدان إلرسا٢تا إىل ا١تخذ عينات من دـ ا١تريض أك بولو أإىل 
حيث ٯتكن من خبلؿ ىذه الفحوصات اٟتاالت تؤخذ خزعات إلجراء الفحص عليها، 

ية كاكتشاؼ تعاطي سرطاناكتشاؼ الكثَت من األمراض، من أ٫تهما مرض اإليدز كاألكراـ ال
 1ا١تريض للمخدرات كالكحوليات، كغَتىا.

كن ٯتكن االستدالؿ على كل ىذه الفحوصات،مل يتحدث فقهاؤنا رٛتهم اهلل عن ك  
  :مشركعيتها بطائفة من النصوص كالقواعد الفقهية، من أ٫تها

                                                           
1
 بتصرؼ. .15-11، صاختبارات الدم الطبيةأمُت بشر،  
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 عىزَّ  اهللً  بًًإٍذفً  بػىرىأى  الدَّاءً  دىكىاءي  أيًصيبى  فىًإذىا دىكىاءه، دىاءو  ًلكيلِّ »صلى اهلل عليو كسلم: قولو  .1
اء، كال بد اهلل عز كجل جعل لكل مرض دك  إف، فهنا بُت صلى اهلل عليو كسلم 1«كىجىلَّ 

من معرفة ا١ترض لتحديد العبلج ا١تناسب لو، كفحص الدـ كالبوؿ من طرؽ ٖتديد 
 ذلك، كىي طريقة ال ضرر فيها على ا١تريض، كبالتايل ىي جائزة.

من مقاصد الشريعة  إف ، قاؿ الطاىر بن عاشور:حفظ النفس من أىم مقاصد الشريعة .2
 الناس كمنع السارية، األمراض اكمةكمق كقوعو قبل التلف من النفس "حفظ اإلسبلمية

، ككشف ىذه األمراض 2أكبئة" فيو انتشرت قد بلد بدخوؿ العدكل تدركهم إف من
القاعدة الشريعة، ك  ، كىو مقصد عظيم تدعوا إليواإهنمنو عبلجها كٕتنب سري ا١تقصد

 ككسيلة ٤ترمة احملـر فوسيلة أحكامها ُب ا١تقاصد تتبع الوسائل إف" الشرعية تقوؿ:
فبل يكوف  ؿ القصد منو اكتشاؼ ا١ترض كعبلجوكفحص الدـ أك البو  ،3كاجبة" الواجب

 جائزان كحسب، بل يصل إىل درجة الوجوب ُب مثل ىذه اٟتالة.

 :جةساآلنالتحليل ا١تخربم للدـ كالبوؿ ك : شركط كضوابط إجراء الثانيةا١تسألة 
اء، كبعضها شركط ذكره األطب ىذه الفحوصات، بعضهاٙتة شركط كضوابط إلجراء  

 :4، كمن أ٫تهاشرعي
 إجراء الفحص ُب ا١تراكز الطبية ا١توثوقة ا١تعتمدة. .1

يكوف ا١تمرض الذم يسحب عينة الدـ كالطبيب على قدر من ا٠تربة كا١تعرفة الطبية  فأ .2
كالدقة كاٟترص  مانةباأل يتصف فأتداخلة ككيفية سحب العينة كحفظها، ك بالعوامل ا١ت

 نات كالنتائج ببعضها البعض.على عدـ اختبلط العي

                                                           
1
، رقم 1729ص ،4لكل داء دكاء كاستحباب التداكم، ج باب:ـ: السبل كتاب ،صحيحومسلم ُب  أخرجو 
(2204.) 

2
 .139، ص2ج الشريعة، مقاصد عاشور، بن الطاىر 
3
 .111، ص3، جالفروقالقراُب،  
4
، ٣تلة جامعة دمشق، شروط الفحص الطبي/ ياسُت غادم، .15-11، صاختبارات الدم الطبيةأمُت بشر،  

 . بتصرؼ.2001، 1العدد 
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من أسباب  فأ تبُتاٟترص على نظافة األدكات ا١تستخدمة ُب فحص الدـ، فقد  .3
 ملوثة. طبية اإلصابة باإليدز استخداـ أدكات

ا١تريض قادران على  كافاٟترص على سًت العورة ما أمكن خبلؿ إجراء الفحص، فإذا   .4
 لعورة.تعبئة قنينة الفحص بنفسو فعليو فعل ذلك سًتان ل

األفضل إجراء الفحص ُب مركزين  أفُب حالة الفحص إلثبات عيوب النكاح أرل  .5
 .كالتيقن االطمئناف٥تتلفُت فأكثر، كذلك ١تزيد من 

 

o  :الفرع الثالث( فحص البصمة الوراثيةDNA :) 
بعينو، كٯتكن أخذىا  إنساف"البنية اٞتينية التفصيلية اليت تدؿ على ىوية كل كىي  

 1.الدـ أك اللعاب أك غَته"من الشعر أك 
 كافكيستخدـ ىذا الفحص ُب ٣تايل اٞتنايات كإثبات النسب، كبالتايل يكوف باإلم 

الزكجية كما ذكرنا، كذلك بفحص ا١تٍت الذم يتم العثور عليو  ا٠تيانةُب إثبات  استخدامو
 التجارب أثبتت كقدبو، " أك نفيو كالتأكد من كونو مٍت ا١تتهم، كٯتكن أيضان إثبات النسب

 بشريان  جينومان  إنساف لكل فأ كالدقة التطور غاية ُب تقنية كسائل بواسطة اٟتديثة الطبية
 ُب األصابع ببصمة يكوف ما أشبو غَته مع فيو يتشابو إف ٯتكن ال سواه، دكف بو ٮتتص

، توأمُت اكان إفك  حىت كآخر شخص بُت اٞتينية الصفات تطابق ٯتكن ال ْتيث خصائصها
 طريق عن 2نفيو أك النسب إثبات ُب النجاح نسبة إف على التجريبية الطبية اثاألْت دلتك 

 حالة ُب أما %100 بنسبة أم القطع حد إىل النفي حالة ُب يصل الوراثية البصمات معرفة
  3.تقريبان  %99 بنسبة كذلك القطع من قريب إيل يصل وإنف وإنف اإلثبات

 الوراثية:للبصمة ا١تسألة األكىل: التخريج الفقهي 
اٟتديث عن البصمة الوراثية، كقالوا ٔتشركعية  أطاؿ الفقهاء ا١تعاصركف ُب 

 كاإلباحة، اإلذف - العبادات غَت - األشياء ُب األصل" فأاستخدامها، كاستدلوا لذلك ب
                                                           

1
 .343، الدكرة السادسة عشرة، القرار السابع، صقرارات المجمعلفقو اإلسبلمي، ٣تمع ا 
 كىذا من الناحية الطبية فقط كما ذكرنا. 2
3
 .10-14ص، البصمة الوراثيةالسبيل،  
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 األخذ ُب ١تا ا١تفاسد كدرء ا١تصاّب، ٖتقيق ُب الكلية كقواعده العامة، الشرع أدلة من كأخذان 
كلكن ىذا ليس على إطبلقو،  ،1"ا١تفاسد كدرء ظاىرة، ١تصاّب ٖتقيق من الوراثية بالبصمة

ا يكوف ُب إثبات اٞتنايات اليت إ٪تاستخدامها  فألفقو اإلسبلمي على فقد نص قرار ٣تمع ا
مل يرد فيها حد شرعي كال قصاص، كما ال ٬توز استخدامها ُب نفي النسب كال ُب التأكد 

  2.، كحددكا استخدامها ْتاالت معينة يأٌب ذكرىااب الثابتةساآلنمن صحة 

 البصمة الوراثية: فحص : ضوابط كشركطالثانيةا١تسألة 
فرىا ُب إجراء فحص البصمة اذكر الفقهاء ٚتلة من الشركط كالضوابط الواجب تو  
 :3أ٫تهاالوراثية، 

تاح يكوف إجراء فحص البصمة الوراثية ُب مراكز خاصة بالدكلة، كال يسمح بافت فأ .1
 مراكز خاصة إلجراء ىذا الفحص.

فق األحواؿ ا١تسموح هبا ُب قرار ٣تمع ك ٬ترل ىذا الفحص إال بطلب من القضاء ك  أال .2
 الفقو اإلسبلمي.

 يكوف كل من يعمل ُب ٥تتربات البصمة الوراثية ٦تن تتوفر فيهم أىلية قبوؿ الشهادة. فأ .3

على سبلمة  حرصان اٟترص على تسجيل كتوثيق كل خطوة من خطوات الفحص  .4
 ان لسبلمة النتائج.ناالعينات كضم

 ٬ترل االختبار بأكثر من طريقة للتأكد من صحة النتائج. فأ .5

o :الفرع الرابع: صور األشعة 
، كٯتكن استخدامها ٣تاؿ الفحوصات الطبيةكىي أيضان من الوسائل اٟتديثة ُب  

 ىا.ات ا١تختلفة كالكسور كغَت سرطانللكشف عن كثَت من األمراض، مثل ال

 ا١تسألة األكىل: التخريج الفقهي للتصوير باألشعة:

                                                           
1
 .28ص، ا١ترجع السابق 

2
 .343، الدكرة السادسة عشرة، القرار السابع، صقرارات المجمع٣تمع الفقو اإلسبلمي،  
3
 .55ص، البصمة الوراثيةالسبيل، / .345ص ع السابق،ا١ترج 
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ٯتكننا مل يرد ٢تا ذكر ُب كتب الفقهاء، التصوير باألشعة تقنية جديدة،  فأٔتا  
جة، فهذا ساآلنعلى ما ذكرناه عند حديثنا عن الفحوص ا١تخربية للدـ كالبوؿ ك  اٗتر٬ته

كثَت من األمراض كال ساىم ُب تشخيص ال"ي الفحص كما يقوؿ أصحاب االختصاص:
القصد منو اكتشاؼ األمراض للوقاية  فأ، كٔتا 1ُب كثَت من اٟتاالت" ستغناء عنوٯتكن اال

 منها كعبلجها كىو قصد مشركع، فالوسيلة إذان مشركعة.

 :2: ضوابط كشركط إجراء الفحص باألشعةالثانيةا١تسألة 
اتباعها عند إجراء ذكر األطباء كالفقهاء ٚتلة من الضوابط كالشركط الواجب  

 الفحص، كمن أ٫تها:
 يستخدـ ا١تريض ا١تبلبس الواقية من األشعة. فأ .1

 استخداـ اٟتد األدٌل من األشعة البلزمة للتشخيص أك العبلج، كذلك ٕتنبان ألضرارىا. .2

أال يبقى أحد من العاملُت أك ا١ترافقُت للمريض ُب الغرفة أثناء إجراء الفحص إال  .3
 ا١تبلبس الواقية.للضركرة كبعد ارتداء 

 من الضوابط الفقهية ضركرة سًت العورة ما أمكن. .4

 .مانةكاأل فايكوف ا١تختص الذم ٬ترم الفحص على قدر من ا٠تربة كاإلتق فأ .5

o :الفحوصات النفسية: الفرع ا٠تامس 
 كالشذكذ اٞتنسيكٯتكن من خبل٢تا تشخيص إصابة ا١تريض باالضطراب الضبليل  

 .كغَتىا من األمراض النفسية

 ا١تسألة األكىل: التخريج الفقهي للفحوصات النفسية:
ا حق الرعاية، ككضعت سببلن مل هتمل الشريعة اإلسبلمية األمراض النفسية، بل راعته 
اآليات كاألحاديث  للصحة النفسيةمراعاة اإلسبلـ ، كمن النصوص الدالة على لعبلجها

 لًلَّوً  اقالوا إن ميًصيبىةه  أىصىابػىتػٍهيمٍ  ًإذىا ًذينى الَّ }الداعية للصرب على ا١تصائب، كمنها قولو تعاىل: 

                                                           
1
 .5، صاألشعة التشخيصيةالكلييت،  
 .271، صاألشعة السينيةمتويل،  2
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القناعة كترؾ ك  األخبلؽ السامية ، ككذلك اآليات الداعية إىل[156: البقرة]{ رىاًجعيوفى  إًلىٍيوً  اإنكى 
يػٍره  كىمىٍغًفرىةه  مىٍعريكؼه  قػىٍوؿه } اٟتسد ك٘تٍت ما ُب أيدم الناس، كمن ذلك قولو تعاىل:  ًمنٍ  خى

قىةو  ًليمه  غىًٍتٌّ  كىاللَّوي  أىذنل بػىعيهىايػىتٍ  صىدى نػٍَّوا كىالى }، كقولو عز شأنو: [263: البقرة]{ حى  اللَّوي  فىضَّلى  مىا تػىتىمى
 اللَّوى  كىاٍسأىليوا اٍكتىسىنٍبى  ٦تَّا نىًصيبه  كىلًلنِّسىاءً  اٍكتىسىبيوا ٦تَّا نىًصيبه  لًلرِّجىاؿً  بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضىكيمٍ  ًبوً 

كما هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ،   [32: النساء]{ عىًليمنا شىٍيءو  ًبكيلِّ  كاف اللَّوى  فإ فىٍضًلوً  ًمنٍ 
 1.«اٟتىًديثً  أىٍكذىبي  الظَّنَّ  إففى  كىالظَّنَّ، ًإيَّاكيمٍ »كسلم عن اتباع الظن ُب قولو: 

هلل صلى اهلل ا١ترض النفسي ٭تتاج إىل عبلج كا١ترض البدٍل، كقد أمر رسوؿ ا كم أف 
اكىٍكا، اللَّوً  ًعبىادى  يىا»كسلم بالتداكم ُب قولو: عليو   ًشفىاءن، لىوي  كىضىعى  ًإالَّ  دىاءن  يىضىعٍ  ملىٍ  اللَّوى  إففى  تىدى

ا دىاءن  ًإالَّ  دىكىاءن : قىاؿى  أىكٍ  ؟ كىمىا اللًَّو، رىسيوؿى  يىا: قىاليوا"  كىاًحدن ـي  :قىاؿى  ىيوى عبلج  كاف، كإذا  2«ا٢تىرى
كٖتديد ماىيتو ٘تهيدان  كشف عنولاالوسيلة ا١تؤدية إىل  إفمأموران بو فا١ترض النفسي مطلوبان ك 

 الوسائل تأخذ حكم ا١تقاصد. فأمن  ذيكرلعبلجو تأخذ حكم عبلجو، كذلك ١تا 

 :3: ضوابط إجراء الفحص النفسيالثانيةا١تسألة 
ٯتكن استنتاج أىم الضوابط كالشركط الواجب مراعاهتا عند إجراء الفحص النفسي  

 خبلؿ ما ذكره األطباء، كمن مبادئ الشريعة اإلسبلمية كقواعدىا، كىي كالتايل:من 
يقدـ الطبيب ا١تسلم على الذمي، كتقدـ ا١ترأة ُب فحص النساء، كالرجل ُب فحص  .1

.  الرجاؿ إال إذا تعذر ذلك فيكوف ْتضور ٤تـر

إىل  كاإلدراؾ لتخصصو حىت يتمكن من التوصل مانةيكوف الطبيب على قدر من األ أف .2
 منها ا١تريض. يعاٍلاٟتالة اليت 

                                                           
1

 (.5143، رقم )19، ص7، جال ٮتطب على خطبة أخيو: باب النكاحكتاب ،  صحيحوأخرجو البخارم ُب  

2
(. 2038، رقم )383، ص4ج ،كاٟتث عليو الدكاء ُب جاء ما باب: الطبأبواب  ،السننأخرجو الًتمذم ُب  

 .صحيح :38، ص3، جُب صحيح كضعيف سنن الًتمذم األلباٍلقاؿ 

3
/ .47، ص10، ج"، الموسوعة الطبية المتخصصةالفحص والتشخيص في الطب النفسي"، العسايل 

 .230، ص1، جالموسوعة النفسيةاٟتجاكم، 
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يكوف حريصان على تكوين عبلقة طيبة مع ا١تريض  إفيتسم الطبيب بالصرب كا٢تدكء، ك  فأ .3
 ليتمكن من أخذ أكرب قدر ٦تكن من ا١تعلومات لتحليلها كالتوصل إىل النتائج ا١تطلوبة.

 

o  :القضاء بالقرائن الطبية:الفرع السادس 
ال بد لنا بأىل الطب كا٠تربة،  ستعانةاالائن الطبية كمشركعية بينا مفهـو القر  فأبعد  

من كقفة نتبُت فيها حكم القضاء هبذه القرائن ُب إثبات عيوب النكاح، كسيكوف حديثنا 
 عما ٯتكن القضاء فيو اعتمادان على القرائن، كما ال ٯتكن اعتماد القرائن فيو.

 القرائن الطبية: ا١تسألة األكىل: ما ال يعتمد ُب القضاء بو على
 : (DNAمن خبلؿ فحص البصمة الوراثية ) الزكجية ا٠تيانةإثبات  .1

و ال ٬توز نأعلى  السابع ُب الدكرة السادسة عشرةنص قرار ٣تمع الفقو اإلسبلمي 
كبالتايل فبل ٬توز استخداـ البصمة الوراثية إال ُب اٞترائم اليت مل يرد فيها حد شرعي، 

فحص البصمة الوراثية ُب ٣تاؿ  كما أفالزكجية،   ا٠تيانة إثبات االعتماد على فحص ا١تٍت ُب
ا يستخدـ ُب إ٪ت، ك اللعافإثبات النسب ال يستخدـ ُب نفس من ثبت نسبو، كال يقدـ على 
كيعضد ىذا ما ذكره  ،1حاالت اختبلط ا١تواليد أك ضياعهم أك التنازع على ٣تهوؿ النسب

 بدليل إبطالو ُب ك٭تتاؿ بالشبهة يسقط كغَته سرقةكال الزنا "حد فأفقهاؤنا رٛتهم اهلل من 
 اٟتيديكدى  اٍدرىءيكا»، كلعل ا١تراد با٠ترب ىنا ىو قولو صلى اهلل عليو كسلم: 2فيو " الواردة األخبار

ٍسًلًمُتى  عىنً 
ي
ًبيلىوي، فىخىلُّوا ٥تىٍرىجه  لىوي  كاف إففى  اٍستىطىٍعتيٍم، مىا ا١ت ـى  إففى  سى  العىٍفوً  ُب  ٮتيًٍطئى  فأ اإًلمىا

يػٍره  حد الزنا ال يثبت إال بأربعة  فأ، كقد ذىب الفقهاء إىل 3«العيقيوبىةً  ُب  ٮتيًٍطئى  فأ ًمنٍ  خى

                                                           
1
دار االفتاء ا١تصرية،  /. 345سادسة عشرة، القرار السابع، ص، الدكرة القرارات المجمع٣تمع الفقو اإلسبلمي،  

 .  http://cutt.us/TlbT8. 2009/2/22، استخدام الوسائل العلمية في إثبات الزنا
2
 .297، ص1، جالفروقالكرابيسي،  
3
قاؿ (. 1424، رقم )44، ص4ج اٟتدكد، درء ُب جاء ما باب: أبواب اٟتدكد ،السننأخرجو الًتمذم ُب  

 .ضعيف :424، ص3، جُب صحيح كضعيف سنن الًتمذم األلباٍل

http://cutt.us/TlbT8
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الزكجية ال تثبت  ا٠تيانة، فنخلص إىل ما ذكرناه من كوف 1شهود أك إقرار على نفسو
 بفحص البصمة الوراثية.

 

  إثبات تعاطي ا١تخدرات كا١تسكرات بواسطة فحص الدـ كالبوؿ: .2

استنادان إىل القرائن، من القيء  حد الشربكىذه ا١تسألة شبيهة ٔتسألة اثبات 
و ال نأإىل  قوؿ كالرائحة كالسكر فقد ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة

، كاستدؿ 3و ٭تد استنادان إىل ىذه القرائننأكذىب ا١تالكية كاٟتنابلة ُب قوؿ إىل ، 2٭تد
ٍسًلًمُتى  عىنً  اٟتيديكدى  اٍدرىءيكا»كؿ ْتديث أصحاب القوؿ األ

ي
، فهذا اٟتديث 4«اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا ا١ت

 كجود "الرائحة ألففيو توجيو بعدـ إقامة اٟتد مع كجود الشبهة، كالشبهة ىنا متحققة، 
 أك تسكر، ال ظنها أك ٣تها، فيو ُب صارت فلما ماء، حسبها أك هبا، ٘تضمض وإن ٭تتمل
 كإذا ا٠تمر، كرائحة منو يكوف وإنف التفاح، شراب شرب أك بالغان، نبقان  كلأ أك مكرىان، كاف

حضُت ٔتا ركاه  الثاٍل، كاستدؿ الفريق 5"بالشبهات يدرأ الذم اٟتد ٬تب مل ذلك، احتمل
: قىاؿى  ٍبيَّ  رىٍكعىتػىٍُتً، الصٍُّبحى  صىلَّى قىدٍ  بًاٍلوىلًيدً  كىأيٌبى  فاعىفَّ  ٍبنى  فاعيٍثمى  بن ا١تنذر قاؿ: "شىًهٍدتي 

، شىًربى  وي نأ فاٛتيٍرى  أىحىدي٫تيىا ؤلفرىجي  عىلىٍيوً  فىشىًهدى  أىزًيديكيٍم،  فػىقىاؿى  يػىتػىقىيَّأي، رىآهي  وي نأ آخىري  كىشىًهدى  ا٠ٍتىٍمرى
، يىا: فػىقىاؿى  شىرًبػىهىا، حىىتَّ  يػىتػىقىيَّأٍ  ملىٍ  وي إن: إفعيٍثمى   حىسىني  ايى  قيمٍ : عىًليٌّ  فػىقىاؿى  فىاٍجًلٍدهي، قيمٍ  عىًليُّ

 ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  يىا: فػىقىاؿى  عىلىٍيًو، كىجىدى  وي نكأفى  قىارَّىىا، تػىوىىلَّ  مىنٍ  حىارَّىىا كىؿِّ : اٟتٍىسىني  فػىقىاؿى  فىاٍجًلٍدهي،
هي  فىاٍجًلٍدهي، قيمٍ  جىٍعفىرو  ، بػىلىغى  حىىتَّ  يػىعيدُّ  كىعىًليٌّ  فىجىلىدى  النَّيبُّ  لىدى جى : »قىاؿى  ٍبيَّ  أىٍمًسٍك،: فػىقىاؿى  أىٍربىًعُتى
ا سينَّةه، كىكيلٌّ " ُتى،ناٙتىى  كىعيمىري  أىٍربىًعُتى، بىٍكرو  أىبيو كىجىلىدى  ،«أىٍربىًعُتى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  أىحىبُّ  كىىىذى

                                                           
، كشاف القناعالبهوٌب، / .451ص، 5ج ،مغني المحتاج ،الشربيٍت/ .278ص ،5ج ،شرح الهدايةالبابرٌب،  1

 .63، ص15ج

2
، ./ ا١ترداكم205ص 4، جوعميرة قليوبي حاشيتاالقليويب كعمَتة، ./ 29، ص5ج الرائق، البحر ٧تيم، ابن 

 .433، ص26ج، اإلنصاف
3
 .433، ص26ج، اإلنصاف،  ا١ترداكم /.109ص ،8ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي،  
4
 سبق ٗتر٬تو. 
5
 .163ص 9ج ،المغني ،قدامة ابن 
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رضي اهلل عنو اعتمد ُب إقامة اٟتد على القرينة، فدؿ  فاعثم إف، فدؿ ىذا اٟتديث 1ًإيلىَّ"
نة ُب إثبات اٟتد، كالراجح ىو القوؿ األكؿ ١تا كرد من أدلة درء اٟتدكد ىذا على اعتبار القري

يدؿ على ثبوت اٟتد بشهادة رجلُت  الثاٍلما استدؿ بو أصحاب القوؿ  ألفبالشبهات، ك 
 2ال بقرينة القيء.

النكاح بواسطة كبالتايل ال يثبت تعاطي ا١تخدرات كا١تسكرات كعيب من عيوب 
 اف ثبوتو بذلك طبيان أمر ٦تكن.فحص الدـ أك البوؿ، كإف ك

 إفالعيوب ا٠تهلهقية: كىي عيوب ال ٯتكن الكشف عنها كإثباهتا بواسطة الطب، كٯتكن  .3
 تثبت عن طريق اإلقرار أك الشهادة كما ذكرنا.

هبا لتعضد األدلة  ستعانةاالفحوصات البصمة الوراثية كالدـ كالبوؿ ٯتكن  إفال إ
 وحدىا.ا١تعتربة شرعان ال لتكوف مثبتة ل

  : ما يعتمد فيو على القرائن الطبية:الثانيةا١تسألة 

  ما يأٌب: يعتمد على القرائن الطبية ُب إثبات
 فقدافا١تختلفة، ك  سرطافال أنواعاإلصابة بختلف األمراض كالعيوب البدنية، كاإلصابة ٔت .1

يلجأ القاضي إىل الطب إلجراء ، حيث بعض األعضاء أك ا٠تواص، كاإليدز كالسمنة
لفحوصات البلزمة من فحص الدـ كالبوؿ كالتصاكير كاٞتس كا١تشاىدة إلثبات ىذه ا

 .العيوب أك نفيها

بالطب النفسي ُب إثبات اإلصابة حيث يستعُت القاضي  إثبات األمراض النفسية: .2
  إذ ال ٯتكن لغَت األطباء النفسيُت اكتشافها كمعرفتها. بالعيوب النفسية.

عن كل نوع من  اٟتديثعند  كردتك الضوابط اليت اعى ُب ذلتر  إفضركرم كمن ال
 الفحوصات. أنواع

 
                                                           

1
 (.1707، رقم )1331ص ،3حد ا٠تمر، ج باب:اٟتدكد:  كتاب ،صحيحومسلم ُب  أخرجو 
2
 .109ص ،8ج، يلشرح مختصر خلا٠ترشي،  
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 النكاح عيوب على المترتبة اآلثار: الرابع الفصل. 

نستعرض نوع التفريق اٟتاصل بعيوب النكاح، ما يثبت  ُب آخر فصوؿ ىذا البحث
 بو حق الفرقة بالفسخ من العيوب ا١تذكورة كما ال يثبت.

o النكاح بعيوب الحاصل قالتفري نوع: األول المبحث: 

 .ا١تطلب األكؿ: قوؿ من اعترب التفريق فسخان كأدلتو

 .: قوؿ من اعترب التفريق طبلقان كأدلتوالثاٍلا١تطلب 
 ا١تطلب الثالث: القوؿ الراجح كٙترة ا٠تبلؼ.

o  وما ليس كذلك: ما تثبت بو الفرقة من عيوب النكاح: الثانيالمبحث 

  .قة من عيوب النكاح البدنيةا١تطلب األكؿ: ما تثبت بو الفر 
 النفسية كا٠تلقية كالفعلية.النكاح بو الفرقة من عيوب : ما تثبت الثاٍلا١تطلب 
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o النكاح بعيوب الحاصل التفريق نوع: األول المبحث: 

ا إهنا فرقة فسخ، كمنهم من رأل إهنء ُب ىذه ا١تسألة، فمنهم من رأل اختلف الفقها
 ؿ ُب ىذا ا١تبحث أقواؿ الفريقُت مع ذكر أدلتهما كالراجح من القولُت.فرقة طبلؽ، كنتناك 

 :قول من اعتبر التفريق فسخاً وأدلتو: المطلب األول 

تناكؿ ُب ىذا ا١تطلب قوؿ من قاؿ باعتبار التفريق اٟتاصل ىنا فسخان ال طبلقان، أ
 حيث نستعرض أقوا٢تم كأدلتهم.

 إال للطبلؽ مقارب الفسخ أفبالقوؿ: "ب كٯتكن إٚتاؿ العبلقة بُت الفسخ كالطبلؽ
 آثاره ينهي كلكن العقد ينقض فبل الطبلؽ أما للعقد، نقض الفسخ أف ُب ٮتالفو أنو

 1."فقط

o  :من قاؿ باعتبار التفريق فسخان كنصوصهم ُب ذلك:الفرع األكؿ 
 فسخان ال طبلقان. إىل اعتبارهالشافعية كاٟتنابلة ذىب 

 ا١ترأة تكان إف وألن ا١تهر سقط الدخوؿ قبل فسخ فإو "إنفقد نص الشافعية على 
 وإن إال فسخ الذم ىو الرجل كاف إفك  مهرىا فسقط جهتها من الفرقة تكان فسخت

"، كنصوا ُب الفسخ اختارت اكاهن فصار بالعيب التدنيس كىو ا١ترأة جهة من ١تعٌت فسخ
 بالفرقة كطالبت لاألج قضىحىت إن -أم العنُت  – ٬تامعها مل إفو "نأموضع آخر على 

 الزكج إيقاع على تقف ال فرقة وألن فسخان  الفرقة كتكوف فيو ٥تتلف وألن بينهما اٟتاكم فرؽ
  2."فسخان  تكانف عنو ينوب من كال

                                                           
1
 .132، ص32، جالموسوعة الفقهية الكويتيةٞتنة علمية ُب كزارة األكقاؼ الكويتية،  
2
 .452، 450، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 
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 ا١تهر فعليو بعده، فسخ إفك  مهر، فبل الدخوؿ، قبل فسخ إفكقاؿ اٟتنابلة: "
 من كاف سواء عليو، مهر فبل الدخوؿ، قبل فسخ إذا أما ا١تثل مهر عليو: كقيل. ا١تسمى

 جهتها، من فالفرقة منها كاف إف الفسخ ألف الشافعي؛ قوؿ كىذا. ا١ترأة من أك الزكج
 هبا لعيب فسخ اإ٪تف منو، كاف إفك  أخرل، لو زكجة برضاع فسختو لو كما مهرىا، فيسقط
 1."منها وكان الفسخ فصار باإلخفاء، دلستو

o  التفريق فسخان: : أدلة من قاؿ باعتبارالثاٍلالفرع 
 :2استدؿ ىؤالء ١تا ذىبوا إليو ٔتا يأٌب 

عمـو األدلة الواردة ُب مشركعية التفريق بعيوب النكاح، فقد جعلت اٟتق لكبل الزكجُت  .1
 بالفسخ كمل ٕتعلو للزكجة فقط.

 .الرضاع كفرقة فسخان  تكانف نائبو كال الزكج إيقاع على تقف ال فرقةال ىذه فأ .2

ُب ىذا عيب  فأى مسألة فسخ ا١تشًتم العقد بسبب العيب، إذ قياس ىذه ا١تسألة عل .3
 العقد أيضان فيثبت فيو خيار الفسخ كما ُب عقد البيع.

 

  وأدلتو: طالقاً : قول من اعتبر التفريق الثانيالمطلب 

 ان، كنستعرض ىنا أقوا٢تم كأدلتهم.ذىب ىؤالء إىل اعتبار التفريق اٟتاصل طبلق

o ار التفريق طبلقان كنصوصهم ُب ذلك:الفرع األكؿ: من قاؿ باعتب 
  .إىل ىذا القوؿ اٟتنفية كا١تالكيةذىب  

 كلكنو عندنا، فحش إفك  هبا، عيب عن امرأتو الرجل يرد كالاٟتنفية: " قاؿفقد 
 ؛طبلقان  تصلح ال ا١ترأة قبل من الفرقة" "، كقالوا:أمسكها شاء إفك  طلقها، شاء إف با٠تيار

، 3"بطبلؽ فرقة يكوف الزكج من اإلباء كاف إفك  ،فسخان  فيجعل الطبلؽ، تلي ال األهن

                                                           
1
 .515ص ،20ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، مشس الدين ابن 

2
 .19، ص9، جالمفصل، افزيد ./201ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن./ 450، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 
3
 .95، ص5، جالمبسوط السرخسي، 
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 ٯتكن؛ ال ا١ترأة إباء كُب أمكن، ما طبلقان  فيجعل الطبلؽ، فرقة ىو الفرقة ُب األصل"كقالوا: 
 1."فسخان  فيجعل الطبلؽ، ٘تلك ال األهن

 كتؤجل ترافعو فأ فلها العنُت كأماكذكر ا١تالكية عند حديثهم عن عيوب الرجل: "
 كبلـ فبل كصفنا كما بو تعلم كىي تتزكجو فأ إال غَته أك عبلج لرجاء تركتو تقوؿ اهنأل سنة
 ا٠تيار، للزكج يوجب كطئها من انعا١ت الفرج داءحديثهم عن عيوب ا١ترأة:  عند"، كقالوا ٢تا
أماـ  و عند التنازعإن"، ٍب ذكركا عليو شيء كال طلق شاء إفك  ٔتمكنو، كاستمتع أقاـ شاء إف

 كفرؽ حلفت نكل إفو يدعى لليمُت، "فإنُب كوف الزكج كطأىا خبلؿ األجل أـ ال القاضي 
 ٭تكم ٍب يأمره أك اٟتاكم يطلق فهل كإال طلقها يدعو مل إفك  زكجة بقيت نكلت إفف بينهما

 فأ ٢تا يكن مل فراقو كطلبت األجل بعد إصابتو عدـ ثبت إذا: عرفة ابن، قاؿ فالقو  بو
 فيوقع بو الزكج يأمر فأ الطبلؽ حكم: حبيب ابن قاؿ، ك فاسلطال عليو يطلق كلكن تفارؽ

 2".عليو بو حكم يفعل مل إفف شاء ما منو

o  3طبلقان : أدلة من قاؿ باعتبار التفريق الثاٍلالفرع: 
  4.«عىٍيبو  ًمنٍ  اٟتٍيرَّةي  تػيرىدُّ  الى »عنو:  اهلل رضي مسعود ابن استدلوا بقوؿ .1

 ركم ما ككذلك الطبلؽ، خيار فا١تراد ا٠تيار تأثب وإن عنو اهلل رضي عمر عن ركم ما .2
 5بالطبلؽ. ردىا أم ردىا ونأُب خرب الغفارية  كسلم عليو اهلل صلى عنو

 ال معلقة بقيت ا٠تيار ٢تا يثبت مل لو وألنإلزالة ظلم التعليق، ا٠تيار يثبت للزكجة  فأ .3
، كما ٯتكنو ، أما الرجل فيمكنو ٖتصيل مقصوده بزكاجو من أخرلمطلقة كال بعل، ذات

 ، فأثبتنا ٢تا ا٠تيار دكنو. طبلقها

                                                           
1
 .336،337، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 

2
 .153، 147،148، ص5، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ 
3
 .95، ص5، جالمبسوط السرخسي، 
4

رقم:  ،487، ص3، كتاب النكاح: ا١ترأة يتزكجها الرجل كفيها برص أك جذاـ، جمصنفوأخرجو ابن أيب شيبة ُب  
(16305.) 

5
 سبق ٗتر٬تهما. 
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  القول الراجح وثمرة الخالف: الثالثالمطلب: 

استعرضنا أقواؿ الفقهاء ُب ا١تسألة، كعرضنا أدلتهم نستعرض ىنا القوؿ  إفبعد 
 ٙترة ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة. بيافالراجح مع 

o :الفرع األكؿ: القوؿ الراجح 
الفرقة فسخ ال  فأب الشافعية كاٟتنابلة القائلُتلة ىو قوؿ القوؿ الراجح ُب ىذه ا١تسأ

فا١ترأة ال ٘تلك  ،١تا ذكركه من األدلة اليت تشَت إىل اعتباره فسخان ال طبلقان  طبلؽ، كذلك
فرقة  ألفك  فسخحق الطبلؽ، كمطالبتها با٠تلع تكلفها البذؿ لتحقيقو، أما الرجل فلو ال

ت قبل الدخوؿ مل يكن ٢تا كانالفرقة لعيبو فيها إذا   إففالفسخ أقل كلفة من فرقة الطبلؽ، 
 العيب فيو فوقع الفسخ قبل الدخوؿ فقد رجعت ىي بكران  كافمن ا١تهر شيء، ككذلك إذا  

بعده فلها أقل ا١تهرين، ا١تسمى أك  ىت الفرقكانيو، أما إذا  كمل يستفد ىو شيئان فبل مهر عل
قبل الدخوؿ كجب عليو نصف ا١تهر، ك٬تب  كقع إفف و طبلؽ،نأقلنا بمهر ا١تثل. أما إذا 

أرجح، كما أف ما  كافو فسخ يناسب قاعدة الغنم بالغـر فنأ، فالقوؿ ب1بعده كل ا١تسمى
استدؿ بو القائلوف بكونو طبلقان فهما أثراف ضعيفاف عن صحابيُت، كحديث ضعيف، ىذا 

يث يتحمل مؤكنة باإلضافة إىل أف إثبات ا٠تيار للمرأة دكف الرجل أمر فيو ظلم لو، ح
 الطبلؽ كما يًتتب عليو.

o  2: ٙترة ا٠تبلؼ ُب ا١تسألةالثاٍلالفرع : 
 ف للخبلؼ ُب ىذه ا١تسألة، ك٫تا كالتايل:ىناؾ أثراف مهما 

 ك٭تقق العدالة. -فان إنكما بينا   – الكلفة أقلالقوؿ باعتباره فسخان ٬تعل  إف .1

                                                           
1
 .423ص، حرية الزوجين في التفريق قضاء./ أٛتد الطو، 189ص 7ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 . بتصرؼ.424ص، حرية الزوجين في التفريق قضاءأٛتد الطو،  
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بعقد ذلك  كافإىل اٟتياة الزكجية   أرادا العودةالزكجُت لو  إفُب حاؿ اعتربناه فسخان ف .2
بلقان، إذ اعتربناه طثبلث طلقات كاملة، كذلك ٓتبلؼ ما لو  فيو للزكج يكوفجديد 

 ٮتصم من الطلقات كاحدة، كىي مسألة خبلفية ليس ىذا ٤تل تفصيلها.

 
o وما ليس كذلك: ما تثبت بو الفرقة من عيوب النكاح: الثاني لمبحثا 

 بيافك كالفعلية، كا٠تلقية من العيوب البدنية كالنفسية  ٥تتلفة أنواعاستعراض بعد 
ما يًتتب عليو  بيافصل إىل بلجها، كاآلثار ا١تًتتبة عليها، أأعراضها ككيفية الكشف عنها كع

 منها كما ليس كذلك. بالفسخ التفريق
ُب  ا١تذكورةٮتضع للضوابط  فأٖتديد الفرقة ٬تب  فأشَت إىل أ فأكمن ا١تهم ىنا 

إىل تشوؼ الشريعة إىل  التنبيو كافمن األ٫تية ٔت كما أفث،  من ىذا البح مهيدمالفصل الت
ُب استمرار العبلقة  كافالزكجية ما أمكن، إال إذا   كيافاألسرة كاستقرار   كيافاٟتفاظ على  

 ضرر بالغ بالطرفُت أك أحد٫تا فحينها يكوف الفراؽ أمران ال بد منو.
يثبت بو ، كقسم ال يثبت بو حق الفسخقسم إىل قسمُت، تنقسم العيوب ا١تذكورة ك 

 .بياف، كلكن ٭تسن اٟتديث ىنا عن كل عيب على حدة ١تزيد من اإليضاح كالاٟتق

 :المطلب األول: ما تثبت بو الفرقة من عيوب النكاح البدنية 
عيوب النكاح البدنية إىل أصناؼ ثبلثة، صنف خاص بالرجاؿ، كآخر تنقسم 

 كفيما يأٌب تفصيل كل نوع.خاص بالنساء، كثالث مشًتؾ، 

o :الفرع األكؿ: عيوب الرجاؿ البدنية 
كل   بيافالربكستات، كاضطرابات القذؼ، ك  سرطافا٠تصية، ك  سرطافمنها  كاخًتت 

 منها فيما يأٌب.

 :كالربكستات ا٠تصية اسرطانا١تسألة األكىل: 
يما لو أدل ف الثانيةجرد اإلصابة با١ترض، ك ٔت تكوف ، األكىلكاٟتديث ىنا عن حالتُت 

 .اإل٧تابكظيفة العبلج إىل القضاء على 
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 ألفنثبت هبا الفرقة،  إفال ٯتكن  ا٠تصية أك الربكستات سرطافبفمجرد اإلصابة  
 ، فكيف ٔتن مل يصب بذلك بعد1ا٠تصي يؤجل إفالعجز مل يثبت، كقد ذكر الفقهاء 

تيستأصل خصية كاحدة كمرضو قد يكوف قاببلن للعبلج على ٨تو ال يًتتب عليو ا٠تصاء، فقد 
عبلج  كما أفة كما ذكرنا عند حديثنا عن ا١ترض،  فقط كتبقى ا٠تصية األخرل عاملة نشط

 الربكستات قد يتم دكف استئصاؿ.
 كاف إفك يصبح خصيان، الرجل  إفف أك الربكستات أما ُب حاؿ استئصاؿ ا٠تصيتُت 

، اإل٧تابدكف القدرة على كلكن  ُب حاؿ استئصاؿ الربكستات، الوصوؿ إىل النشوة وكانبإم
 .اإل٧تابالرجل ٯتكنو اٞتماع ُب اٟتالتُت كلكن دكف القدرة على  ألفبا٠تصاء  فيلحق

 :التفريق با٠تصاء على قولُت كقد اختلف الفقهاء ُب حكم
ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية ا٠تصاء مثبت ٠تيار الفرقة، كىو ما ذىب إليو  فأاألكؿ: القوؿ 

 نصوصهم:  بياف، كفيما يأٌب ُتقولأحد الُب  ةكاٟتنابل كالشافعية
حُت  -كمنها ا٠تصاء  – بالرجل كاحد من ىذه األربعة كاففإذا  ": ا١تالكيةقاؿ  

 2".تقيم أك تفارؽ بواحدة بائنة فأالعقد كمل تعلم ا١ترأة فلها 
 ألف: أحد٫تا ٢تا ا٠تيار فالكجدت ا١ترأة زكجها خصيان ففيو قو  إفك كقاؿ الشافعية: " 

 3".ا تقدر على االستمتاع بوألهنال خيار ٢تا  الثاٍلك  ".لنفس تعافوا
 4زكجة "من قطع خصيتاه، أك رض بيضتاه ٢تا الفسخ". إفكقاؿ اٟتنابلة:  

 "أعلمها،هلل عنو ١تن تزكج امرأة كىو خصي: ك٦تا استدؿ بو ىؤالء قوؿ عمر رضي ا
  5.خَتىا" ٍب

                                                           
.202ص 7ج ،المغني ،قدامة / ابن.286، ص16، جالمجموعالنوكم، 1
2
 .147، ص5، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ 
3
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 
4
 208، ص5، جشرح منتهى اإلراداتالبهوٌب،  
5

 سبق ٗتر٬تو. 
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قالوا:  ،القولُت عند الشافعيةأحد بتان للفرقة كىو ا٠تصاء ال يعد عيبان مث فأ: الثاٍلالقوؿ 
 ا تقدر على االستمتاعألهنال خيار ٢تا  الثاٍل": فالكجدت ا١ترأة زكجها خصيان ففيو قو  إفك "

  1بو".
، 2"ا٠تيار ُب فقد اٞتماع ال الولد ألفا٠تصي إذا أصاب فبل خيار، " إفكاستدلوا لذلك ب 

  اإل٧تابالقدرة على  فقدافعلى اٞتماع كلكن مع كقد أثبت الطب اٟتديث قدرة ا٠تصي 
 كما بينا ذلك فيما سبق.

 إفينتشر ذكره فبل خيار، ك  كاف إفتشار الذكر كعدمو، فإنكفرؽ اٟتنفية بُت حاؿ  
٢تا ا٠تيار، تشبيهان لو بالعنُت، كقد بينا فيما سبق اختبلؼ حالة ا٠تصي عن  كافمل ينتشر  

 3حالة العنُت.
الرجل خصيان أثبتنا ا٠تيار  كافلراجح ىو ما ذىب إليو اٞتمهور، فإذا  القوؿ ا: الًتجيح

للزكجة، ككذلك إذا استيئصل منو الربكستات، كذلك إلصابة الرجل بالعقم الذم يعد علة 
 .اعتبار ا٠تصاء عيبان 

علة اعتبار ا٠تصاء عيبان، كبالتايل  العقمال بد منو، فقد اعتربنا  تفصيبلن ىناؾ  فأإال 
ٚتهور الفقهاء ال يعدكف العقم  فأأكجبنا ا٠تيار للمرأة، كىنا سَتد اعًتاضه مفاده  إذا ٖتقق

ا١تسألة ٖتتاج إىل  فأإال  ،4كقد سبق لنا سرد أقوا٢تم ُب ذلك ،عيبان موجبان ٠تيار الفسخ
للمرأة، فإذا قلنا بعدـ  ظلماألخذ هبذا القوؿ على إطبلقو قد يكوف فيو  إفٖتقيق كنظر، إذ 

يتعنت الزكج ا٠تصي  فسخ للعقم اٟتادث با٠تصاء أك استئصاؿ الربكستات فقدحقها بال
ما تتفق عليو مع  تبذؿ فأمنها  بعليها طلب ا٠تلع الذم يتطل فيتوجبكيأىب تطليقها، 

 الزكج.

                                                           
1
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم، 
2
 .449، ص2ج ،المهذب الشَتازم،./ 43، ص5، جاألمالشافعي،  

3
 .498ص 3ج ،عابدين ابن وحاشية المختار الدرعابدين،  ابن 

شرح ./ البهوٌب، 178،ص7، جالطالبين روضة النوكم،/ .236ص ،3ج، شرح مختصر خليلا٠ترشي، 4
 .187ص 7ج ،المغني ،قدامة ./ ابن208، ص5، جمنتهى اإلرادات
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العقم ا١تًتتب على ا٠تصاء ُب ابتداء  كافأراه ضركرة التفريق بُت ما إذا   كالذم
ُب ابتداء العبلقة أخذنا بقوؿ  كاففإذا  زؽ الزكجُت بالولد، ير  فأالعبلقة الزكجية أك بعد 

لو  كافكجد أحد٫تا اآلخر عقيمان   و إذانأاٟتسن الذم نقلو عنو ابن قدامة ُب ا١تغٍت، كىو 
ا يكوف ُب ابتداء إ٪ت، كما سبق "يتبُت أمره عسى ا١ترأة تريد الولد"ا٠تيار، كقاؿ أٛتد: 

رزقا بالولد فبل يعترب العقم كال ا٠تصاء الذم ترتب  فأ، أما إذا حدث ذلك بعد 1النكاح
ما ٮتشى فواتو بالعقم كىو الولد موجود كبالتايل ال  ألفعليو عيبان موجبان ٠تيار الفرقة، كذلك 

١تا ذكرناه ، كذلك الرجل قادران على اٞتماع كافإذا   بالفسخالفرقة طلب يكوف للزكجة حق 
، كالعلة اليت ذكرىا فقهاؤنا رٛتهم اهلل ستقرةا١تكجية اٟتياة الز  دٯتومةمن حرص الشارع على 

إذا مل يولد لو ُب شبابو قد يولد لو ُب "الرجل  فأُب عدـ ا٬تاب خيار الفرقة بالعقم كىي 
 إف، فقد بُت األطباء كاستئصاؿ الربكستات على حالة ا٠تصاء ال تنطبق 2"شيخوختو

فرص ، كزكا٢تما يعٍت القضاء على اإل٧تاب ا١تنوية ا١تساعدة على اتاٟتيوان فاا٠تصيتُت تفرز 
 إفكباإلضافة ١تا سبق ف يكوف صحيحان ُب غَت حالة ا٠تصاء. ذكركه قد فما، ٘تامان  اإل٧تاب

ا ُب مرحلة معينة ستصل إىل سن اليأس كال تتمكن من هنأالولد، كمعلـو  حقان ُبلمرأة ل
 ٢تا. ظلمفيكوف ُب ذلك ٓتبلؼ الرجل، ، اإل٧تاب

ُب بداية الزكاج كمل ترض بو الزكجة   كافإذا   كما يتبعو ا٠تصاء فألص إىل كبالتايل ٩ت
رزقوا بالولد فبل خيار ٢تا، كىذا ما توصلت إليو ٍب  فأعد أما إذا كقع ب ٢تا ا٠تيار، كاف

 3قد رجحو كأخذ بو. ق(1435)ت: زيدافكجدت الشيخ عبد الكرَل 

 :اضطرابات القذؼ: الثانيةا١تسألة 
اختيارم منها السرعة كالتأخر كالقذؼ البل ، فأنواعرابات القذؼ اضط فأذكرنا  

ا عيوب مؤثرة كٯتكن لؤلطباء عبلجها ُب كثَت من األحواؿ، كحىت هنأكالقذؼ الليلي، كذكرنا 
الفسخ، كذلك لكوف الرجل  طلب فبل حق للمرأة ُب ،على فرض عجز األطباء عن عبلجها

                                                           
1
 .187ص ،7ج ،المغني ،قدامة ابن 
2
 .ا١ترجع السابق 

3
 .41، ص9، جالمفصل، افزيد 
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 إليها كصل قد ونأ اعًتفت إفزكجة العنُت " فأ وفالفقهاء يقول كافعلى الوطء، كإذا   قادر
اضطرابات تفاء ا٠تيار ُب مسألة إن إف، ف1"كبالتايل ال خيار ٢تا عنينان  يكوف فأ بطل مرة،

 أكىل لقدرة الرجل على الوصوؿ أصبلن.   القذؼ

o  عيوب النساء البدنية:الثاٍلالفرع : 
 كىبوط الرحم.الفرج،  سرطافعنق الرحم، ك  سرطافكقد اخًتنا منها  

 :كىبوطو الرحم سرطافا١تسألة األكىل: 
العيب مل يثبت بعد، أما  ألف، كذلك وجب ا٠تيارذه األمراض ال يك٣ترد اإلصابة هب 

فهنا يقع ا٠تبلؼ، ىل  -كالذم يًتتب عليو العقم  –إذا ترتب على ذلك استئصاؿ الرحم 
 يثبت للرجل خيار الفسخ أـ ال؟

، ٍب 2لفقهاء ال يركف العقم من العيوب ا١توجبة للفسخٚتهور ا فأتبُت ٦تا سبق  
يرزقوا بالولد، كالسؤاؿ ىنا، ىل  فأمن ذلك ما إذا كجدت ا١ترأة الرجل خصيان قبل  استثنيت

 ؟حالة العقم ُب ا١ترأة أيضان ينطبق ىذا على 
ال خيار للرجل ُب الفسخ ك  ،على ىذه اٟتالة ال ينطبق القوؿ سالف الذكر فأأرل  
ذكر كما على الوطء   ان قادر كذلك لكوف الرجل  ىذه اٟتالة، سواء رزقوا بالولد أـ ال، ُب مثل

مع بُت زكجتُت أك أكثر ٞتمل يستطع ا إفيريد الولد أمكنو الزكاج بغَتىا، ف كافاألطباء، كإذا  
إال إذا أزيل رحم ا١ترأة قبل العقد يطلق، أما الفسخ فبل خيار لو فيو كما بينا،  فأفلو 

 هبذه ا٠تيار ثبوت شرطمن " فأفقد ذكرنا للتدليس، فيكوف لو الفسخ عنو ذلك، كأخفت 
 أك العقد، ُب هبا علم إفف بعده، هبا يرضى كال العقد، كقت هبا عا١تا يكوف أال العيوب،

من اشًتل جارية قد  فأ، كقد ذكر الفقهاء 3خبلفان" فيو نعلم ال. لو خيار فبل فرضي، بعده
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 كاف، فإذا  1لو خيار الرد للتدليس كافٛتر كجهها، أك اشًتاىا بكران  جعد شعرىا أك سود أك 
 لو ىذا ا٠تيار ُب البيع، فالنكاح يقاس عليو.

 
 

 الفرج: سرطاف: الثانيةا١تسألة 
العبلج  كاف إفآثاره اإلصابة بسلس البوؿ، أك ضيق ا١تهبل كعسرة اٞتماع، ف كمن 

 فأر دائمان فقد ذىب ٚتاعة من الفقهاء إىل ٦تكنان كشفيت منو فبل خيار، أما إذا صار األم
 ال أحد٫تا كاف إذا: حفص كأبو بكر أبو كقاؿسلس البوؿ يوجب ا٠تيار، قاؿ ُب ا١تغٍت: "

ذكرناه ُب الضوابط كىو قوؿ كجيو يتفق كما  ،2"ا٠تيار فلآلخر هخبلؤ  كال بولو يستمسك
  الطرؼ اآلخر.من التفريق بسبب العيوب ا١تنفرة، كاليت ٮتشى تعدم ضررىا إىل

 كاف إفو "نأالغزايل اإلماـ ت اإلصابة بضيق ُب الفرج، فقد ذكر كانأما ُب حاؿ   
 الفسخ خيار فللزكج العادة؛ ٮتالف ْتيث ا١تنفذ ضيق -أم عدـ احتما٢تا الوطء  – سببو

فإذا صح قياسو على الرتق فهو موجب للخيار كما ذكر ٚتهور الفقهاء من  3"كالرتق
 ، كىذا إذا مل يكن ٙتة عبلج.4افعية كاٟتنابلةا١تالكية كالش

o :الفرع الثالث: العيوب البدنية ا١تشًتكة 
 .كمرض السكرمكاخًتنا منها مرض اإليدز، كالسمنة ا١تفرطة،  

 ا١تناعة ا١تكتسب )اإليدز(: فقدافا١تسألة األكىل: مرض 
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نها  ٖتدث ععلى األمراض ا١تعدية اليتٮترج مرض اإليدز  إفذكرت فيما سبق  
كمن  ا أمراض توجب ا٠تيار للطرؼ السليم،هنأ، كقد ذىب الفقهاء إىل الفقهاء، مثل اٞتذاـ

 أقوا٢تم ُب ذلك: 
اٞتذاـ من األمراض اليت تعطي ا١ترأة حق الفسخ، أما الرجل  فأ ذىب اٟتنفية إىل 

 1فيدفع عن نفسو بالطبلؽ.

يقيد  فأذاـ، كال بد كجد بو ج إفيرد اآلخر  فأألحد الزكجُت كقاؿ ا١تالكية: " 
 2".بالبُت كما ُب اٟتادث بعد العقد، كا١تراد بكونو بينا ٖتقق كونو جذامان 

، كمن ىذه باآلخر ثبت لو ا٠تيار إذا كجد أحد الزكجُت عيبان كقاؿ الشافعية: " 
 3العيوب اٞتذاـ، حيث ٮتشى تعديو إىل اآلخر كالنسل".

 4خيار.كذكر اٟتنابلة اٞتذاـ مع العيوب ا١تثبتة لل 

يكوف خيار الفسخ ثابتان للطرؼ السليم كعلى القوؿ بتخريج اإليدز على اٞتذاـ،   
مرض اإليدز  فأإذا أصيب اآلخر ٔترض اإليدز، كذلك دفعان للضرر عن السليم، كقد ثبت 

، كال عليو فقطليس لو عبلج جذرم، كالعبلجات ا١تستخدمة تكوف لتخفيف اآلثار ا١تًتتبة 
٣ترد اإلصابة  إفئل للوقاية من العدكل خبلؿ العملية اٞتنسية، كبالتايل فٯتكن استخداـ كسا

يكوف العيب  فأمن ضوابط التفريق  فأقد ذكرنا ك  ،ٔترض اإليدز توجب الفرقة ببل خبلؼ
متحقق ُب حالة اإلصابة باإليدز، كالقوؿ  كىذا ،برؤهيكوف ٦تا ال يرجى  فأمرضان معديان، ك 

 فأسبلمي ُب قراره ا١تتعلق ٔترض اإليدز كالذم نص على قرره ٣تمع الفقو اإل بالفسخ
 مرض( اإليدز) ا١تكتسب ا١تناعة نقص مرض باعتبار ا١تصاب الزكج من الفرقة طلب للزكجة"

 5."اٞتنسي باالتصاؿ رئيسية بصورة عدكاه تنتقل معد
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 : السمنة ا١تفرطة: الثانيةا١تسألة 
اليت مل يتحدث عنها الفقهاء إال  السمنة ا١تفرطة من العيوب فأ ذكرت فيما سبق 

نادران، كمل أجد من الفقهاء من ٖتدث عن السمنة كعيب من عيوب النكاح سول البهوٌب 
األمر ْتاجة إىل تفصيل،  إف، كاٟتقيقة 1ا ال توجب خيار الفرقةهنأمن اٟتنابلة، كذكر 

ناكؿ بعضان منها مع تأ إففرطة تًتتب عليها أضرار كثَتة، أحاكؿ ُب ىذه العجالة فالسمنة ا١ت
 بو من عدمو. الفسخثبوت خيار  بياف

سابقان من أحواؿ  طبق عليها ما ذكرتونافإذا أدت السمنة ا١تفرطة إىل اإلصابة بالعقم  
، كإذا  الفسخللمرأة خيار  كاف اإل٧تابالعقم ُب الرجل قبل  كافثبوت ا٠تيار بالعقم، فإذا  

 .تبُت خيار للرجل كما ُب ا١ترأة فبل كافبعدىا فبل، أما إذا   كاف
قد اليت تبث ركائح كريهة من اٞتسم، فإذا أدت السمنة إىل تراكم الفطريات أما  

، فالنفور ُب اٟتالتُت من الرائحة ا١تنبعثة من اٞتسم، كقد على البخر ها٬تتخر سبق القوؿ ب
 أدلتهما. بيافذكر٫تا مع على قولُت، أ بالبخر الفسخاختلف الفقهاء ُب ثبوت خيار 

 القوؿ األكؿ: 
 فأكاستدلوا ب ،2إىل ثبوت ا٠تيار بالبخر كاٟتنابلة ُب الصحيح عندىم ذىب ا١تالكية

ىذا العيب ٦تا يسبب النفرة من اٞتماع كعدـ االقباؿ عليو إال مكرىان، فعد عيبان موجبان 
   للفسخ. 

 : الثاٍلالقوؿ 
إىل عدـ ثبوت ا٠تيار  رُب القوؿ اآلخ من اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة ذىب اٞتمهور

العيوب اليت توجب الفرقة ىي  فأب واكاستدل، 3بو، كمل يذكركه مع العيوب ا١توجبة للخيار
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كالذرية، كليس البخر تؤذم الطرؼ اآلخر  ٘تنع الوطء أك إفا شأهنتلك العيوب اليت من 
 1منها، فبل يفرؽ بو.

 الًتجيح: 
بالبخر،  الفسخعدـ ثبوت خيار  من ٚتهور الفقهاءما ذىب إليو الراجح  فأكأرل 

تخفيف منو ، كٯتكن الهمع كجود اإل٧تابٖتقيق مقاصد النكاح من الوطء ك  كافكذلك إلم
 .ا١تستحضرات الطبية كالعطورباستخداـ بعض 

الركائح النإتة وجود الفرقة ب خياركبالتايل يكوف الراجح ُب ىذه ا١تسألة عدـ ثبوت  
عبلجها  كافإلم كذلك السمُت نسافاإلات جلد ثناءإنعن الفطريات ا١توجودة ُب 

ٖتقيق مقاصد النكاح من كطء  كما ٯتكنبا١تستحضرات الطبية كاستخداـ العطور ك٨توىا،  
  .يثبت هبا ا٠تياراب مع كجودىا، فبل إ٧تك 

مثل أمراض القلب كالشرايُت كأما ُب بقية األحواؿ اليت قد تؤدم إليها السمنة  
ىا ا١تباشر على العبلقة حالة منها على حدة بالنظر إىل تأثَت فيمكن دراسة كل ك٨توىا، 

 الزكجية، كمل أذكرىا ىنا لعدـ كركدىا ُب ىذا البحث.

 مرض السكرم: ا١تسألة الثالثة: 
اٟتاالت ا١تبكرة كالبسيطة من مرض السكرم ليس ٢تا تأثَت  فأ ذكرت فيما سبق 

لربامج العبلجية كالرياضية، أما اٟتاالت على اٟتياة الزكجية، كٯتكن تبلُب آثارىا عن طريق ا
ا١تتقدمة فتؤدم إىل بعض اآلثار الضارة، منها حالة األٜتاج اليت تصاب هبا ا١ترأة كاليت 

فان، نآعنها  ه اٟتالة كحالة البخر اليت ٖتدثتبعاث ركائح كريهة من الفرج، كىذإنتسبب 
 اـ بعض ا١تواد.تخلص من الركائح باستخدلية اكانحكمهما كاحد إلم فأكأرل 

الذكر البلـز للجماع،  انتصابأما الرجل فيفقد ُب اٟتاالت ا١تتقدمة القدرة على  
كخرجنا ىذه اٟتالة على العنة اليت ٖتدث عنها الفقهاء، كقالوا بثبوت خيار الفسخ هبا، ك٦تا 

 قالوه ُب ذلك: 
 1قاؿ اٟتنفية: "إذا كجدت زكجها عنينان ال ينتشر ذكره ٗتَت".
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لزكجة ا١تعًتض إذا مل يدع كطئان خبلؿ السنة اليت ضربت لو ا٠تيار،  فأ١تالكية كذكر ا
 2أكقعو كإال طلقها اٟتاكم. إففيأمره اٟتاكم بو، ف

  3."ثبت ا٠تيار ُب فسخ النكاحكجدتو عنينا كقاؿ الشافعية: "إذا 

ع مشركعية الفسخ لدف ألف وف ثبتت عنتو كعاقل ُب ضرب ا١تدةك٣تنكقاؿ اٟتنابلة: "
 4".الضرر اٟتاصل بالعجز عن الوطء

يضرب ١تريض  فأو يثبت ُب ىذه اٟتالة بعد نأا٠تيار يثبت بالعنة، فأرل  كاففإذا  
مل يرجى منو كطء أثبتنا للمرأة حق الفسخ، كىذا ُب  إفالسكرم أجل كما ُب حاؿ العنة، ف

 ية ضارة.جانباٟتاالت ا١تتقدمة اليت ال ينفع فيها العبلج، أك يكوف الستخدامو آثار 
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  النفسية والخلقية والفعلية: النكاح : ما تثبت بو الفرقة من عيوبالثانيالمطلب 
من عيوب النكاح البدنية،  الفسخُب ا١تطلب األكؿ ما يثبت بو خيار  بينت إفبعد 

 ٖتدث ُب ىذا ا١تطلب عما يثبت بو ا٠تيار من العيوب األخرل. أ

o  عيوب النفسية:: الاألكؿالفرع 
ثبوت  بيافمنها الشذكذ اٞتنسي، كاالضطراب الضبليل، كفيما يأٌب  كقد اخًتت 

 .الفرقة هبا من عدمو

 ا١تسألة األكىل: الشذكذ اٞتنسي:
فبل  ،إذا ثبت ىذا األمر على أحد الزكجُت بإحدل كسائل اإلثبات ا١تعتربة شرعان  

  ٭تدث بعده.  إفقبل العقد، كإما  يكوف موجودان  فأٮتلو ىذا الشذكذ من حالُت، إما 
و يكوف مربران لطلب الفسخ قياسان على ما إنالشذكذ موجودان قبل العقد ف كافإذا  ف

العبد أك اٞتارية  فاب إففسخ العقد ي فأب ُب خيار العيب حق ا١تشًتمذكره الفقهاء من 
 1.فاسقان بزنان أك لواطو أك سحاؽ ك٨توىا

 ونأبالقوؿ  ٯتكنفبل يقل خطورة عن سابقو، لذلك أما الشذكذ اٟتادث بعد العقد 
ن م كردخيار الفسخ يثبت للطرؼ اآلخر، كذلك ٗتر٬تان على ما  إفف ٯتكن عبلجومل إذا 

ٮتشى تعديو إىل الطرؼ ا يكوف العيب ٦ت فأ من الضوابط حيث إفضوابط اعتبار العيوب، 

                                                           
1
 ،المهذب الشَتازم،./ 340، ص6، جالتاج واإلكليل، ا١تواؽ./ 274، ص5، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 
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شى تعديها إىل الطرؼ اآلخر، ، كىذا منطبق على الشذكذ، فا١تيوؿ الشاذة ٮتاآلخر كالذرية
 حق الفسخ هبا. كبالتايل يثبتأك إىل األبناء، 

  : االضطراب الضبليل:الثانيةا١تسألة 
كقد ذىب كنا قد خرجنا االضطراب الضبليل ُب مراحلو ا١تتقدمة على اٞتنوف،  
ة كخوؼ من النفر  فيوكذلك ١تا  الفقهاء إىل اعتبار اٞتنوف عيبان موجبان ٠تيار الفسخ،ٚتهور 
 كمن أقوا٢تم ُب ذلك:  ،الضرر

ال بضرر  كل عيب ال ٯتكنها ا١تقاـ معو إب "يفسخ النكاحاٟتنفية: ٤تمد من قاؿ 
 1، كقاؿ اإلماـ كأبو يوسف: ال خيار ٢تا".كاٞتنوف كاٞتذاـ كالربص
 2".قبل الدخوؿ كبعده ّتنوهنما كثبت ا٠تياركقاؿ ا١تالكية: "

 3ثبت ا٠تيار". زكجُت باآلخر جنونان كجد أحد الإذا كقاؿ الشافعية: "
 4اٞتنوف ٦تا يفسخ بو. أفكذكر اٟتنابلة 

مثلو،  ُب مراحلو ا١تتقدمة اب الضبليلاالضطر ف اٞتنوف يثبت خيار الفسخ، كافكإذا  
 فقد بينا آثاره الضارة كشبهو باٞتنوف، كىذا ُب حاؿ عدـ القدرة على عبلجو، كاهلل أعلم.

o  ا٠تيليقية: : عيوب النكاحالثاٍلالفرع 
كثَت  ان ناأحد٫تا شتامان لع كافإذا  فشتم كالكذب كإساءة الظن، منها ال كاخًتت 

  ؤدم إىل الشقاؽ كالكراىية كالضرر.ذلك ٦تا ي إفف كذابان   ،الشك كالريبة
ا١تسيء ىو  كافمن أىلها، فإذا   ان من أىلو كحكم ان ييبعث حكمكُب ىذه األحواؿ 

، كيكوف ذلك ٢تا دكف ماؿ يؤخذ منها كما للشقاؽ كالضرر تطلب التطليق فأ ٢تا كافالزكج  
، 5على قوؿ ا١تالكيةكىذا  خالعا لو كتعذر اإلصبلح ت االساءة منهاكانُب ا٠تلع، أما إذا  

                                                           
1
 .327، ص2، جالصنائع بدائع ،الكاساٍل 

2
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 منهما ك٤تاكلة اإلصبلح ملكاٟتنابلة الذين قالوا بتأديب الظا كخالفهم ُب ذلك الشافعية
ُب قوؿ ا١تالكية  فأكأرل  ،1 ح كإال ٗتالعوارضوا بالصل إفبواسطة اٟتكاـ من أىليهما، ف

تتحمل عبلكة على  فأاألخذ بقوؿ اٞتمهور يًتتب عليو  ألفصاؼ للمرأة ا١تتضررة، إن
فبل يثبت خيار  كبناءن على ما سبق، الضرر الذم ٟتق هبا مؤنة ما يطلبو الرجل للخلع،

ُب القضية كاٗتاذ ما يلـز قضاء لنظر ٯتكن للمتضرر اللجوء إىل الك الفسخ ُب ىذه ا١تسألة، 
 ا٠تلع.من التطليق أك اإلصبلح أك 

o  عيوب النكاح الفعلية:الثالثالفرع : 
 ا١تخدرات كا١تسكرات. إدمافاحية، ك اإلب إدمافالزكجية، ك  ا٠تيانةفيها عن  كٖتدثت 

 الزكجية:  ا٠تيانةا١تسألة األكىل: 
تقتصر على احملادثة  فأ إما، ففاك٢تا حالتعبلقة خارج إطار الزكجية،  كىي كما ذيكر 
، أك تصل إىل الوقوع ُب الرذيلة، ككبل٫تا ٤تـر كما بينا، فاألكؿ على سبيل العشق كالتواصل

 فىاًحشىةن  كاف وي إن الزِّنىا تػىٍقرىبيوا كىالى }، كقد كرد النهي عنهما ُب قولو تعاىل: الثاٍليؤدم إىل  قد
ىل النهي عن الطرؽ الزنا كحسب، بل امتد ذلك إفلم ينو عن ، [32: اإلسراء]{ سىًبيبلن  كىسىاءى 

ىناؾ فرقان بُت ٣ترد العشق كالتواصل، كبُت الوقوع  فأفأرل  ا٠تيانةا١توصلة إليو، أما التفريق ب
 ُب الرذيلة.

كال يثبت هبا خيار الفسخ، كٯتكن فاٟتالة األكىل ٦تا يسبب الشقاؽ كالكراىية،  
مل ترض با١تقاـ  إف ا٠تلعتطلب  فأت زكجة نكا إفيطلق، ك  إفزكجان  كاف إفللمتضرر 

 معو.
  يقع من الزكج. فأيقع من الزكجة، كإما  فأفهو إما  أما ُب حاؿ الوقوع ُب الزنا 

                                                           
1
 21ج ،المقنع متن على الكبير الشرح قدامة، دين ابنمشس ال./ 371ص ،7، جالطالبين روضة النوكم، 

 .476ص
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يبلعن دفعان للحد عن  فأفلو من الزكجة كمل يأت الزكج بأربعة شهود  كاف إفف
يعد  اللعافك ، [6: النور]{ كىاجىهيمٍ أىزٍ  يػىٍرميوفى  كىالًَّذينى }كىو حق لو دكهنا، لقولو تعاىل:  نفسو،

 ٮتتص بالرجل دكف ا١ترأة.ك  ،1كطبلقان عند اٟتنفية ،كاٟتنابلة الشافعيةا١تالكية ك  فسخان عند
تيشهد عليو إذا كجدتو متلبسان بالزنا، أك  فأ٢تا إال  ليسأما إذا كقع الزنا من الزكج ف

ما إذا عليو، أ مناصحتو كالصرب ىذه اٟتالة مل تستطع فخَت ٢تا ُب إفيقر ىو بذلك، ف فأ
، خاصة إذا ثبت أىب طبلقها إف تكرر منو ذلك كمل تستطع إصبلحو فلها طلب ا٠تلع

 ذلك ُب فا١ترأة اهلل، حق الزكج ترؾ إذا"قاؿ ا١ترداكم: بالدليل القاطع كقوعو ُب الفاحشة، 
   2".ك٨توه با٠تلع منو فتتخلص كالزكج،
 ىذه ا١تسألة كما ىو ُب عيوب النكاح األخرل، كبالتايل ال يثبت خيار الفسخ ُب 

 ، كا١ترأة ٢تا طلب الطبلؽ أك ا٠تلع.الذم يعتربه اٞتمهور فسخان  اللعاففالرجل لو 
عن الشذكذ  اٟتديثعند  كما ذيكر فاألمر فيها الشذكذ اٞتنسي الفعليكأما حالة  

 ُب ىذه اٟتالة أكىل.ت الفرقة حق للمتضرر ىناؾ، فهي كان إفالنفسي، ف وجانباٞتنسي ُب 

 ا١تواد اإلباحية:  إدماف: الثانيةا١تسألة 
للمواد اإلباحية أضراران نفسية كاجتماعية خطَتة، كمل أجد من الفقهاء من  فأ تبُت 

ال يثبت بو حق على ىذه ا١تواد  دمافاإل فأٖتدث عن أثرىا على عقد النكاح، كالذم أراه 
ًتتب عليو إخبلؿ ٔتقاصد النكاح من الوطء الفسخ ْتاؿ من األحواؿ، خاصة إذا مل ي

تطلب  إفلو الطبلؽ، أما إذا تضررت الزكجة فلها  كافكجد الزكج ضرران   إف، ك اإل٧تابك 
 أىب خالعتو.  إفالطبلؽ، ف

 ا١تخدرات كا١تسكرات: إدمافا١تسألة الثالثة: 

                                                           
1
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 كافقبل الزكاج   دمافاإل كافبالغة على اٟتياة الزكجية، فإذا   للمخدرات أضرار 
للطرؼ ا١تتضرر طلب الفسخ قياسان على ما ذكره الفقهاء من حق ا١تشًتم ُب خيار العيب 

  .العبد أك اٞتارية فاسقان  فاب إفيفسخ العقد  فأب
كأما إذا حدث ىذا بعد الزكاج كترتب عليو ضياع حقوؽ الطرؼ اآلخر كفوات 

فيو  فأن جنونان إال مل يك إفك  دمافكذلك، فاإل  ٠تيار الفسخمقاصد النكاح فهو موجب 
 فوجبمن غياب العقل ما ٬تعل العلة اليت من أجلها أقر خيار الفرقة ُب اٞتنوف منطبقة ىنا 

 .خيار الفسخ
 
 
 ة: ــــــــــــــــــــــــالخاتم 

فوائد كثَتة، أكد اإلشارة إىل أىم  عملي فيوُب ختاـ ىذا البحث الذم استفدت من 
 ينفع هبا من يقرأ ىذا البحث. فأ، كاسأؿ اهلل إليهااليت توصلت  كالتوصيات النتائج

o ائج: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 

كمل تًتؾ األمر على  كالتفريق هبا، عيوب النكاحالعتبار كضعت الشريعة ضوابط أكالن: 
خيار  كافؽ، فإطبلقو، كذلك ٟتماية حقوؽ كل من الزكجُت، فالزكجة ال ٘تلك حق الطبل

 إفالفسخ بالعيب حاؿ كجوده ُب الزكج فرصة ٢تا للفراؽ دكف مؤنة تتحملها، أما الزكج ك 
كجد ُب ا١ترأة  إفلو حق الفسخ  كاف، فمؤنة عليو لوُب استخدامو  فأالطبلؽ بيده إال  كاف

 عيبان يوجب ا٠تيار.

اصرة، فالقاصر على الشخص عيوب النكاح ا١تعتربة كا١تؤثرة تتصف بكوهنا متعدية ال ق: ثانيان 
 كال يتأثر بو من حولو ليس عيبان من عيوب النكاح.

طبقت عليو ناعيوب النكاح ليست قاصرة على ما كرد ُب كتب الفقهاء، فكل ما ثالثان: 
 الضوابط الفقهية عيد عيبان مؤثران.
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 كثر من غَتىا.رابعان: العيوب البدنية ىي األكثر تأثَتان كشيوعان، لذلك ٧تد الًتكيز عليها أ

خامسان: اعتبار الفحص الطيب ُب إثبات العيوب البدنية كالنفسية أكثر منو ُب إثبات العيوب 
 الفعلية، كذلك لكوف العيوب الفعلية ُب غالبها ٦تا دعت الشريعة لدفعو بالشبهات. 

ال يلـز من كجود العيب ثبوت خيار الفسخ، فقد يكوف العيب موجودان كال يثبت سادسان: 
 .و خيار كما تبُتب

 .سابعان: ال يثبت خيار الفسخ إال ْتكم القاضي، كذلك ١تا فيو من ا٠تبلؼ كالتنازع

 ، كال يرجى برؤىا. جامع العيوب ا١تثبتة ٠تيار الفسخ ىو كوهنا متعدية األذلثامنان: 

o :التوصػػػػػػػيػػػػػػػػػات 

 ٙتة توصيات أقدمها ُب ختاـ ىذا البحث فهي كالتايل:  كاف إف

أكالن: التوسع ُب دراسة مستجدات عيوب النكاح، كطرؽ إثباهتا كموقف الشرع منها، 
 انباٞتفالدراسات ُب ىذا الباب ال تزاؿ ٤تدكدة، كٙتة عيوب كثَتة مل تدرس بعد، منها ُب 

فصاـ إنالنفسي  انباٞتالبدٍل أمراض ا١تخ كالقلب كالشرايُت كالفشل الكلوم، كُب 
ىناؾ مسائل ْتاجة إىل دراسة ُب ىذا الباب، كىي مسألة من  فكما أالشخصية كالرىاب،  

حكم عليو باإلعداـ أك السجن لفًتات طويلة، فهذه ا١تسائل كغَتىا تعد من العيوب اليت ال 
 تزاؿ ْتاجة إىل دراسة ضاؽ ٣تاؿ ىذا البحث عن تناك٢تا.

تزاؿ ٤تدكدة كمقتصرة وف األسرة ا١تتعلقة بعيوب النكاح، فبل إن: ضركرة تطوير مواد قثانيان 
 على العيوب القدٯتة اليت تناك٢تا الفقهاء.

o :ختامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

فمن اهلل،  ان صواب كاف إفاهلل على ٚتعو،  فا، كتسٌت إيراده، كأعهىذا ما تيسر إعداد
فمٍت كأستغفر اهلل، كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد، كعلى آلو كصحبو كسلم،  خطأن  كاف إفك 

  مد هلل رب العا١تُت.كاٟت
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 ـ(.2011ق/1432، 1مطبعة احملمودية، ط

: القاىرةكآخركف ) شاكر،: أٛتد ٖتقيق ،الترمذي سنن٤تمد بن عيسى،  الًتمذم، .21
  .(ـ1975 ىػ1375 ،الثانية ط اٟتليب، البايب مصطفى كمطبعة مكتبة شركة

)بَتكت: دار  الفتاوى الكبرىابن تيمية، تقي الدين عبد اٟتليم بن عبد السبلـ،  .22
 .ـ(1988ىػ/1408، 1الكتب العلمية، ط

، ٖتقيق: عبد مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تقي الدين عبد اٟتليم بن عبد السبلـ .23
ريف، د.ط، الرٛتن قاسم )ا١تدينة ا١تنورة: ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الش

 ـ(.1995ق/1416

، 1)بَتكت: دار الكتب العلمية، طكتاب التعريفات ، علي بن ٤تمد، إٍلاٞترج .24
 ـ(.1983ق/1403

 سرطانالكل ما تريد معرفتو عن ، سرطافالسعودية ١تكافحة الا٠تَتية اٞتمعية  .25
 ـ(.2013ق/1434، د.ط، سرطافالسعودية ١تكافحة الا٠تَتية اٞتمعية )الرياض: 

 )بَتكت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. باآلثار المحلى ، علي بن أٛتد،حـز ابن .26
، علي بن أٛتد ابن .27  مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، حـز

 )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.
)بَتكت:  مواىب الجليل في شرح مختصر خليلاٟتطاب، ٤تمد بن ٤تمد الرعيٍت،  .28

 ـ(.1992ق/1412 ،3دار الفكر، ط
، ٖتقيق: عبد حنبل بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع اٟتجاكم، موسى بن أٛتد، .29

 )بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ط، د.ت(.اللطيف السبكي 
: دار إف)عم موسوعة الطب الجراحي –الموسوعة الطبية اٟتسيٍت، إٝتاعيل،  .31

 (.ـ2114ىػ/1434، 1أسامة للنشر، ط
موسوعة األمراض التناسلية والبولية  –بية الموسوعة الطاٟتسيٍت، إٝتاعيل،  .31

 ـ(.2004ىػ/1434، 1: دار أسامة للنشر، طإف)عموالجلدية 
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، د.ط، دار الفكر)بَتكت:  شرح مختصر خليل ،٤تمد بن عبد اهلل ،ا٠ترشي .32
 .د.ت(

، ٖتقيق: أٯتن مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقهاا٠ترائطي، ٤تمد بن جعفر،  .33
 ـ(.1999ق/1419، 1دار اآلفاؽ العربية، طالقاىرة: البحَتم )

 الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرح الدسوقي، ٤تمد بن أٛتد، .34
 )بَتكت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.

 القاىرة: ا١تكتبة القيمة، د.ط، د.ت(.) كتاب الكبائرالذىيب، ٤تمد بن أٛتد،  .35
، ٖتقيق: بخاريفتح الباري شرح صحيح الابن رجب، عبد الرٛتن بن أٛتد،  .36

، 1مكتب ٖتقيق دار اٟترمُت )ا١تدينة ا١تنورة: مكتبة الغرباء األثرية، ط
 ـ(.1996ق/1417

)القاىرة: دار  بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد اٟتفيد، ٤تمد بن أٛتد،  .37
 ـ(.2115ق/1425اٟتديث، د.ط، 

متداولة بين يس الفقهاء في تعريفات األلفاظ النأ، الركمي، قاسم بن عبد اهلل .38
 ـ( 2004ىػ/1424، 1، ٖتقيق: ٭تِت مراد )بَتكت: دار الكتب العلمية، طالفقهاء

)بَتكت: دار  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، ٤تمد ابن أيب العباس،  .39
   ـ(.1984ق/1414الفكر، د.ط، 

)بَتكت: ا١تكتبة  ، ٖتقيق: يوسف ٤تمدمختار الصحاحالرازم، ٤تمد بن أيب بكر،  .41
 ـ(.1999ىػ/1420، 5لعصرية، طا

)الرياض: مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو  الداء والدواء بدانةال، إف، ٤تمد عثمفاالركب .41
 ـ(.2009ق/1430التقنية، د.ط، 

 الشلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشيةبن علي،  إفالزيلعي، عثم .42
 .ـ(1895ق، 1313، 1)القاىرة: ا١تكتبة الكربل األمَتية، ط

)الكويت: كزارة األكقاؼ  المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، ٤تمد بن عبد اهلل،  .43
 ـ(.1985ق/1415، 2الكويتية، ط
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)اإلسكندرية:  ، المعجم الوسيطالزيات، أٛتد، كعبد القادر، حامد، كالنجار، ٤تمد .44
 .دار الدعوة، د.ط، د.ت(

، 2، ط)دمشق: دار القلم العام المدخل الفقهي، الزرقا، مصطفى .45
 ـ(.2004ق/1425

المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة ، عبد الكرَل، زيداف .46
 ـ(.1993ق/1413، 1)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط اإلسالمية

وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، في المعادالت المدنية الزحيلي، مصطفى،  .47
 ـ(.1982ق/1402 ،1، طبياف)دمشق: مكتبة دار الواألحوال الشخصية 

، دراسة كفهرسة:  سنن أبي داوودبن األشعث،  سليماف، أبو داككد ٍلاالسجست .48
  .ـ(1988 /ىػ1418، 1)بَتكت: مؤسسة الكتب الثقافية، طكماؿ اٟتوت 

إدارة  ي )كراتشي:ناالمبسوط، تحقيق: أبو الوفا األفغالسرخسي، ٤تمد بن أٛتد،  .49
 كالعلـو اإلسبلمية، د.ط، د.ت( القرآف

 البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجنايةسبيل، عمر، ال .51
 ـ(.2002ق/1423، 1)الرياض: دار الفضيلة، ط

)الكويت: اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف  المخدرات والمجتمعسويف، مصطفى،  .51
 ـ(.1996/ق1416كاآلداب، د.ط، 

ٖتقيق: شعيب األرناؤكط  ،أحمد بن حنبل اإلمام مسندبن حنبل،  أحمد ،إٍلالشيب .52
 ـ(2111/ىػ1421، 1كآخركف )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط

ٖتقيق:  ، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارابن أيب شيبة، عبد اهلل بن ٤تمد،  .53
 ـ(.1989ق/1409، 1، طكماؿ اٟتوت )الرياض: مكتبة الرشد

 ـ(.1990ق/1410)بَتكت: دار ا١تعرفة، د.ط،  األمالشافعي، ٤تمد بن إدريس،  .54
أحكام األسرة في اإلسالم دراسة مقارنة بين فقو المذاىب شليب، ٤تمد مصطفى،  .55

، 4)بَتكت: الدار اٞتامعية، طون ناالسنية والمذىب الجعفري والق
 ـ(.1983ق/1403
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، ٖتقيق: عصاـ الصبابطي )القاىرة: دار نيل األوطار، ٤تمد بن علي، كاٍلالشو  .56
 ـ(.1993ق/1413، 1اٟتديث، ط

، 1)دمشق: دار ابن كثَت، ط فتح القدير ، ٤تمد بن علي،ٍلكاالشو  .57
 ـ(.1994ق/1414

)بَتكت: دار الكتب  المهذب في فقو اإلمام الشافعي الشَتازم، إبراىيم بن علي، .58
 العلمية، د.ط، د.ت(.

)جدة:  ، أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهامحمد محمدالشنقيطي،  .59
 ـ(.1994ق/1415، 2مكتبة الصحابة، ط

آخر حيًا أو ميتًا في  إنسانبأعضاء جسم  نساناإلتفاع إنالشاذيل، حسن علي، " .61
، )جدة: منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي، ، ٣تلة ٣تمع الفقو اإلسبلمي"الفقو اإلسالمي

 ـ(.1988ق/1408، 4العدد
، ٖتقيق: حبيب الرٛتن األعظمي )ا٢تند: المصنف، عبد الرزاؽ بن ٫تاـ، ٍلاالصنع .61

 .ـ(1983/ق1413، الثانيةلعلمي، ط اجمللس ا
 )بَتكت: دار اٟتديث، د.ط، د.ت(. السالم سبل ٤تمد بن إٝتاعيل، ،ٍلاالصنع .62
، 1: دار النفائس، طإف)عم مدى حرية الزوجين في التفريق قضاءالطو، أٛتد،  .63

 ـ(.2016ق/1437
 ()رد المحتار الدر المختار وحاشية ابن عابدينابن عابدين، ٤تمد أمُت بن عمر،  .64

 .ـ(1992ىػ/1412، 2)بَتكت: دار الفكر، ط
، ٖتقيق: العزيز القرآنالمحرر الوجيز في تفسير ابن عطية، عبد اٟتق بن غالب،  .65

 ـ(.2112ق/1422، 1عبد السبلـ عبد الشاُب )بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
ٖتقيق: ٤تمد ابن مقاصد الشريعة اإلسالمية، ، لطاىر ٤تمد بن الطاىربن عاشور، ا .66

 ـ(.2004ق/1424 د.ط، وجة )الدكحة: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،ا٠ت
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تحرير المعنى السديد »لتحرير والتنوير ا، بن عاشور، الطاىر ٤تمد بن الطاىر .67
)تونس: الدار التونسية للنشر،  «وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 ـ(.1984ق/ 1414د.ط، 
 الوىاب فتوحات=  المنهج شرح على الجمل ةحاشي عمر، بن سليماف ،اٞتمل .68

 )بَتكت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. الطالب منهج شرح بتوضيح
)الرياض: دار ابن  المستقنع زاد على الممتع الشرح صاّب، بن ٤تمد العثيمُت، .69

 ـ(.2008ىػ/1428، 1اٞتوزم، ط
يق: طو ، ٖتقاماآلنفي مصالح  قواعد األحكامبن عبد السبلـ،  العز، عبد العزيز .71

 ـ(.1994ق/1414سعد )القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، د.ط، 
)بَتكت: دار الفكر،  منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، ٤تمد بن أٛتد،  .71

 ـ(.1989ق/1419د.ط، 
، 1)القاىرة: دار الشركؽ، ط األمراض المنقولة جنسياً ، عبد اهلل، عبد الرحيم .72

  .ـ(2009ىػ/1430

)ا١تدينة ت ألضرار الناجمة عن تعاطي المسكرات والمخدراا عبدالكرَل، العمرم، .73
 ـ(.2001ق/1421، 1ا١تنورة: دار ا١تآثر، ط

 ، ٣تلة جامعة دمشق،شروط الفحص الطبي من منظور شرعيغادم، ياسُت،  .74
 ـ(.2111ق/1421، 1العدد  )دمشق: جامعة دمشق،

ا١تعرفة، د.ط، )بَتكت: دار  إحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد،  .75
 د.ت(.

، 1)ا١تنصورة: مؤسسة أـ القرل، ط االضطرابات الجنسية، ٤تمد، ًلاغ .76
 ـ(.2012ق/1432

، ٖتقيق: أٛتد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارايب، إٝتاعيل بن ٛتاد،  .77
 .ـ(1987ىػ/1407، 4الغفور )بَتكت: دار العلم للمبليُت، ط
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 الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام تبصرةابن فرحوف إبراىيم بن علي،  .78
 ـ(.1986ق/1406، 1)القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، ط

مظاىر التشوه الوىمي للجسد وعالقتو بالقلق فاركؽ، لينا، كعودة، سليم،  .79
: إف، ٣تلة دراسات العلـو الًتبوية )عماالجتماعي لدى طلبة الجامعة األردنية

 ـ(.2012ق/1432، 2اٞتامعة األردنية، العدد
)الرياض: دار  واء الفروقإنوار البروق في إنالفروق = القراُب، أٛتد بن إدريس،  .81

 عامل الكتب، د.ط/ د.ت(.
)القاىرة: مكتبة القاىرة، د.ط،  المغنيابن قدامة، عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد،  .81

  .ـ(1968ق/1388
)بَتكت:  ليوبي وعميرةحاشيتا قالقليويب، أٛتد بن سبلمة، كعمَتة، أٛتد الربلسي،  .82

 .ـ(1995ىػ/1415د.ط، دار الفكر، 
، ٖتقيق: أٛتد الربدكٍل، إبراىيم القرآنالجامع ألحكام القرطيب، ٤تمد بن أٛتد،  .83

 ـ(.1964ق/1384، 2أطفيش (القاىرة: دار الكتب ا١تصرية، ط
)بَتكت: مؤسسة  زاد المعاد في ىدي خير العبادابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .84

 ـ(.1994ق/1415، 27لة، طالرسا
الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء ابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .85

 )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.  بالدالئل من الكتاب والسنة
، د.ط، بياف: مكتبة دار الدمشق) الطرق الحكميةابن القيم، ٤تمد بن أيب بكر،  .86

 د.ت(.
)بَتكت:  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحا٢تركم،  فإالقارم، علي بن سلط .87

 ـ(.2112ق/1422، 1دار الفكر، ط
)بَتكت: أكادٯتيا  معجم أكاديميا الطبي الجديدقاسم سارة، ٤تمد ا٠تياط،  .88

 ـ(.2013ق/1433ًتناشيوناؿ، د.ط، إن
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وتبعاتها، ظاىرة تفشي المواد اإلباحية في اإلعالم  ةاإلباحيالقدىي، مشعل،  .89
)منشور على  ترنت، وأثرىا على المجتمع والفرد وأمن الشعوبناالتصاالت و واال

 ًتنت بواسطة ا١تؤلف(.ناالشبكة 
، ٖتقيق: ٤تمد مشس الدين العظيم القرآنتفسير ابن كثَت، إٝتاعيل بن عمر،  .91

 ـ(.1999ق/1419، 1)بَتكت: دار الكتب العلمية، ط
)ا١تنامة:  في المجال الطبي األشعة التشخيصية واستخداماتهاالكلييت، مهدم،  .91

 ـ(.2012ق/1432كزارة الصحة، د.ط، 
)بَتكت: دار  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ، أبو بكر بن مسعود،ٍلاالكاس .92

 (.ـ1986ىػ/1406، 2الكتب العلمية، ط
، ٖتقيق: ٤تمد طمـو )الكويت: كزارة األكقاؼ الفروقالكرابيسي، أسعد بن ٤تمد،  .93

 ـ(.1982ق/1402، 1طكالشؤكف اإلسبلمية، 
)الكويت: كزارة  الموسوعة الفقهية الكويتيةٞتنة علمية ُب كزارة األكقاؼ الكويتية،  .94

ـ إىل 1987ق/1417، د.ط، من األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
 ـ(.2117ق/1427

ٖتقيق: ٤تمد عبد الباقي )القاىرة: دار ، سنن ابن ماجوابن ماجو، ٤تمد بن يزيد،  .95
 .ـ(1953ىػ 1372،  1، طإحياء الكتب العربية

96.  ، ، 3)بَتكت: دار صادر، ط العرب لسانابن منظور، ٤تمد بن مكـر
 .ـ(1994ىػ/1414

 تاج العروس من جواىر القاموسا١ترتضى الزبيدم، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الرزاؽ،   .97
 .)اإلسكندرية: دار ا٢تداية، د.ط، د.ت(

بَتكت: دار الكتب ) خليل لمختصر واإلكليل التاج٤تمد بن يوسف،  ،ا١تواؽ .98
 ـ(.1994ق/1416، 1العلمية، ط

، ٖتقيق: طبلؿ يوسف الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أيب بكر، ٍلاا١ترغين .99
 )بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، د.ط، د.ت(.
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اآلداب الشرعية والمنح المرعية ابن مفلح، مشس الدين ٤تمد بن مفلح،  .111
 د.ت(.  )الرياض: دار عامل الكتب، د.ط،

، ٖتقيق: ٞتنة بإشراؼ المفاتيح في شرح المصابيحا١تظهرم، احسُت بن ٤تمود،  .111
، 1نور الدين طالب )الكويت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ط

 ـ(.2112ق/1433
)بَتكت: دار الكتب المبدع في شرح المقنع ابن مفلح، إبراىيم بن ٤تمد،  .112

 ـ(.1997ق/1418، 1العلمية، ط
صاف، كتاب المقنع، ومعو الشرح ناإل، بن أٛتد سليمافعلي بن  ا١ترداكم،  .113

الًتكي، كعبد  اهلل، ٖتقيق: عبد صاف في معرفة الراجح من الخالفناإلالكبير و 
 .ـ(2005ىػ/1426، 2الفتاح اٟتلو )الرياض: دار عامل الكتب، ط

)بَتكت: مكتبة اٟتياة، د.ط،  أدب الدنيا والدينا١تاكردم، علي بن ٤تمد،  .114
 ـ(.1986ق/1406

، كتاب المقنع، ومعو الشرح الكبير، ا١تقدسي، عبد الرٛتن بن ٤تمد ابن قدامة .115
، ٖتقيق: عبد احملسن صاف في معرفة الراجح من الخالفاآلنالشرح الكبير و 
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