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}وَ الْمُطَلََّقَاتُ يَتَرَبََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنََّ ثَلَاثَةََ ُُةرُو و وَلَةا يَ ِةلَُّ لَهُةنََّ      

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللََّهُ فِي أَرْحَةامِهِنََّ ِِنْ ُُةنََّ   

فِي ذَلِةََ  يُؤْمِنََّ بِاللََّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنََّ أَحَقَُّ بِرَدَِّهِنََّ 

ِِنْ أَرَادُوا ِِصْلَاحًا وَلَهُنََّ مِثْةلُ الََّةيِع لَلَةيْهِنََّ بِةالْمَعْرُو ِ     

 لَزِيزٌ حَكِيمٌ{ وَلِلرَِّجَالِ لَلَيْهِنََّ دَرَجٌََ وَاللََّهُ
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   .( والسام
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 الى اهلي االمبة -
 الى والعي المبيب -

 إلى ينبوع المنان المتع ق والعتي . -

 إلى لخوتي ولخواتي جميعا  . -

 
 لهعي هذا الجهع ............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ....الباحث عمر حسني                                           

 



 والتقعيرشمأمكر 
الحمددددح د حمددددحان مددددكافئ مزمددددا كمةددددسفم ملمددددحي كال دددد   كال دددد     دددد  الح مدددد        

 كآلا الطم من الطسهرمن كأ حس ا الغر الممسممن . المح ك   محمس محمح
فإن إمجسل متط  ست هذا الجهح الز مئ المتكاضع مدحمن ل زحمدح مدن أهدف ال ضدف  ك زح:

و   حدد ( المشددرع   دد  ال ةر   ددسع   ددئكالمزرفدد، و كأ دده مددمه  اا ددتسذ الددحةتكر 
لهدس مددن أك دست راحتددا  يو كمدس  دد ر  حدد لالت ضد ا  ب دكف  مددسش افشدراع   دد  مكضدك  
 سلشدةف الدذ    حد لافئ إ درا   المه ااثر ل ممس ش، كا  حاش الم حظست التئ ةسن لهس 

كأتبدح   سلشدةر الجلمدف إلد   مدسح  ة مد،  البدسمكن كالز دك  ال مس دم،( و  .  مدا انن  هك
فدئ  الة مدر رئم دسن كأ دستذ  لدحكره    سمكن(إل      كاالمتمسن أجح م  ئ محممسن  سلشةر ك 

 أتبددددح  أن الإفددددئ مهسمدددد، المطددددسع  ئ. كال م ددددزم ددددحاح  لةتس دددد، هددددذا ال حدددد ا  تحرم ددددئ ك 
مجددسل إإلدد  ة ددف مددن مددح لددئ مددح الزددكن كالم ددس ح  فددئ  دد مف  ك االمتمددسنجلمددف الكفددسش  

 .  شة ا الحسلئال ح  
لدددد  اا ددددح سش كاا ددددسر  جممزددددسن   كأتبددددح   ددددكافر الشددددةر كاالمتمددددسن اه ددددئ ااح دددد، و كا 

 .كا ه ممه   لم ش الحرا ،( لمس  حمكي لئ من ح   مزمك  ك  مئ 
أةكن  ح كفبدت فدئ أحاش الجدلش الم دمر مدن الشدةر كاال تدراع  سلجممدف   مران أرجك أنأك 

كا تدذر  دن ةدف مدن فدست  لةف من أ ه  ك ح  لئ الم دس ح  فدئ أثمدسش أ دحاح ال حد  و
 …ذةري 

كال ددددد   كال ددددد     ددددد   دددددست  اام مدددددسش  و  دددددر ح كامدددددس أن الحمدددددح د ر  الزدددددسلممنآك 
 كالمر  من  محمس كح م مس  محمح(   ما أفضف ال    كأت  الت  م  ...

 
                          

 ..الباحث عمر حسني                                                
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 فهرس احملتويات 



 المقعمة

 م سشددددددددددر م ددددددددددسع لهددددددددددس التددددددددددئ المهمدددددددددد، البددددددددددكاممن مددددددددددن الش  ددددددددددم، ااحددددددددددكاف  ددددددددددسمكن مزت ددددددددددر
 البسمكممدددددددددد، البكا ددددددددددح كمضددددددددددع اا ددددددددددر   شدددددددددد ن مزمدددددددددد  الددددددددددذ  البددددددددددسمكن فهددددددددددك المددددددددددسع  حمددددددددددس 
 فم ددددددددسئف و الزم مدددددددد، الحمددددددددس  فددددددددئ اا ددددددددر  تكاجددددددددا التددددددددئ افشددددددددةسالت ةددددددددف حددددددددف تة ددددددددف التددددددددئ

 كالممددددددددددددرا  كالك ددددددددددددم، كالكالمدددددددددددد، كالم دددددددددددد  كالحضددددددددددددسم، كالزددددددددددددح  كالم بدددددددددددد، كالطدددددددددددد   الددددددددددددلكا 
  مجددددددددح الحبمبدددددددد، هددددددددذي مددددددددن كامط  ددددددددس.  المكممدددددددد، المددددددددسع حمددددددددس   ددددددددمم  فددددددددئ تددددددددح ف كغمرهددددددددس

 محددددددددددددددسكلكن الزددددددددددددددسل    ددددددددددددددحان م ت ددددددددددددددع فددددددددددددددئ الش  ددددددددددددددم، ااحددددددددددددددكاف  ددددددددددددددكاممن مشددددددددددددددر ئ أن
  دددددددددن  هدددددددددس االرتبدددددددددسش كمحدددددددددسكلكن كح مبددددددددد،  كمتمس دددددددددة،  محةمددددددددد،  دددددددددكاممن كضدددددددددع  جسهدددددددددحمن
  ددددددددددددددددمسغ،  دددددددددددددددد ف مددددددددددددددددن كذلدددددددددددددددد  و التزددددددددددددددددسر  أك الغمددددددددددددددددك  أك ال طدددددددددددددددد  أك الددددددددددددددددمبه

 مت   ددددددددددد ، ك م دددددددددددكه   ددددددددددد مم،  سمكممددددددددددد، ك  غددددددددددد، كح مبددددددددددد، كاضدددددددددددح،  دددددددددددمسغ، م ك دددددددددددهس
  سضددددددددددمس البددددددددددسمكن رجددددددددددف   دددددددددد  م ددددددددددهف الددددددددددذ  اامددددددددددر.  ان ددددددددددر الدددددددددد ز   زضددددددددددهس مةمددددددددددف
 أك مشدددددددددددددددسةف حكن مزهددددددددددددددس متزسمددددددددددددددف أك الم ددددددددددددددكه هددددددددددددددذي مط دددددددددددددد  إن محسممددددددددددددددس أ  ة ددددددددددددددن
  . مزك ست

 ذمتهددددددددددس ضددددددددددمسن فددددددددددئ البددددددددددكاممن هددددددددددذي كاضددددددددددزكا م ذلددددددددددا الددددددددددذ  الجهددددددددددح هددددددددددذا مددددددددددع امددددددددددا إال
 مج كلددددددددددد، ال شدددددددددددرم، الدددددددددددم ع أن ذلددددددددددد  مبس دددددددددددف فدددددددددددئ مجدددددددددددح كأحةسمهدددددددددددس م ك دددددددددددهس ك ددددددددددد م،

  . كالم مسن كال ط  المبه    

 المتز بددددددددد، كالبسمكممددددددددد، ال بهمددددددددد، ااحةدددددددددس  لمزرفددددددددد، : المكضدددددددددك  هدددددددددذا ا تمدددددددددسر فدددددددددئ ان حافزدددددددددس
 التدددددددددئ الت دددددددددس الت مدددددددددن الةثمدددددددددر   ددددددددد  افجس ددددددددد، ال حددددددددد  هدددددددددذا محبددددددددد  إذ و المكضدددددددددك   هدددددددددذا

 أحةدددددددددس    ددددددددد  التزدددددددددرع مدددددددددن لهددددددددد   غمددددددددد  ال إذو  المكممددددددددد، حمدددددددددسته  فدددددددددئ المدددددددددسع محتسجهدددددددددس
   .الزح 

 الزددددددددددح  كمددددددددددس احةددددددددددس  تتز دددددددددد  التددددددددددئ الم ددددددددددسئف  حدددددددددد  ممةددددددددددن  ددددددددددمسغ، المشددددددددددة ، ةددددددددددسالتئ :
 مددددددددددن  ددددددددددفّ  التددددددددددئ الغلمددددددددددر و كال كائددددددددددح الهسّمدددددددددد، ااحةددددددددددس  فمهددددددددددس ةثددددددددددرت لمددددددددددس حكلهددددددددددسو مظددددددددددران 

 الم  ممن . من مزرفهس

 



 

 

 التح م دددددددددددئ ال حددددددددددد  مدددددددددددمه  ا تمدددددددددددحمس افمةدددددددددددسن  دددددددددددحر المكضدددددددددددك  هدددددددددددذا ا دددددددددددتمزس  اجدددددددددددف
 و كمتةسم  . 1959 ل م، 188 ر   الزرا ئ الش  م، ااحكاف لبسمكن

 م حثددددددددددمن  الدددددددددد  تب ددددددددددمما تدددددددددد  حمدددددددددد :  انتمدددددددددد، ل  طدددددددددد، كفبددددددددددس ال حدددددددددد  مكضددددددددددك   دددددددددمتمسكف 
 ث ثدددددددددد، مطسلدددددددددد   فددددددددددئ الزددددددددددح  فددددددددددئ ال بددددددددددا اال دددددددددد مئ كالبددددددددددسمكن  احةددددددددددس  االكف   دددددددددده

 كالمط ددددددددد  امدددددددددكا  الزدددددددددح   سمكمدددددددددس كالثدددددددددسمئ الزدددددددددح  لغددددددددد، كا دددددددددط حس  تزرمدددددددددع االكف تمدددددددددسكف
ا دددددددد س  الزددددددددح   الثددددددددسمئ الم حدددددددد  تمددددددددسكف احةددددددددس  الزددددددددح  فددددددددئ ال بددددددددا اال دددددددد مئ فممددددددددس الثسلدددددددد 

كمدددددددددحتهس كآحا هدددددددددس فدددددددددئ ث ثددددددددد، مطسلددددددددد  و تطدددددددددر  االكف الددددددددد  ا ددددددددد س  الزدددددددددح  فدددددددددئ البدددددددددسمكن 
   ستمددددددددد، ال حددددددددد   تممدددددددددس امدددددددددس الثدددددددددسمئ  ممدددددددددس مدددددددددح  الزدددددددددح   و فتتمدددددددددسكف الثسلددددددددد  آحا هدددددددددس و ثددددددددد 

 . الم سحر ك سئم،

 

 

 

 

 

 

                         

 ال سح                                                                

 

 



 المبمث االوص

 بين الشريعة والقانونامكام الععة 

. كفددددددددددددس  أك  طدددددددددددد   تمبطددددددددددددع  ددددددددددددح تددددددددددددحك و ال الددددددددددددحممس الحمددددددددددددس  فددددددددددددئ اللكجمدددددددددددد، الز  دددددددددددد، إن
 .المرأ  جه، من  س ، و اللكجم، فرا      المترت ، ااحةس   من فسف     ح

امبضددددددددددسش   زددددددددددح إال آ ددددددددددر لكجددددددددددس كتددددددددددمة  تزبددددددددددح أن لكجهددددددددددس  مهددددددددددس المتددددددددددكف  ل مددددددددددرأ  لددددددددددمع
  حتهس. م ل    مهس ان تحح مح   حتهس  تر  طم  كلمم، . 

تزرم هددددددددس  حمدددددددد  مددددددددن الزددددددددح  فددددددددئ ال بددددددددا اال دددددددد مئ  مكضددددددددك  الم حدددددددد  هددددددددذا فددددددددئ متمددددددددسكف
مهددددددددس كفدددددددد  ال بددددددددا اال دددددددد مئ ثدددددددد   ددددددددمن الدددددددد  احةس الم حدددددددد  تطددددددددر  ثدددددددد و لغدددددددد، كا ددددددددط حس 

 -:ةسالتئ الم ح  هذا تب م  ت  حم و امكا هس 

 تزرمع الزح  لغ، كا ط حس . -المط   االكف :

 الزح  كاحةسمهس فئ الشرمز، اال  مم، امكا  -المط   الثسمئ :

 المطلب االوص

 تعريف الععة لغة وا طاما

 الزددددددددحح اال ددددددددراش   دددددددد  الشددددددددتمسلهس ةددددددددذل  ك ددددددددممت كالح ددددددددس  الزددددددددحح مددددددددن هددددددددئ: لغدددددددد، الزددددددددح 
 أ  أمدددددددددس  المدددددددددرأ   دددددددددح : مبدددددددددسف المزدددددددددحكح   ددددددددد  أمضدددددددددسن  كتط ددددددددد   دددددددددحح كجمزهدددددددددس ااشدددددددددهر أك

 .(1 ا رائهس

 أك م ددددددددل  المدددددددددرأ  تدددددددددر  ه   هددددددددئ: فبددددددددسلكا الحم مددددددددد،  رَّفهددددددددس: الشددددددددر ئ اال دددددددددط   فددددددددئ الزددددددددح 
ممتمددددددددددع  التددددددددددئ المكاضددددددددددع همددددددددددس الرجددددددددددف  تددددددددددر ه كالمب ددددددددددكح.  دددددددددد  ا كجددددددددددكح  مددددددددددح الرجددددددددددف

                                                           
 بنننننن  محمنننننند. الننننننرا   الصننننننحا  : مختننننننار  ٣/182 صننننننادرت بيننننننرو  دار العننننننرب :لسننننننا  منظننننننور ابنننننن  1-
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 مدددددددددن  بدددددددددئ مدددددددددس المبضدددددددددسش ضدددددددددر  اجدددددددددف أ ددددددددد : هدددددددددئ أك.  (2 فمهدددددددددس الدددددددددكطش مدددددددددن الرجدددددددددف
 . (3 آثسر المةس 

 ل  دددددددد  المةدددددددددس  الدددددددددرح   ددددددددراش    ددددددددد  حلددددددددم ن  جز ددددددددت التدددددددددئ المددددددددح    مهدددددددددس: المسلةمدددددددد، ك رَّفهددددددددس
 .(4  ط  ا أك اللك  مكت أك

أك  ل تز ددددددددح أك رحمهددددددددس  ددددددددراش  لمزرفدددددددد، المددددددددرأ  فمددددددددا تتددددددددر ه   مهددددددددس مددددددددح : الشددددددددسفزم، ك رَّفهددددددددس
 .(5 لكجهس     لت جزهس

ضددددددددددر هس  التددددددددددئ المددددددددددح   ددددددددددا كالمددددددددددراح شددددددددددر سن  المحددددددددددحح   مهددددددددددس التددددددددددر ه: الحمس  دددددددددد، ك رَّفهددددددددددس
 لكجهددددددددددددس مددددددددددددكت أك ط  هددددددددددددس   دددددددددددد   فمهددددددددددددس التددددددددددددلك  لهددددددددددددس محددددددددددددف فدددددددددددد  الشددددددددددددسر  ل مددددددددددددرأ 

 .(6  شركط

 التددددددددددددئ شدددددددددددر سن  المحدددددددددددحح  المددددددددددددح  هدددددددددددئ الزدددددددددددح   ددددددددددد ن متضدددددددددددد  ال دددددددددددس ب، التزدددددددددددسرمع كمدددددددددددن 
 .لكا   حكن ال ر ،  زح تبضمهس المرأ 

 ة دددددددددر الزدددددددددمن االح دددددددددسش واالح دددددددددسش مبدددددددددسف :  -امدددددددددس فدددددددددئ البدددددددددسمكن فبدددددددددح  دددددددددرع الزدددددددددح  :
 ددددددددددددددححت الشددددددددددددددئ و ا   ددددددددددددددح  ا  اح ددددددددددددددمتا اح ددددددددددددددسش و كتط دددددددددددددد  الزددددددددددددددح  كمددددددددددددددراح ممهددددددددددددددس 

 المزحكح.

امددددددددددس فددددددددددئ اال ددددددددددط   و فهددددددددددئ : ال تددددددددددر  التددددددددددئ تزبدددددددددد  ال ر دددددددددد، ك كمحددددددددددر    دددددددددد  المدددددددددددرأ  
 .(6 التلكم  فمهس و حت  تمبضئ 
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 طلب الثانيالم

 انواع الععة وامكامها  ي الشريعة االسامية

 انواع الععة  ي الشريعة االسامية -اوال:

 تنقسم الععة باعتبار ما تكون بف الى ثاثة انواع:

 ععة بالقراء-1

 ععة باألشهر . -2

 ععة بواع الممص . -3

 النوع األوص: ععة القروء

 تعريف القرء:

لغدددددددددد،: البُددددددددددر،ش  كالب ددددددددددر،ش : الك ددددددددددتو  ددددددددددح مةددددددددددكن ل دددددددددددُحم،  كالط هددددددددددر.  ددددددددددسف ُأ ددددددددددك   دددددددددددمح: البُددددددددددر،ش  
. كالددددددددددددجمع:  م  دددددددددددد  ل ددددددددددددحم  كالطهدددددددددددر.  دددددددددددسف: كُأظمدددددددددددا مدددددددددددن ُأ ،دددددددددددُرُأت  الم ددددددددددددجك   إ ذا غسُ دددددددددددت،

 .(1 ُأ ،راش

  -كتةكن الزح   سا راش     من م تئ من الم سش الم سر ست :

 زددددددددح الددددددددح كف   دددددددد   مددددددددن ا دددددددد س  ال ر دددددددد، غمددددددددر الكفددددددددس  واا  ةددددددددف امددددددددرأ  فسر هددددددددس لكجهددددددددس-أ
 ةسمت من ذكات الحم  كل  تةن حسم  . 

ةددددددددددف امددددددددددرأ  مددددددددددح كف  هددددددددددس ح ددددددددددكال حبمبمددددددددددس و  مددددددددددسش   دددددددددد   بددددددددددح فس ددددددددددح اك شدددددددددد ه، اذا - 
فسر هدددددددددس الدددددددددحا ف  هدددددددددس و اك مدددددددددست  مهدددددددددس   دددددددددف م سر تهدددددددددس . اذا ةسمدددددددددت مدددددددددن ذكات الحددددددددددم  

 كل  تةن حسم  .
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 مددددددددددددددح  –كمبددددددددددددددحار الزددددددددددددددح  لهدددددددددددددد الش : ث ثدددددددددددددد،  ددددددددددددددركش . أ  ثدددددددددددددد   حمضددددددددددددددست ةددددددددددددددسم ت 
لبكلدددددددددددددا تزدددددددددددددسل  :  كالمط بدددددددددددددست متر  دددددددددددددن   م  دددددددددددددهن ث ثددددددددددددد،  دددددددددددددركش(  ال بدددددددددددددر   الحم مددددددددددددد، 

الحسلدددددددددد، ث ثدددددددددد، اطهددددددددددسر محت دددددددددد  ممهدددددددددددس  . ك ددددددددددسف الجز رمدددددددددد، :الزددددددددددح  فددددددددددئ هددددددددددا(1 ( 228:
 الطهر الذ  ك زت فما ال ر ، و كلك حسضت  زح الط     حظ، .

ك ددددددددح مدددددددده المشدددددددددر  الزرا ددددددددئ    ددددددددد  ان     ددددددددح  الطددددددددد   كال  دددددددد  ل مدددددددددح كف  هددددددددس ث ثددددددددد، 
 و تسرةس لةف مه  ان م  ر البرش  مس مرمح . (2  ركش ((
 الععة باألشهر البعلية . -ثانيا :

 -اشهر  حال من البركش فئ الحسالت التسلم،:تزتح المرأ   س
   ةددددددددف امددددددددرأ  فسر هددددددددس لكجهددددددددس  زددددددددح الدددددددددح كف   دددددددد   مددددددددن ا دددددددد س  ال ر دددددددد، غمددددددددر الكفدددددددددس  و 
كةسمدددددددددددت ال تحدددددددددددم  ل دددددددددددغر  دددددددددددمهس و اك امهدددددددددددس   غدددددددددددت  دددددددددددن المدددددددددددسع مدددددددددددن الحمدددددددددددف و اك 
  غددددددددت مددددددددن الزمددددددددر  م دددددددد،  شددددددددرا  سمددددددددس كلدددددددد  تحدددددددد  و كلدددددددد  تةددددددددن حددددددددسم (( فةددددددددف امددددددددرأ  

 الحدددددددددم  مدددددددددن  ئ دددددددددن زتدددددددددح  ث ثددددددددد، اشدددددددددهر لبكلدددددددددا تزدددددددددسل    كال تدددددددددئم سر ددددددددد، هدددددددددس شدددددددددسمهس ت
( 4محضددددددددددن((  الطدددددددددد   :  لدددددددددد  كال تددددددددددئ اشددددددددددهر ث ثدددددددددد، فزددددددددددحتهس ارت ددددددددددت  ان م ددددددددددسئة  مددددددددددن

. كهددددددددذي االشددددددددهر لم ددددددددت ا دددددددد م، فددددددددئ كجددددددددك  اال تددددددددحاح  هددددددددس و كاممددددددددس هددددددددئ  ددددددددحف الحددددددددم  
كلدددددددددك ةسمدددددددددت اكلئددددددددد  الم دددددددددك  ممدددددددددن محضدددددددددن و لمدددددددددس كجددددددددد    دددددددددمهن اال تدددددددددحاح  ساشدددددددددهر . 

( . امدددددددددددس الجز رمددددددددددد، و 48كهدددددددددددس  مدددددددددددح الحم مددددددددددد، و ك دددددددددددا ا دددددددددددذ البدددددددددددسمكن  أ( مدددددددددددن المدددددددددددسح   
فددددددددددددسمه  ذه ددددددددددددكا الدددددددددددد  : ان المددددددددددددرأ  التددددددددددددئ ال تحددددددددددددم  ل ددددددددددددغر . اك لة ددددددددددددر تحبدددددددددددد  مزددددددددددددا 

   كغهس  ن المسع و ال  ح    مهس مط بس . اال  ح  الكفس  ان مست لكجهس .
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 . 228ال بر  : انم، -1
 (.48( من المسح   1امظر ال  البسمكن االحكاف الش  م،  الزرا ئ ال بر   -2
 .4 كر  الط   : انم،  -3
 

 



امدددددددددددس اذا ةسمدددددددددددت المدددددددددددرأ  ال تحدددددددددددم    بددددددددددد، و اك لرضدددددددددددس  و اك مدددددددددددر  و اك غمرهدددددددددددس مدددددددددددن 
اال دددددددد س  و كهددددددددئ فددددددددئ  ددددددددن تحددددددددم   كلددددددددك تةددددددددن حددددددددسم  و كةسمددددددددت ال ر دددددددد،  زددددددددح الددددددددح كف 

 هئ التئ تزتح  محه   ث ث، اشهر . المرأ ل    غمر الكفس  . فسن هذي 

ةسم ددددددددددد، كتزت دددددددددددر كمت ددددددددددد  الحم مددددددددددد، كالجز رمددددددددددد، و   ددددددددددد  ضدددددددددددركر  ةدددددددددددكن االشدددددددددددهر الث ثددددددددددد، 
الزدددددددددددح   ساشدددددددددددهر اله لمددددددددددد، اذا ا تدددددددددددحأت مدددددددددددن اكف الشدددددددددددهر كلدددددددددددك مبددددددددددده  زددددددددددد  االشدددددددددددهر 
 دددددددن ث ثدددددددمن مكمدددددددس . امدددددددس اذا ا تدددددددحأت الزدددددددح  فدددددددئ اثمدددددددسش الشدددددددهر : فبدددددددح ذهددددددد  ا دددددددك حمم ددددددد، 
الدددددددد  ان الزددددددددح  حممئددددددددذ تةددددددددكن  سامددددددددس  و كهددددددددئ ت ددددددددزكن مكمددددددددس ةسم دددددددد، . فددددددددئ حددددددددمن ذهدددددددد  

مددددددددددددددا محت دددددددددددددد  الشددددددددددددددهران اال مددددددددددددددران ا ددددددددددددددك مك ددددددددددددددع كمحمددددددددددددددح و كالجز رمدددددددددددددد، و الدددددددددددددد  : ا
  سلشهكر اله لم، و كتةتمف  ح  الشهر االكف ث ثمن مكمس من الشهر الرا ع .

 الععة باألشهر اال لية . -ثالثا:

تزتددددددددح المددددددددرأ  الم سر دددددددد،  ساشددددددددهر ا دددددددد  و كلددددددددمع  ددددددددحال  ددددددددن البددددددددركش و كذلدددددددد  فددددددددئ حسلدددددددد، 
اك  زدددددددددحي و كفدددددددددس  لكجهدددددددددس  مهدددددددددس  زدددددددددح  بدددددددددح  دددددددددحم  و  دددددددددكاش ةدددددددددسن ذلددددددددد    دددددددددف الدددددددددح كف 

 ك كاش ةسمت من ذكات الحم  اك لم ت ةذل  . 

ك دددددددددح  المدددددددددرأ   فدددددددددئ هدددددددددذي الحسلددددددددد، ار زددددددددد، اشدددددددددهر ك شدددددددددرا امدددددددددس   بكلدددددددددا تزدددددددددسل  :   كالدددددددددذمن 
متكفدددددددددددكن مدددددددددددمة  كمدددددددددددذركن الكاجدددددددددددس متر  دددددددددددن   م  دددددددددددهن ار زددددددددددد، اشدددددددددددهر ك شدددددددددددرا ( ال بدددددددددددر  

:334) 1 )2). 
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 رابعا :الععة بواع الممص 

تزتدددددددددددددح المدددددددددددددرأ  الحسمدددددددددددددف مط بدددددددددددددس :  كضدددددددددددددع الحمدددددددددددددف و لبكلدددددددددددددا تزدددددددددددددسل   كاكالت االحمدددددددددددددسف 
( كهدددددددددك مددددددددده  دددددددددس  فدددددددددئ ةدددددددددف امدددددددددرأ  حسمدددددددددف . 4اج هدددددددددن ان مضدددددددددزن حم هدددددددددن (  الطددددددددد  :

ك  دددددددددد  هددددددددددذا فمددددددددددن كضددددددددددزت حم هددددددددددس  زددددددددددح فر دددددددددد، كلددددددددددك  ح مبدددددددددد، و فبددددددددددح امتهددددددددددت  ددددددددددحتهس و 
م، مدددددددن كتحدددددددف لدددددددطلكا  كلددددددد  لددددددد  تطهدددددددر مدددددددن م س دددددددهس . كمددددددد ح ذلددددددد  مدددددددس رك   دددددددن ا   ددددددد 

ان  دددددددددد مز،  مددددددددددت الحددددددددددسر  اال دددددددددد مم، تددددددددددكفئ  مهددددددددددس لكجهددددددددددس فددددددددددئ حجدددددددددد، الددددددددددكحا  كهددددددددددئ 
حسمددددددددف و فكضددددددددزت  زددددددددح كفددددددددس  لكجهددددددددس  ددددددددلمن   مددددددددف و كلمددددددددس امتهددددددددت مددددددددح  م س ددددددددهس تجم ددددددددت 
ل  طددددددددددس  و فددددددددددح ف   مهددددددددددس ا ددددددددددك ال ددددددددددمس ف و فبددددددددددسف لهددددددددددس : مددددددددددسلئ ارا  متجم دددددددددد،   لز دددددددددد  

 زدددددددددد، اشددددددددددهر ك شددددددددددرا و تددددددددددرجمن الددددددددددلكا  و كاد مددددددددددس امددددددددددت متلكجدددددددددد، حتدددددددددد  ممددددددددددر   مدددددددددد  ار 
ف مددددددددددس  ددددددددددسف لهددددددددددس ذلدددددددددد  اتددددددددددت الم ددددددددددئ    دددددددددد   اد   مددددددددددا ك دددددددددد   ( ف ددددددددددسلتا  ددددددددددن ذلدددددددددد  و 

 ف فتسهس  سمهس :  ح ح ت لطلكا  حمن كضزت حم هس .

كذه ددددددددددددت الجز رمدددددددددددد، الدددددددددددد  ان هددددددددددددذا الحةدددددددددددد  ممط دددددددددددد    دددددددددددد  المددددددددددددرأ  المط بدددددددددددد، اذا ةسمددددددددددددت 
تزتدددددددددددح    زدددددددددددح حدددددددددددسم  . امدددددددددددس المدددددددددددرأ  المتدددددددددددكف   مهدددددددددددس لكجهدددددددددددس اذا ةسمدددددددددددت حدددددددددددسم  ف مهدددددددددددس 

االج ددددددددددمن . فددددددددددسن كضددددددددددزت   ددددددددددف  ددددددددددح  االشددددددددددهر : فمددددددددددحتهس  ساشددددددددددهر و كان امتددددددددددح الحمددددددددددف 
 زددددددددح االشددددددددهر : فزددددددددحتهس  كضددددددددع الحمددددددددف . كهددددددددذا الددددددددرا  مددددددددرك   ددددددددن   ددددددددئ كا ددددددددن   ددددددددسع 

 االحمدددددددددددددسف كاكالت رضدددددددددددددئ اد  مهمدددددددددددددس  مددددددددددددد   زمدددددددددددددك  انمتدددددددددددددمن كهدددددددددددددئ  كلدددددددددددددا تزدددددددددددددسل  

 مددددددددددددمة  متكفدددددددددددكن كالدددددددددددذمن:   . ك كلدددددددددددا :  (1 (4:الطدددددددددددد  (   حم هدددددددددددن مضدددددددددددزن ان اج هدددددددددددن
 .(3( 2 (334: ال بر (  ك شرا اشهر ار ز،   م  هن متر  ن الكاجس كمذركن
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  ي القانون :

( مددددددددن المددددددددسح  1ا ددددددددذ المشددددددددر  الزرا ددددددددئ  ددددددددرا  الشددددددددسفزم، كالجز رمدددددددد، حددددددددمن م ددددددددت ال بددددددددر   
(   دددددددددد  ان :  ددددددددددح  المتددددددددددكف   مهددددددددددس لكجهددددددددددس ار زدددددددددد، اشددددددددددهر ك شددددددددددر  امددددددددددس  ل حسئددددددددددف . 48 

هددددددددددذا  (1 امددددددددددس الحسمددددددددددف فتزتددددددددددح    زددددددددددح االج ددددددددددمن مددددددددددن كضددددددددددع الحمددددددددددف كالمددددددددددح  المددددددددددذةكر  (
كمشدددددددددددترط  مدددددددددددح الحم مددددددددددد، كالجز رمددددددددددد، ان مةدددددددددددكن الحمدددددددددددف الدددددددددددذ تمتهدددددددددددئ الزدددددددددددح   كضدددددددددددزا : 

 م ت مس   با . فسن كضزتا مضغ، اك   ب، ل  تمتا  ا الزح  .
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 امكام الععة  ي الشريعة االسامي  -ثانيا:

 دددددددددددمتمسكف فدددددددددددئ هدددددددددددذا ك دددددددددددمن امدددددددددددكا  الزدددددددددددح  و و  رفمدددددددددددس الزدددددددددددح  لغددددددددددد، كا ددددددددددد حس زدددددددددددح أن 
و كممح ددددددددددر الحددددددددددحم   مهددددددددددس فددددددددددئ ال بددددددددددا اال دددددددددد مئ ااحةددددددددددس  ال س دددددددددد،  سلزددددددددددح  المط دددددددددد 

 ذةر احةسمهس فئ ال با من البران كال م، الم كم، الشرم ، .فئ 

 الععة مكم-اوال:

   ددددددددد  كا دددددددددتحلكا  ددددددددد  هسو كجدددددددددكح  مدددددددددح المدددددددددرأ    ددددددددد  الزدددددددددح  كجدددددددددك    ددددددددد  ال بهدددددددددسش ات ددددددددد 
 :م ئ  مس ذل 

دددددددددددددددددددددنُ  ُكال،م ُط َّبُدددددددددددددددددددددست  :﴿  تزدددددددددددددددددددددسل  اد  دددددددددددددددددددددكف  • ددددددددددددددددددددده نَّ  ُمُتُر َّ ، كش   ُثُ ثُددددددددددددددددددددد،ُ    ُ م     ﴾    دددددددددددددددددددددر 
ئ ددددددددددددئ:﴿  تزددددددددددددسل  ك كلددددددددددددا( 228:ال بددددددددددددر   ددددددددددددنُ  ُكال َّ ددددددددددددن،  ُمئ  ، ددددددددددددم    م  ددددددددددددن،  ال،ُمح   إ ن،  م ُ ددددددددددددسئ ة  ،  م 

دددددددددددددت  ،  ُت ، دددددددددددددحَّت ه نَّ  ار، ددددددددددددده ر   ُثُ ثُددددددددددددد،   ُفز  ئ دددددددددددددئ ُأش، دددددددددددددنُ  لُددددددددددددد ،  ُكال َّ ض، ُمدددددددددددددسف   ُكأ ك،اُلت   ُمح  ُح،  ُأن،  ُأُج  ه دددددددددددددنَّ  اا،
ُ ه دددددددددددنَّ  ُمُضدددددددددددز،نُ  ُزدددددددددددف،  ال َّددددددددددداُ  ُمتَّددددددددددد    ُكُمدددددددددددن،  ُحم، دددددددددددن،  لُدددددددددددا   ُمج، دددددددددددر ي   م  دددددددددددرنا ُأم،  ك كلدددددددددددا( 4:الط  ﴾ م  ،
منُ :﴿  تزددددددددددسل  نُ  ُكالَّددددددددددذ  ددددددددددم،ة  ،  م ُتُكفَّددددددددددك، كنُ  م  ددددددددددس ُكُمددددددددددُذر  ُكاجن ددددددددددنُ  ُأل، دددددددددده نَّ  ُمُتُر َّ ، ُ ُزدددددددددد،ُ    ُ م     دددددددددده ر   ُأر،  ُأش،
دددددددددرنا دددددددددنُ  فُدددددددددإ ُذا ُكُ ش، ُمدددددددددس ُ  فُدددددددددُ   ُأُجُ ه دددددددددنَّ  ُ ُ غ، ددددددددده نَّ  ف دددددددددئ ُفُز ،دددددددددنُ  ف مُمدددددددددس ُ  ُدددددددددم،ة  ،  ج  كع   ُأم        دددددددددسل،ُمز،ر 

 (234:ال بر ﴾ ُ   مر   ُتز،ُم  كنُ    ُمس ُكال َّا  
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 (228:ال بر  1-
 (4:الط   2-
 (234:ال بر  3-



 
ُمددددددد ُ  ُ ددددددددن،  جدددددددسش فبددددددددح ال دددددددم، فددددددددئ كأمدددددددس ددددددددت   ُلم، ددددددددس: ُ سلُدددددددت،  ُ ددددددددُ ُم،ُ  ُأ  دددددددئ   م، ددددددددئ   ُجدددددددسشُ  ُلمَّ  ُأ  ددددددددئ ُمز،

دددددددددددن،    ددددددددددد ،ُمسنُ  دددددددددددئُ  - ُح  مُ ددددددددددد،ُ  أ     ُحُ دددددددددددت،  الشَّددددددددددد ،    م  ددددددددددد ،ُر    - ُ م،هُدددددددددددس ال َّدددددددددددا   ُرض   ال،ُمدددددددددددك،    ف دددددددددددئ     
و ُراُ م،هُددددددددسو ُ سر ُضددددددددم،ُهس ُفُمُ ددددددددُحت،  الثَّسل دددددددد   ددددددددت   إ مِّددددددددئ: ُكُ سلُددددددددت،  ُكذ   ُأمِّددددددددئ لُددددددددك،اُل  ُلُغم مَّدددددددد،ن  ُهددددددددُذا ُ ددددددددن،  ة م،
ددددددددددا   ال َّددددددددددا   ُ دددددددددد َّ  - المَّ  ددددددددددئَّ  ُ ددددددددددم ز،ت   ددددددددددف   اُل :  ُمب ددددددددددكف   - ُكُ دددددددددد َّ ُ  ُ ُ م، ددددددددددُرُأ    ُمح  م، م ن   ال     سل َّددددددددددا   ت دددددددددد ،
ددددددددددر   ُكال،ُمددددددددددك،    دددددددددد ُأن،  ان،   و فُددددددددددك، ُ  ُممِّددددددددددت   ُ  ُدددددددددد  حَّ ت ح  ددددددددددح   ُفإ مَّهُددددددددددس ُلك،    ُ  ُدددددددددد  إ الَّ  ثُددددددددددُ    ددددددددددا   ت ح   ُ ُ م،
ُ ُزددددددددد،ُ  ددددددددده ر   ُأر، دددددددددرنا ُأش، ُمددددددددد،   ك دددددددددن و (ُكُ ش، دددددددددت   ُفسط  ُجهُدددددددددس ُأنَّ   -  مهدددددددددس اد رضدددددددددئ -  ُدددددددددم،ع     م،  ُلك،
ددددددددا   ال َّددددددددا   ُ دددددددد َّ  - ال َّددددددددا   ُر  ددددددددكف   ُفُ ُمُرُهددددددددس ُثُ ثنددددددددسو ُط َُّبهُددددددددس تُددددددددحَّ  ُأن،  - ُكُ دددددددد َّ ُ  ُ ُ م، ددددددددحُ  ُتز، م، ددددددددن       أ  ِّ  ا ،
ت ك     .(1 (ُمة،

 ك دددددددددددد     مددددددددددددا اد  دددددددددددد   - اد ر ددددددددددددكف أن  مهددددددددددددس اد رضددددددددددددئ   طمدددددددددددد، أ   ددددددددددددن      •
 ( ك شرا أشهر أر ز، لك      إال ث   فك  ممت     امرأ  تحح ال:  سف -

  مددددددددت فددددددددئ ا تددددددددح :   ددددددددمع  مددددددددت ل سطمدددددددد،  ددددددددسف - ك دددددددد     مددددددددا اد  دددددددد   - أمددددددددا      •
  مةتك  أ  ا ن

 .(2  ن  سئش، رضئ اد  مهس  سلت: أمرت  رمر  أن تزتح  ث   حم  
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 (.7/448  المغمئ-1
 (.411/ 6  الم مح     تز مبا فئ اارمس كط ك ححا و(26778  أحمح-2
 



 اا ددددددددددددددددراش كذات لكجهددددددددددددددددسو  مهددددددددددددددددس كالمتددددددددددددددددكف  الحسمددددددددددددددددفو: (1 أمددددددددددددددددكا   ددددددددددددددددت، كالمزتددددددددددددددددحات
 فدددددددددددئ الم سر ددددددددددد، كةسمدددددددددددت إمدددددددددددسع أك ل دددددددددددغر تحددددددددددد  لددددددددددد  كمدددددددددددن الحمدددددددددددس و فدددددددددددئ الم سر ددددددددددد،

 .الم بكح كامرأ     او تحر كل  حمضهس ارت ع كمن الحمس و

  كضددددددددددددددع كتمتهدددددددددددددئ الطدددددددددددددد  و أك المدددددددددددددكت   دددددددددددددد   تجددددددددددددد : الحسمددددددددددددددف  دددددددددددددح : أكالن 
ُمدددددددددددددسف   ُكأ ك،اُلت  : }- تزدددددددددددددسل  - لبكلدددددددددددددا (2 ات دددددددددددددس  الحمدددددددددددددف ُح،  ُمُضدددددددددددددز،نُ  ُأن ُأُج  ه دددددددددددددنَّ  اا،
ُ ه دددددددددددددنَّ   ال الدددددددددددددرح   دددددددددددددراش  كان حم هدددددددددددددن  مضدددددددددددددزن أن أج هدددددددددددددن امبضدددددددددددددسش أ  (3 {ُحم،
 ةسمدددددددددت فدددددددددإذا الحمدددددددددفو  كضدددددددددع إال - كاضددددددددد  هدددددددددك ةمدددددددددس - الحسمدددددددددف فدددددددددئ تح دددددددددف
  كضددددددددددددع  دددددددددددحتهس امتهدددددددددددت لكجهدددددددددددس  مهدددددددددددس مدددددددددددست أك ط بدددددددددددت ثددددددددددد  حدددددددددددسم ن  المدددددددددددرأ 

: - اد رحمدددددددددا - ال  دددددددددسر  افمدددددددددس   دددددددددسف   مدددددددددف  دددددددددلمن الكفدددددددددس   زدددددددددح كلدددددددددك الحمدددددددددفو
ددددددددن   ُ ددددددددز،ح   ُحددددددددحَّثُُمس" ُمدددددددد  ُ ددددددددن،  ُشددددددددم،ُ سن   ُحددددددددحَّثُُمس ُح ،دددددددده    ، ُ ُرم ددددددددئ:  ُددددددددسفُ  ُمح،  ُ ددددددددُ ُم،ُ  ُأ  ددددددددك ُأ ،

ددددددددددف   ُجددددددددددسشُ :  ُددددددددددسفُ  ددددددددددن   إ لُدددددددددد  ُرج  ددددددددددُر ُ  ُكُأ  ددددددددددك -  مهمددددددددددس اد رضددددددددددئ - ُ  َّددددددددددسع   ا ،  - ه ُرم،
ددددددددُحي   ُجددددددددسل ع   -  مددددددددا اد رضددددددددئ م، ددددددددُرُأ    ف ددددددددئ ُأف،ت م ددددددددئ: ُفبُددددددددسفُ     ددددددددحُ  ُكلُددددددددُحت،  ام، هُددددددددس ُ ز،  ُلك،ج 

منُ  ُ ز  دددددددددن   ُفبُددددددددسفُ  ُلم، ُددددددددد،نو   ددددددددُ ر، ددددددددر  : ُ  َّدددددددددسع   ا ، و آ   ُُج ُدددددددددم،ن  ُمدددددددددسف   ُكأ كاُلت  : ُأُمدددددددددس    ،ددددددددت   اا، ُح،  اا،
ُ ه دددددددددنَّ  ُمُضدددددددددز،نُ  ُأن،  ُأُج  ه دددددددددنَّ  دددددددددُر ُ  ُأ  دددددددددك  ُدددددددددسفُ  ُحم، دددددددددن   ُمدددددددددعُ  ُأُمدددددددددس: ه ُرم، دددددددددئ ا ، م دددددددددئ ُأ    ُأُ دددددددددس ُمز،
ُ ددددددددفُ  ُ ددددددددُ ُمُ،و ددددددددن   ُفُ ر، ددددددددُ ل ُهس ُ ددددددددُ ُم،ُ   ِّ أ   إ لُدددددددد  ة ُرم، نددددددددس غ ُ ُمددددددددا   ُ  َّددددددددسع   ا ،    ت ددددددددفُ : ُفُبسلُددددددددت،  ُم ،

مَّ،     ددددددددددددُ م،ُز،ُ  ُلك،    ددددددددددددُ م  ، ُ ددددددددددددئُ  اا، ددددددددددددحُ  ُفُكُضددددددددددددُزت،  ح  ، ُدددددددددددد  ُكه  ت ددددددددددددا   ُ ز، منُ  ُمك، ُ ز   ُلم، ُدددددددددددد،نو   ددددددددددددُ ر،
و ُ ددددددددددت، ط  ددددددددددا   ال َّددددددددددا   ُ دددددددددد َّ  - ال َّددددددددددا   ُر  ددددددددددكف   ُفُ م،ُةُحهُددددددددددس ُف    ُأ  ددددددددددك ُكُةددددددددددسنُ  و- ُكُ دددددددددد َّ ُ  ُ ُ م،

 .(4 (ُ ُطُ ُهس ف مُمن،  ال َُّمس  ف  
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 (.212-3/209  الممته  غسم، و(487-5/478  البمس  ةشسع -1
 و(83-3/80  كال  س  و(3/273  البحمر كفت  و(2/831  المحتسر كرح الم تسر كالحر و(3/192  ال حائع-2

 و(2/142  كالمهذ  و(3/388  المحتس  كمغمئ و238 و236ه ال بهم، كالبكاممن و(2/671  ال غمر كالشر 
 (.2/96  المجتهح ك حام، و(3/209  الممته  كغسم، و(7/468  كالمغمئ و(5/478  البمس  كةشسع

 (.4  الط    كر  -3
 (.4910  ال  سر -4



  مهددددددددددددس المتددددددددددددكف  أن ذةرمددددددددددددس أن  دددددددددددد  : لكجهددددددددددددس  مهددددددددددددس المتددددددددددددكف   ددددددددددددح : ثسممددددددددددددسن 
 الدددددددددكالح  ةسمدددددددددت كلدددددددددك الحمدددددددددفو  كضدددددددددع  دددددددددحتهس تمتهدددددددددئ حدددددددددسم ن  ةسمدددددددددت إذا لكجهدددددددددس

 ةسمدددددددددت حسمدددددددددف غمدددددددددر حدددددددددسئ ن  ةسمدددددددددت إذا أمدددددددددس  زمدددددددددحو أك  رمددددددددد   دددددددددلمن الكفدددددددددس   زدددددددددح
 تزدددددددددسل  - لبكلدددددددددا الكفددددددددس  تدددددددددسرم  مدددددددددن   مسلمهددددددددس أمدددددددددس  ك شدددددددددر  أشددددددددهر أر زددددددددد،  ددددددددحتهس

منُ : }- نُ  ُكالَّددددددددددذ  ددددددددددمة  ،  م ُتُكفَّددددددددددك، كنُ  م  ددددددددددس ُكُمددددددددددُذر  ُكاجن ددددددددددنُ  ُأل، دددددددددده نَّ  ُمُتُر َّ ، ُ ُزدددددددددد،ُ    ُ م     دددددددددده ر   ُأر،  ُأش،
 و(1 {ُكُ ش،رنا

 مدددددددددح فو لددددددددد  أ   هدددددددددس ح دددددددددف  دددددددددح الدددددددددلك  أةدددددددددسن  دددددددددكاش الدددددددددلكا  مزمددددددددد،   ددددددددد  حلمدددددددددسن 
 انمددددددددد،و فطددددددددد   تحدددددددددم   مدددددددددن  دددددددددن فدددددددددئ أ  ة مدددددددددر و أ   دددددددددغمر  أةسمدددددددددت ك دددددددددكاش

 غمدددددددددر ا دددددددددتثم  البرآمدددددددددئ الدددددددددمه فدددددددددإن  هدددددددددس   سلمدددددددددح كف ت  ددددددددده لددددددددد  انمددددددددد، ان
منُ  ُأم هُددددددددس ُمددددددددس: }- تزددددددددسل  -  كلددددددددا فددددددددئ مط َّبدددددددد، ةسمددددددددت إذا  هددددددددس المددددددددح كف  آُمم ددددددددكا الَّددددددددذ 

دددددددددت     إ ُذا ُمدددددددددست   ُمُةح، م  دددددددددكه نَّ  ث ددددددددد َّ  ال،م  ، دددددددددن ُط َّب،ت م  دددددددددف   م   ُ  ُدددددددددم،ه نَّ  ُلة ددددددددد ،  ُفُمدددددددددس ُتُم  دددددددددكه نَّ  ُأن ُ  ،
حَّ    م ن،  كه نَّ  ُفُمتِّز كه نَّ  ُتز،ُتح كُمُهس    س ُكُ رِّح  م ن  ُ ُراحن  .(2 {ُجم 

  كضدددددددددددع تةددددددددددكن  دددددددددددحتهس فددددددددددإن حددددددددددسم ن  المدددددددددددرأ  ةسمددددددددددت إن: المط َّبددددددددددد،  ددددددددددح : ثسلثددددددددددسن 
ن  مسمدددددددددداو  ددددددددد   ةمددددددددددس الحمدددددددددف  ذكات مددددددددددن ةسمددددددددددت إن فزدددددددددحتهس حددددددددددسم ن  تةدددددددددن لدددددددددد  كا 
  دددددددددمن مشدددددددددتر  ل دددددددددظ كالبدددددددددرش  دددددددددركشو ث ثددددددددد، ف ددددددددد  أك طددددددددد   مدددددددددن  دددددددددكاش الحدددددددددم 
 ت  ددددددددددمر فددددددددددئ رأمددددددددددسن كل  بهددددددددددسش ك ددددددددددركشو أ ددددددددددرش   دددددددددد  كمجمددددددددددع كالحددددددددددم و الطهددددددددددر
 (4 كالحمس  ، الحم م، فمرى و(3 البركش
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 (.234  ال بر   كر  -1
 (.49  ااحلا   كر  -2
 (.7/452  كالمغمئ و(3/385  المحتس  مغمئ -3
 (.9/238  افراحات ممته  كشر  و(7/395  الشرائع ترتم  فئ ال مسئع  حائع -4



 كهددددددددددددددك الددددددددددددددرح و ل ددددددددددددددراش  مزددددددددددددددرع الحددددددددددددددم  ان الحددددددددددددددم  :  ددددددددددددددسلبرش المددددددددددددددراح أن
 ال الحدددددددددم  هدددددددددك إممدددددددددس الدددددددددرح   دددددددددراش    ددددددددد  مدددددددددحف فسلدددددددددذ  الزدددددددددح و مدددددددددن المب دددددددددكح
ئ دددددددددددئ: }- تزدددددددددددسل  - كلبكلدددددددددددا الطهدددددددددددرو دددددددددددنُ  ُكال َّ دددددددددددنُ  ُمئ  ، دددددددددددم    م  دددددددددددن ال،ُمح   مُِّ دددددددددددسئ ة  ،  م 

دددددددددت  ،  إ ن   ُت ، دددددددددحَّت ه نَّ  ار، ددددددددده ر   ُثُ ثُددددددددد،   ُفز  ئ دددددددددئ ُأش، دددددددددنُ  لُددددددددد ،  ُكال َّ ض،   دددددددددح   مدددددددددح فدددددددددمب هن و(1 {ُمح 
 كان الحدددددددددددددم و اا دددددددددددددف أن   دددددددددددد  فدددددددددددددحف  ساشدددددددددددددهرو اال تددددددددددددحاح إلددددددددددددد  الحددددددددددددم 
ُك ُ  فزددددددددن الحددددددددم و  مزمدددددددد  البددددددددرش ا ددددددددتزمسف الشددددددددر  فددددددددئ المزهددددددددكح ددددددددر، ددددددددن      ددددددددر    ، ُ م،  الل 

ُمدددددددددددد،ُ  ُأنَّ  ددددددددددددتُ  ُفسط  ُ ددددددددددددم،    ُأ  ددددددددددددئ   م،  ُ ددددددددددددُ ُلت،  ُأمَّهُددددددددددددس ُححَّثُت،ددددددددددددا   -  مهددددددددددددس اد رضددددددددددددئ - ح 
دددددددا   ال َّدددددددا   ُ ددددددد َّ  - ال َّدددددددا   ُر  دددددددكفُ  دددددددا   ُفُشدددددددُةت،  - ُكُ ددددددد َّ ُ  ُ ُ م،  ُر  دددددددكف   ُلهُدددددددس ُفبُدددددددسفُ  الدددددددحَُّ و إ ُلم،
دددددددددددا   ال َّدددددددددددا   ُ ددددددددددد َّ  - ال َّدددددددددددا   دددددددددددر،  و ُذل ددددددددددد ُ  إ مَُّمدددددددددددس:  - ُكُ ددددددددددد َّ ُ  ُ ُ م،  ُأتُددددددددددد  إ ُذا فُدددددددددددسم،ظ ر     
 إ لُدددددددد  ال،بُددددددددر،ش   ُ ددددددددم،نُ  ُمددددددددس ُ دددددددد ِّئ ث دددددددد َّ  ُفُتُطهَّددددددددر    ُددددددددر،      ُمددددددددرَّ  فُددددددددإ ُذا ت ُ دددددددد ِّئو فُددددددددُ    ُددددددددر،     
 ال َّددددددددددا   ُ دددددددددد َّ  - ال َّددددددددددا   ُر  ددددددددددكفُ  ُأنَّ  -  مهددددددددددس اد رضددددددددددئ - ُ سئ ُشدددددددددد،ُ  .كُ ددددددددددن، (2 (ال،بُددددددددددر،ش  
ددددددددددا   ُُمدددددددددد،   ُطددددددددددُ    :   ُددددددددددسفُ  - ُكُ دددددددددد َّ ُ  ُ ُ م، و اا، ددددددددددحَّت ُهس ُتط،  مُبتُددددددددددسن   فددددددددددإذا و20(ُحم،ُضددددددددددُتسن   ُك  

 -  كلددددددددددا كظددددددددددسهر ةددددددددددذل و الحددددددددددر   ددددددددددح  ةسمددددددددددت  ددددددددددسلحم  اامدددددددددد،  ددددددددددح  ا ت ددددددددددرت
دددددددددددددنُ : }- تزدددددددددددددسل  ددددددددددددده نَّ  ُمُتُر َّ ، ُكش   ُثُ ثُددددددددددددد،ُ    ُ م      ث ثددددددددددددد، التدددددددددددددر ه كجدددددددددددددك  21{  دددددددددددددر 
  طهددددددددرمن مةت ددددددددئ امددددددددا ث ثدددددددد،و مكجدددددددد  لدددددددد  ااطهددددددددسر البددددددددركش جزددددددددف كمددددددددن ةسم دددددددد،و
 ث ثددددددددد، أكجددددددددد  الحدددددددددم  جز دددددددددا كمدددددددددن الدددددددددمهو ظدددددددددسهر فم دددددددددسلع الثسلددددددددد و ك زددددددددد 
 .م سل تا من أكل  فمةكن المه ظسهر فمكاف  ةسم ،و

 اال دددددددددددددددت راش ان اامددددددددددددددد،و ةس دددددددددددددددت راش  دددددددددددددددسلحم  فةسمدددددددددددددددت ا دددددددددددددددت راشو الزدددددددددددددددح  كان
 أن فكجدددددددد  الحددددددددم و هددددددددك   مددددددددا مددددددددحف كالددددددددذ  الحمددددددددفو مددددددددن الددددددددرح   ددددددددراش  لمزرفدددددددد،

 .(3  ا اال ت راش مةكن

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 (.4  الط    كر -1
 حاكح أ دددددددددددددددددئ  دددددددددددددددددحم  فدددددددددددددددددئ اال دددددددددددددددددسمئ ك دددددددددددددددددححا و(620  مسجددددددددددددددددد، كا دددددددددددددددددن و(280  أ ددددددددددددددددكحاكح -2
 (.1/100  مسج، ا ن ك حم  و(1/53 
 فددددددددددددددددئ اال ددددددددددددددددسمئ كضددددددددددددددددز ا و(2080  مسجدددددددددددددددد، كا ددددددددددددددددن و(2189  حاكح أ ددددددددددددددددك و(1182  الترمددددددددددددددددذ  -3

 (.1/216  حاكح أ ئ كضزمع و(1/141  الترمذ  ضزمع



 - تزدددددددددددددسل  - امدددددددددددددا الطهدددددددددددددر  هدددددددددددددك البدددددددددددددرش أن: 22كالشدددددددددددددسفزم، المسلةمددددددددددددد، كمدددددددددددددرى
 الطهدددددددددر كهددددددددك مددددددددذةر المزددددددددحكح أن   دددددددد  فدددددددددحف و(ث ثدددددددد،  الزددددددددحح فددددددددئ التددددددددسش أث ددددددددت

ددددددددددددحَّت ه نَّ  ُفُط ِّب ددددددددددددكه نَّ : }- تزددددددددددددسل  -  كلددددددددددددا كان الحمضدددددددددددد،و ال  ك ددددددددددددت فددددددددددددئ أ  23{ل ز 
 لمددددددددددددن إلدددددددددددد  افذن فم ددددددددددددرع محددددددددددددر و الحددددددددددددم  فددددددددددددئ الطدددددددددددد   لةددددددددددددن  ددددددددددددحتهنو

 .الطهر

 الطهدددددددددر ك دددددددددت كفدددددددددئ االجتمدددددددددس و البدددددددددرش ف  دددددددددف الجمدددددددددعو مدددددددددن مشدددددددددت  البدددددددددرش كان
 كافددددددددددد  كمدددددددددددس الدددددددددددرح و مدددددددددددن فم دددددددددددر  الحدددددددددددم  كأمدددددددددددس الدددددددددددرح و فدددددددددددئ الدددددددددددح  مجتمدددددددددددع
 .م سل تا من أكل  ا ت سري ةسن االشتبس 

 فدددددددددئ  دددددددددحتهس امتهدددددددددت طهدددددددددر فدددددددددئ ط بهدددددددددس إذا أمدددددددددا - أ  ددددددددد  كاد - ال ددددددددد ع كثمدددددددددر 
 الطهدددددددددددر لهدددددددددددس محت ددددددددددد  امهدددددددددددس الثسلثددددددددددد،  الحمضددددددددددد،  مجدددددددددددئش الثدددددددددددسمئ ال رمددددددددددد  رأ 

 فدددددددددئ الثسلثددددددددد، الحمضددددددددد،  سمبضدددددددددسش إال  دددددددددحتهس مدددددددددن ت دددددددددر  كال فمددددددددداو ط بدددددددددت الدددددددددذ 
 .ااكف ال رم  رأ 

 مدددددددددددددن المب دددددددددددددكح مدددددددددددددع الت س دددددددددددددا ااكف المدددددددددددددذه  هدددددددددددددك - أ  ددددددددددددد  كاد - كالدددددددددددددراج 
 امبضددددددددسش فمتبددددددددرر مددددددددراتو ثدددددددد   الحددددددددم  مجددددددددئش  ددددددددسح  تمتظددددددددر فسلم ددددددددسش الزددددددددح و
 أمهدددددددددس ت ددددددددمن المدددددددددرأ  حسضددددددددت فدددددددددإذا  ددددددددسلحم و إال الدددددددددرح   ددددددددراش  تزدددددددددرع كال الزددددددددح و

ذا حسمفو غمر  .الحمف كجكح غسل سن  ت من الطهر ا تمر كا 

 كانم ددددددددددد، ال دددددددددددغمر   دددددددددددح  أن ال بهدددددددددددسش ات ددددددددددد : كانم ددددددددددد، ال دددددددددددغمر   دددددددددددح : را زدددددددددددسن 
ئ ددددددددددددئ: }- تزددددددددددددسل  - لبكلددددددددددددا24أشددددددددددددهر ث ثدددددددددددد، ددددددددددددنُ  ُكال َّ ددددددددددددنُ  ُمئ  ، ددددددددددددم    م  ددددددددددددن ال،ُمح   م 
ُت ،ت  ،  إ ن   مُِّ سئ ة  ،  حَّت ه نَّ  ار، ه ر   ُثُ ُث،   ُفز  ئ ئ ُأش، نُ  ُل ،  ُكال َّ  .(3 {ُمح ض،

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 (.228  ال بر   كر  -1
 (.18/132  كالمجمك  و(5/307  البمركامئ لمح أ ئ ا ن ر سل،     الحكامئ ال كاةا-2 
 (.1  الط    كر  -3

 



 :لكجهس الم بكح  ح :  سم سن 

 أكح  ممددددددددت أ   حكمدددددددداو فمتك ددددددددع هددددددددك أحددددددددئ م ددددددددح،ر لدددددددد  الددددددددذ  الغسئدددددددد  هددددددددك: الم بددددددددكح
  دددددددددددح  كحةددددددددددد  كمحدددددددددددكيو مرة ددددددددددد، غدددددددددددر  أك حدددددددددددر    ددددددددددد   م بدددددددددددح ةسلدددددددددددذ  الب دددددددددددرو
 .ال بهسش  مح حسلا حة   ح   لكجتا

 فدددددددددد  م  دددددددددداو حدددددددددد  فددددددددددئ حددددددددددئ هددددددددددك: الجحمددددددددددح فددددددددددئ(2 كالشددددددددددسفزم، (1 الحم مدددددددددد، فزمددددددددددح
 مكتددددددددددا متحبدددددددددد  حتددددددددد  لكجتددددددددددا تزتدددددددددح فدددددددددد  امرأتددددددددداو ممددددددددددا ت دددددددددمن كال مسلدددددددددداو مدددددددددكر 

 .ال س   الحمس  لحسف ا ت حس سن 

 مددددددددددستو الغسئدددددددددد  لكجهددددددددددس أن ثبدددددددددد، أ  رهددددددددددس التددددددددددئ أك لكجهددددددددددسو إلمهددددددددددس الممزددددددددددئ أمددددددددددس
 أن  دددددددد ع فدددددددد   ددددددددسلط    ثبدددددددد، مددددددددح   دددددددد  ةتددددددددس  ممددددددددا أتسهددددددددس أك ث ثددددددددسنو ط بهددددددددس أك

 .كتتلك  تزتح

 تزتدددددددددح ثددددددددد   دددددددددممنو أر دددددددددع الم بدددددددددكح امدددددددددرأ  تمتظدددددددددر: "(4 كالحمس  ددددددددد، (3 المسلةمددددددددد، ك دددددددددسف
 ."أمس  ك شر  أشهر أر ز،: الكفس   ح 
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 (.3/160  الم تسر الحر-1
 (.2/146  المهذ -2
 (.2/52  المجتهح  حام،-3
 (.7/488  المغمئ -4        

 
 



 المبمث الثاني
 اسباب الععة ومعتها واعبها

 
 أ   سلمكت ةسن  كاش المةس و  بح من ال ر ،     المترت ، انثسر من ككجك هس الزح  ان تشرمع 

 الم   و المجتمع فئ مه  مكضك هس كحرا ، تز ح و حة  أمهس فمهس اا ف  سلط  و كأن

 فض كا فباو  غمر ل  تمس المسع من ةثمر ت حى الذ  فئ الك ت الم سشو مجتمع فئ ك سا ه

 كجكح لمزرف، الز مم،  الك سئف تطكر  زح  إلغسش الزح  فمسحكا أمكرو فئ ت سه كا كر مس كأض كاو

 ك ح لكا و  حكن امتظسر من كحرمسن ل مرأ  تزذم  فمهس  محه  الزح  ان مظرا  حما  أ  الحمف

 م  ئ فتس ت كالحر    مهسو التضمم  مع كلك المملفو للك  ل مزتح  ف كج كا أ رىو فئ، تغسلت

 ل مزتح و ال بهم، ااحةس  فما أتمسكف  غمر  ح  لزمف

  - كع مت  تب م  ال  مط  من     المحك التسلئ :

 ا  س  الزح  فئ البسمكن  -المط   االكف :

 مح  الزح  كآحا هس -المط   الثسمئ :

 

 

 

 

 

 



 المطلب االوص

 اسباب الععة

( 47ا دددددددددددد س  الزددددددددددددح   ح دددددددددددد   ددددددددددددسمكن االحددددددددددددكاف الش  ددددددددددددم، الزرا ددددددددددددئ كم ددددددددددددت المددددددددددددسح   
فبسلددددددددددددت تجدددددددددددد  الزددددددددددددح   1959 ( ل ددددددددددددم،1 88مددددددددددددن  ددددددددددددسمكن االحددددددددددددكاف الش  ددددددددددددم، ر دددددددددددد   

     اللكج، فئ الحسلتمن االتمتمن .

اذا ك زددددددددددت ال ر دددددددددد،  ممهددددددددددس ك ددددددددددمن لكجهددددددددددس  زددددددددددح الددددددددددح كف  ددددددددددكاش ةسمددددددددددت مددددددددددن طدددددددددد   -1
رجزددددددددددددئ اك  ددددددددددددسئن  ممكمددددددددددددا  ددددددددددددغرى اك  ددددددددددددسئن  ممكمدددددددددددد، ة ددددددددددددرى اك ت رمدددددددددددد  اك متسرةدددددددددددد، اك 

 . (1 ف   اك  مسر ال  كغ

هددددددددذا فددددددددسن  دددددددد   الزددددددددح  هددددددددك  اذا تددددددددكف   مهددددددددس لكجهددددددددس كلددددددددك   ددددددددف الددددددددح كف  هددددددددس ك  دددددددد -2
 ةكن المراش  م سر ، فئ الح ت التسلم، .

اذا فسر هددددددددددددس الددددددددددددلك   كفددددددددددددس    ددددددددددددف الددددددددددددح كف اك  زددددددددددددح و مشددددددددددددترط ان مةددددددددددددكن الزبددددددددددددح  -اكال: 
 ددددددددحمحس امددددددددس اذا ةددددددددسن الزبددددددددح فس ددددددددحا فددددددددسن الزددددددددح  تجدددددددد    دددددددد  المددددددددرأ  اذا ترةهددددددددس الرجددددددددف 

  زح ان ح ف ح كف  ذل  الزبح ال س ح .

هددددددددس الددددددددلك  فددددددددئ  بددددددددح  ددددددددحم    دددددددد   الطدددددددد   و اك ف دددددددد   زددددددددح ال ددددددددكف اذا فسر  -ثسممددددددددس :
الحبمبدددددددددددددئ  مدددددددددددددح الحم مددددددددددددد، كالجز رمددددددددددددد، و اك  زدددددددددددددح   دددددددددددددك  ال دددددددددددددحمح، اك ال س دددددددددددددح   مدددددددددددددح 

 الحم م، . 

اذا فسر هددددددددددس الدددددددددددلك  فددددددددددئ مةدددددددددددس  فس ددددددددددح اك كطش  شدددددددددد ها  زدددددددددددح الددددددددددح كف الحبمبدددددددددددئ  -ثسلثددددددددددس:
 . (2  مح الحم م،  كالجز رم،

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 دددددددددددددددددددددددددددد

ل دددددددددددددم،  188( مددددددددددددن  ددددددددددددسمكن االحددددددددددددكاف الش  ددددددددددددم، الزرا ددددددددددددئ ر دددددددددددد  47امظددددددددددددر الدددددددددددد  المددددددددددددسح    -1
1959 

 ت مصدر سابق .عبد الرحم  الج ير  -2



 

 

 المطلب الثاني

 معة الععة وآعابها  ي الشريعة

 معة الععة -اوال:

 المتعععات ست .الزوجات  -1

ان ةسمددددت حددددسم  فزددددحتهس الدددد  كضددددع الحمددددف كان  –المتددددكف   مهددددس لكجهددددس  -المالممممة االولممممى :
لدددد  تةددددن حددددسم  فزددددحتهس ار زدددد، اشددددهر ك شددددر امددددس  ممددددذ كفستددددا  ددددكاش ةددددسن ذلدددد    ددددف الددددح كف اك 

  زحي و ر سم، ح  اللك  و كا ت راش ل رح  .

الكجدددددس متر  دددددن   م  دددددهن ار زددددد، اشدددددهر  دددددسف اد تزدددددسل    كالدددددذمن متكفدددددكن مدددددمة  كمدددددذركن -1
 (1 ك شرا فسذا   غت اج هن ف   جمس    مة  فممس ( 

اال ددددددد مم، كهدددددددئ ح  ددددددد  و   تدددددددف لك   ددددددد مز، -ك دددددددن ا   ددددددد م، رضدددددددئ اد  مهدددددددس  سلدددددددت :-2
فكضدددددزت  زدددددح مكتدددددا  ددددد ر زمن لم ددددد، و ف ط هدددددس فمةحهدددددس ر دددددكف اد    ددددد   اد   مدددددا ك ددددد   ( 

 كةسن ا ك ال مس ف فممن  ط هس .

اللكجددددد، الحسمدددددف و ك دددددحتهس مدددددن كفدددددس  و طددددد   و اك ف ددددد  . الددددد  كضدددددع  -المالمممممة الثانيمممممة :
الحمددددف الدددددذ  ت ددددمن فمدددددا   دددد  ام دددددسن . فدددددسذا كضددددزت الحمدددددف  رجددددت مدددددن الزددددح  . كا دددددف مدددددح  

 الحمف  ت، اشهر ممذ مةسحهس و كغسل هس ت ز، اشهر .

 دددددددددددسف اد تزدددددددددددسل   كال تدددددددددددئ  ئ دددددددددددن مدددددددددددن الحدددددددددددم  مدددددددددددن م دددددددددددسئة  ان ارت دددددددددددت  فزدددددددددددحتهس -1
كال تددددددددددئ لدددددددددد  محضددددددددددن كاكالت االحمددددددددددسف اج هددددددددددن ان مضددددددددددزن حم ددددددددددن كمددددددددددن  ث ثدددددددددد، اشددددددددددهر

 . (2 مت  اد . مجزف لا من امري م ران (

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 . 234 كر  ال بر  و ام،  -1
 49 كر  الط   ام،  -2



ان  دددددددددد مزا اال دددددددددد مم، م  ددددددددددت  زددددددددددح   -ك ددددددددددن ال ددددددددددكح  ددددددددددن محلمدددددددددد، رضددددددددددئ اد  مددددددددددا :-2
كفدددددددددددس  لكجهدددددددددددس   مدددددددددددسف و فجدددددددددددسش الم دددددددددددئ    ددددددددددد   اد   مدددددددددددا ك ددددددددددد   ( ف  دددددددددددتسذتا ان تدددددددددددمة  

 .(1 ف ذن لهس . فمةحت 

 ات اال راش الم سر ، للكجهس فئ الحمس  من ذك  -المالة الثالثة :

فدددددددددسن ةدددددددددسن ال دددددددددر   طددددددددد ن فزدددددددددحتهس ث ثددددددددد،  دددددددددركش و كهدددددددددك الحدددددددددم   زدددددددددح الطهدددددددددر ثددددددددد   
مدددددددددرات . كان ةدددددددددسن ال دددددددددرا     دددددددددع و اك ف ددددددددد  ا تدددددددددحت  ح ددددددددد، كاحدددددددددح  تح ددددددددد   هدددددددددس  دددددددددراش  

 رحمهس من الحمف .

 دددددددددددسف اد تزدددددددددددسل    كالمط بدددددددددددست متدددددددددددر ه   م  دددددددددددهن ث ثددددددددددد،  دددددددددددركش كال محدددددددددددف لهدددددددددددن ان -1
 . (2 مهن ان ةن م من  سد كالمك  اال ر (مةتمن مس     اد فئ ارحس

ك ددددددددن ا ددددددددن   ددددددددسع رضددددددددئ اد  مددددددددا ان امددددددددرأ  ثس ددددددددت  ددددددددن  ددددددددمع ا ت  ددددددددت ممددددددددا فجزددددددددف -2
 . (3 الم ئ      اد   ما ك    (  حتهس حمض،

ك ددددددددددن الر مددددددددددع  مددددددددددت   ددددددددددراش رضددددددددددئ اد  مهددددددددددس امهددددددددددس ا ت  ددددددددددت   دددددددددد   هددددددددددح الم ددددددددددئ   -3
د   مددددددددددددددا ك ددددددددددددددد   ( ان تزدددددددددددددددح  دددددددددددددد   اد   مدددددددددددددددا ك دددددددددددددد   ( ف مرهدددددددددددددددس الم ددددددددددددددئ    ددددددددددددددد   ا

 . (4  حمضا

 الم سر ، للكجهس كهئ  غمر  و اك مآ ، و اك ل  تح  . -المالة الرابعة :

فمددددددددددن ام ددددددددددت مددددددددددن الحددددددددددم  لة ددددددددددر كمحددددددددددكي اك ةسمددددددددددت  ددددددددددغمر  لدددددددددد  م تهددددددددددس الحددددددددددم  و اك 
ةسمدددددددددت  سلغددددددددد، لددددددددد  م تهدددددددددس الحدددددددددم    سلة  ددددددددد، . اك م تحسضددددددددد، ال تمممدددددددددل و فزدددددددددحتهس ث ثددددددددد، 

 حمض، . اشهر و ةف شهر مبس ف

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ( .4187ال  سر  و   -1

 . 228 كر  ال بر   -2

 ( .1543  ( و كالترمذ 1411كح  ا ك حا -3

 ( .2097( و كا ن مسجا  921الترمذ    -4



 

 ددددددددددسف اد تزددددددددددسل    كال ئددددددددددئ م ددددددددددن مددددددددددن الحددددددددددم  مددددددددددن م ددددددددددسئة  ان ارت ددددددددددت   فزددددددددددحتهن -1
ث ثددددددددد، اشدددددددددهر كال ئدددددددددئ لددددددددد  محددددددددد  كاكالت االحمدددددددددسف اج هدددددددددن ان مضدددددددددزن حم هدددددددددن كمدددددددددن 

 (1 .  40مت  اد مجزف لا من امري م را ( الط   

 سئشدددددددد، رضددددددددئ اد  مهددددددددس فبسلددددددددت : فبسلددددددددت فسطمدددددددد،  مددددددددت ا ددددددددئ ح ددددددددم  لر ددددددددكف ك ددددددددن -2
اد    ددددددددد   اد   مدددددددددا ك ددددددددد   ( مدددددددددس ر دددددددددكف اد امدددددددددئ ال اطهدددددددددر و فددددددددد ح  ال ددددددددد    فبدددددددددسف 
ر ددددددددكف اد   دددددددد   اد   مددددددددا ك دددددددد   ( اممددددددددس ذلدددددددد   ددددددددرع كلددددددددمع  حمضددددددددا و فددددددددسذا ا   ددددددددت 

   ئ .الحمض، فسترةئ ال    و فسذا ذه  محتهس فسغ  ئ  م  الح  ك 

 -من ارت ع حمضهس كا  تحرمس    ا : -المالة الخامسة :

فمددددددددن فسر هددددددددس لكجهددددددددس كهددددددددئ تحددددددددم  و ثدددددددد  ارت ددددددددع حددددددددم  كلدددددددد  تددددددددحر  دددددددد  ا و فددددددددسن  ددددددددسح 
الحددددددددم  ا تددددددددحت  ددددددددا و كان لدددددددد  مزددددددددح فهددددددددذي  ددددددددحتهس  ددددددددت، مددددددددن امبطددددددددس  الحددددددددم  و ت ددددددددز، 

 اشهر ل حمف و ث  تزتح  ث ث، اشهر ةسنم ، .

  بكح . امرأ  الم -الحسل، ال سح ،:

هددددددددك مددددددددن امبطددددددددع   ددددددددري و ف دددددددد  تز دددددددد  حمستددددددددا و كال مكتددددددددا فهددددددددذا تتمظددددددددر لكجتددددددددا  -الم بدددددددكح :
 حكمدددددددددددا و اك ت دددددددددددمن امدددددددددددري و فدددددددددددئ مدددددددددددح  مضدددددددددددر ا الحدددددددددددسة  ل حتمدددددددددددسط فدددددددددددئ شدددددددددددسما كذلددددددددددد  
م ت ددددددددع  ددددددددس ت ع االحددددددددكاف و كاللمددددددددسن و كالمةددددددددسن فددددددددسذا تمددددددددت المددددددددح  كلدددددددد  مدددددددد ت و حةدددددددد  

هر ك شددددددددددددرا  ددددددددددددح  كفددددددددددددست ك ددددددددددددت الحددددددددددددسة   كفستددددددددددددا و ثدددددددددددد  ا تددددددددددددحت لكجتددددددددددددا ار زدددددددددددد، اشدددددددددددد
 .(3 الحة 

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 . 40  كر  الط  -1
 1959 ل م، 188 ر   الزرا ئ الش  م، االحكاف  سمكن من( 47  المسح  ال  امظر-2
 www.binbaz.com   و  سل ا ن االمس -3
 



 ععة غير الزوجة . -2

اذ م دددددددد  الرجددددددددف امددددددددا تكطدددددددد  فدددددددد  محددددددددف لددددددددا ان مجسحمهددددددددس حتدددددددد  مشددددددددمرا هددددددددس ان ةسمددددددددت -1
حدددددددددددددسم   كضدددددددددددددع الحمدددددددددددددف كالتدددددددددددددئ تحدددددددددددددم   حمضددددددددددددد، اك انم ددددددددددددد، كال دددددددددددددغمر   محدددددددددددددم  

 شهر .

اك  مةددددددددددددددس  فس ددددددددددددددحو اك الم ت  دددددددددددددد، و اك المزبكفدددددددددددددد، ةددددددددددددددف المكطددددددددددددددكح  شدددددددددددددد ا و اكلمددددددددددددددس و -2
 . (1 كاحح  من ه الش تزتح  حمض، كاحح  و لمزرف،  راش  رحمهس من الحمف

 فزددددددددحتهن  ارت ددددددددت  ان م ددددددددسئة  مددددددددن الحددددددددم  مددددددددن م ددددددددن  ددددددددسف اد تزددددددددسل   كال ئددددددددئ -
 مضددددددددددددددزن ان اج هددددددددددددددن االحمددددددددددددددسف كاكالت محدددددددددددددد  لدددددددددددددد  كال ئددددددددددددددئ اشددددددددددددددهر ث ثدددددددددددددد،
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 اعلب الععة  ي الشريعة -ثانيا:

جمممماءت  ممممي االماعيممممث النبويممممة ممممما يسممممتجب علممممى الزوجممممة ان تمنممممع عنممممف وهممممي مطالبممممة 
 -بخمسة امور وهي :

 ت ل   متهس الذ  مست لكجهس كهئ  سةما فما كال ت ر  مما اال لحسج،  -اوال:

 تجم  الم  ع الجمم ، كت  ع مس  كاهس . -ثانيا :

تجمدددددد  امددددددكا  الطمدددددد  كمحكهددددددس اال اذا اطهددددددرت مددددددن حمضددددددهس كال  ددددددسع ان تت  ددددددر  -ثالثمممممما :
  سل  كر .

تجمدددد  امددددكا  الح ددددئ مددددن الددددذه  كال ضدددد، كالمددددسع كغمرهددددس  ددددكاش ةددددسن ذلدددد    ئددددح اك   -:رابعمممما
 ا كر  اك غمر ذل  .

الر ددددددكف   دددددد   اد   مددددددا ك دددددد   ( مهدددددد   ددددددن هددددددذي  تجمدددددد  امددددددكا  الةحددددددف الن -خامسمممممما :
 االمكر ة هس .

لددددلك   متهددددس الددددئ مددددست فمهددددس كهددددئ  ددددسةما فمددددا كتبمددددم  فمددددا حتدددد  تمتهددددئ الزددددح   -االمممممر االوص :
كهدددئ ار زددد، اشدددهر ك شددددرا اال ان تةدددكن ح  ددد  ف مهددددس ت دددر  مدددن الزدددح   كضددددع الحمدددف ةمدددس  ددددسف 

( كاكالت االحمددددددسف اج هددددددن ان مضددددددزن حم هددددددن 4اد  دددددد حسما كتزددددددسل   ددددددكر  الطدددددد   انمدددددد،  
، الم تشددددد    مدددددح المدددددر  كشدددددراش حسجتهدددددس مدددددن كات دددددر  ممدددددا اال لحسجددددد، اك ضدددددركر  ةمراجزددددد

ال دددددك  ةسلطزدددددس  كةدددددذل  اذا لددددد  مةدددددن لدددددحمهس مدددددن مبدددددك   دددددذل  كةدددددذل  لدددددك امهدددددح  ال مدددددت ف مهدددددس 
ت ددددر  ممددددا الددددد  غمددددري اكلددددد  ان مةددددن لدددددحمهس ممددددن م تهددددس اك ت شددددد    دددد  م  دددددا ال  ددددسع  دددددذل  

  مح الحسج، اك حضكر ال  المحةم، .

الثمددددس  ال ا دددد ر كال غمددددري   ددددف ت دددد ع الغمددددر جممددددف لددددمع لهددددس الجممددددف مددددن  -االمممممر الثمممماني :
 دددددكاش ةدددددسن ا دددددكح اك ا ضدددددر اك غمدددددر ذلددددد  المهددددد  ان تةدددددكن الثمدددددس  غمدددددر جمم ددددد، ك كهةدددددذا ا  

 . (2( 1 الم ئ      اد   ما ك    ( ان ت  ع من ال ع الزسح  الغمر جممف
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تجمدددد  الح ددددئ مددددن الددددذه  كال ضدددد، كالمددددسع كال  لدددد  ك مددددس اشدددد ا ذلدددد  ةددددسن  -االمممممر الثالممممث :
   ئح اك ا سكر اك  كات  و كمس اش ا ذل  حت  تمتهئ الزح  .

اال اذا  تجمددددددد  الطمددددددد  فددددددد  تتطمددددددد  ال  دددددددسل  كر كال  غمدددددددري مدددددددن االطمدددددددس  -االممممممممر الرابمممممممع:
 طهرت من الحم   س ، و ف   سع ان تت  ر   ز  ال  كر .

تجمدددد  الةحددددف و ف ددددمع لهددددس ان تةتحددددف كال مةددددكن فددددئ مزمدددد  الةحددددف مددددن  -االمممممر الخممممامس :
التجممددددددف ل كجدددددددا و الكجدددددددا و التجممددددددف ال دددددددسه الدددددددذ   ددددددح م دددددددتن المدددددددسع  هددددددس و امدددددددس التجممدددددددف 

لددددذ  مجمددددف الزممددددمن كمددددس اشدددد ا  ددددذل  الزددددسح   سلمددددسش كال ددددس كن فدددد   ددددسع  ددددذل  لةددددن الةحددددف ا
 الةحف من االشمسش التئ م ز هس  ز  الم سش فئ الكجا فهذا ال ت ز ا . 

فهدددددذي االمدددددكر ال مدددددع مجددددد  ان تحدددددسفظ المدددددرأ    مهدددددس فدددددئ  دددددحتهس التدددددئ مدددددست لكجهدددددس  مهدددددس و 
امددددددس مددددددس مظمددددددا  زدددددد  الزسمدددددد، كمبكلكمددددددا و مددددددن ةكمهددددددس ال تة دددددد  احددددددح كمددددددن ةكمهددددددس ال تتحددددددح  

كمددددن ةكمهددددس ال تغت دددددف فددددئ اال دددد ك  اال مددددر  كاحدددددح  و كمددددن ةكمهددددس ال تمشددددئ فدددددئ   سلهددددستع و 
 متهددددس حسفمدددد، و كمددددن ةكمهددددس ال ت ددددر  فددددئ مددددكر البمددددر كمددددس اشدددد ا هددددذي ال رافددددست فدددد  ا ددددف لهددددس 
.  ددددف لهددددس ان تمشددددئ فددددئ  متهددددس حسفمدددد، اك ممتز دددد، كلهددددس ان تبضددددئ حسجتهددددس فددددئ ال مددددت و حمدددد  

مشدددددئ فدددددئ ضدددددكش البمدددددر كفدددددئ ال دددددط  كفدددددئ الححمبددددد، م دددددتطمع اطزسمهدددددس كاطزدددددس  ضدددددمكفهس و ت
ال مدددددت كلهدددددس ان تغت دددددف متدددددد  شدددددسشت كتدددددتة   متدددددد  شدددددسشت ة مدددددس لددددددمع فمدددددا رم ددددد، الت ددددددسف  
الم دددددسش كةدددددذل  محسرمهدددددس اك غمدددددر محسرمهدددددس كلهدددددس ان تطدددددر   مسرهدددددس  دددددن را دددددهس اذا لددددد  مةدددددن 

البهدددددك  الن   مدددددحهس غمدددددر محدددددر  كال ت دددددتزمف الحمدددددسش كالل  دددددران كال الطمددددد  فدددددئ الثمدددددس  كال مدددددن
الل  ددددددددران مددددددددك  مددددددددن امددددددددكا  الطمدددددددد  كال مجددددددددكل ان ت طددددددددئ كلةددددددددن ال  ددددددددسع  ددددددددسلتحرم  امددددددددس 

 . (3( 2( 1 الت رم   سل ط ، ف 
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 اخلامتة

فبدددددددح تك دددددددف إلددددددد  جم ددددددد، مدددددددن المتدددددددسئ   وال حددددددد  فدددددددئ ضدددددددكش مدددددددس ا تزرضدددددددا ال سحددددددد  فدددددددئ 
كفممددددددددددس م ددددددددددئ ا ددددددددددتزرا  لةددددددددددف  التك ددددددددددمست  كترتددددددددد    دددددددددد  هددددددددددذي المتددددددددددسئ  مجمك دددددددددد، مدددددددددن

 هذي المتسئ  كمس ترت    مهس من تك مست.

 النتائج -اوال:

الزدددددددددح : تدددددددددر ه المدددددددددرأ  المتدددددددددكف   مهدددددددددس لكجهدددددددددس  م  دددددددددهس أر زددددددددد، أشدددددددددهر ك شدددددددددر  أمدددددددددس  -1
اف ددددددددددد مم، و أمدددددددددددس المزتدددددددددددح  الحسمدددددددددددف  ت تدددددددددددل  فمهدددددددددددس   حةدددددددددددس  كآحا  مبدددددددددددرر  فدددددددددددئ الشدددددددددددرمز،

 .فزحتهس كضع حم هس

الحدددددددددددحاح: التدددددددددددلا  المدددددددددددرأ  المتدددددددددددكف   مهدددددددددددس لكجهدددددددددددس مظدددددددددددسهر الحدددددددددددلن كاا ددددددددددد    ددددددددددد   -2

لكجهدددددددددس طم ددددددددد، مدددددددددح  الزدددددددددح  ة ددددددددد ع الم دددددددددكن كالمل دددددددددرع مدددددددددن الثمدددددددددس  كالدددددددددذه  كالتطمددددددددد  
 . ككضع اللمم، من م سحم  الكجا ... كغمرهس

مدددددددددرأ  إممدددددددددس هدددددددددئ ح دددددددددظ لةرامتهدددددددددس ك دددددددددكن لم  دددددددددهس ات بدددددددددت ة مددددددددد، ال بهدددددددددسش أن  دددددددددح  ال -3
م ددددددددددسمم، تهددددددددددحع فددددددددددئ جم تهددددددددددس إلدددددددددد  تحبمدددددددددد   كح ددددددددددظ لحبك هددددددددددس كر سمدددددددددد، لبددددددددددم  أ   مدددددددددد، كا 

 م سل  حممم، كحممكم، ل مرأ .

ظهددددددددسر الددددددددلك  لحدددددددد  تزظددددددددم  فمددددددددا اللكجمدددددددد،  مددددددددت فددددددددئ المددددددددرأ  ا تددددددددحاح -4    مددددددددا الحددددددددلن كا 
 اللكجمددددددددد،  مدددددددددت غمدددددددددر فددددددددئ تزتدددددددددح فددددددددد  اللكجمددددددددد، الز  دددددددد، لبح دددددددددم، ك مدددددددددسن اه دددددددددا كمكا ددددددددس 

 .ل ضركر  إال

 أن ف هدددددددددددددس اللكجمدددددددددددد،  مددددددددددددت فددددددددددددئ  سلمزتددددددددددددح  أذى لحددددددددددددك  أك ف ددددددددددددسح ك ددددددددددددك  تحبدددددددددددد  إذا -5
 ال  ددددددددددسح فمددددددددددا كممت دددددددددد  الشددددددددددر م، الشددددددددددركط فمددددددددددا تتحبدددددددددد  آ ددددددددددر  مددددددددددت إلدددددددددد  ممددددددددددا تمتبددددددددددف
 كااذى



المزتدددددددددح  الزسم ددددددددد، ت دددددددددر  إلددددددددد   م هدددددددددس الددددددددددذ  مترتددددددددد    ددددددددد  امبطس هدددددددددس  مدددددددددا ضددددددددددرر  -6

ةسلمز مدددددددددددددد، كالط م دددددددددددددد، كالممرضدددددددددددددد، كغمددددددددددددددرهن. ةمددددددددددددددس ت ددددددددددددددر  المزتددددددددددددددح   هددددددددددددددس أك  غمرهددددددددددددددس 
 لحسجست الضركر  من     أك شراش مس ال ح مما.

 التوصيات  -ثانيا:

 كذلددددددددد  تشدددددددددرمزستهس فدددددددددئ اف ددددددددد   كف  ددددددددد ، الزدددددددددح   م هدددددددددك  المجتمدددددددددع أفدددددددددراح تك مددددددددد، -1
 الزمف . ككر  كالةتم ست كالمحكات المحسضرات   ر

 الشهحاش. م سش  س ، كاالجتمس م، الم  م، المزتحات ظركع مرا س  -2
التدددددددددددلا  جممددددددددددددع أفددددددددددددراح المجتمدددددددددددع  ددددددددددددسنحا  كاا دددددددددددد   كال ضدددددددددددسئف التددددددددددددئ ترطدددددددددددد   -3

 . الب ك  كتهذ  الم كع كتمشر المح ، كالمكح 
التدددددددددلا  رجددددددددددسالت اال ددددددددد   كال مددددددددددر فدددددددددئ المجتمددددددددددع   حةدددددددددس  الشددددددددددرمز، اف دددددددددد مم،  -4

 .فممس م ه حبك  المزتحات
 . ح  كأكالحهس ككفسشن لهس كللكجهسع الجهكح فئ  كن ةرام، المزتثتةس -5
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 القران الكريم -اوال 

 الكتب والمراجع  -ثانيا 

عار  ممممممممماعر, بيمممممممممروت  , لسمممممممممان العمممممممممرب, ابمممممممممن منظمممممممممور -1
3/182  .  

المركمممممز  ,ممممممممع بمممممن لبمممممي بكمممممر  ,مختمممممار ال مممممما  المممممرازي-2
 .13لبنان ص, بيروت  ,العربي 

 ت المقعسمممممممي ممممممممممع بمممممممن لمممممممممع اهلل عبمممممممع , قعاممممممممة ابمممممممن-3
/ 7 المعيثمممممممممممممة الريممممممممممممما  مكتبمممممممممممممة , المغنمممممممممممممي ,(ه 26)

884 . 
 روامممممممممة , شمممممممممرف بمممممممممن يميمممممممممى زكريممممممممما لبمممممممممو , النمممممممممووي-4

 .693/ 3 اإلسامي المكتب , الطالبين
 واللبمممممممممماب ,(3/273) القممممممممممعير , و ممممممممممت  المختممممممممممار الممممممممممعر-5

 ,(2/671) ال مممممممممممممممممممممممممممممممغير والشمممممممممممممممممممممممممممممممر  ,(3/80-83)
 الممتمممممممممما  ومغنممممممممممي ,238 ,236ص الفقهيممممممممممة والقمممممممممموانين

 القنمممممممممممممممماع وكشمممممممممممممممماف ,(2/142) والمهممممممممممممممممذب ,(3/388)
 المنتهمممممممممممممممممى وغايمممممممممممممممممة ,(7/468) والمغنمممممممممممممممممي ,(5/478)
 (.2/96) المجتهع وبعاية ,(3/209)

 القيروانممممممي زيممممممع لبممممممي ابممممممن رسممممممالة علممممممى الممممممعواني الفواكممممممف-6
 (.18/132) والمجموع ,(5/307)

 (.7/448) المغني-7



 القيروانممممممي زيممممممع لبممممممي ابممممممن رسممممممالة علممممممى الممممممعواني الفواكممممممف-8
(5/307) . 

 (.3/160) المختار العر-9
 ,(7/395) الشممممممممممرا ع ترتيممممممممممب  ممممممممممي ال ممممممممممنا ع بممممممممممعا ع -10

 (.9/238) اإلراعات منتهى وشر 
 (.2/52) المجتهع بعاية -11
 (.7/452) والمغني ,(3/385) الممتا  مغني -12
 المنتهمممممممممممى غايمممممممممممة ,(487-5/478) القنممممممممممماع كشممممممممممماف -13

(3/209-212.) 
 لتعليمممممممص االختيمممممممار,  مممممممممموع بمممممممن اهلل عبمممممممع: المو ممممممملي -14

 .3/271, المعر ة عار,  المختار
 بمممممممممممعا ع , بكمممممممممممر لبمممممممممممو المممممممممممعين عممممممممممماء الكاسممممممممممماني , -15

 . 3/91 بيروت – العلمية الكتب عار ال نا ع,
 عار , الكبيمممممممر الشمممممممر  , ممممممممممع بمممممممن لمممممممممع -المممممممعرعير -16

 .3/114 العلمية الكتب
( 1 88) رقمممممممم الشخ مممممممية االممممممممواص قمممممممانون المممممممى انظمممممممر -17

 . 1959 لسنة
 ( .48) الماعة من( 1) الفقرة العراقي القانون الى انظر -18
 العراقي الشخ ية االمواص قانون من( 47) الماعة الى انظر -19

 . 1959 لسنة 188 رقم
 العراقي الشخ ية االمواص قانون من( 47) الماعة الى انظر -20

 .1959 لسنة 188 رقم
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