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  :ملخص البحث 

أثر المستجدات الطبیة على حق المرأة في الفرقة للعیوب التناس�لیة        ( تناولت ھذه الدراسة    
 ال�شرعي وف�ق المعطی�ات       وھذا البحث یعد دراسة مستفیضة تھدف إلى الخروج ب�الحكم         ) 

الطبیة بعد معرفة الحكم الفقھي السائد لھا ، والمستجدات الطبیة لھا أثر كبیر في كثیر من 
األحكام الفقھیة ، ولكني تخیرت عیوب النك�اح لم�ا لھ�ا م�ن أث�ر كبی�ر ف�ي اس�تقرار الحی�اة                

ال یتحقق الزوجیة ، أو اضطرابھا ، فإذا وجد عیب ینغص ھذه العالقة  ، ویكدرھا بحیث 
الھدف من العقد ، فإن أكثر الفقھاء یعطون الحق للمتضرر ف�ي إنھ�اء العق�د إن رغ�ب ف�ي       
ذلك ، ومن أكثر العیوب التي تؤرق الحیاة الزوجی�ة ، وتھ�دد كیانھ�ا واس�تقرارھا العی�وب          
التناس��لیة ، س��واء كان��ت عن��د الرج��ل ، أو الم��رأة ، وق��د اقت��صرت الدراس��ة عل��ى العی��وب   

 الرج�ل ، وق�د مث�ل لھ�ا الفقھ�اء بالج�ب ، والعن�ة ، والخ�صاء ، وال تنح�صر          التناس�لیة عن�د  
العیوب التناسلیة فیھا ، بل كل ما شاركھا في العلة فھو عیب تناسلي یتیح للمرأة حق فسخ 
النكاح ، ولم تھمل الدراسة اإلشارة إلي نم�اذج م�ن العی�وب التناس�لیة المعاص�رة ، مب�رزة           

فریق بھذه العیوب التناسلیة المعاص�رة ، وق�د أول�ت الدراس�ة        موقف الفقھ اإلسالمي من الت    
االھتمام ببیان أث�ر الم�ستجدات الطبی�ة عل�ى ح�ق الم�رأة ف�ي التفری�ق ب�العیوب التناس�لیة ،                    

أث�ر الم�ستجدات ىالطبی�ة    : وذلك في مبحث مستقل قسمتھ إل�ى خم�سة مطال�ب بین�ت فیھ�ا        
عل�ى عی�ب العن�ة ، وأثرھ�ا عل�ى      على عیب الجب ، وأثرھا على عیب الخصاء ، وأثرھ�ا     

عیب الخنوثة ، وختام�ا أثرھ�ا عل�ى عی�ب العق�م ، ث�م خل�صت الدراس�ة إل�ى أھ�م النت�ائج ،                 
  .والتوصیات 

   .فقھیة ،العیوب التناسلیة ، الفرقة، المستجدات الطبیة  ، أثر: الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

This study deals with (the impact of medical developments on 
the right of women in the band with reproductive defects) and 
this research is a comprehensive study that aims to come up 
with the legal ruling according to medical data after knowing 
the prevailing jurisprudential ruling for it, and medical 
developments have a great impact on many jurisprudential 
rulings, but I chose the defects of marriage Because of its 
great impact on the stability of marital life, or its turmoil If 
there is a defect that disturbs this relationship and upsets it in 
such a way that the goal of the contract is not achieved, most 
of the jurists give the right to the aggrieved party to terminate 
the contract if he so desires. The study was limited to the 
man’s reproductive defects, and the jurists represented her 
with obligatory, curse, and castration, and reproductive 
defects are not limited to it, rather everything that shares her 
in the illness is areproductive defect that allows women the 
right to annul the marriage The study did not neglect the 
reference to examples of contemporary reproductive defects, 
highlighting the position of Islamic jurisprudence on 
differentiating these contemporary reproductive defects, and 
the study paid attention to explaining the impact of medical 
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developments on the right of women to differentiate with 
reproductive defects, in an independent study that divided it 
into five demands in which it was shown The effect of medical 
developments on the defect of the fetus, its effect on the 
castration defect, its effect on the defect of impotence, its 
effect on the defect of intersexuality, and finally its effect on 
the defect of sterility, then the study concluded with the most 
important results and recommendations. 

 Key words : Effect, Medical developments, the band , 

Reproductive defects, Doctrinal . 
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  املقدمة 

الحمد هللا على نعمة إكمال دینھ الذي ارتضاه لنا ، وتعبدنا بھ سبحانھ وتعالى ، قال 
 )١()الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا(تعالى 

ولین واآلخرین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین ، إمام األ
  :أما بعد وعلى من سار على ھدیھ ، واتبع خطاه إلى یوم الدین ، 

فمن المعلوم أن الفقھ في أمور الدین مطلب أساس في حیاة الناس كافة ، إذ ال  
تستقیم أمور دینھم ودنیاھم ، إال بعد الرجوع إلى أھل العلم والفقھ في الدین ، لیبینوا 

الف ، وقد اھتم العلماء بمسائل الفقھ بوجھ عام للناس حكم اهللا تعالى فیما وقعوا فیھ من خ
، ومن ذلك عیوب النكاح عرفتھا المجتمعات اإلسالمیة من قبل ، وتناولھا الفقھاء األوائل 
،وبحثوھا ، وقدموا حلوال لھا ، ورتبوا أحكاما علیھا ، وال شك أن تلك الحلول ، وھذه 

، والثقافیة لتلك العصور ، ولقد كان األحكام مرتبطة ارتباطا وثیقا بالظروف االجتماعیة 
للمستجدات الطبیة ، وما حدث من التطورات العلمیة تأثیرا كبیرا في كثیر من األحكام 
الفقھیة مما یستوجب النظر في كثیر من الخالفات الفقھیة ، والتي للتقدم الطبي أثرا فیھا ، 

اصة بعد توصل العدید إذ لیس من الحق أن یكون الفقھ بمعزل عن الواقع المعاصر ، خ
من الدراسات إلى أن التقنیات ، والمستجدات قد أثرت تأثیرا بالغا في الكثیر من المسائل 

 وقد أردت أن أسھم بدلوي في )٢(الفقھیة التي درسھا ، واجتھد فیھا العلماء السابقون ،
اد للبحوث إطار ھذه الدراسات إیمانا مني بأن الفكرة تحتاج إلى مزید من الدراسة ، وإفر

، ونظرا ، ألھمیة العیوب في النكاح وأثرھا في التفریق بین الزوجین ، والعیوب  
التناسلیة على وجھ الخصوص ، ألنھا من العیوب التي یترتب على وجودھا عدم تحقیق 
مقاصد النكاح من قضاء الوطر ، ومن التناسل ، وبسببھا تزخر المحاكم بكثیر من 

ي مبعثھا یكمن عند الزوجة في عدم قدرة الزوج على ممارسة الخالفات الزوجیة ، والت
العالقة الزوجیة ، أو قدرتھ علیھا ، ولكن بدون حدوث إنجاب ألسباب راجعة إلیھ ، ولذا 

أثر المستجدات الطبیة على ( فقد عزمت على أن أخوض غمار ھذا البحث الموسوم ب 
  ). حق المرأة في طلب الفرقة للعیوب التناسلیة 

 جاءت خطة ھذا البحث في مقدمة ، وتمھید،  ومبحثین وخاتمة على النحو وقد
  :التالي 

  .المقدمة في التعریف بالبحث ، وبیان أھمیتھ 

  ففي التعریف بمفردات عنوان البحث: وأما التمھید

                                                           

 سورة المائدة ) ٣( بعض من اآلیة رقم ) ١(
أثر التقنیة الحدیثة في الخالف الفقھي ، لھشام آل الشیخ ، مستجدات العلوم الطبیة وأثرھا       : من ذلك   ) ٢(

  اني محمد نعمان علي البعد/ في االختالفات الفقھیة دراسة مقارنة ، للدكتور 
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ففي العیوب التناسلیة عند الرجل في میزان الفقھاء والطب : وأما المبحث األول 
  المعاصر

  : ا المبحث من خالل المطالب التالیة  وتناولت ھذ

نطاق عیوب الرجل التناسلیة عند الفقھاء ، وموقفھم من التفریق بھا : المطلب األول 
.  

األمراض التناسلیة الذكوریة الطبیة المعاصرة وموقف الفقھاء منھا : المطلب الثاني 
ضوابط و شروط التفریق للعیوب التناسلیة : المطلب الثالث .    

  . الرجل ، ونوع الفرقة الحاصلة بھ  عند

أثر المستجدات الطبیة على العیوب : فقد جاء بعنوان :   وأما المبحث الثاني 
  : التناسلیة عند الرجل ، ویشتمل على خمسة مطالب 

  .أثر المستجدات الطبیة على عیب الجب : المطلب األول 

  .أثر المستجدات الطبیة على عیب العنة : المطلب الثاني 

  .أثر المستجدات الطبیة على عیب الخصاء : المطلب الثالث 

  .أثر المستجدات الطبیة على عیب الخنوثة : المطلب الرابع 

  .أثر المستجدات الطبیة على عیب العقم : المطلب الخامس 

  .الخاتمة ، وفیھا أبرز النتائج التي توصل إلیھا البحث

جھدي ، واستفرغت فیھ غایة وسعي ، ھذا ، وقد بذلت في إعداد ھذا البحث قصارى 
فما كان فیھ من صواب فمن اهللا ، وما كان من خطأ فمني ، ومن الشیطان ، واهللا 
ورسولھ منھ بریئان ، واهللا أسأل أن یوفقني لخدمھ دینھ وشریعتھ ، وآخر دعوانا أن 

  .الحمد هللا رب العالمین ، وصلى اللھم على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
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  التمهيد يف التعريف مبفردات البحث

یشتمل عنوان البحث على عدة مصطلحات یتطلب األمر التعریف بھا ، ومن ذلك 
  ) العیوب التناسلیة – الفرقة –المستجدات الطبیة (

  تعریف المستجدات الطبیة في اللغة واالصطالح : أ 

: د بالكسر جدةجمع مستجدة ، وھي مأخوذة من جًد الشئ یِج: المستجدات في اللغة 
قطعتھ ، وثوٌب جدید، : صار جدیدًا، وھو نقیض الَخَلِق ، وجددت الشئ أجده بالضم جدا

وثیاب جدد، مثل سریر . وھو في معنى َمْجُدود یراد بھ حین َجدَُّه الحائك، أي قطعھ
ًا ، ویقال وَأَجدَُّه، واْسَتَجدَُّه، وَجدََّدُه، أي صیَّره جدید. صار َجدیدًا: وتجدد الشئ. وسرر

  )١(.وجھ االرض : والجدید. َأْبِل وأجد واحمد الكاسى: لمن لبس الجدید

ال تخرج عن المعنى اللغوي ، ویقصد بھا ھنا في  :  والمستجدات في االصطالح
ما ظھر من جدید العلوم والمعارف على ضوء تطور العلوم الطبیة واألجھزة : البحث 

  )٢(.المعاصرة 

  : صطالح الطبیة في اللغة واال

عالُج اْلِجْسِم : الطبیة نسبة إلى الطِّبُّ ، والطب یطلق على ما فیھ  : في اللغة
والنَّفِس، وفالن یستطّب لوجعھ، أي یستوصف الدواَء أیُّھ یصُلح لدائھ، ورجل َطبٌّ 

الَِّذي َیتعاطى : َطبُِّبَما كنَت َطبیبًا، َوَلَقْد َطِبْبَت، بالَكسر والُمَت: َعاِلٌم بالطِّبِّ؛ َتُقوُل: وَطِبیٌب
َوَقاُلوا . َوَقْد َطبَّ َیُطبُّ وَیِطبُّ، وَتَطبََّب. والطَّبُّ، والطُّبُّ، ُلَغَتاِن ِفي الطِّبِّ. ِعلم الطِّبِّ
ُق اْلَحاِذ: الرَِّفیُق ،والطَّبُّ والطَّبیُب: والطَِّبیُب. الرِّْفُق: سَأل َلُھ اَألِطبَّاَء، والطِّبُّ: َتَطبََّب َلُھ

  )٣(. طبیٌب ِعْنَد اْلَعَرِب: ِمَن الرَِّجاِل، الماھُر ِبِعْلِمِھ؛ وكلُّ حاذٍق بعَملھ

 ، أو ھو العلم الذي )٤(علم یعرف بھ حفظ الصحة وبرء المرض :  والطب اصطالحا
علم یعرف منھ أحوال بدن اإلنسان من جھة : ، وقیل الطب )٥(یختص بمعالجة األمراض 
  )٦(.ة لیحفظ الصحة حاصلة، ویستردھا زائلة ما یصح ویزول عن الصح

                                                           

الصحاح تاج اللغة وص�حاح العربی�ة ،    ،  )٩٢/ ١(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي      ) ١(
  )١٠٩/ ١(، المعجم الوسیط ، تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) ٤٥٤/ ٢(للفارابي 

تجدات  ، أث��ر الم��س٣٦م��ستجدات العل��وم الطبی��ة وأثرھ��ا ف��ي االختالف��ات الفقھی��ة دراس��ة مقارن��ة ص ) ٢(
  ٢٣٠محمد فاضل  ص / الطبیة في تقلیل أجل العنین ، للدكتور 

  )١٧٠/ ١(وما بعدھا  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ٥٥٣/ ١(لسان العرب ، البن منظور ) ٣(
 ٢٣٥التوقیف على مھمات التعریف للمناوي ص ) ٤(
 ٦٤٤الموسوعة الطبیة الفقھیة ألحمد كنعان ص ) ٥(
  ٢لطب البن سینا ص القانون في ا) ٦(
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وعلى ضوء ما تقدم من تعریف لمصلح المستجدات ، ومصطلح الطب ، نستطیع أن 
ما استجد من علوم ومعارف في مجال الطب نتیجة :  نقول بأن المستجدات الطبیة ھي

وأسرار التقنیة الطبیة الھائلة ، والتي مكنت األطباء من التعرف على دقائق األمور ، 
  .جسم اإلنسان ، والتغلب على كثیر من األمراض التي لم یكن لھا عالج قبل ذلك 

  الفرقة في اللغة واالصطالح: ب 

الُفْرقة اْسٌم ُیوَضُع َمْوِضَع اْلَمْصَدِر : َقاَل اَألزھري. َمْصَدُر االْفِتَراِق: الُفْرقة في اللغة
: وَتَفارق القوُم. باَیَنُھ، َواِلاْسُم الُفْرقة: شيَء ُمَفارقًة وِفَراقًااْلَحِقیِقيِّ ِمَن االْفِتَراِق ، وفاَرَق ال

: والِفْرُق والِفْرقُة والَفِریُق. باَیَنھا: وَفاَرَق ُفَلاٌن امرَأتھ ُمَفارقًة وِفراقًا. َفاَرَق َبْعُضُھْم َبْعًضا
  )١(.َن النَّاِس، والَفِریُق َأكثر ِمْنُھَطاِئَفٌة ِم: والِفْرقُة. الطَّاِئَفُة ِمَن الشَّْيِء الُمَتَفرِّق

ال یخرج المعنى االصطالحي للفرقة في النكاح عن  :  َوالفرقة ِفي اْصِطالِح اْلُفَقَھاِء
ما تنحل بھ عقدتھ ، : معناھا اللغوي ، ومن ثم فإن فرقة النكاح في االصطالح تعني 

  )٢(.فینقطع بھا ما بین الزوجین من عالقة زوجیة 

ِإْنَھاُء اْلَعالَقِة : الفرقة في النكاح تعني : الموسوعة الفقھیة الكویتیة وجاء في 
الزَّْوِجیَِّة َبْیَن الزَّْوَجْیِن ِبُحْكِم اْلَقاِضي  ِبَناًء َعَلى َطَلِب َأَحِدِھَما ِلَسَبٍب ، َكالشَِّقاِق َوالضََّرِر 

  )٣(.ْفًظا ِلَحقِّ الشَّْرِع ، َكَما ِإَذا اْرَتدَّ َأَحُد الزَّْوَجْیِن َوَعَدِم اِإلْنَفاِق ، َأْو ِبُدوِن َطَلٍب ِمْن َأَحٍد ِح

  : العیوب التناسلیة : ج 

َأْعیاٌب ، وُعُیوٌب ، : الَوْصمة ، َواْلَجْمُع: الَعاُب ، والَعْیُب ، والَعْیَبُة : العیب في اللغة
الُعیوب : ، والمعیب ، والَمعایبَصاَر َذا َعْیٍب ، والمعاب : وعاَب الشيُء ، والحاِئُط َعْیبًا

( وتعیبھ ، مثلھ ، قال تعالى . نسبھ إلى الَعیب، وَعیََّبھ أیضًا، إذا جعلھ ذا عیب: ، وَعیَّبھ
 َأي أجعلھا َذات عیب، ٤)أما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر فأردت أن أعیبھا 

  )٥(.َیْعِني السَِّفیَنة

ال یوجد تعریف واحد للعیب ، وإنما : ھل الشرع العیب في اصطالح أ : واصطالحا
لھ تعریفات ، وحدود مختلفة ، وھذا مرجعھ إلى تنوع مجاالت العیوب بحسب طبیعة 

 –العقود ، ویتضح لنا ذلك من خالل ما ساقھ اإلمام النووي بھذا الخصوص ، حیث یقول 

                                                           

   )١٥٤١ / ٤( ، الصحاح ) ٣٠٠/ ١٠(لسان العرب ) ١(
، الفرق�ة ب�ین ال�زوجین ، وم�ا     ١٣عل�ي الخفی�ف ص  / فرق ال�زواج ف�ي الم�ذاھب اإلس�المیة ، لل�شیخ           ) ٢(

  ٣علي حسب اهللا ص / یتعلق بھا من عدة ونسب ، للدكتور
   ) ٥ / ٢٩( ف والشئون اإلسالمیة ، الكویت وزارة األوقا: الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، صادره عن) ٣(
  سورة الكھف٧٩ اآلیة رقم ٤
، تھ���ذیب اللغ���ة ، ) ١٩٠/ ١(، ال���صحاح ت���اج اللغ���ة وص���حاح العربی���ة  ) ٦٣٣/ ١(ل���سان الع���رب ) ٥(

  )١٥٠/ ٣(لألزھري 
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اْلَكفَّاَرِة ، َواْلُغرَِّة ، َواْلُأْضِحیَِّة ، َواْلَھْدِي ، َعْیُب اْلَمِبیِع، َوَرَقَبِة :  اْلُعُیوب ِستٌَّة-رحمھ اهللا 
َما ُیْنِقُص اْلَماِلیََّة، َأْو الرَّْغَبَة، : َواْلَعِقیَقِة ، َواْلِإَجاَرِة َوالنَِّكاِح ، َوُحُدوُدَھا ُمْخَتِلَفٌة َفِفي اْلَمِبیِع

َما َیُضرُّ ِباْلَعَمِل إْضَراًرا : یِع َعَدَمُھ ، وفي اْلَكفَّاَرِةَأْو اْلَعْیَن إَذا َكاَن اْلَغاِلُب ِفي ِجْنِس اْلَمِب
َما ُیَؤثُِّر ِفي : َما ُیْنِقُض اللَّْحَم ، َوِفي اْلِإَجاَرِة: َبیًِّنا ، َوِفي اْلُأْضِحیَِّة ، َواْلَھْدِي ، َواْلَعِقیَقِة

َما : الرََّقَبِة ، ِلَأنَّ اْلَعْقَد َعَلى اْلَمْنَفَعِة ، َوِفي النَِّكاِحاْلَمْنَفَعِة َتْأِثیًرا َیْظَھُر ِبِھ َتَفاُوٌت ِفي ِقیَمِة 
  )١(.َكاْلَبْیِع اْنَتَھى : ُیَنفُِّر َعْن اْلَوْطِء ، َوَیْكِسُر َثْوَرَة التََّوَقاِن، َوِفي اْلُغرَّة

ا وإن كان قد ورد في كالم اإلمام النووي ما یشیر إلي العیب في النكاح ، إال أن ھذ
التعریف لم یجر وفق ما یعھد من التعریفات الفقھیة ، وإنما ھو لبیان معنى وإشارة 

  .لمدرك 

وبالرغم من تناول الفقھاء لمسألة خیار التفریق بالعیب ، إال أنھ لم یرد عنھم تعریفا 
واضحا محددا لماھیة العیب في النكاح والذي یصلح اعتباره سببا للتفریق عدا ما سبقت 

 ویلحق بھ أیضا ما جاء في حاشیة الجمل على – رحمھ اهللا – اإلمام النووي نسبتھ إلى
َعْیُب النَِّكاِح وُھَو َما ُیِخلُّ ِبَمْقُصوِدِه اْلَأْصِليِّ ، : شرح منھج الطالب حیث جاء فیھ 

  )٢(َكالتَّْنِفیِر َعْن اْلَوْطِء َوَكْسِر الشَّْھَوِة 

  .ي النكاح ، ومن ذلك ما یلي وقد تناول بعض المعاصرین تعریف العیب ف

كل عیب مستحكم ال یمكن البرء منھ ، أو یمكن بعد : عیوب النكاح  : قال بعضھم
زمن طویل ، وال یمكن المقام معھ ، إال بضرر ، وال یحكم بذلك ، إال أھل الخبرة 

  )٣(.واالختصاص من األطباء 

الزوجین یمنع من نقص بدني ، أو عقلي في أحد : وقال بعضھم العیب في النكاح 
  )٤(.تحصیل مقاصد الزواج ، والتمتع بالحیاة 

أما عن توضیح المراد بالعیوب التناسلیة عند الرجل ، فلم أجد للفقھاء تعریفا للعیوب 
التناسلیة ، سواء كانت عند الرجل ، أو المرأة ، إال ما وجدتھ للسادة المالكیة ، فإنھم 

َویْخَتص الرجل من َداء اْلفرج بالجب : ین الفقھیة یعبرون عنھا بداء الفرج ، ففي القوان
  )٥(.والخصاء والعنة واالعتراض 

                                                           

 ٢٩٠: األشباه والنظائر للسیوطي ص) ١(
ب��ن من��صور العجیل��ي األزھ��ري،   حاش��یة الجم��ل عل��ى ش��رح م��نھج الط��الب ، ل��سلیمان ب��ن عم��ر      )  ٢(

  )٢٤٥/ ٢(حاشیة قلیوبي ، ألحمد سالمة القلیوبي  : ، وینظر أیضا  ) ١٢٦ / ٣( المعروف بالجمل  
  ٣٥٧األحوال الشخصیة للشیخ محمد أبو زھرة ، ص ) ٣(
  ١٢٠الفرقة بین الزوجین وما یتعلق بھا من عدة ونسب ص ) ٤(
  ١٤٢: القوانین الفقھیة ، البن جزي ص) ٥(
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  )١(.ما یمنع الوطء ، أو لذتھ :  ثم یفسرون داء الفرج بتفسیرین أحدھما بأنھ 

الذي ال یتأتى معھ الجماع عرفا ، إما لتعذره ، أو لعدم : أن داء الفرج ھو : والثاني 
  )٢(.طیب النفس معھ 

بأنھا تشوھات واختالالت أصلیة ، أو  : ف بعض المعاصرین العیوب التناسلیةوعًر
  )٣(.طارئة تصیب األعضاء التناسلیة للرجل ، أو المرأة ، وتمنع الوطء ، أو لذتھ 

ویالحظ على ھذا التعریف أنھ حصر العیوب التناسلیة فیما یمنع الوطء ، أو لذتھ ، 
لتناسلیة ، إال أن منھا ما ال یمنع الوطء ، وال وھذا وإن كان یصدق على أغلب العیوب ا

أو ( یمنع لذتھ ، وھو واقع في تعداد العیوب التناسلیة ، ولذا أرى إضافة قید إلیھ ، وھو 
  )تستحیل معھ العشرة الزوجیة 

                                                           

 ، حاش�یة الع�دوي عل�ى كفای�ة     ٢٧١لجمال الدین ابن الحاجب الكردي الم�الكي ص          جامع األمھات ،  ) ١(
   ) ٩٠ / ٢( الطالب الرباني ، لعلي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي 

   )٣٨ / ٢( الفواكھ الدواني ، للنفراوي ) ٢(
 ٣الفوزان  صفسخ النكاح بالعیوب واالمراض دراسة تأصیلیة للدكتور صالح ) ٣(
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  املبحث األول

  العيوب التناسلية عند الرجل يف ميزان الفقهاء 

  والطب املعاصر

  : الب التالیة ویشتمل ھذا البحث على المط

نطاق عیوب الرجل التناسلیة عند الفقھاء ، وموقفھم من : المطلب األول 
  .التفریق بھا 

األمراض التناسلیة الذكوریة الطبیة المعاصرة وموقف : المطلب الثاني 
  الفقھاء منھا 

ضوابط و شروط التفریق للعیوب التناسلیة عند الرجل ، : المطلب الثالث 
  .صلة بھ  ونوع الفرقة الحا

  اطب اول 

 قرن ا موء ، ود ا ل اروب ا قط  

من األھمیة بمكان الوقوف على التعداد الذي ذكره الفقھاء للعیوب التناسلیة عند 
الرجل ، وھل ھي محصورة في عدد بعینھ ، أم أن ھذه نماذج لیقاس علیھا ما یتفق معھا 

الوقوف على ھذه العیوب التناسلیة نتعرض لموقف الفقھاء من إعطاء في العلة ، وبعد 
  :المرأة حق طلب التفریق بسبب ھذه العیوب ، وذلك من خالل الفرعین التالیین 

  نطاق عیوب الرجل التناسلیة عند الفقھاء: الفرع األول 

  .موقف الفقھاء من التفریق بالعیوب التناسلیة عند الرجل : الفرع الثاني 
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  لفرع األول ا

   نطاق عیوب الرجل التناسلیة عند الفقھاء

اختلف الفقھاء القائلون بجواز التفریق بین الزوجین للعیوب في عد العیوب التناسلیة  
 ، ویمكن لنا أن نعرض لكل مذھب من ١التي تبیح للمرأة أن تطلب الفرقة من زوجھا

  .ھ ، وما ھو محل خالف المذاھب المختلفة ، ثم نخلص بعد ذلك إلى ما اتفقوا فی

یرون أن العیوب التناسلیة عند الرجل التي تبیح للمرأة طلب التفریق : فعند الحنفیة
ِبَفْتِح الشِّیِن :الجب ، والعنة ، والخصاء ، ونص بعضھم على الشَّكَّاُز، والشكاز : ھي 

 آَلُتُھ ِلْلَمْرَأِة َقْبل َأْن ُیَخاِلَطَھا ُثمَّ َلا َتْنَتِشر اْلُمْعَجَمِة َوَتْشِدیِد اْلَكاِف َوِبالزَّاِي ُھَو الَِّذي َتْنَتِشُر
َوُحْكُم اْلُخْنَثى اْلُمْشِكُل ُحْكُم اْلِعنِّیِن : آَلُتھ َبْعَدُه ِلِجَماِعَھا ، كما جاء في بعض كتب الحنفیة 

 َوَلْیَس َلُھ َمْعَناَھا، َوُھَو اْلِجَماُع َیْعِني إَذا َوَجَدْت َزْوَجَھا ُخْنَثى ، َواْلِعنِّیُن َمْن َلُھ ُصوَرُة آَلٍة
.)٢(  

الجب ، : یحصرون العیوب التناسلیة عند الرجل في أربعة ھي   : وعند المالكیة
والخصاء ، واالعتراض ، والعنة ، غیر أنھم یقیدون الخصاء بما إذا كان الخصي ال 

  )٣(. یمني ، وألحق بعضھم ثخن الذكر المانع من اإلیالج بالعنة 

. َواْخَتَلَف َأْصَحاُب َماِلٍك ِفي اْلِعلَِّة الَِّتي ِمْن َأْجِلَھا ُقِصَر الرَّدُّ َعَلى َھِذِه اْلُعُیوِب اْلَأْرَبَعِة
ِلَأنَّ َذِلَك ِممَّا َیْخَفى، َوَمْحَمُل َساِئِر اْلُعُیوِب َعَلى : ِلَأنَّ َذِلَك َشْرٌع َغْیُر ُمَعلٍَّل، َوِقیَل: َفِقیَل 

                                                           

  : مجمل أقوال الفقھاء في رد النكاح لعیب في أحد الزوجین ثالثة أقوال ١
أن�ھ ح�ق ثاب�ت لك�ل     : من المالكی�ة ، وال�شافعیة ، والحنابل�ة ،   : وھو ما علیھ جمھور الفقھاء  : القول األول   

  .واحد من الزوجین إذا وجد بصاحبھ عیبا من عیوب النكاح 
لنك�اح بالعی�ب ثاب�ت للزوج�ة دون ال�زوج إذا وج�دت ب�ھ ج�ب ، أو عن�ة ، أو             أن حق فسخ ا   : القول الثاني   

الجن�ون ، والج�ذام ، والب�رص ، فیثب�ت     : خصاء ، وبھ�ذا ق�ال جمھ�ور الحنفی�ة ، وزاد محم�د ب�ن الح�سن                 
  .عنده للمرأة حق التفریق بھا 

الظاھریة :  ، وبھ قال أنھ ال یجوز رد النكاح بعیب في أحد الزوجین مھما كان ذلك العیب: القول الثالث 
ویطول عرض األدلة والمناقشة ، وس�نأتي عل�ي معظ�م ھ�ذه األدل�ة ح�ال ع�رض الخ�الف         . ، والشوكاني  

في رد النكاح في كل عیب من العیوب التناسلیة ، وكل من تعرض لھذه المسالة بالبحث والنقاش ض�ّعف        
  رأي ابن حزم ، وظھر لھ رجحان رأي الجمھور

، الح�اوي   ) ٢٣٥ / ٣( ، شرح مختصر خلیل للخرش�ي   ) ١١٥ / ٣( علیل المختار االختیار لت : یراجع  
( ، المحلى باآلث�ار الب�ن ح�زم الظ�اھري            ) ١٠٥ / ٥( ، كشاف القناع     ) ١٤٨ / ١١( الكبیر للماوردي   

التفریق بالعیب بین الزوجین واآلث�ار  : ، وینظر أیضا     ) ١٨٧ / ٦( ، نیل األوطار للشوكاني      ) ٩/٢٧٩
   ٢١٠ وفاء علي سلیمان الحمدان ص :مترتبة علیھ دراسة فقھیة مقارنة ، للدكتوره ال
، رد المحت��ار  ) ٣٢٢ / ٢( ، ب��دائع ال��صنائع ، للكاس��اني  ) ١٣٥ / ٤(البح��ر الرائ��ق ، الب��ن نج��یم  ) ٢(

ب�ن  ، الجوھرة النیرة على مختصر القدوري ، ألبو بك�ر         ) ٢٢٩ / ٣( على الدر المختار ، البن عابدین       
   )١٣٥ / ٤( علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي 

، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،    ) ٤٢٨ / ٤( ، الذخیرة ، للقرافي      ) ٢٧١ / ١( جامع األمھات   )٣(
 .وما بعدھا ) ٢٣٦ / ٣( شرح مختصر خلیل للخرشي ،  ) ٣٨٠ / ٣( لمحمد بن أحمد بن محمد علیش 
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َوَعَلى اْلَأوَِّل ُیَردُّ ِبُكلِّ َعْیٍب ِإَذا ُعِلَم َأنَُّھ ِممَّا ُخفَِّي َعَلى الزَّْوِج ، وقیل ، . ا ِممَّا َلا َتْخَفىَأنََّھ
  )١. (ِلَأنَّ َھِذِه اْلَمَعاِني َتْمَنُع اْسِتَداَمَة اْلَوْطِء َوَكَماَل اِلاْلِتَذاِذ ِبِھ

رضھم للعیوب التناسلیة عند الرجل یتفقون فنجد أنھم حال ع : أما السادة الشافعیة
على الجب ، والعنة ، ویرد التردد بینھم في اعتبار الخصاء ، والخنوثة عیبا ،  كما ألحق 
بعض الشافعیة كبر األنثیین بحیث ال یمكنھ الجماع ، والشلل والھرم الذي ال یمكن معھ 

تھ كل النساء عیبا مبیحا  وعدوا كبر آلة الرجل بحیث تعجز عن إطاق)٢(الجماع بالعنة
  )٣(.للتفریق 

فال یخرج رأیھم عن مجمل ما قالھ الشافعیة حیث اتفقوا على أن  : وأما الحنابلة
للمرأة الحق في طلب التفریق لعیب الجب ، والعنة ، أما الخصاء فقد ورد فیھ الخالف 

 الرد بعیب في المذھب ، وسیأتي لذلك مزید إیضاح عند الكالم على اختالف العلماء في
الخصاء عند الرجل، كما ورد الخالف بینھم أیضا في إعطاء المرأة حق طلب التفریق 

  )٤(حال كون  الرجل خنثى

الجب ، والخصاء ، : فالعیوب التناسلیة الخاصة بالرجل عندھم ھي  : وأما الزیدیة
  .)٥( العنین أنھ ال ینفسخ نكاح: والسل، واختلفوا في العنین على قولین ، والمختار منھما 

نجد أنھم ینصون على عیبي العنة ، والفتل ، ویفسرون العنة  : وفي فقھ اإلباضیة
من ال یرید النساء وقیل من عجز عنھن ، وقیل إن العنین ھو صغیر : بأن العنین ھو 

                                                           

المنتق��ى ش��رح الموط��إ ، ألب��و الولی��د  ) ٧٤/ ٣( المقت��صد ، الب��ن رش��د الحفی��د  بدای��ة المجتھ��د ونھای��ة) ١(
 )٢٧٨/ ٣(الباجي

 ) ١٥٩ / ٥( ،  الوسیط في المذھب ، ألبو حامد الغزالي  ) ٣٤٠ / ٩( الحاوي الكبیر ، للماوردي   ) ٢(
یة ، حاش��� ) ٣٤٧ / ٧( ، حاش���یة ال���شرواني عل���ى تحف���ة المحت���اج ، لإلم���ام عب���د الحمی���د ال���شرواني        

َأْي اْلَق�اِئُم  ) َقْوُل�ُھ اْلَم�َرُض اْلَم�ْأُیوُس ِم�ْن َزَواِل�ھِ         : (وج�اء فی�ھ     ) ٣١٠/ ٦(الشبراملسي على نھای�ة المحت�اج       
 اْلُأْنَثَیْیِن ِبالزَّْوِج ِمْنُھ َما َلْو َحَصَل َلُھ ِكَبٌر ِفي اْلُأْنَثَیْیِن ِبَحْیُث َتَغطَّى الذََّكُر ِبِھَما َوَصاَر اْلَبْوُل َیْخُرج ِمْن َبْینِ           

َوَلا ُیْمِكُنُھ اْلِجَماُع ِبَشْيٍء ِمْنُھ َفَیْثُبُت ِلَزْوَجِت�ِھ اْلِخَی�اُر إْن َل�ْم َی�ْسِبْق َل�ُھ َوْطٌء ، ِل�َأنَّ َھ�َذا ُھ�َو ُمْقَت�َضى التَّ�ْشِبیِھ            
 َیْنَبِغي اِلاْكِتَف�اُء ِبَواِح�ٍد َع�ْدٍل، َوَل�ْو ِقی�َل ِف�ي َھ�ِذِه        ِباْلُعنَِّة َوَذِلَك َحْیُث َأِیَس ِمْن َزَواِل ِكَبِرِھَما ِبَقْوِل َطِبیَبْیِن َبلْ   

إنَُّھ ُمْلَحٌق ِباْلَجبِّ َفَیْثُبُت ِبِھ اْلِخَیاُر ُمْطَلًقا َلَك�اَن ُمْحَتِمًل�ا ِل�َأنَّ َھ�َذا اْلَم�َرَض َیْمَن�ُع ِم�ْن اْحِتَم�اِل اْل�َوْطِء، إلَّ�ا َأْن               
 .ْمِكًنا ِفي َنْفِسِھ اْلَتَحَق ِباْلُعنَِّة، ِبِخَلاِف اْلَجبِّ َفِإنَُّھ َلا ُیْمِكُن ِفي اْلَعاَدِة َعْوُد الذََّكِر َأْصًلا ُیَقاَل َلمَّا َكاَن اْلُبْرُء ُم

، حاش�یة البیجرم�ي عل�ى ش�رح الم�نھج ، ل�سلیمان ب�ن محم�د ب�ن عم�ر               ) ٢٦٣ / ٣( حاشیة قلیوبي   ) ٣(
َلا ِخَیاَر ِبَعَباَلِة الزَّْوِج َأْي ِكَبِر آَلِت�ِھ، إلَّ�ا إْن َعَج�َز َع�ْن إَطاَقِتَھ�ا ُك�لُّ                َو: وجاء فیھا    ) ٢٨٨ / ٣( الُبَجْیَرِمّي  

  النَِّساِء
والخنوثة التي ھي محل خالف عند الشافعیة والحنابلة في ثبوت التفریق بھا على ما یأتي بیان�ھ ھ�ي               ) ٤(

   .الخنوثة الواضحة ، وذلك للحكم ببطالن نكاح الخنثى المشكل 
، المب��دع ف��ي ش��رح  ) ٢٣٦ / ٧( ، ال��نجم الوھ��اج ، لل��دمیري  ) ١٧٨ / ٧( روض�ة الط��البین ، للن��ووي  

، الفروع ، لمحمد ب�ن مفل�ح ب�ن     ) ١٧١ / ٦( المقنع ، إلبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح            
  )١٩٥ / ٨( ي ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، للمرداو ) ٢٨٥ / ٨( محمد بن مفرج، 

 وما بعدھا  ) ٦٥ / ٢( التاج المذھب ألحكام المذھب ، ألحمد بن قاسم العنسي )٥(
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فیفسرونھ بأنھ استرخاء الذكر بحیث یكون ، كالفتیلة ،  : أما الفتلاألیر ، أي الذكر، 
  )١(. بانسداد في ذكره ، وھو أولى ویجوز تفسیره

ویذكر لنا صاحب كتاب شرح النیل وشفاء العلیل جملة من العیوب التناسلیة الراجعة 
صغیر الذكر ، وھو الذي لھ أقل من : العنین : إلي الرجل حیث یقول ، وفي األثر 

عرض أربعة أصابع یتعذر منھ افتضاض البكر ، والمجبوب المقلوع الذكر من أصلھ 
اصة ، والخصي مقطوع األنثیین من أصلھما ، والمستأصل مقطوع الذكر واألنثیین ، خ

  )٢(.والمفتول مرخي الذكر ، واألملس الذي لیس لھ ذكر وال أنثیین خلق كذلك 

یفسخ عقد النكاح من الخصاء والعنة ، وھل یفسخ بالجب  : وعند الشیعة اإلمامیة
األشبھ تسلطھا بھ لعجزه عن الوطء بشرط أن فیھ تردد منشأه التمسك بمقتضى العقد ، و

  ال یبقى لھ ما یمكن الوطء بھ ، ولو قدر الحشفة 

ولو بان خنثى لم یكن لھا الفسخ ، وقیل لھا ذلك ، وھو : وجاء في شرائع اإلسالم 
  )٣(.تحكم مع إمكان الوطء 

،والحنابلة من الحنفیة، والمالكیة ، والشافعیة : وما تقدم یتبین لي أن جمھور الفقھاء
، والزیدیة ، واإلمامیة ، واإلباضیة قد حصروا عیوب النكاح التناسلیة في حق الرجل 
فاتفقوا في أمور ، واختلفوا في أخرى ، وبتأمل أقوال الفقھاء ، ووضعھا في میزان 

  :التحلیل نجد ما یلي 

تي یرد أن جمیع الفقھاء متفقون على اعتبار الجب ، والعنة من العیوب التناسلیة ال
بھا الرجل ، وإن كان قد وقع التردد في العنین عند الزیدیة ، وفي المجبوب عند الشیعة 

  .اإلمامیة إال إن الراجع عندھما اعتبارھما من العیوب 

أن ھناك من العیوب من انفرد بذكره بعض المذاھب ، كما ھو الحال في الشكاز 
ض انفرد بذكره المالكیة ، وكون الرجل انفرد بذكره الحنفیة ، وكما ھو الحال في االعترا

  .خنثي انفرد بھ الحنفیة ، والحنابلة ، واإلمامیة

ویعد الشافعیة والمالكیة دون باقي الفقھاء كبر آلة الرجل بحیث یفضي كل موطوءة 
  عیبا في الرجل یفسخ بھ النكاح ، وزاد الشافعیة كبر األنثیین بحیث ال یمكنھ الجماع 

المفتول ، : بعدة عیوب في الرجل مرجعھا إلى التناسل وھي ثم ینفرد اإلباضیة 
  .والمستأصل ، واألملس 

                                                           

 .وما بعدھا  ) ٣٨٧ / ٦( شرح النیل وشفاء العلیل ، لمحمد بن یوسف   )١(
  ) .٣٨٧ / ٦( شرح النیل وشفاء العلیل ، لمحمد بن یوسف أطفیش  )٢(
 .وما بعدھا  ) ٥٥٥ / ٢( لحرام ، لجعفر بن حسن الحلي  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل وا )٣(
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والمدار كلھ یرجع إلى تحقیق ، ومعرفة حقیقة ھذه المصطلحات ، إذ من الممكن أن 
نجد في بعضھا تكرارا لعیب اتفق علیھ الفقھاء ، أو أنھ داخل في معنى المتفق علیھ ، 

وھذا ما نلحظھ في عبارة صاحب البحر الرائق من الحنفیة ومن ثم ال یعد عیبا جدیدا ، 
َوِلَذا َلْم ُیَصرِّْح ِباْلُخْنَثى الَِّذي َیُبوُل ِمْن َمَباِل الرَِّجاِل َوالصَِّبيُّ الَِّذي َبَلَغ َأْرَبَع : حیث یقول 

اْلِعنِّیِن ، َكَما ِفي اْلَخاِنیَِّة ِلُدُخوِل َعْشَرَة َسَنًة ، َوالشَّْیُخ اْلَكِبیُر ، َوُحْكُم الثَّالَثِة التَّْأِجیُل ، َك
  )١(.اْلُكلِّ َتْحَت اْسِم اْلِعنِّیِن 

 أن ھناك من الفقھاء من لم یسلك مسلك جمھور الفقھاء في ومما تجدر اإلشارة إلیھ
حصر العیوب بعدد بعینھ ، سواء في ذلك العیوب التناسلیة ، أو غیرھا ، وألھمیة ھذا 

  :  من نصوص القائلین بھ الرأي نورد بعضا

  )٢.( ُیَرّد النَِّكاُح ِمْن ُكّل َداٍء ُعَضاٍل:َقال الزُّْھِريُّ

  )٣(.َلَھا اْلِخَیاُر إَذا َكاَن َعَلى َحاٍل ال تطیق اْلُمَقاَم َمَعُھ : وقال محمد بن الحسن 

 اِلاْسِتْمَتاِع َوَلْو َباَن الزَّْوُج وُتَردُّ اْلَمْرَأُة ِبُكلِّ َعْیٍب ُیَنفُِّر َعْن َكَماِل : وقال ابن تیمیة
َعِقیًما َفِقَیاُس َقْوِلَنا ِبُثُبوِت اْلِخَیاِر ِلْلَمْرَأِة َأنَّ َلَھا َحقا ِفي اْلَوَلِد َوِلَھَذا ُقْلَنا َلا ُیْعَزُل َعْن اْلُحرَِّة 

  )٤(.إلَّا ِبِإْذِنَھا َوَعْن اْلِإَماِم َأْحَمَد َما َیْقَتِضیھ

َواْلِقَیاُس أنَّ ُكّل َعْیب ُیَنفِّر الزَّْوَج اْلآَخر ِمْنُھ ، وال یحصل ِبِھ  : القیموقال ابن 
َمْقُصوُد النَِّكاِح ِمن الرَّْحَمِة َواْلَمَودَِّة ُیوِجب اْلِخَیار ، َوُھَو َأْوَلى ِمَن اْلَبْیِع، َكَما َأّن الشُُّروَط 

َفاِء ِمْن ُشُروِط اْلَبْیِع، َوَما َأْلَزَم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َمْغُروًرا َقطُّ  ، اْلُمْشَتَرَطَة ِفي النَِّكاِح َأْوَلى باْلَو
َوَلا َمْغُبوًنا ِبَما ُغرَّ ِبِھ َوُغِبَن ِبِھ، َوَمْن َتَدبََّر َمَقاِصَد الشَّْرِع ِفي َمَصاِدِرِه َوَمَواِرِدِه َوَعْدِلِھ 

 اْلَمَصاِلِح َلْم َیْخَف َعَلْیِھ ُرْجَحاُن َھَذا اْلَقْوِل َوُقْرُبُھ ِمْن َوِحْكَمِتِھ ، َوَما اْشَتَمَل َعَلْیِھ ِمَن
  )٥(.َقَواِعِد الشَِّریَعِة

  )٦(. ُثُبوُت اْلِخَیاِر ِبُكلِّ َعْیٍب ُیَردُّ ِبِھ اْلَمِبیُع: وعن أبي البقاء العبكري 

  )٧(.إْن َكاَن َدلََّس َلك ِبَعْیب َلْم َیُجْز: َوَقاَل ُشَرْیٌح

                                                           

  )١٣٥ / ٤( البحر الرائق ) ١(
 )٢٩٠/ ٨(الفروع وتصحیح الفروع )٢(
 ٣٢٧ / ٢( ، بدائع ال�صنائع      ) ٢٥ / ٣( ، تبیین الحقائق ، للزیلعي      ) ٩٧/ ٥(المبسوط ، للسرخسي    )٣(
( 
  )٤٦٤/ ٥(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ٤(
، اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف         ) ١٦٦/ ٥(لمعاد في ھدي خیر العباد ، البن القیم         زاد ا ) ٥(
  )١٤٩ / ٥( ، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، للرحیباني ) ١٩٩/ ٨(
 )١٩٨/ ٨(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  ) ٦(
 )٢٩٠/ ٨(الفروع وتصحیح الفروع ) ٧(
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فھذه النصوص المتقدمة تدل على اتجاه أصحابھا في أنھم لم یحصروا العیوب 
التناسلیة الراجعة إلى الرجل في حد معین ، ولیس ھذا بحق العیوب التناسلیة فقط ، وإنما 

  بشأن كل العیوب التي تجعل أحد الزوجین ینفر من اآلخر 

ن عدم حصر عیوب النكاح وما رآه ابن تیمیة وابن القیم ، وبعضا من فقھاء السلف م
في عدد معین ھو األقرب للصواب عندي ، ذلك أن من یستقرئ نصوص الفقھاء حال 
كالمھم على العیوب التناسلیة یجد أنھم أناطوا ھذه العیوب بعلل معینة تدور حول المنع 
من مقصود النكاح وھو الوطء ، أو المنع من لذتھ ، أو كون ھذا العیب مؤدیا لحصول 

 ، وھذه العلل یدور علیھا الحكم وجودا وعدما ، فكل مرض ، أو )١(بین الزوجینالنفرة 
عیب استجد تحققت فیھ علة من تلك العلل التي ذكرھا الفقھاء فھو عیب تناسلي یشرع 
للزوجة أن تطلب التفریق بسببھ،  ومن ثم فإن األولى أن یوضع في ذلك ضابط للتفریق 

كل عیب تناسلي في الرجل یفوت على المرأة : قال بالعیب التناسلي عند الرجل بأن ی
مقصودھا من  النكاح ، فیمنعھا من الوطء ، أو لذتھ ، أو یحدث نفرة بین الزوجین ، أو 
تستحیل معھ الحیاة الزوجیة بسبب مرض دائم یمنع القدرة على اإلنجاب فھو عیب 

  . للزوجة أن ترد النكاح بھ 

سعفنا في معالجة بعض العیوب التي من الممكن والفائدة من وضع ھذا الضابط أنھ ی
أن تطالب المرأة بالتفریق بھا مما مرده إلى العیوب التناسلیة في الرجل ، كالعقم حیث 

 في حین لم یرد النص علیھ من كالم – رحمھ اهللا –ورد النص علیھ في كالم ابن تیمیة 
رجل ، وتوافر فیھ جمھور الفقھاء ، فأي عیب استجد من العیوب التناسلیة في ال

األوصاف ، والعلل التي ذكرھا الجمھور ینبغي أن یلحق بالعیوب التي ذكروھا من باب 
إلحاق النظیر بنظیره بجامع اشتراكھما في العلة ، ومما ینبغي االلتفات إلیھ أن فقھائنا 
العظام إنما اقتصروا على ذكر عیوب بعینھا  لكونھا ھي المعروفة في زمنھم ، ولو ظھر 
غیرھا لدیھم لنبھوا علیھ كما أن العمل بھذا الرأي یعضد مبدًأ ھاما قامت علیھ أحكام 

  .الشریعة ، أال وھو صالحیتھا لكل زمان ومكان

  

                                                           

، اإلشراف  ) ٣٢٧ / ٢( ، بدائع الصنائع ) ٢٧٤/ ٢(بدایة المبتدي ، للمرغیناني     الھدایة في شرح    ) ١(
، ) ٧١٣/ ٢(عل��ى نك��ت م��سائل الخ��الف ، للقاض��ي عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن ن��صر البغ��دادي الم��الكي   

 ، ٧٧٥المعونة على مذھب عالم المدینة ، لعبد الوھاب بن علي ب�ن ن�صر الثعلب�ي البغ�دادي الم�الكي ص           
، كفای��ة األخی��ار ف��ي ح��ل غای��ة االخت��صار ،   ) ٢٩١/ ٩(ي م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي ، للعمران��ي  البی��ان ف��

   ) ١٤٢ / ٥( ، مطالب أولى النھى  ) ١٦٥ / ٦( ، المبدع ٣٦٦: للحصني ص
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  الثاني الفرع 

  ریق للعیوب التناسلیة عند الرجل موقف الفقھاء من التف

رة ال من خالل الفرع األول نجد أن العیوب التناسلیة عند من قال بانھا محصو
الجب ، والعنة ، والخصاء ، والخنوثة ، والعقم : تخرج في جملتھا عن خمسة عیوب ھي 

،  ونظرا، ألن ھذه العیوب لیست محل اتفاق بین جمیع الفقھاء ، فحتى یتضح ذلك سنقوم 
بعرض موقف وآراء الفقھاء من التفریق بھذه العیوب من خالل ھذا المطلب ، وما 

  : ا عیبا ، وما ال یعد ، وذلك من خالل الفروع التالیة نخلص إلیھ فیما یعد منھ

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الجب: الفرع األول 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب العنة: الفرع الثاني 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخصاء: الفرع الثالث 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخنوثة: الفرع الرابع 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب العقم: فرع الخامس ال

  الفرع األول 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الجب

قبل أن أتكلم على موقف الفقھاء من التفریق بعیب الجب نقف على تعریفھ ، ونوضح 
  .في اللغة واالصطالح : معناه أوال 

  : تعریف الجب في اللغة ، واالصطالح : أوال 

. اْسَتْأَصَلھ: َجبَّھ َیُجبُّھ َجّبًا وِجبابًا واْجَتبَّھ وَجبَّ ُخصاه َجّبًا. الَقْطُع :  اللغة الَجبُّ في
َوَقْد . الَخِصيُّ الَِّذي َقِد اْسُتْؤِصَل ذَكره وُخْصیاه: والَمْجُبوُب. وَخِصيٌّ َمْجُبوٌب َبیُِّن الِجباِب

.  الذََّكِر، وَبِعیٌر َأَجبُّ َبیُِّن الَجَبِب َأي مقطوُع السَّناِمُجبَّ َجّبًا، َفِإَذا ُھَو َمْجُبوٌب، َأي َمْقُطوُع
 ، فالجب في اللغة مداره على )١(َقْطٌع ِفي السَّناِم : والَجَبُب. قَطَعھ: وَجبَّ السَّناَم َیُجبُّھ َجّبًا

  .القطع واالستئصال 

یین ، أو مقطوع الذكر ، واألنث: یطلق الجب عند الحنفیة على  : وفي االصطالح
مقطوع الذكر فقط ، وكذلك صغیر الذكر بحیث یكون كالزر ، إذ أن حالھ دون حال 
العنین إلمكان زوال عنتھ فیصل إلیھا ، وھو مستحیل ھنا ، فحكمھ حكم المجبوب ، وإنما 

                                                           

  ) .٨٩ / ١( ، المصباح المنیر  ) ٩٦ / ١( ، الصحاح  ) ٢٤٩ / ١( لسان العرب  )١(
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ألحق صغیر الذكر بالمجبوب بجامع أنھ ال یمكن إدخال آلتھ القصیرة داخل الفرج ، 
نھایتھ المعتاد :  بھ مساو لضرر المجبوب ،والمراد بداخل الفرج فالضرر الحاصل للمرأة

  )١(. الوصول إلیھا 

َ ُھَو َقْطُع الذََّكِر َواْلُأْنَثَیْیِن، َوَكَذا َمْقُطوُع اْلُأْنَثَیْیِن َفَقْط إَذا َكاَن َلا :تعریفھ عند المالكیة 
  )٢(. ِة َعَلى الرَّاِجِح  ُیْمِني ، َوِمْثُل َقْطِع الذََّكِر عندھم َقْطُع اْلَحَشَف

قطع َجِمیع الّذكر َمَع َبَقاء اْلُأْنَثَیْیِن َأو لم :  الجب عندھم ھو  : تعریفھ عند الشافعیة
  )٣(. یْبق ِمْنُھ قدر اْلَحَشَفة ،أما ِإذا َبِقي ِمْنُھ َما یولج قدرَھا َفَلا ِخَیار َلَھا على اْلَأَصح

َمْقُطوَع الذََّكِر ُكلِِّھ ، َأْو َبْعِضِھ ِبَحْیُث َلْم َیْبَق ِمْنُھ َما ھو : قالوا  : تعریفھ عند الحنابلة
  )٤(. َیَطُأ ِبِھ ، َأو َوَجَدْت َزْوجَھا َأَشلَّ الذََّكِر

  : من خالل التعریفات السابقة للجب عند الفقھاء یتضح ما یلي 

 أیضا على أن أن الفقھاء متفقون على أن مقطوع الذكر كلھ یعتبر مجبوبا ، ومتفقون
  .من بقي من ذكره شيء بعد القطع إن كان یستطیع اإلیالج بھ فال یعتبر مجبوبا 

بجعل مفھوم الجب متسعا لقطع الذكر واألنثیین معا في  : انفرد الحنفیة والمالكیة
  .حین لم ینص على ذلك الشافعیة ، وال الحنابلة 

  . یمني مجبوبا انفرد المالكیة بجعل مقطوع األنثیین فقط إذا كان ال

یبدو لي أن تعریف الشافعیة والحنابلة للجب أدق من غیرھما من الفقھاء  : المختار
حیث حددا موضع الجب ، وھو قطع الذكر كلھ ، أو بعضھ بحیث لم یبقى ما یمكن الوطء 
بھ ، كما أن الحنابلة نصوا على أمر في غایة األھمیة وھو جعل مشلول الذكر في حكم 

 ال فائدة منھ مع عجزه عن تحقیق وظیفتھ فھو والمقطوع سواء ، كما أنھما المجبوب ، إذ
نصا على بقاء األنثیین ، والتنصیص على بقائھما یفید في التفرقة بین عیب الجیب وعیب 

  .الخصاء لذا كان تعریفھما ھو المختار 

  : آراء الفقھاء في التفریق بعیب الجب : ثانیا 

   إلى أن السادة الفقھاء قد فرقوا بین نوعین من الجب  وفي ھذ الصدد یبنغي أن نشیر

                                                           

 / ٣(، تبی�ین الحق�ائق   )٤/١٣٣(وما بع�دھا، البح�ر الرائ�ق     ) ٣/٤٩٤(رد المحتار على الدر المختار      ) ١(
٢١. (  

  )٣٨ / ٢( ، الفواكھ الدواني  ) ٢٧٨ / ٢( أحمد الدردیر / الشرح الكبیر ، للشیخ )٢(
  )٢٣١ / ٧( ، النجم الوھاج ) ٤٢١/ ٢(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، للخطیب الشربیني  )٣(
 ) ١٠٥/ ٥(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن یوسف البھوتي  ) ١٩٧ / ٣( اإلقناع )٤(
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  .المجبوب الذي قطع ذكره كامال   : األول

  .المجبوب الذي قطع منھ ذكره ، ولكن بقي منھ قدر ما  : الثاني

وسأتناول كل واحد منھما في فرع مستقل حتى نستطیع أن نبین وجھ الخالف بینھما 
  :  في طلب التفریق في كل حالة من ھاتین الحالتین ، وما ذكره الفقھاء بشأن حق المرأة

  الفرع األول 

  .المجبوب الذي قطع ذكره كامال 

اتفق الفقھاء على ثبوت حق التفریق للمرأة إذا وجدت زوجھا مجبوبا بأن قطع ذكره 
  ) .١.(كامال

  .واستدلوا على ذلك باإلجماع ، والقیاس 

 َرِضي اللَُّھ َعْنُھْم على ثبوت الخیار بعیب الجب –فقد َأْجَمَع الصََّحاَبُة  : أما اإلجماع
)٢(  

   :وأما القیاس فبما یلي

 قیاس عقد النكاح على عقد البیع ، فكما أن العیب الموجود في المبیع یثبت  -١
الخیار للمشتري ، فكذلك الجب یثبت للمرأة الخیار في فسخ النكاح قیاسا أولیا ، ألن 

مكن تعویضھا ، بخالف الفائت بالجب ، فإن وجوده یفوت الفائت في البیع مالیة یسیرة ی
  )٣(. المقصود األعظم للنكاح وھو اْلِجَماُع ، وھذا ال یمكن تعویضھ ، كما في البیع 

 قیاس الجب على العنة ، َألنَّ الجب َیْمَنُع اْلَمْقُصوَد ِمَن النَِّكاِح ، فأشبَھ اْلِعنََّة ، َبْل -٢
 )٤(. ُیْرَجى َزَواُلُھ ِبِخالِف اْلِعنَِّةھو َأْوَلى ، َألنَُّھ ال

                                                           

،  ) ٣٩٩ / ١( ، درر الحك��ام ف��ي ش��رح مجل��ة االحك��ام ، لعل��ي حی��در  ) ٣٢٢ / ٢( ب��دائع ال��صنائع )١(
،  ) ٢٣٦ / ٣( ، ش�رح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي           ) ١٤٤ / ٥( التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، للم�واق        

( ، مغنى المحتاج إلي معرفة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج ، للخطی�ب ال�شربیني               ) ١٤٨ / ١١( الحاوي الكبیر   
، س�بل ال�سالم ، لمحم�د ب�ن إس�ماعیل       ) ١٦٥ / ٦( ، المب�دع    ) ١٠٥ / ٥( ، كشاف القن�اع      ) ٣٤٠ / ٤

َأنَّ ِلْلَم�ْرَأِة َحق�ا ِف�ي    َوَقاَل ِعَیاٌض اتََّف�َق َكافَّ�ُة اْلُعَلَم�اِء َعَل�ى           : وجاء فیھ    ) ٢٠١ / ٢( بن صالح الصنعاني    
  .  اْلِجَماع َفَیْثُبُت اْلِخَیاُر َلَھا إَذا َتَزوََّجْت اْلَمْجُبوَب، َواْلَمْمُسوَح َجاِھَلًة ِبِھَما 

/ ٦(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، لمحمد بن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن حم�زة ش�ھاب ال�دین الرمل�ي              )٢(
٣١٠( 

  )١٨٥ / ٧( ، المغني ، البن قدامة  ) ٣١٠ / ٦( نھایة المحتاج )٣(
وما بعدھا ، شرح الزركشي عل�ى مخت�صر الخرق�ي ، ل�شمس ال�دین محم�د ب�ن                 ) ١٦٥ / ٦( المبدع  )٤(

  ) ٢٤١ / ٥( عبد اهللا الزركشي 
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  الفرع الثاني 

  .المجبوب الذي قطع ذكره ، ولكن بقي منھ قدر ما 

والمطالع لما كتبھ الفقھاء لمن كان ھذا حالھ من حیث ثبوت الحق لزوجتھ في طلب 
  :التفریق یجد أن قسموا ھذا المجبوب إلي عدة حاالت 

اْلَباِقي ِمْنُھ ُدوَن َقْدِر اْلَحَشَفِة َلا َیْقِدُر َعَلى ِإیَلاِجِھ َفَھَذا ، َأْن َیُكوَن  : الحالة األولى
  )١(.َكاْلَمْجُبوِب المقطوع الذكر كامال، َوَلَھا اْلِخَیاُر ِفي اْلَحاِل ِمْن َغْیِر تأجیل

أن یبقى منھ قدر الحشفة ویقدر على إیالجھ ، وتوافقھ الزوجة على : الحالة الثانیة
  )٢(. علیھ جمھور الفقھاء أنھ ال یثبت لھا خیار التفریق في ھذه الحالة ذلك فما

أن الوطء في ھذه الحالة ممكن ، فطالما تحققت منھ القدرة على :  ووجھتھم في ذلك 
اإلیالج ، فإنھ یجري مجرى الذكر السلیم ، وال یعد عیبا في الحال ، ِإلَّا َأْن َیْقَتِرَن ِبِھ عنٌة 

  )٣(.ا َأَجَل اْلُعنَِّةَفُیَؤجَُّل َلَھ

قالوا یثبت لھا الخیار في الحال ، ألنھ َعْیٌب ِفي : وفي مقابل األصح عند الشافعیة 
الحال وإن َیُكْن َمَعُھ ُعنٌَّة ِلَنْقِص اِلاْسِتْمَتاِع َعْن َحاِل الذََّكِر السَِّلیِم، َفِإْن َرِضَیْت ِبَقْطِعِھ 

  )٤(. َوَأَراَدْت َتْأِجیَل العنة أجل

بأن قیاس المجبوب على العنین في ھذه الحالة  : ویمكن الرد على حجة الجمھور
قیاس مع الفارق ، ألن ضرب المدة في حق العنین قد یكون لھ فائدة بأن تتجدد لھ قدرة لم 

  . بخالف المجبوب فإنھ ال فائدة ترجى منھ ، فال داعي لضرب المدة )٥(تكن 

ْدُر َباِقیِھ َھْل َیُكوُن َقْدَر اْلَحَشَفِة ِإِن اْنَتَشَر َفَیْقِدُر َعَلى ِإیَلاِجِھ أال ُیْعَلَم َق : الحالة الثالثة
َأْو َیُكوُن َأَقلَّ َفَلا َیْقِدُر َعَلى ِإیَلاِجِھ، فھذه المسألة مختلف فیھا على وجھین عند السادة 

  :الشافعیة 

ن، فالباقي منھ قدر الحشفة، استصحابًا، ِإنَُّھ َیْجِري َعَلْیِھ ُحْكُم أكثر األمری: َأَحُدُھَما
  .بالحالة اْلُأوَلى، َوَلا َیُكوُن َلَھا اْلِخَیاُر ِفي َأَصحِّ اْلَقْوَلْیِن َعاِجًلا ِإلَّا َأْن ُیَؤجََّل َلَھا َأَجَل اْلُعنَِّة

                                                           

، ش�رح مخت�صر    ) ١٤٤ / ٥( ، الت�اج واإلكلی�ل   )١/٣٩٩(، درر الحك�ام  ) ٢/٣٢٢(بدائع ال�صنائع   ) ١(
، ) ٢/٤٥٢( ، المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي ، لل��شیرازي      ) ١١/١٤٨(ح��اوي ، ال) ٣/٢٣٦(خلی��ل 

   ) .١٦٥ / ٦( ، المبدع ) ٥/١٠٥(كشاف القناع 
الك�افي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د ، لموف�ق              ) ١٩٥ / ٧( ، روضة الط�البین      ) ١٣٣ / ٤( البحر الرائق   ) ٢(

   ) ٤٣ / ٣( سي الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقد
   ) ١٨٦ / ٧( ، المغني  ) ٣٧١ / ٩( الحاوي ) ٣(
 .الموضع السابق نفسھ : ، الحاوي  ) ١٩٥ / ٧( روضة الطالبین ) ٤(
  ) ٢٦٥ / ٥: ( شرح الزركشي ) ٥(
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اْلَباِقَي ِمْنُھ َأَقلُّ ِمْن َقْدِر َأنَُّھ َیْجِري َعَلْیِھ ُحْكُم َأَقلِّ اْلَأْمَرْیِن، َوَأنَّ : َواْلَوْجُھ الثَّاِني
  )١(.اْلَحَشَفِة، َفَیُكوُن َلَھا اْلِخَیاُر ِفي اْلَحاِل َتْغِلیًبا ِلُحْكِم اْلَقْطِع ُدوَن اْلُعنَِّة 

أن یكون المتبقي منھ بعد الجب قدر الحشفة ، ولكن یختلف الزوجان : الحالة الرابعة 
  .أطأ ، وقالت الزوجة ال یمكنھ الجماع في الوطء ، وعدمھ بأن قال الزوج إني 

  : فقد اختلف في ذلك على ثالثة أقوال 

: أن القول قول الزوج مع یمینھ ، كما لو كان الذكر سلیما ، وبھذا قال  : القول األول
. وھذا القول ألبي اْلَخطَّاِب: الشافعیة ، والحنابلة في قول محتمل ، قال المرداوي 

 )٢(. َما َلْم َتُكْن ِبْكًرا: َوَمِحلُُّھ. َأْصَحاِبَواْخَتاَرُه َبْعُض اْل

أن القول قول : وبھ قال الشافعیة في المعتمد، والحنابلة في المذھب : القول الثاني
الزوجھ مع یمینھا، الن الظاھر ممن قطع بعض ذكره أنھ ال یقدر على الجماع بھ ، فھي 

  )٣(.لجماع ، واألصل عدمھ تدعي شیئا یعضده الحال ، وألنھ بالقطع یضعف عن ا

أنھ ال یؤخذ بقول أي منھما ، ویعرض على أھل الخبرة لیعرفوا قدره : القول الثالث 
، ویخبروا عن الحال ، كما لو ادعت أنھ مجبوب فأنكر ، وھذا القول ھو لبعض الشافعیة 

)٤(  

 أنھ إن ثبت عجزه عن الجماع بما بقي عنده من: ومما تجدر اإلشارة إلیھ أیضا 
  .الذكر ولو كان قدر الحشفة ، أو یزید ، إما بإقراره أو بیمینھا

  :ففیھ وجھان للشافعیة والحنابلة 

  .أن الخیار یثبت لھا في الحال؛ ألن عجزه متحقق : أحدھما

أنھ ال یثبت لھا الخیار في الحال ، وإنما  تضرب لھ مده العنین؛ ألن : والثاني 
  )٥(.الجماع بھ، فھو كالعنینعجزه غیر متحقق؛ ألنھ قد یقدر على 

                                                           

   )٣٧١ / ٩( الحاوي ) ١(
 / ٦( ع ، المب��د) ٢٨٥/ ١٦(التكمل��ة الثانی��ة للمجم��وع ش��رح المھ��ذب ، لمحم��د ب��ن نجی��ب المطیع��ي  ) ٢(

 )١٨٦/ ٨(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف   ) ١٦٦
، الغ��رر البھی��ة ف��ي ش��رح البھج��ة الوردی��ة ،   ) ٢٨٦/ ١٦(التكمل��ة الثانی��ة للمجم��وع ش��رح المھ��ذب  ) ٣(

، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد  ) ١٦٩ / ٤(لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري 
  )١٨٦/ ٨(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف)٢٥/  ٢( اني ، البن تیمیة الحر

  )٢٠٢/ ٧(، روضة الطالبین  ) ٢٨٦/ ١٦(التكملة الثانیة للمجموع شرح المھذب ) ٤(
 / ٧( وم��ا بع��دھا ، المغن��ي   ) ٢٨٥ / ١٦( ، تكمل��ة المجم��وع ش��رح المھ��ذب   ) ٣١١ / ٩( البی��ان ) ٥(

   )٢٦٥ / ٥( ، شرح الزركشي  ) ٢٠١
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  الفرع الثاني 

  آراء الفقھاء في حكم التفریق بعیب العنة

  : تعریف العنین في اللغة واالصطالح : أوال 

ھوالَِّذي َلا یْأتي النَِّساَء َوَلا ُیِریُدُھنَّ َبیُِّن الَعَنانة والِعنِّینة : الِعنِّیُن :  تعریفھ في اللغة
َن َعِن امرَأتھ ِإذا َحَكَم اْلَقاِضي َعَلْیِھ ِبَذِلَك َأو ُمنَع َعْنَھا ِبالسِّْحِر، وامرَأة وُعنِّ. والِعنِّینیَّة

: ِعنِّینة َكَذِلَك، َلا ُتِریُد الرَِّجاَل َوَلا َتْشَتِھیِھْم، َوُھَو ِفعِّیٌل ِبَمْعَنى َمْفُعوٍل ِمْثُل ِخرِّیج؛ َقاَل
َتَعنََّن : َوُیَقاُل.  لُقُبل المرَأة ِمْن َعْن َیِمیِنِھ َوِشَماِلِھ َفَلا َیْقِصُدُهوُسمَِّي ِعنِّینًا َألنھ َیِعنُّ ذَكُره

  )١(.الرَُّجُل ِإذا َتَرَك النَِّساَء ِمْن َغْیِر َأن َیُكوَن ِعنِّینًا لثْأر َیْطُلُبُھ 

  : تعریفھ في اصطالح الفقھاء 

  )٢(. قیام اآللة لمرض بھ بأنھ من ال یقدر على جماع فرج زوجتھ مع : عرفھ الحنفیة

َمْن ال َیْقِدُر َعَلى اْلِجَماِع  ُمْطَلًقا ، َأْو َیِصُل إَلى الثَّیِِّب : وعرف بعضھم العنین بأنھ 
  )٣(. دون البكر ، َأْو یصل إلى غیر زوجتھ ، وال یصل إلیھا 

 أن:  حاصل نقل العیاض ، والباجي – رحمھ اهللا –قال ابن عرفة : وعرفھ المالكیة 
العنین ذو ذكر ال یمكن بھ جماع لشدة صغره ، أو لدوام استرخائھ ، ونقل الباجي عن ابن 

  )٤(.ھو ما ال ینتشر ذكره وال ینقبض ، وال ینبسط : حبیب أن العنین 

بأنھ العجز َعْن اْلَوْطِء في القبل ِلَعَدِم اْنِتَشاِر اآللة َوِإْن َحَصَل َذِلَك : وعرفھ الشافعیة 
  )٥(. ُدوُم ِبَمَرٍض َی

: ُھَو اْلَعاِجُز َعِن اْلَوْطِء، َوُربََّما اْشَتَھاُه َوَلا ُیْمِكُنُھ، َوِقیَل: اْلِعنِّیُن: وعرفھ الحنابلة 
  )٦(.الَِّذي َلُھ َذَكٌر َوَلا َیْنَتِشُر 

أن تعریف الحنفیة األول  للعنین یعد أقوى ھذه التعاریف في تحدید : والذي یظھر لي 
، وذلك لكونھ جامعا لحدود المعرف أكثر من غیره ، فقد احتوى التعریف مفھوم العنین 

                                                           

  ٢١٦٦ / ٦ ، الصحاح ٤٣٢ / ٢، المصباح المنیر ) ٢٩١/ ١٣(لسان العرب ) ١(
   ) ٤٩٦ / ٣( رد المحتار على الدر المختار ) ٢(
، االختیار لتعلی�ل المخت�ار ، لعب�د اهللا ب�ن محم�ود ب�ن        ) ٣٩٩ / ١( درر الحكام شرح غرر األحكام     ) ٣(

  )١١٥ / ٣( مودود الموصلي 
   ) ٤٤٥ / ١( ، الشرح الصغیر ، للدردیر   ) ١٦٨ / ١( اع شرح حدود ابن عرفة ، للرص) ٤(
،  ) ٣/١٧٦(أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب ، لزكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا األن��صاري   ) ٥(

غایة البی�ان ش�رح زی�د اب�ن رس�الن ، لمحم�د ب�ن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن حم�زة                      ) ١٦١/ ٤(الغرر البھیة     
  )٢٥٣ / ١( شھاب الدین الرملي 

   ) ٢٦١ / ٥( ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ١٦٦/ ٦( المبدع في شرح المقنع )٦(
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على اشتراط وجود اآللة ، وذكر محل الوطء ، وتخصیص ھذا العجز بالزوجة دون 
غیرھا ، كما اشتمل على بیان سبب ذلك العجز ، وھو وجود مانع بالزوج من مرض ، 

  .ونحوه 

  :الفرق بین العنة واالعتراض 

عرضت : یأتي لمعان منھا اإلظھار والكشف ، یقال  : اض في اللغةتعریف االعتر
  .عّن لي: الشيء أظھرتھ ، واعترض لي األمر أي 

  )١(.یقال عًن لي الشيء ، اي اعترض : العنن االعتراض  : قال ابن األثیر

  )٢(. بأنھ عدم القدرة على الوطء لعلة : عرفھ بعض المالكیة  : واصطالحا

ُھَو الَِّذي َلُھ آَلٌة ، َكآَلِة الرَِّجاِل، َوَلِكْن َلا : بأن المعترض: وعرفھ البعض اآلخر
  )٣(.تْنَتِشُر، َوُربََّما َكاَن َعَدُم اْنِتَشارھا ِفي اْمَرَأٍة ُدوَن ُأْخَرى

 على أن المعترض ھو العنین ، ولذا والجمھور من الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة
مالكیة فبالتأمل نجد أن المعترض معناه محصور عندھم فیمن اكتفوا بذكر العنین ، أما ال

لھ آلة الرجال غیر أنھا ال تنتشر ، أما بالنسبة للعنین ، فبعضھم فسره بمن لھ ذكر صغیر 
ال یقوى على الجماع للطافتھ ، وبعضھم فسره بمن لھ ذكر ال ینتشر قال اإلمام الخرشي 

، ویؤكد عبارة الخرشي ما جاء في الذخیرة )٤( وال مانع من تفسیره بھما –رحمھ اهللا _ 
َعَدُم اْلُقْدَرِة َعَلى اْلَوْطِء ِلِعلٍَّة َوُیَسمَّى َأْیًضا ُعنًَّة َفِإنَّ اْلُعنََّة ِمَن : االعتراض: للقرافي 

   . )٥(اِلاْعِتَناِن َواْلَعَنِن َوُھَو اِلاْعِتَراُض

 واالعتراض فكالھما یصدق  ومن ھنا یعلم أن بعض المالكیة یسوون بین العنة ،
  .على من ال قدرة لھ على الوطء لعلة 

  آراء الفقھاء في حكم التفریق بعیب العنة: ثانیا 

  :اختلف الفقھاء في حكم التفریق بین الزوجین بسبب  عنة الزوج ولھم في ذلك قوالن 

                                                           

الم��صباح المنی��ر ) ١/٨١(، تھ��ذیب اللغ��ة ) ٣/٣١٣(النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر،البن األثی��ر  )١(
)٢/٤٣٢ (  
لكي الم�صري  كفایة الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، لعلي بن خلف المنوفي الم�ا      )٢(

  )٤٢٩ / ٤( ، الذخیرة  ) ٩٢ / ٢( 
   )٣٨٢ / ٣( ، منح الجلیل  ) ٤٧٠ / ٢( الشرح الصغیر ) ٣(
 )٢٣٧/ ٣(شرح مختصر خلیل للخرشي )٤(
   )٤٢٩ / ٤( الذخیرة ) ٥(
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ِح، َبْعَد َأْن اعتبار عنة الزوج عیب ، وُیْسَتَحقُّ ِبسببھا َفْسُخ النَِّكا : القول األول
َوَھَذا َقْوُل ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َواْبِن َمْسُعوٍد، . ُتْضَرَب َلُھ ُمدٌَّة ُیْخَتَبُر ِفیَھا، َوُیْعَلُم َحاُلُھ ِبَھا

 ْبُن  َوِبِھ َقاَل َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیِِّب، َوَعَطاٌء، َوَعْمُرو- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم -َواْلُمِغیَرَة ْبِن ُشْعَبَة، 
وھو ما علیھ فقھاء المذاھب األربعة . ِدیَناٍر، َوالنََّخِعيُّ، َوَقَتاَدُة، َوَحمَّاُد ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن

  )١(.َوالثَّْوِريُّ، َواْلَأْوَزاِعيُّ ، َوِإْسَحاُق، َوَأُبو ُعَبْیٍد  

بالعنة أنھ ال یجوز للمرأة أن تطلب فسخ نكاحھا بسبب إصابة زوجھا  : القول الثاني
الحكم بن عیینة ، وداود الظاھري ، وھو مروي عن علي ابن أبي طالب ، ، : وبھ قال 

  )٢(.ومجاھد ، وعكرمة 

  األدلة

  : أدلة أصحاب القول األول 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من استحقاق المرأة لطلب التفریق 
  : والسنة ، والمعقول بسبب عیب العنة في زوجھا بعد تأجیلھ سنة بالكتاب ،

  )٣()َوَلُھنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْیھِن ِبالَمْعُروِف{: فبقولھ تعالى  : أما الكتاب

أنھ لما كان اْلَوْطُء َحقا َلُھ َعَلْیَھا َوَجَب َأْن َیُكوَن َحقا َلَھا َعَلْیِھ َوَقاَل : وجھ الداللة 
 واإلمساك بمعروف ال یكون بغیر وطء؛ )٤()یٌح ِبِإْحَساٌنَفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِر{: َتَعاَلى

ألنھ ھو المقصود بالنكاح، فإذا تعذر علیھ اإلمساك بمعروف من ھذا الوجھ تعین علیھ 
  )٥(. التسریح بإحسان؛ ألن من خیر بین شیئین إذا تعذر علیھ أحدھما تعین علیھ اآلخر

َطلََّق : ى اْبِن َعبَّاٍس، َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَلفبما روي َعْن ِعْكِرَمَة َمْوَل:  وأما السنة 
َعْبُد َیِزیَد َأُبو ُرَكاَنَة، َوِإْخَوِتِھ ُأمَّ ُرَكاَنَة، َوَنَكَح اْمَرَأًة ِمْن ُمَزْیَنَة، َفَجاَءِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا 

 َھِذِه الشَّْعَرُة، ِلَشْعَرٍة َأَخَذْتَھا ِمْن َرْأِسَھا، َما ُیْغِني َعنِّي ِإلَّا َكَما ُتْغِني: َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقاَلْت
َفَفرِّْق َبْیِني َوَبْیَنُھ، َفَأَخَذِت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َحِمیٌَّة، َفَدَعا ِبُرَكاَنَة، َوِإْخَوِتِھ، ُثمَّ َقاَل 

: ا َوَكَذا ِمْن َعْبِد َیِزیَد، َوُفَلاًنا ُیْشِبُھ ِمْنُھ َكَذا َوَكَذا َقاُلواَأَتَرْوَن ُفَلاًنا ُیْشِبُھ ِمْنُھ َكَذ: َلُجَلَساِئِھ
اْمَرَأَتَك ُأمَّ ُرَكاَنَة : َطلِّْقَھا، َفَفَعَل، ُثمَّ َقاَل: َنَعْم، َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلَعْبِد َیِزیَد

                                                           

، تحف��ة الفقھ��اء ، لمحم��د ب��ن أحم��د ب�ن أب��ي أحم��د، أب��و بك��ر ع��الء ال��دین   ) ٢٢ / ٣( تبی�ین الحق��ائق  ) ١(
 / ٢( ، المھ�ذب   ) ٣٧ / ٢( ، الفواكھ الدواني   ) ١٤٧ / ٥( ، التاج واإلكلیل     ) ٢٢٥ / ٢( ي  السمرقند

  )١٩٩/ ٧(،  المغني  ) ٤٢ / ٣( الكافي  )   ٣٦٦ /١( ،  كفایة األخیار  ) ٤٤٩
وم�ا   ) ٢٠٤ / ٩( المحلى باآلثار ، ألبو محمد علي بن أحمد ب�ن س�عید ب�ن ح�زم األندل�سي القرطب�ي            )٢(

 .بعدھا 
  ٢٢٨البقرة ) ٣(
 ٢٢٩البقرة ) ٤(
 )٣٦٩/ ٩(، الحاوي الكبیر ) ٣٠٢/ ٩(البیان  ) ٥(
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َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا {: َقْد َعِلْمُت َراِجْعَھا َوَتَلا: َھا َثَلاًثا َیا َرُسوَل اللَِّھ، َقاَلِإنِّي َطلَّْقُت: َوِإْخَوِتِھ َقاَل
  )١(}َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ ِلِعدَِّتِھنَّ

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد أقر امرأة عبد یزید على طلبھا  : وجھ الداللة
، وبین زوجھا بسبب إصابتھ بالعنة إذ أنھ لیس معھا إال مثل ھذا تشیر إلى التفریق بینھا 

أنھ لیس لھ قدرة الرجال، وأنھا ال تستفید منھ شیئًا، ، فدل ذلك على إعطاء المرأة حق 
  .طلب التفریق لعنة الرجل إن ھي طلبت ذلك 

ض بني بأن في إسناد ھذا الحدیث مقال ، ألن ابن جریج إنما رواه عن بع:  نوقش
   )٢(. أبي رافع ولم یسمعھ والمجھول ال یقوم بھ الحجة 

 َصلَّى اللَُّھ -َوالظَّاِھُر َأنَُّھ َلْم َیْثُبْت ِعْنَدُه  : َوجاء في سبل السالم لإلمام الصنعاني
 - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -نَُّھ  َما ادََّعْتُھ اْلَمْرَأُة ِمْن اْلُعنَِّة ِلَأنََّھا ِخَلاُف اْلَأْصِل، َوِلَأ-َعَلْیِھ َوَسلََّم 

 َفَدلَّ َأنَُّھ َلْم َیْثُبْت َلُھ - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -َتَعرََّف َأْوَلاَدُه ِباْلِقَیاَفِة، َوَسَأَل َعْنَھا َأْصَحاَبُھ 
ي َلُھ ِفَراُقَھا َحْیُث َطَلَبْت َذِلَك ِمْنُھ َلا َأْن َیِجَب َأنَُّھ ِعنِّیٌن َفَأَمَرُه ِبالطََّلاِق إْرَشاًدا إَلى َأنَُّھ َیْنَبِغ

   )٣(. َعَلْیِھ

  :وأما المعقول فبما یلي 

  .أنھ  َلمَّا َوَجَب َلَھا ِباْلَجبِّ خیار الفسخ لفقد اإلصابة المقصودة ، فكذلك العنة  -١
 َتاِرٌك ِلْلِإَصاَبِة َمَع اْلُقْدَرِة، َواْلِعنِّیَن  وألن اْلِعنِّیَن َأْسَوُأ َحاًلا ِمَن اْلُموِلي ِلَأنَّ اْلُموِلَي -٢

  . َتاِرٌك َلَھا َمَع اْلَعْجِز، َفَلمَّا َكاَن َلَھا اْلَفْسُخ ِفي اْلِإیَلاِء َفَلَأْن َیُكوَن َلَھا ِفي اْلُعنَِّة َأْوَلي 
 ِلَتَعذُِّر اْلِجَماِع َعَلْیِھ َمَع ُقْدَرِتِھ َوِلَأنَُّھ َلمَّا َوَجَب َلُھ اْلِخَیاُر ِفي َفْسِخ ِنَكاِحَھا ِبالرَّْتِق -٣

َعَلى ِفَراِقَھا ِبالطََّلاِق َكاَن َأْوَلى َأْن َیِجَب َلَھا ِبُعنَِّة الزَّْوِج؛ ِلَأنََّھا َلا َتْقِدُر َعَلى ِفَراِقِھ 
  )٤(.ِبالطََّلاِق

ھ باألثر أما ما ذھب إلیھ أصحاب ھذا الرأي من تأجیل العنین سنة فقد استدلوا علی
  : ، والمعقول 

ُیَؤجَُّل اْلِعنِّیَن َسَنًة، َفِإْن َدَخَل ِبَھا َوِإلَّا «: فبما روي َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل : أما األثر
  )٥(» ُفرَِّق َبْیَنُھَما

                                                           

 ، والحاكم ٢١٩٦ح ) ٢٥٩/ ٢(أخرجھ أبوداود في سننھ  باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث   ) ١(
  .ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه : وقال  ) ٥٣٣ / ٢( في مستدركھ 

  )٢٠٦/ ٩(المحلى باآلثار )  ٢٣٦/ ٣(معالم السنن ) ٢(
 )٢٠١/ ٢(سبل السالم ) ٣(
   )٢٧٩ / ١٦( ، تكملة المجموع  ٣٠٣ / ٩، البیان ) ٣٦٩/ ٩(الحاوي الكبیر ) ٤(
، الطبران��ي ف��ي المعج��م الكبی��ر   ) ٢٥٣/ ٦(أج��ل العن��ین : أخرج��ھ عب��د ال��رازق ف��ي م��صنفھ  ب��اب   ) ٥(
 ٩٧٠٤ح  ) ٩/٣٤٢(
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  )١(»َأنَُّھ َأجََّل اْلِعنِّیَن َسَنًة«وأیضا بما روي َعْن َسِعیِد ْبِن اْلُمَسیِِّب، َعْن ُعَمَر 

َوَلْم َأْحَفُظ َعْن ُمْفٍت َلِقیتھ ِخَلاًفا ِفي َأْن ُتَؤجَِّل اْمَرَأٌة اْلِعنِّیَن َسَنًة : ال اإلمام الشافعي ق
   )٢(. َفِإْن َأَصاَبَھا َوِإلَّا ُخیَِّرْت ِفي اْلُمَقاِم َمَعُھ َأْو ِفَراِقِھ 

ي َأنَّ اْلِعنِّیَن ُیَؤجَُّل َسَنًة ِمْن َیْوِم ال َأْعَلُم َبْیَن الصََّحاَبِة ِخَلاًفا ِف :وقال ابن عبد البر
 َرِضَي -ُیْرَفُع ِإَلى السُّْلَطاِن، َوُرِوَي ذلك عن عمر وعلي وبن َمْسُعوٍد َواْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة 

  )٣(. اللَُّھ َعْنُھْم 

ْبَل التَّْأِجیِل ُیْحَتَمُل َأْن فقد قالوا بأَن اْلِعنِّیُن ُیَؤجَُّل ، ألن َعَدَم اْلُوُصوِل َق : وأما المعقول
َیُكوَن ِلْلَعْجِز َعْن اْلُوُصوِل، َوُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن ِلُبْغِضِھ إیَّاَھا َمَع اْلُقْدَرِة َعَلى اْلُوُصوِل، 

َدْفًعا ِلْلَعاِر، َفُیَؤجَُّل َحتَّى َلْو َكاَن َعَدُم اْلُوُصوِل ِلْلُبْغِض َیَطُؤَھا ِفي اْلُمدَِّة َظاِھًرا، َوَغاِلًبا 
َوالشَّْیِن َعْن َنْفِسِھ، َوِإْن َلْم َیَطْأَھا َحتَّى َمَضْت اْلُمدَُّة ُیْعَلُم َأنَّ َعَدَم اْلُوُصوِل َكاَن ِلْلَعْجِز ، 

 َأْن َیُكوَن ِمْن َوَأمَّا التَّْأِجیُل َسَنًة؛ َفِلَأنَّ اْلَعْجَز َعْن اْلُوُصوِل ُیْحَتَمُل َأْن َیُكوَن ِخْلَقًة َوُیْحَتَمُل
َداٍء ، َأْو َطِبیَعٍة َغاِلَبٍة ِمْن اْلَحَراَرِة َأْو اْلُبُروَدِة َأْو الرُُّطوَبِة َأْو اْلُیُبوَسِة، َوالسََّنُة ُمْشَتِمَلٌة 

ُیَؤجَُّل َسَنًة ِلَما َعَلى اْلُفُصوِل اْلَأْرَبَعِة، َواْلُفُصوُل اْلَأْرَبَعُة ُمْشَتِمَلٌة َعَلى الطََّباِئِع اْلَأْرَبِع، َف
  )٤(.  َعَسى َأْن ُیَواِفَقُھ َبْعُض ُفُصوِل السََّنِة، َفَیُزوَل اْلَماِنُع، َوَیْقِدُر َعَلى اْلُوُصوِل

  : أدلة أصحاب القول الثاني 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من عدم استحقاق المرأة لطلب التفریق 
  :بالسنة ، والمعقول : بسبب عیب العنة في زوجھا 

   : فبما یلي: أما السنة 

َأنَّ : َأْخَبَرِني ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْیِر، َأنَّ َعاِئَشَة، َأْخَبَرْتُھ:  ما روي َعِن اْبِن ِشَھاٍب، َقاَل–أ 
َیا َرُسوَل اللَِّھ، : اَلْتاْمَرَأَة ِرَفاَعَة الُقَرِظيِّ َجاَءْت ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَق

ِإنَّ ِرَفاَعَة َطلََّقِني َفَبتَّ َطَالِقي، َوِإنِّي َنَكْحُت َبْعَدُه َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن الزَِّبیِر الُقَرِظيَّ، َوِإنََّما 
ِدیَن َأْن َتْرِجِعي ِإَلى َلَعلَِّك ُتِری: َمَعُھ ِمْثُل الُھْدَبِة، َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم

  )٥(» ِرَفاَعَة؟ َال، َحتَّى َیُذوَق ُعَسْیَلَتِك َوَتُذوِقي ُعَسْیَلَتُھ

                                                           

، البیھق��ي ف��ي س��ننھ ، كت��اب  ) ٣٠٥ / ٣( كت��اب النك��اح ب��اب المھ��ر أخرج��ھ ال��دار قطن��ي ف��ي س��ننھ ) ١(
   ) .٢٢٦ /٧( النكاح باب أجل العنین 

 )٤٢/ ٥(األم للشافعي  ) ٢(
 )١٩٣/ ٦(االستذكار ، البن عبد البر القرطبي ) ٣(
 )٣٢٣/ ٢(بدائع الصنائع ) ٤(
، م�سلم ف�ي    ) ٤٣/ ٧(ث  م�ن أج�از ط�الق ال�ثال       : أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ كت�اب الط�الق ب�اب             ) ٥(

ال تحل المطلقة ثالثا لمطلقھا حتى تنكح زوجا غیره ، ویطأھا ثم یفارقھ�ا ،    : صحیحھ كتاب الطالق باب     
 )١٠٥٥/ ٢(وتنقضي عدتھا  
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َفَھِذِه َتْذُكُر َأنَّ َزْوَجَھا َلْم َیَطْأَھا، : قال ابن حزم معلقا على ھذا الحدیث  : وجھ الداللة
 - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم - َوَتْشُكو َذِلَك إَلى َرُسوِل اللَِّھ َوَأنَّ إْحِلیَلُھ َكاْلُھْدَبِة، َلا َیْنَتِشُر إَلْیَھا

   )١(.َوُتِریُد ُمَفاَرَقَتُھ ، َفَلْم َیْشُكَھا، َوَلا َأجََّل َلَھا َشْیًئا، َوَلا َفرََّق َبْیَنُھَما 

ا ُتْضَرُب َلُھ َمَع اْعِتَراِفِھ، بأنھ َلا ُحجََّة َلُھْم ِفیِھ، َفِإنَّ اْلُمدََّة إنََّم: ونوقش ھذا الحدیث 
إنِّي : َوَطَلِب اْلَمْرَأِة َذِلَك، َوَلْم ُیوَجْد َواِحٌد ِمْنُھَما ،َوَقْد ُرِوَي َأنَّ الرَُّجَل َأْنَكَر َذِلَك، َوَقاَل

 َبْعَد َطَلاِقِھ، َفَلا َمْعَنى َوَقْد َصحَّ َأنَّ َذِلَك َكاَن: َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ. ِلَأْعُرَكَھا َعْرَك اْلَأِدیِم
ُتِریِدیَن َأْن َتْرِجِعي إَلى : - َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم -َوَصحََّح َذِلَك َقْوُل النَِّبيِّ . ِلَضْرِب اْلُمدَِّة

 َضْعَفُھ، ولم تشك إنََّھا َذَكَرْت: ِرَفاَعَة ، َوَلْو َكاَن َقْبَل َطَلاِقِھ َلَما َكاَن َذِلَك إَلْیَھا ،  َوِقیَل
 َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحتَّى َتُذوِقي -عجزه َوَشبََّھْتُھ ِبُھْدَبِة الثَّْوِب ُمَباَلَغًة، َوِلَذِلَك َقاَل النَِّبيُّ 

  )٢(.ُعَسْیَلَتُھ ، َواْلَعاِجُز َعْن اْلَوْطِء َلا َیْحُصُل ِمْنُھ َذِلَك

 اْلَھْمَداِنيِّ َعْن َھاِنِئ ْبِن َھاِنٍئ َقاَل َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى َعِليِّ  ب ما روي َعْن َأِبي ِإْسَحاَق
:  َفَقاَلْت َھْل َلَك ِفي اْمَرَأٍة ال أیم َوَلا َذاَت َزْوٍج َفَقاَل - َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -ْبِن َأِبي َطاِلٍب 

َل َما َتُقوُل َھِذِه َفَقاَل َصَدَقْت َوَلِكْن َسْلَھا َھْل َتْنَعُم َوَأْیَن َزْوُجِك َقاَل َفَجاَء َشْیٌخ َقِد اْجَتَنَح َفَقا
ِفي َمْطَعٍم َأْو َمْلَبٍس َفَسَأَلَھا َفَقاَلْت َلا فقال ھل غیر ذلك قالت َلا َقاَل ، َوَلا ِمَن السََّحِر َقاَل 

َأُة َفرِّْق َبْیِني َوَبْیَنُھ َفَقاَل َعِليٌّ َبِل َوَلا ِمَن السََّحِر َقاَل َعِليٌّ َھَلْكِت َوَأْھَلْكِت َفَقاَلِت اْلَمْر
     )٣(. اْصِبِري َفِإنَّ اللََّھ َتَعاَلى َلْو َأَراَد َوَلْو َشاَء َأْن َیْبَتِلَیِك ِبَأَشدَّ ِمْن َھَذا َفَعَل 

ٍئ َضِعیٌف ِعْنَد بأن ِتْلَك الرَِّواَیُة َلْیَسْت َثاِبَتًة؛ ِلَأنَّ َھاِنَئ ْبَن َھاِن : ونوقش ھذا األثر
َأْصَحاِب اْلَحِدیِث َوِلَأنَّ ِتْلَك َلْم َیُكْن َزْوُجَھا ِعنِّیًنا؛ ِلَأنَُّھ َعَجَز َبْعَد اْلُقْدَرِة ِلَضْعِف اْلِكَبِر ، 

   )٤(. ِإنََّھا َكاَنْت َقْد َعنََّسْت ِعْنَدُه َواْلِعنِّیُن ُھَو الَِّذي َلْم ُیِصْبَھا َقطُّ : َوِقیَل

َأنَُّھ َقاَل ِفي الرَُّجِل َیَتَزوَُّج اْلَمْرَأَة، ُثمَّ : َعْن َمْعَمِر ْبِن َأِبي َنِجیٍح َعْن ُمَجاِھٍد -ج 
  )٥(. ِھَي اْمَرَأُتُھ َلا ُتْنَزُع ِمْنُھ : َیْعِرُض َلُھ الدَّاُء؟ َقاَل

َلُھ، َوَلا ُیَؤجَُّل َلَھا، َوَلا ُیَفرَُّق َأنََّھا اْمَرَأُتُھ، َلا ُتَؤجَُّل : روي َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْیَبَة-د
  )٦(َبْیَنُھَما

 َصلَّى -َأنَّ ُكلَّ ِنَكاٍح َصحَّ ِبَكِلَمِة اللَِّھ َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَِّة َرُسوِلِھ  : من المعقول بما یلي
َلى ُكلِّ َمْن ِسَواُه، َفَمْن َفرََّق َبْیَنُھَما  َفَقْد َحرََّم اللَُّھ َتَعاَلى َبَشَرَتَھا َوَفْرَجَھا َع-اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم 

                                                           

  )٢٠٩/ ٩(المحلى باآلثار ) ١(
  )٢٠٠/ ٧(وما بعدھا ،  المغني ) ٤٤٥/ ٥(، االستذكار ) ٣٦٩/ ٩(الحاوي الكبیر ) ٢(
، البیھقي في معرفة ال�سنن    ) ٨١ / ٢( ما جاء في العنین     : ید بن منصور في سننھ باب       أخرجھ سع ) ٣(

  )٢٠٢ / ١٠( أجل العنین : واآلثار ، باب 
 )٣٦٩/ ٩(الحاوي الكبیر ) ٤(
 )٢٠٥/ ٩(المحلى باآلثار ) ٥(
  .المصدر السابق نفسھ ) ٦(
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َفَیَتَعلَُّموَن ِمْنُھَما { ِبَقْوِلِھ )١(ِبَغْیِر ُقْرآٍن َأْو ُسنٍَّة َثاِبَتٍة َفَقْد َدَخَل ِفي ِصَفِة الَِّذیَن َذمَُّھْم اللَُّھ َتَعاَلى
    )٢(}َما ُیَفرُِّقوَن ِبِھ َبْیَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِھ

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ حول حق  : حالراج
المرأة في طلب التفریق بسبب عنة الزوج ، فإنھ یترجح لي ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء 
من ثبوت ھذا الحق لھا ، ولكن بعد تأجیل العنین سنة ، فإن أصابھا ، وإال فرق بینھما ، 

وضعف ما استدل بھ المخالف ، كما أن ھذا الرأي یظھر لقوة أدلة أصحاب ھذا الرأي ، 
عظمة الشریعة اإلسالمیة التي ترید الحفاظ على البیوت ، وذلك بإنظار العنین حوال 

  .كامال ، اللتماس العالج ، فإن عولج ، وإال ثبت للمرأة الحق في طلب التفریق 

  الفرع الثالث

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخصاء

ندخل إلي بیان آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخصاء نوضح معنى الخصاء قبل أن 
  .في اللغة ، واالصطالح 

  :تعریف الخصاء في اللغة واالصطالح : أوال 

: الُخْصُي والِخْصُي والُخْصَیُة والِخْصَیة ِمْن َأعضاء التََّناُسِل : الخصاء في اللغة
: تاِن ، وُخْصیتاِن ، وُخْصیاِن وِخْصیاِن ، وخصاه ِخصاًءَواِحَدُة الُخصى، َوالتَّْثِنَیُة ِخْصی

. البیضتان: َسلَّ ُخْصَیْیھ، فھو َخِصيٌّ وَمْخِصيٌّ ، والخصیة البیضة ، والُخْصَیتاِن
َسلَّ : الجلدتاِن اللتان فیھما البیضتان، وَخصى الفحَل ِخصاًء، َمْمُدوٌد: والُخْصَیتاِن

: َبِرَئْت ِإلیك ِمَن الِخصاء ، واْلخصي : ُیَقاُل.  َوالدََّوابِّ َواْلَغَنِمُخْصَیْیھ، َیُكوُن ِفي النَّاِس
  )٣(مخفف اْلَیاء الَِّذي یشتكي خصاه 

عرف الفقھاء الخصاء الذي یعتبر وجود عیبا في الرجل یسوغ :وفي االصطالح 
  :للمرأة طلب الفرقة بما یلي 

 َفِعیٌل ِبَمْعَنى َمْفُعوٌل، َوُھَو َمْن ُسلَّْت ُخْصَیَتاُه ِبَفْتِح اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة : عرفھ الحنفیة
  )٤(. َوَبِقَي َذَكُرُه 

                                                           

  )٢٠٨/ ٩(المحلى باآلثار ) ١(
  ١٠٢البقرة ) ٢(
 ، ال�صحاح   ١٢٨٠: وم�ا بع�دھا ، الق�اموس المح�یط ، للفیروزآب�ادي  ص            ) ٢٢٩/ ١٤ (لسان العرب ) ٣(
  )٢٣٩/ ١(، المعجم الوسیط ) ٢٣٢٧/ ٦(
 / ٤( ، البح�ر الرائ�ق    ) ٢٣ / ٢( ، الج�وھرة النی�رة   ) ١١٧/ ٣(الدر المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین     ) ٤(

١٣٤(  
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َقْطُع الذََّكِر َأْو اْلُأْنَثَیْیِن َفَقْط مع بقاء الذكر َحْیُث َلْم ُیْنِزْل : بأنھَ ُھَو  : وعرفھ المالكیة
   )١(ودة مع اإلنزال قالھ في الجواھر ، ألن الخیار إنما ھو لعدم تمام اللذة وھي موج

  )٢(. بأنھ ھو مسلول األنثیین ، والذكر باق   : وعرفھ الشافعیة

   )٣(. بأنھ عبارة عن قطع الخصیتین ، أو سلھما ، أورضھما : وعرفھ الحنابلة 

نجد أنھم متفقون على تفسیر الخصاء بقطع الخصیتین : وبمالحظة تعریفات الفقھاء 
 مقطوع الذكر دون الخصیتین ، فالسادة المالكیة یعدونھ على أنھ قد وقع الخالف بینھم في

خصیا بخالف جمھور الفقھاء ، فإنھم یرون أنھ ال عالقة لقطع الذكر بالخصاء ، وإن 
مقطوع الذكر ، فإن انضم إلى ذلك قطع األنثیین : كان لھ عالقة بالجب ، فالمجبوب ھو 

  . فھو خصي كان مجبوبا ، وخصیا ، ومن قطعت أنثیاه مع بقاء ذكره

  : آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخصاء: ثانیا 

اختلف الفقھاء في ثبوت حق المرأة في طلب التفریق بینھا ، وبین زوجھا بعیب 
  :الخصاء على قولین 

الحنفیة إذا كان ال : یثبت الخیار للزوجة بعیب الخصاء ، وبھذا قال  : القول األول
ال یمني ، والشافعیة في قول ، والحنابلة في الراجح ینتشر ذكره ، والمالكیة إذا كان 

  عندھم  بال فرق 

  )٤(. بین كون حدوثھ قبل العقد ، أو بعده ، وبعد الوطء 

  .واستدلوا على ذلك باألثر ، والمعقول 

ِصيٌّ فبما روي َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َیَساٍر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، ُرِفَع ِإَلْیِھ َخ : أما األثر
  )٥(. َتَزوََّج اْمَرَأًة، َوَلْم ُیْعِلْمَھا َفَفرََّق َبْیَنُھَما 

 بالفرقة بین ھذا الرجل الخصي ، – رضي اهللا عنھ –إن قضاء عمر : وجھ الداللة 
  .وبین زوجتھ التي لم یعلمھا بخصائھ دلیل على ثبوت حق التفریق بسبب ھذا العیب 

                                                           

، ش�رح  ) ٣٨/ ٢(، الفواك�ھ ال�دواني   ) ٤٨٥/ ٣(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلی�ل ، للحط�اب      ) ١(
 )٤٢٠/ ٣(الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني 

  )٤٩٩ / ١٢( ، نھایة المطلب في درایة المذھب ، إلمام الحرمین الجویني ) ٢٩٣ / ٩( البیان ) ٢(
   ) .١١٠ / ٥( ، كشاف القناع  ) ٢٠٠ / ٣( اإلقناع في فقھ األمام أحمد ) ٣(
إَذا َكاَن َذَكُرُه ال َیْنَتِشُر َقیَّْدَنا ِبِھ ؛ :  وجاء فیھ ) ١٣٣ / ٤(، البحر الرائق  ) ٤٩٦ / ٣( ر رد المحتا) ٤(

( ، ال�شرح ال�صغیر    ) ٢٣٦ / ٣( ، شرح مختصر خلیل للخرش�ي  ) َألنَّ آَلَتُھ َلْو َكاَنْت َتْنَتِشُر ال ِخَیاَر َلَھا 
،  ) ٤٣ / ٣( ، الك�افي ف�ي فق�ھ اإلم�ام أحم�د       ) ٣٧٩ / ٩( ، الح�اوي   ) ٢/٤٤٩(، المھذب   ) ٤٦٩ / ٣

  ) ١٧١ / ٦( المبدع 
 )٤٧/ ٤(ما قالوا في المرأة  یتزوجھا الخصي : أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ كتاب النكاح باب ) ٥(
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  : ثانیا من المعقول بما یلي 

رأة نفسھا تعاف مباشرة ، وعشرة الرجل الذي بھ مثل ھذا العیب ، إذ ال أن الم -١
تحصل عند المرأة لذة الجماع معھ ، ألن الخصاء یورث في الرجل نقصا، مما یجعل 

 )١(. الوطء معھ ممتنعا ، أو یضعفھ 
 معھ َوِإنََّما َثَبَت َلَھا اْلِخَیاُر ، ألن الخصاء في الرجل یعد عالمة نقص ، ألنھ ینعدم -٢

الولد ، فالخصي ال قدرة لھ على اإلنجاب ، وبھذا یفوت على المرأة مقصدا مھما من 
 )٢(. مقاصد النكاح ، ولذا یثبت للمرأة حق التفریق بسببھ 

ال یثبت الخیار للزوجة بعیب الخصاء الموجود في الرجل ، وبھذا  : القول الثاني
  )٣(. قال الشافعیة في قول ، والحنابلة في الصحیح 

  : واستدل أصحاب ھذا القول على مذھبھم ھذا بالمعقول 

أن ھذا العیب ال یفوت مقصود النكاح ، ألن الوطء ممكن ، واالستمتاع  :  ووجھھ
  )٤(. حاصل بوطئھ حتى قیل إن وطأه أكثر من وطأ غیره ، ألنھ ال ینزل فیفتر باإلنزال 

ان الخصاء سابقا على العقد یثبت الخیار للزوجة بخصاء الزوج إذا ك : القول الثالث
  )٥(.، أو الوطء ، وھذا ما ذھب إلیھ الشیعة اإلمامیة ،  والزیدیة 

بأن : على اشتراطھم للتفریق بالخصاء بكونھ سابقا على العقد  : واستند اإلمامیة
خیار الزوجة یثبت لھا من جھة تدلیسھ علیھا بخصائھ ، ال من حیث كونھ عیبا ، 

  )٦(.قد اشتملت على التدلیس فالنصوص عندھم جمیعا 

بأنھ لو لم یكن الخصاء عیبا لم یتحقق الخیار : ویمكن االعتراض على ھذا الدلیل
  .بتدلیسھ، إذ ال یعتبر التدلیس ما لم یكن لعیب 

                                                           

/ ٧(، المغن��ي الب��ن قدام��ة   )١١٠ / ٥(، ك��شاف القن��اع   ) ٤٤٩ / ٢( ، المھ��ذب ) ٩/٢٩٣(البی��ان ) ١(
١٨٦( 

 )٣٤٠/ ٩( الحاوي الكبیر )٢(
  ) ١٩٥ / ٨( ، اإلنصاف  ) ٤٤٩ / ٢( المھذب ) ٣(
  )  ١٧٠ / ٦( المبدع  ) ١٨٢ / ٣( أسنى المطالب ) ٤(
وم��ا بع��دھا ، ش��رح األزھ��ار المنت��زع     ) ٦٥ / ٢( ، الت��اج الم��ذھب   ) ٥٥٦ / ١( ش��رائع اإلس��الم  ) ٥(

 ) ٢٣١ / ٤( المختار من الغیث المدرار ، البن مفتاح 
   )٥٧٤ /  ٣١( محمد حسن النجفي / جواھر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ، للشیخ ) ٦(
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یظھر لي بعد عرض أقوال الفقھاء، وأدلتھم أن ما ذھب إلیھ جمھور  : المختار
 بعیب الخصاء بال فرق بین كون حدوثھ قبل الفقھاء من إعطاء المرأة حق طلب التفریق

  :ھو األقرب للصواب ، وذلك لما یلي العقد ، أو بعده ، وبعد الوطء ،  

أن ھذا ھو ما قضت بھ السنة إذ بھ قضي عمر ـ وقد أمرنا باألخذ بسنة الخلفاء  -١
 المھدیین من بعده صلى اهللا علیھ وسلم ، وبھذا یتقوى قولھم على القول اآلخر الذي ال

 .سند لھ إال المعقول 
ال شك أن االستمتاع من معاني الزواج وأھدافھ لكن التعویل على تحصیلھ وحده  -٢

دون النظر إلى الھدف األسمى من النكاح وھو التناسل فیھ شيء من التجاوز ، والضرر 
، وقد أغفلھ أصحاب القول الثاني ھذا المعني في حین راعاه الجمھور من أصحاب القول 

 .األول 

  :الفرع الرابع 

  آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخنوثة عند الرجل

قبل أن ندخل إلي بیان آراء الفقھاء في التفریق بعیب الخنوثة نوضح معنى الخنثى 
  .في اللعة ، واالصطالح 

  :تعریف الخنثى  في اللغة واالصطالح : أوال 

َخَناثى : ِل َوالنَِّساِء َجِمیًعا، َواْلَجْمُعالَِّذي َلُھ َما ِللرَِّجا: الُخْنَثى :تعریفھ في اللغة
: وَخِنَث الرجُل َخَنثًا، َفُھَو َخِنٌث، وَتَخنََّث، واْنَخَنَث. الَتَثنِّي والتََّكسُّر: ،وِخناٌث ، واالْنِخناُث

وامرَأة ُخُنٌث الُمَخنَُّث الَِّذي َیْفَعُل ِفْعَل الَخناثى، : َتَثنَّى وَتَكسََّر، واُألنثى َخِنَثٌة ، َوِقیَل
  )١(َیا َخَناِث : َیا ُخَنُث ولُألنثى: َوُیَقاُل للذَّكر. وِمْخناٌث

َمْن َلُھ َذَكٌر َوَفْرٌج َأْي َما َلُھ آَلُة الرَِّجاِل : عرفھ الحنفیة بأنھ : تعریفھ في االصطالح 
  )٢(.اَوآَلُة النَِّساِء، َوَیْلَحُق ِبِھ َمْن َعِرَي َعْن اْلَأْلَیَتْیِن َجِمیًع

بأنھ ُھَو الَِّذي َلُھ َذَكٌر َوَفْرٌج ، َأْو َلا َیُكوَناِن َلُھ َوَلِكْن َلُھ ُثْقٌب َیْخُرُج  :  وعرفھ المالكیة
  )٣(.ِمْنُھ اْلَبْوُل

  . بأنھ ھو الذي لھ فرج الرجال وفرج النساء :وعرفھ الشافعیة 

                                                           

   ) ١٦٨ / ١( ، القاموس المحیط  ) ٢٨١ / ١( ، الصحاح ) ١٤٥/ ٢(لسان العرب ) ١(
/ ٢(مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، لعبد الرحمن بن محمد بن س�لیمان الم�دعو ب�شیخي زاده             ) ٢(

   )٧٢٧ / ٦(  المختار ، الدر) ٧٢٩
، حاش�یة البن��اني عل��ى   ) ٤٨٩ / ٤( ، حاش�یة الدس��وقي  ) ٦١٩/ ٨(الت�اج واإلكلی��ل لمخت�صر خلی��ل   ) ٣(

   )٤٠٥ / ٨( شرح الزرقاني 
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  )١(.منھما، َوَلھ ُثْقَبٌة َیُبوُل ِمْنھا الَِّذي َلُھ َذَكٌر وَفْرٌج، أو َلْیَس َلھ واحٌد : أوُھو 

بأنھ ُھَو الَِّذي َلُھ َذَكٌر َوَفْرُج اْمَرَأٍة، َأْو ُثْقٌب ِفي َمَكاِن اْلَفْرِج َیْخُرُج  : وعرفھ الحنابلة
  )٢(.ِمْنُھ اْلَبْوُل

  آراء الفقھاء في  حق المرأة لطلب التفریق لعیب الخنوثة: ثانیا 

أن الخنثى، وما یستلزم ذلك من استحقاق الزوجة لطلب مطالعة نصوص الفقھاء بش
  :الفرقة بسبب ذلك 

ویدل على رأیھم فیما إذا وجدت المرأة زوجھا خنثي ، ومدى  : الحنفیة: أوال 
َواْلُخْنَثى إَذا َكاَن َیُبوُل ِمْن َمَباِل الرَِّجاِل : ( استحقاقھا لطلب التفریق ما جاء في المبسوط 

وُز َلُھ َأْن َیَتَزوََّج اْمَرَأًة، َفِإْن َلْم َیِصْل إَلْیَھا ُأجَِّل َكَما ُیَؤجَُّل اْلِعنِّیُن؛ ِلَأنَّ َرَجاَء َفُھَو َرُجٌل َیُج
اْلُوُصوِل َقاِئٌم، َفِإْن َكاَن َیُبوُل ِمْن َمَباِل النَِّساِء َفُھَو اْمَرَأٌة، َفِإَذا َتَزوََّجْت َرُجًلا َلْم َیْعَلْم ِبَحاِلَھا 

  )٣() مَّ َعِلَم ِبَذِلَك َبْعَدُه، َفَلا ِخَیاَر ِللزَّْوِج؛ ِلَأنَّ الطََّلاَق ِفي َیِدِه ُث

َوَلا ُیَردُّ الزَّْوُج ِبُوُجوِدِه ُخْنَثى ُمتَِّضِح : جاء في حاشیة الدسوقي : ثانیا المالكیة 
ا السَّیُِّد اْلُبَلْیِديُّ ِفي ُوُجوِد الزَّْوَجِة ُخْنَثى الذُُّكوِریَِّة َكَما ِفي اْلَبْدِر اْلَقَراِفيِّ وح َوَنَظَر َشْیُخَن

  )٤(ُمتَِّضَحَة اْلُأُنوَثِة

وإن وجد الرجل امرأتھ ولھا فرج : جاء في البیان للعمراني  : الشافعیة: ثالثا 
الرجال وفرج النساء، إال أنھا ال تبول إال من فرج النساء، أو وجدت المرأة زوجھا 

  فھل یثبت الخیار لمن وجد صاحبھ كذلك؟..  یبول إال من الذكركذلك، إال أنھ ال

  .یثبت لھ الخیار في فسخ النكاح؛ ألن النفس تعاف ذلك: أحدھما:  فیھ قوالن

  )٥(. ال یثبت لھ الخیار؛ ألنھ ال یتعذر معھ االستمتاع: والثاني

ثى، أو وإن وجد أحدھما اآلخر خن: جاء في الكافي البن قدامة  : الحنابلة:رابعا 
لھا الخیار؛ ألنھ یثیر نفرة، وفیھ نقص : أحدھما: وجدت زوجھا خصیًا ففیھ وجھان

  .وعار، فأشبھ البرص

                                                           

، العزیز ش�رح ال�وجیز       ) ١٥١ / ٣( ، شرح جالل الدین المحلى على المنھاج        ) ٤١٨/ ٢(المھذب  ) ١(
  )٥٣٢/ ٦(، ألبو القاسم الرافعي  

  )٣٣٦/ ٦(المغني  ) ٢(
  ) .٢٢ / ٢( ، الجوھرة النیرة  ) ٣٢٧ / ٢( ، بدائع الصنائع ) ١٠٤/ ٥(المبسوط  ) ٣(
  ) ٤٧٠ / ٢( ، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ) ٢٧٨/ ٢(حاشیة الدسوقي ) ٤(
 )٢٩٣/ ٩(البیان  ) ٥(
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  )١(ال خیار لھا؛ ألنھ ال یمنع االستمتاع : والثاني

ومن خالل ھذه النصوص السابقة للفقھاء یمكننا أن نقول بأن الفقھاء مختلفون في 
للمرأة طلب التفریق من الرجل بسببھ ، ولكن أي مدى االعتداد بالخنوثة عیبا یجیز 

خنوثة تلك الي یعنیھا فقھاؤنا العظام ، أھي الخنوثة الواضحة غیر المشكل ، أم الخنثى 
 ، أم ھما معا ، والذي أراه أن عبارات معظم الفقھاء تنصب في رد النكاح )٢(المشكل 

ن الخنثى المشكل نكاحھ  بعیب الخنثى على الخنثى غیر المشكل ، ولعل سبب ذلك ھو أ
  :مختلف فیھ 

 فمنعھ جمھور الفقھاء من المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في المذھب ، وقالو إن 
نكح ، فنكاحھ باطل ، درءا لمفسدة المرأة بالمرأة ، أو الرجل بالرجل ، ألنھ إن تزوج 

 ، وإن تزوج امرأة لم یؤمن أن یكون امرأة ، وإن تزوج رجال لم یؤمن أن یكون رجال
  )٣(.خنثى احتمل أن یكونا رجلین ، أو امرأتین 

زواج الخنثى المشكل موقوف، أي ال یحكم بصحتھ ، وال بطالنھ ، : وعند الحنفیة 
وال یفید الحل حتى تتضح حقیقتھ ، فإن ظھرت فیھ عالمات الرجولة ، وكان قد تزوج 

  )٤(. برجل تبین بطالن العقد امرأة حكم بصحة نكاحھ من حین العقد ، وإن كان قد تزوج

وعند الخرقي من الحنابلة نكاحھ صحیح ، والمرجع إلى كونھ رجال یرجع إلى قولھ 
  )٥(.، واختاره القاضي في الروایتین 

 أن الخنثى المشكل لم یتفق الفقھاء على القوالن ببطالن :یفھم من الخالف السابق
غي أن نحصر القول في مدى اعتبار نكاحھ، وإنما المسالة محل خالف ، ومن ثم ال ینب

الخنوثة عیبا في النكاح على الخنثى غیر المشكل تأسیسا على أن الخیار ال یكون إال في 
  .النكاح الصحیح، ألن نكاح الخنثى المشكل قال البعض بجوازه 

وبعد ھذا العرض المتقدم ننتقل إلى تجلیة آراء الفقھاء في مدى اعتبار الخنوثة عیبا 
  .رأة طلب التفریق ، فنقول ، وباهللا التوفیق یجیز للم

                                                           

 )٤٣/ ٣(الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ١(
أن األول ھ��و ال�ذي ل��م تت�ضح ذكورت��ھ ، وال   : ث�ي الم��شكل ، وغی�ر الم�شكل    معی�ار التمیی�ز ب��ین الخن  ) ٢(

  .أنوثتھ ، أما غیر المشكل فھو الذي وضحت ذكورتھ ، أو انوثتھ وفق معاییر ذكرھا الفقھاء 
  )٣٥٠ / ١( الروض المربع لمنصور بن یونس البھوتي ، بتصرف یسیر 

 ١٧٥ / ٣( ، أسنى المطالب  ) ٨/١٥٢( اإلنصاف ،) ١/١٣٣(، القوانین الفقھیة ) ٤/٢٠٤(الذخیرة )٣(
  ) .٣٤١ / ٤( ، مغنى المحتاج ) 
 / ٦( لجنة علم�اء برئاس�ة نظ�ام ال�دین البلخ�ي      / ، الفتاوى الھندیة ، تألیف      ) ٨٣ / ٣( البحر الرائق   )٤(

٤٣٩ (  
  ) ٢٠٨ / ٧( ، المغني  ) ٢٧٢ / ٥( شرح الزركشي ) ٥(
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  : اختلف الفقھاء في مدى اعتبار الخنوثة عیبا یجیز للمرأة طلب التفریق على قولین 

یرى أصحابھ أن الخنوثة عیب یثبت للمرأة حق التفریق بھ ، وبھذا  : القول األول
  )١(.یعة اإلمامیة في قول الحنفیة ، والشافعیة في قول ، والحنابلة في األظھر، والش: قال 

یرى أصحابھ أن الخنوثة لیست بعیب ، ومن ثم ال یثبت للمرأة حق  : القول الثاني
التفریق بسببھا من الرجل إذا وجدتھ كذلك ، ومحل كالمھم إذا وضحت ذكوریتھ وعالمة 

ة المالكیة ، والشافعیة في األظھر ، والحنابل: ذلك أن یبول من مبال الرجال وبھذا قال 
  )٢(.في وجھ ، والشیعة اإلمامیة في الراجح 

  :األدلة 

استدلوا على ما ذھبوا إلیھ من أن للمرأة حق :  أدلة أصحاب القول األول :أوال 
  :طلب التفریق إذا وجدت زوجھا خنثى ، بالمعقول بما یلي 

إن الطباع السلیمة تنفر ممن كان ھذا حالھ ، وھذا من شأنھ أن یؤثر على : قالوا 
ستمتاع الذي یعد من أھم مقاصد النكاح ، فأشبھ األبرص ، كما أن في الخنوثة نقصا ، اال

  )٣(. وعارا تأباه النفوس السلیمة 

استدل القائلون بعدم إعطاء المرأة حق التفریق لعیب الخنوثة في الرجل : ثانیا 
  :بالمعقول بما یلي 

حصیل مقصود النكاح إن وجود عیب الخنوثة في الرجل لیس بمانع من ت : قالوا -١
  .وھو االستمتاع ، كما أنھ ال یخشى تعدیھ ، فلم یثبت بھ حق الخیار ، كالعمى والعرج 

أن غایة ما فیھ أن فیھ خلقة زائدة ، كأصابع الید الزائدة ، ومثل ھذا ال یثبت بھ  -٢
 )٤(الخیار

                                                           

 / ٦( ، نھای��ة المحت��اج   ) ٢٣ / ٣( ش��یة ال��شلبي عل��ى تبی��ین الحق��ائق    ، حا ) ١٠٤ / ٥( المب��سوط ) ١(
، ت��صحیح الف��روع ، لع��الء ال��دین عل��ي ب��ن      )٨/١٩٦(، اإلن��صاف  ) ٧/٢٣٦(، ال��نجم الوھ��اج   ) ٣١١

( زین الدین العاملي / ، الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة ، للشیخ  ) ٢٨٥/ ٨(سلیمان المرداوي 
٢٩١ / ٣(  
،  ) ٤٤٩ / ٢( ، المھ�ذب     ) ٢٣٦ / ٣( ، شرح مختصر خلیل للخرش�ي       ) ٣/٤٨٥(ھب الجلیل   موا) ٢(

 ٣( ، الروضة البھی�ة  ) ٢٨٥ / ٨( ، الفروع وتصحیح الفروع   ) ١٨٦ / ٧( ، المغني   ) ٩/٢٩٣(البیان  
 /٢٩١(  
(  الك�افي  ، ) ١٨٦ / ٧( ، المغني  ) ٢٦٣/ ٣(، شرح جالل الدین المحلي )٦/٣١١(نھایة المحتاج   ) ٣(
٤٣ / ٣(  
، الشرح الكبی�ر عل�ى م�تن المقن�ع ،  لعب�د ال�رحمن ب�ن                 )٤/٣٤١(، مغني المحتاج    )٢/٤٤٩(المھذب  ) ٤(

 )٦/١٧١(، المبدع )٧/٥٧٩(محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الحنبلي 
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ني من أن بالنظر إلى ھذه المسألة نجد أنھ وفقا لما بینھ أصحاب القول الثا : المختار
الخنثى إذا ظھر فیھ ما یغلب أحد جنسیھ على اآلخر بأن حكم بذكوریتھ وفقا لما وضعھ 
الفقھاء من عالمات في ذلك ، فإنھ ال یشك في اختیار ھذا القول واعتبار الخنوثة لیست 
بعیب لكن ھذا األمر قد نسلم بھ إذا كان أمر معرفة حقیقة الخنثى یكون وفقا لما ذكره 

لیھم الرحمة، لكن بالرجوع إلى المصادر الطبیة نجد أن االطباء ال یعولون فقھاؤنا ع
على ذلك فحقیقة الخنثى عندھم ال تعرف ، إال بعد الكشف على غدده التناسلیة ، ومن ثم 
فمع تقدیري الشدید لما قالھ فقھاؤنا ، إال أني أرى أن الخنوثة تبقى عیبا یبیح للمرأة حق 

ھ ال یعطى لھا ھذا الحق إال بعد أن یقول الطب كلمتھ ، فإن مكنھ طلب التفریق ، إال ، أن
الطب من تغلیب معالم الذكورة ، فال مجال للتفریق بالعیب ، وإال ثبت لھا الحق في 
التفریق ، وإن كان السادة الحنفیة قد ارتأوا إعطاؤه أجل العنین إن لم یصل إلي امراتھ، 

  . لھ فیھا العالج ، وتصحیح جنسھ ، واهللا أعلم فإني أرى إعطاؤه نفس المدة حتى یتسنى

  الفرع الخامس

  آراء الفقھاء في التفریق بین الزوجین لعقم الزوج

قبل أن ندخل إلي بیان آراء الفقھاء في التفریق بعیب العقم نوضح معنى العقم في 
  .اللغة، واالصطالح 

  :تعریف العقم في اللغة واالصطالح : أوال 

  :  تعریفھ في اللغة 

َھْزمٌة تقُع ِفي الرَِّحم َفَلا َتْقَبُل الولَد ، وَرِحٌم َعِقیٌم وَعِقیمٌة : الَعْقُم والُعْقُم، ِباْلَفْتِح َوالضَّمِّ
َلا ُیولد َلُھ ، وقد ورد العقم في اللغة : َمْعقومٌة، والجمُع َعقائُم ، وُعُقٌم، َورجل َعقیم وَعقام

ال ُتلقح سحابًا :  َلا ترد على َصاحبَھا خیرا ، وریٌح َعقیٌمَأي: بمعان أخرى ،  فالدُّنیا َعِقیم
وال شجرًا، َوَعْقٌل َعِقیٌم َلا َیْنَفُع َصاِحَبُھ َواْلُمْلُك َعِقیٌم َلا َیْنَفُع ِفي َطَلِبِھ َنَسٌب َوَلا َصَداَقٌة َفِإنَّ 

  )١(.ٌم َلا َھَواَء ِفیِھ َفُھَو َشِدیُد اْلَحرِّالرَُّجَل َیْقُتُل َأَباُه َواْبَنُھ َعَلى اْلُمْلِك ، َوَیْوٌم َعِقی

لم ُیعن فقھاء الشریعة بوضع تعریف للعقم ، إكتفاء  :  تعریفھ في اصطالح الفقھاء
بمعناه اللغوي ، إذ ال یخرج مفھومھ عندھم عن معناه في اللغة ، فھم یطلقون العقم على 

  .من ال یولد لھ

                                                           

حاح ت�اج   ، ال�ص  ) ٤٢٤/ ٢(، المصباح المنیر ف�ي غری�ب ال�شرح الكبی�ر            ) ٤١٢/ ١٢(لسان العرب   ) ١(
  )١٩٨٩/ ٥(اللغة وصحاح العربیة 
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 - َعاِقًرا ال َتِلُد ، َأْو َكاَن الزَّْوُج َعِقیًما ال ُیوَلُد َلُھ َفَلْو َكاَنْت : ففي الحاوي للماوردي
  )١(. َفال ِخَیاَر ِفیِھ ِلَواِحٍد ِمْنُھَما ؛ َألنَُّھ َمْظُنوٌن ، َوُربََّما َزاَل ِبَتَنقُِّل اِإلْنَساِن 

َب َلُھ َوَلا َمْن َلا َأَر: اللَّْخِميِّ:  عند حدیثھ عن حكم النكاح وجاء في التاج واإلكلیل
  )٢(ُیْرَجى َنْسُلُھ َفُھَو َلُھ ُمَباٌح َكاْلَعِقیِم 

َكاَن ِفي َبِني : َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِریَن َعْن َعِبیَدُة السَّْلَماِنيِّ  َقاَل  :وفي المحلي باآلثار
  )٣(. إْسَراِئیَل َعِقیٌم ال ُیوَلُد َلُھ 

فشل الحمل بعد مرور سنة كاملة من فإنھ یعني : وأما العقم في اصطالح األطباء 
  )٤(.المعاشرة الزوجیة 

عدم قدرة الرجل على اإللقاح بالرغم من إمكانیة الرجل : والعقم عند الرجل یعني 
  )٥(.من ممارسة العملیة الجنسیة 

  )٦( :أنواع العقم

 ).Sterility(العقم المطــلق  

اب غیر قابلة للعالج، منھا یعني العقم المطلق عدم إمكانیة حدوث حمل مطلقًا ألسب
  . على سبیل المثال عدم تكوین الرحم أو المبیضین ، أو الخصیتین 

  ).Infertility( العقم النسـبـي -

فیعني بأن ھناك عوائق للحمل یمكن عالجھا، وھذا النوع من العقم  : العقم النسبي
سنة ) ٤٥ - ١٥(من األزواج ما بین سن %) ١٥ - ١٠(أوضحت الدراسات بأن ما بین 

  .ویرغبون في اإلنجاب یعانون من ھذه المشكلة

  :ھناك نوعان من العقم النسبي 

  .وھو العقم الذي یصیب المرأة منذ بدایة حیاتھا الجنسیة أو زواجھا :عقم أولي

                                                           

  )٤٦٦ / ١١(الحاوي الكبیر ) ١(
   )١٨ / ٥( التاج واإلكلیل ) ٢(
  )٣٠٩ / ١١(المحلى ) ٣(
ھ��ذا التعری��ف لل��دكتور ع��دنان م��روة ذك��ره عن��د تقدمت��ھ لكت��اب العق��م عن��د الرج��ال والن��ساء ل��سبیرو    ) ٤(

   . ٧فاخوري ص 
  ٣٦المرجع السابق ص ) ٥(
 ، تغل�ب عل�ى العق�م ، لمحم�د رش�ید ش�حاده        ٩٧عبدالجلیل علي لفت�ھ ص  /  أسراره وحلولھ ، د  العقم) ٦(

   ٤٢ص 
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وھو العقم الذي یصیب المرأة بعد إنجاب طفل ، أو حتى بعد حدوث  :عقم ثانوي
  .لرحمحمل انتھى بإجھاض ، أو حمل خارج ا

ومسببات العقم الثانوي قد تتعلق بالزوج ، كما قد تتعلق بالزوجة ، أو بكلیھما معًا،  
  .وھناك نسبة من الحاالت ال نستطیع تحدید سبب معین لھا 

ھو محور البحث الذي یثیر التساؤل عن مدى حق الزوجة في :  والعقم المطلق 
  .ذا النوع من العقم طلب التفریق بینھا ، وبین زوجھا إذا كان مصابا بھ

  آراء الفقھاء في التفریق بین الزوجین لعقم الزوج: ثانیا 

اختلف الفقھاء في أحقیة المرأة للتفریق بسبب عقم الزوج ، ویمكن حصر ھذا 
  : الخالف في قولین 

:  یحق للمرأة طلب التفریق من الزوج المصاب بالعقم الدائم ، وبھ قال :القول األول 
،  واإلباضیة في الراجح ، وابن )٢(، واإلمام أحمد )١(ل الظاھر عنده الحطاب في مقاب

تیمیة ، وابن القیم ، والحسن البصري ، وھو مقتضى قول الذین لم یحصروا العیوب في 
  )٣(.عدد معین ، كالزھري ، ومجمد بن الحسن ، وأبي البقاء العكبري ، وغیرھم 

ن الزوج المصاب بالعقم، وإن كان ال یحق للمرأة طلب التفریق م : القول الثاني
  ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة )٤(الحنفیة : عقمھ دائمًا ، وبھ قال جمھور الفقھاء من 

                                                           

 )٤٠٤/ ٣(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ١(
/ ٤(مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویة ، إلسحاق بن منصور بن بھرام، أبو یعقوب المروزي )  ٢(

أعجب إلي إذا عرف ذا : لمرأة وھو عقیم ال یولد لھ؟ قال أحمد       قلت الرجل یتزوج ا   : وجاء فیھ   ) ١٨٨٨
 .ألنھ ال یسعھ أن یغرھا، كما قال: من نفسھ أن یبین عسى امرأتھ ترید الولد ، ، قال إسحاق

، الفت�اوى الكب�رى الب�ن        ) ١٦٦ / ٥( ، زاد المع�اد     ) ١٨٦/ ٧(، المغن�ي     ) ٣٨٧ / ٦( شرح النیل   ) ٣(
  ) ١٩٨ / ٨( نصاف في معرفة الراجح من الخالف ، اإل ) ٤٦٤ / ٥( تیمیة 

لم یرد التنصیص على عقم الرجل صراحة ، كعیب یجیز للمرأة طلب التفریق بھ فیما اطلع�ت علی�ھ    ) ٤(
من مصادر للحنفیة بل نصوا على جملة من العیوب للرجل توسع فیھا الكاساني فعدھا خمسة عل�ى ح�ین               

َوَأمَّا ُخُلوُّ الزَّْوِج َعمَّا ِسَوى َھ�ِذِه اْلُعُی�وِب اْلَخْم�َسِة ِم�ْن اْلَج�بِّ،        : ائع  عدھا غیره ثالثة، جاء في بدائع الصن      
/ ٢(َواْلُعنَِّة َوالتََّأخُِّذ َواْلِخَصاِء َواْلُخُنوَثِة، َفَھْل ُھَو َشْرُط ُلُزوِم النَِّكاِح ؟ بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع             

َوَلا ِخَیاَر ِلَأَحِد ال�زَّْوَجْیِن ِف�ي َعْی�ٍب ِإلَّ�ا ِف�ي اْلَج�بِّ         ) ٩٥ / ٣( مختار  ، وجاء في االختیار لتعلیل ال     ) ٣٢٧
  .َواْلُعنَِّة َواْلِخَصاِء

وإن لم یرد التنصیص علیھ ، إال إن عبارة الكمال بن الھمام كشفت ع�ن م�وقفھم م�ن عق�م الرج�ل             : أقول  
فتح القدیر للكم�ال  . ُیْنِزُل ِلَجَفاِف َماِئِھ َلْم َیُكْن َلَھا َطَلُب اْلُفْرَقِة  َوَلْو َكاَن الزَّْوُج ُیَجاِمُع َوَلا      : حیث جاء فیھ    

، ومعلوم أن الذي یجامع وال ینزل لجف�اف مائ�ھ ال یت�صور من�ھ اإلنج�اب لعقم�ھ ،         ) ٣٠٠/ ٤(ابن الھمام   
 .ومن ثم فالعقم عندھم یعد عیبا في الرجل ، وإن لم ینص علیھ بصریح اللفظ 
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  )١(.في المعتمد في المذھب ، والظاھریة ، والزیدیة ، واإلمامیة ، واإلباضیة في قول 

  األدلة

، والمعقول على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا القول باألثر : أدلة القول األول 
  . من اعتبار عقم الرجل عیبا یثبت للمرأة حق طلب التفریق 

َبَعَث ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرُجًلا َعَلى السَِّعاَیِة : فبما روي َعِن اْبِن ِسیِریَن َقاَل: ثر أما األ
: َلا َقاَل: َأنََّك َعِقیٌم َلا ُیوَلُد َلك ، َقاَلَأْخَبْرَتَھا : َتَزوَّْجُت اْمَرَأًة، َفَقاَل: َفَأَتاُه، َفَقاَل

 )٢(.َفَأْخِبْرَھا، َوَخیِّْرَھا 

 أمر الرجل العقیم أن یخبر امراتھ بعقمھ – رضي اهللا عنھ –أن عمر  : وجھ الداللة
، فكان ذلك دلیال على أن عقم الزوج یعطي المرأة )٣(، واعتبر السكوت عن ذلك تدلیس 

  . ة ، وإال لما كان بإخبارھا بالعقم فائدة الحق في طلب الفرق

  :وأما المعقول فبما یلي 

أن للمرأة حقا في الولد ، ولھذا ال یعزل عن الحرة ، إال بإذنھا ، ولما كان الزوج  -١
العقیم ال یتصور منھ اإلنجاب كان للمرأة حقھا في طلب التفریق تمسكا بحقھا في 

 )٤(.اإلنجاب ، والذریة 
 ُیَنفُِّر الزَّْوَج اْلآَخَر ِمْنُھ ، َوَلا َیْحُصُل ِبِھ َمْقُصوُد النَِّكاِح ِمَن الرَّْحَمِة أن العقم َعْیٍب -٢

َواْلَمَودَِّة، لذا فھو أولى أن یكون موجبا للخیار، وقد أجاز بعض الفقھاء التفریق بعیوب 
ریق للعقم  ، فیكون التف)٥(أقل ضررا من العقم ، كالباسور ، والناصور ، والقروح السیالة

 .من باب أولى ، َوَما َأْلَزَم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َمْغُروًرا َقطُّ َوَلا َمْغُبوًنا ِبَما ُغرَّ ِبِھ َوُغِبَن ِبِھ  
َوالسُُّكوُت َعْنُھ ِمْن َأْقَبِح التَّْدِلیِس :  بشان العیب المنفر - رحمھ اهللا -  یقول ابن القیم 

یِن، َواْلِإْطَلاُق ِإنََّما َیْنَصِرُف ِإَلى السََّلاَمِة َفُھَو َكاْلَمْشُروِط َواْلِغشِّ، َوُھَو ُمَناٍف ِللدِّ
 )٦(ُعْرًفا

                                                           

)  ٧/١٧٨(، روض�ة الط�البین   )٤٧٠/ ٢(، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر      )٤/٤٣٣(ة    الذخیر) ١(
، ) ٢٩٠/ ٨(، الف�روع وت�صحیح الف�روع    ) ١٧٢/ ٦( ، المبدع في شرح المقن�ع     ٣٦٧كفایة األخیار ص    

،  البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار ، ألحمد بن یحیی ب�ن المرت�ضی            ) ٢٧٩ / ٩( المحلى  
   ) ٣٨٧ / ٦( ، شرح النیل  ) ٢٣٤ / ١٣( ، جامع المقاصد ، للمحقق الكركي  ) ٦٣  /٣( 
، عب��د  ) ٨١/ ٢(  م��ا ج��اء ف��ي العن��ین : أخرج��ھ  س��عید ب��ن من��صور ف��ي س��ننھ كت��اب الط��الق  ب��اب ) ٢(

   )١٦٢ / ٦( الرزاق في مصنفھ كتاب النكاح ، باب الرجل العقیم 
  )١٦٦ / ٥( زاد المعاد ) ٣(
  )٤٦٤/ ٥(ى الكبرى البن تیمیة الفتاو) ٤(
   )٢٨٥ / ٨( و ما بعدھا ، تصحیح الفروع  ) ٢٤ / ٢( المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد ) ٥(
   )١٦٦ / ٥( زاد المعاد ) ٦(
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 أن َمْن َتَدبََّر َمَقاِصَد الشَّْرِع ِفي َمَصاِدِرِه َوَمَواِرِدِه َوَعْدِلِھ َوِحْكَمِتِھ َوَما اْشَتَمَل  -٣
ة حق التفریق بسبب عقم الزوج متفق مع َعَلْیِھ ِمَن اْلَمَصاِلِح یدرك أن القول بإعطاء المرأ

 )١(.مقاصد الشریعة وقواعدھا السمحة ، والتي منھا رفع الحرج ، والضرر یزال
أن الزوجة التي تحققت ، أو یئست من عقم زوجھا، وھي بحاجة إلى األوالد  -٤

ككل إنسان لیس من العدالة أن نحرمھا حقا منحتھ إیاھا السماء ، ونحكم علیھا بالشقاء ، 
والحرمان من عاطفة األمومة مدى الحیاة بدون ذنب ، أو جنایة ، اللھم إال أن قدرھا 

 )٢(.ساقھا في یوم من األیام إلى االرتباط بھذا الرجل العاقر 
أن النسل مقصد من مقاصد الشرع في النكاح بل ھو من أھم مقاصده ، وعقم  -٥

عقیم ھو الزوج ، ألن أحد الزوجین یحول دون تحقیق ھذا المقصد خاصة إذا كان ال
الزوج یستطیع في حال عقم زوجتھ أن یتزوج امرأة أخرى فتنجب لھ ، أما الزوجة فال 

 )٣(تستطیع ذلك ، إال بالطالق 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من  : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانیا 
  : ، والمعقول عدم استحقاق المرأة لطلب التفریق بسبب عقم الزوج بالكتاب

 )٤()ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا :  ( فبقولھ تعالى  : أما الكتاب

أن ما یكون فوق طاقة اإلنسان وقدرتھ ال یحاسبھ اهللا علیھ ، ألنھ غیر  : وجھ الداللة
خاضع إلرادتھ واختیاره ، والعقم مما ال یدخل تحت إرادة الشخص ومشیئتھ ، ومن ثم ال 

 )٥(.، إذ لو عد عیبا لكان منافیا لمقتضى اآلیة الكریمة یعد عقم الرجل عیبا 

إن العقم لیس بید اإلنسان ، وال یكلف اهللا نفسا إال : بأن قولھم : ویناقش ھذا الدلیل 
بأن العقم وإن لم یكن بید اإلنسان ، فإن ھذا ال : وسعھا ھذا الكالم مرود ، والجواب علیھ 

لزوجة في ضرر بأن یمسكھا مع رغبتھا في یعطي الحق للشخص المصاب بھ أن یوقع ا
الفراق منھ بحثا عن الذریة والولد ، ألن الشریعة جاءت برفع الضرر ، ورفعھ ال یكون 

  .   إال بالحكم بالتفریق 

                                                           

  نفس الموضع : المرجع السابق ) ١(
ل��رحمن م��دى حری��ة ال��زوجین ف��ي الط��الق ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة دراس��ھ مقارن��ھ لل��دكتور عب��د ا      ) ٢(

  )٦٧٣/ ٢(الصابوني 
  )٦٧٢ / ٢( مرجع سابق : مدى حریة الزوجین في الطالق ) ٣(
   سورة البقرة٢٨٦اآلیة ) ٤(
، زاد المسیر في علم التفسیر ، ألبو الفرج عبد الرحمن ب�ن عل�ي ب�ن     ) ٧٣٧ / ١( تفسیر ابن كثیر    ) ٥(

   ) ٢٠٧ / ٩( ،   المحلى  ) ٢٥٥ / ١( محمد الجوزي  
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  :فبما یلي : وأما المعقول 

أن المقصود المستحق بعقد الزواج ھو االستمتاع ، وفقد الولد ال یخل بھذا  -١
 )١(.مرة المقصد ، إذ الولد ث

بأن القول بأن حق الزوجة محصور في الوطء واالستمتاع  : ویناقش ھذا الدلیل
غیر مسلم ، وذلك ، ألن النسل ھو القصد األسمى من الزواج في اإلسالم ، إذ جعلھ اهللا 

ْم ِمْن َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُك(تعالى من أعظم نعمھ على الناس قال تعالى 
  ، وقال أیضا في )٢(... )َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًلا َكِثیًرا َوِنَساًء 

َواللَُّھ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم ( معرض امتنانھ على خلقھ 
، أما )٣() َرَزَقُكْم ِمَن الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت اللَِّھ ُھْم َیْكُفُروَن َبِنیَن َوَحَفَدًة َو

الوطء ، والشھوة فھما ، وإن كانا مقصودین من ھذا العقد ، إال أن قصدھما لیس مقصد 
 اْلَمْقُصوُد َوَلْیَس: غایة ، وإنما مقصد وسیلة فقط ، ویقرر ھذ المعنى اإلمام السرخسي 

ِبَھَذا اْلَعْقِد َقَضاَء الشَّْھَوِة، َوِإنََّما اْلَمْقُصوُد َما َبیَّنَّاُه ِمْن َأْسَباِب اْلَمْصَلَحِة، َوَلِكنَّ اللََّھ َتَعاَلى 
 الدِّیِنیَِّة َعلََّق ِبِھ َقَضاَء الشَّْھَوِة َأْیًضا ِلُیَرغِّب ِفیِھ اْلُمِطیَع َواْلَعاِصَي اْلُمِطیَع ِلْلَمَعاِني

  )٤(َواْلَعاِصَي ِلَقَضاِء الشَّْھَوِة 

لم یرد دلیل من الكتاب ، أو السنة ، أو اإلجماع ، أو القیاس على جواز التفریق  -٢
 )٥(. بالعقم

بان القول بأنھ لم یرد دلیل على التفریق بالعقم قول غیر مقبول  : ویناقش ھذا الدلیل
  :من وجھین 

رضي - بعقم الزوج ثابت من قول ابن عمر بن الخطاب أن التفریق : الوجھ األول
  . والذي استدل بھ القائلون بالتفریق بعقم الزوج على ما سیأتي بیانھ -اهللا عنھ 

الطالق مرتان ( أن التفریق بعقم الزوج یندرج تحت قولھ تعالى : الوجھ الثاني 
سك العقیم زوجتھ إذ لیس من المعروف أن یم)٦() فإمساك بمعروف ، أو تسریح بإحسان 

وال یطلقھا رغم عدم رغبتھا في المقام معھ ، فتبقى محرومة من الولد ، فیتعین علیھ 

                                                           

 / ٦(  ،  ش��رح النی��ل  ٩ ١١٢ / ٥( ، ك��شاف القن��اع   ) ١٥٧ / ١٨( ، المب��سوط  ) ٤٣ / ٥ ( األم) ١(
٣٨٦ (   

   سورة النساء١اآلیة رقم ) ٢(
  سورة النحل٧٢اآلیة ) ٣(
 )١٩٤/ ٤(المبسوط ) ٤(
  )٦٣ / ٣( البحر الزخار ) ٥(
  سورة البقرة٢٢٩اآلیة رقم ) ٦(
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تسریحھا بإحسان ، فإن لم یفعل قام القاضي مقامھ في رفع الضرر عنھا إذ الضرر یزال 
 )١(.، كما ھو معلوم من القواعد الفقھیة 

جاب في كل ، فكما ال یجوز قیاس عقم الرجل على إیاس المرأة بجامع عدم اإلن -٣
 )٢(.للرجل رد نكاح المرأة بإیاسھا ال یجوز لھا طلب التفریق بعقم الزوج 

 بأن قیاس العقم على اإلیاس بجامع أن المرأة التي بلغت سن الیأس ال :ویجاب عنھ 
قیاس مع الفارق  ، وذلك ألن اآلیسة ھي التي انقطع عنھا حیضھا ، معلوم : یولد لھا 
قطعة النسل ال لكونھا عقیما ، وإنما لتقدم السن الموجب لذلك ، في حین أن العقیم بأنھا من

یكون في سن یسمح لھ باإلنجاب عادة ، وعلى ھذا فاآلیسة غیر العقیم ، إضافة إلى ذلك 
أن سن الیأس یمكن معرفتھ ، ولیس بصعب أن یعرف الرجل أن المرأة قد بلغت سن : 

ى المرأة عقم الرجل خصوصا إذا كانت ھي الزوجة الیأس ، أوال ، ولكن یخفى عل
  )٣(.األولى 

أن العقم یعد عیبا غیر مقطوع بھ ، أي مظنون ولیس بمتیقن ،  فقد یتزوج من  -٤
 )٤(.امرأة فال ینجب منھا ، ثم یتزوج بأخرى فتنجب  

بأن القول بأن العقم قد یزول بدلیل أن اإلنسان قد ال یولد لھ : ویناقش ھذا الدلیل 
ھذا من األمور النادرة ، والنادر ال یعول علیھ إذ : و شاب، ویولد لھ وھو شیخ  وھ

العبرة بالشائع الغالب ، وإنما ال یعول على ذلك ، ألن ما یقدره اهللا في المستقبل أمر 
مغیب عنا ال یمكننا الكشف عنھ ، وال یؤكد حصولھ في المستقبل ، وأما االستدالل بما 

  . بھم ال یجوز تعمیمھ ، والقیاس علیھ جرى لألنبیاء فھو خاص

أن العقم من األمور التي ال تعلم ، َفِإنَّ ِرَجاًلا َلا ُیوَلُد َلَأَحِدِھْم َوُھَو َشابٌّ، ُثمَّ ُیوَلُد  -٥
َلُھ َوُھَو َشْیٌخ، َوَلا َیَتَحقَُّق َذِلَك ِمْنُھَما، كما أنھ قد یرجى زوالھ ، فقد أنجب إبراھیم علیھ 

ھ ھاجر بعد ان كبرا في السن ، وولد لزكریا علیھ السالم بعد أن اشتعل السالم وزوجت
 )٥(. رأسھ شیبا ، وبلغ من الكبر عتیا 

ھذا الكالم من الممكن أن یكون مسلما بھ : بأن قولكم إن العقم ال یقطع بھ  : ویجاب عنھ 
إجراء فیما مضي ، أما في وقتنا الحاضر أصبح من السھل جدا القطع بالعقم عن طریق 

الفحوص ، والتحالیل الطبیة التي یظھر من خاللھا للطبیب احتمال اإلنجاب في حق 
  .الشخص لكونھ عقیما عقما نسبیا ، أو ضعف ذلك االحتمال لكونھ عقیما عقما مطلقا 

                                                           

 ، غم�ز عی�ون الب�صائر ف�ي ش�رح األش�باه والنظ�ائر ، ل�شھاب          )٤١ / ١( األشباه والنظائر للسبكي    ) ١(
  ٩ ٣٧ / ١( الدین الحسیني الحموي الحنفي  

   )١٤٦ / ٥( ، مطالب أولى النھى ) ١٨٧/ ٧(المغني ) ٢(
التفریق بین الزوجین للعیوب دراسة مقارن ب�ین الم�ذاھب الفقھی�ة ، وبع�ض الق�وانین العربی�ة لن�وال                 ) ٣(

  ٢١٧حكام عقم اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة لزیاد صبحي علي ص  ، أ٢٢٢محمد الشاكر ص
  )٤٠٤/ ٣(،    مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٣٤١/ ٩(الحاوي الكبیر )    ٤(
 )١٤٦/ ٥(، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ) ٤٣/ ٥(األم للشافعي ) ٥(
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بأن الشخص قد یولد لھ من امرأة ، وال یولد لھ : وأما قولھم بناء على ھذه المقدمة 
ال یصلح أن یكون دلیال على المقدمة السابقة ، ألن الرجل الذي من أخرى ، فھذا الكالم 

یولد لھ من امرأة ، وال یولد لھ من أخرى لیس عقیما ، إنما العقم قد یكون بالزوجة التي 
لم تلد ، وقد تكون ھذه الزوجة لیست عقیما في الحقیقة ، وإنما الحاصل بینھما ما یعرف 

 كمیاء الجسم بین الزوجین ، فإذا بحث عن حل بالعقم غیر العضوي نتیجة عدم توافق
مشكلة الرجل بزواجھ من أخرى رغبة في تحقیق النسل دون أن یطلق الزوجة االولى ، 

  .فما ذا تصنع تلك الزوجة إن سلب منھا حقھا في التفریق مع رغبتھا في النسل 

إنھ یترجح بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ ف : الترجیح
لي ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من إعطاء المرأة حق طلب التفریق بسبب عقم 

  :الزوج ، وذلك لما یلي 

  .قوة أدلة أصحاب ھذا القول ، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني  : أوال

 وكان ذلك بمحضر – رضي اهللا عنھ –لألثر الوارد عن عمر بن الخطاب  : ثانیا
لم ینكر علیھ أحد ، فاألخذ برأیھ أولى من االستدالل بالمعقول الذي من الصحابة ، و

استدل بھ أصحاب القول األول ، خاصة وأنھم استندوا في إثبات كثیر من العیوب باآلثار 
الواردة عن الصحابة ، فلماذا أخذوا بھا ھناك ، وتركوا أثر ابن عمر ھنا ، وھذا مما 

  )١(.ده بالتفریق للعیب مطلقا أنكره ابن حزم علیھم رغم عدم اعتدا

أن ھذا القول یتماشى مع قواعد الشرع ، والتي منھا الضرر األشد یزال  : ثالثًا
بالضرر األخف ، ففسخ النكاح ضرر ، والحكم على المرأة بالبقاء مع رجل عقیم ضرر 
أكبر ، ومع تعارض ھذین الضررین یعمل بالقاعد ، فیزال الضرر األشد بارتكاب 

  .األخف الضرر ب

أن من العیوب المتفق على فسخ النكاح بھا الجب ، والخصاء ، وكالھما  : رابعًا
راجعین إلى العقم ، فالمجبوب ال یمكن أن ینجب ، ألنھ ال یتأتى من الوطء مطلقا ، 
والخصي وإن كان یمني ، إال أن منیھ خال من الحیوانات المنویة ، ومن ثم ال یكون لھ 

  .وھو نفس المعنى الموجود في العقم قدرة على اإلنجاب ، 

                                                           

اِلُفوَن ُعَمَر ِفي َذِلَك، َفِمْن َأْیَن َوَجَب َتْقِلی�ُدُه ِف�ي اْلِعنِّ�یِن    َوُھْم ُیَخ: وجاء فیھ   ) ٢٠٧/ ٩(المحلى باآلثار   ) ١(
 ُدوَن اْلَعِقیِم َواْلَمْجُنوِن؟



 - ٣٤٧٨ -

ب اطا  

طا ورذا راض اا  ءف اورة وا   

ال تقتصر العیوب واألمراض التناسلیة عند الرجل على ما ذكره الفقھاء قدیما بل إن 
ة عند الرجل ، ھناك عیوبا ، وأمراضا استجدت، ولھا أثرھا الكبیر على الناحیة التناسلی

ولذا البد من بیانھا ، وتوضیحھا ، وما قالھ الطب بشأنھا ، ثم أتبع ذلك ببیان الموقف 
  :الفقھي من حق المرأة في التفریق بھذه العیوب ، وذلك من خالل الفرعین التالیین 

  األمراض التناسلیة الذكوریة في میزان الطب المعاصر:  الفرع األول 

الفقھاء من حق المرأة في التفریق بالعیوب التناسلیة موقف : الفرع الثاني 
  .المعاصرة 

  الفرع األول

  األمراض التناسلیة الذكوریة في میزان الطب المعاصر

قبل أن أبین األمراض التي تصیب الجھاز التناسلي عند الذكور ، فإنھ یحسن أن 
  .ض تنعرض أوال لمكون الجھاز التناسلي الذكري الذي یتعرض لھذه األمرا

  :مكونات الجھاز التناسلي الذكري 

یتكون الجھاز التناسلي الذكري في الذكر من القضیب ، وكیس الصفن الذي یحتوي 
، والبربخ ، والقنوات الناقلة ، والغدد ) أوعیة دمویة ، أعصاب ( الخصیتین وملحقاتھما 

  .الملحقة بھا 

جدار سمیك من نسیح یتكون من ثالثة أجسام من نسیج إسفنجي یحیطھا  : القضیب
لیفي أبیض اللون، ویطلق على الجسمین األساسیین إسم األجسام الكھفیة بینما الجسم 
الثالث األصغر إسم الجسم االسفنجي ، تمر قناة مجرى البول األمامیة خالل الجسم 

  .اإلسفنجي ، وتنتھي بفتحة قناة مجرى البول الخارجیة 

 من العضالت الال إرادیة یحتوي كیس مكون من جلد ، وطبقة: كیس الصفن 
  .الخصیتین وملحقاتھما 

تماثل المبیض في المرأة ، ووظیفتھا إنتاج الحیوانات المنویة ، وإفراز  : الخصیة
  .ھرمون الذكورة ، ویقوم نوعان مختلفان من الخالیا بأداء كل وظیفة 

یھا بالخصیة جسم یتكون من قناة ناقلة ملتفة حول نفسھا تتصل إحدي نھایت : البربخ
  .، واألخرى بالوعاء الناقل للمني 
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أنبوبة دقیقة تمتد من البربخ إلى أعلى لتدخل تجویف البطن  : الوعاء الناقل للمني
حیث تتحد مع قناة الحویصلة المنویة ، لتكون قناة أخرى تسمى قناة القذف التي تخترق 

  .غدة البروستاتا لتصب في قناة مجرى البول الخلفیة 

 % ٥وھي التي تفرز السوائل المنویة حیث یتكون إفراز المني من  : الملحقةالغدد 
سوائل تنتجھا الغدد الملحقة ، وھما  % ٩٥حیوانات منویة تنتجھا الخصیتان ، و

  .الحویصلة المنویة ، وغدة البروستاتا 

وتتصل بالمثانة من أعلى ، وتنتھي في آخرھا بفتحة البول : قناة مجرى البول
الجزء األول :  ، وتنقسم قناة مجرى البول في الذكور تشریحیا إلى جزئین الخارجیة

القریب من المثانة ، ویسمى قناة مجرى البول الخلفیة ، وتحیطھ غدة البروستاتا ، وتفتح 
قناة مجرى البول األمامیة : فیھ قناة القذف ، وقنوات البروستاتا ، أما الجزء الثاني 

  )١(.ضیب لینتھي بفتحة البول فیخترق الجسم اإلسفنجي للق

وبعد أن تعرفنا على تكوین الجھاز التناسلي الذكري ، أوضح أبرز األمراض التي 
  .تصیب ھذا الجھاز التناسلي الذكري ، وأعقبھا ببیان الموقف الفقھي منھا 

تتعدد األمراض التي تصیب الجھاز التناسلي ، : أنواع األمراض التناسلیة الذكوریة 
ذا المطلب بصدد استقصاء جمیع األمراض التي تصیب الجھاز التناسلي ولست في ھ

الذكري فھذا مما یطول ذكره ، ولكن سأذكر  نماذج  لألمراض التناسلیة عند الرجل ، 
وھي نماذج متنوعة أركز في ھذا المطلب على أھمھا ، ثم أتبعھا في مطلب مستقل ببیان 

  .موقف الفقھاء من التفریق بھذه العیوب 

توجد العدید من األورام التي تصیب الجھاز  : أورام الجھاز التناسلي الذكري: وال أ
سرطان الخصیة ، وسرطان البروستات ، وفیما یلي : التناسلي الذكري ، ومن أشھرھا 

توضیح لماھیة ھذین المرضین ، وأسبابھما ، وما یترتب علیھما من مضاعفات ، ومدى 
  .إمكان عالجھما 

یصنف بأنھ أحد أمراض الخصیة الغیر خطرة بالنسبة : صیة  سرطان الخ–أ 
من مجموع مرضى  % ١ألنواع السرطان األخرى ویمكن عالجھ، حیث یصیب 

  .السرطان

ألم في  ثقل كیس الصفن ، تضخم ، أو تكتل في إحدى الخصیتین ،: األعراض 
یس الصفن تكّون السوائل داخل ك الظھر، أو البطن، أو المنطقة السفلى تحت البطن،

 .فجأة، ألم أو تضخم في الثدیین

                                                           

 وم�ا  ٦٣عب�د ال�رحیم عب�د اهللا ص     / كل ما تحتاج معرفتھ عن األمراض المنقول�ة جن�سیا د            : یراجع  ) ١(
  وما بعدھا٣٧ة ص عبد الحمید القضا/ بعدھا، األمراض الجنسیة عقوبة إلھیة د 
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 وجود تاریخ وراثي من أمراض الخصیة في العائلة، أو لمتالزمة :األسباب 
انقسام الخالیا المفاجئ بشكل متزاید وغیر معتاد داخل الخصیتین، وانقسام  ، كلینفیلتر

 .الخالیا عادة ھو ما یسبب السرطان بكافة أنواعھ

  :صاص أن عالج سرطان الخصیة یكون بالطرق التالیة یبین أھل االخت : العالج

عادة ما تكون الجراحة ھي العالج الرئیسي عند ح�دوث س�رطان            : العالج الجراحي   
ف��ي الخ��صیة، وی��تم ذل��ك إلزال��ة الخ��صیة ال��سرطانیة، وی��تم التأكی��د أحیان��ًا عل��ى خی��ارات    

 ویمكن  ، ي من البطنالجراحة في بعض الحاالت إلزالة الغدد اللیمفاویة في الجزء الخلف
إجراء ھ�ذه الجراح�ة ف�ي نف�س الوق�ت ال�ذي ی�تم فی�ھ استئ�صال الخ�صیة أو إج�راء عملی�ة                         
جراحی��ة أخ��رى ف��ي وق��ت الح��ق، وھ��و یمك��ن أن یك��ون ج��زءًا م��ن الع��الج ف��ي المراح��ل   
المبك��رة للم��رض، كم��ا یمك��ن اللج��وء إل��ى الجراح��ة بع��د الع��الج الكیمی��ائي ، وتزی��ل تل��ك    

ل��ذي یبق�ى بع��د استئ�صال الخ�صیة، وق��د ی�تم ذل��ك عن�دما ال ی��ستجیب      الجراح�ة ال�سرطان ا  
  المریض تماًما للعالج الكیمیائي الذي یتم بعد استئصال الخصیة

یتم ھذا العالج عن طریق استخدام إش�عاعات عالی�ة الطاق�ة ، كاألش�عة        : العالج اإلشعاعي 
عي بع�د عملی�ة استئ�صال    السینیة لقتل الخالیا السرطانیة، وقد یتم اس�تخدام الع�الج اإلش�عا      

الخصیة، ولك�ن ھن�اك آث�ار جانبی�ة ق�د تح�دث أثن�اء الع�الج اإلش�عاعي ، كالغثی�ان والتع�ب             
واحمرار الجلد، وأیًضا یؤثر ھ�ذا الع�الج عل�ى إنت�اج الحیوان�ات المنوی�ة وبالت�الي س�یؤثر                    

  .على الخصوبة عند الرجال

 األدوی�ة الكیماوی�ة لقت�ل الخالی�ا     في ھذا النوع من الع�الج ی�تم اس�تخدام      :  العالج الكیماوي 
السرطانیة، ویساعد ھذا العالج في ش�فاء ال�سرطانات المنت�شرة ف�ي جمی�ع أنح�اء الج�سم،                  
وقد یستخدم األطباء العالج الكیماوي قب�ل أو بع�د عملی�ة استئ�صال العق�د اللیمفاوی�ة، وق�د                 

قدان الشعر وزیادة تحدث آثار جانبیة عند استخدام العالج الكیماوي ، كالتعب والغثیان وف
  ١.خطر حدوث االلتھابات، وأیًضا قد یسبب ھذا العالج حدوث عقم عند بعض الرجال 

عندما تتم إزالة إحدى الخصیتین، ع�ادة ال         : آثار ھذا المرض على المعاشرة ، واإلنجاب      
یكون ھناك أي تأثیر على الوظیفة الجنسیة للرجل معظم الوقت، تنتج الخصیة المتبقیة ما       

ي م��ن ھرم��ون الت��ستوستیرون والحیوان��ات المنوی��ة للتع��ویض ع��ن الخ��صیة الت��ي ت��م    یكف��
لذلك یكون الرجل قادرًا على االنتصاب والقذف ، كما كان یفعل م�ن قب�ل، ولك�ن                 . إزالتھا

ت��ؤثر إزال��ة كلت��ا الخ��صیتین عل��ى الوظیف��ة الجن��سیة للرج��ل إذ ف��ي ھ��ذه الحال��ة ال ی��ستطیع  
 المسئول عن االنتصاب ، ومن ثم تقل الرغبة الجنسیة جسده إنتاج ھرمون التستوستیرون

ل��دى الرج��ل وق��د یك��ون م��ن ال��صعب علی��ھ االنت��صاب وم��ع ذل��ك یمك��ن أن ی��ساعد ع��الج   

                                                           

 وم�ا بع�دھا ،   ٣٢ھیلین بی�ر ، نی�ل بری�دي ص      / الدلیل العملي للسرطان عند الرجال ، تألیف        : یراجع   ١
 ، ال���سرطان ، ٧٥م���روان رف���اعي أخ���صائي جراح���ة األورام ص  . ال���سرطان م���رض قاب���ل لل���شفاء د  

   وما بعدھا٦٥أسامھ فاروق حسن ص. لنیكوالس جیمس ، ترجمة د 
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استبدال التستوستیرون في استعادة الوظیفة الجنسیة وم�ن ھ�ذا یالح�ظ أن الط�ب ل�م یج�زم        
ة حتى في حالة في بأن إصابة الرجل بسرطان الخصیة ینھي قدرتھ على المعاشرة الجنسی

  .حالة استئصال الخصیتین معا ، فإن العجز الجنسي ال یكون لدیھم كامال 

 فإنھ یمك�ن أن ی�ؤثر س�رطان الخ�صیة     : أما عن تأثیر ھذا المرض على القدرة اإلنجابیة 
عل�ى الخ�صوبة ولع�دة أش�ھر قب�ل ت��شخیص اإلص�ابة ب�ھ ، ویمك�ن أن ُیح�دث تغی�رات ف��ي           

رون، وك��ذلك یمك��ن أن ُیح��دث تلف��ًا جینی��ًا لخالی��ا الحیوان��ات  م��ستویات ھرم��ون الت��ستوستی
المنویة ، وكال األمرین یجعالن من الصعب حدوث الحمل ، كما أن األورام الناجمة ع�ن               

سرطان الخصیة یمكن أن تلحق الضرر بأجزاء الخصیتین التي تصنع الحیوانات المنویة             
صیة واحدة وی�تم إزالتھ�ا م�ن أج�ل          ، ولما كان معظم الرجال قد یصابون بالسرطان في خ         

العالج، فإنھ بالنسبة لھ�ؤالء الرج�ال ف�إن ذل�ك ال ی�ؤثر عل�ى ق�درتھم عل�ى اإلنج�اب، لك�ن                   
بالن��سبة لل��بعض اآلخ��ر ف��إن الخ��صیة األخ��رى ق��د ال تعم��ل ب��شكل جی��د مم��ا یقل��ل م��ن             

وق��د یك��ون بع��ض الرج��ال م��صابین بال��سرطان ف��ي الخ��صیتین مع��ًا ، وت��تم        . خ��صوبتھم
 لعالج السرطان، وھؤالء سیعانون من العقم ولن یكونوا قادرین على اإلنج�اب ،              إزالتھما

وفي حاالت نادرة قد تحتاج الغدد اللیمفاویة الموجودة ف�ي ال�بطن إل�ى إزالتھ�ا ع�ن طری�ق         
الجراح��ة لع��الج غی��ر ال��ورم المن��وي وھ��ذه الجراح��ة ق��د ت��سبب الق��ذف إل��ى ال��وراء أو م��ا   

لحالة ال یتمكن الشخص من إنجاب األطفال عن طریق یعرف بالقذف الرجعي، وفي ھذه ا
  (١) .العالقة الزوجیة 

ھو ورم خبیث یصیب الرجال بعد سن ال�ستین ، ون�ادرا             : سرطان البروستات : ب   
ما یصیب ما تقل أعمارھم عن ھذا الحد ، وھو مرض خطیر سریع االنتشار في المنطقة  

عظام ، ویزداد نمو الورم مع زیادة ھرمون واألنسجة المجاورة لھ ، وینتشر إلى الرئة وال
  .األندروجین ، ویقل مع ھرمون األوستروجین 

احتب��اس الب��ول ، ح��دوث ت��ضخم وت��صلب ف��ي غ��دة       : تتمث��ل فیم��ا یل��ي    : أعراض��ھ
البروس��تات ، آالم ف��ي منطق��ة أس��فل الظھ��ر وخاص��ة عن��د التب��ول ، ال��شعور بحرق��ة أثن��اء  

ب��ولي حی��ث ی��شعر الم��ریض بحاج��ة ملح��ة إل��ى   التب��ول ، تع��دد م��رات التب��ول ، الزحی��ر ال 
التب��ول دون أن یخ��رج من��ھ الب��ول إال ب��شكل قط��رات قلیل��ة ج��دا ، عن��دما ینت��شر الم��رض    

 . یحدث تكور مرضي للعظام 

تختل��ف س��بل ع��الج س��رطان البروس��تاتا م��ن حال��ة إل��ى   : ع��الج س��رطان البروس��تاتا
  :ي أخرى ، وأشھر طرق لعالج سرطان البروستاتا تتمثل فیما یل

                                                           

إب�راھیم زھ�ران ردا   /  الزواج واإلنجاب من لیس لدیھ خصیتان ؟ وما ھي الطریق�ة ؟ د      ھل یستطیع ) ١(
استئصال (  ، مقال بجریدة الیوم السابع بعنوان ٢٠١٥ / ٥ / ٢٨على سؤال من خالل موقع إسالم ویب  

 ، ھ��ل یمك��ن أن ت��ؤدي خ��صیة واح��دة وظیف��ة  ٢٠١٤ / ٨ / ١٤بت��اریخ ) الخ��صیتین ال یمن��ع االنت��صاب 
 ن موقع صحتي دوت كومخصیتی
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ویقصد بھ االستئصال الجذري للسرطان ، وال یتحقق ذل�ك           : العالج الجراحي : أوال  
، إال باستئصال كامل للبروستاتا شامال الحافظة ، وقناة مجرى البول التي بداخلھا ، وكذا 
الجزء الذي یعلوھا من عنق المثانة والحویصالت المنوی�ة ، والج�زء األخی�ر م�ن الوع�اء            

وقد شھد علم العالج اإلشعاعي طف�رات       : العالج اإلشعاعي : ثانیا   القاذفة   الناقل ، والقناة  
عظیمة بظھور تكنولوجیا متقدمة تصوب الشعاع المفرد إلى موضع الورم الخبیث بدقة ، 

  .وتجعلھ مركزا على ھدفھ دون تبعثر یضیع التأثیر ، ویتلف األنسجة السلیمة 

 بالھرمونات على الحد من إف�راز ھرم�ون         یساعد العالج  : العالج الھورموني : ثالثا  
ی�ؤدي الع�الج الھرم�وني إل�ى        التستوستیرون الذي یدعم نمو خالی�ا س�رطان البروس�تاتا ،            

موت خالیا سرطان البروستاتا أو نموھا ببطء ، وقد یتضمَّن العالج الھرم�وني ل�سرطان               
  ١.صیتینالبروستاتا تناُول األدویة أو ربما إجراء عملیة جراحیة الستئصال الِخ

   :آثار ھذا المرض على المعاشرة ، واإلنجاب

أما عن تأثیر استئصال غدة البروستات جراحیا على القدرة الجنسیة لدى الرجال، 
محمد إمبابي استشاري أمراض الذكورة أن تلك الجراحة ال تمثل أي دور / فیوضح د 

نتصاب العضو الذكري یذكر على العملیة الجنسیة ، فغدة البروستات ال یرتبط عملھا با
بل تتم عملیة االنتصاب بصورة طبیعیة بعد استئصال البروستاتا ، لكن المشكلة الحقیقیة 
تكمن في عدم حدوث قذف للسائل المنوي بعد استئصال البروستات ، ألّن غدة 

  .البروستات تفرز السائل الذي تتغذى علیھ الحیوانات المنویة

كالم على إطالقھ ، ولكن بالرجوع إلي بعض وقد ذكر الدكتور اإلمبابي ھذا ال
المصادر الطبیة فإن لي أن أنوه أن استئصال البروستات جراحّیًا یمكن أن تسبب 
الضعف الجنسي كأحد آثارھا الجانبیة، في حال تعّرض األعصاب التي تتحّكم في عملیة 

الغدة ، إذا االنتصاب أثناء الجراحة إلصابة غیر مقصودة، نظرًا لتجاورھا الشدید مع 
حصل ذلك یمكن أن یتسبب الضعف الجنسي بدرجات متفاوتة یصل إلى حّد العجز 

  )٢(.الجنسي التام حسب حالة تضرر األعصاب التي تؤثر على االنتصاب

وأما عن تاثیر ھذا المرض على القدرة على اإلنجاب فنجد أنھ في حالة التدخل الجراح�ي              
ارتج��اع ال��سائل  ف��ي أغل��ب االحی��ان ب��سبب  العق��م إلستئ��صال البروس��تاتا فإنھ��ا ت��ؤدي ال��ي 

وم��ا یحمل��ھ م��ن حیوان��ات منوی��ة إل��ى داخ��ل المثان��ة ب��دال م��ن    أثن��اء عملی��ة الق��ذف المن��وي

                                                           

 وما بعدھا ، دلی�ل    ٢٥٥إسماعیل الحسیني ص    . موسوعة األمراض التناسلیة والبولیة والجلدیة ، د        ) ١(
  . وما بعدھا  ٩٣عادل عمر ص . القارئ العربي إلى أمراض البروستاتا ، د 

 الرجول��ة ،  وم��ا بع�دھا ، البروس��تاتا وأس�رار  ١٤٣ك�ل ش�يء ع��ن البروس�تناتا لت��شیت كنینجھ�ام ص     ) ٢(
 ، استئ�صال البروس�تاتا ال ی�ؤثر عل�ى الق�درة الجن�سیة مق�ال ف�ي           ٩٤محم�ود س�امي أبوری�ة ص      / للدكتور  

 م ، كیف تتأثر العالقة الزوجیة بعد استئصال ٢٠١٥جریدة الیوم السابع بتاریخ السادس من نوفمبر عام       
  .البروستات موقع صحتي على شبكة االنترنت 
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فق�دان الق�درة     ھذا االرتجاع للسائل المنوي یعني    . الخروج من القضیب أثناء عملیة القذف     
الج�سم م�ن إنت�اج ھرم�ون       كما أّن العالج الھرموني الذي یھدف إلى منع         على اإلنجاب  ،     

  ١ .الذكورة التستوستیرون، ُیمكن أن یؤّدي إلى العقم وتحفیز إنتاج الخالیا السرطانّیة

 ع�دوى   عب�ارة ع�ن  : واألم�راض المنقول�ة جن�سیا ھ�ي     : انیا األمراض المنقولة جنسیا    ث 
تنتقل من شخص إلى آخر من خالل االتصال الجسدي الحمیم بما فی�ھ الممارس�ة الجن�سیة        

 تنت��شر األم��راض المنقول��ة جن��سیًا ب��شكل واس��ع حی��ث ت��شیر تق��دیرات منظم��ة ال��صحة      ،
  العالمیة إلى أن ما یتجاوز ملیون حالة یتم تسجیلھا كل یوم حول العالم

مرض الزھري ، والسیالن ، والكالمیدیا ، : ومن األمراض المنقولة جنسیا 
دز ، وفي تقدیري ال ومرض الھربس التناسلي ، ومرض نقص المناعة المكتسب اإلی
 :حاجة إلي التحدث عن كل ھذه األمراض ، وسأكتفي بمثالین منھا 

ھو عبارة عن مرض تناسلي خطیر تسببھ عدوى بكتیریة من  :  مرض الكالمیدیا-١
 ، وھذا المرض یوضع على رأس قائمة األمراض Chlamydia trachomatisنوع 

  .ید من المضاعفات الصحیةالتناسلیة التي تصیب كال الجنسین وتسبب العد

وھذا المرض یعد المرض الجنسى ، أو التناسلى األكثر شیوعًا بین الشباب 
والمراھقین ، ویصیب النساء بنسبة أكبر من الرجال ویسبب لدیھن العقم إذا لم یتم 

وقد یسبب تلف  التھابات میكروبیة فى الحوض عالجھ مبكرًا حیث یصیب الرحم ویسبب
  .فى قنوات فالوب

بأنھ المرض المعدي الصامت ، ألنھ : یعرف مرض الكالمیدیا  : أعراض المرض
من المصابین من  % ٥٠من النساء المصابات بھ وفى  % ٧٥ال یظھر أي أعراض في 

  الذكور

  :أعراض خاصة بالرجال 

  .الشعور بحرقان عند التبول

ثم خروج إفرازات من القضیب وتكون ھذه اإلفرازات على ھیئة سائل شفاف 
  .یتحول تدریجیًا إلى اللون األبیض مثل اللبن

  .اإلحساس بثقل فى بالخصیتین

وتسبب الكالمیدیا المتقدمة عدوى الزائدة الدودیة والقلب والكبد ، باإلضافة إلى 
   .انتقال العدوى عند الرجال لمنطقة البربخ والتسبب في العقم 

                                                           

 ، موق�ع  ٧١ ، دلیل القارئ  العرب�ي إل�ى أم�راض البروس�تاتا ص     ٦٦رجولة ص البروستاتا وأسرار ال   ١
 صحتي مقال بعنوان سرطان البروستاتا ھل یسبب العقم ؟
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  :طرق العالج 

الجنسیة الشرعیة واالبتعاد عن الزنا أو بتحرى العالقات الوقایة من المرض، 
  .الشذوذ أو الجنس الشرجى

  .استعمال الواقى الذكرى عند المعاشرة قد یقى من اإلصابة

 ٥٠٠ Azrolid مجم٥٠٠أقراص أزرولید  : استخدام مضاد حیوى عن طریق الفم
mg  ١(. أیام ٣قرص واحد بعد أو قبل األكل بساعتین على األقل یومیا لمدة(  

تحدث العدوى بداء السیالن عن طریق نقل البكتریا باالتصال الجنسي  : سیالنال-٢
الذي یصیب كلا من الذكور واإلناث  وغالًبا ما یؤثر السیالن على الحالب، والشرج، 
والحلق في اإلناث، یمكن للسیالن إصابة عنق الرحم أیًضا، وأكثر وسائل انتشارھا 

مھبلي ، أو الفموي ، أو الشرجي ، ولكن تصل شیوًعا من خالل االتصال الجنسي ال
العدوى للموالید من األمھات المصابة أثناء عملیة الوالدة ، وغالًبا ما یصیب داء السیالن 

 .العینین في الموالید

تشتمل عالمات ومؤشرات عدوى السیالن لدى : یصیب السیالن القناة التناسلیة 
رازات تشبھ الصدید من طرف القضیب ، ألم أو التبوُّل المؤلم ، إف: الرجال على ما یلي

  تورم في الخصیة

 مكن أن ُیؤدِّي السََّیالن الذي لم ُیَعاَلج إلى حدوث مضاعفات كبیرة، :مضاعفاتھ 
 :مثل

قد ُیَكوِّن السََّیالن ُأنبوًبا صغیًرا ملفوًفا َخْلف الخصیتین حیث تقع  .الُعقم في الرجال
، وإن لم ُیعاَلج ) اْلِتھاب الَبْرَبخ(لُتصِبح ُملتھبة )  الَبْرَبخ(نویة القنوات الناقلة للحیوانات الم

 فقد ُیسبِّب العقم، وتنتشر ھذه العدوى إلى المفاصل ومناطق أخرى من  اْلِتھاُب الَبْرَبخ
  .جسمك

إن البكتیریا التي ُتسبِّب السََّیالن ُیمكنھا االنتشار عبر مجرى الدم، وُتصیب أجزاًء  
الُحمَّى، الطَّْفح الجلدي، ُقرح : لجسم ، كالمفاصل، والنتائج الُمحتَملة ھيأخرى من ا

الجلد، آالم المفاصل، التورُّم ، والتیبُّس، ارتفاع خطورة اإلصابة بفیروس نقص المناعة 
عندما ُیصاب أحد بالسََّیالن یكون أكثر عرضة لإلصابة بفیروس نقص  ).اإلیدز(البشري 

باإلیدز، وبالمجمل فإن األشخاص  لفیروس المسئول عن اإلصابةالمناعة البشري، وھو ا
بإمكانھم  وفیروس نقص المناعة البشري الذین ُیصابون بكال المرضین مًعا؛ السََّیالن ،

  .نقل المرضین إلى شركائھم بمنتھى السھولة

                                                           

 وم�ا بع�دھا ، موس�وعة    ١٠طھ ح�سن ص  / األمراض التناسلیة والمشاكل الجنسیة للدكتور : یراجع  ) ١(
  األمراض الشائعة والنادرة على شبكة االنترنت 
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تشیر بعض األبحاث إلى أّن العالج بالمضاد الحیوي جیمیفلوكساسین  : عالج السیالن
ي یؤخذ عن طریق الفم، أو حقن جنتامیسین مع العالج بدواء أزیثرمیسین عن طریق الذ

الفم فعال جًدا في عالج مرض السیالن، وقد یفید ھذا العالج في عالج األشخاص الذین 
ویجب أن . سیفتریاكسون: یعانون من الحساسیة للمضادات الحیویة سیفازولین؛ مثل

 السیالن أیًضا، حتى لو لم تظھر لدیھ یحصل الشریك الجنسي على عالج لمرض
أعراض اإلصابة بمرض السیالن، إذ تتكرر العدوى بمرض السیالن إذا لم ُیجَر عالج 

 )١(.الشریك الجنسي بالعالج نفسھ

   : اضطرابات القذف: ثالثا 

توجد أنواع مختلفة من اضطرابات القذف منھا سرعة القذف، تأخر القذف ، والقذف 
لقذف وتشكل ھذا المشكالت عبئا عند بعض الرجال وقد تصیبھم بفقدان العكسي ، وفشل ا

 . الثقة بالنفس أو الشعور بالخزي والعار

سرعة القذف تشیر سرعة القذف إلى سرعة قذف السائل المنوي قبل حدوث  -١
اإلیالج ، أو بعد فترة وجیزة من اإلیالج بحیث یكون خارًجا عن إرادة الزوج نتیجة 

مما ال یسمح للزوجان . ئیلة ال تؤدي للقذف في الحالة الطبیعیة لحدوث إستثارة ض
  .باالستمتاع جنسیًا ، فیزید التوتر وتزداد المشكلة سوًءا

ال یوجد سبب واضح ألغلب حاالت سرعة القذف إال أن  : أسباب سرعة القذف
الخبرة الجنسیة وتقدم العمر تنمیا القدرة على التحكم في الوصول للنشوة، لذا 

كما أنھا یمكن وأن تحدث في مواقف جنسیة  سرعة القذف عند حدیثي الزواج، تشرتن
كما . معینة ، أو نتیجة لوجود فاصل زمني كبیر منذ آخر مرة حدث فیھا إتصال جنسي

أن ھناك أسباب نفسیة بالتأكید قد تؤدي لسرعة القذف مثل التوتر، االكتئاب، وجود 
ض المواقف، وقد تحدث سرعة القذف نتیجة مشاكل زوجیة أو الشعور بالذنب في بع

  .إلضطراب ھرموني أو جرح في مكان ما ، أو حتى كعرض جانبي ألحد األدویة

 المبكر القذف عالج

 والتثقیفي السلوكي العالج ، االنتصاب ضعف عالج ، البروستاتا مثل االلتھابات عالج
 األدویة استخدام ، زوجةال مع بالمشاركة النفسي العالج ، واالیقاف البدء تدریب مثل

 ، الذكري الواقي استعمال ، االكتئاب مضادات مثل القذف سرعة على للسیطرة المناسبة
 لعالج تمارین ، اإلیالج قبل اإلثارة أو ، المداعبة فترة زیاده اإلحساس، من ُیخّفض ألّنھ

 وھي الصیدلّیات، في الموجودة البخاخات أو الكریمات بعض استخدام ، القذف سرعة

                                                           

 وم���ا بع���دھا  ، الموس���وعة العربی���ة    ١٣٤عة األم���راض التناس���لیة والبولی���ة والجلدی���ة ص    موس���و) ١(
( الموسوعة الطبیة المتخصصة تحت عنوان األمراض المنقولة جنسیا ، ومظاھرھا الجلدیة لصالح داود 

٢٣٤ / ٩(   



 - ٣٤٨٦ -

 الجلد بین ما العازلھ المادة حقن القضیب، على ُترّش موضعي مخّدر عن عبارة
  . واألعصاب

یشیر تأخر القذف لدى الرجال إلى عدم قدرة الرجل على قذف :  تأخر القذف -٢
 دقیقة من االنتصاب ٣٠السائل المنوي ، إال بعد فترات زمنیة طویلة قد تصل لـ 

وة النشوة، وھو ما یتطور بمرور الوقت إلى عدم القدرة واإلیالج وحتى الوصول إلى ذر
عند بعض الرجال رغم أنھ من المعتاد أن یحدث وأن یتأخر ) فشل القذف(على القذف 

القذف من حین آلخر عند الرجال ، إال أن تأخر القذف یشخص كمشكلة ، أو یصنف من 
 .اضطرابات القذف عند استمرار حدوثھ بشكل ملحوظ لفترات طویلة

یحدث تأخر القذف نتیجة ألحد األمراض المزمنة ، أو  : أسباب تأخر القذف
المشكالت العضویة، النفسیة ، أو حتى لتناول أدویة معینة أو الخضوع لعملیة جراحیة ، 
كجراحات البروستاتا مثال ، و تختلف األسباب العضویة لتأخر القذف ما بین العیوب 

لوالدة، أو اإلصابة بأحد األمراض العصبیة ، كحدوث الخلقیة في الجھاز التناسلي منذ ا
تلف في األعصاب الناقلة لإلثارة للعمود الفقري نتیجة لمرض السكري مثال ، أو حدوث 
جرح بأحد األعصاب المسؤولة عن حدوث النشوة في الرجل، كما أن التغیرات 

ز البولي ، وتمثل الھرمونیة قد تسبب تأخًرا في القذف ، ھذا باإلضافة إلى عدوى الجھا
مشكالت الزواج ، واالكتئاب ، والتوتر بجانب الرھبة من الجماع في أیام الزواج األولى 
، واالصطدام ما بین الخیال والواقع في العالقة الجنسیة األسباب النفسیة لتأخر القذف ، 
 وال یمكن تجاھل األدویة كونھا مسبب لتأخر القذف ، فمضادات االكتئاب وبعض أدویة
ضغط الدم واألدویة المدرة للبول باإلضافة إلى الكحولیات قد تؤثر بشكل كبیر على 

  .عملیة القذف وتؤخره

یعتمد عالج تأخر القذف بشكل رئیسي على تحدید المسبب : عالج تأخر القذف 
وعالجھ، فقد یختلف العالج ما بین االستشارات النفسیة أو الزوجیة  ، أو التفاھم بین 

ما أن الحد من الكحولیات وتغییر ، أوتقلیل جرعات األدویة المسببة لتأخر الزوجین ، ك
القذف قد یحسن من الحالة، وال یوجد أدویة معینة مختصة لعالج تأخر القذف ، إال أن 

  .ھناك بعض األدویة تساعد في تحسین الحالة بشكل غیر مباشر

مجرى البول إلى الفتحة بدًلا من خروج السائل المنوي من قناة :  القذف العكسي -٣
البولیة التناسلیة عند الوصول لذروة النشوة یدخل السائل المنوي إلى المثانة البولیة 
وتسمى الحالة برعشة الجماع الجافة  ورغم الوصول للنشوة ، إال أنھ ربما ال یحدث 
قذف خارج القضیب على االطالق ، أو یتم خروج قطرات صغیرة فقط، وعند التبول 

جماع یالحظ تعكیر في البول نتیجة الختالطھ بالمني، وال تعد عملیة القذف بعد ال
العكسي ضارة للرجل إال أنھا یمكن وأن تسبب العقم حیث ال یكون الرجل قادر على 

  .اإلخصاب

تتعلق بمشكالت عضلة عنق المثانة في القذف  :  أسباب حدوث القذف العكسي
ل المني إلى عنق المثانة الذي لم یتم إغالقھ العكسي ال یحدث تضییق لھذه العضلة فیدخ
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بإحكام، وتتعدد األسباب المؤثرة على ھذه العضلة ما بین الجراحة واآلثار الجانبیة 
  .لبعض األدویة ، وتلف بعض األعصاب نتیجة لوجود أحد األمراض كالسكري مثال

 یعتمد عالج القذف العكسي بشكل رئیسي على تحدید :عالج القذف العكسي 
المسبب وعالجھ، كما أن تغییر، أو تقلیل جرعات األدویة المسببة للقذف العكسي قد 

  .یحسن من الحالة ویتم المتابعة مع الطبیب في حالة عدم القدرة على اإلخصاب

ھو عدم القدرة على القذف مطلقًا رغم الوصول إلى النشوة  :  فشل القذف-٤
لقنوات المنویة على إطالق السائل المنوي ، الجنسیة بسبب عدم قدرة غدة البروستاتا ، وا

  )١.(وبسبب إصابات الحبل الشوكي 

  الفرع الثاني

  الموقف الفقھي من طلب المرأة للتفریق باألمراض التناسلیة المعاصرة

األمراض التناسلیة المعاصرة ، كما أوضحت في المطلب السابق متنوعة ، ومتعددة 
مراض المنقولة جنسیا ، ومنھا اضطرابات القذف ، منھا األورام السرطانیة ، ومنھا األ

ویقتضي إیضاح الموقف الفقھي من حكم التفریق بسبب ھذه األمراض عند الرجل  تقسیم 
  .ھذا المطلب إلى الفروع التالیة 

  .الموقف الفقھي من طلب المرأة للتفریق بسبب األورام السرطانیة : الفرع األول 

من طلب المرأة للتفریق بسبب األمراض المنقولة الموقف الفقھي : الفرع الثاني
  .جنسیا

  الموقف الفقھي من طلب المرأة للتفریق بسبب اضطرابات القذف: الفرع الثالث 

  الفرع األول

  الموقف الفقھي من طلب المرأة للتفریق بسبب األورام السرطانیة

ون ما تجدر اإلشارة إلى أن سرطان الخصیة  وحده د : سرطان الخصیة:  أوال 
یلحقھ من مضاعفات ال یعطى المرأة الحق في طلب التفریق ، ولكن ینظر إلى ما یترتب 
علیھ من مضاعفات العالج  ، فمثال في حالة العالج الكیمیائي ، فإنھا قد تؤدي إلي تقلیل 
عدد النطاف ، وضعف قدرتھا على الحیاة ، ومن ثم صعوبة اإلنجاب ، ومن ثم یكون 

ب التفریق للعقم الناتج عن سرطان الخصیة ، وفي حالة العالج للمرأة الحق في طل

                                                           

لموس�وعة  وم�ا بع�دھا  الموس�وعة العربی�ة ، ا    ٤٥موسوعة األمراض التناسلیة والبولی�ة والجلدی�ة ص       )١(
،  ) ٤٦٥ / ٩( الطبی��ة المتخص��صة ، االض��طرابات الجن��سیة ف��ي ال��ذكور ، لجھ��اد ن��ور ال��دین اللجم��ي     

  http://cutt.us/myjbBموسوعة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز العربیة للمحتوى الصحي 
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الجراحي ، كما إذا نجم عن سرطان الخصیة استئصالھما فإن الرجل في ھذه الحالة وإن 
كانت لدیھ قدرة على المعاشرة ، إال أنھ یفقد القدرة على اإلنجاب بسبب زوال مصنع 

تم استئصال الخصیتین فما یخرج من الحیوانات المنویة المتمثلة في الخصیتین، فإذا 
الرجل مجرد سائل خال من الحیوانات المنویة ، ومن ثم ال یحدث إخصاب ، وال حمل ، 
والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ھل یكون للمرأة الحق في طلب التفریق لعیب الخصاء 

  بمجرده ، أم لعیب العقم الناتج عن الخصاء في ھذه الحالة ، وللجواب على ذلك 

لقد تحدث الفقھاء عن التفریق بعیب الخصاء ، ونصوا على علة ھذا التفریق  :  ولأق
، وفیما یلي عرض ألقوالھم حتى یتبین لنا المعاني التى ربطوا بھا  ثبوت الحق في طلب 

  :التفریق لعیب الخصاء 

اْلِعنِّیِن  َیْعِني َواْلَخِصيُّ  الَِّذي ُنِزَع ُخْصَیَتاُه ، َك: جاء في مجمع األنھر  : عند الحنفیة
إَذا َلْم َتْنَتِشْر آَلُتُھ ؛ َألنَّ َوْطَأُه َمْرُجوٌّ َوِإْن َكاَن ِبَحْیُث َتْنَتِشُر آَلُتُھ َوَیِصُل إَلى النَِّساِء َفال 

  )١(.ِخَیاَر َلَھا َكَما َصرَُّحوا ِبِھ 

كاح تعلیقا على عیوب الن: جاء في شرح الخرشي لمختصر خلیل : وعند المالكیة 
َأنَّ الزَّْوَجَة ِإَذا َوَجَدْت : َھِذِه اْلُعُیوُب اْلُمْخَتصَُّة ِبالرَُّجِل، َیْعِني) ش: (المختصة بالرجل 

اْلِخَصى، َوُھَو الَِّذي ُقِطَع ِمْنُھ الذََّكُر : ِبَزْوِجَھا َأَحَد َھِذِه اْلُعُیوِب اْلَأْرَبَعِة، َفَلَھا َأْن َتُردَُّه ِمْنَھا
ْنَثَیاِن، َوَقیََّدُه ِفي اْلَجَواِھِر ِبَما ِإَذا َلْم ُیْنِزْل؛ ِلَأنَّ اْلِخَیاَر ِإنََّما ُھَو ِلَعَدِم َتَماِم اللَّذَِّة ، َلا َأِو اْلُأ

  )٢(ِلْلَوْطِء؛ َوِلَذِلَك َلا ُتَردُّ اْلَعِقیُم 

  :وجاء في حاشیة العدوي تعلیقا على بعض ما جاء في النص السابق 

ِلَأنَّ اْلِخَیاَر : ِفي اْلِعَباَرِة َحْذٌف َلا َیْسَتِقیُم ِإلَّا ِبِھ، َوالتَّْقِدیُر) ِإَلْخ...  ِلَأنَّ اْلِخَیاَر ؛:َقْوُلُھ (
ُیَردُّ ِإنََّما ُھَو ِلَعَدِم َتَماِم اللَّذَِّة َفَقْط َلا ِلَعَدِم اْلَوْطِء َأْو َعَدِم اْلَوَلِدیَِّة؛ َوِلَذِلَك َلا ُیَردُّ ِباْلُعْقِم َو

ِلَعَدِم اْلَوْطِء، َلَما َكاَن ُردَّ : ِباْلِخَصاِء َقاِئُم الذََّكِر َمْقُطوُع اْلُأْنَثَیْیِن الَِّذي َلْم ُیْنِزْل، َوَلْو ُقْلَنا
  )٣(.ِبَذِلَك

  :وللشافعیة في ثبوت حق التفریق للمرأة بعیب الخصاء قوالن 

  . مباشرتھیثبت لھا الخیار؛ ألن النفس تعاف من  : أحدھما

إنھ أكثر جماعا؛ : ال یثبت لھا الخیار؛ ألنھ یقدر على االستمتاع بھا، ویقال: والثاني 
  )٤(.لقلة مائھ

                                                           

   )٤٩٦ / ٣( ، الدر المختار  ) ١٣٤ / ٤( ، البحر الرائق  ) ٤٦٣ / ١( مجمع األنھر ) ١(
  )٢٣٦/ ٣(شرح مختصر خلیل للخرشي ) :  ٢(
  )٢٣٦/ ٣(حاشیة العدوي على شرح مختصر خلیل ) ٣(
   ) ٤٤٩ / ٢( المھذب : ، وینظر أیضا  ) ٢٩٣ / ٩( البیان ) ٤(
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  ویقطع الحنابلة بثبوت حق المرأة في طلب التفریق بعیب الخصاء ، لكون الخصاء 
  )١(.فیھ نقصا یمنع الوطء ، أو یضعفھ 

  :ف على ما یلي وبمالحظة ھذه النصوص الفقھیة نستطیع الوقو

أن الحنفیة یشبھون الخصاء بالعنة ، واألمر لیس كذلك ، كما اتضح من تناول أثر 
الخصاء على القدرة الجنسیة ، فالخصي یستطیع الجماع ، ولكن تنعدم لدیھ القدرة على 

  .اإلنجاب بسبب تعطل الحیوانات المنویة لدیھ الناتج عن استئصال الخصیة 

 فإن المعیار عندھم في التفریق لیس راجعا لعدم الوطء ، كما :وأما السادة المالكیة
قال الحنفیة ، فھم یرون أن الخصي لدیھ قدرة على الوطء ، ولكنھ قد ال ینزل ، ومن ثم 
فاعتبار الخصاء عندھم عیبا راجع إلى عدم اإلنزال ، والذي یترتب علیھ عدم تمام اللذة 

  .ردون نكاح العقیم ، وال صلة لھ بعدم اإلنجاب ، ألنھم ال ی

أنھم لم یعللوا إثبات حق : ومن مجموع ما قالھ الشافعیة ، والحنابلة یظھر أیضا 
التفریق للمرأة بعیب الخصاء في الرجل بسبب عدم قدرتھ على اإلنجاب ، وإنما ربطوا 
ذلك بأن المرأة تعاف من مباشرتھ ، وأن لدى الخصي نقصا یمنع الوطء ، أو یضعفھ ، 

َوَلْو َنَكَحَھا : فاء ربطھم للتفریق بعیب الخصاء بعدم اإلنجاب ما جاء في األم ویؤكد انت
َوُھَو َیُقوُل َأَنا َعِقیٌم َأْو ال َیُقوُلُھ َحتَّى َمَلَك ُعْقَدَتَھا ُثمَّ َأَقرَّ ِبِھ َلْم َیُكْن َلَھا ِخَیاٌر َوَذِلَك َأنَُّھ ال 

ُموَت ، َألنَّ َوَلَد الرَُّجِل ُیْبِطُئ َشابا َوُیوَلُد َلُھ َشْیًخا َوَلْیَس َلَھا ِفي َیْعَلُم َأنَُّھ َعِقیٌم َأَبًدا َحتَّى َی
اْلَوَلِد َتْخِییٌر إنََّما التَّْخِییُر ِفي َفْقِد اْلِجَماِع ال اْلَوَلِد َأال َتَرى َأنَّا ال ُنَؤجُِّل اْلَخِصيَّ إَذا َأَصاَب 

  )٢(. ُھ َواَألْغَلُب َأنَُّھ ال ُیوَلُد َل

َأْو َكاَن الزَّْوُج َمْقُطوَع الذََّكِر َواْلُأْنَثَیْیِن َأْو َمْقُطوَع اْلُأْنَثَیْیِن  : وجاء في كشاف القناع
َفَقْط ، َأْي َمَع َبَقاِء الذََّكِر َلْم َیْلَحْقُھ َنَسُبُھ ، ِلَأنَّ اْلَوَلَد َلا ُیوَجُد إلَّا ِمْن َمِنيٍّ، َوَمْن ُقِطَع 

  )٣(.َتاُه َلا َمِنيَّ َلُھ، ِلَأنَُّھ َلا ُیْنِزُل إلَّا َماًء َرِقیًقا َلا ُیْخَلُق ِمْنُھ اْلَوَلُدُخْصَی

أنھم یثبتون حق التفریق : یتحصل من التحلیل السابق لنصوص الفقھاء  : أقول
للمرأة بمجرد خصاء الرجل دون نظر إلى ما یترتب على ھذا الخصاء من فقدان للقدرة 

جاب ، ومن ثم فإن الخصاء الحاصل بسبب سرطان الخصیة بمجرده یثبت على اإلن
للمرأة حق التفربق دون حاجة إلى ربط الحق في التفریق باإلنجاب من عدمھ عند أئمة 

  .المذاھب األربعة

 أن فائدة ھذا التعلیل تظھر في متمسك المرأة في حق طلب :والذي یظھر لي 
فإن كان تمسكھا بطلب التفریق راجعا لمجرد التفریق بسبب استئصال الخصیتین، ، 

                                                           

 )٦٧٦/ ٢(شرح منتھى اإلرادات ) ١(
    )٤٣ / ٥( األم ) ٢(
  )٤٠٧/ ٥(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٣(
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الخصاء ، وأنھا تعاف من مباشرة من ھذا حالھ ، أو ال تكتمل لذتھا معھ في الجماع 
لكونھ ال ینزل عًد ھذا وحده كافیا لجعل الخصاء سببا مبیحا للتفریق عند األئمة األربعة 

تفریق راجعا إلى عدم إذ ھو مقتضى ما عللوا بھ جواز التفریق ، وإن كان تمسكھا بال
قدرة زوجھا على اإلنجاب لم یثبت لدیھا حق التفریق عندھم، ألن حقیقة طلب التفریق 
راجع إلصابة الزوج بالعقم الناتج عن الخصاء ، وھم ال یقولون بجواز التفریق بھ ، وال 

  .ینتفي حقھا في طلب التفریق عند من قال بجواز التفریق بالعقم ، واهللا أعلم 

ھذا المرض كسابقھ إن ترك دون عالج أدى إلى  : سرطان البروستاتا : ثانیا
سرطان آخر ھو سرطان الخصیة ، وإن عولج فال یخلو عالجھ في كثیر من األحیان من 

، فإذا نظرنا إلى )١(تأثیر سلبي یصل إلى حد القضاء على الوظیفة الجنسیة ، أو یضعفھا 
الج عن طریق استئصال البروستاتا ، فإنھا الطریقة األولى من طرق العالج ، وھى الع

وإن كانت ال تفقد الشخص القدرة على المعاشرة ، إال أنھا تؤدي إلى عدم اإلنجاب ، 
وذلك ألن المني یتكون من مفرزات البروستاتا ، والحویصلین المنوببن ، ویؤدي 

احة االستئصال إلى حبسھ ، وعدم خروجھ من القضیب ، وقد یؤدي االستئصال بالجر
حال تعّرض األعصاب التي تتحّكم في عملیة االنتصاب إلى فقد القدرة على االنتصاب 

وإذا نظرنا إلى أثناء الجراحة إلصابة غیر مقصودة، نظرًا لتجاورھا الشدید مع الغدة ، 
فإننا نجد أن من مضاعفاتھ أنھ یؤثر بشكل : الطریقة الثانیة ، وھي العالج اإلشعاعي 

 عند الرجل ، ولذلك ینصح األطباء باللجوء إلى بنك المني قبل كبیر على الخصوبة
إجراء ھذا العالج ، وإذا نظرنا إلى الطریق الثالثة ، وھي العالج الھورموني ، فإننا نجد 

  .أن مضاعفات ھذا العالج الھورموني تصل إلى حد استئصال الخصیتین 

تا ال یكون وحده كافیا ومن ثم أستطیع أن أقول أن إصابة الرجل بسرطان البروستا
إلعطاء المرأة الحق في طلب التفریق ، ولكن كل مضاعفة من مضاعفات ھذا المرض 
تعطي وحدھا الحق للمرأة في طلب التفریق ، فإذا أدت مضاعفات ھذا المرض لضعف 
االنتصاب جاز للمرأة طلب التفریق للعنة الناتجة عن مضاعفات مرض سرطان 

لرجل قدرتھ على اإلنجاب جاز للمرأة طلب التفریق للعقم الناتج البروستاتا ، وإذا فقد ا
عن سرطان البروستاتا على رأي من قال بجواز التفریق للعقم ، وإذا ما نتج عن 
مضاعفات سرطان البروستاتا استئصال للخصیة جاز للمرأة طلب التفریق إلصابة 

  .زوجھا بالخصاء الناجم عن سرطان البروستاتا ، واهللا أعلم 

                                                           

 رسالة ماجستیر إعداد خال�د عب�د اهللا     ٤٣ وطرق إثباتھا الطبیة والفقھیة ص       مستجدات عیوب النكاح  ) ١(
  . م ٢٠١٧العون، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة قطر 
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  الفرع الثاني

  حكم التفریق بین الزوجین لكون الرجل مصابا بنوع من األمراض المنقولة جنسیا 

إذا نظرنا إلى ھذه األمراض المنقولة جنسیا، فإننا نجد أن العلماء یقطعون بانتقال 
فیروس ھذا المرض  من الرجل المصاب بھ إلى زوجتھ عند الجماع ، وإلى ذریتھ منھا 

 وھذین المرضین ،وغیرھما من األمراض المنقولة جنسیا ، وإن كانت ، أو من غیرھا ،
ال تمنع من الجماع ، إال أنھا تؤدي إلى نفور الزوجة من قربان زوجھا  خوفا من انتقال 
الفیروس إلیھا ، وذلك مانع من االستمتاع المقصود بعقد النكاح ، فیدخل تحت ما 

 حیث إن ھذه األمراض وجودھا مما وضعناه من ضابط للتفریق بالعیوب التناسلیة
تستحیل معھ العشرة الزوجیة ، كما أنھ یمكن قیاس ھذین المرضین على ما ذھب إلیھ 

محمد بن الحسن من الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة من رد : جمھور الفقھاء 
یل مقصود نكاح الزوج المصاب بالجذام ، والبرص بجامع وجود النفرة المانعة من تحص

، ومعلوم أنھ یشترط لثبوت حقھا في طلب التفریق بھذه األمراض المنقولة )١(النكاح 
أن ال تكون عالمة بھذا العیب قبل العقد ، أو وقتھ ، وأن ال یصدر منھا بعد العلم : جنسیا 

  .بھ ما یدل على رضاھا بھ صراحة ، أو داللة 

  الفرع الثالث 

  لتفریق بسبب اضطرابات القذفالموقف الفقھي من طلب المرأة ل

اضطرابات القذف عند الرجل متنوعة ، ومختلفة من حیث اآلثار المترتبة علیھا مما 
  .یستدعي التعرض لكل صورة منھا بشكل مستقل 

ممن تطرق إلى سرعة القذف ، وبیان كونھا من عیوب النكاح : سرعة القذف:أوال 
  .لم یعبروا عنھا بھذا التعبیر ، وإن كانوا الحنفیة ، والشافعیة: أم ال؟  

اعتبروا إنزال الرجل قبل أن یولج ذكره في فرج زوجتھ ضرب من  : فالحنفیة
َقاَل ِفي َشْرِح : ضروب العنة یثبت للمرأة بھ الحق في طلب التفریق ، ففي البحر الرائق 

َد اْلَأْلِف َزاٌي ُھَو الَِّذي إَذا َجَذَب اْلَمْرَأَة اْلَمْنُظوَمِة الشَّكَّاُز ِبَفْتِح اْلُمْعَجَمِة َوَكاٍف ُمَشدََّدٍة َوَبْع
َأْنَزَل َقْبَل َأْن ُیَخاِلَطَھا ُثمَّ َلا َتْنَتِشُر آَلُتُھ َبْعَد َذِلَك ِلِجَماِعَھا َوُھَو ِمْن َقِبیِل اْلِعنِّیِن َلَھا اْلُمَطاَلَبُة 

  )٢(. ِبالتَّْفِریِق 

معتمد عنھم ال یثبتون الخیار للمرأة لكون فإنھم على ال: وأما السادة الشافعیة 
زوجھا مصابا بسرعة القذف ، حیث جاء في تحفة المحتاج بعد أن ذكر المؤلف جملة من 

                                                           

 / ٨(  ،اإلن��صاف ٩ ٣٣٩ م ٤( ، مغن��ي المحت��اج   ) ٥/١٤٦(، الت��اج واإلكلی��ل  )٥/٩٥(المب��سوط ) ١(
١٩٤(  

  ) ٤٦١ / ١( مجمع األنھر :  ، وینظر أیضا )١٣٣/ ٤(البحر الرائق شرح كنز الدقائق  ) ٢(
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َوَخَرَج ِبَھِذِه اْلَخْمَسِة َغْیُرَھا َكاْلِعْذَیْوِط :  العیوب خمسة یشترك فیھا الرجل والمرأة ،قال 
 َثاِنیھ اْلُمْعَجِم َوَفْتِح التَّْحِتیَِّة َوَضمَِّھا، َوُیَقاُل َعْذَوَط َكَعْتَوَر َوُھَو ِبَكْسِر َأوَِّلِھ اْلُمْھَمِل َوُسُكوِن

ِفیِھَما َمْن ُیْحِدُث ِعْنَد اْلِجَماِع، َوِفیِھ َمْن ُیْنِزُل َقْبَل اْلِإیَلاِج َفَلا ِخَیاَر ِبِھ ُمْطَلًقا َعَلى اْلُمْعَتَمِد 
.)١(  

 یتضح أنھم في غیر المعتمد عندھم یثبتون الخیار للمرأة ومن كالم السادة الشافعیة
في طلب التفریق ، كما فعل الحنفیة ، وھو ما أمیل إلیھ ، ذلك أن السادة الشافعیة قد 
استدلوا بروایة عن أحد الصحابة تؤید ذلك  ، وإن كان استداللھم بھا في غیر ھذا السیاق 

أن امرأة ادعت على زوجھا العنة، : (يوحك: ، حیث جاء في البیان لإلمام العمراني 
أن یزوج امرأة ذات : ، فكتب إلیھ- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما -فكتب سمرة بذلك إلى معاویة 

حسن وجمال، یذكر عنھا الصالح، ویساق إلیھا صداقھا من بیت المال؛ لتخبر عن حالھ، 
ففعل ذلك، ثم . تفقد صدق..  وإن لم یصبھا- یعنى زوجتھ -فقد كذبت .. فإن أصابھا

ما دنا وال انتشر علیھ؟ : - َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -فقال سمرة ! سألھا عنھ، فقالت ما عنده شيء
  .أنزل قبل أن یولج: أي) بلى دنا وانتشر علیھ، ولكن جاءه سره: فقالت

ھذه روایة الشیخ أبي حامد وسائر أصحابنا، وأما أبو عبید  : قال صاحب البیان
أن اشتر لھ جاریة من بیت المال، :  كتب إلیھ- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -ویة أن معا: (فذكر

، فلما أصبح قال ما - َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ -وأدخلھا معھ لیلة ثم سلھا عنھ، ففعل سمرة 
خل : لم یصنع شیئا، فقال: فعلت حتى خضخض فیھ، فسأل الجاریة، فقالت: صنعت؟ قال

  )٢(.الحركة في الشيء حتى یستقر) : ضةالخضخ(و ) . سبیلھا یا مخضخض

ومن ھذه الروایة یثبت أن من استدل بھا من فقھاء الشافعیة اعتبر اإلنزال قبل 
  .اإلیالج عیبا في الرجل ، وأنھ ضرب من ضروب العنة ، واهللا أعلم 

تأخر القذف یشخص كمشكلة ، أو یصنف من اضطرابات  : القذف المتأخر: ثانیا
 حدوثھ بشكل ملحوظ لفترات طویلة ، وقد ضبط األطباء التأخر القذف عند استمرار

  .باستمرار الجماع ثالثین دقیقة 

 وأرى أن مشكلة تأخر القذف على ھذا النحو الذي وصفھ األطباء ال تعد عیبا في 
كل األحوال ، وإنما ینظر في ذلك إلى األحوال الصحیة للمرأة ، فقد تكون المرأة في 

 تجعلھا تنفر من طول فترة الجماع ، وتشعر معھا بالتعب ، حالة من الضعف التي
واإلرھاق ، وقد تكون المرأة في حالة صحیة وجنسیة بحیث  ترغب في استمرار فترة 
الجماع إلى ھذا الحد ، وتماشیا مع الضابط الذي وضعناه سابقا للتفریق بالعیوب التناسلیة 

ن یتعطل معھا الجماع ، فإذا كانت ، والتي منھا أن ال یكون ھناك نفرة بین الزوجی

                                                           

 )٣١٠/ ٦(، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ) ٣٤٧/ ٧(تحفة المحتاج في شرح المنھاج ) ١(
یراجع  البیان في مذھب اإلمام الشافعي : لم أقف على ھذه الروایة فیما اطلعت علیھ من كتب السنة  ) ٢(
)٩/٣٠٧(  
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الزوجة تنفر من الجماع بسبب تأخیر القذف ، وال تطیقھ ، فإنھ یثبت لھا حق طلب 
  .التفریق 

القذف العكسي على النحو الذي بیناه من ارتداد الحیوانات المنویة ، وعدم : ثالثا 
صاب ال شك وصولھا إلى رحم المرأة ، أو وصول جزء قلیل منھا غیر قادر على اإلخ

  . أن ھذا إذا لم یعالج ، فإنھ یؤدي إلى العقم ، ویكون للمرأة حق طلب التفریق حینئذ 

یأتي نفس ما قلتھ في القذف العكسي في حالة فشل القذف ، حیث أن  : فشل القذف
اإلخصاب یعتمد على خروج الحیوانات المنویة من الرجل واتحادھا مع بویضة المرأة ، 

یوانات المنویة ، فال یتصور إخصاب ، ومن ثم ال یتصور حدوث حمل فإذا لم تخرج الح
  ، ویكون الحق للمرأة في طلب التفریق للعقم الناتج عن فشل القذف ، واهللا أعلم

  اطب اث 

 وب ا قرروط ا ط ووا،لرد ا  

 ا روع او   

لعیوب في النكاح قد وضعوا لھ شروطا ال بد منھا من المعلوم أن القائلون بالتفریق با
حتى یثبت الحق في الخیار لطالب التفریق ، وعند التدقیق في ھذه الشروط نجد أنھا في 
جملتھا تعم كافة عیوب النكاح باستثناء ما وضع في ثنایا كالمھم لعیب بعینھ ، ولذا فإني 

التناسلیة باعتبار أن ما وضعھ سأعرج على ھذه الشروط ، وأقوم بتطبیقھا على العیوب 
الفقھاء من شروط للتفریق بالعیب یشمل العیوب التناسلیة ، وغیرھا ، فإذا ما تم وضع 
الشروط والضوابط ، وحكم بالتفریق في ضوئھا ، فما ھو نوع ھذه الفرقة ، سیتم 

  :التعرف على ذلك في ھذا المطلب من خالل الفرعین التالیین 

  .وشروط التفریق بالعیوب التناسلیة عند الرجل ضوابط : الفرع األول 

  .نوع الفرقة الحاصلة بالعیب التناسلي عند الرجل : الفرع الثاني 
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  الفرع األول

  ضوابط وشروط التفریق بالعیوب التناسلیة عند الرجل

ھناك عدة من الضوابط والشروط التي البد من تحققھا حتى یحكم للمرأة بالتفریق ، 
  :لي عند الرجل ، وتتمثل فیما یلي لوجود عیب تناس

أال یكون طالب التفریق بالرد للعیب التناسلي عالما بوجود ھذا العیب  : الشرط األول
قبل العقد ، وأن ال یرضى من لھ الخیار بالعیب بعد العقد عند اإلطالع علیھ ، وھذا 

یة ، والحنابلة ، الشرط محل اتفاق بین الفقھاء، فقد اتفق الحنفیة، والمالكیة ، والشافع
 على أنھ یشترط لثبوت خیار الرد بالعیب عدم العلم )١(والزیدیة ، واإلمامیة ، واإلباضیة

بالعیب قبل العقد ، وعدم الرضا بھ بعد العقد ، ألن العلم بالعیب قبل العقد مفسر على أنھ 
ْیِب ِعْنَد اْلَبْیِع غیر أن رضا بھ ، والرضا یسقط الخیار ، َكاْلُمْشَتِري إَذا َكان َعاِلًما ِباْلَع

فقھاء المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة  قد استثنوا من ھذا الشرط عیب العنة ، ألنھا وإن 
علمت بھذا العیب قبل العقد ، أو بعده ، ولم تطلب الخیار فھذا راجع إلى أن فعلھا 

ي زواجھ محمول على أنھا فعلت ذلك رجاء برؤه من مرضھ ، وألن العنة قد تحصل ف
أن :   ، ومما تجدر اإلشارة إلیھ أیضا )٢(من امرأة دون أخري ، وفي نكاح دون نكاح 

 ، وإن كان السادة )٣(الحنابلة ال یرون إعطاء الخیار فیمن ظن العیب یسیرا فظھر كثیرا 
  )٤(. الشافعیة قد أثبتوا الخیار للعالم بالعیب إذا انتقل ألفحش منھ منظرا 

ان في العلم بالعیب قبل العقد ، فإن المدعى علیھ یحلف على نفي وإذا تنازع الزوج
علمھ  إن لم یكن للمدعي بینة ، ألن األصل عدم علمھ بھ ، فإن حلف ثبت لھ الخیار ، 

  )٥(.وإن نكل حلف المدعي منھما ، وسقط حق اآلخر في الخیار 

                                                           

، الفواك���ھ ال���دواني  ) ١٤٤ / ٢( ، المدون���ة  ) ٣٠٢/ ٤(لق���دیر ، ش���رح ف���تح ا)٥/١٠٣(المب���سوط ) ١(
 / ٤( الغ�رر البھی�ة ش�رح البھج�ة الوردی�ة       ) ٤٦٧ / ٢( ، الشرح الصغیر ومعھ بلغ�ة ال�سالك       ) ٢/٣٧(

، البح���ر  ) ١٧٢ / ٦( ، المب���دع  ) ١١١ / ٥( ، ك���شاف القن���اع ) ٣٤١/ ٤(، مغن���ي المحت���اج   ) ١٦١
  )  ٣٩٢ / ٦( ،  شرح النیل  ) ٢٩٥ / ٣( ضة البھیة ، الرو ) ٦٣ / ٣( الزخار 

 ،  ) ٣٤٦ / ٧( ، تحفة المحتاج  ) ٢٧٧ / ٢( حاشیة الدسوقي )٢(
وإن (وج�اء فی�ھ    ) ٥٨٠ / ٧( ، الشرح الكبیر على متن المقن�ع   ) ٦٧٩ / ٢( شرح منتھى اإلرادات   )٣(

ا فبان في كثیر منھ فال خیار لھ أیضا ظن العیب یسیرًا فبان كثیرا ً، كمن ظن البرص في قلیل من جسدھ
 ) ، ألنھ من جنس ما رضي بھ

َثَب�َت اْلِخَی��اُر ِلْلَك�اِرِه ِمْنُھَم��ا   : وج��اء فی�ھ   ) ٣١٠ / ٦( ، نھای��ة المحت�اج   ) ٣٤٦ / ٧( تحف�ة المحت�اج   ) ٤(
 .ا ، كأن َكاَن ِباْلَیِد َفاْنَتَقَل ِلْلَوْجِھ َلا ِلْلَیِد اْلُأْخَرى اْلَجاِھُل ِباْلَعْیِب ، َأْو اْلِعْلِم ِبِھ إَذا اْنَتَقَل ِلَأْفَحَش ِمْنُھ َمْنَظًر

َفَل��ِو ادََّع��ى : وم��ا بع��دھا  وج��اء فی��ھ  ) ١٧٨ / ٧( ، روض��ة الط��البین  ) ٣٨ / ٢( الفواك��ھ ال��دواني ) ٥(
، .. ِلاْخِتَلاُف َبْعَد الدُُّخوِل، ُصدَِّق ُم�دَِّعي اْلِعْل�مِ  ِإْن َكاَن َھَذا ا   : َوِقیَل. اْلَمِعیُب ِعْلَم اْلآَخِر ُصدَِّق اْلُمْنَكُر ِبَیِمیِنھِ     

   ) ٢٠٠ / ٣( اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد 
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الحق في ھذا وقد جعل الفقھاء للرضا بالعیب داللتان البد منھما حتى یسقط 
  : الخیار

وھي أن تقول المرأة صاحبة الحق في الخیار رضیت بھ معیبا ،  : صریحة: األولى 
  .أو أسقطت حقي في الخیار 

وھي أن یكون العیب التناسلي في الرجل، فتمكنھ المرأة من  : داللة ضمنیة: الثانیة 
فإن مجرد علمھا وطئھا ، فھذا یسقط حقھا في الخیار، ألنھ دلیل رغبتھا فیھ ، وعلیھ 

بالعیب ، ورضاھا بھ من غیر أن یصدر ما یدل على ھذا الرضا بطریق الصراحة ، أو 
  )١(. الضمنیة ال یسقط حقھا في الخیار 

ویستثنى من الداللة الضمنیة عیب العنة ، فال بد للمرأة التي تسقط حقھا في طلب 
 تقول رضیت بھ عنینا ، التفریق من الزوج بسبب العنة أن تصرح في ذلك بالقول ، بأن

فیسقط حقھا حینئذ في الخیار ، ،وإنما اشترط تلفظھا بالقول ، ألن العلم بعدم قدرتھ على 
الوطء ال یكون بدون التمكین ، َفَلْم َیُكْن التَّْمِكیُن َدِلیَل الرَِّضا َفَلْم َیْبَق ، إال اْلَقْوُل ، فإذا 

  )٢(.تحققا ، وسقط حقھا في الخیار تكلمت صراحة معلنة رضاھا بعنتھ كان رضاھا م

أن تقوم المرأة المتضررة من العیب التناسلي الكائن بالرجل بطلب  : الشرط الثاني
السادة : التفریق ، وقد نص على قیام المتضرر بطلب التفریق ، كشرط للحكم بالتفریق 

ل ھو معتبر  ، وال یفھم من ذلك عدم اعتبار المذاھب األخرى لھذا الشرط ، ب)٣(الحنفیة
ومعتد بھ عندھم ضرورة أنھ البد من طلب صاحب الحق حتى یتثبت الحاكم من الدعوى 
، ولیس ھذا موضع خالف ، وإنما الخالف في ھل یشترط أن یكون ھذا الطلب على 

  الفور ، أم یجوز أن یكون على التراخي ؟

  .بدایة أوضح المراد بالفوریة ھنا ، ثم انتقل إلي عرض الخالف 

َأنَّ اْلُمَطاَلَبَة َوالرَّْفَع إَلى اْلَحاِكِم َیُكوَناِن َعَلى اْلَفْوِر، َوَلا ُیَناِفي َذِلَك  : اد بالفوریةالمر
َضْرَب اْلُمدَِّة ِفي اْلُعنَِّة َفِإنََّھا ِحیَنِئٍذ َتَتَحقَُّق، َوِإنََّما ُیْؤَمُر ِباْلُمَباَدَرِة إَلى اْلَفْسِخ َبْعَد َتَحقُِّق 

  .ِب اْلَعْی

                                                           

، حاش��یة الدس��وقي  ) ١٣٦ / ٤( ، منح��ة الخ��الق عل��ى البح��ر الرائ��ق   ) ٣٢٦ / ٣( ب��دائع ال��صنائع ) ١(
 / ٨( ، اإلن�صاف   ) ٤١٨  /٣( ، شرح الزرقاني على مختصر خلیل  ) ٢٧٧ / ٢( على الشرح الكبیر  

   )٢٦٦ / ٥( ، شرح الزركشي  ) ٢٠٠
   ) ٢٠١ / ٣( ، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد  ) ١١٢ / ٥( كشاف القناع : ھذا االستثناء للحنابلة )  ٢(
  ) ٢٩٩ / ٤( ، العنایة شرح الھدایة  ) ٢٣ / ٣( تبیین الحقائق ) ٣(
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 َوَلْو ادََّعى  صاحب الحق في المطالبة بالرد بالعیب َجْھَل اْلَفْور ِ، َفِقَیاُس أحكام الرَّدِّ 
َعِلْمُت ِبَعْیِب َصاِحِبي : ِباْلَعْیِب َأنَُّھ ُیْقَبُل قولھ ِلَخَفاِئِھ َعَلى َكِثیٍر ِمْن النَّاِس، َوَلْو َقاَل َأَحُدُھَما

  )١(. َقْوُلُھ ِبَیِمیِنِھ إْن َأْمَكَن َوِإلَّا َفَلا َوَجِھْلت اْلِخَیاَر ُقِبَل

وبعد بیان ما یقصد  بالفوریة ، نسوق أقوال الفقھاء في مدى اشتراطھا في حق من 
  :یطالب بالتفریق للعیب ، ولبیان ذلك أقول 

اختلف الفقھاء في مدى اعتبار الفوریة في طلب التفریق بالعیب شرطا للحكم 
  : ن بالتفریق على قولی

أنھ تشترط الفوریة في طلب التفریق للعیب ، وإال سقط الحق في  : القول األول
الشافعیة في المذھب ، والحنابلة في قول ، واإلمامیة، وقد : التفریق للعیب ، وبھذا قال 

  )٢(قاسوا خیار العیب في النكاح على خیار الرد بالعیب في البیع 

خیار الرد في النكاح بالعیب على رد المبیع بأن قیاس  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
بالعیب قیاس مع الفارق ، ألن حصول العیب في المبیع ضرره غیر متحقق ، كما ھو 
الحال في وجود الضرر في النكاح ، ألن المبیع قد یكون المقصود منھ مالیتھ ، أو خدمتھ 

تاع ، ویفوت ذلك ، ویحصل ذلك مع بقاء العیب فیھ ، أما في النكاح فالمقصود االستم
  )٣(. بعیبھ 

الحنفیة ، : أن خیار التفریق للعیب یثبت على التراخي ، وبھذا قال  : القول الثاني
  )٤(.والمالكیة ، والشافعیة في قول ضعیف ، والحنابلة ، والزیدیة 

بأن خیار العیب شرع لدفع ضرر متحقق ، فلم یبطل بالتأخیر الخالي عن  : استدالال
  )٥(. یار القصاص الرضا بھ ، كخ

                                                           

  )٣٥٠ / ٧( تاج ، تحفة المح )  ٣٤٣ / ٤( مغني المحتاج ) ١(
، تحف�ة المحت�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج وحواش�ي ال�شرواني        ) ٢٣٧/ ٧(النجم الوھاج في شرح المنھاج    ) ٢(

   )٢٩٣ / ٣( ، الروضة البھیة  ) ١٨٨ / ٧( ،  المغني  ) ٢٠٠ / ٨( ، اإلنصاف ) ٣٥٠/ ٧(والعبادي 
   )١٨٨ / ٧( المغني ) ٣(
، لم یصرح المالكی�ة فیم�ا        ) ٢٣ / ٣( ، تبیین الحقائق     ) ٤٩٩ / ٣( رد المحتار على الدر المختار      ) ٤(

أعلم  في كون الحق في طلب التفریق بعیب النكاح یكون على الفور ، أو التراخي ، ولكن بمكن أن یفھم         
 ٢٨٣ / ٢( نسبة ھذا القول إلیھم من حدیثھم عن زوجة المعترض الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي علی�ھ          

:  وج��اء فی��ھ   ) ١٨٠ / ٧( ، روض��ة الط��البین   ) ٤٧٤ / ٢( ل��ى ال��رح ال��صغیر  ، حاش��یة ال��صاوي ع ) 
َیْبَق�ى ِإَل�ى َأْن ُیوَج�َد َص�ِریُح الرَِّض�ى       : َوالثَّ�اِني . َیْمَتدُّ َثَلاَثَة َأیَّ�امٍ   : َأَحُدُھَما. َقْوَلاِن آَخَراِن َكِخَیاِر اْلِعْتقِ   : َوِقیَل

 / ٤( ، المب�دع   ) ٥١/ ٢(الك�افي  . ْیِھ، َحَكاُھَم�ا ال�شَّْیُخ َأُب�و َعِل�يٍّ َوُھَم�ا َض�ِعیَفانِ           ِباْلَمَقاِم َمَعُھ َأْو َما َیُدلُّ َعلَ     
   )٦٣ / ٢( ، التاج المذھب  )  ٩٥

  ) ١١٢ / ٥( كشاف القناع ) ٥(
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أرى أن عدم المبادرة إلى طلب التفریق لعیوب النكاح ، ال تدل على : المختار 
الرضا بالعیب داللة قویة ، إذ قد یتراخى من لھ الحق في طلب التفریق رجاء زوال ھذا 
العیب ، أو قد یكون التراخي ألمور أخري ، كاالستخارة ، أو االستشارة ، أو ربما یظن 

القدرة على الصبر على ھذا العیب ، والتعایش معھ ، ثم إذ بھ یكتشف أن األمر من نفسھ 
فوق حدود طاقتھ ، فلذا كان القول بثبوت ھذا الحق على التراخي حتى یثبت من لھ الحق 
من موقفھ إن كان یرضي اإلبقاء على ھذا النكاح مع وجود ھذا العیب ، أم أنھ ال یحتمل 

  .اإلبقاء علیھ مع وجوده

أن یقع التفریق بحكم حاكم ، مما یستلزم معھ أن ترفع الزوجة  : شرط الثالثال
المتضررة من العیب التناسلي أمرھا إلى الحاكم لیقوم التفریق بینھا ، وبین زوجھا ، 

 : وھذا الشرط مختلف فیھ على ثالثة أقوال 

حاكم ، أن فسخ النكاح لعیب في أحد الزوجین البد أن یقع على ید  : القول األول
  )١(وھو ما ذھب إلیھ جمھور الحنفیة ، والمالكیة ، والشافعیة ، وجمھور الحنابلة

  :ووجھتھم في ذلك ما یلي 

  .اْلُفْرَقُة َیْخَتصُّ َسَبُبَھا ِباْلَحاِكِم َفَلا َتَقُع إلَّا ِبَتْفِریِق اْلَحاِكِم  -١

، َواْلِإْنَكاِر، َواْلَیِمیِن َفُیْحَتاُج أن ھذا أمر محل نزاع َمَداُره َعَلى الدَّْعَوى ، َواْلِإْقَراِر -٢
 .إَلى َنَظِر اْلَقاِضي َواْجِتَھاِدِه

 أن ھذه الفرقة بالعیب فرقة بطالن ، والمرأة ال تملك الطالق ، وإنما یملكھ  -٣
  )٢(.الزوج ، ویقوم مقامھ الحاكم ، فال بد من رفع األمر إلیھ 

زوجین لیس بشرط أن یقع على ید أن فسخ النكاح لعیب في أحد ال:  القول الثاني
الصاحبان من الحنفیة ، وھو قول تقي الدین ابن تیمیة من الحنابلة ، : حاكم ، وبھذا قال 

 )٣(والزیدیة 

  : ووجھتھم في ذلك 

أن الفرقة في النكاح بسبب العیب ال تحتاج إلى حكم الحاكم ، قیاسا على خیار  -١
  المعتقة 

                                                           

، ش��رح منتھ��ى  ) ٣٤٨ / ٩( ، الح��اوي  ) ٣٩ / ٢( الفواك��ھ ال��دواني  ) ٢٢ / ٢( الج��وھرة النی��رة ) ١(
  )٦٧٩ / ٢( اإلرادات 

 ٣٤٥ / ٤(وما بع�دھا ، مغن�ى المحت�اج      ) ٣٢٥ / ٢( ،  بدائع الصنائع      ) ٤٦٢ / ١( مجمع األنھر   ) ٢(
 ( ،( 
  )٦٣ / ٣( ، البحر الزخار  ) ١٥١ / ٥( ، مطالب أولى النھى ) ٢٢/ ٢(الجوھرة النیرة  )٣(
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مع الفارق ، ألن فسخ النكاح بسبب العیب ُمْجَتَھٌد بأن ھذا قیاس  : ونوقش ھذا الدلیل
 .ِفیِھ، َفُھَو َكَفْسِخ اْلُعنَِّة، َواْلَفْسِخ ِلْلِإْعَساِر ِبالنََّفَقِة، َوُیَخاِلُف ِخَیاَر اْلُمْعَتَقِة؛ َفِإنَُّھ ُمتََّفٌق َعَلْیِھ

یع أن فسخ النكاح بسبب العیب ال یحتاج إلى حكم حاكم ، قیاسا على رد المب -٢
 .بالعیب في البیع

بأن رد المیع بالعیب ال یحتاج إلى نظر واجتھاد : ویمكن دفع ھذا الدلیل أیضا 
بخالف رد النكاح بالعیب ، فإن أموره متشابكة ، وھو من األھمیة التي تحتاج إلى فصل 

 .القاضي بخالف البیع ، فإنھ أدون منھ في األھمیة 

َقاِضي َتْفِویُض الطََّلاِق إَلْیَھا، َفَكاَن اْخِتَیاُرَھا اْلُفْرَقَة َتْفِریًقا َأنَّ َتْخِییَر اْلَمْرَأِة ِمْن اْل -٣
 )١(ِمْن اْلَقاِضي ِمْن َحْیُث اْلَمْعَنى َلا ِمْنَھا، َواْلَقاِضي َیْمِلُك َذِلَك ِلِقَیاِمِھ َمَقاَم الزَّْوِج 

إال في حالة ما إذا أن فسخ النكاح بالعیب ال یحتاج إلى حكم حاكم ،  : القول الثالث
كان طلب التفریق من المرأة لعنة الزوج ، فإن الحاكم یحتاج إلیھ ال إلیقاع الفسخ بل 
لضرب مدة األجل ، أما ما سوى ذلك من عیوب ، فالطرف السلیم یوقع الفرقة ، ویفسخ 
النكاح لمجرد وجوب العیب ، وإن لم یرفع األمر إلى حاكم ، وبھذا قال الشیعة اإلمامیة 

)٢(  

  ٣.أنھ حق ثبت ، فال یتوقف علي الحاكم ، كسائر الحقوق : ووجھتھم في ذلك 

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم حول اشتراط أن یكون التفریق للعیب  : الراجح
على ید حاكم ، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ ، فإنھ یترجح لي القول األول بلزوم رفع 

ئة عن ھذا العیب التناسلي وذلك ، ألن التفریق دعوى إلى الحاكم لیحكم بالفرقة الناش
بالعیب مختلف فیھ من حیث أصل جوازه ، ومن حیث فروعھ المتعددة ، فیحتاج فیھ إلي 

  )٤(. حكم حاكم لیرفع الخالف بین المتنازعین 

  .سالمة طالب التفریق للعیب التناسلي من العیب :  الشرط الرابع

رك  للزوجین معا  متى كان أحدھما سلیما ، ذلك أن حق التفریق للعیب ھو حق مشت
واآلخر معیبا ، ولكن قد یصاب كال الزوجین بعیب  ینتفي من خاللھ وصف السالمة 
عنھما ، فھل یثبت لكل واحد منھما في ھذه الحالة طلب التفریق والفسخ ، أم یسقط عنھما 

  ؟

                                                           

  ) . ١٨٨ / ٧(  المغني  ، )٢٧٤ / ١٦( مجموع شرح المھذب ، تكملة ال) ٣٢٦/ ٢(بدائع الصنائع  )١(
  ) ٥٥٨ / ٢ ٠، شرائع اإلسالم  ) ٢٩٤ / ٣( الروضة البھیة )٢(
  .نفس الموضع : المراجع السابقة ) ٣(
 ١٥٢األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقھ اإلسالمي ص ) ٤(
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د في كال یتعین النظر في طبیعة العیب الموجو : ولإلجابة على ھذا التساؤل
  .الزوجین ، ھل ھو من جنس واحد ، أم من جنسین مختلفین 

إذا كان طالب التفریق معیبا بنفس العیب الذي یرید رد النكاح ألجلھ  : الحالة األولى
  : ، فھل لھ ذلك 

  :  اختلف الفقھاء في ذلك على ثالثة مذاھب 

ا علیھ المالكیة أن لكل واحد من الزوجین حق رد صاحبھ ، وھذا م : المذھب األول
 ، )٣( ، والحنابلة في الصحیح من المذھب )٢( ، والشافعیة في األصح )١(في األظھر

  )٥(.، واإلباضیة )٤(والزیدیة 

  )٦(أن اإلنسان یعاف من عیب غیره ما ال یعاف من نفسھ : ووجھتھم في ھذا 

 ، )٧(حنفیة ال: أنھ لیس ألي منھما الحق في رد صاحبھ ، وبھذا قال  : المذھب الثاني
  )٩(.، والحنابلة في روایة )٨(والشافعیة في وجھ 

أنھما متساویان في العیب ، فال توجد مزیة ألي منھما على : ووجھتھم في ذلك 
  )١٠(.األخر ، فأشبھا الصحیحین 

أن الخیار یكون للزوج دون الزوجة ، وإلى ھذا ذھب اللخمي : المذھب الثالث
  )١١(المالكي

َوِإْن اطََّلَع ُكلُّ َواِحٍد ِمْن الزَّْوَجْیِن : ي على الشرح الصغیر جاء في حاشیة الصاو
َعَلى َعْیٍب ِفي َصاِحِبِھ ُمَخاِلٍف ِلَعْیِبِھ ِبَأْن َتَبیََّن َأنَّ ِبِھ ُجُنوًنا َوِبَھا ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص َأْو َداُء 

 َكاَنا ِمْن ِجْنٍس َواِحد ٍ، َكُجَذاٍم ، َأْو َبَرٍص َأْو َفْرٍج َكاَن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما اْلِقَیاُم، َوَأمَّا إْن

                                                           

ل�شرح الكبی�ر وحاش�یة    ، ا ) ٤١٨ / ٣( شرح الزرق�اني عل�ى مخت�صر خلی�ل وحاش�یة البن�اني علی�ھ            ) ١(
 ٩ ٢٧٧ / ٢( الدسوقي علیھ 

 ٩ ٣٤٨ / ٧( ، تحفة المحتاج  ) ٤٥٠ / ٢ ٠المھذب )٢(
  )٢٨٤ م ٨( ، الفروع وتصحیح الفروع  ) ١٩٥ / ٨(اإلنصاف )٣(
  )٦٣ / ٤( البحر الزخار )٤(
  )٣٩٤ / ٦( شرح النیل )٥(
  ) .١١١ / ٥( ف القناع ، كشا ) ١٣٧ / ٣( ، أسنى المطالب  ) ١٣٦ / ٩( الحاوي )٦(
  ) ٤٦١ / ١( ، مجمع األنھر  ) ١٠٤ / ٥( المبسوط )٧(
  )١٣٦ / ٨( ، العزیز شرح الوجیز  ) ١٦٢ / ١٣( كفایة التنبیھ )٨(
  ) ٢٤٤ / ٥( ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ) ١٧١ / ٦( المبدع )٩(
  ) ٢١١ م ٦( ، نھایة المحتاج  ) ١٣٦ / ٨( العزیز شرح الوجیز )١٠(
 )٢٧٧/ ٢(الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي )١١(
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ُجُنوِن َصَرٍع َلْم َیْذَھْب َفِإنَّ َلُھ اْلِقَیاَم ُدوَنَھا؛ ِلَأنَُّھ َبَذَل َصَداًقا ِلَساِلَمٍة َفَوَجَدَھا ِممَّْن َیُكوُن 
  )١(. َصَداُقَھا َأَقلَّ ِمْن َذِلَك 

أن سالمة طالب الخیار من العیوب :  الخالف ھو والذي یظھر لي من ھذا : المختار
لیس بشرط لجواز المطالبة بالتفریق بل ھو حق ثابت لكل واحد من الزوجین دون تفرقة 

  .بین أن یجد أحدھما باآلخر مثل ما بھ من عیب ، أوال 

 اختالف جنس العیبین ، كالعقیم یجد المرأة مجنونة ، أو مجذومة ، :الحالة الثانیة 
ه الحالة یتفق الفقھاء على ثبوت الحق في طلب التفریق لكل منھما ، لوجود سبب ففي ھذ

الخیار وھو العیب ، وألن اإلنسان یعاف ، ویستنكر من عیب غیره ما ال یعاف ، وال 
غیر أن للسادة الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة استثناء فیما إذا كان )٢(یستنكره من نفسھ 

  .جب ، ورتق ، أو عنة ورتق . العیبین مختلفي الجنس 

إْن َكان الزَّْوُج عنینا ، والمرأة رتقاء َلْم َیُكْن َلَھا َحقُّ اْلُفْرَقِة        : جاء في مجمع األنھر 
  )٣(ِلُوُجوِد اْلَماِنِع ِمْن ِقَبِلَھا 

اِر، َفِإْن َكاَنا ِمْن ِإَذا َظَھَر ِبُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما َعْیٌب ُمْثِبٌت ِلْلِخَی : وفي روضة الطالبین
ِجْنَسْیِن، َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما اْلِخَیاُر ِإلَّا ِإَذا َكاَن َمْجُبوًبا َوِھَي َرْتَقاُء، َفُھَو َكاْلِجْنِس اْلَواِحِد َكَذا 

َر، َأنَُّھ َلا َفْسَخ ِبِھ َقْطًعا َذَكَرُه اْلَحنَّاِطيُّ َوالشَّْیُخ َأُبو َحاِمٍد َواْلِإَماُم، َوَحَكى اْلَبَغِويُّ َطِریًقا آَخ
  )٤(.ِلَأنَُّھ َلا َطِریَق َلُھ ِإَلى َتْحِصیِل اْلَوْطِء؛ 

إَذا َأَصاَب َأَحُدُھَما ِباْلآِخِر َعْیًبا، َوِبِھ َعْیٌب ِمْن َغْیِر ِجْنِسِھ،  : وفي المغني البن قدامة
وَمًة، َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما اْلِخَیاُر؛ ِلُوُجوِد َسَبِبِھ، إلَّا َأْن َكاْلَأْبَرِص َیِجُد اْلَمْرَأَة َمْجُنوَنًة َأْو َمْجُذ

َیِجَد اْلَمْجُبوُب اْلَمْرَأَة َرْتَقاَء، َفَلا َیْنَبِغي َأْن َیْثُبَت َلُھَما ِخَیاٌر؛ ِلَأنَّ َعْیَبُھ َلْیَس ُھَو اْلَماِنَع 
  )٥(. َتَنَع ِلَعْیِب َنْفِسِھ َلَصاِحِبِھ ِمْن اِلاْسِتْمَتاِع، َوِإنََّما اْم

                                                           

شرح الزرقاني عل�ى مخت�صر   : ، وینظر أیضا     ) ٤٦٨ / ٢( حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر      ) ١(
  ) ٤١٨ / ٣( خلیل 

، ال��شرح الكبی��ر وحاش��یة  ) ٣١١/ ٦(، نھای��ةالمحتاج ) ٢٧١/ ١٦(تكمل��ة المجم��وع ش��رح المھ��ذب   ) ٢(
، ش��رح منتھ��ى ) ٤١٨/ ٣(لزرق��اني عل��ى مخت��صر خلی��ل وحاش��یة البن��اني   ، ش��رح ا)٢/٢٧٧(الدس��وقي 
 )٦٧٨/ ٢(اإلرادات 

 )٤٦١/ ١(مجمع األنھر ) ٣(
 )١٧٨/ ٧(روضة الطالبین  ) ٤(
 )١٨٧/ ٧(المغني ) ٥(
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أن یكون العیب التناسلي قدیما ، أي موجودا عند العقد ، أو قبلھ ، :  الشرط الخامس
فالعیب القدیم السابق على العقد ، والمقارن لھ ، ھو الذي یثبت بھ حق الخیار ألحد 

  )١.(الزوجین ما دام لم یعلم بالعیب ، ولم یرض بھ صراحة ، أو داللة 

یب الطارئ، أي الحادث ھو الذي وقع فیھ الخالف ، كأن كان الزوج سلیما ثم والع
أصیب بالعنة ، أو بالجب ، أو طرأ علیھ حادث فقطعت خصیتاه ، او ابتلي بالعقم بعد أن 
كان ینجب أوالدا ، فالعیوب التناسلیة یتصور حدوثا جمیعھا بعد الدخول والوطء من 

ن مع الشخص من مولده ، ورغم ذلك وقفت على وجھة نظري عدا الخنوثة فإنھا تكو
كالم لبعض الشافعیة مؤداه أنھ ال یتصور حدوث العنة بعد الزواج والدخول في حق 

 : جاء في البیان للعمراني . الزوجة المدخول بھا من قبل ھذا الزوج ، وأنقلھ ألھمیتھ
فإن كان ذلك : نظرت.. فأما إذا حدث شيء من ھذه العیوب بأحد الزوجین بعد العقد

 ویتصور فیھ حدوث العیوب كلھا إال العنة، فإنھ ال یتصور أن یكون غیر عنین -بالزوج 
 فإذا حدث فیھ أحد العیوب  ثبت للزوجة الخیار؛ ألن كل -عنھا، ثم یكون عنینا عنھا 

یثبت ألجلھ الخیار إذا حدث بعد .. عیب یثبت ألجلھ الخیار إذا كان موجودا حال العقد
  )٢(.اإلعسار بالنفقة والمھر العقد، ك

وھذا الكالم محل نظر عندي، ألن كل العیوب التناسلیة عدا ما ذكرتھ وارد حدوثھا 
بعد العقد والدخول ، وإن لم یكن شي منھا قبل ذلك ، وتضعیفھم ألن یكون الزوج غیر 

التي عنین مع زوجتھ ثم یعن عنھا بعد ذلك أمر یكذبھ الواقع ، والبیوت ملیئة باألسرار 
  .إن كشف عنھا تسبب ذلك في خرابھا ، وضیاعھا ، واهللا أعلم بالصواب 

والناظر في العیوب التناسلیة یجد أن الفقھاء قد دب بینھم الخالف فیما یتعلق بالجب 
الطارئ ، وبالعنة الطارئة ، وإن كان الخالف قویا في األول دون الثاني ، ویحسن 

 لھذا العیب الطارئ تأثیر على حق المرأة في عرض ھذا الخالف حتى نرى ما إذا كان
  .التفریق، أم ال 

سبق أن عرفنا أن الفقھاء متفقون  : الجب الطارئ ، وأثره على الفرقة بین الزوجین
على أن العیب إذا كان قدیما ، أي سابقا على العقد ، وعلمت بھ المرأة فإنھ یكون لھا 

عد العقد والدخول ، ومما اختلف فیھ عیب الحق في الخیار ، واختلف في العیب الطارئ ب
الجب إذا طرأ على الرجل بعد أن كان صحیحا ، ومؤدیا لحقوق زوجتھ الشرعیة ، فھل 

  :یحق لھا فسخ النكاح، اختلف الفقھاء في ذلك على قوالن 

                                                           

، حاش���یة  ) ٣٨ / ٢( ، الفواك���ھ ال���دواني   ) ٢٢ / ٢( ، الج���وھرة النی���رة   ) ١٠٣ / ٥( المب���سوط ) ١(
( ، اإلقناع في فق�ھ اإلم�ام أحم�د       ) ١٧٩ / ٧( ، روضة الطالبین     ) ٩/٢٩٥(البیان  ،  )٢/٢٧٧(الدسوقي  

   ) ١١١ / ٥( ، كشاف القناع  ) ٢٠٠ / ٣
  )٢٩٥/ ٩(البیان) ٢(
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أن الزوج إذا كان قد وطأ زوجتھ  ولو مرة واحدة ثم طرأ علیھ الجب  : القول األول
  )١(. الحنفیة ، والمالكیة :  وبھذا قال فال خیار لھا ،

  : بما یلي واستدلوا على ذلك

 َأنَّ اْلَمْرَأَة إنََّما َتَزوََّجْت َعَلى اْلَوْطِء َفِإْن َنَزَل ِبِھ َما َیْمَنُعُھ ِمْن اْلَوْطِء َقْبَل َأْن َیَطَأ  -١
 َوِإْن َنَزَل ِبِھ َذِلَك َبْعَد اْلَوْطِء َلْم ُیَفرَّْق َكاَن َلَھا اْلِخَیاُر إْذ َلْم َیِتمَّ َلَھا َما َنَكَحْت َعَلْیِھ

َبْیَنُھَما إْذ َقْد َناَلْت ِمْنُھ َما َنَكَحْت َعَلْیِھ ، َوَلا ُحجََّة َلَھا ِفي اْمِتَناِع اْلُمَعاَوَدِة إْن َلْم 
  )٢(.َیُكْن َذِلَك ِمْن ِقَبِل إَراَدِة َضَرٍر 

ْطَأٍة َواِحَدٍة ِلُحُصوِل اْلَمْقُصوِد ِبَھا ِمْن َتَأكُِّد اْلَمْھِر  وألن َحقَّ الزَّْوَجِة ِفي َو -٢
 )٣(.َواِإلْحَصاِن َوَما َزاَد َعَلْیَھا ال َیِجُب َعَلى الزَّْوِج ُحْكًما َوَیِجُب َعَلْیِھ ِدَیاَنًة 

   )٤(.َھ اْلَحاِدَث ِباْلَمِبیِع وِلَأنَُّھ َعْیٌب َحَدَث ِباْلَمْعُقوِد َعَلْیِھ َبْعَد ُلُزوِم اْلَعْقِد، َأْشَب -٣

أن حصول ھذا العیب یعطي المرأة حق طلب التفریق  :  ویرى الشافعیة والحنابلة
  )٥(. من زوجھا ، وإن كان قد سبق لھ أن واقعھا وعاشرھا معاشرة األزواج 

  : واستدلوا على ذلك بالمعقول بما یلي 

ھد متحقق فجاز أن تدفع  أن الجب یتحقق بھ العجز مطلقا ، كما أنھ أمر مشا -١
 )٦(. قدرتھ على الوطء باألمر المتحقق 

 أنھ َعْیٌب ِفي النَِّكاِح َیْثُبُت ِبِھ اْلِخَیاُر ُمَقاِرًنا، َفَأْثَبَتُھ َطاِرًئا َكاْلِإْعَساِر؛ َوِلَأنَُّھ َعْقٌد  -٢
  )٧(. ِةَعَلى َمْنَفَعٍة، َفُحُدوُث اْلَعْیِب ِبَھا ُیْثِبُت اْلِخَیاَر َكاْلِإَجاَر

 ، ألن الجب أمر وما علیھ الشافعیة ، والحنابلة ھو المختار من وجھة نظري
یتحقق بھ العجز الدائم ، وحرمان الزوجة من حق االستمتاع أمر ال یقره شرع ، وال 
عقل فدفعا للضرر والعنت ، وحتى ال تصاب بالمرأة باالنحراف ، فیشرع لھا الخیار 

  . بطلب التفریق 

                                                           

، مواھ��ب الجلی��ل ف��ي  ) ٣٩٩ / ١( ، درر الحك��ام ش��رح غ��رر األحك��ام   ) ٢١ / ٣( تبی��ین الحق��ائق )١(
  ) .١٤٨ / ٥( ، التاج واإلكلیل  ) ٣٨٣ / ٣( ، منح الجلیل )  ٤٨٦/ ٣(شرح مختصر خلیل 

 )٤٨٦/ ٣(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٢(
  ٢٣ / ٣تبیین الحقائق ) ٣(
   )٥٨٠ / ٧( ، الشرح الكبیر على متن المقنع  ) ١٧٢ / ٦( المبدع ) ٤(
 )١٨٧/ ٧(، المغني   ) ٣٠٩ / ٩( البیان )  ٥(
   ) .١٦٧ / ٦( ، المبدع  ) ٢٠٤ / ٧( ، المغني )٢٨٣/ ١٦(ذب یة للمجموع شرح المھالتكملة الثان) ٦(
   ) .٦٧٨ / ٢( ، شرح منتھى اإلرادات ) ١٤٩/ ٥(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ) ٧(
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  :ة ، وأثرھا على الفرقة بین الزوجین العنة الطارئ

إذا كان الرجل یؤدي حق المرأة من الجماع ، ثم عجز عن وطئھا ، بسبب ما طرأ 
علیھ من عنة ، فھل للزوجة خیار فسخ النكاح بسبب ھذه العنة الطارئة ، اختلف الفقھاء 

  :في ذلك على قولین 

  )١(. ة الخیار مطلقا ما علیھ األئمة األربعة أنھ لیس للزوج : القول األول

  :ووجھتھم في ھذا ما یلي 

أنھ َوَصَل إَلْیَھا َحقَُّھا ِباْلَوْطِء َمرًَّة َواِحَدًة، َواْلِخَیاُر ِلَتْفِویِت اْلَحقِّ اْلُمْسَتَحقِّ، َوَلْم  -١
  )٢(ُیوَجْد
 أن العنة یتوصل إلیھا باالستدالل واالجتھاد، فإذا تحققنا قدرتھ على الوطء في  -٢

اح لم یرجع فیھ إلى االستدالل بمضي الزمان، ألنھ رجوع من الیقین إلى  الظن ، ھذا النك
وألنھ َقْد َتَحقََّقْت ُقْدَرُتُھ َعَلى اْلَوْطِء ِفي َھَذا النَِّكاِح، َوَزَواُل ُعنَِّتِھ، َفَلْم ُتْضِرْب َلُھ ُمدٌَّة، َكَما 

. ِمْن اْسِتْقَراِر اْلَمْھِر َواْلِعدَِّة َتْثُبُت ِبَوْطِء َواِحٍد، َوَقْد ُوِجَدَلْو َلْم َیْعِجْز، َوِلَأنَّ ُحُقوَق الزَّْوِجیَِّة 
)٣( 

بأنھ ال یسلم بأن حق المرأة في الجماع یتقید بالمرة  : ویمكن الجواب على ھذا الدلیل
الواحدة ، وإنما یتجدد حقھا مع تجدد األیام ، وتجدد الرغبة ، والحاجة ، وھو أمر 

  .ر غریزي ال ینك

تضرب لھ المدة، ویثبت لھا الخیار، كما لو وطئھا : وبھ قال أبو ثور: القول الثاني 
  )٤(. ثم جب ذكره 

بأن ما نحن فیھ یخالف إذا وطئھا ثم جب؛ ألن الجب أمر : ویناقش قول أبو ثور 
  )٥(.مشاھد متحقق، فجاز أن ترفع قدرتھ على الوطء باألمر المتحقق 

                                                           

 ٥( ، الت�اج واإلكلی�ل   ) ٣٩٩ / ١(  ، درر الحكام   ٢٢ / ٣، تبیین الحقائق    )٣٢٥ / ٢(بدائع الصنائع   )١(
 ٧(، روضة الطالبین    ) ٢٨٣ / ١٦(،تكملة المجموع    ) ٣٢٦/ ٢(صار المدونة   التھذیب في اخت   ) ١٤٨/

؛ َوِإْن َح�َدَث التَّْعِن�یُن، َفَل�ا ِخَی�اَر     . َوَحَكى اْلَغَزاِل�يُّ ِفی�ِھ َوْجًھ�ا َل�ْم َأَرُه ِلَغْی�ِرهِ     :، وجاء فیھ    ) ١٩٥ ،   ١٧٩/  
،  المب�دع  . اْل�َأْظَھرُ :  َحَدَث اْلَجبُّ، َفَلَھا اْلَفْسُخ َعَلى اْلَأَصحِّ، َوُیَق�الُ    ِلَأنََّھا َعَرَفْت ُقْدَرَتُھ َوَأَخَذْت َحظََّھا، َوِإنْ     

  .٤٥ / ٣ ، الكافي ١٦٧ / ٦
 )٣٢٥/ ٢(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٢(
 )٢٠٤/ ٧(وما بعدھا ، المغني البن قدامة  ) ٣٠٨ / ٩( البیان ) ٣(
 وما بعدھا ) ٣٠٨ / ٩( البیان  ) ٤(
  )٢٠٤/ ٧(الموضع السابق ، المغني البن قدامة : البیان ) ٥(
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  :وأدلتھم فإني أمیل إلى اختیار رأي أبي ثور ، لما یلي بعد عرض أقوال الفقھاء 

أن الحس ، والعقل یؤیده ، فحق المرأة في الوطء ال یتقید بالمرة الواحدة فقط ، وإنما 
یتجدد حقھا بتجدد األیام ، ثم إن الوطء مرة واحدة ، واالنقطاع عنھ بالكلیة مضر بالمرأة 

 ال تثور عادة إال بعد أول جماع ، وإال فالحكم لما في ذلك من إثارة للغدد الساكنة التي
على المرأة بالبقاء مع زوج اتضحت إصابتھ بالعنة لمجرد أنھ وطئھا مرة واحدة فیھ 
إجحاف بحق المرأة ، وإیقاع لھا في المشقة والعنت ، وھما أمران یأباھما الشرع ، 

  . والعقل 

من قضاء في ھذه الواقعة  – رضي اهللا عنھ –ویشھد لھذا ویقویھ ما صدر عن عمر 
َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى : َعْن َأْسَلَم َقاَل: الواردة في كتب المصنفات ، ففي مصنف عبد الرزاق 

َكِبْرُت : ِإنَّ زْوَجَھا َلا ُیِصیُبَھا، َفَأْرَسَل ِإَلى َزْوِجَھا َفَسَأَلُھ، َفَقاَل: ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َفَقاَلْت
اْذَھِبي َفِإنَّ : ِفي ُكلِّ ُطْھٍر َمرََّة، َفَقاَل ُعَمُر: ِفي َكْم ُتِصیُبَھا؟ ، َقاَل: ِتي، َفَقاَل َلُھَوَذَھَبْت ُقوَّ

   )١(» ِفیِھ َما َیْكِفي اْلَمْرَأَة

فقول عمر رضي اهللا عنھ للمرأة إذھبي فإن فیھ ما یكفي المرأة داللة على أن ما لم 
لمرأة ، فإن لھا الحق في طلب التفریق بھ ، وقد یصل إلى حد الكفایة ، ویحدث إعفافا ل

رأى عمر بثاقب نظره أن وطء الرجل للمرأة في كل طھر مرة ال یعطیھا الحق في طلب 
التفریق خاصة ، وقد تقدم بھ السن ، وال یأخذ نفس الحكم من وطء امرأتھ مرة واحدة ثم 

، وعلى ھذا فال وجھ عجز عن وطئھا بعد ذلك ، فالفرق بینھما كبیر ، والبون شاسع 
  .الشتراط مثل ھذا الشرط ، واهللا أعلم 

ومما یتعلق بھذا الشرط ما لو وطء العنین امرأة ، وعًن عن األخرى ، ھل یزول 
  وصف العنة ، ومن ثم یسقط حق الثانیة في الرد ، أم ال ؟ 

  : اختلف الفقھاء في ذلك على قولین 

أنھ یكون : یة ، والشافعیة ، والحنابلة  الحنف: وھو لجمھور الفقھاء  : القول األول
   )٢(. عنینا في حق الثانیة ، وعلى ھذا یثبت حقھا في الخیار 

َأنَّ ُحْكَم ُكلِّ اْمَرَأٍة ُمْعَتَبٌر ِبَنْفِسَھا، َوِلَذِلَك َلْو َثَبَتْت ُعنَُّتُھ ِفي  : ووجھتھم في ذلك  
ا َوْحَدَھا ُدوَن اْلَباِقَیاِت، َوِلَأنَّ اْلَفْسَخ ِلَدْفِع الضََّرِر َحقِِّھنَّ، َفَرِضَي َبْعُضُھنَّ، َسَقَط َحقَُّھ

  )٣(. اْلَحاِصِل ِباْلَعْجِز َعْن َوْطِئَھا، َوُھَو َثاِبٌت ِفي َحقَِّھا َلا َیُزوُل ِبَوْطِء َغْیِرَھا

                                                           

 )٢٥٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) ١(
، ك�شاف  ) ٢٠٤/ ٧( ،  المغن�ي   ٤٣ / ٥ ، األم ٢٢ / ٢ ، الجوھرة النی�رة      ٣٢٥ / ٢بدائع الصنائع   ) ٢(

 ١٠٧ / ٥القناع 
، مطال�ب أول�ى    ) ٦٧٧ / ٢( دات ، ش�رح منتھ�ى اإلرا  ) ٥٧٣/ ٧(الشرح الكبی�ر عل�ى م�تن المقن�ع         ) ٣(

 )٥/١٤٤(النھى 
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اْلُعنَِّة ِفي َحقِّ َأنَُّھ َیْخُرُج َعْن : وھَو اْخَتیاَر اْبُن َعِقیٍل من الحنابلة  :  القول الثاني
إنَُّھ : َجِمیِع النَِّساِء، َفَلا ُتْسَمُع َدْعَواَھا َعَلْیِھ ِمْنَھا َوَلا ِمْن َغْیِرَھا، َوُھَو َقْوُل ُكلِّ َمْن َقاَل

  )١(.ُیْخَتَبُر ِبَتْزِویِج اْمَرَأٍة ُأْخَرى، َوُحِكَي َذِلَك َعْن َسُمَرَة، َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز

أن اْلُعنََّة ِخْلَقٌة َوِجِبلٌَّة َلا َتَتَغیَُّر ِبَتَغیُِّر النَِّساِء، َفِإَذا اْنَتَفْت ِفي َحقِّ :  جھ ھذا القول وو
  )٢(.اْمَرَأٍة، َلْم َتْبَق ِفي َحقِّ َغْیِرَھا 

من : بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ، فإني أمیل إلى اختیار قول جمھور الفقھاء 
التي لم یصل إلیھا حقھا من التأجیل والخیار ، وذلك لعجزه عن أداء حقھا إعطاء المرأة 

بأنھ َقْد َتْنَھُض : ، فإن قیل َیِصحُّ َعْجُزُه َعْن َواِحَدٍة ُدوَن ُأْخَرى؟ فیمكن الرد على ذلك 
اِصَھا ِبَجَماٍل َوَنْحِوِه ُدوَن َشْھَوُتُھ ِفي َحقِّ إْحَداُھَما، ِلَفْرِط ُحبِِّھ إیَّاَھا، َوَمْیِلِھ إَلْیَھا، َواْخِتَص

  .اْلُأْخَرى 

وبھذا القدر السابق یتضح لنا الشروط التي ینبني على وجودھا الحق للمرأة في 
التفریق من الرجل بسبب العیوب التناسلیة ، والعقم كغیره من العیوب التناسلیة یدخل 

 وشروط تخص معھا في الشروط السابقة ، وھناك شروط أخرى تخص العنة وحدھا ،
  وسأذكر ھذه الشروط تتمة للفائدةالعقم ، اجتھد بعض الفقھاء المعاصرین في وضعھا ، 

  .ما یشترط للتفریق بعیب العنة إضافة لما سبق ذكره : أوال 

أن یكون الزوج بالغا صحیحا ، فإن كان غیر بالغ بأن كان صبیا فال  : الشرط األول
أن یكون عجزه لصغره ال خلقة  ، وإن كان مریضا تعتبر عنتھ ، إال بعد بلوغھ الحتمال 

  )٣(.فیؤخر تأجیلھ إلي صحتھ

أن الغالم الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا لم یصل إلى امرأتھ  : وفي قول عند الحنفیة
وھذا القول أیضا منسوب إلى المزني من الشافعیة حیث نقل . ویصل إلى غیرھا یؤجل 

َغَلَط اْلُمَزِنيُّ ، :  الصَِّبيُّ ُأجَِّل، َوَلْم ُیْثِبْتُھ َعامَُّة اْلَأْصَحاِب َقْوًلا َوَقاُلواعنھ َأنَُّھ ِإْن َلْم ُیَجاِمْعَھا
ِإْن َلْم ُیَجاِمْعَھا اْلَخِصيُّ ُأجَِّل ، َوَحَكى اْلَحنَّاِطيُّ َوْجًھا : َوِإنََّما َقاَل الشَّاِفِعيُّ ِفي اْلُأّم ، َواْلَقِدیُم

 الَِّذي َیَتَأتَّى ِمْنُھ اْلِجَماُع ُتْسَمُع َدْعَوى التَّْعِنیِن َعَلْیِھ َوُتْضَرُب َلُھ اْلُمدَُّة، َوِبِھ َأنَّ اْلُمَراِھَق: 
  )٤(. َقاَل اْلُمَزِنيُّ َوُھَو َضِعیٌف

                                                           

   )٢٠٤ / ٧( المغني ) ١(
  )٢٦٧ / ٥( الموضع السابق ، شرح الزركشي: المغني ) ٢(
 روض��ة  ٤٧١ / ٢ ، النھ��ر الف��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق     ٤٩٨ / ٣رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار    ) ٣(

 / ٥( ، مطال��ب أول��ى النھ��ى  )  ١٠٦  /٥(  ك��شاف القن��اع١٨٣ / ٣ ، أس��نى المطال��ب ٧/٢٠٠الط��البین 
١٤٣(   

 / ٨( ، العزی�ز ش�رح ال�وجیز     ) ٢٨٠ / ٩( ، الح�اوي   )٢/٤٧١( النھر الف�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق          ) ٤(
١٧٠ (  
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 على اشتراط كون الزوجة بالغة للحكم بالتفریق بعیب العنة ، فإن ونص الحنفیة
   )١(. ریق كانت صغیرة لم یكن لولیھا طلب التف

كما نصوا على ھذا الشرط أیضا فیما یتعلق بالتفریق بعیب الجب ، جاء في رد 
َفَلْو َصِغیَرًة ُاْنُتِظَر ُبُلوُغَھا ِفي اْلَمْجُبوِب ) َباِلَغًة: َقْوُلُھ: (المحتار على الدر المختار 

  )٢(.َواْلِعنِّیِن ِلاْحِتَماِل َأْن َتْرَضى ِبِھَما َبْحٌر َوَغْیُرُه 

كون الزوج عاقال ، فال :  في قول شترط الشافعیة ، والحنابلةا : الشرط الثاني
  )٣(. تسمع دعوى العنة عندھم في حق المجنون 

وإنما ال تسمع دعوى زوجة المجنون علیھ ، ألن المعتمد في ضرب المدة وفسخ 
ت العنة النكاح إقراره ، والمجنون ال حكم لقولھ ، وكذا ال تسمع على ولیھ ، ألن ثبو

 ، بینما لم یشترط ھذا الشرط الحنفیة ، و الحنابلة في الراجح )٤(. یوجب حقا على غیره  
. عندھم ، حیث نصوا على أحقیة زوجة المجنون في طلب التفریق لكونھ مصابا بالعنة 

)٥(  

  :ووجھتھم في ذلك ما یلي 

َحاِصِل ِباْلَعْجِز َعْن اْلَوْطِء َوَذِلَك َیْسَتِوي  َأنَّ َمْشُروِعیََّة ِمْلِك اْلَفْسِخ ِلَدْفِع الضََّرِر اْل -١
 )٦(. ِفیِھ اْلَمْجُنوُن َواْلَعاِقُل 

  )٧(.  أن اْلُجُنوَن ال ُیْعِدُم الشَّْھَوَة   -٢

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم فإني أمیل إلى اختیار ما ذھب إلیھ أصحاب القول 
من زوجھا المجنون إلصابتھ بالعنة ، الثاني من أحقیة الزوجة في رفع دعوى التفریق 

ولھا أن تخاصم في ذلك ولیھ، وتضرب لھ المدة ، لوجاھة ما عللوا بھ مذھبھم ، واهللا 
  .أعلم بالصواب 

                                                           

َنُھَما َوَلْو َكاَنْت َزْوَجُة اْلِعنِّیِن َأْو اْلَمْجُبوِب َصِغیَرًة َلا ُیَفرُِّق َبْی: وجاء فیھ ) ٣٠٠/ ٤(شرح فتح القدیر  ) ١(
 .َبْل َیْنَتِظُر ُبُلوَغَھا ِلاْحِتَماِل َأْن َتْرَضى ِبِھ إَذا َبَلَغْت 

 )٤٩٥/ ٣(رد المحتار على الدر المختار ) ٢(
 ٢٣٠ / ٥( ، الفروع  ) ١٩٢ /٨( ، اإلنصاف  ) ٣١٢ / ٩( ، البیان  ) ١٨٤ / ٣( أسنى المطالب ) ٣(
( 
  )١٨٤ / ٣ (، أسنى المطالب  ) ١٣٢ / ٩( الحاوي )   ٤(
   )٢٣٠ / ٥( ، الفروع  ) ١٩٢ /٨( ،  اإلنصاف  ) ٢٢ / ٣( تبیین الحقائق )  ٥(
  ١٤٥ / ٥، مطالب أولى النھى  ) ٢٣٠ / ٥( ، الفروع  )١٠٨ / ٥(كشاف القناع ) ٦(
  )٤٩٥ / ٣(، رد المحتار ) ٢٩٩ / ٤(شرح فتح القدیر )٧(
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  .ما یشترط للتفریق بعیب العقم إضافة لما سبق ذكره :  ثانیا 

:  والحقیقة أن ھذه مقترحات عند البعض ، وشروط عند البعض اآلخر حیث یقول 
أرى أن التفریق ألجل العقم یجب أن یراعي فیھ القاضي ، أو : الدكتور الصابوني  

المشرع االعتبارات التالیة ، علي حین اعتبرھا الدكتور عبد الكریم زیدان قیودا ، 
قیود حق الزوجة في فسخ النكاح لعقم : ولیست مقترحات ، ومن ثم وضع عنوانا مفاده 

أو  أم شروط فمجمل ما وضعاه من مقترحات ، الزوج ، وسواء كانت مقترحات ،
  :شروط یتلخص فیما یلي 

أال یكون لطالب التفریق بالعقم ولد من غیره ، أو منھ قبل أن یصیر عقیما ، ألنھ  -١
 )١(. إذا كان لھ ولد ، فقد حقق رغبة النسل في نفسھ 

 زوال أن یثبت العقم بالفحص الدقیق ، والتحالیل الطبیة المؤكدة ، وعدم احتمال -٢
ھذا العقم ، أو یغلب على الظن ذلك إذا لم یتیسر الیقین ، ألن غلبة الظن تقوم مقام الیقین 

 .فیما ال سبیل للوقوف علیھ  
 إذا لم یثبت بالفحص الطبي عقمھ ، فیكفي أن یمضي على عقد النكاح ، وإمكان  -٣

قم ، ومن الرغبة ، وھي فترة كافیة للتثبت من الع)٢(الدخول ما ال یقل عن أربع سنوات  
 )٣(في التفریق، وقیل بمضي خمس سنوات العتبار المدعى علیھ عقیما 

. إذا طلبت التفریق من الزوجة لعقمھ ، فیشترط أال تكون قد تجاوزت سن الیأس  -٤
)٤(  

                                                           

 / ٩( عبد الك�ریم زی�دان   / شریعة اإلسالمیة ، للدكتور     المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في ال       )١(
  ) ٦٧٣ / ٢( مدى حریة الزوجین في الطالق  ) ٤٠

المف�صل ف�ي أحك�ام الم�رأة     : القول بأربع سنوات ھو ما ذھب إلیھ الدكتور عبد الكریم زیدان یراجع          ) ٢(
)٩/٤٠  (  
   ) .٦٧٣ / ٢( مدى حریة الزوجین في الطالق ) ٣(
 ٦٧٣ / ٢(  ،  مدى حریة الزوجین في الطالق  ١٥٦ون األحوال الشخصیة للكبیسي ص      شرح قان )  ٤(
( 
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  الفرع الثاني

  نوع التفریق الحاصل للعیوب التناسلیة عند الرجل

لعیوب التناسلیة ھل یعد طالقا ، أم اختلف الفقھاء في نوع التفریق الحاصل بسبب ا
  : فسخا   ویمكن إجمال ھذا الخالف في قولین 

أن التفریق بالعیوب تناسلیة كانت ، أو غیرھا  یعتبر طالقا بائنا ،  : القول األول
   .)٣(، واإلباضیة في قول )٢( ، والمالكیة )١(الحنفیة : وھذا ما ذھب إلیھ 

وب تناسلیة كانت ، أو غیرھا  یعتبر فسخا ال طالقا ،  أن التفریق بالعی:القول الثاني 
، واإلباضیة في )٦( ، والزیدیة )٥(، والحنابلة )٤(جمھور الفقھاء من الشافعیة : وبھذا قال 

  )٧(.الراجح عندھم 

  األدلة

  :أدلة أصحاب القول األول : أوال 

 الزوجین استدل أصحاب ھذا القول على ماذھبوا إلیھ من أن الفرقة الحاصلة بین
  . باألثر ، والمعقول : بسب العیوب التناسلیة طالق بائن 

إن : بما روي عن الحسن عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتتھ فقالت : فمن األثر
زوجھا ال یصل إلیھا، فأجلھ حوال، فلما انقضى حول ولم یصل إلیھا خیرھا فاختارت 

  . بینھما، وجعلھا تطلیقة بائنة-  َرِضَي اللَُّھ َتَعاَلى َعْنُھ-نفسھا، ففرق عمر 

أن َھِذِه اْلُفْرَقَة ِمْن ِجَھِتِھ ، ِلَأنَّ اْلَواِجَب َعَلْیِھ اْلِإْمَساُك ِباْلَمْعُروِف َفِإَذا  : وجھ الداللة
  َمْنُسوًبا إَلْیِھَفاَت َوَجَب التَّْسِریُح ِباْلِإْحَساِن َفِإْن َفَعَل، َوِإلَّا َناَب اْلَقاِضي َمَناَبُھ َفَكاَن اْلِفْعُل

.)٨( 

                                                           

/ ٥(، البنای��ة ش��رح الھدای��ة    ) ١١٥ / ٣( ، االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار   ) ٣٢٦/ ٢(ب��دائع ال��صنائع   ) ١(
٥٨٤(  

  ٤١ / ٤ ( ، مواھ�ب الجلی�ل   ) ٥٦٥ م ٢( ، الكافي في فقھ أھل المدین�ة         ) ٤٠ / ٢( الفواكھ الواني   ) ٢(
 (  
  )  ٣٩٤ / ٦( شرح النیل ) ٣(
   )٢٨ /  ٢( ، جواھر العقود )٢٩٠ / ٩( ، البیان ) ٣٧٥ / ٩( الحاوي ) ٤(
 ) .١١٣ / ٥( ، كشاف القناع  ) ١٧٩ / ٢( ، منار السبیل ٢٤٢دلیل الطالب لنیل المطالب ص ) ٥(
   ) .٦٠ / ٤( ، البحر الزخار  ) ٦٣ / ٢( التاج المذھب ) ٦(
   ) ٣٩٤ / ٦(  شرح النیل )٧(
 )٢٣/ ٣(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ) ١٠٢/ ٥(المبسوط  ) ٨(
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بأن الطالق ملك الزوج دون غیره ، واإلنابة فیھ تنافي  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
حكمة اختصاص الزوج بھ ، ومھمة القاضي أن یحكم بین خصمین ، فال یكون نائبا عن 
أحدھما ، وبخاصة المدعى علیھ ، وإنما مھمتھ رفع الظلم ، فإذا كانت الزوجة مظلومة 

یب زوجھا ، فرفع الظلم عنھا یكون بالتفریق بینھما ، والتفریق یحتمل أن یكون بع
بالطالق ، أو الفسخ ، وحیث إن الطالق حق الزوج فقط ، فیتعین الفسخ حتى ال یتعدى 

 )١(. أحد على حقھ 

  : ما یلي ومن المعقول

َكاُح اْلُمْطَلُق، فالفرقة  أن النكاح الصحیح التام النافذ الالزم ال یقبل الفسخ، َألنَُّھ النِّ -١
  )٢(.فیھ فرقة َبْعَد التََّماِم َفال َیْقَبُلَھا ، َكَما ال َیْقَبُل اْلَفْسَخ ِباِإلَقاَلِة 

السادة الحنفیة ، ورغم : بأن من وضع ھذه القاعدة ھم  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
حا تاما نافذا الزما ، ولكن تقریرھم لھذه القاعدة ، إال أنھم خالفوھا ، فقد یقع النكاح صحی

یطرأ علیھ أمر یستوجب فسخ النكاح عندھم ، كتمكین الزوجة ابن زوجھا من نفسھا ، أو 
  . زنا الزوج بأم زوجتھ ، او ابنتھا 

 وقالوا إنما یقع الطالق للفرقة طالقا بائنا ،ألن اْلَغَرَض ِمْن َھَذا التَّْفِریِق َتْخِلیُصَھا -٢
َوقَُّع ِمْنُھ إیَفاُء َحقَِّھا َدْفًعا ِللظُّْلِم َوالضََّرِر َعْنَھا، َوَذا َلا َیْحُصُل إلَّا ِباْلَباِئِن؛ ِلَأنَُّھ ِمْن َزْوٍج َلا ُیَت

َلْو َكاَن َرْجِعیا ُیَراِجُعَھا الزَّْوُج ِمْن َغْیِر ِرَضاَھا، َفُیْحَتاُج إَلى التَّْفِریِق َثاِنًیا ، َوَثاِلًثا ، فال 
   .ریق فائدتھ یفید التف

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من أن الفرقة  : أدلة القول الثاني: ثانیا
  :الحاصلة بسبب العیوب التناسلیة تكون فسخا بالمعقول بما یلي 

  )٣(.ِب َأنَّ َھَذا ِخَیاٌر َثَبَت ِلَأْجِل اْلَعْیِب، َفَكاَن َفْسًخا، َكَفْسِخ اْلُمْشَتِري ِلَأْجِل اْلَعْی -١
 أن الطالق خاص بالفرقة التي یوقعھا الزوج ، وتصدر منھ ، ویتلفظ بھا ،  -٢

والزوج ال یتلفظ بالطالق عند إیقاع الفرقة بالعیب من قبل القاضي َ،ِلَأنََّھا ُفْرَقٌة ِلاْخِتَیاِر 
 )٤(.اْلَمْرَأِة، َفَكاَنْت َفْسًخا، َكاْلَفْسِخ ِلُعنَِّتِھ َأْو َعَتِھِھ

َما ُحِكَم ِفیِھ ِباْلُفْرَقِة َوِإْن َلْم َیْنِطْق ِبَھا الزَّْوُج َوَلْم ُیِرْدَھا ، َوَما َلْو َأَراَد أن ُكلُّ  -٣
الزَّْوُج َأْن َلا ُتوَقَع َعَلْیِھ اْلُفْرَقُة ُأوِقَعْت َفَھِذِه ُفْرَقٌة َلا ُتَسمَّى َطَلاًقا ِلَأنَّ الطََّلاَق َلْیَس ِمْن 

 . َیُقْلُھ َوَلْم َیْرَضُھ َبْل ُیِریُد َردَُّه َوَلا ُیَردُّ الزَّْوِج َوُھَو َلْم
َوَما ُیْشِبُھ َھَذا؟ ُقْلت اْلَعْبُد َیْبَتاُعُھ َفَیْظَھُر ِمْنُھ َعَلى َعْیٍب َفَیُكوُن  : قال اإلمام الشافعي

اُف َبْیٍع ِفیِھ ، َوَلا َیُجوُز َأْن َیْسَتْأِنَف َبْیًعا َلُھ َردُُّه ِباْلَعْیِب َوَردُُّه َفْسُخ اْلَعْقِد اْلَأوَِّل َوَلْیَس اْسِتْئَن

                                                           

 ١١٨الفرقة بین الزوجین وما یتعلق بھا من عدة ونسب ص ) ١(
   )٣٠٠ /٤(شرح فتح القدیر ) ٢(
  )٢٠١/ ٧(، المغني  ) ٢٨٢ / ١٦( تكملة المجموع )  ٣(
  )١٩٣/ ٧(المغني   ) ٤(
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ِبَغْیِر ِرَضا اْلَمْرُدوِد َعَلْیِھ ، َوَھَذا ُكلُُّھ ُفْرَقٌة ِمْن اْلَمْرَأِة َوُفْرَقُة اْلَمْرَأِة ِبَغْیِر َتْمِلیِك الزَّْوِج 
طََّلاَق الَِّذي َجَعَلُھ اللَُّھ َتَعاَلى َثَلاًثا َلا َتِحلُّ النَِّساُء إیَّاَھا َلا َتُكوُن إلَّا َفْسَخ ُعْقَدِة النَِّكاِح ِلَأنَّ ال

  )١(.َبْعَدُه ، إلَّا ِبَزْوٍج َوُھَو إَلى الرَِّجاِل َلا إَلى النَِّساِء 

وأتفق مع وجھة النظر التي ترى أنھ لیس ھناك كبیر فائدة من الخالف في  : الراجح
القا ، ألن الطالق إذا كان ینقص عدد التطلیقات جعل الفرقة بسب العیب فسخا ، أو ط

على حین ال ینقصھا الفسخ ، فإن ھذا ال یظھر بصورة واضحة في ھذه الحالة ،ألن 
الزوج الذي فارق زوجھ ألجل العیب لن یعود إلیھ مرة أخرى ، ولكن لو تصورنا أن 

ھ ، فإن األخذ الطرف المعیب منھما أراد أن یعود إلى الطرف اآلخر بعد شفائھ من مرض
بالرأي القائل بجعل ھذه الفرقة فسخا ال طالقا ھو األولى ، ألن ذلك من مصلحة الزوج ، 
وھذا یظھر بصورة واضحة فیمن طلق امرأتھ تطلیقتین ، ثم فرق بینھما بسبب العیب ، 
ثم أراد أن یتزوجھا فلھ ذلك دون أن تنكح زوجا غیره ، ألنھ بقي لھ علیھا تطلیقة ، وھذا 

 یترتب على اعتبار الفرقة فسخا، أما من ذھب إلى أن ھذه الفرقة تعد طالقا ، ففي ھذه ما
الحالة لم یجز لھذا الزوج أن یراجع زوجتھ حتى تنكح زوجا غیره ، ألنھ بھذه الفرقة 
كملت التطلیقات الثالث ، كما أن الفسخ قبل الدخول ال یسقط نصف المھر ، وفي ذلك 

لمرأة إن كانت ھي التي ردت لعیب في الرجل كانت الفرقة من عدالة ، وإنصاف ، ألن ا
جھتھا فسقط المھر ، وإن كان الرجل ھو الذي رد لعیب في المرأة ، فإنھ یفسخ لمعنى في 
جھتھا ، وھو التدلیس بالعیب ، فكأنھا اختارت الفسخ ، أما الطالق ، فإنھ یوجب نصف 

  )٢(.الة المھر قبل الدخول ، ومن ثم كان الفسخ أكثر عد

                                                           

  )١٢٨/ ٥(األم  ) ١(
   ٤٣محمد عبد الرحیم محمد ص : یراجع الفرقة بین الزوجین بسبب العیوب واألمراض للدكتور ) ٢(
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  املبحث الثاني 

  أثر املستجدات الطبية يف زوال العيوب التناسلية

إن النكاح لھ أھدافھ السامیة ، إذ بھ یتحقق التناسل ، ویعیش فیھ الزوجان في إطار 
من المودة والرحمة ، فإذا وجد ما من شأنھ أن یخرج الزوجین عن ھذا اإلطار أصبح 

لبقاء ، ومن ھنا أجاز الفقھاء التفریق بین الزوجین ھذا العقد غیر صالح للدیمومة ، وا
العیوب التناسلیة الخاصة بالرجل حیث إن وجودھا یفقد : للعیوب ، ومن ھذه العیوب 

الزواج أھم مقاصده ، ویجعل الحیاة الزوجیة تموج باالضطرابات ، ویكتنفھا الكثیر من 
ب التفریق ، ولكن السؤال الذي الخالفات مما یجعل المرأة تلجأ إلى استعمال حقھا في طل

أنھ إذا أمكن مع تقدم الطب الحدیث القضاء على ھذه العیوب التناسلیة :یطرح نفسھ ھو 
  .ھل یبقى بعدھا للمرأة حق في طلب التفریق ؟ الخاصة بالرجل ، 

 أن الناظر في عبارات الفقھاء الذین أقروا ھذه العیوب ، واعتبروھا :والجواب 
یق یجد أنھم أسقطوا ھذا الحق في حالة زوال المرض بالعالج ، ومن مبیحة لطلب التفر

َمْن َثَبَت اْعِتَراُضُھ َوَلْم : َوُأجَِّل اْلُمْعَتِرُض َسَنًة ، اْبُن َعَرَفَة : ذلك ما قالھ المواق المالكي 
  )١(.جَُّل َسَنٌة ِلِعالِجِھ ُیَؤ: َیُكْن َوِطَئ اْمَرَأَتُھ َوَلْو َمرًَّة َقاَل ِفي اْلُمَدوََّنِة  َوَغْیِرَھا 

ُتَؤجَُّل اْلَمْرَأُة ِلِعالِج َنْفِسَھا : َوُأجَِّلْت الرَّْتَقاُء ِللدََّواِء ِباالْجِتَھاِد ، اْلَباِجيُّ  :  وقال أیضا
، َوَأمَّا الرََّتُق ِمْن اْلُجُنوِن َواْلُجَذاِم َواْلَبَرِص َوَداِء اْلَفْرِج َوَأَجُلَھا ِفي اْلُجُنوِن َواْلُجَذاِم َسَنٌة

  )٢(َفِباالْجِتَھاِد

یستعمل ِلْلَبَخِر : وفي الفروع البن مفلح بعد ذكره للبخر كعیب من عیوب النكاح 
السَِّواُك، َفَیْأُخُذ ِفي ُكلِّ َیْوٍم َوَرَق آٍس َمَع َزِبیٍب َمْنُزوِع اْلَعَجِم ِبَقْدِر اْلَجْوَزِة، َواْسِتْعَماُل 

َوالدََّواُء اْلَقِويُّ ِلِعَلاِجِھ َأْن َیَتَغْرَغَر : ْضُغ النَّْعَناِع َجیٌِّد ِفیِھ ، َقاَل َبْعُضُھْماْلَكَرْفِس، َوَم
ِبالصَّْبِر ُكلَّ َثَلاَثِة َأیَّاٍم َعَلى الرِّیِق َوَوَسَط النََّھاِر، َوِعْنَد النَّْوِم، َوَیَتَمْضَمُض ِباْلَخْرَدِل َبْعَد 

 َثَلاَثُة َأیَّاٍم ُأَخُر، َیْفَعُل َذِلَك ِفي ُكلِّ َما َیَتَغیَُّر َفُمُھ، إَلى َأْن َیْبَرَأ، َوِإْمَساُك الذََّھِب الثََّلاَثِة َأیَّاٍم
  )٣(.ِفي اْلَفِم ُیِزیُل اْلَبَخَر

ومن ھذه النصوص السابقة ندرك أنھ إذا تم عالج العیب فال مجال للتفریق ، ومن 
وبیان ) العیوب التناسلیة عند الرجل ( لى محل البحث ھنا كان البد من تسلیط الضوء ع

مدى إمكان زوال ھذه العیوب في ضوء المستجدات الطبیة ، ومن ثم قسمت ھذا المبحث 
  :إلى المطالب التالیة 

                                                           

  وما بعدھا ) ١٥٢ / ٥( التاج واإلكلیل ) ١(
   )١٥٥ / ٥: ( المرجع السابق ) ٢(
  )٢٨٧/ ٨(الفروع وتصحیح الفروع ) ٣(
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  أثر المستجدات الطبیة في زوال عیب الجب: المطلب األول 

  أثر المستجدات الطبیة في زوال عیب الخصاء: المطلب الثاني 

  أثر المستجدات الطبیة في زوال عیب العنة: المطلب الثالث 

  أثر المستجدات الطبیة في زوال عیب الخنوثة: المطلب الرابع 

  أثر المستجدات الطبیة في زوال عیب العقم: المطلب الخامس 

  اطب اول 

  أر ادات اط  زوال ب اب

جوا المجبوب الذي بقي لدیھ شيء من في الطب الحدیث یستطیع األطباء أن یعال
عضوه ، وذلك من خالل الجراحات المتعددة للتكمیل بسدائل تزرع على أوعیة الذكر 

، وبھذا تنتھي قضیة المجبوب الذي قطع ذكره وبقي )١(الدمویة ، أو بتركیبات صناعیة 
المجبوب لدیھ شيء من ذكره ال یكفي للجماع ، وینتھي معھا حكم التفریق بالعیب ، أما 

الذي قطع ذكره نھائیا فھل یمكن معالجتھ ولو كان ذلك عن طریق زرع قضیب لھ یقوم 
مقام قضیبھ الذي قطع ، ھذه نازلة أجاب عنھا الفقھاء المعاصرون ، ولكن قبل أن أتناول 

  :  أقول أقوال المعاصرین فیھا أبین مدى إمكانیة وقوع ھذا األمر طبیا ، ولبیان ذلك

 إجراء أول عملیة زرع للعضو الذكري بنجاح في جنوب إفریقیا في تم  الثابت أنھ 
 عامًا تم بتر عضوه التناسلي بعد ٢١یبلغ من العمر  ، وكان المریض رجًلا٢٠١٤عام 

ختان فاشل منذ ذلك الحین حدثت عملیات زرع ناجحة في الوالیات المتحدة في عام 
في شھر مارس من عام  ، و٢٠١٧ ومرة أخرى في جنوب أفریقیا في عام ٢٠١٦
، أجرى فریق من الجراحین أول عملیة زرع كامل للعضو الذكري وكیس الصفن ٢٠١٨

في العالم في مستشفى جونز ھوبكنز في بالتیمور، ماریالند، الوالیات المتحدة األمریكیة 
كانت ھذه الجراحة ھي المرة األولى التي یتم فیھا زرع كل من العضو الذكري وكیس 

  )٢(.افًة إلى جزء من جدار البطنالصفن، إض

                                                           

ة والبیولوجیة العصریة للدكتور الشیخ جھاد أحمد حمد   األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبی     ) ١(
  م٢٠١٠/  ھـ ١٤٣١دار المعرفة ، الطبعة األولى :  ، الناشر ٢٠٨ص 

  /https://www.sohati.com/Article :  موقع صحتي: یراجع ) ٢(
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  . تنازع الفقھاء المعاصرین في مشروعیة زراعة القضیب 

  : للفقھاء المعاصرین في ھذه المسألة ثالثة أقوال 

التحریم مطلقا فال یجوز نقل قضیب من إنسان وزرعھ في  آخر قطع  : القول األول
ال تنقل الصفات الوراثیة وبھذا قضیبھ ، كما ال یجوز نقل سائر األعضاء التناسلیة التي 

  )١(.الدكتور حمداتي شبییھنا ماء العینین ، والدكتور بكر عبد اهللا ابو زید : قال 

الجواز مطلقا فیجوز عندھم نقل كل األعضاء التناسلیة التي ال تنقل  : القول الثاني
، والشیخ الدكتور محمد سلیمان األشقر : الصفات الوراثیة ومنھا القضیب ، وبھذا قال 

  )٢(. محمد علي التسخیري 

ال یجوز نقل وزراعة القضیب من شخص آلخر لكونھ عورة مغلظة : القول الثالث 
، ویجوز نقل ما عدا ذلك من األعضاء التناسلیة التي ال تحمل الصفات الوراثیة ، وبھذا 

مي ، كما وھو ما انتھى إلیھ قرار مجمع الفقھ اإلسال)٣(قال معظم الفقھاء المعاصرین ، 
  )٤(. أنھ ھو ما أوصت بھ الندوة الطبیة الفقھیة الخامسة المنعقدة في الكویت 

من حي إلي حي ، ویجوز ) القضیب ( ال یجوز نقل العضو الذكري  : القول الرابع
  )٥(.الدكتور خالد الجمیلي ، والدكتور محمد نعیم یاسین : نقلھ من میت لحي ، وبھ قال 

  :األدلة 

  أصحاب القول األولأدلة : أوال 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من حرمة نقل القضیب وزرعھ من 
  :إنسان آلخر بما یلي 

أن عملیة زراعة األعضاء التناسلیة غیر المنتجة للنطف ، كالقضیب ھي عملیة  -١
جراحیة كبرى ، ویعتریھا ما یعتري سائر العملیات الجراحیة الكبرى من مخاطر 

                                                           

  )٢١٤٢ ، ٢٠٤٢ / ٣( د السادس یراجع مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العد) ١(
 ، نق�ل وزراع�ة األع�ضاء    ١٣٦محمد سلیمان األشقر ص    / أبحاث اجتھادیھ في الفقھ الطبي للدكتور       )٢(

 / ٣(محمد سلیمان األش�قر ،بح�ث ض�من مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي الع�دد ال�سادس                    / التناسلیة للدكتور 
٢١٤٠ ، ٢٠٠٦(  

 والدكتور محمد عبد الغف�ار ال�شریف ، واألس�تاذ محم�د س�الم ب�ن              منھم الشیخ محمد مختار السالمي ،     )٣(
عبد الودود ، والشیخ محمد عبد اللطیف صالح الفرفور ، والدكتور عبد السالم العبادي تنظر آراؤھم في   

  )٢١٤٤، ٢١٤٣  ،٢١٤٢ ، ٢١٤١ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس 
ھ�ـ مجل�ة   ١٤١٠ ش�عبان    ٢٣ : ١٧ة موتمره ال�سادس بج�ده م�ن          في دور  ٦ / ٨ / ٥٩ینظر قرار رقم    )٤(

  )٢١٥٥ / ٣( مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس 
 ٦٤٩ینظر ثبت أعمال ندوة رؤیھ إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة ص )٥(



 - ٣٥١٤ -

، ومضاعفات الجراحة ونحو ذلك ، ویضاف إلي ذلك مخاطر عالج خافض التخدیر 
المناعة  ، وإذا كان األمر كذلك فإن إجراء مثل ھذه العملیات ال یجوز إال في حالة 
الضرورة الشرعیة ، ولیس ثمة ضرورة ، ألن ھذه العملیة بالنسبة للرجل یھدف من 

ضرورة إذ یمكن لإلنسان أن یعیش ورائھا بصورة أساسیة لإلنجاب ، وھو أمر لیس بال
العقیم : حیاة سویة بدون إنجاب ، ولما قسم اهللا تعالى الخلق من حیث اإلنجاب جعل منھم 

 .)١( 

بأن المحاذیر الموجودة في عملیة زرع القضیب من  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
ھاء مخاطر ھذه المخاطر موجودة في أي زراعة لألعضاء ، وقد تجاوزھا نظر الفق

المعاصرین وفرغوا منھا ، ورأوا أنھا ال تحول دون نقل وزراعة األعضاء واالستفادة 
مما وصل إلیھ التقدم الجراحي في ھذا المجال ، والحاجة داعیة لزراعة األعضاء 

 )٢(.التناسلیة غیر المنتجة للنطف ، والقاعدة الشرعیة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

یات یجر إلي مشكالت اجتماعیة ونفسیة ، وشرعیة كثیرة أن ھذا النوع من العمل -٢
من المصلحة التخلي عنھا سدا للذریعة أكبر ھذه المشكالت أنھ في حالة نقل الذكر یكون 
الوطء الالحق لذلك من قبیل الوطء المحرم شبیھا بالزنا المحرم ، ألنھ في حالة زرع 

لو قلنا بأن العضو المزروع الذكر تكون المرأة قد وطئت بذكر غیر زوجھا ، وحتى 
منسوب شرعا للمتلقي دون المصدر فإن مجرد اإلحساس بنسبتھ إلى مصدر مغایر قد 
یولد نفورا ، أو إحساسا بالذنب ، وقد یتولد عن ذلك أمراض نفسیھ ، أو شقاق بین 

 )٣(. الزوجین 

نا إنھا  بأنا ننظر إلي األعضاء المزروعة عموما فإن قل:ویمكن مناقشة ھذا الدلیل 
تابعة للمصدر ، ومختصة بھ كان ھذا الكالم صحیحا ، وإن قلنا إنھا تابعة للمتلقي 
ومختصة بھ ، وانقطعت نسبتھا إلى المصدر انقطاعا كلیا ، فال ضیر وال حرمة في 

 )٤(: استعمالھا ، كاألعضاء األصلیة ، وھذا ھو الصحیح ألمور 

اال عضویا ، فھو یأتمر باألوامر أن العضو المزروع متصل بالمتلقي اتص: األول
الواصلة إلیھ من دماغھ ، ویتألم الشخص بألم ذلك العضو ، ویتلذ بلذتھ ، ویصح بصحتھ 
، ویمرض بمرضھ ، ویحس بما یطرأ علیھ من العوارض ، وھو الذي یتضرر بقطعھ لو 
قطع ، أو جرحھ لو جرح ، أما المصدر فبخالف ذلك ، فال یأتمر العضو المزروع 

                                                           

 ، أحكام النوازل في اإلنجاب ٤٢٧أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي یوسف األحمد ص           )١(
  ) ١/٢٧٧(لدكتور محمد بن ھائل المدحجي ل
  )٢٠٠٧ / ٣(  ، نقل وزراعة األعضاء التناسلیة  ١٣٦ابحاث اجتھادیھ في الفقھ الطبي ص )٢(
زراغة الغدد التناسلیة أو زراعة رح�م ام�رأة ف�ي رح�م ام�رأة أخ�رى ، لل�دكتور حم�داتي ش�بیھنا م�اء                         )٣(

، أبح�اث اجتھادی�ھ    ) ٢٠٣٣ / ٣( مي العدد ال�سادس    العینین وھو بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسال       
  ١٣٤في الفقھ الطبي ص 

  وما بعدھا ، ١٣٧أبحاث اجتھادیھ في الفقھ الطبي ص )٤(
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امر دماغھ ، وال یتألم ھو بألم ذلك العضو ، وال یتلذ بلذتھ ، وال یحس بما یطرأ علیھ بأو
  .من العوارض وال یتضرر بقطعھ لو قطع ، وال یمرض بمرضھ ، وال یصح بصحتھ 

أن المصدر قد یكون میتا ، والمیت إن كان رجال ال یقال إنھ یقع منھ جماع  : الثاني
  .، أو استمتاع 

ألحكام الشرعیة المتعلقة بالعضو المنقول ال تلزم المصدر بل تلزم أن ا: الثالث 
المتلقي ، فمن ذلك أن المتلقي لعضو الید مثال ھو الذي یغسلھا في وضوءه للصالة ، ولو 

  توضأ المصدر فلیس علیھ غسل للید التي تبرع بھا 

لحة أن المصلحة التي یحققھا التبرع بالقضیب في جسم المستفید ال تزید عن مص -٣
بقاء ھذا العضو في جسم صاحبھ ، ومفسدة التبرع أكثر من المفسدة المراد دفعھا عن 

  )١(. المتلقي 

یالحظ أن أصحاب ھذا القول ھم أنفسھم من  : أدلة أصحاب القول الثاني: ثانیا 
أجازوا نقل األعضاء التناسلیة التي تحمل الصفات الوراثیة ، وما ذكروه من دلیل ھناك 

إذا كان مدار الحرمة على خلط األنساب فإنھ :  ھنا ، ویضیفون أیضا بأنھ یصلح دلیال
منتف في القضیب الذي ھو من األعضاء التناسلیة التي ال تنقل الصفات الوراثیة ، بل 

  )٢(. ھو وسیلة لإلخصاب وإیجاد النسل الذي دعا إلیھ الشرع ، فینبغي القول بالجواز 

ؤالء قسموا األعضاء التناسلیة التي ال تنقل الصفات وھ : أدلة المذھب الثالث: ثالثا 
  :الوراثیة إلى قسمین 

 ، والحبل المنوي، ، كالرحم ، وقناتي فالوبأعضاء تناسلیھ داخلیھ : القسم األول 
كالفرج والقضیب ، ویطلق علیھا اسم العورات المغلظة ،  : وأعضاء تناسلیھ خارجیھ

  .، وأدلتھم فیھ كأدلة القول الثاني فالقسم األول یجوز عندھم زرعھ ونقلھ 

وھو العورات المغلظة ، فال یجوز عندھم زرعھا ونقلھا ، : أما القسم الثاني 
  :واستدلوا على ذلك بما یلي 

 أن في نقل العورة المغلظة امتھان ظاھر للمتبرع والمتلقي ، ولیس في مقابل  -١
ستمتاع ، وھذه لیست ھذا االمتھان ضرر یدفع ، وإنما ھو فقط  لتحقیق جانب اال

  )٣(.ضرورة 

                                                           

 ١٧٠أبحاث فقھیھ في قضایا طبیھ محمد نعیم یاسین ص )١(
المیة أحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أعضاء الجن�ین الن�اقص الخلق�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�            )٢(

، وس��ائل اإلنج��اب  ) ١٩٩٦ / ٣( خال��د الجمیل��ي مجل��ة مجم��ع الفق��ھ االس��المي الع��دد ال��سادس  / لل��دكتور
 .االصطناعیة للدكتوره فریده صادق زوزو موجود على شبكة الملتقى الفقھي بدون ترقیم للصفحات 

 ٤٢٧أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي ص )٣(
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بعدم ظھور ھذا االمتھان فھو نقل لعضو ، كنقل القرنیة  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
، أو القلب ، أو الكبد ، أو غیر ذلك من أعضاء اإلنسان ، فكما أنھ ال یوجد في نقلھا 

  .إھانة ، فكذلك نقل العورات المغلظة عند توفر شروط النقل 

األصل في ( الفروج االحتیاط  والتورع والمنع عمال بقاعدة أن األصل في  -٢
 فالعورة المغلظة التي جعلھا سبحانھ وتعالى مغلظة ، أما عندما )١() األبضاع التحریم 

آخذ قناة من القنوات الداخلیة ، كقناة فالوب التي البد منھا لتسطیع اللقیحة أن تمر إلى 
ذه القناة ال یستمتع بھا الرجل ، وھي ضروریة داخل الرحم فالبد أن تمر من ھناك ، فھ

 .نسان أنھ إذا حرم كان أكثر ورعالعملیة اإلنجاب ، فما الذي یمنع من نقلھا ، فال یظن اإل

أن األصل في الفروج االحتیاط : ویضیف الدكتور محمد عبد اللطیف الفرفور 
و ضرورة ملحة جدا والتحوط والورع والمنع ، ما لم یقم ھناك دلیل على خالف ذلك ، أ

، فإذا أخذنا باألساس وھو المنع ، وفتحنا من ھذا األساس استثناء من القاعدة بعض ما 
یكون من األعضاء التناسلیة الداخلیة ملحقا باألحشاء ، ولیس بالعورات فال مانع من ذلك 

 المنع ، شأن قناة فالوب شأنھا شأن الكلیة ، أو المثانة ، أما ما عدا ذلك ،  فاألصل فیھ
  )٢(.والتحریم 

بأنھ إذا كان األصل في الفروج ھو االحتیاط والمنع ،  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
فإنا نسلم بھذا األصل ، ولكن علینا أن ننظر إلى علتھ التي ھي حفظ األنساب ومنعھا من 
االختالط، فیستثنى من ذلك ما ال یخل بعلة األصل من نقل وزراعة األعضاء التي ال 

قل الصفات الوراثیة ، وذلك ألجل الضرورة ، أو الحاجة الطبیة ، أما ما یخل بعلة تن
األصل فیبقى على حرمتھ، وھو نقل وزرع األعضاء التي تنقل الصفات الوراثیة ، 

  )٣(. ویؤدي نقلھا إلى اختالط األنساب 

أن  القضیب من العورة المغلظة ال یجوز لغیر صاحبھا أن یمسھا ، أو أن ینظر  -٣
إلیھا ولو كان ذلك بعد الموت ، فھي لیست كسائر أعضاء جسم اإلنسان ، فقیاس جواز 

  )٤(. نقلھا على سائر األعضاء قیاس خاطيء 

بأن نفس إجراء عملیات نقل بعض األجھزة التناسلیة غیر  : ورد ھذا االستدالل
  )٥(.العورة المغلظة یتطلب كشف العورة ، ولمسھا ، والنظر إلیھا 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من :أدلة أصحاب القول الرابع : رابعا 
  :جواز نقل وزرع القضیب شریطة أن یكون من میت لحي بالمعقول بما یلي 

                                                           

 ) ١/١٧٧(، المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي  ) ٦١ / ١( یوطي األشباه والنظائر للس)١(
  )٢١٤٣ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس )٢(
 ٣١١األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقھ اإلسالمي  ص )٣(
  )٢١٤١ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس )٤(
  )٢١٤٢ / ٣( ق المصدر الساب)٥(
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أن القضیب عضو واحد في البدن ال ثاني لھ ، أو لیس لھ بدیل ، فنقلھ غیر جائز  -١
ورة تبیح لإلنسان أن ینقذ من الحي سواء أفضى إلى الموت ، أولم یفضي ، إذ ال ضر

(  قال تعالى )١(نفسھ على حساب ھالك غیره ، وإن كان ذلك النقل بإرادة المنقول منھ 
  )٢() .وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحیما 

إنما جاز أخذ قضیب المیت وزرعھ لرجل ال قضیب لھ ، ألن الوصیة بالعضو  -٢
المعاني التي من أجلھا منع من نقل القضیب جائزة إذا كانت منضبطة بالشروط ، كما أن 
 )٣(. وزرعة ال توجد في حالة التبرع بھ من میت 

ة القضیب ، ومناقشة ما  بعد عرض أقوال الفقھاء، وأدلتھم في حكم زراع:الراجح 
أمكن مناقشتھ ، فإني أمیل إلي ترجیح ما ذھب إلیھ أصحاب القول الرابع من جواز 
زراعة القضیب من شخص آلخر شریطة ان یكون العضو الذكري المنقول مأخوذ من 

  :میت ، وإنما ترجح لدي ھذا القول لما یلي 

و راجع للخوف من أن مدار الخوف من النقل في االعضاء التناسلیة إنما ھ -١
اختالط األنساب ، وھذا منتف تحققھ عند نقل العضو الذكري ألنھ من األعضاء التناسلیة 

 .التي ال تنقل الصفات الوراثیة 

أن العضو الذكري لیس المتلقي لھ بأولى من صاحبھ األصلي فیما لو كان  -٢
ن المیت قد أوصى المصدر حیا ، أما إن كان میتا ، وأخذ اإلذن من ورثھ في ذلك ، أو كا

بذلك قبل أن یموت ، فال حرج من ذلك ، إذ أن ھذه حاجة معتبرة ، والحاجة تنزل منزلة 
 .الضرورة 

قیاس نقل العضو الذكري على سائر األعضاء ، إذ ال فرق بینھ وبینھا ، فلو قدر  -٣
أن إنسانا تعرض لحادث قطع على أثره عضوه الذكري ، ووجد من أصحاب المروءة 

ن مات ابنھ ، فتبرع بقضیبھ لمن أصیب ببتر قضیبھ ، فما الذي یمنع من ذلك ، والخیر م
وھل تأبى الشریعة أن یعیش اإلنسان حیاتھ طبیعیا سویا ، كغیره من الناس خالیا من 

 . اإلحساس بالنقص في شيء من فقده یعد فاقدا ألعز ما یملكھ الرجل 

ه لمیت لیستفید منھ من قطع بعد ما تقدم ذكره من ترجیح زراعة القضیب من أخذ
عضوه التناسلي ، فإنھ یثار تساؤل ھل یحق للمرأة بعد عملیة الزرع ھذه أن تطلب 

إن ھذا األمر یتوقف على مدى قدرة : التفریق من زوجھا ، ولإلجابة على ذلك أقول 

                                                           

أحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أعضاء الجن�ین الن�اقص الخلق�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة             )١(
، أبحاث فقھیھ ف�ي ق�ضایا   ) ١٩٩٠ /٣( للدكتور خالد الجمیلي مجلة مجمع الفقھ االسالمي العدد السادس  

 ١٧٤ ، ١٧٠طبیھ معاصره ص 
  سورة النساء٢٩من اآلیة رقم )٢(
 ، أحكام عقم اإلنسان ١٧٧محمد نعیم یاسین  ص / أبحاث فقھیھ في قضایا طبیة معاصرة ، للدكتور )٣(

  وما بعدھا١٦٢في الشریعة اإلسالمیة ص 
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الرجل على ممارسة الجماع بعد زراعة ھذا العضو الذكري ، وقد أفاد األطباء بأنھ على 
رغم من نجاح ھذه العملیة فإن وظیفة العضو تعود إلیھ من حیث التبول ، ولكنھا قد ال ال

 ، ومن ثم إذا لم یقدر الرجل على إتمام عملیة الجماع )١(تعود إلیھ من حیث االنتصاب 
بھذا العضو المنزرع فإنھ ال یكون للمستجدات الطبیة أثرا في زوال ھذا العیب ، ویكون 

ب التفریق ، وإن تحققت لدیھ القدرة علي جماع زوجتھ سقط حقھا في للمرأة الحق في طل
  .طلب التفریق ، لزوال العیب أثر التقدم الطبي الذي یزید یوما بعد یوم في ھذا المجال 

 ب اطا  

  أر ادات اط  زوال ب اء

یتیھ المصاب بعیب الخصاء یمكن عالجھ بأحد أمرین زرع خصیتین بدل خص
المفقودتین، ھذا إذا كان القطع مفاجئا ، وقد یصاب الشخص بمرض یعلم من خاللھ أنھ 
ال بد من قطع الخصیتین ، أو یتعرض لحادث یترتب علیھ الحكم باستئصال خصیتیھ ، 
فیعمد األطباء قبل قطعھما إلى أخذ عینة من المني الموجود في الخصیة ، ووضعھ في 

رض عدم تفویت فرصة اإلنجاب على الشخص الذي بنوك مخصصة لحفظ المني بغ
سیفقد خصیتیھ، فما ھو الحكم في ھاتین الحالتین ھذا ما نعرفھ في  ھذا المطلب من خالل 

  :الفرعین التالیین 

  الحكم الشرعي لزرع الخصیة: الفرع األول 

  . حكم أخذ عینة من المني من الخصیتین  قبل قطعھما المؤكد : الفرع الثاني 

   األول الفرع

  الحكم الشرعي لزرع الخصیة

ترجح أن الخصاء عیب من العیوب یترتب علیھ إعطاء الحق للمرأة في طلب 
التفریق ، على ما وضح في المبحث السابق ، ومھمة ھذا المطلب أن نرى ھل من 

لطب الحدیث أن نعالج ھذا العیب عن طریق ما یسمى بزرع الخصاء االممكن من خالل 
لخصیة الطبیعیة ، ومن ثم نحافظ على كیان األسرة ھذا األمر یتوقف على فتقوم بوظیفة ا

النظر في مدى ثبوت نجاح مثل تلك الجراحة ، وما إذا كان قد تم ذلك فعلیا ، أم ال ثم بعد 
  .ذلك النظر في مشروعیة ھذه الزراعة 

                                                           

نج�اح أول تجرب�ة أمریكی�ة لزراع�ة     :  ، بعنوان ٢٠١٦/مایو/١٧مقال طبي بجریدة الدستور الثالثاء    ) ١(
 ، جری��دة النھ��ار مق��ال بعن��وان   ١٠٦٧٧٧٧/https://www.dostor.org: الع��ضو ال��ذكري ، راب��ط  

: زرع الع���ضو التناس���لي ممك���ن بع���د البت���ر یك���ون م���ن طری���ق واھ���ب ، أو بجھ���از اص���طناعي راب���ط   :
https://newspaper.annahar.com/article/٥١١٩٨  
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الواقع یؤكد وقوع ھذه الجراحة ونجاحھا ، وذلك فیما ذكره الدكتور كمال حنش 
صاحب أول عملیة زرع خصیة من أنھ زرع خصیتین في شاب في العشرینات من 
عمره یشكو غیاب خصیتیھ ، إال أن غدتھ النخامیة سلیمة الوظائف ، وبعد العملیة بسبعة 
أیام بدأت تظھر على الشاب صفات الذكورة الثانویة ، وھكذا أصبح الشاب ذا مظھر 

، ثم توالت بعد )١( عنده قدرة على القذف رجولي طبیعي ، وبدأ یمارس الجنس ، وصار
یعد األطباء الصینیون أكثر األطباء : ذلك عملیات زراعة الخصیتین یقول الدكتور البار 

م  زراعة أكثر من ١٩٩٠نجاحا في ھذا النوع من الجراحة حیث تم في الصین حتى عام 
جاح مثل ھذا النوع  ، وبعد ثبات ن)٢(تسعین خصیة بنجاح ، واستخدمت الجراحة الدقیقة 

من عملیات نقل األعضاء ، فما ھو حكم الشریعة اإلسالمیة في إجراء مثل ھذه العملیات 
التي تھدف إلي تصحیح ھذا العیب الموجود في الرجل ، نم نرى أثر ذلك على حق 

  .المرأة في التفریق بالعیب 

  :حكم الشرع في زرع الخصیتین 

ى ذلك من النوازل الفقھیة الجدیدة ، نظرا ألنھ لما كان زرع الخصیتین لمن یحتاج إل
ال وجود لھ في كتب الفقھاء القدامى فكان من الطبیعي أن یتصدر لھ فقھاء المجامع 
الفقھیة ، ویرد ذكره في المؤتمرات التي تجمع بین الطب والفقھ ، إضافة إلى أنھ ورد 

  .الجواب عنھ على لسان بعص المفتین ، والعلماء المعاصرین 

بمطالعة جمیع ما سبق نجد أن الفقھاء المعاصرین قد اختلفوا في حكم زرع و
  :الخصیتین على ثالثة أقوال 

مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق : تحریم زرع الخصیتین ، وإلیھ ذھب  :   القول األول
 وھو قول أكثر )٤( ، والندوة الفقھیة الطبیة الخامسة ، )٣(عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 

  )٥(.احثین ممن أدلوا بدلوھم في ھذا الموضوع الب

                                                           

 ٢٢الجنس والعقم  لكمال حنش ص ) ١(
  ٧٥طفل األنبوب د محمد علي البار ص ) ٢(
  )٢١٥٥ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس )٣(
 / ٣( البی��ان الخت��امي والتوص��یات للن��دوة ف��ي مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي الع��دد ال��سادس      : ینظ��ر )٤(

٢٠٦٧(  
الدكتور محمد نعیم یاسین ، والدكتور حمداني شبیھنا ماء العینین : ثال ال الحصر  منھم على سبیل الم   )٥(

، والدكتور خالد الجمیلي ، والدكتور محمد علي البار ، والدكتور محمد الطیب النجار ، والدكتور محم�د    
حم�د أحم�د   المختار الشنقیطي ، والدكتور عبد الجلیل شلبي ، والدكتور عبد ال�ستار  أب�و غ�ده ، وال�شیخ م       

  .جمال ، والشیخ احمد حسن مسلم ، والشیخ عطیھ صقر 
(  ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس ١٧٥أبحاث فقھیھ في قضایا طبیة معاصرة ص :  یراجع  

لل��دكتور ، أحك��ام الجراح��ة الطبی��ة واالث��ار المترتب��ة علیھ��ا ،    ) ٢١٣٣ ، ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٢ ، ١٩٩٥ / ٣
 ، فت�اوى دار اإلفت�اء الم�صریة    ٢٠٥ ، جری�د الم�سلمون الع�دد رق�م          ٣٩٥ ص   يمحمد المخت�ار ال�شنقیط    /

  )١٦٦ / ١٠( على موقع وزارة األوقاف المصریة 
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عبد اهللا محمد عبد .الجواز ، وھو قول الشیخ علي التسخیري ، ود : القول الثاني 
  )١(.خالد الجمیلي ، والشیخ سید سابق . اهللا ، ود محمد سلیمان األشقر ، ود 

 قال جواز نقل وزرع خصیة واحدة فقط من الحي إلي الحي ، وبھ: القول الثالث 
  )٢(.الشیخ عبد القدیم یوسف 

  األدلة

  : أدلة القول األول : أوال 

  : استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من تحریم نقل الخصیتین بما یلي 

أن الخصیة تقوم بدور المصنع الذي ینتج الحیوانات المنویة بواسطة تأثیر  -١
ي تنتج الحیوان المنوي الناضج  الخلیة األولیة الت( الھرمونات على المواد األولیة 

أي أن الخصیة تحتوي على المواد األولیة التي ینتج منھا ) والموجود في الخصیة
الحیوان المنوي ، فإذا ما نقلنا الخصیتین من شخص إلى آخر ، فكأننا قد نقلنا المصنع 

 الشخص بآالتھ ومعداتھ ، والمواد األولیة التي یحتویھا إلى الشخص اآلخر ، ویكون دور
المنقول لھ الخصیة لن یتعدى سوى تشغیل ھذا المصنع فقط ، أي أنھ لن یكون لھ دور 
في نقل الموروثات التي یحملھا إلى أوالده بل سوف یساعد على نقل الصبغبات الوراثیة 
التي ورثھا الشخص المنقول منھ ھذه الخصیة إلى ذریة الشخص المنقول لھ الخصیة ، إذ 

ص إلى آخر ما ھو إال شكل من أشكال إخصاب البویضة بحیوان نقل الخصیة من شخ
 )٣() . إخصاب من شخص غریب ( منوي آخر غیر الحیوان المنوي من الزوج 

بأن العضو المنزرع خصیة كان ، أوغیرھا یكون متصال  : وقد نوقش ھذا الدلیل
 الشخص بألم بالمتلقي اتصاال عضویا یأتمر باألوامر الواصلة إلیھ من دماغھ ، ویتألم

ذلك العضو ، ویتلذذ بتلذذه ، ویصح بصحتھ ، ویمرض بمرضھ ، ویحس بما یطرأ علیھ 

                                                           

 ٢٠٠٦ / ٣(  ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس    ١٣٦أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي ص       )١(
  .٢٠٣، جریدة المسلمون العدد رقم  ) ٢١٣٦ ، ٢١٣٥، 
ن كتب في ھذه المسالة م�ن المعاص�رین ن�سب ھ�ذا الق�ول لل�شیخ عب�د الق�دیم یوس�ف م�ن خ�الل                جل م )٢(

البن�وك  :  ولألمانة العلمیة لم یتسنى ل�ي الوق�وف عل�ى ھ�ذا الكت�اب یراج�ع       ٣١٤كتابة الدوسیة الفقھیة ص  
دة للنت�شة   ، المسائل الطبی�ة الم�ستج  ١٠٢إسماعیل مرحبا ص / الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور   

 )٢١٣ / ٢ (  
زراع��ة األع��ضاء التناس��لیة والغ��دد التناس��لیة للم��رأة والرج��ل ل��سعادة ال��دكتوره ص��دیقھ العوض��ي ،       )٣(

، احك�ام   ) ٢٠٥٤ / ٣( وسعادة الدكتور كمال نجیب بجث بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي الع�دد ال�سادس            
/ لخلق�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة لل�دكتور       نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أع�ضاء الجن�ین الن�اقص ا           

،  ) ١٩٩٦ / ٣( خال��د ال��سید الجمیل��ي وھ��و بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي الع��دد ال��سادس  
محمد أیمن ص�افي أس�تاذ   / غرس األعضاء في جسم اإلنسان مشاكلھ االجتماعیة وقضایاه الفقھیة للدكتور   

عة الملك عبد العزیز ، وھو بحث منشور في مجلة مجم�ع  مساعد بقسم الجراثیم والمناعة كلیة الطب جام      
 ٦٨الفقھ اإلسالمي العدد الرابع ص 
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من عوارض وإذا ثبت أن العضو المزروع مھما كان نوعھ یكون جزءا من جسد المتلقي 
حقیقة ، وأن صلتھ تنقطع انقطاعا تاما بمصدره ، فإن الخصیة بعد غرسھا في جسد 

زائھ ، وما ینتج عنھا من حیوانات منویة ، فھي ناشئة من ذات المتلقي تكون جزءا من أج
جسد المتلقي ، فینسب إلیھ المولود نسبة شرعیة صحیحة  ، وأما كون الخصائص 
الوراثیة تتبع مصدر الخصیة فإن ذلك ال یقدم وال یؤخر في الحكم الشرعي في ذلك  فإن 

 ، )١()الولد للفراش ( ي الحدیث النسب ونحوه ال یتبع ھذه الخصائص الوراثیة  بل كما ف
فاألب شرعا ھو زوج تلك المرأة التي حملت وولدت ، والنسب الحق بھ ، وھو الذي 

  )٢.(یتمتع بجمیع الحقوق وتلزمھ جمیع التكالیف الناشئة عن ذلك 

بأن كون الصفات الوراثیة ترجع إلى المنقول منھ ، أم : ویجاب عن ھذه المناقشة 
قول إلیھ ھذا األمر المرجع فیھ لألطباء ، وقد قرر األطباء أن أنھا ترجع إلى المن

الشفرة ( الخصیتین إذا نقلتا فإنھما تظالن في إفراز النطف الحاملة للصفات الوراثیة 
للشخص المنقول منھ ، فیكون قیاس ھذا العضو على سائر األعضاء قیاس مع ) الوراثیة 
  )٣(. الفارق 

اسلیة ال یمكن أن تخرج عن نوع من اإلخصاء أن عملیة استئصال الغدد التن -٢
للمزال منھ ، وتغییر لخلق اهللا ،وإذا فتح المسلمون الباب لمثل ھذا النوع من العملیات فما 
علیھم إال أن یستعدوا لتفشي كثیر من ھذه العملیات التي تغیر خلق اهللا ، فعندما قال اهللا 

بشریة إمكانیة ذلك ، فلم ینف إمكان  منح ال)٤()وآلمرنھم فلیغیرن خلق اهللا ( تعالى 
وصول العلم إلى تغییر خلق اهللا ، ولكنھ جعل فعلھ مما یقود إلى الشیطان ، ویستوجب 

 )٥(. صاحبھ لعنة اهللا 

أن ھذا النوع من العملیات ال ینسجم وتقسیم اهللا العادل ، وھو محاولة من  -٣
 یمكن القول بأن نجاح نقل اإلنسان لالستدراك على فعل اهللا في عباده وھو مستحیل بل

الغدد التناسلیة ما ھو إال صورة من صور اإلخصاب لبویضة من حیوان منوي لیس من 
الزوج إلیھام ھؤالء المرضى المساكین نفسیا بإحساس كاذب بأن الذریة الناتجة منھم ھي 

 )٦(.من صلبھم ، وال دور لطرف ثالث في ذلك، ولكن ھذا كذب وافتراء 

                                                           

 ٢٠٥٣ح  ) ٥٤ / ٣( أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب البیوع باب تفسیر المشبھات )١(
نق��ل وزراع��ة األع��ضاء التناس��لیة لل��دكتور محم��د س��لیمان األش��قر بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ     )٢(

 ١٣٧وما بعدھا ، أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي ص  ) ٢٠٠٨ / ٣( د السادس اإلسالمي العد
  ١٢٥أبحاث فقھیھ في قضایا طبیة معاصرة ص )٣(
 ١١٩سورة النساء آیھ رقم )٤(
  )٢٠٤٠ ، ٢٠٣١ / ٣( زراعة الغدد التناسلیة أو زراعة رحم امراة في رحم امرأة أخرى )٥(
التناس��لیة للم��رأة والرج��ل ل��سعادة ال��دكتوره ص��دیقھ العوض��ي ،    زراع��ة األع��ضاء التناس��لیة والغ��دد   )٦(

،  ) ٢٠٤٧ / ٣( وس��عادة ال���دكتور كم���ال نجی��ب بج���ث بمجل���ة مجم���ع الفق��ھ اإلس���المي الع���دد ال���سادس    
  ) .٣/٢٠٣٣(والمرجع السابق 
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اء التناسلیة المنتجة للنطف المقصود بھا إما تحصیل النسل، أو أن زراعة األعض -٤
تكمیل االستمتاع، أو التجمیل، وكلھا مقاصد تكمیلیة، أو حاجیة، ولیست من قبیل 
الضرورات ، ولذا ال یستباح بھا ما یستباح ألجل الضرورة من كشف العورات ، 

 .وانتھاك حرمة الموتى ، أو األحیاء 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من  : القول الثانيأدلة أصحاب :ثانیا 
  .جواز نقل الخصیتین بما یلي 

 : أن ھذا النوع من زراعة األعضاء یقصد بھ أحد األغراض التالیة  -١

تحصیل النسل ، فقد یكون الرجل غیر منجب لسبب عضوي كتلف  : الغرض األول
  .الخصیتین ، أو عجزھما أو كونھما مقطوعتین 

االستمتاع فإن تلف الخصیتین ، أو فقدانھما ینقص االستمتاع ، وإن : الغرض الثاني 
  .كان الوطء ممكنا 

الجمال ، فإن الخصیتان تفرزان باإلضافة إلى الحیوانات المنویة : الغرض الثالث 
ھرمون الذكورة الذي یضفي على الرجل صفات الذكورة من غلظ الصوت ، ونبات 

 الشعر ، والقوة البدنیة ، وغیر ذلك ، وھذه المصالح المشروعة شعر الوجھ ، وخشونة
الرغبة فیھا ، والسعي إلیھا أمر فطري في طبیعة البشر ، وھي أساسیة في بناء األسرة 
واستقامة حیاتھا ، وفقدانھا یؤدي إلى تنغیص حیاة أعضاء األسرة ،وقد یؤدي إلى الشقاق 

  )١(. ، أو إلى الفراق وتصدع كیان األسرة 

بأن ھذه المصالح وإن كانت معتبرة شرعا ، ولكن اعتبارھا : وقد نوقش ھذا الدلیل 
شرعا ال یصل إلى درجة الضرورة ، فإنھ ال یترتب على عدمھا ھالك النفس ، أو تلف 
عضو ، وفي المقابل ھذه المصلحة یقابلھا مفاسد عدیدة منھا اإلضرار بالمأخوذ منھ ، 

عورة المغلظة ، والنظر إلیھا ومسھا ، باإلضافة إلى واختالط األنساب ، وكشف ال
درء المفاسد مقدم على : صعوبة الزراعة وكثرة مخاطرھا ، فإعمال القاعدة الشرعیة 

  )٣( یقتضي عدم اعتبار المصلحة المذكورة )٢(جلب المصالح 

قیاس نقل الخصیة وزرعھا على نقل سائر األعضاء ، كالعین ، واألذن ، والقلب  -٢
لیة ، وغیرھا ، وفور انتقال ھذه األعضاء إلى المتلقي فإن العضو المنقول یكون ، والك

عضو المتلقي ، وقد انقطعت عنھ النسبة إلى المصدر ، فال ضیر ، وال حرمة في 
أنھ لو اعتدى المصدر على ذلك العضو عمدا : استعمالھ ، كالعضو األصیل برھان ذلك 
مكن ، أو الدیة ، وكذلك لو قطع ذلك العضو كان المتلقي مستحقا علیھ القصاص لو أ

                                                           

  )٢٠٠٦ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي )١(
  .٢٦٧نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ص )٢(
 ٤٢٩ ، أحكام نقل أعضاء اإلنسان ص ٦٥٢ام التلقیح  غیر الطبیعي لسعد الشویرخ ص أحك)٣(
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طرف ثالث فإن الذي یستحق القصاص ، أو الدیة ھو المتلقي دون المصدر ، والعضو 
 )١(.المؤثر ھو عضو المتلقي ، أما عضو المصدر فال أثر لھ 

بأن إلحاق الخصیة ببقیة األعضاء ، كالقلب والكبد غیر مسلم  : ونوقش ھذ الدلیل
ینھا ، وھو أن الصفات الوراثیة التي تفرزھا الخصیة والمبیض تبقى بعد لوجود الفارق ب

  .نقلھا لألول ، بخالف بقیة األعضاء فامتنع القیاس 

بأن األصل المقیس علیھ وجدت فیھ الضرورة المبیحة للنقل ، إذ  : كما یجاب أیضا
 ، والكلیة أن حیاة اإلنسان تتوقف على العضو المنقول ، كالقلب الذي یقوم بضخ الدم

التي تقوم بتخلیص الجسم من المواد الضارة ، بخالف الفرع فإنھ ال توجد فیھ ھذه 
الضرورة إذ یمكن لإلنسان الذي یسعى في غرس الخصیتین رغبة في اإلنجاب أن یعیش 

 )٢(. بدون أوالد 

أن المفروض أن عملیة النقل كانت برضا المنقول منھ إن كان حیا ، أو برضا  -٣
 كان میتا ، وعلى كل حال فإن ذلك یعتبر تنازال عن جمیع مالھ من الحق في أولیائھ إن

ذلك العضو  ، أو مجرد اختصاص تنازل عنھ صاحبھ ، فما كان من الحق للمصدر انتقل 
للمتلقي انتقاال كامال حتى لو قال العلم إنھ سوف لن یؤثر المتلقي علیھ ھو یصبح عضوا 

نسان اآلخر ال یمكن أن نقول أنھا لیست خصیتھ في نظر العرف أصبحت خصیة ھذا اإل
، ألنھا صارت والتحمت مع كل البدن فصارت من البدن عرفا ، وقیاسا على ما قالھ 
الشافعیة الذین نصوا في كتبھم على أنھ إذا نقل عظم من امرأة إلي ید إنسان والتحم معھ 

 مسالة نقض الوضوء ، وتفاعل معھ ، واكتسى اللحم أصبح جزءا منھ ، وذكروا ھذا في
لمس المرأة ینقض الوضوء لمسھا ، أو جزء منھا ، ولكن إذا التحم ھذا العظم بجسد : 

 )٣(. المنقول إلیھ أصبح جزءا منھ ، وانتفى منھ ذلك الحكم 

بأنھ مبني على أن الشخص المنقول لھ الغدة التناسلیة قد : وقد نوقش ھذا الدلیل 
بأن ملكیة ھذا الشخص : فال ننظر إلي األصل مرود ملكھا ، وأن العرف یقضي بذلك ، 

الثاني لھذه الغدة یشترط في اعتبارھا إذن الشارع حتى یصح القول بانتقال ملكیتھا للغیر 
، واإلذن الشرعي غیر موجود ھنا ، فانتفى القول بصحة الملكیة، ومن ثم ینتفي ما ترتب 

إن األصل في الخصیة أنھا ملك : علیھا من عدم االلتفاف لألصل األول، ومن ثم نقول 
للشخص األول، والتبرع مشكوك في تأثیره في الملكیة على أقل تقدیر بسبب وجود 

                                                           

 .وما بعدھا  ) ٢٠٠٧ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي )١(
 ، ٦٣٦ ، أحك�ام التلق�یح غی�ر الطبیع�ي ص     ٤٢٦أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفق�ھ اإلس�المي ص      )٢(

  ) ٢٧٦ / ١( أحكام النوازل في اإلنجاب 
، وینظ�ر م�ضمون ك�الم الت�سخیري ف�ي       ) ٢٠٠٨ / ٣(  مجلة مجمع الفقھ اإلس�المي الع�دد ال�سادس         )٣(

  )٢١٣٥ / ٣( نفس العدد 
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الخالف في صحة التبرع ، فوجب الرجوع إلى الیقین ، واألصل الموجب للحكم بكونھا 
 )١(. للشخص األول 

 األصل أنھ في حالة نقل الخصیة وزراعتھا فإن الحیوانات المنویة تكون في -٤
خارجة من الرجل الثاني المنقولة إلیھ الخصیة ، والخصیة لیست إال مجرد آلة منظمة 

 .لتلك الحیوانات فال شبھة في نقلھا 

بأنھ مرود بالحقائق العلمیة التي تبین أن ھذه الغدد : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل 
یة تحمل الصفات وظیفتھا لیست مجرد التنظیم ، بل إنھا مصدر للنطف من حیوانات منو

 )٢(. الوراثیة لمالكھا ، وأن المتلقي لھا ال یعدو أن یكون منظما لخروج ھذه النطف 

إنھ ال تأثیر للجینات الوراثیة ، وال خوف من تطابقھا بدلیل أن األخوین ینجب  -٥
أحدھما األنثى وینجب اآلخر الذكر، وكال األخوین من أصل واحد انتقلت إلیھما صفات 

، ومع ذلك لم یحرم زواج ابن أحدھما بابنة اآلخر ، فدل ھذا على عدم وراثیة واحدة
 )٣(. تأثیر تطابق الصفات الوراثیة 

بأن قولھم بأنھ ال تأثیر للجینات الوراثیة وال خوف من  : وقد نوقش ھذا الدلیل
تطابقھا بدلیل ما ذكروه من القیاس على األخوین من أصل واحد وانتقلت إلیھما صفات 

واحدة ومع ذلك لم یحرم زواج ابن احدھما بابنة اآلخر ، ھذا القول یرده علم وراثیة 
الوراثة ، فكون األخوین من أصل واحد ال یعني بالضرورة تطابقھما في الصفات 
والجینات الوراثیة ، فقد یرث أحدھما من أبیھ ، أو من أمھ صفات ال یرثھا اآلخر ، 

 ، وال یحدث التطابق إال في حالة التوأم المتماثل فیكون بینھما من الفروقات الشيء الكثیر
الناتج عن بویضة واحدة ملقحة بحیوان منوي واحد ، ثم انقسمت إلى لقیحتین منفصلتین 

وبذا یكون ھذا القیاس قیاس مع الفارق ، وذلك ألن . ، وأدى ذلك إلي تكون جنینین 
لم یكن ناشئا من عامل واحد ، األصل لم یحكم فیھ بتأثیر اتحاد الصفات ، ألن انتقالھما 

بل من عاملین كل واحد منھما متعلق بأحد األخوین ، بخالف الفرع فإن اتحاد الصفات 
 )٤(. ناشئ من عامل واحد ، وغدة تناسلیة واحدة 

                                                           

 . وما بعدھا ٣٩٦أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا  ص )١(
مجم�ع  زرع الغدد التناسلیة واألعضاء التناسلیة للدكتور محمد علي الب�ار بح�ث من�شور ض�من مجل�ة       )٢(

 وما بعدھا ،  ) ٢٠٢٠ / ٣( الفقھ اإلسالمي العدد السادس 
 ٣٩٤ ، نقال عن أحكام الجراحة الطبیة ص ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣جریدة المسلمون االعداد )٣(
 ، أحك�ام  ٢٥٠الموقف الفقھي واألخالق�ي م�ن ق�ضیة زرع األع�ضاء لل�دكتور محم�د عل�ي الب�ار ص                 )٤(

 ٢٩٢تصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقھ اإلسالمي ص  ، األحكام الم٣٩٧الجراحة الطبیة ص 
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استدل أصحاب القول الثالث على ما ذھبوا إلیھ من جواز نقل إحدى : ثالثا 
  :الخصیتین من الحي إلى الحي بما یلي 

الوا إن نقل الخصیتین معا یؤدي إلى قطع النسل المتبرع ، بخالف نقل إحداھما ق -١
 .وترك األخرى 

قالوا یجوز نقل إحدى الخصیتین وترك األخرى قیاسا على جواز نقل إحدى  -٢
 )١(.الكلیتین والرئتین بجامع الحاجة في كل 

  :ویمكن الرد على الدلیل األول ألصحاب ھذا القول 

تي التناسل وإن انتفت منھ مفسدة قطع نسل المتبرع ، إال ان فیھ  بان نقل إحدى غد
مفسدة أخرى ال تقل عن ھذه المفسدة، والتي من أھمھا اختالط األنساب ، لكون ھذه الغدد 
التناسلیة تقوم بإنتاج النطف بواسطة خالیا ثابتة فھي تظل تابعة من الناحیة الوراثیة 

  )٢.(للمنقول منھ 

ھذا قیاس مع الفارق من عدة وجوه ، كما تقدم : فیناقش بأن  : أما الدلیل الثاني
  .في الجواب عن أصحاب القول الثاني 

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في مدى شرعیة نقل الخصیتین ،  : الراجح
ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، فإني أمیل إلي ترجیح ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول من 

  :ذلك لما یلي تحریم ھذا النقل ، و

أن أصحاب ھذا القول وإن كانت قد نوقشت أدلتھم ، كما نوقشت بقیة األدلة ، إال  -١
أن ھذا القول یمتاز عن غیره من األدلة من أنھ أخذ في ھذه القضیة بما انتھى إلیھ رأي 
الطب من أن الخصیة المنقولة تؤدي إلى انتقال الصفات الوراثیة من الشخص المنقولة 

شخص المنقولة إلیھ ، وكالمھم ھو المعتبر في ھذا الباب ، فكان ھذا كافیا منھ إلى ال
 .للقول بالتحریم 

أن األصل یقتضي عدم جواز تغییر خلق اهللا ، إال بعد وجود اإلذن الشرعي بذلك  -٢
، ولم یوجب اإلذن الموجب للعدول عن ھذا األصل في نقل الخصیتین ، فوجب البقاء 

ة داعیة إلى ھذا النقل أمكن دفع ذلك بأن الحاجة ال تبیح علیھ ، وإن قیل بأن الحاج
 .المحرم ، وقد ثبت تحریم ذلك بناء على ما شھد بھ أھل الطب 

أن الدكتور األشقر رغم عدم قولھ بالتحریم ، إال أن جرأتھ في الحكم بالجواز  -٣
من قولھ مطلقا خف لیتحول إلى القول بالجواز مع الكراھة وھذا ما یلمسھ القارئ لكالمھ 

                                                           

  )١٦٦ / ١٠( فتاوى دار اإلفتاء المصریة موجودة على موقع وزارة األوقاف )١(
  ) ٦٥٣ / ٢( أحكام التلقیح غیر الطبیعي )٢(
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والمسألة مسالة اجتھاد یترجح فیھ القول بالجواز ، فھو جواز محفوف بالشبھة ، فیكون : 
من باب الكراھة ، ولذا ال ینبغي أن یصار إلى نقل األعضاء الجنسیة إال في الحاالت 
التي یبقى فیھا المحتاج إلى تلقي العضو في مشقة من أمره إن لم یتم زراعة العضو ، أما 

كن في مشقة من أمره ، أو كان في مشقة وأمكن درؤھا بوسیلة أخرى مما ال لو لم ی
 ومن كالمھ ھذا یستفاد أن األمر )١(شبھة فیھ ، فال ینبغي لھ المصیر إلي طلب الزراعة 

عنده فیھ شبھة جعلتھ یقول بالكراھة  بعد قولھ بالجواز مطلقا، فكیف الحكم إن أكد الطب 
كي اجتھاد الدكتور األشقر إال أني أنكر علیھ أنھ تفرد مع من ھذه الشبھة ؟ ، وإذا كنت أذ

تفرد بھذا الرأي وكان علیھم أن یستفتوا األطباء في ھذه المسالة التي لرأي األطباء فیھا 
أساسا في الحكم بالجواز ، أو بالحرمة ، ومما ینبغي التنویھ إلیھ أن القول بالتحریم ھو ما 

 .الفقھیة انتھت إلیھ المجامع والندوات 

فقد جاء في قرارات مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
 ھـ الموافق من ١٤١٠ شعبان ٢٣ : ١٧بجده في المملكة العربیة السعودیة في الفترة من 

  :  م ما یلي ١٩٩٠ مارس ٢٠ : ١٤

 حمل أن زرع األعضاء التناسلیة بما أن الخصیة والمبیض یستمران في: أوال 
للمنقول منھ حتى بعد زرعھما في متلق ) الشفرة الوراثیة ( وإفراز الصفات الوراثیة 

  )٢(.جدید ، فإن زرعھما محرم شرعا 

كما أن ھذا ھو ما انتھت إلیھ وثائق الندوة الفقھیة الطبیة الخامسة المنعقدة في 
  : م ما یلي ١٩٨٩ أكتوبر ٢٦ : ٢٣ ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع األول ٢٦ : ٢٣الكویت في 

انتھت الدورة إلى أن الخصیة والمبیض بحكم أنھما یستمران : الغدد التناسلیة : أوأل 
في حمل وإفراز الشفرة الوراثیة للمنقول منھ حتى بعد زرعھا في متلق جدید ، فإن 
زرعھما محرم مطلقا نظرا ، ألنھ یؤدي إلى یفضي إلى اختالط األنساب ، وتكون ثمرة 

  )٣(.ولدة من الزوجین الشرعیین المرتبطین بعقد الزواج اإلنجاب غیر مت

  :أثر زوال عیب الخصاء في حال زرع الخصیتین 

غني عن البیان أنھ ال یوجد ثمة أثر لزوال عیب الخصاء إذا ما كان الطریق لعالجھ 
ھو زرع خصیتین بدال من المفقودین ، للنتیجة التي توصلنا إلیھا من ترجیح عدم 

لزرع لكونھ یتسبب في نقل الصفات الوراثیة من المتبرع إلى المنقولة مشروعیة ھذا ا

                                                           

   ١٤١أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي ص ) ١(
، وینظر أیضا قرارات وتوصیات مجم�ع   ) ٢١٥٥ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس    ) ٢(

الفقھ اإلسالمي بشأن زراعة األعضاء ضمن بحث زراع�ة األع�ضاء ف�ي ج�سم اإلن�سان لف�ضیلة االس�تاذ             
الدكتور عبد السالم العبادي بحث مقدم إل�ى م�ؤتمر مجم�ع البح�وث اإلس�المیة الثال�ث ع�شر  ربی�ع األول               

   .٦ / ٨ – ٥٧ م القرار رقم ٢٠٠٩ ھـ ، مارس ١٤٣٠
   )٢٠٦٧ / ٣( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس ) ٣(
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إلیھ ، وللمرأة أن تتمسك بحقھا في طلب التفریق ، وال یعتد بما وصل إلیھ الطب من 
  .نجاحات في ھذا المجال ، ألنھا نجاحات تتعارض مع الشرع 

  الفرع الثاني 

  .مؤكد حكم أخذ عینة من المني من الخصیتین قبل قطعھما ال

من الطرق التي یتم من خاللھا الحفاظ على اإلنجاب للشخص الذي سیتعرض لقطع 
خصیتیھ أن یؤخذ عینة من المني قبل تعرضھا للتلف ، وتوضع في إحدى بنوك المني 
حتى ال یحرم الشخص المصاب من اإلنجاب ، ومعرفة مشروعیة ھذا التصرف لعالج 

شروعیة وضع المني في البنوك المخصصة المصاب بفقد خصیتیھ متوقف على معرفة م
  لحفظ المني ، فنقول وباهللا التوفیق

  : تتنوع الحسابات المفتوحة في بنوك النطف إلي نوعین 

وھي التي تحفظ فیھا تلك البنوك نطف المتبرعین ،  : حسابات عامة: األول 
ي لیبیعھا والحصول علیھا عن طریق دفع البنك مبلغا من المال مقابل كل عینة من المن

  .المصرف للراغبین ، أو الراغبات مقابل مبلغ مالي 

وھي تلك التي یفتحھا العمیل لحفظ منیھ الستعمالھ في  : حسابات خاصة: الثاني 
المستقبل عند الحاجة إلیھ ، وذلك بدفع مقابل مالي رسما للحساب ، والحفظ في ھذه 

 وھذا النوع الثاني ھو )١(.ھ الحسابات یتم بتدوین بیانات صاحب النطفة ، ومعلومات
المقصود ھنا ،و بمراجعة آراء الفقھاء المعاصرین في مشروعیة حفظ المني تحت 

  :مسمى الحسابات الخاصة نجد أن لھم فیھا قوالن 

: أن ھذه البنوك ال یجوز إنشاؤھا ، ویحرم التعامل معھا ، وبھذا قال  : القول األول
    .)٢(أكثر الفقھاء المعاصرین 

 ،وبھ )١(ھو جواز إنشاء بنوك المني لحفظ النطف بشروط خاصة  : ول الثانيالق
  )٣(، وھو ما صدر عن جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة األردنیة )٢(قال بعض الباحثین

                                                           

 وم�ا  ٢١٨لعب�اس أحم�د الب�از ص    / تجمید الحیوانات المنویة والبویضات رؤیة فقھیة طبیة : یراجع  ) ١(
  .بعدھا 

 ، فھو رأي الدكتور عبد العزیز الخیاط ، والدكتور محمد علي البار ، والدكتور ھاشم جمی�ل عب�د اهللا     )٢(
والدكتور أحمد كنعان ، والدكتور محم�د عب�د الج�واد النت�شة ، وال�شیخ محم�د الحبی�ب بلخوج�ة ، وال�شیخ                     

  .عمر غانم ، والدكتوره فریده زوزو 
، ١٥٩ وم�ا بع�دھا ، ص    ١٤١محم�د عل�ي الب�ار ص        / أخالقی�ات التلق�یح االص�طناعي لل�دكتور         : یراجع  

 الب�شریة  ، البن�وك الطبی�ة     ) ٩٢ / ٤(  جمی�ل عب�د اهللا       زراعة االجنة في ضوء الشریعة اإلسالمیة لھاش�م       
  .)٢٠٧ /  ١(    ، المسائل الطبیة المستجدة٨٧٠ ص ، الموسوعة الطبیة الفقھیة٣٨٤وأحكامھا الفقھیة ص 
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  األدلة 

  :أدلة أصحاب القول األول : أوال 

  على ما ذھبوا إلیھ من تحریم إنشاء بنوك لحفظ المنياستدل أصحاب ھذا القول
  .بالكتاب ، والسنة ، والقواعد الفقھیة ، والمعقول 

  فبما یلي: أما الكتاب 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بلینكم ( قولھ تعالى  -١
 )٤() مودة ورحمة 

أن اهللا تعالى قد امتن علینا بان خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إلیھا  : وجھ الداللة
 ھذه البنوك ینافي وجود السكن ، الن وجودھا قد یؤدي على عدم إقامة عالقة ، ووجود

زوجیة بالنسبة للنساء غیر المتزوجات ، أو الشاذات الالتي یرغبن في اإلنجاب ، فیعمدن 
  )٥. (إلى شراء مني من بنك المني لیلقحوا ألنفسھن بھ دون وجود زوج في حیاتھن 

ول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل ومن یشاقق الرس(  قولھ تعالى – ٢
  )٦()المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرا 

.  أن ھذه البنوك لیست من سبیل المؤمنین لما یترتب علیھا من مفاسد  :وجھ الداللة 
)٧(  

                                                                                                                                                          

أن ی��تم حف��ظ الحی��امن ف��ي أوعی��ة ال یق��ع معھ��ا اخ��تالط ، وأال تعط��ى إال للزوج��ة أثن��اء قی��ام       : ھ��ي ) ١(
  .الزوجیة 

زیاد سالمة وھو واق�ع ف�ي م�ؤحرة رس�الة       /  وراق الساقطة من كتاب أطفال األنابیب د        ملحق اال : ینظر  
    .٨٤٥البنوك الطبیة البشریة  ص 

الشیخ زیاد أحمد سالمھ ، ووافقھ علیھ األستاذ الدكتور إسماعیل مرحبا ، وھو ما انتھى إلى   : بھ قال   )٢(
  دكتور عبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس ترجیحھ األستاذ الدكتور حسن السید خطاب ، واالستاذ ال

األوراق  ) ٣( ، وم��ا ج��اء ف��ي م��ؤخرة الكت��اب ملح��ق رق��م     ٣٨٧البن��وك الطبی��ة الب��شریة ص   : یراج��ع 
، بن��وك الحی��امن ٨٤٥ال��ساقطة م��ن كت��اب أطف��ال االنابی��ب ب��ین العل��م وال��شریعة لزی��اد أحم��د س��المة ص   

، بنوك الحیامن والبییضات دراس�ة   ) ١٥٣٦/  ٢( وضوابطھا في الفقھ اإلسالمي للدكتور حسن خطاب      
  )١٦٠٠ / ٢( فقھیة للدكتور عبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس 

قضایا طبیة معاصرة في ض�وء ال�شریعة ص�ادره ع�ن جمعی�ة العل�وم الطبی�ة اإلس�المیة المنبثق�ة ع�ن                      )٣(
  )٨٨ / ١( نقابة األطباء األردنیة 

 . سورة الروم٢١اآلیة رقم )٤(
عب��د ال��رحمن / ، البن��وك الطبی��ة واقعھ��ا وأحكامھ��ا لل��دكتور   ) ٢٠٥ / ١(  الطبی��ة الم��ستجدة الم��سائل)٥(

 / ٢( محمد أمین طالب وھو بحث مقدم لم�وتمر الفق�ھ اإلس�المي الث�اني بجامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود                     
١٣٢١(  

  سورة النساء١١٥اآلیة رقم )٦(
  )٢٠٣ / ١( المسائل الطبیة المستجدة )٧(
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بان المراد بسبیل المؤمنین ما اتفقوا علیھ من الحق ، : ویمكن مناقشة ھذا االستدالل 
ذا یرد االستدالل بھذه اآلیة على حجیة اإلجماع ، ولیس المراد االختالف في المسائل ول

االجتھادیة ، وإال الحتج كل واحد من المختلفین بأن قولھ ھو سبیل المؤمنین ، ولیس 
  )١.(الشأن كذلك 

 قال نھى النبي صلى –رضي اهللا عنھما _ فبما روي عن ابن عمر  : وأما السنة
  )٢(.م عن عسب الفحل اهللا علیھ وسل

فھذه الفكرة یرفضھا اإلسالم أصال ، فإذا جاء النھي في تحریمھا في الحیوان الذي 
ال ینظر لنسبھ ، فكیف باإلنسان المكرم الذي ینبني على نسبھ أحكام مھمة تتعلق 

  )٣(بالمحرمات ، والمیراث ؟ 

  : )٤( استشھدوا بقاعدة سد الذرائع: ومن القواعد الفقھیة 

أن ھذه الطریقة قد تكون ذریعة الختالط األنساب ، وذلك  :  االستشھاد بھاووجھ
باختالط النطف بغیرھا في المختبر ، إما على سبیل الخطأ ، أو القصد ، وھذا وارد 

 )٥. (وقوعھ ، فسدا لھذه الذریعة حكمنا بتحریمھا 

سد الذرائع بأن یقال إن تطبیق قاعدة  : ویمكن أن یناقش االستدالل بھذه القاعدة
، ال سیما )٧( ، وقاعدة إذا ضاق األمر اتسع )٦(لیست بأولى من قاعدة المشقة تجلب التسیر

مع عدم الدلیل الذي یمنع استفادة الزوجین من ھذه البنوك  مع وجود الضوابط المذكورة 
 ،)٨(، وھذه القاعدة ال ینبغي التوسع في األخذ بھا ، والتضییق على الناس في أمور ظنیة 

باب سد الذرائع متى فاتت بھ مصلحة راجحة ، أو تضمن مفسدة راجحة : قال ابن القیم 
  )٩(.، لم یلتفت إلیھ 

إن األخذ بالذرائع ال تصح المبالغة فیھ ، فإن : ( ویقول الشیخ محمد أبو زھرة 
  )١٠() .المغرق فیھ قد یمتنع من أمر مباح ، أو مندوب خشیة الوقوع في ظلم 

                                                           

 ١٥٦نوك المني دراسة فقھیة للدكتور صالح محمد الفوزان ص إنشاء ب)١(
  ) ٩٤ / ٣( عسب الفحل : كتاب اإلجارة ،  باب / اخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ) ٢(
  )١٥٣٠ / ٢(بنوك الحیامن وضوابطھا في الفقھ اإلسالمي  )٣(
  ) ٣٢ / ٢( ، الفروق للقرافي  )١١٩ / ١( األشباه والنظائر للسبكي )٤(
  ) ٢٣٢ / ١( المسائل الطبیة المستجدة )٥(
  ) ١٦٩ / ٣( ، المنثور في القواعد الفقھیة  ) ٦٤ / ١( االشباه والنظائر البن نجیم )٦(
  ٩ ١٦٣ / ١( ، شرح القواعد الفقھیة للزرقا  ) ٤٩ / ١( األشباه والنظائر للسبكي )٧(
  ) ١٥٩٨ / ٢( بنوك الحیامن والبییضات دراسة فقھیة  )٨(
  )١٣٠ / ٣( إعالم الموقعین )٩(
 ٢٣٣أصول الفقھ ألبي زھرة ص )١٠(
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شاء مثل ھذه البنوك فیھا مصالح للزوجین ، وتجري تحت مظلة  وما دام أن إن
  .ضوابط شرعیة تضبط ھذا األمر ، فإن المصلحة متحققة في ذلك 

  :وأما المعقول فبما یلي 

خلو ھذه البنوك من الفائدة ، فإنھ ال یجوز البتة أن یؤخذ شيء منھا ، ویلقح بھ   - أ
حوال أن یحقن ذلك المني في مھبل بویضة امرأة أیا كانت ، وال یجوز بأي حال من األ

امرأة ، أو رحمھا ، أیا كانت ، فھذا كلھ محرم تحریم مقاصد ال مجرد تحریم وسائل ، 
بل ھو بعینھ الزنا لكن بال معالجة للوطء ، فإن ھذه البنوك فیھا مني رجال ال یعرف من 

 ، والمسلم لھ ھم ، واألعراض البد من حفظھا  والنسل البد من حمایتھ من ھذه المھالك
 )١(.شریعة تحكمھ 

أنھ یمكن : أن إنشاء بنوك النطف لإلنسان خطر ، ویؤدي إلى مفاسد متعددة منھا -ب
االحتفاظ بالحیوان المنوي في تلك البنوك لمدة خمسة وعشرین عاما ، وأنھ بإمكان المرأة 

ت زوجھا من أن تلقح نفسھا بعد وفاة زوجھا ، فمن ذا الذي یعصم المرأة الشابة إذا ما
الحمل سفاحا ، ثم تدعي أنھا حملت من مني زوجھا الذي ورثتھ عنھ ، وكیف نقیم علیھا 
الحد ؟ وكیف نحافظ على أعراض النساء وطھارتھن إذا انتشر ھذا اإلثم ؟ وكیف تنضبط 
قضیة المیراث والحقوق األخرى ؟ فالحاصل أن إنشاء ھذه البنوك یتعارض مع أصول 

  )٢(. الدین 

ل الشك والریبة عند التلقیح ، إذ ال یوقن بأن ھذا المني الذي تلقح بھ الزوجة دخو-ج
ھو نفسھ الذي خرج من الزوج منذ زمن بعید ، ومھما قیل في االحتیاط فالشك وارد ، ال 
سیما مع تقادم الزمن ، فضال أن في ذلك امتھانا لكرامة المرأة ، وإبعادا لھا عن النواحي 

 )٣(.من أجلھا الزواج اإلنسانیة التي شرع 

  ویمكن أن تناقش ھذه األدلة السابقة بما یلي

ما ذكروه من الخوف والخطأ من التالعب في ھذه البنوك ، او اختالط عینات  -١
المني ببعضھا البعض ، أو طلب الزوجة تلقیح نفسھا بمني الزوج بعد وفاتھ ، أو ما شابھ 

قضاء علیھ بوضع ضوابط یعمل بھا ذلك من ممارسات خاطئة من الممكن مواجھتھ ، وال
  .في ھذه البنوك تمنع حدوث تلك الممارسات 

أن یحمل ما ذكروه على الحاالت الممنوعة التي اتفق العلماء على منعھا ، والتي  -٢
یحصل فیھا اختالط األنساب ، والخروج عن محیط الزوجیة  ، وھذا بال شك خطره 

                                                           

  ١٥٤اإلفادة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة لولید بن راشد السعیدان ص )١(
  )١٣٢١ / ٢(  ، البنوك الطبیة واقعھا وأحكامھا  ٢٦٨االستنساخ واإلنجاب ص )٢(
 یونی��و ١٤ – ٣ت م��ع بن��وك الح��رام  ص   تحقی��ق معاقب��ة المتع��امال   : ٧٢جری��دة الم��سلمون الع��دد   ) ٣(

 . م ١٩٨٦
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ي حاالت مرض الزوج ، وفي مجال عظیم ، وضرره جسیم ، أما االحتفاظ بالمني ف
 )١(. الزوجیة ، فھذه األدلة ال تنھض على منعھ 

استدل أصحاب ھذا القول على ما ذھبوا إلیھ من جواز  : أدلة أصحاب القول الثاني
  : إنشاء بنوك المني بالمعقول بما یلي 

أن األصل في التداوي والعالج المشروعیة ، وذلك لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم  -١
 ومن ذلك عالج )٢()تداووا، فإن اهللا لم یضع داء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم(

العقم، وعدم اإلنجاب بعملیات التلقیح الصناعي التي أطبقت المجامع ، والھیئات العلمیة 
على جوازھا وحفظ المني من مكمالت عملیات التلقیح الصناعي في بعض الحاالت ، 

 مكمالت مقصوده ، فإذا كان عالج العقم جائزا فإن مكمالتھ ، واإلذن في الشيء إذن في
 )٣(. كحفظ المني جائزة أیضا 

أن ھذه العملیات تجرى بین زوجین بینھما عقد شرعي صحیح ، وال فرق بین  -٢
 )٤(.أن یكون األمر على الفور ، أو التراخي ، وأن یكون مجمدا ، أو غیر مجمد 

التلقیح االصطناعي إنما أجازھا من أجازھا من بان عملیة  : ونوقش ھذا االستدالل
أھل العلم خالفا لألصل، إذ أن ھذه العملیة لھا محاذیرھا ومخاطرھا ، فأجازھا العلماء 
للضرورة ، أو للحاجة ، فلذلك ال یجوز تأخیر التلقیح الصناعي ، والدخول في محاذیر 

الضرورة تقدر بقدرھا أخرى زائدة ، وھي التي تترتب على بنوك المني دون سبب ، ف
.)٥( 

بأن الحاجة ماسة في بعض الحاالت للتراخي ، كما في : ویمكن الجواب عن ذلك 
حالة فشل التلقیح في المرة األولى ، فال ینبغي التضییق على الناس في ھذا األمر مع 

  )٦(.وجود الضوابط المذكورة 

تعلق أن حفظ المني في البنوك المخصصة لھ أغراض ودوافع مشروعة ت -٣
باإلنجاب ، حیث یسھم ذلك في عالج عدة حاالت ، كمن یعانون من نقص الحیوانات 
المنویة ، أو ضعفھا فضال عمن یفقدون القدرة على اإلنجاب بسبب اإلصابة ببعض 
األمراض ، كمرضى السرطان الذین یتعرضون للعالج باألشعة ، والكیماویات التي 

تعرضون ألمراض خطیرة في الخصیة ، أو تؤثر في الخصوبة ، باإلضافة إلى من ی
تجرى لھم عملیة استئصال للخصیة ، وھناك أیضا مرض الشلل النصفي، و من یستحیل 

                                                           

 ٢٤٣أحكام بنوك النطف واألجنة المجمدة لحیاة المطلق ص ) ١(
   ) .٣ / ٤( اخرجھ أبوداود في سننھ كتاب الطب باب الرجل یتداوى ) ٢(
  )١٥٣٦ / ٢( بنوك الحیامن وضوابطھا في الفقھ اإلسالمي ) ٣(
 ٣٨٦البنوك الطبیة البشریة ص )٤(
  ٣٨٧مرجع السابق ص ال)٥(
  )١٥٩٦ / ٢( بنوك الحیامن والبییضات  دراسة فقھیة )٦(
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معاشرتھم لزوجاتھم ، كمن یسافرون طلبا للرزق، وتحكم علیھم ظروفھم االستمرار 
 )١(.لفترة طویلة 

جات لحفظ أن كل المراكز العاملة في الوطن العربي في ھذا المجال بھا ثال -٤
البییضات الملقحة الستعمالھا في محاوالت جدیدة للتلقیح الصناعي ، فكیف نمنع حفظ 
النطف ، والمراكز القائمة علیھا ، ونبیح حفظ البییضات ؟ وفي الحالتین المراكز واحدة 

 )٢(.، واألطباء ھم ذاتھم الذین یشرفون في الحالتین 

سالمیة سیخلق كثیرا من الصعوبات في أن منع إنشاء ھذه المراكز في البالد اإل -٥
الحقل الطبي ، وحیث إنھا ممارسة تقع في البالد االجنبیة ، ومنتشرة ھناك ، فإن خلو 
الدول اإلسالمیة منھا ، سیدفع القادرین إلى الذھاب إلى الدول األجنبیة لحفظ نطفھم في 

 )٣(.ا مصارفھا ، حیث ال یخلو األمر ھناك من التالعب في النطف ، وسرقتھ

 بعد عرض أراء الفقھاء المعاصرین في حكم تخزین النطف في بنوك :الترجیح 
المني ، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ، فإني أمیل إلى ترجیح ما ذكره أصحاب القول الثاني 
من جواز إنشاء ھذه البنوك التي تقوم بحفظ المني في الحاالت المشروعة وفقا للضوابط 

وجود الحاجة الداعیة إلى إنشائھا مع اتخاذ كافة االحتیاطات التي ذكروھا ، تقدیرا ل
الالزمة لضمان اختالط ھذه النطف بعضھا ببعض ، ألن القول بالتحریم والمنع ، وإن 
كان ھو قول أكثر المعاصرین ، إال ان في األخذ بھ تضییق على الزوجین ، وحرمان 

ا فوضع النطف في بنوك المني ال لھم من االستفادة من ھذه التقنیة الحدیثة ، وعلى ھذ
ینطوي على محظور شرعي ، ألنھ من مكمالت عملیات التلقیح الصناعي التي أجازتھا 
المجامع الفقھیة اإلسالمیة بین الزوج وزوجتھ بناء على أنھا من باب العالج لإلنجاب ، 
 واألصل في العالج والتداوي المشروعیة  ، كما أن الناظر في مقاصد الشریعة ،
والقواعد العامة المقتضیة لرفع الحرج ، وأنھ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما 
ضررا بارتكاب أخفھما ، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في االعتبار والحكم 
والتیسیر لیمیل إلى القول بجواز إنشاء ھذه البنوك مع مراعاة الضوابط التي ذكرھا 

  )٤(.أصحاب ھذا القول 

                                                           

 ، ق��ضایا ٢٥٦االستن��ساخ واإلنج��اب ب��ین تجری��ب العلم��اء وت��شریع ال��سماء لل��دكتور ك��ارم غن��یم ص  )١(
طبیة معاصرة في ضوء الشریعة صادره عن جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة المنبثق�ة ع�ن نقاب�ة األطب�اء           

  )٨٨/ ١(ة  األردنی
) التلق��یح ال��صناعي ، أطف��ال االنابی��ب ، الحم��ل ل��صالح الغی��ر  ( النظ��ام الق��انوني لإلنج��اب ال��صناعي )٢(

  ٢٨٤دراسھ مقارنھ للدكتور رضا عبد الحلیم عبد المجید ص 
 ٥٠٥األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل ص )٣(
   )١٦٠٠ / ٢( البییضات دراسة فقھیة بنوك الحیامن و: ینظر في تأیید ھذا الترجیح ) ٤(
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  :یب الخصاء في حال االحتفاظ بالمني في بنوك المني أثر زوال ع

إذا تم القیام بأخذ عینة من مني الشخص الذي قرر األطباء قطع خصیتیھ ، وأمكن 
من خالل ھذا الحفظ التلقیح ، وأنجب ھذا الشخص ، فإنھ ال یكون للمرأة حق في طلب 

ة على اإلنجاب ، فإذا التفریق بالعیب ، ألن العلة في التفریق بالخصاء ھو عدم القدر
حصلت لدیھ القدرة بھذه الطریقة التي ثبتت مشروعیتھا ، فإنھ ال یكون للمرأة حق في 
طلب التفریق ، فالمني مني زوجھا ، وقد وضع في بنوك المني بضوابط ، وال طریق 
لھذا الزوج لإلنجاب إال باستعمال ھذه الوسیلة لكن مما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذا الكالم 
محلھ فیما لو كان من تعرض للخصاء لم ینجب بعد ، أما إذا كان قد أنجب فال حق للمرأة 
في طلب التفریق ، قیاسا على ما أوردتھ من شرط للتفریق بالعقم الجتماعھما في العلة 

.)١(  

  اطب اث 

  أر ادات اط  زوال  ارل 

رة على الحصول على انتصاب القضیب ، العنة ، أو العجز الجنسي یعني عدم القد
أو المحافظة علیھ لوقت كاف یسمح بممارسة النشاط الجنسي ، ذلك أن القضیب یكون 
في العادة لینا ورخوا ، وتؤدي اإلثارة الجنسیة إلي استرخاء العضالت في العضو ، 

 التي وتقلل من تدفق الدم خارجھ ، وكنتیجة لذلك تمتلئ األجسام الموجودة في القضیب
تسمى األجسام الكھفیة بالدم، مما یجعل العضو صلبا ، ومنتصبا ، ومن ثم فإن أي حالة 
تقلل من استرخاء العضالت، أو تحد من تدفق الدم إلى داخل القضیب ، أو تزید من تدفق 

، والعجز الجنسي قد ینتج عن استخدام التبغ ، أو الدم إلى خارجھ ، قد تنتج عنھا العنة 
اء البول السكري ، او أمراض الشرایین ، أو األوعیة الدمویة، أو زیادة اإلصابة بد

الدھون في الدم ، أو الجراحة ، أو إصابة الحوض ، كما قد ینتج عن استخدام بعض 
األدویة المعینة ، كعقاقیر خفض الدم ، ومضادات االكتئاب ، واألدویة الھرمونیة ، 

  ٢.ن أسباب نفسیة باإلضافة إلي ذلك قد تكون العنة ناتجة ع

                                                           

   من البحث ٧٢یراجع ص) ١(
یراج����ع دلی����ل الم����ریض لع����الج خل����ل االنت����صاب ص����ادر ع����ن مؤس����سة رعای����ة الجھ����از الب����ولي   )٢(

Foundation Care Urology) (  وما بعدھا ٤ص   
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العنة تعالج طبیا بأسالیب كثیرة  : عالج المصاب بالعنة في ضوء طب الحدیث
أشھرھا المستحضرات الدوائیة ، وھو ما یعرف بالمنشطات الجنسیة ، ومن أشھرھا 
أیضا األجھزة التعویضیة ، ویقتضي إلقاء الضوء علیھما ، ومناقشة مدى مشروعیة 

  :ھذا المطلب إلي فرعین عالج العنة بھما أن نقسم 

  :عالج العنین بالمستحضرات الدوائیة ، وأثرھا في زوال العنة :الفرع األول 

وأثرھا في ) التعویضیة ( عالج العنین بأجھزة االنتصاب الحدیثة : الفرع الثاني 
  .زوال العنة 

  الفرع األول 

  :عالج العنین بالمستحضرات الدوائیة ، وأثرھا في زوال العنة 

 أن أخوض في أثر ھذه المستحضرات الطبیة في زوال العنة ، فإنھ یتعین قبل قبل
  :ذلك أن نبین حكم استخدام ھذه المستحضرات 

بالرجوع إلي ما قالھ الفقھاء بھذا الشأن نجد أن السادة الحنفیة ال یجوزون استخدام 
شف العورة من الحقنة التي تقوي الجماع ، معللین ذلك بأن الضرورة ال تتحقق بھذا ، وك

  )١(.غیر ضرورة لمعنى الشھوة ال یجوز 

إن الحقنة تقویك على المجامعة فال بأس بذلك : إذا قیل لھ: وحكي عن الشافعي قولھ
.)٢(  

ویال حظ أن كالم الحنفیة والشافعیة اختص بالحقنة ، والتي یقتضي إعطاؤھا الكشف 
  .عن العورة ، فمنعھ الحنفیة ، وجوزه الشافعیة 

التوفیق بین رأي الحنفیة ، والشافعیة بأن یحمل المنع منھا على ما إذا أمكن ویمكن 
الجماع بتعاطي األدویة التي تؤخذ عن طریق الفم ، فإذا لم تجدي األدویة التي تؤخذ عن 
طریق الفم نفعا ، وأشار الطبیب على المریض بأخذ ھذه الحقنة ، فال بأس بھا ، وإن 

  .رة اقتضى ذلك كشف العورة للضرو

 والذي یبدو لي ھو جواز استخدام ھذه األودیة المستعملة لتقویة االنتصاب ما یؤخذ 
  :منھا عن طریق الفم ، أو الحقنة ،  ولكن مع مراعاة الضوابط التالیة 

وجود الحاجة إلى تناول ھذه األدویة ، مع استصحاب النیة الصالحة من إعفاف  -١
 .النفس واألھل والحصول على الذریة 

                                                           

  )١٥٦ / ١٠( ، المبسوط  ) ٣٧٠ / ٦( رد المحتار على الدر المختار )١(
 .الموضع السابق : المبسوط . تب الشافعیة ، وإنما حكاه عنھ صاحب المبسوط لم أجده في ك)٢(
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یؤدي تناولھا إلي ضرر بصحة الزوج ، أو بصحة الزوجة ، بأن یحصل لھ أال  -٢
 .من تناولھا إثارة جنسیة زائدة تؤذي زوجتھ بسبب كثرة المجامعة 

 أال تحتوي ھذه األدویة على محرم ، كدھن خنزیر ، أو دم نجس ، ونحو ذلك  -٣

  )١(.أن یكون ذلك بعد استشارة طبیب ثقة عدل  -٤

  : لجواز بما یلي ویمكن أن یستشھد لھذا ا

  .عموم األدلة الدالة على مشروعیة التداوي  : أوال

الحفاظ على النسل ( النظر إلى مقاصد الشریعة ، والتي من مقاصدھا العظام  : ثانیا
 واستخدام ھذه األدویة ، والعالجات المنشطة للجنس )٢() ، والعرض ، وبقاء األسرة 

ز عن إتیان زوجتھ ال یتأتى منھ الجماع ، ومن یحقق ھذا المقصد العظیم، فالذي لدیھ عج
ثم ال یتصور أن یحصل اإلنجاب ، ألن اإلنجاب ال یكون إال بإیالج في الفرج والقذف 

  .فیھ ، كما أنھ یعطي الزوجة حقھا من التمتع بالوطء ، الذي ھو من أھم حقوقھا 

م المقاصد ، وأن االستدالل بالقاعدة األصولیة التي تنص على أن للوسائل حك : ثالثا
 ، فإذا كان مقصد الزوج إعفاف نفسھ ، وزوجتھ )٣(ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب 

والحصول على النسل ، فال شك أن ھذا المقصد مطلوب ، والوسیلة التي تؤدي إلیھ 
  .مطلوبة 

إذا استخدم الزوج المصاب بالعنة ھذه األدویة المنشطة للجنس ، فتمكن من  : ثانیا
شرة زوجتھ ، فھل یثب لھا مع ذلك الخیار في فسخ النكاح بدعوى أن زوجھا ال یصل معا

  .إلیھا إال بعد تناول ھذه المنشطات الجنسیة 

الناظر في عبارات الفقھاء القدامى یجد أنھم ینصون على أنھ متى حصل الوطء فقد 
یعیا من غیر أدویة ، ولم یقید الفقھاء حصول الوطء المذھب للعنة بكونھ طب)٤(زالت العنة 

 ، فإنھ ال یحق )٥(تساعد على ذلك ، فھو كما لو تناول تمرا ، أو دواء طبیعیا لتقویة الباءة 
  .لھا شرعا المطالبة بالفسخ 

                                                           

أحكام االتصال الجن�سي باس�تخدام الوس�ائل الحدیث�ة ت�ألیف ص�الح ب�ن س�عد                 : ینظر في ھذه الضوابط     )١(
  وما بعدھا١٤٦الحصان ص 

  )٤٣ / ١( نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي  ألحمدالریسوني )٢(
  ) ٤١١ / ٦( ، الموافقات  ) ١٦٦ / ١( قرافي الفروق لل)٣(
،  ) ٥٧ / ٣( ، التمھید لم�ا ف�ي الموط�ا م�ن المع�اني واالس�انید للنم�ري               ) ٣٢٥ / ٢( بدائع الصنائع   )٤(

  )١٧٨ /٢( ،نیل المآرب بشرح دلیل الطالب للتغلبي الشیباني  ) ٣٧٣ / ٩( الحاوي 
  )٣٦٩ / ٢( اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة للمقدسي )٥(
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  الفرع الثاني

  .وأثرھا في زوال العنة ) التعویضیة ( عالج العنین بأجھزة االنتصاب الحدیثة 

ھذه األجھزة عبارة عن جھاز ): ویضیةالتع(التعریف بأجھزة االنتصاب الحدیثة 
تعویضي ، أو مساند یتم زرعھ في القضیب لیكون مستقیما وصلبا بطریقة كافیة إلتمام 
عملیة الجماع ، وھذه الجراحة جعلت من الممكن الحصول على انتصاب مرضي لكال 

من الحاالت ، بغض الطرف عن نوع الجھاز المستخدم  % ٩٠الزوجین في حوالي 
بل أن أتكلم على أثر استعمال ھذه األجھزة في زوال عنة الرجل تجدر اإلشارة وق.)١(

  :إلي بیان حكم استخدام ھذه األجھزة : أوال 

ال یوجد ما یمنع شرعا من جواز ھذه األجھزة لمن یعاني من العنة، وضعف 
االنتصاب، ویدل على ھذا الجواز نفس األدلة التي تشھد لجواز استعمال المستحضرات 

  لدوائیة لعالج العنة ا

ولكن ھذا الجواز لیس على إطالقھ، ولكنھ مرتبط بعدة ضوابط نذكرھا على الوجھ 
  :التالي

 .استصحاب النیة الصالحة من إعفاف النفس ، واألھل ، والحصول على النسل  -١

أال یؤدي تركیبھ إلى محرم في الشرع ، كأن یقوم بتركیبھ طبیبة مع وجود  -٢
 .ن ما أدى إلى محرم فھو محرم الطبیب الذكر ، ذلك أ

أن یكون الجھاز مباحا ، بأن یكون طاھرا ، فال یصح استعمال جھاز مكونا من  -٣
 .أدوات نجسة ، أو داخل فیھا شيء من النجاسة 

أن یكون نجاح عملیة تركیبھ أمر محقق عادة ، أو غالبا ، وھذا مرجعھ إلي كون  -٤
ون المریض مؤھال للجراحة مع توفر الطبیب ثقة ، وصاحب خبرة في ھذا المجال ، وك

 .األدوات ، والوسائل الالزمة 

أال یؤدي استعمال ھذه األجھزة إلى إخالل بالمروءة ، كتلك األجھزة التي ال  -٥
ة ، وال شك أن ھذا مخل تكون قابلة للثني ، فتجعل الذكر في حالة انتصاب دائم

 .بالمروءة

ئل للعالج ، وإنما وضع ھذا القید ، أن یكون اللجوء إلیھ بعد استنفاذ كافة الوسا -٦
 )٢(. نظرا لما یقتضیھ تركیب ھذه األجھزة من كشف للعورة المغلظة 

                                                           

 ٦٠مصطفى كمال منسي ص / ولید خضیر ، د / الضعف الجنسي لكل من د ) ١(
  وما بعدھا ٥٤أحكام االتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحدیثة تألیف صالح بن سعد الحصان ص )٢(
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  :بعد ذكر ھذه الضوابط بقي أن نبین أثر استعمال ھذه األجھزة على زوال عنة الرجل    

الذي یستقرئ عبارات الفقھاء عند كالمھم على العنة یجد أنھم ینصون على أنھ متى      
 ، كما أنھم ینصون على أنھ إذا كان ھناك رجل )١(زال العیب قبل الفسخ فال خیار

، والزوج في حال تركیبھ )٢(مقطوع الحشفة فأولج قدرھا من بقیة الذكر أنھا تزول عنتھ 
للجھاز التعویضي لیس مقطوع الحشفة ، بل ھي موجودة ، ولكنھ وضع جھازا یساعده 

ال عنتھ من باب أولى ولذا نجد بعض المعاصرین على االنتصاب فقط ، فالحكم بزو
یقرر على ضوء ما استنتج من كالم الفقھاء أن الجھاز التعویضي یزیل العنة عن الرجل 

 .)٣(  

بینما یرى البعض اآلخر ممن أدلوا بدلوھم في ھذا الموضوع أنھ مع إمكانیة 
ذا ال ینافي ثبوت الوصول إلى المرأة وجماعھا عن طریق الجھاز التعویضي ، إال أن ھ

حقھا في الخیار إذا اشتكت نفرة وعدم استمتاع حال التقاء زوجھا بھا من خالل ھذا 
   .)٤(الجھاز التعویضي 

  : ویستند من ذھب إلى ھذا الرأي من المعاصرین  إلي ما یلي 

ما أورده ابن تیمیة ، وغیره من أحقیة المرأة في الرد بكل عیب ینفر من كمال  -١
، ومادام أن المرأة ال تحس براحة مع ھذا الجسم الغریب ، ووجوده یفقدھا )٥(االستمتاع 

 .لذة الجماع ، فلھا الحق في الرد 

أن العرف یرجح أن  مثل ھذه األجھزة عیب واستشھدوا على ذلك بما جاء عند  -٢
ِمْن َسَواٍد َوَقَرٍع َوَیْثُبُت اْلِخَیاُر ِبَغْیِر اْلُعُیوِب اْلُمَتَقدَِّمِة (المالكیة ففي شرح مختصر خلیل

َواْسِتَحاَضٍة َوِصَغٍر َوِكَبٍر ِممَّا َیُعدُّ َعْیًبا ُعْرًفا ِإْن َشَرَط السََّلاَمَة، َسَواٌء َعیََّن َما َشَرَط 
 )٦().السََّلاَمَة ِمْنُھ، َأْو َقاَل ِمَن اْلُعُیوِب، َأْو ِمْن ُكلِّ َعْیٍب،

تي ذكرھا الفقھاء ، كالبرص والجنون القیاس على العیوب المنفرة أو المعدیة ال -٣
  )٧(.والباسور بجامع النفرة ونقص االستمتاع

                                                           

  )١٨٨ / ٨(  ، اإلنصاف ١٩٢شرح أدب القاضي للخصاف ص )١(
  )١٦٧  /٦( ، المبدع  ) ٥٠٩ / ١١( الحاوي ) ٢(
 ٥٦٣أثر التقنیة الحدیثة في الخالف الفقھي ص )٣(
 ٧١أحكام االتصال الجنسي ص )٤(
وت��رد الم��رأة بك��ل عی��ب ینف��ر ع��ن كم��ال      : وج��اء فی��ھ   ) ٤٦٤ / ٥( الفت��اوى الكب��رى الب��ن تیمی��ة    )٥(

 االستمتاع
 )٢٣٨/ ٣(شرح مختصر خلیل للخرشي)٦(
 ٧٢أحكام االتصال الجنسي ص )٧(
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إذا تقرر ذلك فال تخلو : ثم استطرد أصحاب ھذا االتجاه في عرض رأیھم قائلین 
  :الزوجة من حالتین

أن ال تعلم الزوجة بأن زوجھا لدیھ الجھاز التعویضي إال بعد الدخول : الحالة األولى
 أن العیب الذي ترتب علیھ استعمال الجھاز – رحمھم اهللا – الفقھاء فھنا قد قرر

التعویضي إذا وجد بعد الدخول فلھا حق المطالبة بالفسخ حتى لو سكتت ثم طالبت 
  )١(.بعد

  :واستدلوا على ذلك بما یلي 

  .بأن سكوتھا بعد العقد لیس دلیًال على الرضى -١

من استمتاعھ، فلم یكن سكوتھا وألنھ زمن ال تملك فیھ الفسخ، وال االمتناع  -٢
  )٢(مسقطًا لحقھا

  إذًا الجھاز التعویضي یعتبر عیبًا تملك الزوجة حق الفسخ إذا علمت بھ بعد الدخول

  :أن تعلم قبل الدخول: الحالة الثانیة

فحصل خالف بین الفقھاء في حق الخیار لھا إذا كان علمھا بھذا العیب قبل الدخول 
  :على قولین

  .  قالوا لیس لھا الخیار: )٣(الحنفیة والمالكیة والحنابلة) الجمھور(: القول األول

  :واستدلوا

أنھا رضیت بالعیب، ودخلت في العقد عالمة بھ، فلم یثبت لھا الخیار كسائر  -١
  .العیوب

  .القیاس على رضاھا بعد العقد، فكما ال یثبت لھا الخیار فكذا ھنا -٢

  )٤(.لیس لھ الخیارالقیاس على علم المشتري بالعیب وقت البیع ف -٣

                                                           

  )١٠٦ / ٥( ، كشاف القناع  ) ٢٦٣ / ٣( ، شرح جالل المحلي  ) ١٤٤ / ٥ ( التاج واإلكلیل)١(
  ) ١٨٨ / ٧( المغني )٢(
  )١٨٧ / ٧( ، المغني  ) ٣٧ / ٢( ، الفواكھ الدواني  ) ١٠٤ / ٥( المبسوط )٣(
 نفس الموضع: المراجع السابقة )٤(
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  )١(قالوا ال یسقط حقھا في الخیار: للشافعیة: القول الثاني

أنھا َلْو َعِلَمْت ِبُعنَِّتِھ َقْبَل اْلَعْقِد َفَلَھا اْلِخَیاُر َبْعَدُه َعَلى اْلَمْذَھِب؛ ِلَأنَّ : ووجھتھم في ذلك
َكاٍح ُدوَن ِنَكاٍح، َوَثَبَت اْلِخَیاُر ِللزَّْوَجِة ِباْلُعنَِّة اْلُعنََّة َتْحُصُل ِفي َحقِّ اْمَرَأٍة ُدوَن ُأْخَرى َوِفي ِن

  )٢(.َوِإْن َكاَن َقاِدًرا َعَلى ِجَماِع َغْیِرَھا

وعلیھ فإنھ لیس للزوجة حق المطالبة بالفسخ لوجود الجھاز التعویضي مع زوجھا 
  .ألنھا قد دخلت على علم بذلك فسقط حقھا 

ك بأن المرأة قد ُتغّرر بأن ھذا الجھاز ال یحصل معھ إال أنھ قد ینبغي أن یقّید ذل
 راجعًا إلى – والعلم عند اهللا –نقص في اللذة أبدًا ثم تجد العكس فیكون حكم ھذه الحالة 

  .نظر القاضي واجتھاده

وفي تقدیري أنھ طالما تحقق الجماع فال ینبغي التذرع بمثل ھذه  : رأي الباحث
  :ل االستمتاع ، وذلك لما یلي األمور من النفرة بسبب عدم كما

 أن أمر عدم كمال االستمتاع ال یبیح للزوجة خیار الرد بالعیب ، ألنھ ، كما قرر -١
  )٣(.بعض الفقھاء التلذذ شھوة ال یجبر الزوج علیھا 

أن األصل في العالقة الزوجیة ھو قیام رابطة تستھدف إنشاء بیت مسلم یقوم -٢
وجین، بروح من العطف والحنان والحب، طمعًا باألجر على االحترام المتبادل بین الز

من اهللا تعالى، ولیس الجماع وما فیھ من لذة سوى إضافة یسیرة لھذه العالقة، فإن كان 
أحد الزوجین مبتلي بمرض یحول دون الجماع، أو كان أحدھما أو كالھما ال یجد اللذة 

صبر على صاحبھ، وأن یحتسب المأمولة في الجماع، فإن األحرى بالزوج المتضّرر أن ی
األجر عند اهللا، حرصًا على دوام المعروف بین الزوجین وحرصًا على األوالد من 

ویبدو أن معظم الزیجات تفشل ألسباب من ھذا النوع، ألن الزوجین أو أحدھما . الضیاع
یتصور أن اللذة الحاصلة من الجماع ھي األساس في عالقتھ مع شریك حیاتھ، فإن لم 

  )٤(.  تلك اللذة سارع إلى طلب التفریق، دون حساب للعواقب تتحقق

                                                           

  )١٨٣ / ٣( ، أسنى الطالب ) ٣٤١/ ٤(مغنى المحتاج )١(
  .اجع السابقة نفس الموضع المر) ٢(
  )٢٦٣ / ٣( حاشیة عمیرة )٣(
 ٢٦٦الموسوعة الطبیة الفقھیة  ص )٤(



 - ٣٥٤٠ -

 راب اطا  

وب ا زوال  طدات ار اأ  

قدیما لم یكن ممكنا معرفة نوع جنس الجنین ذكرا كان ، أو أنثى إال بما یظھر من 
ألنوثة فھو أنثى ، أعضائھ التناسلیة ، فإن كان لھ آلة الذكورة فھو ذكر ، وإن كان لھ آلة ا

وإن اجتمعت فیھ اآللتان ، وأشكل علیھم نوعھ نظروا في مكان بولھ ، فما بال منھ كان 
جنسا لھ ، وأخذ أحكامھ ، وإن بال منھما جمیعا ، أو لم تكن لھ آلة بأن خلق من غیرھا ، 
ولھ ثقب یبول منھ سموه مشكال ، وانتظروا بلوغھ ، فإن ظھرت علیھ عالمات بروز 

یین ، ونزول الحیض فھو أنثى ، وإن ظھرت علیھ عالمات بلوغ الرجال ، كنبات الثد
شعر الشارب ، واللحیة وغیر ذلك من العالمات فھو ذكر ، وإن لم تظھر علیھ أي منھا 

، أما اآلن ومع التقدم العلمي في مجال الطب )١(عدوه مشكال ال یرجى اتضاح حالھ 
  .وإن كانت خلقتھ الظاھرة مشكلة أصبح بمقدور الطب معرفة نوع الجنین 

وبما أن أحكام الخنثى في الفقھ اإلسالمي مبنیة  : جاء في الكتاب الطبیب أدبھ وفقھھ
على معلومات األطباء ، والتجربة والمشاھدة في عصورھم السابقة ، ودون الرجوع إلى 

ن یراجعوا ھذه الفحص النسیجي للغدة التناسلیة لعدم توفر ذلك آنذاك ، فإن على الفقھاء أ
  )٢(.األحكام على ضوء التقدم الطبي الواسع الذي حدث في العصر الحدیث 

ویقصد بھ إجراء الجراحة لحاالت تشوھات خلقیة في األعضاء : تصحیح الجنس
التناسلیة حیث تعید التوافق بین ظاھر الشخص، وتركیبھ الكروموسومي ، وأعضائھ 

  )٣(. التناسلیة 

  :طباء وللخنثى حاالت عند األ

 :ولھا أنواع  : الخنثى غیر الحقیقیة الكاذبة -١

وھي أن ینظر الطبیب إلي الغدة :  الخنثى التي لھا أصل أنثى وظاھرھا ذكر –أ 
التناسلیة وفق فحوصات خاصة ، فإن كانت الغدة مبیضا ، واألعضاء التناسلیة الظاھرة 

جراحة یصلحون الوضع ، ذكریة فھي خنثى أنثى كاذبة ، وحینئذ یقوم األطباء بإجراء 
ویعیدونھ إلى أصلھ ، فیرجعون أعضائھا الظاھرة إلى ما علیھ أعضاؤھا الباطنة ، وھي 

  .أنثى ، ویتم ذلك بفتح الشق بین الشفرین ، وإعادة الفرج إلى وضعھ الطبیعي 

                                                           

 / ٦( ، المغن��ي  ) ٢٧ / ٦( ، األم  ) ٢٤٤ / ٦(، المنتق��ي ش��رح الموط��أ   )٦/٢١٥(تبی��ین الحق��ائق  ) ١(
٣٣٦(  

 ٣٢٧محمد علي البار ص / الطبیب أدبھ وفقھھ ، للدكتور)٢(
  )٢٨٦ / ٢(  ، المسائل الطبیة المستجدة ٨وجراحة الجمیل محمد رفعت ص العملیات الجراحیة )٣(
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ویكون الجنین ذكرا على مستوي :  الخنثى التي أصلھا ذكر وظاھرھا أنثى –ب 
ستوى الغدة التناسلیة ، ولكن الجنین یولد بشكل أنثى في أعضائھا الصبغات ، وعلى م
  :ولھذا النوع ثالث حاالت التناسلیة الظاھرة ، 

ویتم إصالح ذلك النوع عن طریق إجراء  : حالة التأنیث رغم وجود الخصیة -١
جراحة إلزالة الخصیة التي لم یعد منھا أي فائدة ، والتي یحتمل تحولھا إلي ورم خبیث ، 

عطى المریض ھرمونات األوستروجین األنثویة ، ولكن على الطبیب أن یخبر وی
 .المریض أن یتوقع أال تأتي العادة الشھریة ، ومن ثم ال یتوقع الحمل 

حالة التأنیث بسبب نشاط ھرموني من الغدة الكظریة ،وینتج عن ھذا ورم نادر  -٢
ورم في الجنین ، وھو أمر وخبیث في الغالب في الغدة الكظریة ، فإذا حصل مثل ھذا ال

نادر الحدوث جدا، ألن أكثر حدوث ھذا الورم في البالغین، فإن تأثیر ھرمونات األنوثة 
قد یطغى ، ویسبب عدم نزول الخصیة إلي كیس الصفن ، وانشقاق الكیس وعدم التحامھ 

، مما یجعلھ یشبھ الشفرین مع عدم نمو القضیب ھنالك یبدو لألھل أن ھذا الولید أنثى 
ولكن تتغیر األمور بالبلوغ وظھور عالمات الذكورة ، ویتم التشخیص الحقیقي لھذه 

 . الحالة ، فیعود الوضع إلى أصلھ بعد إجراء عملیة جراحیة 

حالة تأنیث في األعضاء الظاھرة بسبب أخذ الھرمونات األنثویة أثناء الحمل إذا  -٣
 األشھر الثالثة األولى من أخذت الحامل ھرمونات األوستروجین ، أو مشتثقاتھا في

الحمل ، فإن ذلك یؤدي إلى عدم نزول الخصیتین ، وبالتالي انشقاق كیس الصفن مما 
یجعلھ أشبھ بالشفرین الكبیرین ، كما أن نمو القضیب یتوقف فیبدو وكأنھ بظر كبیر ، 
ومما یجعل الشبھ كبیرا باألنثى أن فتحة صماخ البول تكون من أسفل القضیب ، وھذه 

لعالمات الظاھرة تجعل األھل یظنون أن المولود انثى فینشئونھ كذلك حتى یتنبھ األطباء ا
، أو یتنبھ األھل أثناء مرحلة البلوغ ، فیعیدون الفتى إلى وضعھ الطبیعي بواسطة التدخل 
الجراحي ، ویتم إعادة ھذه أیضا إلى وضعھا األصلي ، وھي الذكورة ، وذلك بالتدخل 

 )١(. الجراحي 

االت الخنثى الكاذبة لیست شدیدة الندرة فھي توجد بنسبة مولود من كل خمسة وح
  (٢). وعشرین ألف والدة 

وھي التي تجمع جھازي الذكورة ، واألنوثة معا ، وبالذات  :  الخنثى الحقیقیة– ٢
أن یوجد لھا مبیض ، وخصیة ، وقد تكون األعضاء التناسلیة الظاھرة ألنثى ، أو لذكر ، 

ما معا ، وذلك نتیجة لتشوھات كروموسومیة لدیھا ، وھي نادرة الحدوث جدا ، أو لكلیھ
وقد ظھرت حالة خنثى حقیقیة في أمریكا لدیھا مبیض واحد ، وخصیة واحدة ، ولھا 

                                                           

 وم��ا بع��دھا ، موق��ع جری��دة ٥٩محم��د عل��ي الب��ار ص / م��شكلة الخنث��ى ب��ین الط��ب والفق��ھ ، لل��دكتور) ١(
 مقال حاالت الخنثى د محمد حسن عدار  ) ١٥٠٨٧( الریاض العدد 

 ٤٤٠ الفقھیة ص  ، الموسوعة الطبیة٣١٧الطبیب أدبھ وفقھھ ص ) ٢(
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رحم ، وبظر كبیر ، وقد حملت ، ووضعت طفال میتا دون أي تدخل جراحي ، وھناك 
، واألخرى في تنزانیا ، إال أنھما لم تحمال ، حالتان مماثلتان إحداھما المرأة في الیابان 

  )١(.إال بعد إجراء عملیة جراحیة لكل حالة منھما 

  :موقف الشرع من العملیات الجراحیة للخنثى 

من خالل ذكر أنواع الخنثى عند األطباء اتضح لنا أن االستدالل على الخنثى أصبح 
شكلة على اإلطالق ، وذلك من من السھولة بمكان ، كما أن عالجھ أیضا ال یشكل أي م

خالل إجراء جراحة طبیة لدى الطبیب المختص ، ولكن حتى نعلم مدى تأثیر ھذه 
الجراحة في زوال عیب الخنوثة، وتصحیح حالھ البد أن نبین مدى جواز مشروعیة 

  .جراحة تصحیح الجنس 

ذه الجراحة إنھ ال یوجد ما یمنع شرعا من إجراء مثل ھ: ولإلجابة على ذلك نقول      
  ، وھذا ھو ما صدر عن مجمع الفقھ )٢(متى روعي في ذلك الضوابط العامة للمشروعیة

                                                           

  وما بعدھا ٣١٦ ، الطبیب أدبھ وفقھھ ص ٣٥٣مشكلة الخنثى بین الطب والفقھ ص ) ١(
تن��درج ض��من  ) الكاذب��ة والحقیقی��ة (رغ��م أّن ھ��ذه الجراح��ات الت��ي ُتج��رى لع��الج ح��االت الخنث��ى        ) ٢(

ھ�ذه الجراح�ات   الجراحات التجمیلیة، وتتناولھا ش�روط ج�واز الجراح�ة الطبی�ة، إال أّن�ھ یج�ب التأكی�د ف�ي          
  ما یلي :  على عدد من الشروط والضوابط الطبیة والفقھیة، ومن أھمھا

، وی�تّم التحق�ق م�ن ذل�ك ب�إجراء الفح�وص          )الكاذب�ة أو الحقیقی�ة    (التحقق من وجود الخنوثة الَمَرض�یة        -١
  .الطبیة الالزمة

ھ�ا بغی�ر الجراح�ة    أن تكون الجراحة ھي الوسیلة العالجیة الوحیدة لع�الج الخنث�ى، ف�إذا أمك�ن عالج                 -٢
كحق��ن الھرمون��ات ل��م یج��ز انتھ��اك حرم��ة المع��صوم وجرح��ھ وك��شف عورت��ھ م��ع إمك��ان الع��الج بغی��ر      

 .الجراحة
أن یحقق العالج المصلحة المرجوة منھ في تحدید جنس الخنثى، ویتحقق ذلك بغلبة ظ�ّن الطبی�ب أو          -٣

 .الجراح
ضرر وعالج الت�شّوه ال�ذي لح�ق بج�سم     رضا الخنثى بإجراء الجراحة، إذ یھدف العالج إلى إزالة ال     -٤

 ، لك�ن ل�و رف�ض     الخنثى، فعالج ھذا الضرر حق لھ، فال ب�دَّ م�ن رض�اه أو رض�ا ولی�ھ إن ك�ان قاص�را       
الخنثى إجراء ھذه الجراحة ورض�ي بحال�ھ فق�د ُیق�ال بج�واز إجب�اره عل�ى ھ�ذه الجراح�ة وخ�صوصًا ف�ي                

 :الحالتین التالیتین
ھ الحقیق�ي معروف�ًا، إال أّن�ھ ی�صّر عل�ى البق�اء عل�ى جن�سھ الظ�اھري              إذا كان خنث�ى كاذب�ة وك�ان جن�س         . أ  

خاصة في حالة الخنثى األنثویة الكاذبة التي ُتعّد أنثى وفق جمیع المعاییر الطبیة إال أنھا قد ترغب البق�اء          
 .بمظھرھا الذكوري للحصول على بعض حقوق وأحكام الذكر التي ال تحل لألنثى

لخنثى على حالھا مفسدة عامة تحقیقًا لھوى الخنثى لممارس�ة الف�ساد والفوض�ى         إذا ترّتب على بقاء ا    . ب  
الجنسیة خاصة مع ازدواج األعضاء التناسلیة، ألّن الحق ف�ي الع�الج أص�بح حق�ًا عام�ًا لحمای�ة المجتم�ع                 

  .واهللا تعالى أعلم. وصیانة أخالقھ، وھو مقدَّم على الحق الخاص
   وما بعدھا ٥٦٣ي ودراسة فقھیة مفصلة للفوزان ص الجراحة التجمیلیة عرض طب: یراجع 
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   ، )٣(، وھو رأي دار اإلفتاء المصریة )٢( والمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة )١(اإلسالمي

 )٤(.وصرح بذلك أكثر المعاصرین 

  :األدلة على جواز التصحیح 

وتعاونوا على البر والتقوى ، وال تعاونوا على ( ى قولھ تعال : من الكتاب: أوال 
  )٥()اإلثم والعدوان 

في ھذه اآلیة امر من اهللا تعالى للمؤمنین بالتعاون على كل ما ینفع  : وجھ الداللة
األمة في دینھا ، ودنیاھا ، وال شك ان في عملیة تصحیح الجنس تعاون على فعل الخیر 

 ، ولكنھ صحح وضعا خطا ، وأزال االلتباس ، ، حیث إنھ لم یقم بتغییر خلق اهللا
واالشتباه في وضع الخنثى ، فساعده في تحدید وضع جنسھ ، وال خالف بین أھل العلم 

  )٦(.على جواز ذلك 

                                                           

 ھ�ـ إل�ى   ١٤٠٩/  رج�ب   ١٣في دورتھ الحادیة عشرة المنعقدة بمك�ة المكرم�ة ف�ي الفت�رة م�ن األح�د                   )١(
أم�ا م�ن اجمت�ع ف�ي أع�ضائھ عالم�ات       :  ، حیث جاء فیھ ثانیا ٦ ھـ ، القرار رقم  ١٤٠٩ رجب   ٢٠األحد  

الب من حالھ ، فمن غلبت علیھ الذكورة جاز عالجھ طبی�ا بم�ا یزی�ل         النساء والرجال ، فینظر فیھ إلى الغ      
االشتباه في ذكورتھ ، ومن غلبت علیھ عالمات االنوثة جاز عالجھ طبیا بما یزی�ل االش�تباه ف�ي انوثت�ھ ،            
سواء كان العالج بالحراحة ، أو بالھرمونات ، ألن ھذا مرض ، والعالج یقصد بھ ال�شفاء من�ھ ن ول�یس                

  ) ١٥٩ / ١٢( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي . ق  اهللا عز وجل تغییرا لخل
ویج�وز إج�راء ھ�ذه العملی�ات     : حیث جاء في ثبت ندوة الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبی�ة             )٢(

  .الستجالء حقیقة الجنس في الخنثى 
  )٧٥٧ / ٣( ثبت ندوة الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة : یراجع 

لم�ا  :  م حی�ث ج�اء فیھ�ا    ١٩٨١ ل�سنة  ١٢٨٨ الفتوى الصادرة من دار اإلفت�اء الم�صریة رق�م     یراجع )٣(
كان ذلك كان من فقھ ھ�ذه االحادی�ث ال�واردة ف�ي الت�داوي إج�ازة إج�راء جراح�ة یتح�ول بھ�ا الرج�ل إل�ى                     

سد امراة ، أو المرأة إلى رج�ل مت�ى انتھ�ى راي الطبی�ب الثق�ة إل�ى وج�ود ال�دواعي الخلقی�ة ف�ي ذات الج�                 
أو عالمات الرجل المغمورة ، باعتب�ار ھ�ذه الجراح�ة مظھ�رة لألع�ضاء              = = بعالمات األنوثة المطمورة  

  .المطمورة ، أو المغمورة تداویا من علة جسدیة ال تزول ، إال بھذه الجراحة 

، فت�اوى ال�شیخ ج�اد الح�ق عل�ي            ) ٣٥٠١ / ١٠( الفتاوى اإلسالمیة م�ن دار اإلفت�اء الم�صریة          : یراجع  

  )٦٨ / ١( د الحق جا

محم��د ش��لبي ، د ص��الح الف��وزان ، األس��تاذ : فھ��و رأي ك��ال م��ن ال��شیخ محم��د أب��و زھ��رة ، ال��دكتور   )٤(

  الدكتور محمد زین العابدین 

محمد ش�لبي  :  ، أحكام المواریث د ٢٢٥أحكام التركات والمواریث للشیخ محمد أبو زھرة ص         : یراجع  

محم�د زی�ن العاب�دین    /  ،الجراحة الك�شفیة د  ٥٥٨ الفوزان ص    صالح/  ، الجراحة التجمیلیة د      ٢٥٣ص  

 ١٤٧ص 

 . سورة المائدة ٢بعض من اآلیة رقم  )٥(

  ٨٥الجوانب الفقھیة المتعلقة بتغییر الجنس دراسة فقھیة مقارنة دكتوره بدیعھ علي احمد ص  )٦(
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  :، ومنھا باألحادیث التى تحث على التداوي والعالج: من السنة : ثانیا 

ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء، َفِإَذا ُأِصیَب «:  َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَلَعْن َجاِبٍر، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ
  .)١(»َدَواُء الدَّاِء َبَرَأ ِبِإْذِن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

إذا كان إشكال الخنثى ال یزول ، إال بمثل ھذه الجراحات ، فإنھا تعد  :وجھ الداللة
نھا جراحات یقصد منھا عالج مشروعة ، واللجوء إلیھا إتباع للنص اآلمر بالتداوي ، أل

حالة غیر سویة ال یمكن عالجھا ، إال بھذه الطریقة ، حیث إنھا تمثل الوسیلة المالئمة 
  )٢(لتحدید جنس المریض الخنثى ، وحقیقتھ من حیث الذكورة واألنوثة 

                                                           

  ٢٢٠٤ح   ) ١٧٢٩/  ٤( لكل داء دواء واستحباب التداوي : أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب باب ) ١(

َواْلُمَخنَُّث ِبَكْسِر النُّ�وِن  ) : ٣٣٤/ ٩(ومما یزكي ھذا ما أشار إلیھ ابن حجر حیث جاء في فتح الباري   )٢(

ُك�ْن َعَلْی�ِھ َل�ْوٌم    َوِبَفْتِحَھا َمْن ُیْشِبُھ َخْلُقُھ النَِّساَء ِفي َحَرَكاِتِھ َوَكَلاِمِھ َوَغْیِر َذِلَك َفِإْن َكاَن ِمْن َأْصِل اْلِخْلَق�ِة َل�ْم یَ      

إرش�اد ال�ساري   : َوَعَلْیِھ َأْن َیَتَكلََّف ِإَزاَلَة َذِلَك َوِإْن َكاَن ِبَقْصٍد ِمْنُھ َوَتَكلُّ�ٍف َل�ُھ َفُھ�َو اْلَم�ْذُموُم ، ینظ�ر أی�ضا                

، ع�ون المعب�ود    ) ٤٦٠ / ٨( علي صحیح البخاري ل�شھاب ال�دین أحم�د ب�ن محم�د الخطی�ب الع�سقالني            

  ) ١٨٨ / ١٣(  داود  للعظیم آباديشرح سنن أبي



 - ٣٥٤٥ -

  :یشھد لجواز ذلك قواعد كثیرة منھا قاعدة : من القواعد الفقھیة : ثالثا 

أن الخنوثة مرض من األمراض التى لھا آثارھا ،  : ن ذلك الضرر یزال، بیا
وانعكاساتھا على المریض ، نظرا الضطراب صفتھ ، وعدم وضوح مكانتھ في المجتمع 
بین الرجال والنساء فحیاتھ غیر مستقرة إذ ال یعرف صفتھ على وجھ التحدید ، وھذا 

مة، ذلك أن اآلالم النفسیة یؤثر على العامل النفسي عنده ، ومن ثم یؤثر على صحتھ العا
التي یكابدھا الخنثى نتیجة المساس بالسكینة النفسیة تحدث آثارھا الفسیولوجیة على 
المستوى الصحي ، بصورة قد تنعكس على توازنھ االجتماعي ، وحالتھ العقلیة ، فتفقده 

ا ، وفي رشده ، وتدفعھ إلى الجنون ، أو االنتحار نظرا لحیاة البؤس والشقاء التي یعیشھ
ذلك من الضرر الماس بصحتھ البدنیة والنفسیة ما ال یخفى ، االمر الذي یمكن القول 
معھ القول بأن في إجراء جراحة تصحیح الجنس رفعا ، وإزالة لضرر الخنوثة ، وإنقاذا 

، وما ذلك ، إال عمل بقواعد الشرع التي )١(لھؤالء المساكین من االآلم الناجمة عنھا 
  )٣(. ، كما تقضي بأنھ ال ضرر وال ضرار )٢(ر یزال تقضي بأن الضر

  :من المعقول بما یلي 

ان إجراء تصحیح الجنس تحقق العدید من المصالح ، كزوال األلم  بل وزوال  -١
المرض الذي یصیب الخنثى ، والذي ال ید لھ فیھ ، والتًقوي علي طاعة اهللا ، وفیھا دفع 

 المریض عن القیام بواجباتھ ، ومن تتبع مشقة المرض ، ومفسدة األلم الذي قد یقعد
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أن 
ھذه المصالح ال یجوز إھمالھا ، وأن ھذه المفاسد ال یجوز قربانھا ، وإن لم یكن فیھا 

 )٤(إجماع ، وال نص ، وال قیاس خاص ، فإن فھم نفس الشرع یوجب ذلك 

لشرع قد أناط المكلفین بواجبات معینة تختلف باختالف الجنس ، فأوجب أن ا -٢
على الذكر ما لم یوجبھ على األنثى ،  وفي بقاء الخنثى على حالھ تضییع لھذه الواجبات 
، وإزالة للفروق بین الجنسین ، ولیس ھذا في حق الخنثى الحقیقي فقط ، وإنما تترتب 

في حالة الخنثى الكاذب أنثوي كان ، أو ذكري ، ھذه االمور ، وتثور ھذه اإلشكاالت 
ففي حالة بقاء الخنثى الكاذب االنثوي على حالھ ، أي المظھر الذكري ، فإنھ یعامل 
معاملة الرجل مع أنھ في الواقع امرأة ، وھذا یلزم منھ لوازم كثیرة ، منھا أن تلزم 

 والجھاد ، ونحوھا ، بواجبات لم یوجبھ الشرع علیھا ، كشھود الجمع ، والجماعات ،

                                                           

/ جراحات تصحیح الجنس وآثارھا دراسة فقھیة مقارنة في ضوء معطیات الطب الحدیثة ، لل�دكتور              )١(
 وما بع�دھا بح�ث من�شور ض�من مجل�ة كلی�ة ال�شریعة والق�انون بأس�یوط          ٤٦٢أیمن فتحي محمد علي ص     

 ٢١العدد 
، ش��رح القواع��د  ) ٧٢ / ١( ش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  ، األ ) ٤١ / ١( األش��باه والنظ��ائر لل��سبكي  )٢(

  ١٧٩الفقھیة للزرقا   ص
 ١٦٥، القواعد الفقھیة للزرقا ص  ) ٧ / ١( األشباه والنظائر للسیوطي )٣(
، مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة لمحم��د الط��اھر ب��ن     ) ١٨٩ / ٢( قواع��د االحك��ام ف��ي م��صالح األن��ام   )٤(

  ) ٣/٢١٢(عاشور 
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أن تمنح حقوق الرجل في المیراث ، والفيء ، واإلمامة ، وھي حقوق غیر : ومنھا 
مستحقة لھا شرعا ، ومنھا التعامل معھا في الخلوة ، والستر على أنھا رجل ، وھذا 
یفضي إلى مفاسد كثیرة ، وھذه لوازم محرمة ، فما تفضي إلیھ فھو محرم ، وفي حالة 

ذب الذكري ، وبقائھ على مظھره األنثوي ، فإنھ سیعامل معاملة األنثى مع أنھ الخنثى الكا
في الواقع رجل ، فیترك مع النساء اغترارا بمظھره األنثوي ، فیحصل من اختالطھ بھن 

، وفي ھذه الجراحة سد لباب الفتنة ، )١(، واطالعھ على خصوصیاتھن فتنة ، وفساد 
  .ا یجعل التدخل الجراحي لھ مبرراتھ القویة شرعا والفساد ، وسدھما واجب شرعا ، مم

أن اهللا خلق الناس وجعلھم جنسین ذكورا ، وإناثا ، ولیس ھناك جنس ثالث ، كما  -٣
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ( دل القرآن على ذلك في مواضع ، قال تعالى 

هللا (  ، وقولھ تعالى )٢()نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجاال كثیرا ونساءا 
ملك السماوات واألرض یخلق ما یشاء یھب لمن یشاء إناثا ، ویھب لمن یشاء الذكور 

()٣( 

وھذا یعني أن الخنثى إنسان حصل لھ تشوه خلقي ، وإال فھو في الحقیقة ، إما ذكر ، 
  )٤(.وإما أنثى ، وفي ھذه الجراحة تحقیق لذلك ، وكشف لحقیقة جنسھ 

  :نوثة في زوال حق المرأة في طلب التفریق أثر عالج الخ

 مما تقدم ثبت أن حالة الخنثى غیر المشكل ال تثیر أیة مشكلة حیث إنھ یمكن أن 
یخضع للمعالجة ، وإن استدعى األمر إلجراء عملیة جراحیة تؤدي إلى ترجیح الجانب 

الطبي الھائل ، فإنھ الغالب بشكل نھائي  ، أما بالنسبة للخنثى المشكل فإنھ أیضا مع التقدم 
قد زال إشكالھ ، وذلك بالرجوع إلى الجھاز التناسلي الداخلي فھو األساس في تكوین 
اإلنسان ، وال یعول على األجھزة الخارجیة ، ویجب أیضا مراعاة األحوال النفسیة عند 
 الولد ، وكذلك عند والدیھ قبل البلوغ ، وإذا أقرت الخبرة الطبیة بضرورة إجراء جراحة
طبیة ، فال مانع من ذلك ، إذ أن ھذه العملیات ضروریة ، كي تؤمن االنسجام بین 
المظاھر الجسمیة لدى المریض ، وبین الجنس الذي أثبتت الخبرة الطبیة الموثوق بھا أنھ 

  )٥(. ینتمي إلیھا  

                                                           

 ٢٤٢، األشباه والنظائر للسیوطي ص  ) ٥١٢ / ٢( ، شرح الزرقاني  ) ٣٢٨ / ٧( نائع بدائع الص)١(
  سورة النساء١اآلیة رقم )٢(
  سورة الشورى٤٩اآلیة رقم )٣(
،  الجراحة التجمیلیة عرض طبي  ) ٢ / ٥( ، تفسیر القرطبي   ) ٢٩٨ / ٥(أحكام القرآن للجصاص    )٤(

 ٥٥٨ودراسة فقھیة مفصلة  ص 
ل بعنوان جراحة الخنوثة وتغییر الجنس من الناحیة الشرعیة د وھبھ الزحیل�ي ، مقدم�ھ ف�ي       ورقة عم )٥(

 ، جراح�ة  ٢٠٢٠ / ٥ / ٢٠الندوة التي نظمتھا نقابة االطباء بدمشق حول الخنوثة وتغییر الجنس بتاریخ        
 ٥٧الخنوثة وتغییر الجنس في القانون السوري  لصالح الفواز ص 
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 في إعطاء فرصة للخنثى مشكال كان ، وبناء على ذلك فإني استأنس برأي الحنفیة
كل ، وذلك إلجراء جراحة لتصحیح جنسھ ، فإذا أجریت لھ الجراحة ، أو غیر مش

ونجحت في تغلیب أحد الجانبین فیھ على اآلخر نظر في حالھ إن صار بعد الجراحة 
رجال ، وتمكن من وطء امرأتھ فال خیار لھا بالتفریق بالعیب ، وإن لم یتمكن من وطئھا 

 الجراحة امرأة ، ولم یتمكن زوجھا من أبیح لھا طلب التفریق  ، وإن صار الخنثى بعد
، ولھ أن یطلقھا  ، ولھ الرد بذلك )١(وطئھا ، فتأخذ حكم الرتقاء ، وال رد بھا عند الحنفیة 

  .عند جمھور الفقھاء 

إذا كان یترتب على زوال الخنوثة عقم ، فإن ھذا  یعامل على أنھ  : وتتمة للفائدة
  )٢(.مكن زوالھ ، والبرء منھ عیب مستقل یجیز التفریق بذاتھ إذا لم ی

  اطب اس 

  أر ادات اط  ج  ام د ارل

العقم مرض من األمراض التي یسعى كل إنسان ابتلي بھ لمعالجتھ رغبة في األوالد 
، وال شك أن الشرع یؤید ھذا المسعى ، ویحث علیھ ، وقد بلغ الطب في العصر الحدیث 

الج العقم حتى سمعنا حدیثا عن حاالت تعالج من العقم بواسطة الخالیا مبلغا كبیرا في ع
الجذعیة المأخوذة من الشخص ذاتھ المصاب بالعقم عندما تكون الخصیتین ال تفرز 
حیوانات منویة ، والتي تمثل أصعب حاالت اإلصابة بالعقم ، ومن ثم فإن ھناك من 

العقاقیر الطبیة ، ومنھ ما یستلزم التدخل حاالت العقم ما ھو أقل منھا ، فمنھ ما یعالج ب
بالجراحة الطبیة ، والحاجة ھنا تدعو إلي بیان مشروعیة ھذه الطرق للعالج ، ثم نرى 
أثر التقدم الطبي في عالج عقم الرجل على سقوط حق المرأة في طلب التفریق، و من 

  .ثم فإني أقسم ھذا المطلب إلي الفروع التالیة

یة عالج العقم عند الرجل بالعقاقیر الطبیة ، والتدخل مشروع: الفرع األول 
  .الجراحي 

  .مشروعیة عالج العقم عن طریق الخالیا الجذعیة : الفرع الثاني 

  .أثر التقدم الطبي في زوال عیب العقم عند الرجل : الفرع الثالث 

                                                           

َواْلُخْنَثى إَذا َكاَن َیُبوُل ِمْن َمَباِل الرَِّجاِل َفُھَو َرُج�ٌل َیُج�وُز َل�ُھ َأْن    :   وجاء فیھ    )١٠٤ / ٥( المبسوط  ) ١(
ِل َیَتَزوََّج اْمَرَأًة، َفِإْن َلْم َیِصْل إَلْیَھا ُأجَِّل َكَما ُیَؤجَُّل اْلِعنِّیُن؛ ِلَأنَّ َرَجاَء اْلُوُصوِل َقاِئٌم، َفِإْن َكاَن َیُبوُل ِمْن َمَبا     

النَِّساِء َفُھَو اْمَرَأٌة، َفِإَذا َتَزوََّجْت َرُجًلا َلْم َیْعَلْم ِبَحاِلَھا ُثمَّ َعِلَم ِبَذِلَك َبْعَدُه، َفَل�ا ِخَی�اَر ِلل�زَّْوِج؛ ِل�َأنَّ الطََّل�اَق ِف�ي               
  .َیِدِه َوُھَو َنِظیُر الرَّْتَقاِء 

 ١٠١ھب الفقھیة وبعض القوانین العربیة ص التفریق بین الزوجین للعیوب دراسة مقارنة بین المذا) ٢(
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  الفرع األول 

  .راحي مشروعیة عالج العقم عند الرجل بالعقاقیر الطبیة ، والتدخل الج

ال یخرج العقم عن غیره من األمراض والعیوب التي تجیز للمرأة حق طلب التفریق 
حال إصابة الزوج بھا ، وقد ثبت فیما سبق مشروعیة التداوي بالعقاقیر الطبیة حال 

وأن ھذا داخل في األدلة العامة التي جاء بھا ) العنة ( إصابة الرجل بالضعف الجنسي 
داوي ، كما ثبت أیضا شرعیة التدخل الجراحي في حال الشرع في الحث على الت

تصحیح الخنثى مع مراعاة الضوابط العامة لمشروعیة الجراحة ، ومن ثم فإنھ یشرع 
بطریق القیاس عالج العقم بما ذكر باعتباره عیبا من العیوب ، فیسري علیھ ما یسري 

 شرعیة التدخل على غیره من طرق التداوي من حیث المشروعیة، مع مالحظة تقیید
  .الجراحي لعالج العقم بما وضع من شروط وضوابط لجواز العالج بالجراحة 

  الفرع الثاني 

  .مشروعیة عالج العقم عن طریق الخالیا الجذعیة 

: مصطلح الخالیا الجذعیة  مركب من كلمتین ھما  : التعریف بالخالیا الجذعیة
أنھا وحدة بنیان االحیاء : یعنینا منھا ھو  الجذع، والخلیة لھا عدة معان ، والذي –الخلیة 

من الحیوان ، والنبات حجمھا صغیر جدا لدرجة أنھا ال ترى بالعین المجردة عامة ، 
  )١(.وتتألف المادة الحیة للخلیة من النواة والسیتوبالزم 

والجذعیة نسبة إلى الجذع بالكسر، وھو ساق النخلة، والجذع من الرجال، وھو 
وبھذا تكون ھناك مناسبة بین ھذا الوصف ، وبین المعنى الواقعي الشاب الحدث ، 

العملي للخالیا من حیث إنھا بمثابة األصل التكویني لبنیان اإلنسان ، كما أن جذع النخلة 
  )٢(.ھو أصل ساقھا الذي تقوم علیھ 

ھي خالیا بدائیة غیر متخصصة وغیر مكتملة االنقسام ال تشابھ أي خلیة متخصصة 
 قادرة على تكوین خلیة بالغة بعد ان تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة ، ولكنھا. 

واھمیتھا تأتي من كونھا تستطیع تكوین اي نوع من انواع الخالیا المتخصصة بعد ان 
  )٣( .تنمو وتتطور الى الخلیة المطلوبة

                                                           

  ) ٢٥٤ / ١( المعجم الوسیط )١(
  )١١٣ / ١( ،  المعجم الوسیط  ) ٩٤ / ١( المصباح المنیر ) ٢(
 موقع وزارة الصحة السعودي ، المصدر الشبكة العنكبوتیة)٣(
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  :األمراض التي تم عالجھا بالخالیا الجذعیة

 :دام الخالیا الجذعیة تنقسم إلى ثالث فئاتاألمراض التي أمكن عالجھا باستخ

أمراض تم عالجھا بنجاح باستخدام الخالیا الجذعیة، وأصبحت طریقة : الفئة األولى
عالجھا بالخالیا الجذعیة مثبتة علمیًا، وتم التأكد من نجاحھا، وأفضل األمثلة على ذلك 

 وأمراض الخلل بعض األمراض السرطانیة، وأمراض الدم الوراثیة مثل الثالسیمیا
المناعي، وجمیعھا أمراض تعتمد طریقة عالجھا على إعادة بناء أنسجة الجسم بعد 

 ..تضررھا 

أمراض تم استخدام الخالیا الجذعیة في عالجھا خالل السنوات الماضیة، : الفئة الثانیة
ھا وجاءت نتائج العالج إیجابیة، ولكنھا لم تعتمد بعد كطریقة عالجیة مثبتة علمیًا، ومن

 .أمراض القلب والكبد والسكري واألمراض العصبیة مثل الشلل والزھایمر

وھي أمراض ال یزال عالجھا باستخدام الخالیا الجذعیة تحت االختبار : الفئة الثالثة
 .ونتائجھ متفاوتة وغیر مؤكدة، ومثال على ھذه األمراض فقدان البصر والعقم

أجریت العدید من الدراسات حول : بدایة اكتشاف عالج العقم بالخالیا الجذعیة
 م أثبت العلماء ألول ٢٠٠٦فاعلیة الخالیا الجذعیة في عالج العقم عند الرجال، ففي عام 

مرة أنھ باإلمكان استخدام حیوانات منویة تستزرع من خالیا جذعیة لألجنة في التناسل، 
وفیسور كریم وفي ھذه الدراسة التي نشرت في دوریة دراسة التطور الخلوي أخذ البر

 أوجست بجوتینجن في ألمانیا، خالیا جذعیة من جنین -نایرنیا وزمالؤه بجامعة جورج 
أحد الفئران كان عمره بضعة أیام فقط واستزرعوا تلك الخالیا في المعمل، وتمكن 
العلماء باستخدام معدات فرز خاصة من عزل بعض الخالیا الجذعیة التي بدأت تتطور 

ة ثم قاموا بحقن بعضھا في بویضات فئران، وقد نمت البویضات لتصبح حیوانات منوی
المخصبة، وتم زرعھا بنجاح داخل رحم فأرة وولدت سبعة فئران، عاشت ستة منھا حتى 
البلوغ غیر أن الفئران التي أنتجت بھذه التقنیة الجدیدة ظھرت علیھا أنماط نمو غیر 

بعت ھذه الدراسة عدة دراسات ومشكالت أخرى، مثل صعوبات في التنفس ، وتطبیعیة،
 UCLAعالمیة منھا ما تم إطالقھ من جامعة  

عن إنتاج حیامن من خالیا جذعیة مستخلصة من نخاع العظم، والتي تم زرعھا في 
خصیة حیوانات تجارب تعاني من فشل اإلنطاف والتي بدورھا تمكنت من إنتاج 

فت دراسة بحثیة نشرت لعام حیوانات منویة، لكنھا كانت غیر مكتملة النمو، كما كش
 م قام بھا علماء من معھد بیولوجیا الخالیا الجذعیة ، والطب التجدیدي  في ٢٠١٤

جامعة ستانفورد عن تقنیة حدیثة یمكن أن تجلب أمًال جدیدًا للرجال غیر القادرین على 
یا وتعتمد التقنیة على إنشاء خال. إنتاج عدد كاٍف من الحیوانات المنویة لحدوث الحمل

للحیوانات المنویة من جلد الرجال الذین یعانون من خلل جیني في إنتاج الحیامن بعد 
وتمكن الباحثون من عزل الخالیا الجذعیة منھا وإعادة زراعتھا داخل خصیة المریض ، 
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انتاج المراحل األولیة للحیامن بعد زراعة ھذه الخالیا الجذعیة المعزولة من جلد 
 . .)١(المریض داخل الخصیة

كشف الدكتور أدیب الزغبى أستاذ :القطع بنجاح عالج العقم بالخالیا الجذعیة 
المناعة والخالیا الجذعیة بكلیة الطب بجامعة الینوى بشیكاغو بالوالیات المتحدة 
األمریكیة، خالل مؤتمر الجمعیة المصریة للخالیا الجذعیة، أنھ تم إجراء أكثر من عملیة 

ا محرومین من اإلنجاب، وبعد عالجھم من خالل الخالیا خالیا جذعیة ألزواج كانو
 . الجذعیة تمكنوا من اإلنجاب

وأكد أنھ یتم االعتماد على استخدام الخالیا الجذعیة النقیة المستخلصة من نخاع  
عظم المریض نفسھ، حیث تم استخدام ھذه الخالیا فى عالج عقم الرجال، وذلك بسحب 

الجذعیة المتخصصة فى تصنیع أمھات الحیوانات المنویة نخاع العظم ثم تنقیة الخالیا 
والتى یتم اختیارھا حسب مواصفات علمیة بطریقة معینة، والتى حالًیا یتم تسجیلھا 
كبراءة اختراع، ثم زراعتھا فى خصیة المریض عن طریق الحقن المجھرى، لیتم بعد 

انات المنویة، وكل ذلك یتم زراعتھا تحویلھا إلى أمھات الحیوانات المنویة، وإنتاج الحیو
أنھ قد تم زراعة أكثر : داخل الخصیة بشكل طبیعى وبدون أى تدخل خارجى، وأضاف

 حالة من مختلف دول العالم یعانون من عقم دائم، وانعدام الحیوانات المنویة ١٤٠من 
 طفًال من ٣٥حتى داخل الخصیة، والذى حقق نتائج ملموسة، حیث تم والدة أكثر من 

لة، وجمیعھم بصحة جیدة، مؤكًدا أنھ ما زال ھذا العمل یجرى تحت بند أبحاث،  حا١٤٠
  .وتطویر، وھو غیر متوافر كعالج معتمد حتى اآلن

وأوضح أن الخالیا الجذعیة الذاتیة تمثل المصدر األكثر أماًنا بین جمیع أنواع 
 تشكل أى الخالیا األخرى، حیث ال یرفضھا الجسم، وال یتم التالعب بخصائصھا، وال

  . خطورة على الجسم ال على المدى القریب وال البعید

وقال، إن ھناك عدة مصادر للخالیا الجذعیة الذاتیة مثل نخاع العظام، والدم، 
والدھون، ودم الدورة الشھریة، والمشیمة، والحبل السرى، وكلھا مصادر تمت دراستھا 

ادر للحصول على الخالیا فى عدة مراكز عالمیة مرموقة وتبین أنھا قد تصلح كمص
  .الجذعیة العالجیة

وأشار إلى أنھ رغم عدم اعتماد العالج باستخدام الخالیا الجذعیة، وإجرائھا على  
سبیل األبحاث والتجارب، فإنھا استطاعت أن تحقق نجاحا فى مجال عالج العقم بنسبة قد 

، وكما أكده فقط، وذلك من خالل األبحاث التى أجریت علیھا% ٥٠ إلى ٤٠تصل من 
  )٢(.أطباء الخالیا الجذعیة

                                                           

ق��م عن��د الرج��ال    م��ستجدات الخالی��ا الجذعی��ة لع��الج الع  : مق��ال بجری��دة الری��اض ال��سعودیة بعن��وان    )١(
 .الشبكة العنكبوتیة : المصدر 

 .مقال في جریدة الیوم السابع المصریة المصدر الشبكة العنكبوتیة )٢(
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  :حكم عالج العقم بالخالیا الجذعیة 

من فوائد استخدام الخالیا الجذعیة البالغة الدم، النخاع العظمي تطور طرق العالج 
الخلوي فإذا تم عزل الخالیا الجذعیة البالغة من أنسجة المریض نفسھ ، وتم توجیھھا 

ن ، ومن ثم زراعتھا مرة أخرى في أنسجة المریض لالنقسام والتخصص في اتجاه معی
المصابة فإن ھذا یقلل من رفض الجسم لھذه الخالیا ، وبالتالي ال یحتاج إلى أدویة لتثبیط 

  )١(الجھاز المناعي ، ألنھا من الجسد نفسھ 

والحصول على الخالیا الجذعیة من نخاع العظم من ذات المریض المصاب بالعقم 
العقم عنده من ھذا الوجھ أمر جائز شرعا ، وبھذا صدر قرار مجمع الستخدامھا لعالج 

یجوز الحصول على : الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي حیث جاء في قراره 
الخالیا الجذعیة، وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العالج ، أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة 

البالغون إذا اذنوا : على سبیل المثال المصادر اآلتیة إذا كان مصدرھا مباحا ، ومن ذلك 
  )٢(.، ولم یكن في ذلك ضرر علیھم 

ال یوجد مانع : كما أن ھذا ھو صریح فتوى دار اإلفتاء المصریة حیث جاء فیھا 
شرعا من أن یؤخذ من اإلنسان المریض شيء من خالیاه الجذعیة بغرض استخدامھا ، 

تضرره بذلك ، وموافقتھ إن كان أھال لإلذن ، وموافقة وتوظیفھا في عالجھ بشرط عدم 
  )٣(.ولیھ 

  :ویدل لما تقدم من الحكم بالجواز 

 أن الحصول على الخالیا الجذعیة من مصدرھا ، وتنمیتھا فیھ عالج ألمراض 
  .كثیرة منھا العقم ، فیكون مندرجا تحت عموم النصوص الشرعیة التي تأمرنا بالتداوي 

  .للعالج من المفاسد إذا انتفى الضرر عمن أخذت منھ خلو ھذه الوسیلة 

وجود مصالح عدیدة للشخص الذي استخدم ھذه الخالیا ، وتتمثل ھنا في عودة األمل 
في اإلنجاب ، وال شك أنھ مقصد من مقاصد النكاح ، ورد الحث علیھ من نصوص 

  .الشرع 

                                                           

الخالیا الجذعیة وأثرھا عل�ى األعم�ال الطبی�ة والجراحی�ة م�ن منظ�ور إس�المي دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة               )١(
 ٢٩ ، ٢٨دكتوره إیمان مختار مصطفى ص 

 ، الق��ار الثال��ث ب��شأن موض��وع الخالی��ا   ٢٩٤س��المي الع��دد ال��سابع ع��شر ص  مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإل )٢(
  ھـ١٤٢٤الجذعیة الدورة السابعة عشر 

 ١٤٣١ ، الق�اھرة  ٣٦٠الفتاوى اإلسالمیة من دار اإلفتاء المصریة ، المجل�د ال�سادس والثالث�ون ص     )٣(
  م٢٠١٠ -ھـ 
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  الفرع الثالث 

  رجل بي في زوال عیب العقم عند الأثر التقدم الط

قبل أن نقرر األثر الطبي لعالج العقم عند الرجل في سقوط حق المرأة في طلب 
  .التفریق فال بد من النظر في بعض الحقائق 

أن األبحاث الطبیة التي تجرى لعالج العقم قد تقدمت كثیرا ، ونجحت في  : أولھا
 من حاالت  %٥عالج معظم الحاالت المصابة بالعقم ، إال أنھ رغم ذلك یوجد حوالي 

  )١(.الرجال المصابین بالعقم یقطع بعدم إنجابھم 

 أن عالج العقم مكلف ویحتاج إلى فترة زمنیة طویلة تستغرق من ستة أشھر :ثانیا 
إلي سنة للعالج الواحد فقط ، مع العلم أن المریض قد یحتاج إلي تغییر العالج أكثر من 

عامل مھم في حل مشكلة العقم ، حیث مرة في حال فشل سابقھ ، باإلضافة إلى أن الزمن 
ینصح األطباء بالتریث لمدة عامین كاملین قبل عرض الزوج ، أو الزوجة نفسیھما على 

، ومن ھنا فإنھ ال یقطع بعدم استجابة المریض لعالج العقم ، إال بعد )٢(الطبیب المختص 
 التفریق مرور مدة زمنیة ال تقل عن خمس سنوات ، كما سبق أن ذكرت ذلك في شروط

  . للعقم ضمن شروط التفریق للعیوب التناسلیة عند الرجل 

أنھ إذا تم استجابة المصاب بالعقم للعالج : وعلى ضوء ما تقرر أستطیع أن أقول
خالل مدة الخمس سنوات ، فإنھ ال یحق للمرأة طلب التفریق ، أما إذا لم تتم استجابتھ 

 فإنھ یحق لھا طلب التفریق ، ومن لم یباشر للعالج وثبت عقمھ الدائم بإخبار طبیب ثقة ،
عالج العقم لعدم مقدرتھ المادیة على تحمل نفقاتھ ، أو لعدم رغبتھ في العالج فإنھ یحق 

  .المرأتھ طلب التفریق ، واهللا أعلم بالصواب 

                                                           

 ١٩العقم أسبابھ وطرق عالجھ ص ) ١(
 ١٨٨ناسلیة ص العقم واألمراض الت) ٢(



 - ٣٥٥٣ -

  الخاتمة

  الحمد هللا الذي مَن علَي بإتمام ھذا العمل المتواضع ، فلھ الحمد أوال ، وآخرا ، وبعد

فقد توصلت بفضل اهللا وعنایتھ في ختام ھذا البحث إلي مجموعة من النتائج ، 
  والتوصیات 

  :النتائج : أوال 

تبین لي أن عالقة علم الطب بالفقھ عالقة وثیقة ، ألن ھناك الكثیر من المسائل  -١
الفقھیة بحاجة إلى الرجوع ألقوال أھل الخبرة واالختصاص من األطباء ، وقد 

بقواعده النظر في رأي أھل الخبرة ، والمعرفة لیستطیع الفقیھ أرسى اإلسالم 
 .إعطاء فتوى على أساس رؤیة واضحة ، ومنھج سلیم 

مع اإلقرار بحقیقة ما وصل إلیھ الطب من مستجدات ، وتقنیات حدیثة ، وأثر  -٢
ذلك في الخالف الفقھي ، فإنھ البد من توضیح أن ھذه التقنیات والمستجدات قد 

الف الفقھي السابق علیھا مما ینتج رفع ھذا الخالف ، أو النزول تؤثر في الخ
 .على أحد القولین وترك اآلخر ، وقد ال تؤثر فیھ فیبقى ، كما كان علیھ 

األصل أن ال تكون إباحة التفریق بین الزوجین مقیدة بعیوب معینة ، بل إن أي  -٣
 أو ینتقل عن مرض یمنع من تحقیق مقاصد النكاح ، كأن یمنع من االستمتاع ،

طریق العدوى ، أو یوجد نفرة بین الزوجین ، أو یمنع التناسل  ، یعطي لكال 
 .الزوجین الحق في رفع األمر إلى القاضي ، وطلب التفریق 

أن مجرد وجود العیب التناسلي في الرجل ال یعطي المرأة الحق في إنھاء النكاح  -٤
الحاكم ، وھو الذي یحكم بالفرقة بإرادتھا المنفردة ، بال البد من رفع األمر إلى 

 .بعد التأكد من استیفاء ھذا العیب لكافة الشروط الموجبة للتفریق 
أن الفقھاء تباینت أقوالھم في اعتبار الفرقة بسبب عیوب النكاح فسخ ، أم طالق  -٥

، وقد ترجح للباحث من خالل دراسة أقوال الفقھاء أن اعتبار الفرقة بسبب 
 .لرأي الصواب ، وذلك لقوة أدلتھم ، ووجاھتھا عیوب النكاح فسخ ھو ا

أظھرت الدراسات الطبیة الحدیثة عیوبا تناسلیة في الرجل ال تقل أثرا عما ذكره  -٦
األورام السرطانیة ، واألمراض المنقولة جنسیا ، : الفقھاء القدامى ، ومن ذلك 

 .وأمراض االضطرابات الوظیفیة عند الرجل 
التي اكتشفھا الطب الحدیث ال تستوجب الفرقة بمجرد أن ھذه األمراض التناسلیة  -٧

وجودھا ، فقد یعالج الزوج منھا ، ومن ثم فال یحق للمرأة طلب التفریق لمجرد 
وجود ھذه األمراض ، إال إذا لم یستجب الزوج للعالج ، أو ترتب على على 
عالجھ مضاعفات تؤثر على قدرتھ على اإلنجاب ، أو قدرتھ على المعاشرة 

 .جیة الزو
ناقش البحث وركز على أثر المستجدات الطبیة على العیوب التناسلیة عند الرجل  -٨

 :خاصة القدیم منھا ، وانتھى البحث إلى ما یلي 
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فیما یتعلق بالجب الذي ھو قطع الذكر توصل الطب الحدیث إلى عالج لھ ، سواء   -أ 
 ، لمن قطع بعض ذكره عن طریق عملیة جراحیة یستكمل بھا الجزء المقطوع

وسواء لمن قطع ذكره كلیا عن طریق زرع قضیب لھ من إنسان میت إذ ال مانع من 
ذلك شرعا ، وإذا ترتب على ھذا الزرع استعادة الرجل المصاب لكافة وظائفھ 
الجنسیة ، فإنھ یسقط حق المرأة في طلب التفریق ، لزوال العلة التي من أجلھا ثبت 

 .الحق في طلب التفریق 
ب العنة ، والتي تعني عدم قدرة الرجل على معاشرة زوجتھ ، فإنھ من فیما یتعلق بعی -ب 

المعلوم أن الفقھاء قد ضربوا أجال ، أي مدة من الوقت لعالج العنین ، مما یعني أن 
العالج لھ أثر في سقوط الحق في طلب التفریق ، وما أضافھ الطب في ھذا الجانب 

ل مثل األجھزة التعویضیة فإنھا تأتي أنھ أتى بعالجات للعنین لم تكن موجودة من قب
بنتائج مؤكدة ، وینتفي مع وجودھا وصف الرجل بالعنة ، وقد أثبتت الدراسة جواز 
مثل ھذه األجھزة التعویضیة ، وأنھ ینتفي مع استعمالھا ثبوت الحق للمرأة في طلب 

 .التفریق 
ما لھذا العیب من وفیما یتعلق بعیب الخصاء ، والذي یعني قطع األنثیین ، وال یخفى   -ج 

تأثیر على الناحیة اإلنجابیة عند الرجل ، فقد ناقشت الدراسة أثر المستجدات الطبیة 
على ھذا العیب ، وتوصلت إلى أن ھذا العیب یعالج بطریقتین إحداھما یكتنفھا 
المحاذیر الشرعیة ، وھي زرع خصتین بدل التالفتین ، وإنما قیل بتحریمھا ، ألن 

 تحمل الصفات الوراثیة للمنقولة منھ ، ومن ثم إذا لجا الزوج إلى الخصیة المنزرعة
أن : مثل ھذه الطریقة ، فإنھ ال یسقط حق المرأة في طلب التفریق ، والطریقة الثانیة 

یعمد الشخص إلى أخذ عینة من مني الخصیة قبل قطعھما ، ویلقح بھا بویضة المرأة 
 الحق في طلب التفریق لشرعیة ھذه ، وینتج عن ذلك حمل ، فإنھ ال یكون للمرأة

 .الطریقة بخالف سابقتھا 
ومن العیوب التناسلیة الموجودة في الرجل ، والتي تصاحبھ من وقت الوالدة عیب   -د 

الخنوثة ، وال یخفى ما في ھذا العیب من ضرر كبیر على العالقة الزوجیة ، إذ 
طب بما وصل إلیھ یصعب على المرأة أن تعیش مع جنس ال یعرف حقیقتھ ، ولكن ال

من تقدم علمي ھائل توصل إلى جراحة یتم من خاللھا تغلیب أحد حالتي الخنثى على 
اآلخر ، فإذا أجریت للخنثى جراحة ، وأمكن من خاللھا تغلیب عامل الذكورة ، فإنھ 

 .یسقط حق المرأة في طلب التفریق 
) العقم ( عدم البقاء عیب ومن العیوب التناسلیة التي تھدد الحیاة الزوجیة باالنھیار، و  -ه 

والذي قد یكون ناتجا عن أسباب غیر الجب ، والخصاء ، مثل أن یكون الشخص لھ 
أعضاء تناسلیة كاملة ، ولدیھ القدرة على معاشرة زوجتھ عیر أنھ ال ینجب لعدم 
وجود حیوانات منویة لدیھ ، أو لضعفھا ، وقد خطا الطب خطوات واسعة في عالج 

ى ظھرت تقنیات حدیثة لعالج العقم بالخالیا الجذعیة في حق من من ھذا حالھ ، حت
ال یوجد لدیھ حیوانات منویة أصال ، ورغم ھذا التقدم نجد أن نسبة من المصابین من 
العقم ال یستجیبون للعالج ، أو ال یتوافر لدیھم إمكانیاتھ ، فیبقى التمسك للمرأة بخیار 

 أو عجزت قدرتھ المادیة عن االستمرار في التفریق ، إذا لم یستجب زوجھا للعالج ،
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العالج ، وھذا ال یقطع بھ ، إال بعد مضي مدة زمنیة تصل إلى أربع سنوات عند 
 .البعض ، وخمس سنوات عند البعض اآلخر 

  
  التوصیات : ثانیا 

  
 أن تولي الدولة عنایتھا بتوعیة المقبلین على الزواج باألمراض التناسلیة ،  -١

 العالقة الزوجیة ، وتشترط إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ومدى تأثیرھا على
. 

 أن ال تتعجل المرأة طلب فسخ النكاح إلصابة زوجھا بمرض تناسلي ، وأن ال  -٢
یتعجل القاضي الحكم بفسخ النكاح ، إال بعد الرجوع إلى أھل الطب 

 .واالختصاص 
یة ، وخاصة توصي الدراسة بأن یولي العلماء والباحثون في التخصصات الشرع -٣

الفقھ مزیدا من البحث ، والدراسة للموضوعات التي لھا صلة بالنواحي الطبیة 
حتى ال یكون الفقھ في معزل عن المستجدات الطبیة ، والتي لھا اثر كبیر في 

 .تغییر الكثیر من الفروع الفقھیة 
أن تتضافر جھود المؤسسات العلمیة ممثلة في المجامع الفقھیة ، والكلیات  -٤

تخصصة في الدراسات الفقھیة ، ونظیرتھا من كلیات الطب بعقد الجلسات الم
العلمیة ، والمؤتمرات التي تثمر في كثیر من األطروحات التي تمزج بین علم 

 .الفقھ ، والطب المعاصر 
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  المصادر

: أبحاث اجتھادیھ في الفقھ الطبي للدكتور محمد بن سلیمان األشقر ، الناشر  .١
   م ٢٠٠١/  ھـ ١٤٢٢لة ، الطبعة األولى مؤسسة الرسا

محمد نعیم یاسین ، الناشر ، دار / أبحاث فقھیھ في قضایا طبیة معاصرة للدكتور .٢
  .م ٢٠١٣/  ھـ ١٤٣٤لطبعة الخامسة النفائس ، ا

أثر التقنیة الحدیثة في الخالف الفقھي ، لھشام آل الشیخ ، مكتبة الرشد ناشرون ،  .٣
  . م ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨ ٢السعودیة ، ط

محمد فاضل ، بحث منشور / أثر المستجدات الطبیة في تقلیل أجل العنین للدكتور .٤
  بمجلة كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة األنبار

أحكام االتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحدیثة ، تألیف صالح بن سعد الحصان  .٥
   ھـ ١٤٣٧، الریاض ، الطبعة األولى 

  .دار الفكر العربي :  محمد أبو زھرة ، الناشر أحكام التركات والمواریث للشیخ .٦

سعد بن عبد العزیز / للدكتور) أطفال األنابیب (  التلقیح  غیر الطبیعي أحكام  .٧
 ،  السعودیة- الریاض -دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع  : الشویرخ ، الناشر

  .م ٢٠٠٩/  األولى الطبعة

محمد المختار الشنقیطي ، /أحكام الجراحة الطبیة واالثار المترتبة علیھا ، للدكتور  .٨
  . م ١٩٩٤/ ھـ ١٤١٥مكتبة الصحابة ، جدة ، الشرقیة ، الطبعة الثانیة : الناشر 

 دار :الناشرالحنفي ،ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص أحكام القرآن،  .٩
   ھـ١٤٠٥: بیروت ، تاریخ الطبع –إحیاء التراث العربي 

: محمد مصطفى شلبي ، الناشر / : أحكام المواریث بین الفقھ والقانون ، للدكتور .١٠
   . م١٩٦٧المكتب المصري الحدیث 

رسالة  ) ٢٧٦ / ١( أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور محمد بن ھائل المدحجي  .١١
   م٢٠١١  / ١٤٣٢أولى : نوز إشبیلیا ط دار ك: دكتوراه ط 

مجلة : أحكام بنوك النطف واألجنة المجمدة ، لحیاة بنت عبد اهللا المطلق ، الناشر  .١٢
  . م ٢٠١٥:  تاریخ النشر ٤ ، المجلد ٣٤البحوث والدراسات الشرعیة ، العدد 

أحكام عقم اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة لزیاد صبحي علي ، رسالة ماجستیر ،  .١٣
 .م ١٩٩٣لجامعة األردنیة ا

https://www.daralsalam.com/ar/Books/index?Publishing=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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أحكام نقل أعضاء اإلنسان في الفقھ اإلسالمي لیوسف بن عبد اهللا األحمد ، رسالة  .١٤
  . ھـ ١٤٢٤/  ه ١٤٢٣دكتوراه ، عام 

أحكام نقل الخصیتین والمبیضین وأحكام نقل أعضاء الجنین الناقص الخلقة في  .١٥
 مجمع الفقھ اإلسالمي الشریعة اإلسالمیة للدكتور خالد الجمیلي بحث منشور بمجلة

  العدد السادس 

لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس إعالم الموقعین عن رب العالمین ،  .١٦
 ییروت ، الطبعة األولى، – دار الكتب العلمیة :الناشر، الدین ابن قیم الجوزیة 

  م١٩٩١ -ھـ ١٤١١

منشور بنوك المني دراسة فقھیة ، للدكتور صالح محمد الفوزان ، بحث إنشاء  .١٧
 ٢٠١٤/  ھـ ١٤٣٦ ، الریاض  ٣ ، العدد ٢٦بمجلة الدراسات اإلسالمیة ، المجلد 

 .م 

دار الكتاب : أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا األنصاري ، الناشر  .١٨
  اإلسالمي

األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العصریة للدكتور الشیخ  .١٩
  م٢٠١٠/  ھـ ١٤٣١دار المعرفة ، الطبعة األولى  : جھاد أحمد حمد ، الناشر

/ ، للدكتورة االحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقھ اإلسالمي  .٢٠
/  ھـ ١٤٣٤ : ٢دار البشائر اإلسالمیة ، ط: ساره شافي سعید الھاجري، الناشر 

  . م ٢٠١٣

بعة فكر العربي ، الطدار ال: األحوال الشخصیة للشیخ محمد أبوزھرة  ، الناشر  .٢١
  .بدون تاریخ للطبع الثانیة 

لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الدین أبو االختیار لتعلیل المختار ،  .٢٢
 - ھـ ١٣٥٦:  القاھرة  ،تاریخ النشر-مطبعة الحلبي : ، الناشرالفضل الحنفي 

   م١٩٣٧

بر بن عاصم النمري ألبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الالستذكار، ا .٢٣
 – ١٤٢١األولى، :  بیروت ، الطبعة– الكتب العلمیة دار: القرطبي، الناشر

  .م ٢٠١٣

 بین تجریب العلماء وتشریع السماء ، تألیف كارم السید غنیم االستنساخ واإلنجاب .٢٤
 . م ١٩٩٨دار الفكر العربي ، الطبعة األولى : ، الناشر 
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دار : الوھاب بن تقي الدین السبكي  ، الناشراألشباه والنظائر ، لتاج الدین عبد  .٢٥
  م١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى : الكتب العلمیة ، الطبعة

لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري األشباه والنظائر ،  .٢٦
 ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩األولى :  لبنان ، الطبعة–، بیروت  دار الكتب العلمیة: الناشر، 
 م

دار : ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ، الناشراألشباه والنظائر  .٢٧
  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الكتب العلمیة ، الطبعة األولى، 

للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،  .٢٨
 -ھـ ١٤٢٠األولى، : دار ابن حزم ، الطبعة: ، الناشرنصر البغدادي المالكي  

  م١٩٩٩

، بحث على ة الشرعیة في بعض المسائل الطبیة لولید بن راشد السعیدان اإلفاد .٢٩
  http://www.saaid.net: شبكة االنترنت 

دار المعرفة ، : اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل للحجاوي المقدسي، الناشر  .٣٠
   لبنان –بیروت 

: لمحققاإلقناع ، لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي ،  ا .٣١
   بیروت–دار الفكر :  دار الفكر ، الناشر-مكتب البحوث والدراسات 

للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن : األم ،  .٣٢
 بیروت –دار المعرفة : عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ،الناشر

  م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة ، سنة النشر: ، الطبعة

دار الكتب :  ، الناشر طھ حسن/ األمراض التناسلیة والمشاكل الجنسیة للدكتور  .٣٣
 . م ٢٠١٠العلمیة ، بیروت ، 

/  ھـ ١٤٢٦عبد الحمید القضاة ، الطبعة الثانیة / األمراض الجنسیة عقوبة إلھیة د  .٣٤
 . م ٢٠٠٦

التراث دار إحیاء : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ، الناشر  .٣٥
  . ت . العربي ، الطبعة الثانیة د 

  .الثانیھ بدون تاریخ : دار الكتاب اإلسالمي ط : البحر الرائق البن نجیم الناشر  .٣٦

البحر الزخار الجامع لمذھب علماء األمصار ، ألحمد بن یحي المرتضى ، الناشر  .٣٧
  . م ١٩٨٨دار الحكمة الیمانیة : 
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محمد سامي أبوریة ، الطبعة الثالثة / البروستاتا وأسرار الرجولة ، للدكتور  .٣٨
 .م ، بدون ذكر دار الطبع ١٩٨٨

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : البنایة شرح الھدایة لبدر الدین العیني ، الناشر  .٣٩
  .  م ٢٠٠٠/  ھـ ١٤٢٠الطبعة األولى 

إسماعیل مرحبا ، / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة ، تألیف الدكتور  .٤٠
 . ھـ ١٤٢٩دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى : الناشر 

عبد الرحمن محمد أمین طالب ، وھو / البنوك الطبیة واقعھا وأحكامھا للدكتور  .٤١
  بحث مقدم لمؤتمر الفقھ اإلسالمي الثاني بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

/  ھـ ١٤٢١دار المنھاج ، جده ، الطبعة األولى : للعمراني  ، الناشر :  البیان  .٤٢
٢٠٠٠.   

التاج المذھب ألحكام المذھب ، شرح متن األزھار في فقھ األئمة األطھار ، ألحمد  .٤٣
  . م ١٩٩٣دار الحكمة  : بن قاسم العنسي الصنعاني ، الناشر 

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  .٤٤
دار الكتب العلمیة ، : العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي ، الناشر

 م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : الطبعة

التفریق بالعیب بین الزوجین واآلثار المترتبة علیھ دراسة فقھیة مقارنة،تألیف  .٤٥
كنوز المعرفة ن الطبعة االولى : وفاءعلي سلیمان الحمدان ،الناشر/ الدكتورة 

 . م ١٩٩٩/ ه١٤١٩

 المذاھب الفقھیة ، وبعض القوانین التفریق بین الزوجین للعیوب دراسة مقارنة بین .٤٦
العربیة لنوال محمد الشاكر ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة اسكندریة 

  .م ٢٠٠١/  ھـ ١٤٢١

دار الفكر بدون تاریخ  : التكملة الثانیة للمجموع لمحمد نجیب المطیعي ، ط .٤٧
  .للطبعة

یوسف بن عبد اهللا بن التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، ألبو عمر  .٤٨
وزارة عموم األوقاف : محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، الناشر

   ھـ١٣٨٧:  المغرب ، عام النشر–والشؤون اإلسالمیة 

التوقیف على مھمات التعریف ، لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  .٤٩
عالم : ي القاھري ، الناشرالعارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناو

  م١٩٩٠-ھـ١٤١٠األولى، : الكتب ، الطبعة
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ألبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الجامع ألحكام القرآن ،  .٥٠
 –دار الكتب المصریة : األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ،الناشر

   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : القاھرة ، الطبعة

صالح بن محمد / رض طبي ودراسة فقھیة مفصلة للدكتور الجراحة التجمیلیة ع .٥١
  . م ٢٠٠٨/  ھـ ١٤٢٩ : ٢دار التدمریة ، الریاض ط: الفوزان ، الناشر 

محمد  للدكتور: وموقف الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي منھا  الجراحة الكشفیة .٥٢
    كلیة الشریعة والقانون بأسیوط–طاھر ، جامعة األزھر  زین العابدین

انب الفقھیة المتعلقة بتغییر الجنس دراسة فقھیة مقارنة دكتوره بدیعھ علي الجو .٥٣
   م٢٠١١دار الفكر القانوني ، األسكندریة ، الطبعة األولى : أحمد

المكتبة الخیریة ، الطبعة : الجوھرة النیرة ألبو بكر بن علي الحدادي ، الناشر  .٥٤
  .  ھـ ١٣٢٢األولى 

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى : الحاوي الكبیر للماوردي ، الناشر  .٥٥
  . م ١٩٩٩/  ھـ ١٤١٩

الخالیا الجذعیة وأثرھا على األعمال الطبیة والجراحیة من منظور إسالمي دراسة  .٥٦
فقھیة مقارنة دكتوره إیمان مختار مصطفى ، مكتبة الوفاء القانونیة ،األسكندریة ، 

  .م ٢٠١٢/ ١ط 

، ترجمة ، ھیلین بیر ، نیل بریدي / جال ، تألیف الدلیل العملي للسرطان عند الر .٥٧
 . م ٢٠٠٥دار الفاروق ، مصر ، الطبعة األولى : ونشر 

 ١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، الطبعة األولى : الذخیرة للقرافي ، الناشر  .٥٨
  .م 

مؤسسة :  ، الناشر أسامھ فاروق حسن. السرطان ، لنیكوالس جیمس ، ترجمة د  .٥٩
 م٢٠١٣: یم والثقافة ، الطبعة األولى ھنداوي للتعل

 ، الناشر مروان رفاعي أخصائي جراحة األورام. السرطان مرض قابل للشفاء د  .٦٠
 . م ٢٠٠٣شعاع للنشر والعلوم ، الطبعة األولى ، : 

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة : السنن الكبرى للبیھقي ، الناشر  .٦١
  . م ٢٠٠٣/  ھـ ١٤٢٤: الثالثة 

الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك للشیخ الدردیر ، الناشر  .٦٢
  .ط . دار المعارف د : 
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لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشرح الكبیر على متن المقتع ،  .٦٣
 العربي للنشر دار الكتاب: الدین ، الناشرالجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس 

  .  والتوزیع

  .دار العلم للمالیین ، الطبعة الرابعة  : الصحاح ، للفارابي ، الناشر .٦٤

زھیر أحمد السباعي ، دكتور محمد علي / الطبیب أدبھ وفقھھ ، تألیف الدكتور  .٦٥
  .م ١٩٩٣/  ھـ ١٤١٣دار القلم ، دمشق ، الطبعة األولى : البار ، الناشر 

الكریم، أبو القاسم الرافعي لعبد الكریم بن محمد بن عبد العزیز شرح الوجیز ،  .٦٦
 ١٤١٧األولى، :  لبنان ، الطبعة– الكتب العلمیة، بیروت دار: الناشر، القزویني 

   م١٩٩٧ -ھـ 

  .دار النفائس ، لبنان : العقم أسبابھ وطرق عالجھ  ، أللیوت فیلیب ، الناشر  .٦٧

ع ، عبدالجلیل علي لفتھ ، دار الزمان للنشر والتوزی. العقم أسراره وحلولھ د  .٦٨
  م٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢المدینة المنورة ، الطبعة االولى 

دار العلم للمالیین ، بیروت ، : العقم عند الرجال والنساء لسبیرو فاخوري ، ط  .٦٩
   م١٩٩١الطبعة السادسة 

مؤسسة عز الدین : محمد رفعت ، الناشر / العقم واألمراض التناسلیة ، تألیف  .٧٠
 .للطباعة والنشر 

دار المعرفة ، : راحة التجمیل ، لمحمد رفعت ، الناشر العملیات الجراحیة وج .٧١
   م ١٩٧٧بیروت 

  .دار الفكر : العنایة شرح الھدایة للبابرتي ، الناشر  .٧٢

المطبعة المیمنیة  : الغرر البھیة شرح البھجة الوردیة ، لزكریا األنصاري ، الناشر  .٧٣
.  

بن عبد السالم بن عبد لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الفتاوى الكبرى ،  .٧٤
دار : اهللا ابن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ،الناشر

 م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨األولى، : الكتب العلمیة  الطبعة

دار الفكر : الفتاوى الھندیة ، تألیف لجنھ علماء برئاسة نظام الدین البلخي ، الناشر  .٧٥
  . ھـ  ١٣١٠، الطبعة الثانیة 

محمد عبد الرحیم محمد : ة بین الزوجین بسبب العیوب واألمراض ، للدكتور الفرق .٧٦
  دار الحدیث : ، الناشر
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علي حسب / الفرقة بین الزوجین وما یتعلق بھا من عدة ونسب ، لألستاذ الدكتور  .٧٧
   م١٩٦٨/ ھـ ١٣٨٧دار الفكر العربي ، الطبعة االولي : اهللا ، الناشر 

مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا،  لمح:الفروع وتصحیح الفروع ،  .٧٨
: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: ، الناشرشمس الدین المقدسي الصالحي الحنبلي 

  مـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى 

دار الفكر ، : الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني للنفراوي ، الناشر  .٧٩
  . م ١٩٩٥ ھـ ، ١٤١٥تاریخ النشر 

طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ،  لمجد الدین أبو : ، القاموس المحیط .٨٠
:  لبنان ، الطبعة–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر

   م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، 

القوانین الفقھیة ، ألبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي  .٨١
  الكلبي الغرناطي

إلمام أحمد ، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن الكافي في فقھ ا .٨٢
قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي ، 

  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة ، الطبعة: الناشر

 بن عبد البر بن الكافي في فقھ أھل المدینة ، ألبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد .٨٣
مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة : عاصم النمري القرطبي ، الناشر

  م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : العربیة السعودیة ،الطبعة

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة : المبدع في شرح المقنع البن مفلح ، الناشر  .٨٤
  . م ١٩٩٧/  ھـ ١٤١٨األولى 

/  ھـ ١٤١٤دار المعرفة، بیروت ، تاریخ النشر: ناشرالمبسوط ، للسرخسي، ال .٨٥
  . م ١٩٩٣

المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد ، لعبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن  .٨٦
الطبعة :  الریاض ، الطبعة-مكتبة المعارف: محمد، ابن تیمیة الحراني ، الناشر

  مـ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الثانیة 

دار الفكر ، بیروت ، بدون طبعھ ، وبدون : ناشر المحلى باآلثار البن حزم ، ال .٨٧
  .تاریخ 

دار الكتب : المدونة ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ، الناشر .٨٨
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : العلمیة ، الطبعة
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محمد بن عبد / المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ، للدكتور  .٨٩
  . م ٢٠٠١/ مجلة الحكمة : النتشة ، الناشر الجواد بن حجازي 

 ألبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن المستدرك على الصحیحین ، .٩٠
دار الكتب : بن ُنعیم بن الحكم النیسابوري المعروف بابن البیع ، الناشرحمدویھ 
   ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، :  بیروت ، الطبعة–العلمیة 

  .المكتبة العلمیة ، بیروت : مي ، الناشر المصباح المنیر للفیو .٩١

المصنف في األحادیث واآلثار، ألبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن  .٩٢
 الریاض ، –مكتبة الرشد : إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي ، الناشر

  ١٤٠٩األولى، : الطبعة

ني الصنعاني المصنف ، ألبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیما .٩٣
:  الھند ، الطبعة-المجلس العلمي: حبیب الرحمن األعظمي ، الناشر: المحقق
  ١٤٠٣الثانیة، 

أحمد / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، / المعجم الوسیط ، تألیف  .٩٤
  دار الدعوة: ، الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

مدینة ، ألبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر المعونة على مذھب عالم ال .٩٥
 مكة -المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز : الثعلبي البغدادي المالكي ، الناشر

  المكرمة

 م  ١٩٦٨/   ھـ ١٣٨٨مكتبة القاھره ، تاریخ النشر : المغني ، البن قدامة ، الناشر  .٩٦
.  

عبد / اإلسالمیة ، للدكتور المفصل في أحكام المرأة  والبیت المسلم في الشریعة  .٩٧
  . م ١٩٩٣/  ھـ ١٤١٣مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى : الكریم زیدان ، الناشر 

مطبعة : المنتقى شرح الموطأ ، ألبو الولید سلیمان بن خلف القرطبي ، الناشر  .٩٨
  . ھـ ١٣٢٢: السعادة ، الطبعة األولى 

ثانیھ : ر األوقاف الكویتیة ، ط دا: المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي  ، الناشر  .٩٩
   م١٩٨٥/  ھـ ١٤٠٥

  .دار الكتب العلمیة : المھذب للشیرازي ، الناشر  .١٠٠

  .دار ابن عفان : الموافقات للشاطبي ، الناشر  .١٠١
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، دار النفائس، الطبعة األولى، ٢٦٦أحمد كنعان، ص . الموسوعة الطبیة الفقھیة، د .١٠٢
 ھـ١٤٢٠

 ١٤٢٠دار الكتب العلمیة ، : ینا، الناشر القانون في الطب، للحسین بن علي بن س .١٠٣
  .م ١٩٩٩/ ھـ

الموسوعة العربیة الموسوعة الطبیة المتخصصة ، تصدر في سوریا ، المصدر ،  .١٠٤
  شبكة االنترنت

محمد علي البار ط / الموقف الفقھي واألخالقي من قضیة زرع األعضاء للدكتور  .١٠٥
   م١٩٩٤ / ١٤١٤دار القلم ، الطبعة األولى : 

: ھاج في شرح المنھاج ، لكمال الدین محمد بن موسى الدمیري ، الناشر النجم الو .١٠٦
  . م ٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥دار المنھاج ، الطبعة األولى 

التلقیح الصناعي ، أطفال االنابیب ، الحمل ( النظام القانوني لإلنجاب الصناعي .  .١٠٧
 ، ٢٨٤دراسة مقارنة ، للدكتور رضا عبد الحلیم عبد المجید ص ) لصالح الغیر 

   م ١٩٨٦دار النھضة العربیة : الناشر 

النھایة في غریب الحدیث واألثر ، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن  .١٠٨
المكتبة : محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر ، الناشر

  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -العلمیة 

بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني لعلي الھدایة في شرح بدایة المبتدي ،  .١٠٩
 بیروت -دار احیاء التراث العربي : ، الناشرالمرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

   لبنان–

دار الكتب : الوجیز في شرح قانون األحوال الشخصیة ، ألحمد الكبیسي ، الناشر  .١١٠
 . م ١٩٩١

دار :  ، الناشرالوسیط في المذھب ، ألبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي .١١١
  ١٤١٧األولى، :  القاھرة ، الطبعة–السالم 

  عادل عمر ، طبعة دار الشروق/ أمراض البروستاتا، د  .١١٢

/  ھـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة : بدائع الصنائع للكاساني ، الناشر  .١١٣
  . م ١٩٨٦

قاھرة ، تاریخ دار الحدیث ، ال: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ، الناشر  .١١٤
  .  م ٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥النشر 
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عبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس ، / بنوك الحیامن والبییضات دراسة فقھیة للدكتور  .١١٥
بحث منشور ضمن مؤتمر الفقھ اإلسالمي الثاني ، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

   م٢٠١٠اإلسالمیة 

ن السید خطاب ، بحث حس/ بنوك الحیامن وضوابطھا في الفقھ اإلسالمي للدكتور  .١١٦
منشور ضمن مؤتمر الفقھ اإلسالمي الثاني ، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

   م٢٠١٠اإلسالمیة 

المطبعة الكبرى األمیریة ، بوالق ، القاھرة ، : تبیین الحقائق للزیلعي ، الناشر  .١١٧
  ھـ  ١٣١٣الطبعة األولى 

 الدین السمرقندي ، تحفة الفقھاء ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء .١١٨
 ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، :  لبنان ، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

 .م

المكتبة التجاریة : تحفة المحتاج في شرح المنھاج البن حجر الھیتمي ، الناشر  .١١٩
  .م ١٩٨٣/ ھـ ١٣٥٧: الكبرى بمصر ،  بدون طبعة عام النشر 

   م١٩٩٧دار العلم للمالیین :  ، ط ٤٢ه  ص تغلب على العقم ، لمحمد رشید شحاد .١٢٠

  ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى : تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ط   .١٢١

دار : تھذیب اللغة ، لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور ، الناشر .١٢٢
  م٢٠٠١األولى، :  بیروت ، الطبعة–إحیاء التراث العربي 

رؤیھ إسالمیة لزراعة بعض األعضاء البشریة ، المنعقدة بتاریخ ثبت أعمال ندوة  .١٢٣
، المؤلف عبد الرحمن عبد ١٩٨٩ اكتوبر ٢٣ ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع األول ٢٣

  المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة : اهللا العوضي ، الناشر 

لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو جمال الدین ابن جامع األمھات ،  .١٢٤
: الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة: الحاجب الكردي المالكي ، الناشر

  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الثانیة، 

جراحات تصحیح الجنس وآثارھا دراسة فقھیة مقارنة في ضوء معطیات الطب  .١٢٥
ن مجلة كلیة أیمن فتحي محمد علي ، بحث منشور ضم/ الحدیثة ، للدكتور 

   ٢١د الشریعة والقانون بأسیوط العد

  . ھـ ، السنة الرابعة ١٤٠٩ ، عام ٢٠٥ – ٢٠٤ – ٢٠٣جریدة المسلمون األعداد  .١٢٦
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دار الكتب العلمیة ، : حاشیة البناني على شرح الزرقاني لمختصر خلیل ، الناشر  .١٢٧
  . م ٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٢بیروت ، الطبعة األولى ، 

 المالكي ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  .١٢٨
  بدون طبعة ، وبدون تاریخ: دار الفكر ، الطبعة: الناشر

حاشیة البجیرمي على شرح منھج الطالب ، لسلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي  .١٢٩
: بدون طبعة ، تاریخ النشر: مطبعة الحلبي ، الطبعة: المصري الشافعي ، الناشر

  م١٩٥٠ -ھـ ١٣٦٩

لیوبي على شرح العالمة جالل الدین المحلي على حاشیة قلیوبي ، ألحمد سالمة الق .١٣٠
:  بیروت ،الطبعة–دار الفكر : منھاج الطالبین للشیخ محیي الدین النووي ، الناشر

  م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بدون طبعة، 

درر الحكام شرح غرر األحكام لمحمد بن فراموز بن علي الشھیر بالمال ، الناشر  .١٣١
  .دار إحیاء الكتب العربیة : 

دار الجیل ، الطبعة األولى ، : شرح مجلة األحكام لعلي حیدر ، الناشردرر الحكام  .١٣٢
  . م ١٩٩١/  ھـ ١٤١١

دلیل الطالب لنیل المطالب ، لمرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى  .١٣٣
األولى، : دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض ، الطبعة: المقدسي الحنبلى ، الناشر

  م٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥

دار الشروق ، : عادل عمر ، ط .عربي إلى أمراض البروستاتا ، د دلیل القارئ ال .١٣٤
 . م ٢٠٠١/ ه ١٤٢٢الطبعة األولى 

دار الفكر ، بیروت الطبعة : رد المحتار على الدر المختار البن عابدین الناشر  .١٣٥
  .الثانیة 

المكتب اإلسالمي ، بیروت ، الطبعة الثالثة : روضة الطالبین للنووي ، الناشر  .١٣٦
  . م ١٩٩١ / ھـ ١٤١٢

دار الكتاب العربي ، بیروت ، : زاد المسیر في علم التفسیر للجوزي ، الناشر  .١٣٧
  . ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  .١٣٨
 مكتبة المنار اإلسالمیة، -مؤسسة الرسالة، بیروت : ابن قیم الجوزیة ، الناشر

  م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : یت ، الطبعةالكو
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/ زراعة األعضاء التناسلیة والغدد التناسلیة للمرأة والرجل لسعادة الدكتورة  .١٣٩
كمال نجیب بجث بمجلة مجمع الفقھ / صدیقھ العوضي ، وسعادة الدكتور 

  اإلسالمي العدد السادس 

اة أخرى ، إعداد الدكتور زراعة الغدد التناسلیة أو زراعة رحم امرأة في رحم امر .١٤٠
حمداتي شبیھنا ماء العینین ، بحث منشور ضمن مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد 

  السادس

محمد علي البار بحث منشور / زرع الغدد التناسلیة واألعضاء التناسلیة للدكتور  .١٤١
  .ضمن مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس 

  . الحدیث ، بدون طبعة ، وبدون تاریخ  دار: سبل السالم للصنعاني ، الناشر  .١٤٢

  .دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل عیسى البابي الحلبي : سنن ابن ماجة ، الناشر  .١٤٣

ألبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن سنن أبي داود ،  .١٤٤
   بیروت-المكتبة العصریة، صیدا : عمرو األزدي السجستاني ، الناشر

مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى : طني ، الناشر سنن الدار ق .١٤٥
  . م ٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٤

لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر خلیل ،  .١٤٦
 ١٤٢٢، األولى: لبنان ، الطبعة – دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشر، المصري 

   م٢٠٠٢ -ھـ 

لحالل والحرام ، ألبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن شرائع اإلسالم في مسائل ا .١٤٧
  . م ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥دار القارئ ، الطبعة الحادیة عشرة : ، الناشر 

دار العبیكان ، الطبعة االولى : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، الناشر  .١٤٨
  . م ١٩٩٣/  ھـ ١٤١٣

/  دمشق -دار القلم : اشرشرح القواعد الفقھیة ، ألحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، الن .١٤٩
  م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩: سوریا، الطبعة الثانیة 

/  ھـ ١٤١٥دار الفكر ، بیروت ، : شرح جالل المحلي على المنھاج ، الناشر  .١٥٠
 م١٩٩٥

 ١٣٥٠المكتبة العلمیة ، الطبعة األولى : شرح حدود ابن عرفة للرصاع ، الناشر  .١٥١
 ھـ

  . ، بیروت دار الفكر: شرح مختصر خلیل للخرشي ، الناشر  .١٥٢
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شرح كتاب النیل وشفاء العلیل ، لمحمد بن یوسف أطفیش ، مكتبة اإلرشاد جدة ،  .١٥٣
  . م ١٩٧٣/ ھـ ١٣٩٣ : ٢ط 

/  ھـ ١٤١٤عالم الكتب ، الطبعة األولى : شرح منتھى اإلرادات للبھوتي ، الناشر  .١٥٤
  . م ١٩٩٣

  . ھـ ١٤٢٢دار طوق النجاة ، الطبعة األولى : صحیح البخاري ، الناشر  .١٥٥

  .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت : صحیح مسلم ، الناشر  .١٥٦

غرس األعضاء في جسم اإلنسان مشاكلھ االجتماعیة وقضایاه الفقھیة ، للدكتور  .١٥٧
محمد أیمن صافي أستاذ مساعد بقسم الجراثیم والمناعة كلیة الطب جامعة الملك 

 .لعدد الرابع عبد العزیز ، وھو بحث منشور في مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ا

غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر ، ألحمد بن محمد مكي، أبو  .١٥٨
دار الكتب العلمیة ، : العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي ، الناشر

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األولى، : الطبعة

  فتاوى دار اإلفتاء المصریة على موقع وزارة األوقاف المصریة  .١٥٩

  .دار الفكر ،  بدون طبعة ، وبدون تاریخ : الھمام الناشرفتح القدیر البن  .١٦٠

 ھـ ١٤٢٩فرق الزواج في المذاھب اإلسالمیة للشیخ علي الخفیف ، الطبعة االولى  .١٦١
   م ٢٠٠٨/ 

صالح بن محمد / فسخ النكاح بالعیوب واألمراض دراسة تأصیلیة للدكتور  .١٦٢
  .یخ الفوزان  ، موجود على شبكة االنترنت بدون طبعة ، وال تار

قضایا طبیة معاصرة في ضوء الشریعة صادره عن جمعیة العلوم الطبیة  .١٦٣
  اإلسالمیة المنبثقة عن نقابة األطباء األردنیة 

مكتبة : قواعد األحكام في مصالح األنام ، لعز الدین بن عبد السالم ، الناشر  .١٦٤
  .  م  ١٩٩١/  ھـ ١٤١٤: الكلیات األزھریة ، القاھرة ط 

 .دار الكتب العلمیة: ي الحنبلي ، الناشر كشاف القناع للبھوت .١٦٥

كفایة األخیار في حل غایة االختصار،  لمحمد بن عبد المؤمن بن حریز الحسیني  .١٦٦
 األولى، : دمشق ، الطبعة–دار الخیر : الحصني، تقي الدین الشافعي ، الناشر

١٩٩٤   

   مكتبة جریر: كل شيء عن البروستناتا لتشیت كنینجھام  وما بعدھا ، طبعة  .١٦٧
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: عبد الرحیم عبد اهللا  ط / كل ما تحتاج معرفتھ عن األمراض المنقولة جنسیا د  .١٦٨
  م ٢٠٠٩دار الشروق ، الطبعة األولى 

كیف تتأثر العالقة الزوجیة بعد استئصال البروستاتا ، موقع صحتي على شبكة  .١٦٩
 االنترنت 

 ١٤١٤ : دار صادر ، بیروت ، الطبعة الثالثة: لسان العرب البن منظور، الناشر  .١٧٠
 ھـ  

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو  .١٧١
 .ط . دار إحیاء التراث العربي د : بشیخي زاده ، الناشر 

مدى حریة الزوجین في الطالق في الشریعة اإلسالمیة ، دراسھ مقارنة مع  .١٧٢
ل الشخصیة العربیة ، الشرائع السماویة والقوانین األجنبیة ، وقوانین األحوا

  . م ١٩٦٨ ٢دار الفكر ، ط : للدكتور عبد الرحمن الصابوني ، الناشر 

مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویة ،إلسحاق بن منصور بن بھرام، أبو  .١٧٣
عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة : یعقوب المروزي،الناشر

  م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٥األولى، : لطبعةالمنورة، المملكة العربیة السعودیة ، ا

مستجدات العلوم الطبیة وأثرھا في االختالفات الفقھیة دراسة مقارنة للدكتور محمد  .١٧٤
   م٢٠١٦/  ھـ ١٤٣٧نعمان على البعداني ، الطبعة األولى 

محمد علي البار ، بحث منشور بمجلة : مشكلة الخنثى بین الطب والفقھ ، للدكتور  .١٧٥
  .لعدد السادس ، السنة الرابعة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ا

المكتب اإلسالمي : مطالب أولى النھى في شرح غایة المنتھى للرحیباني ، الناشر  .١٧٦
  م١٩٩٤ ھـ م ١٤١٥، الطبعة الثانیة 

دار الكتب العلمیة ، الطبعة : مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنھاج ، الناشر  .١٧٧
 . م ١٩٩٤/ ھـ  ١٤١٥األولى 

وزارة األوقاف : سالمیة ، لمحمد الطاھر بن عاشور ، الناشر مقاصد الشریعة اإل .١٧٨
   م٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥والشئون اإلسالمیة قطر ، 

  . م ٢٠١٥مقال في جریدة الیوم السابع بتاریخ السادس من نوفمبر عام  .١٧٩

دار : منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش ، الناشر  .١٨٠
  الفكر ، بیروت
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/  ھـ ١٤١٢: دار الفكر ، الطبعة الثالثة : ل ، البن الحطاب ، الناشر مواھب الجلی .١٨١
   م ١٩٩٢

دار أسامة : إسماعیل الحسیني الناشر / موسوعة األمراض التناسلیة والجلدیة د .١٨٢
  للنشر والتوزیع ،

  موسوعة األمراض الشائعة والنادرة على شبكة االنترنت .١٨٣

 الصحي موسوعة الملك عبد اهللا بن عبد العزیز للمحتوى .١٨٤
http://cutt.us/myjbB  

  موقع جریدة الریاض ، مقال حاالت الخنثى د محمد حسن عدار .١٨٥

الدار العالمیة : نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، ألحمد الریسوني ، الناشر .١٨٦
  م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢ -الثانیة : للكتاب اإلسالمي ، الطبعة

لیمان األشقر ،  بحث منشور محمد س/ نقل وزراعة األعضاء التناسلیة للدكتور  .١٨٧
  .بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس 

دار الفكر ، بیروت ، الطبعة : نھایة المحتاج لشھاب الدین الرملي ، الناشر  .١٨٨
  .  م ١٩٨٤/  ھـ ١٤٠٤األخیرة 

 ھـ ١٤١٣دار الحدیث ، مصر ، الطبعة األولى : نیل األوطار للشوكاني ، الناشر  .١٨٩
  . م ١٩٩٣/ 

لعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن مآرب بشرح دلیل الطالب ، نیل ال .١٩٠
: مكتبة الفالح، الكویت ، الطبعة: الشَّْیَباني ، الناشرأبي تغلب بن سالم التغلبي 

   م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣األولى، 

وسائل اإلنجاب االصطناعیة نحو توجیھ البحث العلمي بالفكر المقاصدي ،  .١٩١
 .صادق زوزو بحث موجود علي موقع الملتقى الفقھي فریده / للدكتوره 

  

  

  

 

  


	الأعراض : تضخم ، أو تكتل في إحدى الخصيتين ، ثقل كيس الصفن ، ألم في الظهر، أو البطن، أو المنطقة السفلى تحت البطن، تكوّن السوائل داخل كيس الصفن فجأة، ألم أو تضخم في الثديين.
	الأسباب : وجود تاريخ وراثي من أمراض الخصية في العائلة، أو لمتلازمة كلينفيلتر ، انقسام الخلايا المفاجئ بشكل متزايد وغير معتاد داخل الخصيتين، وانقسام الخلايا عادة هو ما يسبب السرطان بكافة أنواعه.
	العلاج : يبين أهل الاختصاص أن علاج سرطان الخصية يكون بالطرق التالية :
	العلاج الجراحي : عادة ما تكون الجراحة هي العلاج الرئيسي عند حدوث سرطان في الخصية، ويتم ذلك لإزالة الخصية السرطانية، ويتم التأكيد أحياناً على خيارات الجراحة في بعض الحالات لإزالة الغدد الليمفاوية في الجزء الخلفي من البطن ،  ويمكن إجراء هذه الجراحة في نفس الوقت الذي يتم فيه استئصال الخصية أو إجراء عملية جراحية أخرى في وقت لاحق، وهو يمكن أن يكون جزءاً من العلاج في المراحل المبكرة للمرض، كما يمكن اللجوء إلى الجراحة بعد العلاج الكيميائي ، وتزيل تلك الجراحة السرطان الذي يبقى بعد استئصال الخصية، وقد يتم ذلك عندما لا يستجيب المريض تمامًا للعلاج الكيميائي الذي يتم بعد استئصال الخصية
	 العلاج الكيماوي: في هذا النوع من العلاج يتم استخدام الأدوية الكيماوية لقتل الخلايا السرطانية، ويساعد هذا العلاج في شفاء السرطانات المنتشرة في جميع أنحاء الجسم، وقد يستخدم الأطباء العلاج الكيماوي قبل أو بعد عملية استئصال العقد الليمفاوية، وقد تحدث آثار جانبية عند استخدام العلاج الكيماوي ، كالتعب والغثيان وفقدان الشعر وزيادة خطر حدوث الالتهابات، وأيضًا قد يسبب هذا العلاج حدوث عقم عند بعض الرجال .�
	 ب : سرطان البروستات : هو ورم خبيث يصيب الرجال بعد سن الستين ، ونادرا ما يصيب ما تقل أعمارهم عن هذا الحد ، وهو مرض خطير سريع الانتشار في المنطقة والأنسجة المجاورة له ، وينتشر إلى الرئة والعظام ، ويزداد نمو الورم مع زيادة هرمون الأندروجين ، ويقل مع هرمون الأوستروجين .
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