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 املقدمة                                                    
ب عكد تؤطسٙ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايرٟ إٕ ايصٚاز ٜعترب َؤضط١ قا١ْْٝٛ ٜٓػأ مبٛد

ٙ ٖرأضاضًا يف نتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ٚيف تكسٜسات ؾكٗا٤ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ  ػبد ضٓدٙ
ٚاألزنإ ؾإذا ٚددت ٖرٙ ايػسٚط  زناًْااملؤضط١ اييت تٓػأ مبٛدب عكد تتطًب غسٚطًا ٚأ

ٕ اختٌ يف ٖرا ايعكد زنٔ َٔ ملا ٜٓتر عٓ٘ عاد٠ً َٔ آثاز أَا إ اعترب ايعكد صشٝشًا َٓػ٦ًا
 أزناْ٘ أٚ غسط َٔ غسٚط٘ اعترب عكد ايصٚاز غري صشٝح .

ٚبطبب تػري اجملتُعات ٚتعاقب األدٝاٍ ٚتكدَِٗ ، ٚإختالط ايػعٛب بعطِٗ ببعض 
صٛزًا نجري٠ ٚاسٝط بعادات ٚإيتصاَات َتػاٜس٠ مما اقس اإلضالّ بعض ٖرٙ اخر ايصٚاز 

 املُازضات َٚٓع بعطٗا اآلخس .
ٚقد ظٗس يف اآل١ْٚ األخري٠ ٚخاص١ً يف بعض دٍٚ اشبًٝر َا ٜط٢ُ بـ)شٚاز املطٝاز( ، 

ٙ ٚصٛزت٘ إٔ ٜتصٚز ايسدٌ املسأ٠ ع٢ً إٔ ٜأتٝٗا َس٠ أٚ أنجس يف ايػٗس ٚغايبًا َا تهٕٛ ٖر
عٔ ضهٓ٘ األصًٞ ، ٜٚهٕٛ ذيو بسغب١ َٓٗا ؾتتٓاشٍ عٔ بعض سكٛقٗا املسأ٠ يف َٓطك١ بعٝد٠ 

 ايػسع١ٝ يف إعؿا٤ ايصٚز َٔ ٚادب ايطهٔ ٚايٓؿك١ ٚايكطِ ٚذيو بإختٝازٖا ٚزضاٖا .
شٚاز اضع١ يٓٛع َٔ أْٛاع ايصٚاز ٖٚٛ ٚايبشح ايرٟ بني أٜدٜٓا َا ٖٞ إال دزاض١ َتٛ

٘ ٌٖ ٖٛ َػسٚع أٚ غري َػسٚع ٚؾل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٚقإْٛ األسٛاٍ املطٝاز ، ٚبٝإ سهُ
 ايػدص١ٝ ايعساقٞ .

سٛي٘ ْٚدز٠ املصادز  ت يف ٖرا ايبشح خاص١ً ق١ً ايدزاضاتٚقد ٚادٗٓا بعض ايصعٛبا
ؾٝ٘ ملا ٜتُٝص بهْٛ٘ غري َٓتػس يف نجري َٔ ايبًدإ اإلضال١َٝ ٚغري َسغٛب يف نجري َٔ 

  اسبُد هلل قد خسز ايبشح مبا اقٓعين إٔ ٜهٕٛ قاباًل يًتكدِٜ .صبتُعاتٗا ، ٚيهٔ ٚ
َكد١َ َٚبشجني ٚخامت١ ، غبصص املبشح األٍٚ يتشدٜد عكد  ٜٚتهٕٛ ٖرا ايبشح َٔ

ايصٚاز صشت٘ ٚبطالْ٘ ، ٚذيو ضُٔ َطًبني ْتٓاٍٚ يف األٍٚ ، عكد ايصٚاز أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ، 
 صٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح .أَا املطًب ايجاْٞ ؾطٛف غبصص٘ يبٝإ عكد اي

شٚاز املطٝاز ْػأت٘ ٚسهُ٘ ٚذيو ضُٔ طسم ؾٝ٘ إىل أَا املبشح ايجاْٞ ؾطٛف ْت
، ْتٓاٍٚ يف األٍٚ تعسٜـ شٚاز املطٝاز ْٚػأت٘ ، ٚيف ايجاْٞ َكاز١ْ شٚاز املطٝاز ثالث١ َطايب 

 ز املطٝاز ٚآثازٙ .بايصٚاز ايػسعٞ ٚايعسيف ٚايكاْْٛٞ ، ْٚتطسم يف املطًب ايجايح إىل سهِ شٚا
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ثِ غبتِ ايبشح خبامت١ ذبتٟٛ ع٢ً أِٖ اإلضتٓتادات اييت تٛصًت إيٝٗا يف ايبشح 
  ٚنريو أِٖ ايتٛصٝات اشباص١ باملٛضٛع .

 تبازى ٚتعاىل ع٢ً ايصٛاب ؾٝ٘ ؾٗٛ َٔ اهلل ٚؾكتَٚٚا نتبٓا عٔ ٖرا املٛضٛع 
    .طتػؿس اهلل َٓ٘ ْٚعترز ٚتٛؾٝك٘ ٚإٕ اخطأْا ؾٗٛ َٔ ْؿطٓا ْ

 
 

 ايباسح                                                                     
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 



 3 

 املبخح األّل                                                    

 عقد السّاج صختُ ّبطالىُ                                       
غبصص املطًب األٍٚ يتعسٜـ عكد ايصٚاز أزناْ٘  ًبنيْكطِ ٖرا املبشح إىل َط

 عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح . سٚط٘ ٚيف املطًب ايجاْٞ ْتٓاٍٚٚغ
 

 املطلب األّل                                                     

  كاىُ ّشرّطُرعقد السّاج أ                                   
 تعسٜـ عكد ايصٚاز ٚأزناْ٘ ٚغسٚط٘.عٔ طًب ْتهًِ يف ٖرا امل

 الفرع األّل                                                            

 تعرٓف عقد السّاج                                                 
 ْبني يف ٖرا ايؿسع تعسٜـ عكد ايصٚاز ٚسهُت٘ .

 أّاًل : تعرٓف عقد السّاج

: إقرتإ أسد ايػ٦ٝني باآلخس ٚإزتباطٗا أٟ صريٚزتٗا شٚدًا بعد إٔ نإ نٌ اللػة  السّاج يف

أٟ قسٕ نٌ ؾسد  (2)َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ، َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل  (1)َُٓٗا َٓؿصاًل عٔ االخس
 بكسٜٓ٘ .

 

                                           

ومطبعة  شركة،  1971لغة ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، اجلزء الثالث ، الطبعة الثانية ، معجم مقاييس ال (1)
 مصطفى .

 . 7سورة التكوير ، اآلية  (2)
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 أما يف اإلصطالح :

يف َادت٘ ٚؾل تعدٌٜ بسملإ ايهٛزدضتإ ١ٝ ايعساقٞ عسف قإْٛ األسٛاٍ ايػدص
) ايصٚاز عكد تساضٞ بني زدٌ ٚإَسأ٠ ؼبٌ ب٘ نٌ َُٓٗا يآلخس غسعًا غاٜت٘ تهٜٛٔ  ج١ بإٔايجاي
 ضس٠ ع٢ً أضظ املٛد٠ ٚايسمح١ ٚاملطؤٚي١ٝ املػرتن١ طبكًا ألسهاّ ٖرا ايكإْٛ ( .األ

إقًِٝ نٛزدضتإ  بسملإ قبٌ تعدًٜ٘ َٔ قبٌٚإٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ 
 . يًشٝا٠ املػرتن١ ٚايٓط٠ٌ ذبٌ ي٘ غسعًا غاٜت٘ إْػا٤ زابط١ َسأٌ ٚإ٘ باْ٘ ) عكد بني زدعسؾ

ٚإذا زدعٓا إىل َصادز ايؿك٘ اإلضالَٞ املتعًك١ بايصٚاز ظبد إٔ يًؿكٗا٤ تعسٜؿات عدٜد٠ 
 :ايتعسٜـ اآلتٞ ٖٛازدعٗا يهٔ  يًصٚاز ربتًـ َٔ سٝح ايعباز٠ ٚتتكازب َٔ سٝح املطُٕٛ

خس ع٢ً إضتُتاع نٌ َٔ ايسدٌ ٚاملسأ٠ باآلسٌ  )ايصٚاز عكد ٚضع٘ ايػازع يٝؿٝد
 ايٛد٘ املػسٚع (.

مل ؼبدد سٌ اإلضتُتاع نػا١ٜ  ٜ٘ٚالسغ إٔ تعسٜـ ايكإْٛ أدم َٔ تعسٜؿات ايؿكٗا٤ ألْ
ٖٚدف يًعكد نُا دا٤ يف تعسٜـ ايؿكٗا٤ ٚإمنا اعترب اسبٝا٠ املػرتن١ ٚايٓطٌ ايباعح ايداؾع 

و إٕ املتع١ ٚإٕ ناْت َكصٛد٠ يف ايصٚاز إال إٔ ايكصد ؾٝٗا إلبساّ عكد ايصٚاز ، ٚايطبب يف ذي
 .(1)ٜتذ٘ أنجس عبٛ اسبٝا٠ املػرتن١ ٚايتٓاضٌ

ًْٚدص َٔ خالٍ ٖرٙ ايتعازٜـ بإٔ عكد ايصٚاز ٖٛ عكد بني زدٌ ٚإَسأ٠ ذبٌ ب٘ نٌ 
 ضس٠ ٚإدا١َ ايٓطٌ .َُٓٗا يآلخس ٚغاٜت٘ تهٜٛٔ األ

 

 حلنة السّاج ثاىًٔا :
ضالّ يٝظ ٖٛ قطا٤ ايٛطس ازبٓطٞ ، بٌ ايػسض أمس٢ َٔ صٚاز يف اإلإٕ ايػسض َٔ اي
ضالّ ، ؾكاٍ ) ٚإٕ َٔ ضٓتٓا يٓيب )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( ض١ٓ اإلذيو ، ٚهلرا اعتربٙ ا

                                           

، ادلطبعة  1959لسنة  188األستاذ الدكتور فاروق عبداهلل كرمي ، الوسيط يف شرح قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  (1)
 . 42، ص  2115يمانية ، الطبعة الثانية سل، ال يادطار
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ٍٕ نإ ايصٚاز ض١ٓ اإلضالّ ، ألٕ ؾٝ٘ َٚا (1)ايٓهاح(  قطا٤ ايطبع ازبٓطٞ ؾكط بٌ ملعا
 . (2)إدتُاع١ٝ ْٚؿط١ٝ ٚد١ٜٝٓ َٓٗا

ضس٠ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملتُع ايبػسٟ ، ٚعًٝ٘ ٜتٛقـ سؿغ ايصٚاز ٖٛ عُاد األ ٚإٔ
ٜعد ػسٜـ ايكٟٛ ، ٚايٓٛع اإلْطاْٞ ناَاًل َتُاضهًا ٜتدزز يف َدازز ايسقٞ املٗرب بايتٓاضٌ اي

 .ٔ َكتطٝات ايػسٜع١ ٚايعكٌ ٚايطبعٖرا َ
طًب إْػا٤ ٖرا ايعكد بني  أَا دٚاعٞ ايػسٜع١ : ؾًًٓصٛص املتٛاؾس٠ َٔ ايكسإٓ ٚايط١ٓ ع٢ً

 ىف يث ىث نث ُّٱايسدٌ ٚاملسأ٠ ، ٚايتػذٝع عًٝ٘ ٚايرتغٝب ؾٝ٘ َٚٔ ذيو قٛي٘ تعاىل :
 زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف
(3)َّ نن من

 مه جه هن  من خن حن جن مم خم ٱٹٱُّٱٚقٛي٘ 
 (4)َّ   مث هت مت هب مب هئ مئهي  مي خي حي جي ٰه

 َٔ اضتطاع َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتصٚز ،عًٝ٘ ٚضًِ( )ٜا َعػس ايػباب ، ٚقاٍ زضٍٛ اهلل )ص٢ً اهلل 
 .(5)ؾإْ٘ أغض يًبصس ٚأسصٔ يًؿسز(

ٚأَا دٚاعٞ ايعكٌ : ؾإٕ نٌ عاقٌ ٜٓػد ايعص٠ ٚاملتع١ ٚايٓصس٠ يف اسبٝا٠ نُا ٜٓػد 
خًٛد إمس٘ ٚبكا٤ ذنسٙ ٚإضتدا١َ خربٙ بعد املٛت ، ٚال ٜتشكل ذيو غايبًا إال ببكا٤ ايٓطٌ 

 َػسٚع ، ٚعالق١ طاٖس٠ .صٚاز ال بٚإضتُساز اشبًـ ، ٚال ٜهٕٛ ذيو إ
ٚأَا دٚاعٞ ايطبع : ؾألٕ ايػ٠ٛٗ عٓصس َٔ عٓاصس ايتهٜٛٔ ايبػسٟ ، ٖٚٞ تدعٛ إىل 

 .(6)ْج٢هلا َٔ اإلتصاٍ ازبٓطٞ بني ايرنس ٚاأل تذبكٝل َا أعد
ايصٚاز ٖٞ ايعؿاف ٚايٓطٌ ٚبكا٤ ضالي١  اآلزا٤ املرنٛز٠ بإٔ سه١ُبني َٔ خالٍ تٚ

 اشبًـ ٚاإلط٦ُٓإ يهال ايصٚدني اإلْطإ ٚإضتُساز
                                           

، باب : وجوب النكاح وفضله ، رقم  6ادلهند : اجمللس العلمي ( ، ج لرزاق بن مهام بن نافع ، ادلصنف )أبوبكر عبدا (1)
 . 171، ص  11387: احلديث 

 . 21، ص  2115صية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، حوال الشخاإلمام زلمد أبو زهرة ، األ (2)

 . 21اآلية  ، سورة الروم (3)

 . 72سورة النحل ، اآلية  (4)

ه ، باب :  1422زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري ، صحيح البخاري ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار الطرق النجاة ،  (5)
 .  3، ص  5165، رقم احلديث :  7قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ج ، 

 .41بال ذكر إسم ادلطبعة والسنة، ص  الكبيسي ، األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون ، اجلزء األول الدكتور أمحد (6)
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 الفرع الجاىٕ                                                  

 أركاٌ عقد السّاج                                       
 َٚٓ٘ ، عكد ايعكد ٚال ٜتِ إال إٕ مت صشٝشًاإٕ يهٌ عكد صبُٛع١ َٔ األزنإ اييت ال ٜٓ

ا٤ اإلضالَٞ سٍٛ أزنإ عكد ايصٚاز ؾكاٍ ؾكٗ اختًـ آزا٤ ايؿكٗا٤ عكد ايصٚاز ٚي٘ أزنإ ٚيهٔ
، أَا يد٣ ايػاؾع١ٝ أزنإ عكد ايصٚاز (1)اسبٓؿ١ٝ بإٔ أزنإ عكد ايصٚاز ٖٛ اإلػباب ٚايكبٍٛ

ثالث١ ٖٚٞ  ، ٚيد٣ اسبٓاب١ً (2)مخط١ ٖٚٞ ) ايصٝػ١ ٚايصٚد١ ٚايػاٖدإ ٚايصٚز ٚايٛيٞ(
يصادز َٔ ايٛيٞ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ٚايكبٍٛ ايصادز اإلػباب اخايٝإ َٔ املٛاْع ، ٚ ايصٚدإ

، ٚقاٍ املايه١ٝ أزنإ عكد ايصٚاز مخط١ ٖٚٞ )ايصٚز ، ايصٚد١ ، (3)َٔ ايصٚز أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘
 .(4)ٚايٛيٞ ، ايصدام ، ٚايصٝػ١(

ْٚص املػسع ايعساقٞ ٚيف املاد٠ ايسابع١ ع٢ً أْ٘ )ٜٓعكد ايصٚاز بإػباب ٜؿٝدٙ يػ١ً أٚ 
 عسؾًا َٔ أسد ايعاقدٜٔ ، ٚقبٍٛ َٔ اآلخس ٜٚكّٛ ايٛنٌٝ َكاَ٘( .

ٖٚٛ َا ْص عًٝ٘ أٜطًا املػسع األزدْٞ ٚاملػسع ايطٛزٟ ٚاعتُدٚا يف ذيو ع٢ً َا 
دا٤ يف ايؿك٘ اسبٓؿٞ َٔ سصسِٖ أزنإ عكد ايصٚاز بايصٝػ١ املػت١ًُ ع٢ً اإلػباب 

 .(5)ٚايكبٍٛ
إزادت٘ إىل ٔ ايطسف األٍٚ يًدالي١ ع٢ً إْصساف ٚاملساد باإلػباب : ايهالّ ايصادز َ

هالّ ايصادز َٔ ايطسف ايجاْٞ يًدالي١ ع٢ً إْصساف إزادت٘ إىل ايإْػا٤ ايعكد ، ٚايكبٍٛ ٖٛ 
َباغس٠ً أٚ َٔ نًُٝٗا  قبٍٛ َا أٚدب٘ ايطسف األٍٚ ، ٚقد ٜصدز اإلػباب ٚايكبٍٛ َٔ ايصٚدني

 أٚ ٚيُٝٗا .
                                           

دار الكتب ين احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، اجلزء الثالث ، الءالدين أيب بكر بن مسعود الكاسااإلمام ع (1)
 . 371، ص  2113، الطبعة الثانية ، سنة  العلمية

الدكتور مصطفى اخلن والدكتور مصطفى البغا ، الفقه ادلنهجي ، اجمللد الثاين ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة عشر ،  (2)
 . 51، ص  2113سنة 

 . 319، ص  2115منصور بن يونس البهويت ، الروض ادلربع بشرح زاد ادلستنقع ، دار الكتب العريب ، بريوت ،  (3)

، ص  1969اث العريب ، بريوت ، ن اجلزيري ، كتاب الفقه على ادلذاهب األربعة اجلزء الرابع ، دار اإلحياء الت عبدالرمح (4)
12. 

 . 63، ص  2112أبوبكر كرمي ، البطالن والفساد يف عقد الزواج ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  كانبؤ (5)
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 الفرع الجالح                                                      

 شرّط عقد السّاج                                               
يهٞ ٜٓعكد ايصٚاز صشٝشًا ال بد َٔ ٚدٛد غسٚط َع١ٓٝ ، ٚمبٛدب قإْٛ األسٛاٍ 

عني َٔ ايػسٚط ، غسٚط َٛضٛع١ٝ ايػدص١ٝ ال ٜهٕٛ ايعكد صشٝشًا إال بإضتٝؿا٥٘ ْٛ
ع٢ً أْ٘ )تتشكل األ١ًٖٝ يف َٓ٘ سٚط قا١ْْٝٛ )غه١ًٝ( نُا ٚزد يف املاد٠ اشباَط١ غسع١ٝ( ٚغ)

 ٜكّٛ َكاَُٗا( . عكد ايصٚاز بتٛاؾس ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ يف ايعاقدٜٔ أٚ َٔ
 ٚؾُٝا ًٜٞ ْتهًِ عٔ ايٓٛعني :

 أّاًل : الصرّط املْضْعٔة )الصرعٔة( :

 :ازايصٚ عكدغسٚط ْصت املاد٠ ايطادض١ ع٢ً 
 أٚ ايصش١ املب١ٓٝ ؾُٝا ًٜٞ :ال ٜٓعكد عكد ايصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط اإلْعكاد  -1

 إذباد صبًظ اإلػباب ٚايكبٍٛ . - أ

 مساع نٌ َٔ ايعاقدٜٔ نالّ اآلخس ٚإضتٝعابُٗا بأْ٘ املكصٛد َٓ٘ عكد ايصٚاز .-ب

 َٛاؾك١ ايكبٍٛ يإلػباب . -ز    

 يكا١ْْٝٛ ع٢ً عكد ايصٚاز .غاٖدٜٔ َتُتعني باأل١ًٖٝ اغٗاد٠  -د    

 إٔ ٜهٕٛ ايعكد غري َعًل ع٢ً غسط أٚ سادث١ غري ضبكك١ . -ٖـ    

از ٖٚٞ )غسٚط اإلْعكاد ٚغسٚط ايصش١ ْتطسم إىل بٝإ أِٖ غسٚط عكد ايصٚ ٚعًٝ٘
 . ٚغسٚط ايٓؿاذ ٚغسٚط ايًصّٚ(

 شرّط اإلىعقاد - أ

تكّٛ اييت  د ٚاألضظيف أزنإ ايعكغسٚط اإلْعكاد ٖٞ ايػسٚط اييت ٜٓبػٞ تٛؾسٖا 
ي٘ أثس ٜٚطًل عًٝ٘ ايعكد  ٜهٔ ايعدّ ٚملعًٝٗا ، حبٝح يٛ ربًـ غسط َٓٗا نإ ايعكد مبٓصي١ 

 ايباطٌ .
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ؾايعكد ايباطٌ ٖٛ ايرٟ سصٌ خًٌ يف زنٔ َٔ أزناْ٘ أٚ يف غسط َٔ ايػسٚط اييت 
 .(1)تكّٛ عًٝٗا تًو األزنإ

ٚغسٚط سط َٓٗا نإ ايعكد باطاًل ، ختٌ غغسٚط اإلْعكاد ٖٞ اييت إذا ا ٚبعباز٠ أدم
اإلْعكاد نجري٠ ، َٓٗا َا ٜهٕٛ غسطًا يف ايعاقدٜٔ ، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ غسطًا يف املعكٛد عًٝ٘ 

 ٖٚٞ نُا ٜأتٞ : (2))املسأ٠( ، َٚٓٗا َا ٜهٕٛ غسطًا يف صٝػ١ ايعكد
 ٝص ٝايتُإٔ ٜهٕٛ نٌ ٚاسد َُٓٗا أٖاًل ملباغس٠ ايعكد ، ٚتتشكل ٖرٙ األ١ًٖٝ بايعكٌ ٚ    -1

ؾإٕ نإ ايعاقدإ أٚ أسدُٖا صبًْٓٛا أٚ صبًٝا مل ٜبًؼ ضٔ ايتُٝٝص مل ٜٓعكد ايعكد 
ٖٚرا ال ٜتشكل َٔ اإلزاد٠ ٚايكصد ٚايسضا َٔ ايعاقد  ع٢ً بعبازت٘ ، ألٕ ايعكد ٜعتُد

ع٢ً  ١ايػدصٝ( َٔ قإْٛ األسٛاٍ 7( َٔ املاد٠ )1غري املُٝص ، ْٚصت ايؿكس٠ )
تج٢ٓ َٔ ٚإنُاٍ ايجا١َٓ عػس٠( غري أْ٘ اض أ١ًٖٝ ايصٚاز ايعكٌ ذيو )ٜػرتط يف متاّ

مبٛدب تعدٌٜ  ٖرٙ ايكاعد٠ ايعا١َ ، ايصػري ايرٟ انٌُ ايطادض١ عػس٠ َٔ ايعُس
قإْٛ تطبٝل قإْٛ األسٛاٍ  2008يط١ٓ  15)قإْٛ زقِ  إقًِٝ نٛزدضتإ

عد َٛاؾك١ ، ٚادٝص َٔ قبٌ ايكاضٞ بايصٚاز ، ب (1959يط١ٓ  188ايػدص١ٝ زقِ 
ٚيٝ٘ ايػسعٞ ، ٚنريو املسٜض عكًًٝا ، ٚايكاصس ايرٟ بًؼ اشباَط١ عػس٠ ٚمل 

 ٜهًُٗا يًطسٚز٠ ايكص٣ٛ .

إذباد صبًظ اإلػباب ٚايكبٍٛ : ٚؾٝ٘ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايطسؾني ساضسًا يف اجملًظ      -2
ٜٚصدز ؾٝ٘ اإلػباب ٚايكبٍٛ َستبطًا أسدُٖا باآلخس ، ٜٚعترب اجملًظ ٚاسدًا إذا 

ػبتُع املٛدب ٚايكابٌ يف َهإ ٚاسد ٜصدز عُٓٗا اإلػباب ٚايكبٍٛ َباغس٠ً  نإ
بدٕٚ ايٛضا٥ٌ ٚأٜطًا ٜعترب اجملًظ ٚاسدًا إذا نإ املٛدب يف َهإ ٚايكابٌ يف 
َهإ آخس ٜٚهٕٛ إٜصاٍ اإلػباب إىل ايكابٌ ٚعًِ املٛدب بايكبٍٛ عٔ طسٜل 

 .(3)ٌ أٚ عبٛ ذيوميٝاإلايٛضا٥ٌ نايسضاي١ ٚاهلاتـ أٚ ايٓكاٍ أٚ 

                                           

،  2111نشر ، السليمانية ، سنة مؤسسة محدي للطباعة وال، الزواج  ة القانونية لعقدالدكتور زبري مصطفى حسن ، الطبيع (1)
 . 46ص 

 . 61انظر الدكتور أمحد الكبيسي ، ادلصدر السابق ، ص  (2)

طبعة ئاراس مي ادلقارن ، الطبعة الثانية ، مالربوفيسور الدكتور مصطفى إبراهيم الزدلي ، أحكام الزواج والطالق يف الفقه اإلسال (3)
 . 42، ص  2111، سنة ، أربيل 
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إضتُاع نٌ َٔ ايعاقدٜٔ نالّ اآلخس ٚإضتٝعابُٗا بأْ٘ املكصٛد َٓ٘ عكد ايصٚاز       -3
حبٝح ٜؿِٗ إٔ املكصٛد َٓ٘ إْػا٤ عكد ايصٚاز ، نُا ػبب إٔ ٜؿِٗ نٌ َٔ 
ايعاقدٜٔ غسض اآلخس يف ساي١ عدّ إضتعُاٍ ايٓطل املباغس يف ايعكد ، نإٔ ٜتِ ذيو 

كس٠ ؿايأٚ بايهتاب١ إذا نإ أسد ايعاقدٜٔ غا٥بًا ، نُا دا٤ يف باإلغاز٠ َٔ األخسع 
ع٢ً أْ٘ ) ٜٓعكد ايصٚاز  ١قإْٛ األسٛاٍ ايػدصٝ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ايطادض١ َٔ

بايهتاب١ َٔ ايػا٥ب ملٔ ٜسٜد إٔ ٜتصٚدٗا بػسط إٔ تكسأ ايهتاب أٚ تكسؤٙ ع٢ً 
ٚأٜطًا اتؿل  صٚاز َٓ٘ (،ايػاٖدٜٔ ٚتطُعُٗا عبازت٘ ٚتػٗدُٖا ع٢ً أْٗا قبًت اي

اإلضال١َٝ ع٢ً أْ٘ ٜػرتط إٔ ٜطُع نٌ َٔ ايعاقدٜٔ نالّ اآلخس إذا  ايػسٜع١ ؾكٗا٤
ؾإٕ مل  نإ مسٝعني ، ٚإٔ ٜؿُٗا املكصٛد َٔ ايهالّ ٖٚٛ إبساّ عكد ايٓهاح ،

ٜطُع ايكابٌ إػباب املٛدب أٚ ايعهظ أٚ مسع٘ ٚمل ٜؿُٗ٘ أٚ مل ٜؿِٗ املكصٛد 
 .(1)هالّ الغًٝا ال إعتباز يَ٘ٓ٘ نإ ذيو اي

َٛاؾك١ ايكبٍٛ يإلػباب : عكد ايصٚاز عباز٠ عٔ تٛاؾل إزادتني ع٢ً غ٤ٞ ٚاسد     -4
تهْٛإ نريو إال إذا ٚاؾل ايكبٍٛ اإلػباب يف مجٝع دٛاْب٘ ،  ٖٚاتإ اإلزادتإ ال

ٍ ؾإٕ خايؿ٘ يف َٛضٛع ايعكد ال ٜٓعكد ايعكد يف مجٝع اسباالت ، أَا إذا خايـ ايكبٛ
اإلػباب يف َكداز املٗس ؾال ٜٓعكد ايعكد أٜطًا إال إذا ناْت املدايؿ١ ؾٝٗا خري 

، ٚعًٝ٘ إذا قاٍ زدٌ آلخس شٚدتو إبٓيت )زْٚاى( ع٢ً َٗس َكدازٙ (2)يًُٛدب
( ع٢ً َٗس دلثاكعػسٕٚ َجكااًل َٔ ايرٖب ، ؾكاٍ اشباطب قبًت ْهاح إبٓتو )

 ايٓهاح إلختالف اإلػباب ٚايكبٍٛ .َكدازٙ مخط١ عػس َجكااًل َٔ ايرٖب مل ٜصح 

إٔ ٜهٕٛ ايعكد غري َعًل ع٢ً غسط أٚ سادث١ غري ضبكك١ : ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عكد      -5
كًا ع٢ً غسط أٚ سادث١ غري ضبكك١  إىل شَٔ َطتكبٌ ٚال َعً ًاايصٚاز َٓذصًا ، ال َطاؾ

ـ إىل أٚ أضٝال ٜٓعكد ايعكد إذا عًل اإلػباب ؾٝ٘ ع٢ً سصٍٛ أَس يف املطتكبٌ أٟ 
اسبصٍٛ يف املطتكبٌ نإٔ ٜكٍٛ هلا  شَٔ َطتكبٌ ، ضٛا٤ نإ املعًل عًٝ٘ ضبكل

إذا دا٤ غٗس زَطإ ؾكد تصٚدتو ، ؾتكٍٛ قبًت ، أٚ نإ سصٛي٘ ضبتُاًل نإٔ 
ٜكٍٛ هلا إذا تٛظؿت ؾكد تصٚدتو ، ٚنريو ال ٜٓعكد ايصٚاز إذا نإ اإلػباب َطاؾًا 

                                           

 . 56، ص  2117حتسني بريقدار ، األنكحة ادلنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األوىل ، دار إبن حجر ، دمشق ،  (1)

 . 67انظر الدكتور زبري مصطفى حسن ، ادلصدر السابق ، ص  (2)
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ايػٗس ايكادّ ،  ٚ يفو يف ّٜٛ ايطبت ايكادّ أإىل شَٔ َطتكبٌ نإٔ ٜكٍٛ هلا تصٚدت
ٚايطس يف ذيو إٕ عكد ايصٚاز َٔ عكٛد ايتًُٝهات ٖٚٞ ال تكبٌ اإلضاؾ١ ٚال ايتعًٝل 

، ٚنريو يد٣ مجٗٛز ؾكٗا٤ اإلضالّ ناسبٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاملايه١ٝ (1)نُا ٖٛ َكسز
ٕ ايػسط َال٥ًُا ٚاسبٓاب١ً ال ٜصح تعًٝل عكد ايصٚاز ع٢ً أَس َطتكبٌ ، أَا إذا نا

يًعكد َٚٔ َكتطٝات٘ أٚ مما دس٣ عًٝ٘ ايعسف ؾًٛ قايت املسأ٠ يًسدٌ شٚدتو 
ؾكبٌ ايسدٌ ايصٚاز ، ٚإذا اغرتط يف  بػسط عدّ إخسادٞ َٔ قطس ايعسامْؿطٞ 

ايعكد أال ٜتصٚز عًٝٗا شٚدٗا صح ايعكد ٚايػسط َعًا ، ٚايػسط املتعًل حبل ايصٚد١ 
( َٔ 3عكد ايصٚاز ٖٛ غسط صشٝح عُاًل حبهِ ايؿكس٠ ) ايطهٔ املجبت يفيف إختٝاز 

( َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ، ٚال تهٕٛ ايػسٚط َعترب٠ ٚال ًٜصّ 6املاد٠ )
ا نإ ايػسط ؾاضدًا أٚ غري ، أَا إذ (2)ضُٔ عكد ايصٚاز ايٛؾا٤ بٗا َا مل تدزز

ا يٛ اغرتطت بإتؿام ايؿكٗا٤ ، نُؾال تتكٝد ايعكد ب٘ ٚال ًٜصّ ايٛؾا٤ ب٘  َػسٚع
ايصٚد١ يف ايعكد بإٔ ٜتد٢ً عٔ ٚادب٘ يف اإلْؿام ع٢ً أبٜٛ٘ احملتادني يًٓؿك١ ، أٚ 

ٍ ٜطهٓٗا يف بٝت أًٖٗا ؾايعكد صشٝح ٚايػسط باطٌ ، ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو قٍٛ ايسضٛ
غسطًا  أٚ غسطًا سسّ سالاًل عٓد غسٚطِٗ إال )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( )املطًُٕٛ

( إىل إٔ )ايػسٚط املػسٚع١ اييت 6( َٔ املاد٠ )3زت ايؿكس٠ )، ٚاغا (3)(اسٌ سساًَا
 تػرتط ضُٔ عكد ايصٚاز َعترب٠ ػبب اإلٜؿا٤ بٗا( . 

 

 ب : شرّط الصخة
إذا تٛؾس يف ايعكد غسٚط إْعكادٙ ٚع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ضبل ذنسٙ أصبح ايعكد َٓعكدًا غري 

 ايصش١ ٚإٕ ربًـ ؾٝ٘عكد ٖٚٞ غسٚط إٔ ٖٓايو غسٚطًا أخس٣ ػبب تٛاؾسٖا يهٞ ٜصح اي
 غسطًا أٚ أنجس َٔ غسٚط ايصش١ ٜعترب ايعكد ؾاضدًا ، ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ :

                                           

 . 62الدكتور أمحد الكبيسي ، ادلصدر السابق ، ص  (1)

حسن كشكول والقاضي عباس السعدي ، شرح قانون األحوال الشخصية ، الطبعة الثانية ، ادلكتبة القانونية ،  القاضي زلمد (2)
 . 51، ص 2111بغداد سنة 

ه ،  1424امحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ، السنن الكربى ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ،  (3)
 . 416، ص  14433نكاح ، رقم احلديث ، باب الشروط يف ال 7ج 
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، أٚ خالف بني ايؿكٗا٤ ، ؾإٕ إٔ ال تهٕٛ املسأ٠ ضبس١َ ع٢ً ايسدٌ ذبسميًا ؾٝٗا غب١ٗ  -1
ؾاضدًا ٚال ٜرتتب عًٝ٘ أثس َٔ آثاز ايعكد ايصشٝح ، َجٌ إٔ ٜتصٚز  نريو ؾإٕ ايعكد ٜعترب نإ

، أٚ إٔ ٜتصٚز املعتد٠ َٔ طالم با٥ٔ ٖٚٞ يف ايعد٠ ، ؾإٕ سس١َ ٖؤال٤  ١ُ ع٢ً إب١ٓ أخٝٗاع
ايٓط٠ٛ يٝطت ضبٌ إمجاع َٔ ايؿكٗا٤ يرا مل ٜهٔ ايعكد باطاًل ٚإمنا ٖٛ عكد ؾاضد ، أَا إذا 

 ، (1)ضبس١َ ذبسميًا قطعًٝا ناألخت ٚايع١ُ ؾإٕ ايصٚاز س٦ٓٝر باطٌ ال ٜٓعكد أصاًلناْت املسأ٠ 
ٜتبني مما تكدّ إٔ اسبس١َ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ إذا ناْت قطع١ٝ َٚتؿكًا عًٝٗا بني ايؿكٗا٤ ادت 

تؤدٟ إىل ؾطاد ايعكد ٚيٝظ إىل بطالٕ ايعكد ، أَا إذا ناْت ضبٌ خالف بني ايؿكٗا٤ ؾإْٗا 
 .بطالْ٘

اؾل ايٛيٞ أسد ايصٚدني صػريًا أٚ صبًْٓٛا اغرتط يصش١ ايعكد إٔ ٜٛ ٚدٛد ايٛيٞ : إذا نإ -2
ػسٜع١ ً، أَا بايٓطب١ ي١( َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص1ٚ2ٝ،  8( ٚ ) 2،  7نُا دا٤ يف املاد٠ )

ؾإذا ناْت ايصٚد١ صػري٠ أٚ صب١ْٛٓ اغرتط يصش١ ايعكد إٔ ، عكد اإلضال١َٝ َباغس٠ ايٛيٞ اي
ٖب أبٛ ٜكّٛ ايٛيٞ عٓٗا يف تٛيٞ ايعكد َٔ دٕٚ ايٛنٌٝ ، أَا إذا ناْت نبري٠ ٚعاق١ً ؾكد ذ

سٓٝؿ١ إىل عدّ إغرتاط٘ ، ٚايٛيٞ يف ايٓهاح عٓدِٖ َٓدٚب إيٝ٘ ، ٚيٝظ بػسط ، ٚيهٔ ذٖب 
مجٗٛز أٌٖ ايعًِ َٔ ايطًـ ٚاشبًـ ٚؾِٝٗ األ١ُ٥ ايجالث١ ، َايو ٚايػاؾعٞ ٚأمحد إىل إغرتاط 

٢ ذيو قٛي٘ ٚأديتِٗ عً (2)ايٛيٞ يف تصٜٚر املسأ٠ ايبايػ١ ايعاق١ً ال ؾسم يف ذيو بني ايبهس ٚايجٝب
 اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱتعاىل

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱٚقٛي٘ تعاىل (3)َّ  مكلك

 يل ىلمل يك ىك مكلك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

(4)َّ     نن من زن رنمم  ام
بني يٓا َٔ خالٍ ٖرٙ اآلزا٤ بايٓطب١ يًُسأ٠ ايبايػ١ تٚ  

، صش١ عكد ايصٚاز بسأٟ أبٞ سٓٝؿ١ يف عدّ إغرتاط َٛاؾك١ ايٛيٞ يايعاق١ً ؾكد اخر ايكإْٛ 
ْسدح زأٟ ازبُٗٛز بؿسض١ٝ ايٛال١ٜ يف ايٓهاح ٚأْ٘ يٝظ يًُسأ٠ إٔ تٓهح ْؿطٗا بٓؿطٗا  ٚيهٓٓا

                                           

 . 67انظر الدكتور أمحد الكبيسي ، ادلصدر السابق ، ص  (1)
األستاذ الدكتور عمر سليمان عبداهلل األشقر ، أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة ، الطبعة الرابعة ، دار النفائس ،  (2)

 . 131، ص  2112األردن ، سنة 
 . 232سورة البقرة  (3)
 . 25سورة النساء ، اآلية  (4)
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ؾطاًل عٔ إْهاسٗا غريٖا ، ٚيف تصٛزْا إٔ َرٖب ازبُٗٛز ٖٛ ايصٛاب ، ٚثبت ذيو يف اسبدٜح 
قاٍ )ال ْهاح ايصشٝح ؾُٝا زٟٚ عٔ أبٞ بسد٠ عٔ أبٝ٘ إٔ زضٍٛ اهلل )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( 

 . (1)إال بٛيٞ(
أَسٙ ٚإعالْ٘ بني  ايػٗاد٠ : اَتاش عكد ايصٚاز بني ضا٥س ايعكٛد باإلغٗاد عًٝ٘ ٚذيو إلظٗاز -3

يف عكد ايصٚاز َٔ ايػسٚط اييت ال بّد َٔ تٛاؾسٖا ست٢ ٜهٕٛ ايعكد  ايٓاع ، ٚتعد ايػٗاد٠
يصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط )د( ع٢ً أْ٘ ال ٜٓعكد عكد ا ( ؾكس6٠صشٝشًا ، ْٚصت املاد٠ )
ؾُٝا ًٜٞ ...د/ غٗاد٠ غاٖدٜٔ َتُتعني باأل١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عكد  اإلْعكاد أٚ ايصش١ املب١ٓٝ

، ٚدبب ايػٗاد٠ ٚقت ايعكد ٚيٝظ بعد إْعكاد ايعكد  (2)ايصٚاز ٜٚطتٟٛ يف ذيو ايسدٌ ٚاملسأ٠
    ٚؾكًا هلرٙ املاد٠ ٜٚػرتط يف ايػاٖد األ١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ .

ايػا١ٜ َٓٗا ٚنريو اتؿكت املراٖب األزبع١ ع٢ً إٔ ايػٗاد٠ غسط يف صش١ ايصٚاز ٚإٔ 
٘ بني ايٓاع ؾال ٜصح ايعكد بدْٚٗا إضتدالاًل بكٛي٘ عًٝ٘ ايصال٠ ز ايصٚاز ٚإعالْاغٗإٖٞ 

 . (4)ٚقاٍ ) ال ْهاح إال بػٗٛد( (3)ٚايطالّ ) ال ْهاح إال بٛيٞ ٚغاٖدٟ عدٍ(
بدًا غري َؤقت مبد٠ َع١ٓٝ : ؾال ٜصح تٛقٝت ايٓهاح مبد٠ َع١ًَٛ ، إٔ ٜهٕٛ ايعكد َؤ -4

َؤقتًا مبد٠ نإ ؾاضدًا ،  نإ ٚاغرتط مجٗٛز ايؿكٗا٤ يصش١ عكد ايصٚاز إٔ ٜهٕٛ دا٥ًُٝا ، ؾإٕ
ؾًٛ قاٍ زدٌ إلَسأ٠ تصٚدتو ملد٠ ض١ٓ َجاًل مل ٜهٔ ايصٚاز صشٝشًا ، ألٕ ايتٛقٝت ٜتٓاؾ٢ َع 

سبٝا٠ املػرتن١ ، ٚتهٜٛٔ األضس٠ ٚتسب١ٝ األٚالد ٚقد اخر قإْٛ املكصٛد األضاع ٖٚٛ ا
 األسٛاٍ ايػدص١ٝ بسأٟ ازبُٗٛز عٓدَا سدد غا١ٜ عكد ايصٚاز بأْٗا اسبٝا٠ املػرتن١ ٚايٓطٌ .

إٔ غسط تأبٝد ايصٚاز ميٝصٙ َٔ باقٞ ايعكٛد املد١ْٝ األخس٣ ألٕ ٖرا بني مما تكدّ تٚ
 ذ ٜٓتٗٞ بتٓؿٝر اإليتصاَات اييت ٜٓػأٖا .األخري ٜتِ يؿرت٠ َؤقت١ ٚضبدد٠ إ

 
                                           

، رقم  1إبن ماجه أبو عبداهلل زلمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ، دار إحياء الكتب العربية ، باب : ال نكاح إال بويل ، ج  (1)
 . 616، ص  1881احلديث 

ن تعديل تطبيق قانون قانو  2118( لسنة 15( من قانون رقم )3( ادللغاة مبوجب ادلادة )6عدلت الفقرة )د( من ادلادة ) (2)
 العراق ، وحل زلل النص ادلذكور . –ادلعدل يف إقليم كوردستان  1959( لسنة 188األحوال الشخصية رقم )

ه ،   1422أبو احلسن علي بن عمربن أمحد الدار قطين ، سنن الدار قطين ، بريوت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل ،  (3)
 . 324، ص  3534يث : ، رقم احلد 4كتاب : النكاح ، ج 

مطبعة مصطفى البايب احلليب ، الطبعة األوىل ، زلمد بن عيسى بن سورة بن موسى التمذي ، سنن التمذي ، مصر ،  (4)
 . 413، ص  1114، باب : ما جاء ال نكاح إال ببينة ، رقم احلديث  3ه ، ج  1395
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  ج: شرّط اليفاذ
غسٚط ايٓؿاذ ٖٞ ايػسٚط اييت إذا ربًـ ٚاسد َٓٗا ال ترتتب ع٢ً ايصٚاز آثازٙ 
ايػسع١ٝ )اسبكٛم ٚاإليتصاَات ايصٚد١ٝ( زغِ صش١ ايعكد إال بعد إداش٠ َٔ ي٘ سل اإلداش٠ ، ؾإذا 

، ٚإٕ زؾض اإلداش٠ َٔ ي٘ سل اإلداش٠ ٜعترب ايصٚاز  اداش ٜٓتر ايصٚاز آثازٙ َٔ تازٜذ إْػا٥٘
 .(1)نإٔ مل ؼبدخ أصاًل

 َٚٔ أِٖ غسٚط ْؿاذ ايصٚاز َا ٜأتٞ :
إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ ايعاقدٜٔ ناٌَ األ١ًٖٝ ؾإذا نإ أسد ايعاقدٜٔ أٚ نالُٖا ْاقص      -1

األ١ًٖٝ بإٔ نإ صبًٝا ممٝصًا ٚتٛىل عكد شٚاد٘ بٓؿط٘ نإ ايعكد َٔ ايٓاس١ٝ 
يػسع١ٝ َٛقٛؾًا ع٢ً إداش٠ َٔ ي٘ اسبل يف اإلداش٠ ، ؾإٕ اداشٙ ٜٓتر آثازٙ بأثس ا

 أٟ َٔ تازٜذ إْػا٥٘ ٚإٕ مل ػبصٙ ٜعترب ايعكد نإٔ مل ٜهٔ أصاًل .زدعٞ 

أال ٜهٕٛ ايعاقد ؾطٛيًٝا ٖٚٛ َٔ مل ٜهٔ ي٘ ٚال١ٜ ايتصٜٚر عٓد ايعكد بإٔ مل ٜهٔ      -2
غس ؾطٛيٞ عكد شٚاز ايػري نإ َٛقٛؾًا ع٢ً إداش٠ أصاًل ٚال ٚنٝاًل ٚال ٚيًٝا ؾإذا با

إىل إٔ عكد شٚاز  1978( يف 860َٔ عكد ي٘ ، ٚذٖبت ضبه١ُ ايتُٝٝص يف ايكساز زقِ )
ايصػري٠ ايرٟ ػبسٜ٘ أخٖٛا ٜعترب باطاًل غسعًٝا ٚقاًْْٛا َاداّ أبٖٛا َٛدٛدًا ع٢ً 

ٚقع ايعكد َٛقٛؾًا ؾإٕ ربًـ ٚاسد َُٓٗا ، ٖرإ ُٖا غسطا ايٓؿاذ (2)قٝد اسبٝا٠
 . ع٢ً إداش٠ ايٛيٞ

 

  اللسّو د: شرّط

ٖٚٞ اييت إذا ربًـ أسدٖا نإ يصاسب ايػإٔ سل طًب ؾطذ عكد ايصٚاز ، أَا إذا 
 ذبككت نًٗا ثبت ايعكد .

 َٚٔ أِٖ غسٚط ايًصّٚ َا ٜأتٞ :

                                           

 . 48در السابق ، ص انظر الربوفيسور الدكتور مصطفى إبراهيم الزدلي ، ادلص (1)

ادلعدل ، ادلكتبة القانونية ، بغداد سنة  1959لسنة  188رقم  زلمد إبراهيم الكرباسي ، شرح قانون األحوال الشخصية عل( 2)
 . 16، ص  1989
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أٚ ر ْاقص األ١ًٖٝ أٚ ؾاقدٖا أَا إذا تٛالٙ غري األب إٔ ٜتٛىل األب أٚ ازبد تصٜٚ     -1
ازبد ، ؾايعكد س٦ٓٝر غري الشّ ، ؾإٕ ايصيب إذا بًؼ أٚ املعتٛٙ إذا عكٌ ٚاجملٕٓٛ 

ٝصٟ بٗرا ايػإٔ ٝيًكساز ايتُ ٌ ٚاسد َِٓٗ طًب ؾطذ ايعكد ، ْٚػريإذا اؾام ؼبل يه
أٚ ددٖا خٝاز ؾطذ عكد ْهاسٗا عٓد يًصػري٠ اييت قاّ بتصٚػبٗا غري أبٝٗا )

٠ غري األب ٚ ازبد نإ شٚادٗا َٛقٛؾًا ع٢ً بًٛغٗا( ٚ)إذا نإ املصٚز يًصػري
 . (1)إداشتٗا بعد ايبًٛؽ(

خايًٝا َٔ ايتػسٜس : ٚع٢ً ٖرا ؾًًُسأ٠ أٚ ٚيٝٗا سل طًب ايؿطذ إذا إٔ ٜهٕٛ ايعكد      -2
ادع٢ اآلخس ْطبًا َعًٝٓا ٚمت ايعكد ع٢ً أضاض٘ ، ثِ تبني إٔ ْطب٘ دٕٚ َا ادع٢ ، 

 ألٕ ايسضا مل ٜهٔ ع٢ً أضاع صشٝح .

إٔ ٜهٕٛ ايصٚز نؿ٤ًٛا يًصٚد١ ؾإذا مل ٜتشكل ذيو َٔ سل ايصٚد١ أٚ ٚيٝٗا طًب      -3
ؾطذ ايعكد ، أَا عٓد ازبعؿس١ٜ ؾٗٞ َٔ سل ايصٚد١ ؾكط ، ٚيٝظ يًكاضٞ إٔ 

 .(2)ٜؿطذ عكد ايصٚاز عٓد ؾكدإ ايهؿا٠٤ بعد ظٗٛز اسبٌُ

ا َٔ نـ٤ هلا مبٗس إٔ ٜهٕٛ املٗس َٗس املجٌ : ؾإذا شٚدت ايهبري٠ ايعاق١ً ْؿطٗ     -4
أقٌ َٔ َٗس َجًٗا مل ًٜصّ ايعكد إال بسضا ٚيٝٗا ايعاصب ؾإذا مل ٜتِ ايصٚز املٗس َا 

 ٜطاٟٚ َٗس املجٌ نإ ي٘ ؾطذ ايعكد .

 

 آثار إىعداو شرط مً شرّط اللسّو
إذا اْعدّ غسط َٔ غسٚط ايًصّٚ نإ يصاسب ايػإٔ اإلعرتاض ع٢ً ايعكد ٚطًب 

أْ٘ ٜجبت ب٘ نٌ آثاز ايصٚاز إال إذا ؾطذ قبٌ ايدخٍٛ ؾإٕ املسأ٠ ال ؾطد٘ ، ٚسهِ ٖرا ايعكد 
 غ٤ٞ هلا َٔ املٗس .

 

                                           

، انظر إبراهيم  11/11/1971/ شرعية يف  86/24والقرار ادلرقم  11/3/1971/شرعية يف 515يزي ادلرقم يالقرار التم( 1)
 . 152و  151، ص  1989ديء القانونية يف قضاء زلكمة التمييز ، مطبعة أسعد ، بغداد ، ادلشاهدي ، ادلبا

، ص  1962، مطبعة العاين ، بغداد ، سنة  1959لسنة  188عالءالدين خروفة ، شرح قانون األحوال الشخصية رقم  (2)
159 . 
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 الصرّط القاىْىٔة للعقد ثاىًٔا :                                       
ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ ٖٞ اييت ٚضعٗا املػسع ايٛضعٞ إلدسا٤ عكد ايصٚاز زمسًٝا يف 

ٕ ٖرٙ ايػسٚط ٖٞ قٝٛد قا١ْْٝٛ اع دعا٣ٚ ايصٚد١ٝ ، ٚإ١ٝ ، ٚيطُضبه١ُ األسٛاٍ ايػدص
 ٚضعٗا املػسع ألضباب اقتطت ٖرٙ ايكٝٛد .

ٚقد خصص املػسع ايعساقٞ يف ايكإْٛ هلرٙ ايػسٚط ؾصاًل َطتكاًل ٖٛ ايؿصٌ ايسابع 
 ذبت عٓٛإ )تطذٌٝ عكد ايصٚاز ٚإثبات٘( .

از يف احمله١ُ املدتص١ املاد٠ ايعاغس٠ ؾٝ٘ ع٢ً َا ًٜٞ )ٜطذٌ عكد ايصٚ تٚقد ْص
ٜتطُٔ ١ٜٖٛ تكدِٜ بٝإ بال طابع  -1بدٕٚ زضِ يف ضذٌ خاص ٚؾكًا يًػسٚط اآلت١ٝ :

ايعاقدٜٔ ٚعُسُٖا َٚكداز املٗس ٚعدّ ٚدٛد َاْع غسعٞ َٔ ايصٚاز ع٢ً إٔ ٜٛقع ٖرا ايبٝإ 
ؾل ٖرا ٜس -2.كس١ٜ أٚ غدصني َعتربٜٔ َٔ ضهاْٗأَ ايعاقدٜٔ ٜٚٛثل َٔ طبتاز احمل١ً أٚ اي

ايبٝإ بتكسٜس طيب ٜؤند ضال١َ ايصٚدني َٔ األَساض ايطاز١ٜ ٚاملٛاْع ايصش١ٝ ٚبايٛثا٥ل 
ٜدٕٚ َا تطُٓ٘ ايبٝإ يف ايطذٌ ٜٚٛقع بإَطا٤  -3األخس٣ اييت ٜػرتطٗا ايكإْٛ . 

 -4ايعاقدٜٔ أٚ بص١ُ إبٗاَُٗا حبطٛز ايكاضٞ ٜٚٛثل َٔ قبً٘ ٚتعط٢ يًصٚدني سذ١ ايصٚاز. 
ٕٛ اسبذر املطذ١ً ٚؾل أصٛهلا بال ب١ٓٝ ، ٚتهٕٛ قاب١ً يًتٓؿٝر ؾُٝا ٜتعًل ٜعٌُ مبطُ

َٔ تًو ايػسٚط  ١ املدتص١ ( ، ؾإذا َا ربًـ غسٌطباملٗس ، َا مل ٜعرتض عًٝٗا يد٣ احملهُ
تستب ع٢ً ذيو أثس قاْْٛٞ ال دخٌ ي٘ يف اسبهِ ايػسعٞ ، ألٕ املػسع ايٛضعٞ يٝظ ي٘ إٔ 

 . (1)ًا ؼبٌ سالاًل أٚ ؼبسّ سساًَآٜػ٤ٞ سهًُا غسعًٝا دٜٓٝ
 

 الصرّط املقرتىة بالعقد                                         
ٚاملساد ٖٓا إغرتاط أسد ايعاقدٜٔ ع٢ً اآلخس غسٚطًا َكرت١ْ بايعكد يتشكٝل َصًش١ ي٘ 

ٗا ؾُتٛقـ ع٢ً نْٛ٘ َٔ ايػسٚط اييت ٜصح إقرتاْ، ؾايعكد ٖٓا ٜٓعكد أَا ايػسط املكرتٕ 
بايعكد أٚ َٔ ايػسٚط اييت ال ٜصح إقرتاْٗا بايعكد ، ٚيف اسبايتني ٜهٕٛ ايعكد َٓعكدًا ، ؾإذا 

                                           

 . 75انظر الدكتور أمحد الكبيسي ، ادلصدر السابق ، ص  (1)
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نإ ايػسط صشٝشًا صح ايعكد ٚايػسط َعًا ، ٚإذا مل ٜهٔ ايػسط صشٝشًا صح ايعكد ٚيػا 
 . (1)ايػسط ؾايػسٚط غري املػسٚع١ ال تؤثس ع٢ً ايعكد ؾٝهٕٛ ايعكد صشٝشًا ٚايػسط باطاًل

كد ْصت ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ ايطادض١ َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ع٢ً إٔ )ايػسٚط ٚي
املػسٚع١ اييت تػرتط ضُٔ عكد ايصٚاز َعترب٠ ػبب اإلٜؿا٤ بٗا ( ٚمل ٜرنس املػسع يف ٖرٙ 
املاد٠ ايطٛابط يًتُٝٝص بني ايػسط املػسٚع ٚايػسط غري املػسٚع ، ؾهإ املؿسٚض إٔ 

ؾكٗا٤ صٚاز ٚآثاز ربًؿٗا ، ٚيهٔ ٜكطِ ٖرٙ ايػسٚط صساس١ً ٚدٚزٖا يف ايٜػري إىل طبٝع١ 
  اإلضال١َٝ ٖرٙ ايػسٚط إىل ثالث١ أقطاّ :

، َٚكصد ايػسع : نإغساط ايصٚد١ ايعػس٠ باملعسٚف ،  شرّط مْافقة ملقصْد العقد -1
ٚاإلْؿام ٚايهط٠ٛ ٚايطه٢ٓ ، أٚ إٔ ٜػرتط ايصٚز عًٝٗا إٔ ال ربسز َٔ بٝت٘ إال 

 .(2)ٚدٛب ايٛؾا٤ بٗااتؿل أٌٖ ايعًِ ع٢ً صشتٗا ٚع٢ً ْ٘ ، ؾشهِ ٖرٙ ايػسٚط بإذ

، أٚ َٓاؾ١ٝ سبهِ اهلل ٚغسع٘ )ايػسٚط ايؿاضد٠( : نإٔ  شرّط ميافٔة ملقصْد العقد -2
تػرتط املسأ٠ ع٢ً شٚدٗا إٔ ال تطٝع٘ ، أٚ إٔ ربسز َٔ غري إذْ٘ ، ؾٗرٙ ايػسٚط 

اتؿل أٌٖ ايعًِ ع٢ً عدّ صشتٗا يتطُٓٗا طبايؿ١ ملا ْص عًٝ٘ ايػازع ، ٚسهُٗا 
كد ايرٟ ٜػرتط ؾٝ٘ ٖرٙ ايػسٚط األَس مبا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ ، أَا بايٓطب١ سبهِ ايع

 ١ أقٛاٍ :ثالث ٖٓاى

 : ال ٜبطٌ ايعكد بايػسٚط ايؿاضد٠ إال غسط ايتأقٝت ٖٚرا َرٖب اسبٓؿ١ٝ . أٚاًل 
َا ال ٜبطٌ ، ٖٚٛ َرٖب ايػاؾع١ٝ ثاًْٝا : َٔ ٖرٙ ايعكٛد َا ٜبطٌ بايػسط ايؿاضد َٚٓٗا 

ٚاسبٓاب١ً ، ٚضابط ايػسط ايرٟ ٜبطٌ ايعكد عٓدِٖ إٔ ٜهٕٛ طباًل مبكصٛد ايٓهاح نإغرتاط 
طالقٗا أٚ عدّ ٚط٦ٗا أٚ تأقٝت شٚادٗا ، ٚضابط ايػسط ايرٟ ال ٜبطٌ ايعكد عٓدِٖ إٔ ال 

 ٜهٕٛ طباًل مبكصٛد ايٓهاح نإٔ تػرتط خسٚدٗا َت٢ غا٤ت .
ٜبطٌ ايعكد ايرٟ ؾٝ٘ غسط ؾاضد ، ٖٚٛ َرٖب مجاع١ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚإختٝاز غٝذ ثايجًا : 

 . (3)اإلضالّ إبٔ ت١ُٝٝ

                                           

 . 81انظر األستاذ الدكتور فاروق عبداهلل كرمي ، ادلصدر السابق ، ص  (1)

 .152، ص 2113التوفيقية ، القاهرة ،  أبو مالك كمال الدين بن السيد سامل ، صحيح فقه السنة ، اجلزء الثالث ، ادلكتبة (2)

 . 153انظر أبو مالك كمال الدين بن السيد سامل ، ادلصدر السابق ، ص  (3)
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، بٌ ٖٞ أَٛز خازد١ عٔ َع٢ٓ ايعكد  شرّط مل ٓأمر الصارع بَا ّمل ٓيُ عيَا     -3
َٚالبطات٘ ايػسع١ٝ ، نإٔ تػرتط ايصٚد١ ع٢ً شٚدٗا أال ؽبسدٗا َٔ دازٖا أٚ 

بٗا ، أٚ ال ٜتصٚز عًٝٗا ، ؾايؿكٗا٤ َع إتؿاقِٗ ع٢ً صش١ ايعكد بًدٖا أٚ ال ٜطاؾس 
َع تًو ايػسٚط اختًؿٛا يف يصّٚ ايٛؾا٤ بٗا ؾرٖب بعطِٗ إىل يصّٚ ايٛؾا٤ بٗا 
نُرٖب اإلَاّ أمحد ٚاألٚشاعٞ ٚإضشام ٚأبٞ ثٛز ، ٚذٖب بعطِٗ إىل عدّ يصّٚ 

ٓٝؿ١ َٚايو ٚايػاؾعٞ ايٛؾا٤ بٗا ألٕ ٖرٙ ايػسٚط ال ذبٌ ٖٚٞ باط١ً نُرٖب أبٛ س
 ٚايعاٖس١ٜ .

ٚايسادح إٔ إغرتاط َا ٖٛ َباح يف ايػسع )ػبٛش ؾعً٘ ٚػبٛش تسن٘( ٚمل ٜأت يف ايػسع 
ايٓٗٞ عٓ٘ ، أْ٘ دا٥ص يف ايٓهاح يألدي١ املتكد١َ ٚسباد١ ايٓاع يف بعض األسٝإ إيٝٗا ، ؾإٕ 

 اخٌ أسد ايطسؾني بٗرٙ ايػسٚط داش يآلخس ؾطذ ايعكد .
 
 

 املطلب الجاىٕ                                                

 عقد السّاج الصخٔح ّغري الصخٔح                          
 ْتهًِ يف ٖرا املطًب عٔ عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح ٚآثازُٖا .

 

 الفرع األّل                                                   

 عقد السّاج الصخٔح ّآثارِ                                      
 ْبني يف ٖرا ايؿسع عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚآثازٙ.

 أّاًل : عقد السّاج الصخٔح                                       
ايعكد ايصشٝح ٖٛ ايرٟ ٜهٕٛ َطتٛؾًٝا أزناْ٘ ٚغسٚط٘ مبكتط٢ ايػسع حبٝح ترتتب 

 يرٟ ٜهٕٛ ضًًُٝا َٔ اشبًٌ يف أٟ َٔ أزناْ٘ ٚأٚصاؾ٘ .، أٚ ٖٛ ا عًٝ٘ آثازٙ ايػسع١ٝ
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 ٜٚهٕٛ ايعكد صشٝشًا إذا تٛؾس ؾٝ٘ غ٦ٝإ :
بايػًا عاقاًل ممٝصًا ، ؾال ٜصح إذا نإ ايعاقد : أ١ًٖٝ ايتعاقد إلدسا٤ ايعكد بإٔ ٜهٕٛ  األٍٚ

 ايعاقد صػريًا غري ممٝص أٚ ب٘ د١ٓ .
َػسٚعًا ، ست٢ يٛ ٚزد َٔ ايػازع ْٗٞ عٓ٘ ؾإٕ  ايجاْٞ : قاب١ًٝ ضبٌ ايعكد يًشهِ بإٔ ٜهٕٛ

ذيو ػبعً٘ َعٝبًا مما ًٜصّ إٔ ٜهٕٛ ايعكد غري صشٝح ، ٚبريو ؾإٕ إغرتاط نٕٛ ضبٌ ايعكد 
قاباًل يًشهِ ٜعترب أصاًل ز٥ٝطًٝا يف نٕٛ ايعكد صشٝشًا ألٕ ايصش١ ٚعدَٗا إمنا تٓبع َٔ ايػسع 

 .(1)َٔ سٝح إقسازٖا ٚإيػا٤ٖا
ٖرا بإٔ عكد ايصٚاز ايصشٝح ٖٛ ايرٟ اضتٛؾ٢ أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ، ٖٚرا  بني َٔ خالٍتٚ

ايصٚاز ٖٛ ايرٟ ترتتب عًٝ٘ آثازٙ ، َجاي٘ ، نُا إذا عكد ايٓهاح عاقالٕ بايػإ حبطٛز ايٛيٞ 
ٚغاٖدٜٔ عديني َطتٛؾٝني غسٚط ايػٗاد٠ ، ٚنإ ايصٚدإ َطتهًُني غسا٥ط األ١ًٖٝ 

 ع أزناْ٘ ٚغسٚط٘ .ٚايهؿا٠٤ ، ٚاضتٛؾ٢ ٖرا ايعكد مجٝ
ٚمبٛدب قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ ٜعترب عكد ايصٚاز صشٝشًا إذا تٛاؾست 

ال ٜٓعكد عكد ايصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ  أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ، نُا ٚزد يف املاد٠ ايطادض١ بإٔ )
 ضابكًا غسٚط اإلْعكاد أٚ ايصش١ . ط اإلْعكاد أٚ ايصش١ ( نُا ذنسْاغسٚ

عكد ايصٚاز أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ٜعترب عكدًا صشٝشًا يف د٠ َت٢ تٛاؾست ٚبٝٓت ٖرٙ املا
  ٚأْتر آثازٙ .

 

 ثاىًٔا : آثار عقد السّاج الصخٔح                                      
ايصٚاز ايصشٝح ايرٟ اضتٛؾ٢ أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ترتتب عًٝ٘ آثازٙ ، ٜٚكصد بآثاز عكد 

ٖٓاى سكٛم ربص بايصٚز ٚسكٛم ايطسؾني ، ٚ يعكد يهالٛم اييت ترتتب ع٢ً ٖرا اايصٚاز اسبك
 ناآلتٞ : ١ ٚسكٛم َػرتن١ بُٝٓٗاايصٚدربص 

 
 

                                           

،  2112رص ، األنكحة الفاسدة ادلنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، سنة دكتور أمري عبدالعزيز رص (1)
 . 85ص 
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 اآلثار املصرتكة بني السّجني ٍّٕ :  -1

ذٖب املايه١ٝ ايصشب١ ازب١ًُٝ ٚذبطني اشبًل ، ٚاملعاغس٠ باملعسٚف : ٖٚٞ      - أ
، ٚذٖب اسبٓؿ١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاسبٓاب١ً إىل ٚدٛب املعاغس٠ باملعسٚف ع٢ً ايصٚدني 
 حص  ٱُّٱإىل أْٗا َٓدٚب١ َٚطتشب١ ، ٚاضتدٍ ازبُٝع بكٛي٘ تعاىل

(1)َّمصخص
ّٔ( ع٢ً ايٛدٛب ٚمحً٘ . ٚيعٌ ازبُٗٛز محًٛا األَس )ٚعاغسٖٚ

 .(2)اسبٓؿ١ٝ ع٢ً اإلضتشباب

ٛد٘ املػسٚع ، قاٍ اهلل ايسٌ إضتُتاع نٌ َٔ ايصٚدني باآلخس ع٢ً  - ب
(3)َّ    خضحض جض مص خص حص مس خسٱُّٱتعاىل

. 

 ٛازخ بني ايصٚدني .ايت - ت

 ثبٛت ْطب أٚالدُٖا . - خ

 سس١َ املصاٖس٠ . - ز

 

 حقْق السّج على زّجتُ كأثر مً آثار اليلاح الصخٔح فَٕ :    -2

 طاع١ ايصٚد١ يصٚدٗا ، اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ٚدٛب طاع١ ايصٚد١ يصٚدٗا بػسط إٔ ال     - أ

 .(4)تهٕٛ يف َعص١ٝ اهلل تعاىل
ٚز : ٚاتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ َٔ سل ايصٚز عدّ خسٚز ايصٚد١ َٔ ايبٝت إال بإذٕ ايص - ب

 ع٢ً شٚدت٘ أال ربسز َٔ بٝت٘ إال بإذْ٘ بػسط إٔ ٜهٕٛ ايبٝت صاسبًا يًبكا٤ ؾٝ٘ .

ايكساز يف ايبٝت : َٔ سل ايصٚز ع٢ً شٚدت٘ إٔ تكِٝ َع٘ يف املطهٔ ايرٟ اعّدٙ هلا  - ت
 املٓصٍ ، يٛاشّ ايصٚد١ٝ إٔ تكّس املسأ٠ يف ٢ َا اٚؾاٖا َعذٌ صداقٗا ، ؾإٕ ََٔت

 .(5)ست٢ تطتطٝع ايتؿسؽ ملا غسع ايصٚاز ي٘ َٔ إظباب األٚالد ٚايعٓا١ٜ بِٗ

                                           

 . 19سورة النساء ، اآلية  (1)

 . 137السابق ، ص  انظر حتسني بريقدار ، ادلصدر (2)

 . 223سورة البقرة ، اآلية  (3)

 . 138، ادلصدر السابق ، ص انظر حتسني بريقدار  (4)

 . 176انظر الدكتور أمحد الكبيسي ، ادلصدر السابق ،  (5)
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 حقْق السّجة على زّجَا كأثر مً آثار اليلاح الصخٔح فَٕ :   -3

املٗس : ٖٚٛ سل يًصٚد١ ع٢ً شٚدٗا ، ٚاتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً أْ٘ ػبب ع٢ً ايصٚز إٔ ٜدؾع  -أ
صشٝح ، إال إذا اتؿكا ع٢ً تأدًٝ٘ أٚ تأدٌٝ بعط٘ ، املٗس املط٢ُ يًصٚد١ ناَاًل بايصٚاز اي

(1)َّ   جئيي ىي ني  مي  ٱُّٱٚذيو يكٛي٘ تعاىل
 . 

ٚدٛب ايٓؿك١ بأْٛاعٗا : ٚقد امجع املطًُٕٛ ع٢ً إٔ ْؿك١ ايصٚد١ ٚادب١ ع٢ً شٚدٗا ،  -ب
 مل خل ٱُّٱٚقاٍ تعاىل (2)َّ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱُّٱقاٍ اهلل عص ٚدٌ

(3)َّ  جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل
ٓؿك١ تػٌُ ايطعاّ ٚايػساب ، ٚاي  

 .(4)ٚايهط٠ٛ ٚاملطهٔ

ٔ َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ يجايج١ ٚايعػسٜ( َٔ املاد٠ ا1ؿكس٠ )ايٚقد ْصت 
ع٢ً أْ٘ )دبب ايٓؿك١ يًصٚد١ ع٢ً ايصٚز َٔ سني ايعكد ايصشٝح ٚيٛ ناْت َك١ُٝ يف بٝت أًٖٗا 

( َٔ 2س٠ )، ٚنريو ْصت ايؿك(5)بػري سل( يبٗا ايصٚز باإلْتكاٍ إىل بٝت٘ ؾاَتٓعتاإال إذا ط
ٔ ع٢ً َا ًٜٞ )تػٌُ ايٓؿك١ ايطعاّ ٚايهط٠ٛ ٚايطهٔ ٚيٛاشَٗا ٚأدس٠ املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٜ

 ايتطبٝب بايكدز املعسٚف ٚخد١َ ايصٚد١ اييت ٜهٕٛ ألَجاهلا َعني( .
غريٖا َٔ  ايعدٍ بني ايصٚدات : َٔ سل ايصٚد١ ع٢ً شٚدٗا ايعدٍ بايتط١ٜٛ بٝٓٗا ٚبني-ت

 ىل مل يك ىكٱُّشٚدات٘ إٕ نإ ي٘ شٚدات ، يف املبٝت ٚايٓؿك١ ٚايهط٠ٛ ، ٚذيو يكٛي٘ تعاىل
(6)َّ   ننمن زن رن مم ام  يل

. 

عدّ اإلضساز بايصٚد١ : ٖٚرا َٔ أصٍٛ اإلضالّ ٚإذا نإ إٜكاع ايطسز ضبسًَا ع٢ً األداْب  -د
 سس٣ .ضبسًَا إٜكاع٘ ع٢ً ايصٚد١ أٚىل ٚأٜهٕٛ 

                                           

 . 4سورة النساء ، اآلية  (1)

 . 233سورة البقرة ، اآلية  (2)

 . 6سورة الطالق ، اآلية  (3)

 . 88انظر الدكتور مصطفى اخلن والدكتور مصطفى البغا ، ادلصدر السابق ، ص  (4)

 2118( لسنة 15إقليم كوردستان مبوجب قانون رقم ) عشرين من قانون األحوال الشخصي يفادلادة الثالثة والوقف العمل با (5)
حل زللها ما ادلعدل يف إقليم كوردستان ، و  1959( لسنة 188تطبيق قانون األحوال الشخصية رقم ) عديلقانون ت 2118

 سؤولية مشتكة إن رضيت اها ( .يلي )جيب نفقة الزوجة على الزوج ويف حالة يسار الزوجة تكون ادل

 . 3سورة النساء ، االية  (6)
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 ع٢ً أْ٘ يعساقٞ يف َادت٘ ايجايج١ ٚايجالثنيٕ األسٛاٍ ايػدص١ٝ اع٢ً ذيو قاْٛ ْٚص
ع١ ٚيًكاضٞ إٔ ؼبهِ هلا )ال طاع١ يًصٚز ع٢ً شٚدت٘ يف نٌ أَس طبايـ ألسهاّ ايػسٜ

 .(1)بايٓؿك١(
املاد٠ تػري إىل إٔ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ سجت األشٚاز ع٢ً عدّ اإلضا٠٤ إىل ٖٚرٙ 

سطإ ٚعدّ إٜكاع ايطسز عًٝٗٔ بايكٍٛ أٚ بايؿعٌ قاٍ شٚداتِٗ ٜٚعاًَْٛٗٔ باملعسٚف ٚاإل
 ىه  مه جه ينىن من خن حن جنيم ىم  مم خم حم  ٱُّٱتعاىل
، ٚنريو يٝظ َٔ سل ايسدٌ إٔ ٜأَس شٚدت٘ مبا ال تطٝك٘ أٚ ٜػل عًٝٗا (2)َّ   خيحي جي يه

، ٚهلا س٦ٍٓٝر إٔ ال تطٝع٘ ، نُا ال طاع١ ي٘ عًٝٗا يف َعص١ٝ ، نإٔ ٜأَسٖا بتكدِٜ اشبُس 
 ، أٚ بػٗاد٠ ناذب١ . ألصدقا٥٘

 الفرع الجاىٕ                                                       

 عقد السّاج غري الصخٔح                                          

 ْبني يف ٖرا ايؿسع عكد ايصٚاز غري ايصشٝح ٚآثازٙ .
 

 ج غري الصخٔحأّاًل : عقد السّا                                    
ٖٛ ايرٟ ال ٜهٕٛ َطتٛؾًٝا أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ٚإٔ ايؿكٗا٤ مجٝعًا ايعكد غري ايصشٝح 

 اتؿكٛا ع٢ً سكٝك١ ايعكد ايصشٝح ٚيهٔ اختًؿٛا يف غري ايصشٝح َٔ سٝح أقطاَ٘ .
مجٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ د١ٗ ٚاسبٓؿ١ٝ َٔ د١ٗ أخس٣ ، ؾكد  ٚمث١ إختالف يف ايتكطِٝ بني

بطالٕ اي ايصشٝح ال ٜهٕٛ إال قطًُا ٚاسدًا ٚال صباٍ ؾٝ٘ يًؿسم بني قاٍ ازبُٗٛز ايعكد غري
 ؿطاد ضٛا٤ نإ اشبًٌ قد ٚقع ع٢ً ايسنٔ يف ايعكد ٖٚٛ أصً٘ أٚ ع٢ً ايػسط ٖٚٛ ٚصؿ٘ .ايٚ

                                           

 2118( لسنة 15اوقف العمل بادلادة الثالثة والثالثني من قانون األحوال الشخصية يف إقليم كوردستان مبوجب قانون رقم ) (1)
ان وحل زللها ما يلي )ال ادلعدل يف إقليم كوردست 1959( لسنة 188قانون تعديل تطبيق قانون األحوال الشخصية رقم )

 طاعة للزوج على زوجته وال للزوجة على زوجها يف كل أمر سلالف ألحكام الشريعة والقانون( .

 . 231سورة البقرة ، اآلية  (2)
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ايباطٌ ٚايؿاضد ، ؾإٕ  قطُني ٖٛ أَا اسبٓؿ١ٝ ؾكد قايٛا إٕ ايعكد غري ايصشٝح ٜكع يف
ايعكد ايبطالٕ ال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ أثس ٚنأْ٘ بريو غري َٛدٛد ٚقع خًٌ يف زنٔ ايعكد ؾإٕ َصري 

أٚ ٚصؿ٘ ؾإٕ َصريٙ ايؿطاد ، ٚقد ؾسم اسبٓؿ١ٝ تؿسٜكًا  ، ٚإٕ ٚقع اشبًٌ ع٢ً ايعكد يف غسط٘
ٚاضشًا بني ايعكد ايباطٌ ٚايؿاضد ، ٚذيو َٔ سٝح ايٛدٛد ٚتستب األثس ، ؾكايٛا إٕ بطالٕ 

ٛ نإ غري َٛدٛد أصاًل ؾال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ أثس َٔ اآلثاز ايعكد ػبعً٘ يف سهِ املعدّٚ نُا ي
 .(1)بإضتجٓا٤ بعض اآلثاز اييت تٓػأ عٔ ايصٚاز ايباطٌ مما ال َٓاص َٔ إعتبازٖا

ٚتبني يٓا َٔ خالٍ ٖرا بإٔ ٖٓاى إختالؾًا بني اسبٓؿ١ٝ ٚمجٗٛز ايؿكٗا٤ بػإٔ ايعكد غري 
ايؿكٗا٤ ال ٜهٕٛ إال قطًُا ٚاسدًا ، أٟ إٔ ايصشٝح ٚذنسْا بإٔ ايعكد غري ايصشٝح عٓد مجٗٛز 

ل بُٝٓٗا أَا عٓد اسبٓؿ١ٝ ؾإٕ ايعكد ٜايعكد غري ايصشٝح ٖٛ ايعكد ايباطٌ أٚ ايؿاضد دٕٚ تؿس
غري ايصشٝح ْٛعإ باطٌ ٚؾاضد ، ؾإٕ ايباطٌ ٖٛ َا نإ غري َػسٚع بأصً٘ ٚٚصؿ٘ ، 

 بأصً٘ ال بٛصؿ٘ .ٚايؿاضد َا نإ َػسٚعًا 
أٟ  كد ايصٚاز ؾإٕ ؾكٗا٤ اسبٓؿ١ٝ اختًؿٛا ٜٚس٣ بعطِٗ بإٔ ٖرا ايتُٝٝص )أَا بايٓطب١ يع

يف ايعكد( ٜػٌُ عكد ايصٚاز ، ٚيهٔ بعطِٗ ٜٓؿٕٛ ٚدٛد ايتؿسق١  ايتُٝٝص بني ايباطٌ ٚايؿاضد
بني ايباطٌ ٚايؿاضد يف عكد ايصٚاز ، َِٚٓٗ نُاٍ ايدٜٔ ابٔ اهلُاّ سٝح ٜكٍٛ )ال ؾسم بُٝٓٗا 

 .(2)يف ايٓهاح خبالف ايبٝع( -اضدباطٌ ٚايؿايأٟ  –
أَا بايٓطب١ ملٛقـ املػسع ايعساقٞ يف تكطِٝ عكد ايصٚاز غري ايصشٝح ؾإٕ املػسع 
ايعساقٞ مل ٜؿسم بني ايباطٌ ٚايؿاضد يف عكد ايصٚاز ، إذ يٝظ ٖٓايو ْص ٜؤٜد صساس١ أٚ دالي١ 

ني غسٚط اإلْعكاد ٚدٛد ٖرا ايتُٝٝص ، ٚيهٔ خًط املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ ايطادض١ ب
ع٢ً َا ٜأتٞ ) ال ٜٓعكد عكد  ع٢ً ربًـ أٟ َٔ تًو ايػسٚط ؾكد ْصٚايصش١ ٚزتب أثسًا 

 ايصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط اإلْعكاد أٚ ايصش١ املب١ٓٝ ؾُٝا ٜأتٞ:
 إذباد صبًظ اإلػباب ٚايكبٍٛ .     - أ

 د ايصٚاز .ُٗا بأْ٘ املكصٛد َٓ٘ عكَٔ ايعاقدٜٔ نالّ اآلخس ٚإضتٝعاب مساع نٌ - ب

 َٛاؾك١ ايكبٍٛ يإلػباب . - ت

                                           

 . 86رص ، ادلصدر السابق ، ص أمري عبدالعزيز رص انظر دكتور (1)

، دار إحياء التاث العريب ، بريوت ، ص  3تح القدير ، ج شيخ كمال الدين زلمد بن عبدالواحد )ابن اذلمام( ، شرح ف (2)
233 . 
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غاٖدٜٔ َتُتعني باأل١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً عكد ايصٚاح ، ٚال ٜؿسم بني ايسدٌ غٗاد٠  - خ
 يف ايػٗاد٠ ع٢ً عكد ايصٚاز .ٚاملسأ٠ 

 إٔ ٜهٕٛ ايعكد غري َعًل ع٢ً غسط أٚ سادث١ غري ضبكك١ .(     - ز

ؿاضد إىل ايباطٌ دٕٚ ايعهظ ضِ ايٚٚإٔ املػسع ايعساقٞ مل ٜؿسم بني ايباطٌ ٚايؿاضد 
ؾكد ْصت املاد٠ ايطادض١ ع٢ً أْ٘ ) ال ٜٓعكد ايصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط اإلْعكاد أٚ 
ايصش١...( سٝح إٔ عباز٠ ال ٜٓعكد ٜعين ايبطالٕ ٚبٗرا ؾإْ٘ دعٌ ايؿاضد باطاًل ، ؾايٓهاح 

غأْ٘ غإٔ ايصٚاز  بدٕٚ ايػٗٛد ٜرتتب عًٝ٘ آثاز َع أْ٘ ٚؾكًا هلرٙ املاد٠ ٜهٕٛ باطاًل
 .(1)باحملسَات

إٔ املػسع ايعساقٞ مل ٜؿسم بني اسبس١َ ايكطع١ٝ ٚاسبس١َ ايع١ٝٓ سٝح اعترب عدّ  ٚنريو
ٚدٛد اسبس١َ بني ايصٚدني ٚبصٛز٠ َطًك١ غسطًا يصش١ ايصٚاز ٖٚرا ٜعين أْ٘ اعترب ايعكد 

 إٔ تهٕٛايصٚاز  يصش١ ١ْٝ عػس٠ ع٢ً أْ٘ )ٜػرتطؾاضدًا يف اسبايتني ، ؾكد ْصت املاد٠ ايجا
 سٜد ايتصٚز بٗا( .املسأ٠ غري ضبس١َ غسعًا ع٢ً َٔ ٜ

ٚنإ ايصٛاب إٔ ٜكٍٛ )ٜػرتط إلْعكاد ايعكد إٔ تهٕٛ املسأ٠ غري ضبس١َ ذبسميًا 
 .(2)قطعًٝا ع٢ً َٔ ٜسٜد ايتصٚز بٗا( ٚإذا ناْت اسبس١َ ظ١ٝٓ نإ ايعكد ؾاضدًا

يعكد بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ ضببًا يعدّ صش١ ٚبعد إٔ دعٌ املػسع ايعساقٞ اسبس١َ يف ا
ايصٚاز ْصت املاد٠ ايجايج١ عػس٠ ع٢ً أضباب ايتشسِٜ ٚدعًتٗا قطُني َؤبد٠ َٚؤقت١ ، 
ٚايطبب يف ذيو ٜسدع إىل إٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ ال  ٜؿسم بني ايصٚاز ايباطٌ 

سطًا يصش١ ايعكد ضٛا٤ ناْت ٚايؿاضد ؾكد ضا٣ٚ بني احملسَات نًٗا ٚدعٌ إْتؿا٤ احملس١َٝ غ
 .(3)ظ١ٝٓ )ألٕ ضبب ايتشسِٜ قابٌ يًصٚاٍ( أٚ ناْت قطع١ٝ )ألٕ ضبب ايتشسِٜ دا٥ِ ال ٜصٍٚ(

 
 
 
 

                                           

 . 84أبوبكر كرمي ، ادلصدر السابق ، ص  بؤكانانظر  (1)

 . 123در السابق ، صصانظر الدكتور فاروق عبداهلل كرمي ، ادل (2)

 . 85أبوبكر كرمي ، ادلصدر السابق ، ص  بؤكانانظر  (3)
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 ثاىًٔا : آثار عقد السّاج غري الصخٔح                                    
قبٌ ْبشح يف ٖرا املٛضٛع عٔ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً عكد ايصٚاز غري ايصشٝح ٚذيو 

 ايدخٍٛ ٚبعدٙ.
 
 

 آثار عقد السّاج غري الصخٔح قبل الدخْل - أ

ايصٚاز ايؿاضد عٓد اسبٓؿ١ٝ : ٖٛ َا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط ايصش١ ٚأْٛاع٘ ٖٞ ، ايصٚاز 
ٚازبُع بني املسأ٠ ٚأختٗا أٚ عُتٗا أٚ  بػري ايػٗٛد ، ٚايصٚاز املؤقت ، ٚمجع مخظ يف عكد

 .اسبٌ  خايتٗا ، ْٚهاح احملازّ َع ايعًِ بعدّ
ٚيٝظ يًصٚاز ايؿاضد سهِ قبٌ ايدخٍٛ ، ؾال ٜرتتب عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ آثاز ايصٚد١ٝ ، ؾال 

 تجبت ؼبٌ ؾٝ٘ ايدخٍٛ باملسأ٠ ، ٚال ػبب ؾٝ٘ يًُسأ٠ َٗس ٚال ْؿك١ ، ٚال دبب ؾٝ٘ ايعد٠ ، ٚال
بت ب٘ ايٓطب ، ٚال ايتٛازخ ، ٚػبب ع٢ً ايصٚدني إٔ ٜتؿسقا ب٘ سس١َ املصاٖس٠ ، ٚال ٜج

 . (1)ؿطُٗا ، ٚإال زؾع األَس إىل ايكاضٞ يٝشهِ بايتؿسٜل بُٝٓٗابأْ
َٔ آثاز عكد  أَا يد٣ مجٗٛز ايؿكٗا٤ إٔ ايصٚاز غري ايصشٝح ال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ أثس

صٌ ايدخٍٛ ؾترتتب ع٢ً ايعكد بعض آثاز ٝح َا مل ؼبصٌ ايدخٍٛ ، ٚيهٔ إٕ سايصٚاز ايصش
ٚايعد٠ ٚاملٗس اييت ْبٝٓٗا ؾُٝا بعد ، ٖٚرا ٖٛ عكد ايصٚاز َٔ ثبٛت ايٓطب ٚسس١َ املصاٖس٠ 

 َٛقـ مجٗٛز ايؿكٗا٤ .
أَا بايٓطب١ يكإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ مل ٜػس إىل اآلثاز املرتتب١ ع٢ً عكد 

ع٢ً اآلثاز املرتتب١ ٔ َادت٘ ايجا١ْٝ ٚايعػسٜ ايصٚاز غري ايصشٝح قبٌ ايدخٍٛ ، ٚيهٔ إغاز٠ً إىل
شٝح بعد ايدخٍٛ ْٚصت ع٢ً ذيو )إذا ٚقعت ايؿسق١ بعد ايدخٍٛ يف ع٢ً عكد ايصٚاز غري ايص

عكد غري صشٝح ؾإٕ نإ املٗس َط٢ُ ؾًٝصّ أقٌ املٗسٜٔ َٔ املط٢ُ ٚاملجًٞ ٚإٕ مل ٜطِ 
 ؾًٝصّ َٗس املجٌ( .

 

                                           

 . 6612، ص  1997عدلة ، دمشق ، ادله اإلسالمي وأدلته ، اجلزء التاسع ، الطبعة الرابعة الدكتور وهبة الزحيلي ، الفق (1)
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 آثار عقد السّاج غري الصخٔح بعد الدخْل  - ب

ِ إىل )باطٌ ٚؾاضد( قدَٓا إٔ عكد ايصٚاز غري ايصشٝح يد٣ بعض ايؿكٗا٤ ٚاسبٓؿ١ٝ ٜكط
، ٚيهٔ يد٣ مجٗٛز ايؿكٗا٤ غري اسبٓؿ١ٝ ايباطٌ ٚايؿاضد مبع٢ٓ ٚاسد أٟ ال ٜؿسقٕٛ بني ايباطٌ 

صٚاز ايباطٌ ٚايؿاضد يف عكد ايصٚاز غري ايصشٝح ، ٚعًٝ٘ ضٓبني اآلثاز املرتتب١ ع٢ً عكد اي
 ٚايؿاضد بعد ايدخٍٛ .

 

 اآلثار املرتتبة على عقد السّاج الباطل -1

ز ايباطٌ عٓد اسبٓؿ١ٝ ٖٛ ايرٟ سصٌ خًٌ يف زنٓ٘ أٚ يف غسط َٔ غسٚط إْعكادٙ ايصٚا
، نصٚاز ايصيب غري املُٝص ٚايصٚاز بصٝػ١ تدٍ ع٢ً املطتكبٌ ، ٚايصٚاز باحملازّ ناألخت 
ٚايع١ُ ، ٚاملسأ٠ املتصٚد١ بسدٌ آخس َع ايعًِ بأْٗا َتصٚد١ ، ٚشٚاز املط١ًُ بػري املطًِ ، 

 ايهتاب١ٝ ناجملٛض١ٝ ٚايٛث١ٝٓ ، ٚعبٖٛا ، ٚسهِ ايصٚاز ايباطٌ أْ٘ ال ٜرتتب ٚشٚاز املطًِ بػري
، ؾال ؼبٌ ؾٝ٘ ايدخٍٛ باملسأ٠ ، ٚال ػبب ب٘ َٗس ٚال ْؿك١ عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ آثاز ايصٚاز ايصشٝح 

ٚال طاع١ ، ٚال ٜجبت ب٘ ايتٛازخ ٚال َصاٖس٠ ، ٚػبب عدّ ايتُهني َٔ ايدخٍٛ بُٝٓٗا ؾإٕ 
 .(1)ضٞ بُٝٓٗا دربًا ، ٚال عد٠ ؾٝ٘ بعد ايتؿسٜل ناملٛقٛف قبٌ إداشت٘دخال ؾسَّم ايكا

عكد ايصٚاز باطاًل إذا ؾكد زنًٓا َٔ أزنإ إْعكادٙ أٚ بايٓطب١ يًُػسع ايعساقٞ ٜعترب  أَا
غسطًا َٔ غسٚط ٖرٙ األزنإ ، ٚإٔ عكد ايصٚاز ايؿاقد يسنٔ َٔ أزنإ إْعكادٙ أٚ يػسط َٔ 

د ؾٗٛ عكد باطٌ ال ٜرتتب أٟ أثس غسعٞ أٚ قاْْٛٞ ٖٚرا صسست غسٚط صشت٘ عكد غري َٓعك
( َٔ ايكإْٛ عٓدَا قايت )ال ٜٓعكد عكد ايصٚاز إذا ؾكد غسطًا َٔ 6( َٔ املاد٠ )1ب٘ ايؿكس٠ )

ّ ال ٜستب أٟ أثس غسعٞ ٚغسٚط اإلْعكاد أٚ ايصش١( ، ٚهلرا ؾإٕ عكد ايصٚاز ايباطٌ عكد َعد
 .(2)بُٝٓٗاشٚد١ٝ ٚال تٛازخ شٝح ، ؾال ْؿك١ ٚال َٗس ٚال طاع١ ز ايصأٚ قاْْٛٞ َٔ آثاز ايصٚا

 
 

                                           

 . 6615انظر الدكتور وهبة الزحيلي ، ادلصدر السابق ، ص  (1)
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 اآلثار املرتتبة على عقد السّاج الفاشد -2

ايصٚاز ايؿاضد ٖٛ َا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط ايصش١ ، َجاًل ايصٚاز بػري غٗٛد ، ٚايصٚاز 
املؤقت ، ؾٗٓاى ؾسم بني عدّ سصٍٛ ايدخٍٛ ، ٖٚرا َا ٜتطا٣ٚ ؾٝ٘ ايعكدإ )ايباطٌ 

يؿاضد( ٚبني سصٍٛ ايدخٍٛ ٖٚرا َا ؽبتًـ ؾٝ٘ ايعكدإ ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ، إذا َا سصٌ ٚا
 دخٍٛ يف عكد ؾاضد ، يٛدٛد غب١ٗ ايعكد ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

س َٔ اسبٓؿ١ٝ ، ٚشؾاملٗس :ػبب َٗس املجٌ ال املط٢ُ بايٛط٤ ال بايعكد عٓد ازبُٗٛز      - أ
هاح احملازّ ػبب ؾٝ٘ املٗس ٚقاٍ املايه١ٝ ايٓهاح ايرٟ ؾطذ يؿطاد عكدٙ نٓ

املط٢ُ إٕ نإ املٗس سالاًل ، ؾإٕ نإ املٗس سساًَا ناشبُس أٚ مل ٜهٔ يف ايعكد َٗس 
َٔ املٗس املجٌ ٚاملٗس املجٌ ، ٚقاٍ اسبٓؿ١ٝ األقٌ أصاًل ؾٝذب ؾٝ٘ َٗس 

، ْٚصت ع٢ً ذيو املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ (1)املط٢ُ
٢ً أْ٘ )إذا ٚقعت ايؿسق١ بعد ايدخٍٛ يف عكد غري صشٝح ؾإٕ نإ املٗس ايعساقٞ ع

 َط٢ُ ؾًٝصّ أقٌ املٗسٜٔ َٔ املط٢ُ ٚاملجًٞ ٚإٕ مل ٜطِ ؾًٝصّ َٗس املجٌ( .

َٔ ايسدٌ ايرٟ  ثبٛت ايٓطب : ؾإٕ ْطب ٚيد املدخٍٛ بٗا يف عكد ؾاضد ٜجبت - ب
صٚز أخت٘ دٕٚ إٔ دخٌ بٗا ، إذا تٛاؾست غسٚط صش١ ايٓطب ، ؾًٛ إٔ زداًل ت

ٜعًُا بايتشسِٜ ٚدخٌ بٗا ؾٛيدت ْتٝذ١ هلرا ايدخٍٛ ؾإٕ ٚيدٖا ٖرا ٜهٕٛ إبًٓا 
ألخٝٗا ، إذا تٛاؾست صش١ ايٓطب ، ٚنريو اسباٍ إذا َا تصٚز زدٌ بإَسأ٠ دٕٚ 

 .(2)غٗٛد ، أٚ نإ ايعكد َكرتًْا مبد٠ َع١ٓٝ نعكد املتع١ َجاًل

ٚدٛب ايعد٠ ع٢ً املسأ٠ َٔ سني ايتؿسٜل  ٚدٛب ايعد٠ ع٢ً املسأ٠ املدخٍٛ بٗا : - ت
بُٝٓٗا عٓد مجٗٛز اسبٓؿ١ٝ ، ٚتبدأ ايعد٠ َٔ سني املتازن١ ، إذا اؾرتقا َٔ تًكا٤ 
ْؿطُٝٗا ، َٚٔ ٚقت ايتؿسٜل إذا ؾسم ايكاضٞ بُٝٓٗا ، ٚايطبب يف ذيو ٚدٛد غب١ٗ 

 عكد ، يرا ٚدب إٔ تعتد املسأ٠ نٞ ال ربتًط األْطاب .
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س٠ : نُا ٜرتتب ع٢ً ايدخٍٛ يف ايعكد ايؿاضد سس١َ املصاٖس٠ ثبٛت سس١َ املصاٖ - خ
، ؾٝشسّ ع٢ً ايسدٌ ايصٚاز بأصٍٛ املسأ٠ ٚؾسٚعٗا ٚذبسّ املسأ٠ ع٢ً أصٍٛ ايسدٌ 

 ٚؾسٚع٘ .

ٖهرا ٖٞ ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ايدخٍٛ يف عكد ايصٚاز ايؿاضد ، ٚؾُٝا عدا ذيو َٔ 
ؾال دبب ب٘ ْؿك١ ٚال طاع١ ، ٚال ٜجبت ب٘ سل أسهاّ ايصٚاز غري ايصشٝح ال ٜرتتب غ٦ًٝا ، 

ج١ ايتٛازخ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ ، ٚنريو ْص قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ يف َادت٘ ايجاي
ٔ بػإٔ ايٓؿك١ يف عكد ايصٚاز غري ايصشٝح ع٢ً أْ٘ )دبب ايٓؿك١ يًصٚد١ ع٢ً ايصٚز َٔ ٚايعػسٜ

إال إذا طًبٗا ايصٚز باإلْتكاٍ إىل بٝت٘  سني ايعكد ايصشٝح ٚيٛ ناْت َك١ُٝ يف بٝت أًٖٗا
 ؾاَتٓعت بػري سل( ، أَا إذا نإ ايعكد غري ايصشٝح ؾال دبب ايٓؿك١ يًصٚد١ ع٢ً شٚدٗا .

ٚبايٓطب١ آلزا٤ ايؿكٗا٤ األخس٣ سٍٛ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً عكد ايصٚاز غري ايصشٝح بعد 
صٚاز ايباطٌ اييف ايتط١ُٝ بني ايدخٍٛ ، نُا بٝٓت ؾُٝا ضبل إٔ مجٗٛز ايؿكٗا٤ مل ٜؿسقٛا 

ٚايؿاضد ، ؾهٌ باطٌ عٓدِٖ ؾاضد ، ٚنٌ ؾاضد ؾٗٛ باطٌ ، ٜٚرتتب ع٢ً عكد ايصٚاز غري 
 ايصشٝح عٓدِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ :

 تؿسٜل ايسدٌ ٚاملسأ٠ ، ٜٚعترب ذيو ؾطدًا ال طالقًا .ايتؿسٜل ٚايؿطذ ، ػبب  -1

ا ناْا عاقًني بايػني عاملني حبس١َ ػبب إقا١َ سد ايص٢ْ ع٢ً ايسدٌ ٚاملسأ٠ إذ اسبد : -2
ايدخٍٛ ٚايٓهاح ايباطٌ ، ٚال ػبب اسبد إذا نإ داًٖني بريو ، ٚخايـ يف ذيو 

 اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ؾًِ ػبب اسبد َطًكًا بايعكد ايباطٌ .

 املٗس : ػبب َٗس املجٌ ال املط٢ُ بايٛط٤ ال بايعكد عٓد ازبُٗٛز . -3

 إٕ مل ػبب اسبد ثبت ايٓطب .ٚ ٜجبت ايٓطب ، ايٓطب : قاٍ ازبُٗٛز إذا ٚدب اسبد مل -4

  .(1)سس١َ املصاٖس٠ : تجبت سس١َ املصاٖس٠ إتؿاقًا -5

أز٣ بإٔ ايسأٟ ايسادح ٖٛ َا ذٖب إيٝ٘ احملككٕٛ َٔ ؾكٗا٤ اسبٓؿ١ٝ  َٚٔ خالٍ عسضٓا
يف ايتؿسٜل بني عكد ايباطٌ ٚعكد ايؿاضد يف ْطام عكد ايصٚاز ، ألٕ عٓد عسض ٚدزاض١ صٛز 

غري ايصشٝح ست٢ يد٣ ايرٜٔ ال ٜعرتؾٕٛ بايتُٝٝص بني ايعكد ايباطٌ ٚايعكد ايؿاضد ، ظبد ايعكد 
تٓٛع إىل ْٛعني ، ْٛع ال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ أثس َٔ آثاز ايصٚاز ست٢ ٚيٛ دخٌ ايسدٌ يف ٚاقع٘ ٜ

باملسأ٠ ؾٝ٘ ، نايصٚاز باألّ أٚ ايبٓت أٚ األخت ، ؾال ٜجبت ؾٝ٘ ْطب ايٛيد َٔ ايسدٌ إذا 
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ٌ َٔ ذيو ايدخٍٛ ، ٚال دبب ايعد٠ ع٢ً املسأ٠ ، ْٚٛع ٜرتتب ع٢ً ايدخٍٛ باملسأ٠ سصٌ مح
نايصٚاز بػري غٗٛد ٚايصٚاز املؤقت ، سٝح ٜجبت ؾٝ٘ ْطب ٚدبب ايعد٠ ع٢ً ؾٝ٘ بعض اآلثاز 

 . (1)املسأ٠ بعد املتازن١
ٝح ٚطاملا األَس نريو ؾُٔ األؾطٌ ايتُٝٝص بني ٖرٜٔ ايٓٛعني ايطابكني يف اإلضِ حب

ٜط٢ُ ايٓٛع ايرٟ ال ٜرتتب عًٝ٘ أٟ أثس بايباطٌ ، ٚايٓٛع ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ بعض اآلثاز 
 بايؿاضد .
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 املبخح الجاىٕ                                        

 زّاج املصٔار ىصأتُ ّآثارِ                                    
َطايب ، خصص املطًب األٍٚ يتعسٜـ شٚاز املطٝاز ٖرا املبشح إىل ثالث١  خصصٓا

، ٚاملطًب  ٞٚايكاْْٛ ْٚػأت٘، ٚاملطًب ايجاْٞ ملكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايػسعٞ ٚايعسيف
 ايجايح سبهِ شٚاز املطٝاز ٚآثازٙ .

 

 املطلب األّل                                                       

 تعرٓف زّاج املصٔار ّىصأتُ                                       
 تعسٜـ شٚاز املطٝاز ْٚػأت٘ .عٔ ْتهًِ يف ٖرا املطًب 

 

 الفرع األّل                                                           

 تعرٓف زّاج املصٔار لػًة ّإصطالحًا                                    
َٔ ضاز ، ٜطري ضريًا أٚ َطريًا   ٕ َؿعاٍ صٝػ١ َبايػ١ إضِ ايؿاعٌاملطٝاز يػ١ً ع٢ً ٚش

 .(1)ازنجري ايطري ، ؾٓكٍٛ زدٌ َطٝاز ، أٚ ضّٖٝٛ ايسدٌ 
ن١ًُ عا١َٝ تطتعٌُ يف إقًِٝ ظبد يف املًُه١ ايعسب١ٝ  ٘ٚذٖب بعض ايباسجني إىل أْ

ٝازًا( ، ألٕ ايسدٌ ٜرٖب ايطعٛد١ٜ مبع٢ٓ ايصٜاز٠ ايٓٗاز١ٜ ، ٚقد مسٞ ٖرا ايٓٛع َٔ ايصٚاز )َط
، أٚ ألٕ ايسدٌ ٜأتٞ (2)إىل شٚدت٘ غايبًا يف شٜازات ْٗاز١ٜ ، غب١ٗٝ مبا ٜهٕٛ َٔ شٜازات ازبريإ

 شٚدت٘ ٜٚطري عًٝٗا ٚيٝظ هلا ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ نػريٖا َٔ ايصٚدات .
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 ٢ً ٚشٕ )َؿعاٍ( ؾٓكٍٛ زدٌ َطٝاز ٚايرٟ ٜعٗس ٖٓا إٔ ن١ًُ )َطٝاز( صٝػ١ َبايػ١ ع
ايصٚاز ، سٝح إٕ ايسدٌ  ْٛع َٔري ، ثِ اخر ٖٓا اإلضِ ٚمسٞ ب٘ نجري ايطاز أٟ ايسدٌ ّٝٚض

ٌٝ املهح عٓدٖا ٚال ٜبٝت ٚال طري إىل شٚدت٘ يف أٟ ٚقت غا٤ ٚال ٜطٜٗرا ايطسٜل املتصٚز ب
 .ٜكس
 بعد٠ تعازٜـ َٓٗا :َا شٚاز املطٝاز يف اإلصطالح : ؾكد عسف ٚأ

عاق١ً ذبٌ ي٘ غسعًا ،  زدٌ بايؼ عاقٌ ، إَسأ٠ بايػ١ شٚاز املطٝاز ٖٛ إٔ ٜتصٚز     -1
ع٢ً َٗس َعًّٛ بػٗٛد َطتٛؾني يػسٚط ايػٗاد٠ ، ع٢ً إٔ ال ٜبٝت عٓدٖا يٝاًل ، 
إال قًٝاًل ، ٚإٔ ال ٜٓؿل عًٝٗا ضٛا٤ نإ ذيو بػسط َرنٛز يف ايعكد ، أٚ بػسط 

 .(1)ثابت بايعسف ، أٚ بكسا٥ٔ األسٛاٍ

هتُاْ٘ ذبكل ؾٝ٘ ايصٝػ١ ٚايػٗاد٠ بأْ٘ ٖٛ ) شٚاز َٛص٢ ب ٚعسؾ٘ ذبطني بريقداز     -2
ٚاملٗس ٚايتٛثٝل ، ٚٚدٛد ايٛيٞ ، ٚتٓاشيت ؾٝ٘ املسأ٠ عٔ نٌ أٚ بعض سكٛقٗا يف 
املبٝت ٚاملطهٔ ٚايٓؿك١ ، ٚغايبًا تهٕٛ ايصٚد١ يف ٖرا ايعكد ٖٞ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١ 

 .(2)أٚ ايسابع١

ٌ شٚاد٘ ع٢ً املسأ٠ عكدًا غسعًٝا َطتٛؾًٝا غسٚط٘ عكد ايسدإٔ ٜشٚاز املطٝاز ٖٛ )     -3
ٚأزناْ٘ ، إال إٔ املسأ٠ تتٓاشٍ ؾٝ٘ بسضاٖا عٔ بعض سكٛقٗا ع٢ً ايصٚز نايطهٔ 

 .(3)ٚايكطِ هلا َع ايصٚدات ٚعبٛ ذيو ٚايٓؿك١ ٚاملبٝت عٓدٖا

شٚاز املطٝاز ٖٛ ايصٚاز ايرٟ اضتهٌُ ايػسٚط اييت ٜصح بٗا عكد ايٓهاح َٔ      -4
ني ايصٚدني ٚيهٔ ٜتؿل ؾٝ٘ ٝايٛيٞ ٚزضا ايصٚدني ٚغاٖدٟ عدٍ ٚتع إغرتاط

تعدد ايصٚدإ ؾُٝا بُٝٓٗا ع٢ً إضكاط بعض سكٛم ايصٚد١ نايٓؿك١ ٚايكطِ يف ساٍ 
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ٖرا ايصٚاز بايطالم أٚ اإلضتُساز يف اسبٝا٠ بُٝٓٗا نطا٥س األْهش١ ايصٚدات ثِ ٜٓتٗٞ 
 .(1)ايػسع١ٝ

: بأْ٘ شٚاز َطتهٌُ زبُٝع أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ؾٗٛ  ٚعسؾ٘ ايػٝذ عبداهلل بٔ َٓٝع     -5
شٚاز ٜتِ باإلػباب ٚايكبٍٛ ٚبايػسٚط املعسٚؾ١ َٔ زضا ايطسؾني ٚايٛال١ٜ ٚايػٗاد٠ 

ٚال ٜصح إال بإْتؿا٤ مجٝع َٛاْع٘ ايػسع١ٝ ٚايهؿا٠٤ ٚؾٝ٘ ايصدام املتؿل عًٝ٘ 
سٝح ايٓطٌ  ٚبعد متاَ٘ ٜجبت يطسؾٝ٘ مجٝع اسبكٛم املرتتب١ ع٢ً عكد ايصٚد١ٝ َٔ

ٚاإلزخ ٚايطالم ٚإضتباس١ ايبطع ٚايطهٔ ٚايٓؿك١ ... ٚغري ذيو َٔ اسبكٛم 
ٚايٛادبات إال إٔ ايصٚدني قد ازتطٝا ٚاتؿكا ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ يًصٚد١ سل املبٝت 
أٚ ايكطِ ٚإمنا األَس زادع يًصٚز َت٢ زغب شٜاز٠ شٚدت٘ ٚاملطٝاز يف أٟ ضاع١ َٔ 

 .(2)وضاعات ايًٌٝ أٚ ايٓٗاز ؾً٘ ذي

ًْٚدص َٔ خالٍ ٖرٙ ايتعازٜـ بإٔ شٚاز املطٝاز ٖٛ إٔ ٜعكد ايسدٌ شٚاد٘ ع٢ً 
ؾٝ٘ املسأ٠ عٔ بعض سكٛقٗا  تزنإ ٚايػسٚط ، يهٔ تٓاشيًا يألإَسأ٠ عكدًا غسعًٝا َطتٛؾٝ

 نايطهٔ أٚ املبٝت أٚ ايٓؿك١ أٚ ايكطِ يف ساٍ تعدد ايصٚدات .
تٓاشٍ املسأ٠ عٔ تٖٛس شٚاز املطٝاز ٖٛ ٚبايٓعس إىل ٖرٙ ايتعازٜـ ٜتبني يٓا إٔ د

بعض اسبكٛم اشباص١ اييت ٜطتٛدب هلا ايػسع ، ٚإغرتاط بعض ايػسٚط ازبع١ًٝ اييت ال 
 ربسز عٔ َكتط٢ أصٌ ايٓهاح ألْ٘ بإختٝازٖا ٚزضاٖا .

 

              

 

 

                                           

 . 298أمحد عبد ادلوجود ، األنكحة الفاسدة يف ضوء الكتاب والسنة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ص  عادل الشيخ (1)

 ، نقاًل عن موقع ادلسلم نيت  15( ص 467يف رللة األسرة ، العدد ) انظر مقابلة منشورة (2)
(www – ALMOSLLM-NET l MOSLIM FILES l ZAWAJ l MISIR – HTMI)  تاريخ

 . 21/11/2118الدخول إىل ادلوقع 
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 الفرع الجاىٕ                                                             

 ىصأة زّاج املصٔار ّأشباب ظَْرِ                                       

 ىصأة زّاج املصٔار -1

مل ميض ٚقت طٌٜٛ ع٢ً ْػأ٠ ٚظٗٛز ٖرا ايٓٛع َٔ ايصٚاز بٗرٙ ايصٛز٠ ، ؾكد عسف 
ٖرا ايصٚاز بٗرا اإلضِ َٓر عد٠ ضٓٛات ، ٚقد ظٗس ألٍٚ َس٠ يف َٓطك١ ايكصِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ 

، ثِ اْتػس ٖٓاى يف املٓطك١ ايٛضط٢ ، ٜٚبدٚ إٔ ايرٟ ابتدع ايؿهس٠ ٚضٝط شٚاز ايطعٛد١ٜ 
، ٚقد زبأ إيٝ٘ يتصٜٚر ايٓط٠ٛ ايالتٞ ؾاتٗٔ قطاز ايصٚاز ايطبٝعٞ ، أٚ  (1)ٜدع٢ )ؾٗد ايػِٓٝ(

 .(2)املطًكات ايالتٞ ؾػًٔ يف شٚاز ضابل
سًا ضٌٗ ايتهايٝـ نإ َٝطألٕ ايصٚاز ٚقد نإ شٚاز املطٝاز يف األش١َٓ املاض١ٝ ق١ًًٝ 

ٚمل ٜهٔ ٖٓايو عٛا٥ل َاد١ٜ ٚال إدتُاع١ٝ تكـ أَاّ ٖرا املػسٚع األضسٟ ناييت ْساٖا ايّٝٛ ، 
ثِ مل تهٔ يًٓطا٤ أَٛاٍ خاص١ إال َا دا٤ عٔ طسٜل املرياخ يف ايػايب ، يرا مل تتؿهس يف إٔ 

تًو يف ٖرا ايعصس ؾإْٗا مت غ بٗا ، أَاتتصٚز ٖهرا ملا مل تهٔ هلا َصاحل َٚٛازد خاص١ ذبتؿ
َٛازد خاص١ ٚال تٓكصٗا غ٤ٞ َٔ َتطًبات اسبٝا٠ املاد١ٜ بطبب عًُٗا ٚٚظٝؿتٗا أٚ دباز٠ 

 بعطِٗ ٚنريو َا تطُٔ هلا ايكٛاْني َٔ اسبصٍٛ ع٢ً املٛازٜح اييت تطتشكٗا .
ْٚهاح املطٝاز َٔ ايعكٛد ازبدٜد٠ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ، ٚال ٜٛدد ٖرا املصطًح يف 
ايكدِٜ ٚظٗس ٚاْتػس يف بعض ايدٍٚ اإلضال١َٝ عا١َ ، ٚاشبًٝذ١ٝ خاص١ ، دا٤ ٖرا ايٓهاح سبٌ 
َػه١ً ايعٓٛض١ اييت بدأت تعٗس يف اجملتُعات اإلضال١َٝ عا١َ ، ٚاجملتُع اشبًٝذٞ بػهٌ 

 .(3)خاص
 

                                           

يف بيع وإجيار فهد الغنيم : هو رجل سعودي عامي ، من منطقة القصيم يف ادلملكة العربية السعودية كان يعمل وسيطًا  (1)
 . 551العقارات ، مث اخذ يعمل وسيطاً يف الزواج ، وابتدع زواج ادلسيار ، ينظر ، حتسني بريقدار ، ادلصدر السابق ، ص 
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 . 321، ص 
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 ىصأة ظَْر زّاج املصٔار  أشباب -2

ٖٓاى أضباب عدٜد٠ ، َٓٗا َا ٜتعًل بايٓطا٤ ، َٚٓٗا َا ٜتعًل بايسداٍ ، َٚٓٗا َا 
  ٜتعًل باجملتُع ، نُا ًٜٞ :

 أشباب تتعلق باليصاء ّميَا : -أ

عٓٛض١ املسأ٠ أٚ طالقٗا أٚ تسًَٗا : َٔ أِٖ األضباب اييت ادت إىل ٚدٛد شٚاز      -1
ٛ ٚدٛد عدد نبري َٔ ايٓطا٤ يف اجملتُعات اإلضال١َٝ بًػٔ ضٔ املطٝاز ٚاْتػازٙ ٖ

با٥ٗٔ ٚسسَٛا َٔ ايصٚاز ايرٟ ٖٛ اسبل ايؿطسٟ ايصٚاز ٚمل ٜتصٚدٔ ٚعػٔ يف بٝٛت آ
 هلٔ ، أٚ تصٚدٔ ٚؾازقٔ األشٚاز ملٛت أٚ طالم أٚ عبٛ ذيو .

بايتعدد ،  زؾض نجري َٔ ايٓطا٤ يؿهس٠ ايتعدد : سٝح إٔ نجري َٔ ايٓطا٤ ال ٜكبًٔ     -2
ٚقد اد٣ ٖرا ايسؾض إىل زب٤ٛ ايسداٍ إىل ايصٚاز عٔ طسٜل املطٝاز بداؾع اسبسص 

صاش ، سٝح ع٢ً عدّ عًِ ايصٚد١ األٚىل ، ٚنريو اشبٛف ع٢ً نٝإ األضس٠ َٔ اإلٖت
ايصعب ع٢ً شٚدت٘ األٚىل  ٚعدّ ايطهٔ ٚغًب١ ايهتُإ مما ػبعٌ َٔ عدّ املبٝت

  إٔ تعسف ب٘ .

ايٓطا٤ يًُهٛخ يف بٝت أبٝٗا يسعا١ٜ ٚايدٜٗا أٚ أسدُٖا ايهبرئٜ يف ساد١ بعض      -3
ايصٚاز  جري٠ ٚاشبد١َ املطتُس٠ مما ٜبعدٖٔايطٔ مما ؼبتادٕٛ إىل ايسعا١ٜ ايه

 ايطبٝعٞ عٔ ٖرٙ اشبد١َ ٚايسعا١ٜ .

 زغب١ املسأ٠ يف ايصٚاز يإلعؿاف ٚاإلظباب ٚبٓا٤ األضس٠ .     -4

٤ يف غري بٝت شٚدٗا نُا إذا ناْت هلا أٚالد تسبِٝٗ ساد١ بعض ايٓطا٤ إىل ايبكا     -5
 ٖٚٞ َػػٛي١ بِٗ ، مما ال ٜٓاضبٗا إال َجٌ ٖرا ايصٚاز .

ّٔ إال املتصٚدٕٛ َٔ ايسداٍ ؾًٝذإٔ إىل      -6 ق١ً مجاٍ بعض ايٓطا٤ ايالتٞ ال تطأٍ عٓٗ
س٠ ايصٚد١ٝ ٚاسبصٍٛ ع٢ً ٛع َٔ ايصٚاز يًتُتع مبا هلِ ؾٝٗا َٔ املعاغٖٓرا اي

 ٚالد .األ
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 أشباب تتعلق بالرجال -ب

زغب١ بعض ايسداٍ باملتع١ : ٜسغب بعض ايسداٍ يف ايتعدد َٔ أدٌ املتع١ اييت      -1
َع أٚالدٖا ٚعبٛ  طبب نرب ضٓٗا َجاًل أٚ إْػػاهلازمبا ال ػبدٖا َع شٚدت٘ األٚىل ب
خٛؾِٗ َٔ عًُٗا ٚسسصًا ع٢ً غعٛزٖا ٚع٢ً نٝإ ذيو ، ٖٚرا سل َػسٚع ٚيهٔ 

ألضس٠ اد٣ إىل ظٗٛز ٖرا ايٓٛع َٔ ايصٚاز ، سٝح اسبصٍٛ ع٢ً املتع١ ٚعؿاف ا
 ايٓؿظ َٔ دٕٚ املبٝت أٚ ايتػٝب طٜٛاًل عٔ َطهٓ٘ األٍٚ .

ساد١ ايسدٌ ايؿطس١ٜ إىل أنجس َٔ شٚد١ : ؾٗٓاى نجري َٔ ايسداٍ ال تهؿٝ٘ إَسأ٠      -2
 . (1)ز املطٝازٚاسد٠ ، ٚيدِٜٗ غبل ددٜد ، ٚزغب١ داضب١ ، ؾًٝذإٔٚ إىل شٚا

ايسدٌ ع٢ً ْؿكات ايصٚاز ٚاألضس٠ ٚذبٌُ َطؤٚي١ٝ ايصٚاز ٚإيتصاَات٘ ،  ٠عدّ قدز     -3
 خصٛصًا يف ايعصس اسباضس ٚايتهًؿ١ ايباٖع١ يف ايصٚدات .

خٛف بعض ايسداٍ َٔ إعالٕ شٚاد٘ ايجاْٞ إلعتبازات إدتُاع١ٝ أٚ سدٚخ َػانٌ      -4
 ُٖا .دبٝٓ٘ ٚبني شٚدت٘ األٚىل أٚ أٚال

عدّ إضتكساز ايسدٌ بطبب ايعٌُ : قد ٜهٕٛ عٌُ بعض ايسداٍ غري َطتكس ؾٗٛ      -5
زمسٞ أٚ دبازٟ ٚؼبتاز يف أثٓا٤ ٜرتدد ع٢ً بعض املدٕ أٚ ايبًدإ يف عٌُ 

ٚدٛدٙ يف ٖرا ايبًد إىل إَسأ٠ ربص٘ ، َع عدّ إضتعدادٙ يتشٌُ َطؤٚي١ٝ ايصٚاز 
إال أثٓا٤ ٚدٛدٙ  ٗاطتكس َعٗا ٚئ ٜأتٝنا١ًَ ، ؾًٝذأ إىل شٚاز املطٝاز ، ألْ٘ ئ ٜ

 يف ٖرا ايبًد أٚ تًو املد١ٜٓ ٚيٝظ َطتعدًا يٓكًٗا إىل بًدٙ أٚ َدٜٓت٘ .

 زغب١ ايسداٍ يف ايتٓٛع ٚايتػري .     -6

 

 أشباب تتعلق باجملتنع - ج

غال٤ املٗٛز ٚإزتؿاع تهايٝـ ايصٚاز : ٜسغب بعض ايسداٍ بايصٚاز َٔ إَسأ٠ ثا١ْٝ      -1
ايطا٥د٠ يف بعض اجملتُعات َٔ املػاالت يف املٗٛز ٚايصٜاد٠ يف ٚيهٔ األعساف 

تهايٝـ ايصٚاز مما قد ٜصعب ع٢ً ايسداٍ ايكٝاّ بايصٚاز املتعازف عًٝٗا ، َكابٌ 
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ذيو ظبد يف اجملتُع عددًا نبريًا َٔ املطًكات ٚاألزاٌَ ايالتٞ قد ميتًهٔ املاٍ 
 اد١ ايٓاع إىل شٚاز املطٝاز .بايصٚاز َٔ نـ٤ٍ صاحل ؾٗرا نً٘ اد٣ إىل س ٜٚسغؾب

ًرٟ ٜسغب يف ايتعدد ، ؾٝتُٗ٘ اجملتُع بأْ٘ ْعس٠ اجملتُع اييت تٛد٘ ايًّٛ ي     -2
حباد١ ؾع١ًٝ إىل إَسأ٠ تعؿ٘ ٚال ِٖ ي٘ إال ايٓطا٤ ، ٚقد ٜهٕٛ ٖرا ايسدٌ غٗٛاْٞ ، 

خاص١ ب٘ ، ؾٝططس إىل شٚاز املطٝاز إلخؿا٤ شٚاد٘ عٔ أعني ايٓاع ،  يعسٚف
  . عض أعبا٤ ايصٚاز ٚتهايٝؿ٘ب ٚربؿٝـ

 

 املطلب الجاىٕ                                                      

 مقارىة زّاج املصٔار بالسّاج الصرعٕ ّالعريف ّالقاىْىٕ            
 ْتهًِ يف ٖرا املطًب عٔ َكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايػسعٞ ٚايعسيف ٚايكاْْٛٞ .

 

 الفرع األّل                                                         

 مقارىة زّاج املصٔار بالسّاج الصرعٕ                                 
يٛ متعٓا ايٓعس يف نٝؿ١ٝ تعاقد شٚاز املطٝاز زأٜٓا إٔ ٖرا ايصٚاز ٜتؿل َع ايصٚاز 

د مجاٖري ايؿكٗا٤ ؽبايؿ٘ ايصٚاز ايػسعٞ يف ايػسٚط ٚاألزنإ ٚال تٛدد غسط أٚ زنٔ َعترب عٓ
 املطٝاز .

أَا َٔ د١ٗ املرتتبات ٚايصٛز٠ ايعا١َ يًٓهاح ايػسعٞ ؾُٝهٔ إٔ ْكٍٛ أْ٘ ؽبايـ 
 شٚاز املطٝاز ايصٚاز ايصشٝح يف األسٛاٍ اآلت١ٝ :

ايصٚاز ايػسعٞ ايصشٝح ال ٜٛص٢ يف يف شٚاز املطٝاز ٜٛص٢ ايػٗٛد بهتُاْ٘ بُٝٓا      -1
 .ايػٗٛد بايهتُإ 

تٓاشٍ املسأ٠ عٔ بعض سكٛقٗا طٛعًا ٚإضكاطٗا عٔ ْؿطٗا َا تيف شٚاز املطٝاز      -2
ػبب ع٢ً ايصٚز َٔ بعض اإليتصاَات يف سكٗا نايٓؿك١ ٚايطه٢ٓ ٚايكطِ ٚعبٛ ذيو 

 مما ٜتؿل َع ايصٚاز قبٌ ايعكد ، ٖٚرا غري َٛدٛد يف ايصٚاز ايػسعٞ ايصشٝح .
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ايسدٌ ٚإدازت٘ يبٝت٘ بُٝٓا يف ايصٚاز ايػسعٞ يف شٚاز املطٝاز تطعـ ؾٝ٘ قٛا١َ      -3
 . (1)ايصشٝح ٜهٕٛ ناٌَ ايكٛا١َ غايبًا

 

 الفرع الجاىٕ                                                         

 مقارىة زّاج املصٔار بالسّاج العريف                                 
 ْٛعإ : ايعسيفايصٚاز 

يف املصس ايعسب١ٝ ٖٚٛ تعاقد غاب ٚؾتا٠ يف ازباَع١ ٚعبٖٛا ع٢ً  َا ٖٛ َعسٚف     - أ
ايصٚاز بُٝٓٗا ضسًا ٚنتابتٗا ع٢ً ٚزق١ ٚتهٕٛ َٔ ْطدتني ٚاسد٠ يًسدٌ ٚٚاسد٠ 
يًُسأ٠ بدٕٚ َعسؾ١ ايٛيٞ ٚإذْٗا ، ٚال ٜٛثل ذيو يف احملانِ ايػسع١ٝ ، ٖٚرا مما ي٘ 

املطٝاز ع٢ً إذٕ ايٛيٞ ٚسطٛز  نجري بٝٓ٘ ٚبني شٚاز املطٝاز إذ ٜػتٌُ شٚازؾسم 
 ايػاٖدٜٔ ٚايتٛثٝل غايبًا يف احملانِ ايػسع١ٝ .

ٖٛ عكد َطتهٌُ األزنإ ٚايػسٚط ، يهٓ٘ ال تطذٌ يف احملانِ ٚايدٚا٥س ايسمس١ٝ ،  - ب
 ٚايؿسم بني شٚاز املطٝاز ٚايصٚاز ايعسيف بٗرا ايٓٛع ٖٛ :

 ٚيهٔ ايصٚاز ايعسيف ال ٜٛثل أبدًا . شٚاز املطٝاز غايبًا َا ٜٛثل يف ايدٚا٥س اسبه١َٝٛ     -1

ملبٝت ، يف ايصٚاز ايعسيف ترتتب عًٝ٘ مجٝع آثازٙ ايػسع١ٝ مبا ؾٝٗا سل ايٓؿك١ ٚا     -2
يف شٚاز املطٝاز ٜتؿل ع٢ً إضكاط سل ايٓؿك١ أٚ املبٝت أٚ ايكطِ أٚ بريو ٚيهٔ 

  .(2)نً٘

يف نجري َٔ يصٚاز ايعسيف ضبب ٚدٛد شٚاز املطٝاز ؽبتًـ عٔ ضبب ٚدٛد ا     -3
 .اسباالت

 شٚاز املطٝاز ي٘ صٛز٠ ٚاسد٠ ؾكط ، بُٝٓا ايصٚاز ايعسيف ي٘ عد٠ صٛز .     -4

ايعسيف بٌ َٔ املُهٔ إٔ ٜتؿكا ايصٚاز إذًا ال ٜعين إٔ شٚاز املطٝاز ال ميهٔ إٔ ٜتؿل َع 
 األزنإ ٚايػسٚط املتؿل عًٝٗا عٓد ايؿكٗا٤ ، بعضبإٔ ايعكد يف نال ايصٚادني قد اضتهٌُ 
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ايصٚادني ٜرتتب عًٝ٘  ، ٚأٜطًا يف نال املتٛؾس٠ يف ايٓهاح ايػسعٞ َٚٓٗا اإلػباب ٚايكبٍٛٚ
إباس١ اإلضتُتاع بني ايصٚدني ، ٚإثبات ايٓطب ٚايتٛازخ بُٝٓٗا ، ٜٚرتتب عًُٝٗا َٔ اسبسَات 

 َا ٜرتتب ع٢ً ايصٚاز ايػسعٞ .
 

 الفرع الجالح                                                             

 مقارىة زّاج املصٔار بالسّاج القاىْىٕ                                      
شٚاز َهتٌُ األزنإ سٝح ٜٛدد اإلػباب ٚايكبٍٛ  جٓا ضابكًا بإٔ شٚاز املطٝازنُا حب

ٔ بعض سكٛقٗا ناملبٝت ٚايٓؿك١ ايػاٖدٜٔ ، ٚيهٔ تتٓاشٍ املسأ٠ ع َٔ ايطسؾني َع سطٛز
طِ ، أَا بايٓطب١ يكإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ مل ٜتطسم ٖرا ايكإْٛ إىل بٝإ سهِ ٚايك

شٚاز املطٝاز ٚيهٔ حبح عٔ ايػسٚط ايٛازد يف عكد ايصٚاز نُا دا٤ يف ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ 
ايطادض١ ع٢ً )ايػسٚط املػسٚع١ ضُٔ عكد ايصٚاز َعترب٠ ػبب اإلٜؿا٤ بٗا( ، ٚيهٔ مل ٜرنس 

ػسع ضٛابط ايتُٝٝص بني ايػسٚط املػسٚع١ ٚغري املػسٚع١ ، ٚيتشدٜد َا إذا ناْت ٖرٙ امل
 ايػسٚط َػسٚع١ أّ غري َػسٚع١ ػبب ايسدٛع إىل َباد٤ٟ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ .

 : (1)ٚيد٣ ايسدٛع إىل ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ظبد يد٣ ايؿكٗا٤ إدباٖات ثالث١ ٖٚٞ
ضتشداخ ايػسٚط ٖٛ اسبعس ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو ال إدباٙ َطٝل ، ٜس٣ إٔ األصٌ يف إ     -1

 ػبٝصٕٚ إال ايػسٚط اييت ٚزد بٗا ديٌٝ َٔ ْص أٚ إمجاع .

ٍٕ ، ٖٚٛ إدباٙ َٛضع ٜس٣ إٔ األصٌ يف إضتشداخ ايػسٚط ٖٛ اإلباس١ ،      -2 إدباٙ ثا
 ٚبٓا٤ً عًٝ٘ ال ميٓعٕٛ إال ايػسٚط اييت تتعازض َع ْص صسٜح أٚ َع إمجاع .

ٓؿ١ٝ يح ٖٛ اإلدباٙ املعتدٍ ٚايرٟ اقّسٙ مجٗٛز ايؿكٗا٤ ٚيف َكدَتِٗ اسباإلدباٙ ايجا     -3
، ٜٚعترب ٖرا اإلدباٙ ايػسط صشٝشًا إذا دخٌ  ايعساقٞ ، ٖٚٛ َا اخر ب٘ ايتػسٜع

 ضُٔ املعاٜري ايتاي١ٝ :

ع٢ً شٚدٗا إٔ ؼبطٔ  إذا نإ َال٥ًُا ملكتط٢ ايعكد ، َجٌ إٔ تػرتط ايصٚد١     - أ
عًٝٗا ، أٚ ٤ٜٞٗ هلا َطهًٓا ًٜٝل بأَجاهلا يف سدٚد إَهاْٝت٘  َعاًَتٗا ، أٚ ٜٓؿل

 املاي١ٝ .
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ٚايد شٚدٗا ملٗسٖا أٚ إذا نإ َؤندًا ملكتط٢ ايعكد ، نإٔ تػرتط ايصٚد١ نؿاي١  - ب
 ْؿكتٗا .

إذا نإ َٔ ايػسٚط اييت دا٤ بٗا عسف صشٝح ، نإٔ تػرتط ايصٚد١ تعذٌٝ نٌ  - ت
عكد عًٝٗا ؾٝ٘ ، ؾٗرٙ ايػسٚط صشٝش١ ػبب املٗس أٚ ْصؿ٘ تبعًا يعسف ايبًد ايرٟ 

يتًو طبايؿ١  ت ايػسٚطاإلٜؿا٤ بٗا ألْٗا ال ربسز عٔ املعاٜري املٛضٛع١ٝ أَا إذا ناْ
املعاٜري نإغرتاط ايصٚز أال ٜٓؿل عًٝٗا )نُا دا٤ يف عكد شٚاز املطٝاز( ، أٚ 

تٛازثا بإٔ نإ إغرتاط ايصٚد١ أال ٜطًكٗا ، أٚ إغرتاط ايصٚدني املدتًؿني دًٜٓا إٔ ٜ
ايصٚز َطًًُا ٚايصٚد١ نتاب١ٝ ، ؾٗرٙ ايػسٚط باط١ً ال إعتباز هلا ٜٚصح َعٗا ايعكد 

  .(1)ًٜٚػ٢ ايػسط ٚال ػبب ايٛؾا٤ ب٘

ٛصًت إىل إٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ مل ٜرنس تَٚٔ خالٍ ايعسض املتكدّ 
كإْٛ املرنٛز اي( َٔ 3، ف  6)أٟ شٚاز املطٝاز ٚيهٔ ٚؾل املاد٠  ١ً سهِ ٖرا ايصٚازصساس

نتٓاشٍ املسأ٠ عٔ بعض سكٛقٗا )نايٓؿك١ ٚاملبٝت( ٖرا ايػسط ايٛازد يف عكد شٚاز املطٝاز 
  سط غري َػسٚع ٜٚعترب باطاًل ٜٚصح َع٘ ايعكد ًٜٚػ٢ ايػسط .ػاي
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 املطلب الجالح                                              

 حله زّاج املصٔار ّآثارِ                             

ْتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب سهِ شٚاز املطٝاز ٚآثازٙ ٚذيو ضُٔ ؾسعني ، غبصص ايؿسع 
  األٍٚ سبهِ شٚاز املطٝاز ، ٚغبصص ايؿسع ايجاْٞ يبٝإ آثازٙ .

 الفرع األّل                                                       

 حله زّاج املصٔار                                         
املعاصسٕٚ يف سهِ شٚاز املطٝاز ، ٚميهٔ ايكٍٛ أِْٗ ذٖبٛا يف ٖرا إىل  اختًـ ايؿكٗا٤

 .(1)ثالث١ أقٛاٍ

 أّ اإلباحة مع اللرأٍة ّأدلتَه أّاًل : القائلٌْ باإلباحة                 
تهٌُ يػسٚط ايصٚاز ٚأزناْ٘ ٜس٣ أصشاب ٖرا ايكٍٛ بإٔ شٚاز املطٝاز شٚاز َط

  املعترب٠ عٓد مجاٖري ايؿكٗا٤ .
ؾشني ض٦ٌ  -زمح٘ اهلل-َٚٔ ايرٜٔ قايٛا باإلباس١ : ؾط١ًٝ ايػٝذ عبدايعصٜص ابٔ باش 

عٔ شٚاز املطٝاز ٚايرٟ ٜتصٚز ايسدٌ بايجا١ْٝ أٚ ايسابع١ ، ٚتبك٢ املسأ٠ عٓد ٚايدٜٗا ، ٜٚرٖب 
 يعسٚف نٌ َُٓٗا . يف أٚقات طبتًؿ١ ربطعإيٝٗا شٚدٗا 

اداب زمح٘ اهلل : ال سسز يف ذيو إذا اضتٛؾ٢ ايعكد ايػسٚط املعترب٠ غسعًا ، ٖٚٞ 
ٚدٛد ايٛيٞ ٚزضا ايصٚدني ، ٚسطٛز غاٖدٜٔ عديني ع٢ً إدسا٤ ايعكد ٚضال١َ ايصٚدني َٔ 
 املٛاْع ، يعُّٛ قٍٛ ايٓيب )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( )أسل َا اٚؾٝتِ َٔ ايػسٚط إٔ تٛؾٛا ب٘

، ؾإٕ اتؿل ايصٚدإ ع٢ً إٔ املسأ٠ تبك٢ عٓد أًٖٗا أٚ ع٢ً إٔ  (2)ًًتِ ب٘ ايؿسٚز(َا اضتش
ايكطِ ٜهٕٛ هلا ْٗازًا ال يٝاًل أٚ يف أٜاّ َع١ٓٝ أٚ يٝايٞ َع١ٓٝ ، ؾال بأع بريو بػسط إعالٕ 

  ايٓهاح ٚعدّ إخؿا٥٘ .
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رٟ قاٍ )أْا يطت َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بإباست٘ أٜطًا ، ؾط١ًٝ ايػٝذ ٜٛضـ ايكسضاٟٚ اي
) بعض َٔ عازض٘ نسٙ األَس ، ٚأْا َع٘ انسٙ األَس ، َٔ ضببرٟ شٚاز املطٝاز( ٚقاٍ أٜطًا 

ٚاز٣ أْ٘ َباح َع ايهسٙ ( ، ٜٚطتدٍ ايكسضاٟٚ ع٢ً اإلباس١ بكٛي٘ )ٖٛ شٚاز َطتهٌُ 
  . (1)ؿكٝ٘ إٔ ٜكٍٛ عٔ ٖرا ايصٚاز أْ٘ سساّ(ييػسٚط٘ ٚأزناْ٘ ، ؾهٝـ ٜطع 

، ٚبني زأٜ٘ قا٥اًل  ٜطًا ايدنتٛز ٖٚب١ ايصسًٝٞأ َع ايهسا١ٖ قايٛا بإباستَ٘ٚٔ ايرٜٔ 
)ٖرا ايصٚاز غري َسغٛب ؾٝ٘ غسعًا ، ألْ٘ ٜؿتكس إىل ذبدٜد َكاصد ايػسٜع١ يف ايصٚاز َٔ ايطهٔ 

 .(2)ايٓؿطٞ ، ٚاإلغساف ع٢ً األٌٖ ٚاألٚالد ، ٚزعا١ٜ األضس٠ بٓشٛ أنٌُ ٚتسب١ٝ أسهِ(
ؾٗٛ ٜس٣ إٔ شٚاز  –َؿيت ايبالد املصس١ٜ  –ْصس ؾسٜد ٚاصٌ ٚنريو ٜكٍٛ ايػٝذ 

املطٝاز َأخٛذ َٔ ايٛاقع ، ٖٚٛ شٚاز اقتطت٘ ايطسٚز٠ ايع١ًُٝ يف بعض اجملتُعات ، ٚقاٍ 
قاٍ ٚقد شٚاز املطٝاز يٝظ ي٘ أصٌ يف ايؿك٘ ، ٚإمنا ٖٛ َإخٛذ َٔ ايٛاقع ايعًُٞ املادٟ ، 

إٔ تعٝؼ  إلضال١َٝ ٜؿهسٕٚ ٜٚتطا٤يٕٛ ٌٖ األؾطٌبدأ املػسعٕٛ يف بعض ايبالد ايعسب١ٝ ا
يٞ أٚ تتٓاشٍ عٔ بعض اسبكٛم هلا ٚتتصٚز ؟ زمبا زأ٣ ٚايدٖا ٚٚ املسأ٠ أبدًا بدٕٚ شٚاز ،

 ي٘ أصٌ يف ايؿك٘ َٔ سٝح ايتط١ُٝ ع٢ً ذيو ، إذٕ ٖٛ يٝظ  لأَسٖا ، إٔ ٖرا أؾطٌ هلا ؾٛاؾ
يػسع١ٝ ، ٚقاٍ )أَا أْ٘ شٚاز صشٝح ؾٗرا ٚإٕ نإ شٚاز املطٝاز ٜعترب صشٝشًا َٔ ايٓاس١ٝ ا

 .(3)سل ألْ٘ ؾعاًل شٚاز صشٝح َا١٥ يف املا١٥ ٚأزناْ٘ َهت١ًُ غسعًا(
َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بإباست٘ َع ايهسا١ٖ ، ايػٝذ عبداهلل بٔ َٓٝع ، عطٛ ١٦ٖٝ نباز 

ٍٛ )ٖرا يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، ٚايكاضٞ مبشه١ُ ايتُٝٝص مبه١ املهس١َ ، ٜكايعًُا٤ 
ايصٚاز بٗرا ايتصٛز ال ٜعٗس يٞ ايكٍٛ مبٓع٘ ، ٚإٕ نٓت انسٖ٘ ، ٚاعتربٙ ًَٗٝٓا يًُسأ٠ 
ٚنساَتٗا ، ٚيهٔ اسبل هلا ، ٚقد زضٝت بريو ، ٚتٓاشيت عٔ سكٗا ؾٝ٘( ٚاضتدٍ ع٢ً دٛاشٙ 
بأْ٘ عكد َطتهٌُ األزنإ ٚايػسٚط ٜٚرتتب عًٝ٘ نٌ اسبكٛم املرتتب١ ع٢ً عكد ايصٚد١ٝ َٔ 

ايٓطٌ ، ٚاإلزخ ، ٚايعد٠ ، ٚايطالم ، ٚإضتباس١ ايبطع ، ٚايطهٔ ، ٚغري ذيو َٔ  سٝح
اسبكٛم ٚايٛادبات ، إال إٔ ايصٚدني قد ازتطٝا ٚاتؿكا ع٢ً أال ٜهٕٛ يًصٚد١ سل املبٝت ، أٚ 
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ايكطِ ٚإمنا األَس زادع يًصٚدني َت٢ زغب شٜاز٠ شٚدت٘ عٔ طسٜل املطٝاز يف أٟ ضاع١ َٔ 
ي١ًًٝ ؾً٘ ذيو ، ٚقاٍ ؾطًٝت٘ إٕ تٓاشيت املسأ٠ عٔ بعض سكٛقٗا ؾٗرا ال ضاعات ايّٝٛ ٚا

  . (1)ٜطس
سٝح ض٦ٌ  َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بإباست٘ أٜطًا ، ؾط١ًٝ غٝذ األشٖس ضبُد ضٝد طٓطاٟٚ

عٔ شٚاز املطٝاز ٚأْ٘ شٚاز ٜتِ بعكد ٚغٗٛد ٚٚيٞ ، ٚيهٔ بػسط أال ًٜتصّ بايٛؾا٤ باسبكٛم 
١ ، ؾكاٍ َاداّ نريو ايعكد صشٝح غسعًا ٚمت اإلتؿام ع٢ً عدّ ايٛؾا٤ ايٛادب١ عًٝ٘ عبٛ ايصٚد

حبكٛم ايصٚد١ ، ٖٚٞ زضٝت بريو ؾال بأع ، ألٕ ايصٚاز ايػسعٞ ايصشٝح قا٥ِ ع٢ً املٛد٠ 
 .(2)ٚايسمح١ ، ٚع٢ً َا ٜرتاضٝإ عًٝ٘ َاداّ سالاًل طٝبًا بعٝدًا عٔ اسبساّ

 أدلة القائلني باإلباحة 

ايعًُا٤ ايكا٥ًني بإباس١ شٚاز املطٝاز أِْٗ اضتديٛا ع٢ً زأِٜٗ بعد٠  َٔ خالٍ ضسد آزا٤
  أدي١ .

: ٜكٛيٕٛ بإٔ األصٌ يف ايعكٛد ايػسع١ٝ َٚٓٗا ايصٚاز ٖٛ اإلباس١ ، ؾهٌ عكد  الدلٔل األّل
َا مل ٜتدر دطسًا أٚ ذزٜع١ً إىل سساّ اضتٛؾ٢ أزناْ٘ ٚغسا٥ط٘ ايػسع١ٝ نإ صشٝشًا َٚباسًا ، 

، ٚإٔ  (3)ٌٝ ، ٚايصٚاز املؤقت ، ٚشٚاز املتع١ ٚيٝظ يف شٚاز املطٝاز قصد سساّنٓهاح ايتشً
ٖرا ايصٚاز َطتهٌُ زبُٝع أزناْ٘ ٚغسٚط٘ ، ؾؿٝ٘ اإلػباب ٚايكبٍٛ ٚايرتاضٞ بني ايطسؾني ، 

 ٚايٛيٞ ، ٚايػٗٛد .

اهلل زداًل ض٦ٌ ايٓيب )ص٢ً إٔ يف ايط١ٓ عٔ سهِٝ بٔ َعا١ٜٚ عٔ أبٝ٘  : ثبت الدلٔل الجاىٕ
عًٝ٘ ٚضًِ( َا سل املسأ٠ ع٢ً ايصٚز قاٍ )إٔ ٜطعُٗا إذا طعِ ٚإٔ ٜهطٖٛا إذا انتط٢ ٚال 

ؾُع٢ٓ اسبدٜح إٔ ع٢ً ايصٚز إطعاّ شٚدت٘ إذا  (4)ٜطسب ايٛد٘ ٚال ٜكبح ٚال ٜٗذس إال يف ايبٝت(
ٗا ١ً يف ايتصسف يف سكٛقايهط٠ٛ ، ؾاملسأ٠ هلا اسبس١ٜ ايهاَ تإذا طًب اذيو ٚإنتطا٥ٗ تطًب

                                           

 . 329انظر الدكتور عبدادللك بن يوسف ادلطلق ، ادلصدر السابق ، ص  (1)

ه ،  1423بون عام ية وإجتماعية ونقدية ، دار ابن لععبدادللك بن يوسف بن زلمد ادلطلق ، زواج ادلسيار دراسة فقه (2)
 ، 114الرياض ، ص 

 . 563انظر ، حتسني بريقدار ، ادلصدر السابق ، ص  (3)
 . 593، ص  1851على زوجها ، رقم احلديث : و عبداهلل زلمد بن يزيد ، ادلصدر السابق ، باب : حق ادلرأة إبن ماجه أب (4)
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سد ايطعاّ أٚ ايهط٠ٛ ؾٗٞ سس٠ يف ذيو إذ ُٖا سكإ َٔ سكٛقٗا ٚنريو ايطهٔ ، ؾًٗا ؾإذا مل ت
سل اإلبسا٤ ٚيٝظ يف ذيو إضكاط سبكٛم اهلل ايػسع١ٝ ايٛادب١ ٚيٝظ ؾٝٗا طبايؿ١ ألٚاَس اهلل 

ال ؼبٌ اهلل ؾاإلتؿام بُٝٓٗا  َ٘ٚٝجاق٘ ، إذ يٝظ ايتٓاشٍ عٔ ٖرٙ اسبكٛم إسالٍ َا سسَ
 .(1)اًَاسس

ٚنريو إٔ أّ املؤَٓني ضٛد٠ زضٞ اهلل عٓٗا ٖٚبت َٜٛٗا َٔ زضٍٛ اهلل )ص٢ً اهلل 
إىل أّ املؤَٓني عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا ، ٚسدٜح ٖب١ ضٛد٠ َٜٛٗا يعا٥ػ١ زٚاٙ عًٝ٘ ٚضًِ( 

ايبدازٟ َٚطًِ عٔ عا٥ػ١ )قايت َا زأٜت إَسأ٠ أسب إيٞ إٔ أنٕٛ يف َطالخٗا َٔ ضٛد٠ 
َسأ٠ ؾٝٗا سد٠ ، قايت ؾًُا نربت دعًت َٜٛٗا َٔ زضٍٛ اهلل )ص٢ً اهلل عًٝ٘ بٓت شَع١ َٔ إ

 )ص٢ً اهلل ٚضًِ( يعا٥ػ١ قايت : ٜا زضٍٛ اهلل قد دعًت َٜٛٞ َٓو يعا٥ػ١ ، ؾهإ زضٍٛ اهلل
ٚٚد٘ اإلضتدالٍ َٔ اسبدٜح : إٔ  ػ١ َٜٛني : َٜٛٗا ّٜٚٛ ضٛد٠ (.عًٝ٘ ٚضًِ( ٜكطِ يعا٥

عٓٗا عٓدَا ٖٚبت َٜٛٗا يعا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا َٚٔ ثِ قبٍٛ  ضٛد٠ بٓت شَع١ زضٞ اهلل
ايسضٍٛ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( يريو َا ٜدٍ ع٢ً إٔ َٔ سل ايصٚد١ إٔ تطكط سكٗا ايرٟ 
دعً٘ ايػازع هلا ناملبٝت ٚايٓؿك١ ٚيٛ مل ٜهٔ دا٥صًا ملا قبٌ ايسضٍٛ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ( 

 .(2)إضكاط ضٛد٠ زضٞ اهلل عٓٗا َٜٛٗا

إٔ يف ٖرا ايٓٛع َٔ ايٓهاح َصاحل نجري٠ ، ؾٗٛ ٜػبع غسٜص٠ ايؿطس٠ عٓد املسأ٠ :  لدلٔل الجالحا
، ٚقد تسشم َٓ٘ بايٛيد ، ٖٚٛ ٜكًٌ َٔ ايعٛاْظ ٚاملطًكات ٚاألزاٌَ ، ألٕ إعؿاف املسأ٠ َطًب 
ؾطسٟ ٚإدتُاعٞ ٚإْطاْٞ ، ؾإذا أَهٔ يسدٌ إٔ ٜطِٗ يف ذيو نإ َكصدٙ َػسٚعًا ٚعًُ٘ 

 ٛزًا َربٚزًا .َأد
  

 ثاىًٔا : القائلٌْ بعدو اإلباحة                                      
ٜس٣ أصشاب ٖرا ايكٍٛ بإٔ ٖرا ايصٚاز غري َػسٚع ٚغري َال٥ِ َع املكاصد اييت غسع 

  َٔ أدً٘ ايٓهاح ٜٚعترب ْهاسًا باطاًل ٚضبسًَا .

                                           

فتح اهلل زلمد أمني وخضر محد رسول ، زواج ادلسيار وحكمه يف الشريعة اإلسالمية ، حبث مقدم إىل معهد العلوم اإلسالمية  (1)
 . 24، ص  2112، رانيه ، عام 

 . 333ر عبدادللك بن يوسف ادلطلق ، ادلصدر السابق ، الزواج العريف ، ص انظر الدكتو  (2)
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يػٝذ ضبُد ْاصس ايدٜٔ األيباْٞ َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بعدّ إباس١ شٚاز املطٝاز ؾط١ًٝ ا
زمح٘ اهلل تعاىل سٝح قاٍ : إٕ ؾٝ٘ َطازًا نجري٠ ع٢ً زأضٗا تأثريٙ ايطًيب ع٢ً تسب١ٝ األٚالد 

 .(1)ٚأخالقِٗ
َٚٔ ايرٜٔ قايٛا بعدّ إباس١ ٖرا ايصٚاز أٜطًا ، األضتاذ عًٞ ايكسداغٞ ٚذٖب إىل بطالٕ 

، ايكٍٛ ببطالٕ ايٓهاح بإغرتاط إضكاط املبٝت ايعكد بإغرتاط٘ إضكاط ايٓؿك١ ٚاملبٝت ، ٚقاٍ 
أسد ٚدٗني عٓد ايػاؾع١ٝ ، ٚإذا ناْت ٖرٙ اآلثاز مما ؾسض٘ اهلل تعاىل ٚغسع٘ يعبادٙ ؾال 

  .(2)ػبٛش هلِ إٔ ٜػرتطٛا خالف ذيو
ٚذٖب أٜطًا ايدنتٛز ضبُد ايصسًٝٞ بتشسِٜ ٖرا ايصٚاز ، ايرٟ ٜكٍٛ أز٣ َٓع ٖرا 

 :ايصٚاز ٚذبسمي٘ ألَسٜٔ 
إْ٘ ٜكرتٕ ب٘ بعض ايػسٚط اييت ربايـ َكتط٢ ايعكد ، ٚتٓايف َكاصد ايػسٜع١ يف      - أ

ايصٚاز ، ٚتسب١ٝ األٚالد ٚٚدٛب ايعدٍ بني ايصٚدات ، نُا ٜتطُٔ عكد ايصٚاز تٓاشٍ 
 املسأ٠ عٔ ايٛط٤ ٚاإلْؿام... ٚغري ذيو .

١ ايصٚاز يف ٜرتتب ع٢ً شٚاز املطٝاز نجري َٔ املؿاضد ٚايٓتا٥ر املٓاؾ١ٝ سبهُ - ب
املٛد٠ ٚايطهٔ ٚايعؿاف ٚايطٗس ، َٔ ضٝاع األٚالد ، أٚ ايطس١ٜ يف اسبٝا٠ ايصٚد١ٝ 

 . (3)ٚايعا١ًٝ٥

ٚذٖب أٜطًا عدد َٔ ايعًُا٤ املعاصسٜٔ إىل ايكٍٛ بتشسِٜ شٚاز املطٝاز ، َِٚٓٗ 
١ٜ ، )ايػٝذ عبدايعصٜص املطٓد املطتػاز بٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد

ٚايدنتٛز عُس ضًُٝإ األغكس ، ٚضبُد ايساٟٚ عطٛ صبُع ايبشٛخ اإلضال١َٝ باألشٖس 
  (.ايػسٜـ

 
 

                                           

إحسان زلمد عايش العتييب ، أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة ، مطابع األرز ، األردن ، إربد ، الطبعة األوىل ، عام  (1)
 .29م ، ص  1997ه  1418

ادلسيار بني اإلباحة والتحرمي ، ونشر يف رللة العلوم القانونية والشرعية ، د.أبو القاسم خليفة العائب ، مقالة بعنوان زواج  (2)
 . 325، ص  2115، عام العدد السابع 

 . 563انظر حتسني بريقدار ، ادلصدر السابق ، ص  (3)
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 أدلة القائلني بعدو اإلباحة :

: إٕ ايعكد يف ٖرا ايصٚاز َكرتٕ ببعض ايػسٚط اييت ربايـ َكتط٢ ايعكد ،  الدلٔل األّل
ٜٚكٍٛ إبٔ قدا١َ ْؿك١ ايصٚد١  نػسط تٓاشٍ املسأ٠ عٔ سكٗا يف ايكطِ ٚايٓؿك١ ٚعبٛ ذيو ،

 زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱٚادب١ بايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلمجاع ، ٚايطٓد ع٢ً ٚدٛبٗا قٛي٘ تعاىل 
، (1)ٱَّ اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب

ٚمما ؾسض اهلل عًِٝٗ ايٓؿك١ ع٢ً أشٚادِٗ ٚاملبٝت عٓدِٖ ، ٚايعدٍ بني َٔ يدٜ٘ أنجس َٔ 
باسبدٜح ايرٟ زٚاٙ َطًِ يف صشٝش٘ )اتكٛا اهلل يف ايٓطا٤ ؾإْهِ اخرمتٖٛٔ ايصٚد١ ، نُا استر 

أَا ،  (2)بأَا١ْ اهلل ، ٚاضتشًًتِ ؾسٚدٗٔ به١ًُ اهلل ، ٚهلٔ عًٝهِ زشقٗٔ ٚنطٛتٗٔ باملعسٚف(
بايٓطب١ يًكطِ بني ايصٚدات ، ايعدٍ َطًب إضالَٞ ٚادب اإليتصاّ ب٘ ٚأٚدب َا ٜهٕٛ َع 

 ُّٱٱ١ ٜٚدٍ ع٢ً ذيو ايٓصٛص ايعا١َ اييت اَست بايعدٍ ، نكٛي٘ تعاىلاألقازب َِٚٓٗ ايصٚد

 مث  هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

، ٚإذا نإ  (3)َّ حض جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج
ايسدٌ ال ٜطتطٝع ايعدٍ يف املبٝت ٚايٓؿك١ ؾعًٝ٘ اإلنتؿا٤ بٛاسد٠ نُا اَس بريو ضبشاْ٘ ٚتعاىل 

(4)َّ   ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ٱُّٱيف قٛي٘
، ٚاتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً أْ٘ ًٜصّ ايصٚز  

ٱايعدٍ يف ايكطِ بني شٚدات٘.

: إٕ شٚاز املطٝاز ٖرا َبين ع٢ً اإلضساز ٚايهتُإ ٚعدّ إطالع ايٓاع عًٝ٘ ،  الدلٔل الجاىٕ
 ٚاألصٌ يف ايصٚاز اإلعالٕ .

يطهٔ ٚاملٛد٠ َع َكاصد ايػسٜع١ َٔ ايصٚاز نتشكٝل ا : إٕ ٖرا ايصٚاز ٜتٓاؾ٢ الدلٔل الجالح
 بٓا٤ .ٚزعا١ٜ األ

                                           

 . 7سورة الطالق ، اآلية رقم  (1)
 . 1218رقم  2/886صحيح مسلم ،  (2)
 . 8سورة ادلائدة ، اآلية  (3)

 . 3ة النساء ، اآلية سور  (4)



 45 

: إٕ ٖرا ايصٚاز ؾٝ٘ َٗا١ْ يًُسأ٠ ٚتٗدٜد ملطتكبًٗا بايطالم إذا طًبت املطاٚا٠ يف  الدلٔل الرابع
ايكطِ أٚ ايٓؿك١ ، ٚؾٝ٘ إضتػالٍ يعسٚؾٗا ، ؾٗٞ يٛ ٚددت ايصٚاز ايعادٟ ملا قبًت بصٚاز 

 املطٝاز .
 

 إلفتاء بتخلٔل أّ حترٓه زّاج املصٔار ثالجًا : املتْقفٌْ عً ا                 
إٔ ايٓٛع َٔ ايصٚاز ٚتٛقؿِٗ ٖرا ٜدٍ ع٢ً ا تٛقـ بعض أٌٖ ايعًِ عٔ اسبهِ ع٢ً ٖر

 سهُ٘ مل ٜعٗس هلِ ، ؾِٗ ؼبتادٕٛ إىل َصٜد َٔ ايٓعس ٚايتأٌَ .
َٚٔ ٖؤال٤ ؾط١ًٝ ايػٝذ ضبُد بٔ صاحل بٔ عجُٝني زمح٘ اهلل تعاىل ، ٚايدنتٛز عُس 

يعٝد األضتاذ به١ًٝ أصٍٛ ايدٜٔ يف داَع١ اإلَاّ ضبُد بٔ ضعٛد ، نُا إٔ عددًا َٔ بٔ ضعٛد ا
  . (1)ايعًُا٤ تٛقؿٛا عٔ إعطا٤ سهِ يصٚاز املطٝاز

أَا بايٓطب١ يًسأٟ ايسادح يف شٚاز املطٝاز ، يف اسبكٝك١ يٝظ َٔ ايطٌٗ إعطا٤ سهِ يف 
ُاع١ٝ دقٝك١ ، َٚكاز١ْ بني ضًبٝات٘ شٚاز املطٝاز ايرٟ ؼبتاز إىل ْعس٠ ع١ًُٝ عُٝك١ ، ٚإدت

 يػسٚط٘ ٚأزناْ٘ َٚٔٚإػبابٝات٘ َٔ ٚد١ٗ ْعس غسع١ٝ ، ؾكد زأٜٓا إٔ ٖرا ايصٚاز َطتهٌُ 
ٖرٙ ايٓاس١ٝ ٜعترب عكدًا صشٝشًا ، أَا بايٓطب١ يًػسٚط املؿسٚض١ ع٢ً ايصٚد١ يف ٖرا ايصٚاز 

يهٔ  ، ٚهلرا ؾإٕ ٖرا ايعكد صشٝحِ ٖٛ َٔ ايػسٚط ايؿاضد٠ نتٓاشهلا عٔ ايٓؿك١ ٚاملبٝت ٚايكط
ايػسط ؾاضد ، ٚعًٝ٘ ٜرتتب ع٢ً ٖرا ايصٚاز آثازٙ ايػسع١ٝ َٔ سٌ ازبُاع ٚثبٛت ايٓطب 

ٚادب غسعًا ع٢ً ايصٚز ، يهٔ يٛ ٘ ألْ٘ ٖٛ يكطِ ، َٚٔ سل ايصٚد١ املطايب١ بٚٚدٛب ايٓؿك١ ٚا
  ازتطت ايتٓاشٍ عٓ٘ َٔ غري إغرتاط ؾال سسز ألْ٘ سكٗا .

 

 مْقف القاىٌْ مً زّاج املصٔار                                    
نُا بٝٓاٙ ضابكًا يف َٛضٛع )َكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايكاْْٛٞ( إٕ قإْٛ األسٛاٍ 
ايػدص١ٝ ايعساقٞ مل ٜتطسم إىل بٝإ سهِ شٚاز املطٝاز ، ٚيهٔ دا٤ يف ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ 

سٚع١ ضُٔ عكد ايصٚاز َعترب٠ ػبب اإلٜؿا٤ بٗا( ، ٚأٜطًا املاد٠ ايطادض١ بإٔ ) ايػسٚط املػ

                                           

 . 565انظر حتسني بريقدار ، ادلصدر السابق ، ص  (1)
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َٔ أسد ايعاقدٜٔ  - ٜؿٝد يػ١ً أٚ عسؾًا - )ٜٓعكد ايصٚاز بإػباب ٘دا٤ يف املاد٠ ايسابع١ بأْ
ٚقبٍٛ َٔ اآلخس ٜٚكّٛ ايٛنٌٝ َكاَ٘( ٚٚؾل املٛاد املرنٛز٠ أز٣ بإٔ شٚاز املطٝاز ٚؾل 

صشٝشًا ٚيهٔ ايػسٚط اييت ٜتطُٓٗا َٔ إضكاط املسأ٠  قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ عكدًا
سكٗا يف ايٓؿك١ ٚايطهٔ ٚاملبٝت غسٚط غري َػسٚع١ ال ػبب ايٛؾا٤ بٗا ٚال تؤثس ع٢ً صش١ 

 ايعكد.
بػهٌ ٚاضح  1953( يط١ٓ 59املسقِ ) ٚنريو بني قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايطٛزٟ
املاد٠ ايسابع١ عػس ع٢ً )إذا قٝد عكد  ايػسٚط املتطُٔ يف عكد ايصٚاز يف ايؿكس٠ األٚىل َٔ
، ًٜٚتصّ ؾِٝ َا ٖٛ ضبعٛز غسعًا نإ ايصٚاز بػسط ٜٓايف ْعاَ٘ ايػسعٞ أٚ ٜٓايف َكاصدٙ 

ايػسٚط باطاًل ٚايعكد صشٝشًا ( ، ٚٚؾل ٖرٙ املاد٠ ؾإٕ شٚاز املطٝاز ٚؾل قإْٛ األسٛاٍ 
كاط املسأ٠ سكٗا يف ايٓؿك١ ايػدص١ٝ ايطٛزٟ شٚاز صشٝح يهٔ ايػسٚط اييت ٜتطُٓٗا َٔ إض

  ٚايطه٢ٓ ٚاملبٝت غسٚط باط١ً ال ػبب ايٛؾا٤ بٗا .
 

 الفرع الجاىٕ                                                         

 آثار زّاج املصٔار                                                   
از ْس٣ بإٔ ٖٓاى زأٜني بايٓطب١ يآلثاز ٚبايٓعس إىل آزا٤ ايعًُا٤ يف سهِ شٚاز املطٝ

املرتتب١ ع٢ً شٚاز املطٝاز ، ايسأٟ األٍٚ ِٖ ايعًُا٤ ايرٜٔ زأٚا إٔ شٚاز املطٝاز شٚادًا 
صشٝشًا ؾال بّد إٔ ٜرتتب عًٝ٘ آثاز ايصٚاز ايصشٝح نُا بٝٓاٙ ضابكًا يف َطًب )عكد ايصٚاز 

ني ايصٚدني ٚثبٛت ْطب أٚالدُٖا ايصشٝح ٚغري ايصشٝح( ناملعاغس٠ باملعسٚف ٚايتٛازخ ب
  ٚسس١َ املصاٖس٠ ٚاملٗس .

ٚايسأٟ ايجاْٞ ِٖ ايعًُا٤ ايرٜٔ زأٚا إٔ شٚاز املطٝاز سساّ ، ؾال غو أْ٘ ٜرتتب عًٝ٘ 
َا ٜرتتب ع٢ً ايصٚاز ايؿاضد ايرٟ بٝٓت٘ يف َطًب )عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح( ، إذا 

تب عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ آثاز ايصٚد١ٝ ، ؾال ؼبٌ ؾٝ٘ قبٌ ايدخٍٛ ال ٜرت ايصٚاز ؾاضدظٗس بإٔ 
دبب ؾٝ٘ ايعد٠ ، ٚال تجبت ب٘ سس١َ ال ايدخٍٛ باملسأ٠ ، ٚال ػبب ؾٝ٘ يًُسأ٠ َٗس ٚال ْؿك١ ، ٚ

ايٓطب ، ٚال تٛازخ ، ٚيهٔ إٕ سصٌ ايدخٍٛ ؾترتتب ع٢ً ايعكد املصاٖس٠ ، ٚال ٜجبت ب٘ 
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ٖرا ٖٛ َٛقـ مجٗٛز س٠ ٚايعد٠ ٚاملٗس ٚبعض آثاز عكد ايصٚاز َٔ ثبٛت ايٓطب ٚسس١َ املصاٖ
  ٟ بٝٓاٙ ضابكًا بايتؿصٌٝ يف َطًب ) عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح( .ايؿكٗا٤ ، اير
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 اخلامتة                                       
ٚايكإْٛ(  ؿك٘بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ نتاب١ ٖرا ايبشح ٚاملعٕٓٛ بـ)شٚاز املطٝاز يف اي

 َٚكرتسات ٚميهٔ إمجاهلا ؾُٝا ًٜٞ : ٚصًت إىل عد٠ إضتٓتادات
 

 اإلشتيتاجات                           
إٕ عكد ايصٚاز َٔ ايعكٛد امل١ُٗ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يريو ؾكد اٖتِ ب٘ ايؿكٗا٤      -1

 إٖتُاًَا نجريًا .

، ٚيف ايدٍٚ اشبًٝذ١ٝ بايرات ، ٜػب٘  إٕ شٚاز املطٝاز مل ٜعسف بٗرا اإلضِ إال سدٜجًا     -2
 نجريًا مبا اغتٗس يد٣ ايؿكٗا٤ ايكدَا٤ بصٚاز ايٓٗازٜات أٚ ايًًٝٝات .

شٚاز املطٝاز شٚاز َطتهٌُ يألزنإ ٚايػسٚط املتعازف عًٝٗا عٓد مجٗٛز ايؿكٗا٤      -3
، ٚقإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ ، َٔ تساضٞ ايصٚدني ٚسطٛز ايػٗٛد ٚعبٛ 

ٚيهٓ٘ ٜتطُٔ تٓاشٍ ايصٚد١ عٔ بعض سكٛقٗا ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ بإختٝازٖا  ذيو ،
ؾٝ٘ غري  ٠ٚزضاٖا َجٌ ايٓؿك١ ٚايكطِ ، ٚايعكد ؾٝ٘ صشٝح ٚيهٔ ايػسٚط ايٛازد

 . ١َػسٚع

األٚىل أٚ ايجا١ْٝ ، ٚيهٔ  ٜؤدٟ إىل بعض ايطًبٝات ع٢ً ايصٚد١ إٕ شٚاز املطٝاز قد     -4
ٗٛ ٜؿٝد يف تكًٌٝ ايعٓٛض١ ٚايطالم ٚايصْا ٜٚطاعد َٔ سٝح إػبابٝات٘ يًُذتُع ؾ

 ع٢ً سؿغ األعساض ٚاإلعتٓا٤ باإلٜتاّ ٚاألزاٌَ ٚاملطًكات ٚؼبؿعِٗ َٔ ايصْا .

ٜس٣ مجٗٛز ايؿكٗا٤ صش١ ْهاح املطٝاز ، َع عدّ يصّٚ ايػسٚط ايٛازد٠ يف ايعكد ،      -5
املبٝت ٚايٓؿك١  بعد متاّ ايعكد ، َٚٔ ذيو سكٗا يفٚيًصٚد١ إٔ تطايب حبكٛقٗا 

ٚاملطهٔ ايػسعٞ ألْٗا آثاز ثبتت مبكتط٢ عكد ايصٚاز ايصشٝح ألْٗا َٔ ٚضع 
ايػازع ، ٚيٝظ َٔ ٚضع املتعاقدٜٔ ، ٖٚٞ غسع ثابت ال ٜكبٌ ايتػٝري أٚ ايتعدٌٜ 
بػسٚط َكرت١ْ بايعكد ، ٚميهٔ ايتدؿٝـ َٓٗا أٚ ايتٓاشٍ عٓٗا بايرتاضٞ بعد إبساّ 

 ايعكد .
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، َٓٗا َا ٜعٛد إىل ايٓطا٤ ب نجري٠ ادت إىل ظٗٛز ٖرا ايػهٌ َٔ ايصٚاز ٖٓاى أضبا     -6
ٚع٢ً زأضٗا نجس٠ عدد ايعٛاْظ ٚاملطًكات ٚاألزاٌَ ٚصٛاسب ايعسٚف اشباص١ ، 
ٚنريو زؾض نجري َٔ ايصٚدات يؿهس٠ ايتعدد ، َٚٓٗا َا ٜعٛد يًسداٍ ٚع٢ً زأضٗا 

ٜتٛاؾل  َا اسبالٍ َعزغب١ بعض ايسداٍ يف اإلعؿاف ٚاسبصٍٛ ع٢ً املتع١ 
 ٚظسٚؾِٗ اشباص١ .

 

 اإلقرتاحات                                   
يطادض١ َٔ قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ْكرتح إعاد٠ صٝاغ١ ايؿكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ ا      -1

 ايعساقٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

إذا ؾؿا٤ بٗا ، )ايػسٚط املػسٚع١ اييت تػرتط ضُٔ عكد ايصٚاز َعترب٠ ػبب اإلٜ       
 غري َػسٚع١ نإ ايػسط باطاًل ٚايعكد صشٝشًا( . تناْ
تٝطري املٗٛز ، ٚايعٌُ ع٢ً تٝطري َساضِٝ أٚصٞ اآلبا٤ ٚاألٚيٝا٤ إىل ضسٚز٠      -2

ايصٚاز ، ست٢ تهٕٛ ض١ًٗ َٝطٛز٠ ق١ًًٝ ايتهًؿ١ ، ٚذيو عًْٛا يًػباب ع٢ً ايٛصٍٛ 
 إىل ايصٚاز ايػسعٞ .

ري١ٜ ٚاإلدتُاع١ٝ مبطاعد٠ ايػباب ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ ايصٚاز ، أٚصٞ املؤضطات اشب     -3
 ؾُطاعد٠ ايػباب ع٢ً ايصٚاز ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ املطاُٖات اإلدتُاع١ٝ األخس٣ .

 ادعٛ ازباَعات ٚاملؤضطات األنادمي١ٝ إىل ضسٚز٠ إدزاز صٛز ايصٚاز املعاصس٠ .     -4

٢ً شٚاز املطٝاز يًٛقٛف ْٛصٞ بإدسا٤ املصٜد َٔ ايدزاضات ايع١ًُٝ ايٛاقع١ٝ ع     -5
 ع٢ً َٛاش١ْ دقٝك١ بني َٓاؾع٘ َٚؿاضدٙ يًؿسد ٚاجملتُع .
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 املصادر                                   

 القرآٌ اللرٓه

 أّاًل : املعاجه
ازبص٤ ايجايح ، ايطبع١  َعذِ َكاٜٝظ يػ١ ، أبٞ اسبطني أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا ،     -1

 . 1970ؿ٢ ، ايجا١ْٝ ، غسن١ َٚطبع١ َصط

 . 4إبٔ َٓعٛز ، يطإ ايعسب ، ز      -2

 ثاىًٔا : اللتب
ضبه١ُ ايتُٝٝص ، َطبع١ أضعد ،  يف قطا٤إبساِٖٝ املػاٖدٟ ، املباد٤ٟ ايكا١ْْٝٛ      -1

 . 1989بػداد ، 

 .، املٗٓد : اجملًظ ايعًُٞ عبدايسشام بٔ ْاؾع ، املصٓـ أبٛبهس      -2

 ٜد ، ضٓٔ إبٔ َاد٘ ، داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ .أبٛ عبداهلل ضبُد بٔ ٜصإبٔ َاد٘      -3

أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ عُس بٔ أمحد ايداز قطين ، ضٓٔ ايداز قطين ، َؤضط١ ايسضاي١      -4
 ٖـ . 1424، بريٚت ، 

أمحد بٔ اسبطني بٔ عًٞ بٔ َٛض٢ ايبٝٗكٞ ، ايطٓٔ ايهرب٣ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ،      -5
 ٖـ . 1424بريٚت ، 

ايهبٝطٞ ، األسٛاٍ ايػدص١ٝ يف ايؿك٘ ٚايكطا٤ ٚايكإْٛ ، ازبص٤  ايدنتٛز أمحد     -6
 األٍٚ.

إسطإ ضبُد عاٜؼ ايعتٝيب ، أسهاّ ايتعدد يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ ، َطابع األزش      -7
 . 1997، األزدٕ ، ايطبع١ األٚىل ، 

١َٝ دنتٛز أَري عبدايعصٜص زصسص ، األْهش١ ايؿاضد٠ املٓٗٞ عٓٗا يف ايػسٜع١ اإلضال     -8
 . 2012، َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖس٠ ، 

 . 2ز  ا.د.أمحد اسبذٞ ايهسدٟ ، حبٛخ ٚؾتا٣ٚ ؾك١ٝٗ َعاصس٠ ،     -9
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أبٛبهس نسِٜ ، ايبطالٕ ٚايؿطاد يف عكد ايصٚاز ، داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ ، َصس  بؤكان -10
 ،2012 . 

ىل ، داز ذبطني بريقداز ، األْهش١ املٓٗٞ عٓٗا يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ، ايطبع١ األٚ  -11
 . 2007إبٔ سذس ، دَػل ، 

ايدنتٛز شبري َصطؿ٢ سطٔ ، ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يعكد ايصٚاز ، ايطبع َؤضط١   -12
 . 2010محدٟ يًطباع١ ٚايٓػس ، ايطًُٝا١ْٝ ، 

ايػٝذ عادٍ أمحد عبداملٛدٛد ، األْهش١ ايؿاضد٠ يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ ، داز  -13
 .2005، ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 

بٔ ٜٛضـ املطًل ، ايصٚاز ايعسيف ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، داز ايعاص١ُ ، عبداملًو  -14
 . 2009املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ، 

١ٝٗ ٚإدتُاع١ٝ عبداملًو بٔ ٜٛضـ بٔ ضبُد املطًل ، شٚاز املطٝاز دزاض١ ؾك -15
 ٖـ . 1423يعبٕٛ ، زٜاض ، ْٚكد١ٜ ، داز إبٔ 

بع١ ، ازبص٤ ايسابع ، داز عبدايسمحٔ ازبصٜسٟ ، نتاب ايؿك٘ ع٢ً املراٖب األز -16
 . 1969اإلسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت ، 

، ْهاح املطٝاز ٚأسهاّ األْهش١ احملس١َ ،  ايدَػكٞ عسؾإ بٔ ضًِٝ ايعػا سط١ْٛ -17
 . 2002املهتب١ ايعصس١ٜ ، بريٚت ، ايطبع١ األٚىل ، 

يط١ٓ  188بساِٖٝ ايهسباضٞ ، غسح قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ زقِ ضبُد إعًٞ  -18
 . 1989/ املعدٍ ، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ، بػداد ،  1959

اإلَاّ عال٤ايدٜٔ أبٞ بهس بٔ َطعٛد ايهاضاْٞ اسبٓؿٞ ، بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب  -19
 . 2003ايػسا٥ع ، ازبص٤ ايجايح ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

َطبع١  ، 1959يط١ٓ  ١188 ، غسح قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ زقِ خسٚؾعال٤ايدٜٔ  -20
 . 1962ايعاْٞ ، بػداد ، 

ايهتاب  ض٤ٛ األغكس ، أسهاّ ايصٚاز يفاهلل األضتاذ ايدنتٛز عُس ضًُٝإ عبد -21
 . 2012ٚايط١ٓ ، ايطبع١ ايسابع١ ، داز ايٓؿا٥ظ ، األزدٕ ، 
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١ األضتاذ ايدنتٛز ؾازٚم عبداهلل نسِٜ ، ايٛضٝط يف غسح قإْٛ األسٛاٍ ايػدصٝ -22
، ايطًُٝا١ْٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ،  يادطارَطبع١ ،  1959يط١ٓ  188ايعساقٞ زقِ 

2015 . 

ٚسهُ٘ يف ايػسٜع١  ؾتح اهلل ضبُدأَني ٚخطس محد زضٍٛ ، شٚاز املطٝاز -23
 . 2012اإلضال١َٝ ، حبح َكدّ إىل َعٗد ايعًّٛ اإلضال١َٝ ، زاْٝ٘ ، 

ز ، دا 3ايدٜٔ ضبُد بٔ عبدايٛاسد )إبٔ اهلُاّ( ، غسح ؾتح ايكدٜس ، ز  غٝذ نُاٍ -24
 إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت .

أبٛ َايو نُاٍ ايدٜٔ بٔ ايطٝد ضامل ، صشٝح ؾك٘ ايط١ٓ ، ازبص٤ ايجايح ، املهتب١  -25
 . 2003ايتٛؾٝك١ٝ ، ايكاٖس٠ ، 

احملاَٞ ضبطٔ ْادٞ ، غسح قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ، ايطبع١ األٚىل ، َطبع١  -26
 . 1962ايسابط١ ، بػداد ، 

إبساِٖٝ ايصملٞ ، أسهاّ ايصٚاز ٚايطالم يف ايؿك٘  ايربٚؾٝطٛز ايدنتٛز َصطؿ٢ -27
 . 2010، أزبٌٝ ، اإلضالَٞ املكازٕ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، املطبع١ ٥ازاع 

ايدنتٛز َصطؿ٢ اشبٔ ٚايدنتٛز َصطؿ٢ ايبػا ، ايؿك٘ املٓٗذٞ ، اجملًد ايجاْٞ ،  -28
 . 2013داز ايكًِ ، دَػل ، ايطبع١ ايسابع١ عػس ، ض١ٓ 

أبٛ عبداهلل ايبدازٟ ، صشٝح ايبدازٟ ، داز ايطسم ايٓذا٠ ، ضبُد بٔ إمساعٌٝ  -29
 ٖـ . 1422بريٚت ، 

ضبُد بٔ عٝط٢ بٔ ضٛز٠ بٔ َٛض٢ ايرتَرٟ ، ضٓٔ ايرتَرٟ ، َطبع١ َصطؿ٢  -30
 ٖـ . 1395ايباب اسبًيب ، َصس ، 

 . 2005اإلَاّ ضبُد أبٛ شٖس٠ ، األسٛاٍ ايػدص١ٝ ، داز ايؿهس ايعسبٞ ، ايكاٖس٠ ،  -31

طعدٟ ، غسح قإْٛ األسٛاٍ ُد سطٔ نػهٍٛ ٚايكاضٞ عباع ايضٞ ضبايكا -32
 . 2011ايػدص١ٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ ، بػداد ، 

َٓصٛز بٔ ٜٛضـ ايبٗٛتٞ ، ايسٚض املسبع غسح شاد املطتٓكع ، داز ايهتب  -33
 . 2005ايعسبٞ ، بريٚت ، 

٤ ايتاضع ، ايطبع١ ايسابع١ ايدنتٛز ٖٚب١ ايصسًٝٞ ، ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚأديت٘ ، ازبص -34
 . 1997َعدي١ ، داز ايؿهس ، دَػل ، 
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 ثالجًا : املتٌْ القاىْىٔة 
 ٚتعدٜالت٘ . 1959يط١ٓ  188قإْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايعساقٞ زقِ      -1

 . 1953يط١ٓ  59قاْٛ األسٛاٍ ايػدص١ٝ ايطٛزٟ زقِ      -2

 رابعًا : مْاقع اإلىرتىٔت
  ْكاًل عٔ َٛقع املطًِ ْٝت 15( ص 467ضس٠ ، ايعدد )َكاب١ً َٓػٛز٠ يف صب١ً األ     -1

(www – ALMOSLLM-NET l MOSLIM FILES l ZAWAJ l MISIR – HTMI) . 

 أ.د.عًٞ أبٛ ايبصٌ ، شٚاز املطٝاز ٚايصٚاز ايعسيف ، ْكاًل عٔ َٛقع غبه١ األيٛن١       -2
              (www.alukah.net) . 

 .ْد٠ٚ تًؿص١ْٜٝٛ َد١ْٚ ع٢ً اإلْرتْٝت ، يف َٛقع بإضِ ايدنتٛز ٜٛضـ ايكسضاٟٚ      -3

بني اإلباس١ ٚايتشسِٜ ،  د.أبٛ ايكاضِ خًٝؿ١ ايعا٥ب ، َكاي١ بعٓٛإ شٚاز املطٝاز     -4
، ْكاًل عٔ  2015ْٚػس يف صب١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػسع١ٝ ، ايعدد ايطابع ، عاّ 

 ( .zu.edu.lyَٛقع )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/
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 الفَرس                                
 ايصؿش١                                                                                    املٛضٛع

                                                       1                                                                                          املكد١َ
 3                                                   املبشح األٍٚ : عكد ايصٚاز صشت٘ ٚبطالْ٘
 3                                                   املطًب األٍٚ : عكد ايصٚاز أزناْ٘ ٚغسٚط٘

 3                                                                عكد ايصٚازايؿسع األٍٚ : تعسٜـ 
 6                                                                ايؿسع ايجاْٞ : أزنإ عكد ايصٚاز
 7                                                               ايؿسع ايجايح : غسٚط عكد ايصٚاز

 7                                                       أٚاًل : ايػسٚط املٛضٛع١ٝ ) ايػسع١ٝ (
 15                                                                 ثاًْٝا : ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ يًعكد

 15                                                                         ايػسٚط املكرت١ْ بايعكد
 17                                         املطًب ايجاْٞ : عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚغري ايصشٝح

 17                                                     ايؿسع األٍٚ : عكد ايصٚاز ايصشٝح ٚآثازٙ
 17                                                                     أٚاًل : عكد ايصٚاز ايصشٝح

 18                                                               ثاًْٝا : آثاز عكد ايصٚاز ايصشٝح
 21                                                       ايؿسع ايجاْٞ : عكد ايصٚاز غري ايصشٝح

 21                                                                 أٚاًل : عكد ايصٚاز غري ايصشٝح
 24                                                          ثاًْٝا : آثاز عكد ايصٚاز غري ايصشٝح

 29                                                 املبشح ايجاْٞ : شٚاز املطٝاز ْػأت٘ ٚآثازٙ
 29                                                املطًب األٍٚ : تعسٜـ شٚاز املطٝاز ْٚػأت٘

 29                                           ايؿسع األٍٚ : تعسٜـ شٚاز املطٝاز يػ١ً ٚإصطالسًا
 32                                           اب ظٗٛزٙايؿسع ايجاْٞ : ْػأ٠ شٚاز املطٝاز ٚأضب

                                                          32                                                                              ْػأ٠ شٚاز املطٝاز
 33                                                               أضباب ْػأ٠ ظٗٛز شٚاز املطٝاز

 35                    املطًب ايجاْٞ : َكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايػسعٞ ٚايعسيف ٚايكاْْٛٞ
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 35                                           ايؿسع األٍٚ : َكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايػسعٞ
 36                                             بايصٚاز ايعسيفاز املطٝاز ايؿسع ايجاْٞ : َكاز١ْ شٚ

 37                                          ايؿسع ايجايح : َكاز١ْ شٚاز املطٝاز بايصٚاز ايكاْْٛٞ
   39                                                    املطًب ايجايح : سهِ شٚاز املطٝاز ٚآثازٙ

 39                                                                ايؿسع األٍٚ : سهِ شٚاز املطٝاز
 39                                        أٚاًل : ايكا٥ًٕٛ باإلباس١ أٚ اإلباس١ َع ايهسا١ٖٝ ٚأديتِٗ

 42                                                                     ثاًْٝا : ايكا٥ًٕٛ بعدّ اإلباس١
 45                                 ثايجًا : املتٛقؿٕٛ عٔ اإلؾتا٤ بتشًٌٝ أٚ ذبسِٜ شٚاز املطٝاز

 45                                                                 َٛقـ ايكإْٛ َٔ شٚاز املطٝاز
 46                                                                 آثاز شٚاز املطٝازايؿسع ايجاْٞ : 

 48                                                                                             اشبامت١
 48                                                                                       اإلضتٓتادات

 49                                                                                          اإلقرتاسات
 50                                                                                            املصادز


