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 امللخص:                                                                

هت ألام، هظا في خاٌ وىن ؤلاهجاب للض جلغع قغكا أن اليؿب لجهت ألاب ًثبذ بالفغاف، وبالىالصة لج   

ػبُلُا، مً زالٌ اللالكت الؼوحُت، وباالجصاٌ الجيس ي بحن الؼوححن، وإلاا اؾخدضزذ أؾالُب أزغي لئلزصاب 

الصىاعي ٌلمض الىاؽ ئلحها بغُت الحصٌى كلى الىلض، فان جلً ألاؾالُب أزاعث حؿاؤالث في قأن جدضًض وؿب اإلاىلىص 

أم كلى خض ؾىاء.مً حهت ألاب، ومً حهت ألاأ

أكىضما ًخضزل كىصغ أحىبي في كملُتي ؤلازصاب أو ؤلاهجاب. -بصفت زاصت –وجخللض اإلاكيلت 

بدث ألاخيام الخاصت باإلاىلىص بالخللُذ  وهـغا ألهمُت اإلاىطىق فلض حاء هظا البدث لُجُب كً جلً الدؿاؤالث، ٍو

 الصىاعي.

 ألام البضًلت، الللم.اإلاىلىص، : الخللُذ الصىاعي، ؤلازصاب، وؿب الكلماث املفخاحيت

Abstract:  

           In Islam, the fatherhood relation is assigned to the father based on the conjugal 

relationship, and motherhood is assigned by procreation or delivery. This when the birth is 

natural from an official marriage and a normal sexual relationship between the wife and the 

husband. However, the modern techniques for the artificial fertilizing have evoked new 

questions regarding the parentage of the child to both father's and mother's sides. 

The problem becomes more complicated, especially when a foreign element is involved in the 

fertilizing or the procreation processes. 

Because of the importance of the subject this paper tries to answer those open questions and 

investigates the judgments regarding a baby born as a result of an artificial fertilizing. 

Keywords: artificial insemination, fertilization, the parentage of the child, alternative 

motherhood, infertility. 
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 جمهيذ 

لت في ئهجاب الظٍع لىم مىهج الكَغ ت لؤلخيام الكغكُت، ٍو ت حلخبر اإلادافـت كلى اليؿل مً اإلالاصض الظغوٍع

آلاصمُت كلى طبؽ ألاصٌى وألاوؿاب وصُاهتها مً الازخالغ، وحللها ممحزة في أفغاصها وقلىبها، والاعجفاق بها كً 

ت الحُىاهُت التي ال جمحز فحها بحن أصل وفغق، كاٌ حلالى:) وهللا حلل لىم مً أهفؿىم أػواحا وحلل لىم  مؿخىي الظٍع

أ[.72لىدل:مً أػواحىم بىحن وخفضة وعػكىم مً الؼُباث( ]ا

مما أولم هللا ؾبداهه به كلى كباصه، خُث بها ًفؼغ آلاباء الىباع كلى عكاًت أبىائهم  -هظه –وعابؼت اليؿب 

) وهى  الصغاع، وبها جيكأ اإلادبت واإلاىصة بحن أػغاف اللغابت الىاقئت كً لحمت اليؿب، وفي طلً ًلٌى عبىا كؼ وحل:

أ[.54ووان عبً كضًغا( ]الفغكان:الظي زلم مً اإلااء بكغا فجلله وؿبا وصهغا 

دفـها مً  وللض أخاغ الكاعق الحىُم هظه الغابؼت بغكاًخه وكىاًخه، فىطم لها مً ألاخيام ما ًظبؼها ٍو

للمغأة اإلاؼللت  صالفؿاص والاهدالٌ والاطؼغاب؛ فضكا ؤلاؾالم ئلى الؼواج، وحلله ؾببا لثبىث اليؿب، وقغق الاكخضا

الخبجي، وأمغ بيؿبت ألابىاء ئلى آبائهم الحلُلُحن، زم كفى كً هفي اليؿب الصحُذ واإلاخىفى كجها ػوحها، وخـغ 

أًما امغأة أصزلذ كلى كىم مً لِـ مجهم عحل جحض ولضه  وهى ًىـغ ئلُه »وكؼله، فلاٌ صلى هللا كلُه وؾلم:

ً أ.(1)«اخخجب هللا كىه وفضحه كلى عؤوؽ ألاولحن وآلازٍغ

أؾباب مغصها ئلى الللاء الؼبُعي الكغعي بحن الغحل واإلاغأة، وخحن ٌلمض ئلى  وللض عجب ؤلاؾالم زبىث اليؿب كلى

فان زمت مكىالث جؼغح هداٌو ؤلاحابت كجها في هظا البدث، مً جلً  -لؿبب أو آلزغ –الؼغق الصىاكُت لئلهجاب 

ا هي الؼغق الجاةؼة وغحر م ما خىم الخللُذ الصىاعي؟؟ ألاؾئلت: ما خىم الاؾخلاهت بالغخم الـئر في الىالصة الصىاكُت

ما هى وؿب اإلاىلىص بالخللُذ  ظت امغأة غحر ػوححن ػها؟ُهل ٌلخبر الخللُذ الصىاعي بماء الغحل وبِ الجاةؼة فُه؟

 الصىاعي؟

أوكض حاء هظا البدث في زالزت مباخث هم ًلي:

: عكاًت ؤلاؾالم لليؿب وخفـه. أاإلابدث ألاٌو

: مباصب زبىث اليؿب.    أاإلاؼلب ألاٌو

أاإلاؼلب الثاوي: أؾباب وػغق زبىث اليؿب.   

أاإلابدث الثاوي: أخيام الخللُذ الصىاعي.

: حلٍغف الخللُذ الصىاعي.    أاإلاؼلب ألاٌو

أاإلاؼلب الثاوي: أهىاق الخللُذ الصىاعي وخىم ول هىق.   

أاإلاؼلب الثالث: خىم الغخم الـئر )الغخم اإلاؿخأحغة(.   

ألى الخللُذ الصىاعي اإلادّغم قغكا.اإلابدث الثالث: ألاخيام اإلاترجبت ك

: خىم جللُذ بِ    أظت اإلاغأة بماء غحر ػوحها.ُاإلاؼلب ألاٌو

أاإلاؼلب الثاوي: خىم وؿب مىلىص ألام البضًلت )الغخم الـئر(.   

                                                           
غة. - 1  عواه أبى صاوص واليؿاتي وابً ماحت والحاهم كً أبي هٍغ
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أاملبحث ألاول: رغاًت إلاسالم للنسب وحفظه

ٌأ ت لؤلخيام الكغكُت، وؾىداو ئبغاػ خلُلت هظه اإلادافـت  حلض اإلادافـت كلى اليؿل مً اإلالاصض الظغوٍع

أوأوحهها مً زالٌ اإلاؼالب الخالُت:

 املطلب ألاول: مبادئ ثبىث النسب

م في اؾخيباغ ألاخيام الكغكُت لصىع ؤلاهجاب الصىاعي، وهظا زبىث  ؾىلغض ألهم اإلاباصب التي جىحر الؼٍغ

أاليؿب ئلى حهت ألاب أو ألام.

أ :شزغيتضزورة إلابلاء غلى الشواج كسنت فطزيت و  أوال:

الؼواج مً فؼغة هللا التي فؼغ الىاؽ كلحها، هما أهه طغوعة احخماكُت عكاها ؤلاؾالم، وبجى كلحها ألاخيام،    

وحلل الكاعق مً أغغاطه جدصحن الفغوج، وجدلُم الؿىً واإلاىصة، وهظا طمان اليؿل، ًلٌى هللا حلالى:) ومً آًاجه 

وحلل بِىىم مىصة وعخمت ئن في طلً آلًاث للىم ًخفىغون( ) الغوم: أن زلم لىم مً أهفؿىم أػواحا لدؿىىىا ئلحها 

هى ؤلاػاع الكغعي والؼبُعي لئلهجاب والخيازغ، كاٌ ؾبداهه:)هى الظي زللىم مً هفـ واخضة  -ئطن –فالؼواج ، (21

ئن ءاجُدىا وحلل مجها ػوحها لِؿىً ئلحها فلما حغكاها خملذ خمال زفُفا فمغث به فلما أزللذ صكىا هللا عبهما ل

ً( ) ألاكغاف: أ(.189صالحا لىيىهً مً الكاهٍغ

م الىخُض اإلالبٌى قغكا للخىاؾل ئال ما اؾخثىاه الكغق مً كبُل  والؼواج، ومً زالله الخللُذ الؼبُعي هى الؼٍغ

 ؤلاعجاػ؛ هداٌ ًحي، وكِـ، فلض ولضا بمعجؼة، ئط ولض كِس ى كلُه الؿالم مً غحر أب، خُث وعص في اللغآن أن أمه

ى وىن لي غالم ولم ًمؿؿجي بكغ ولم أن بغُا، كاٌ هظلً كاٌ عبً هى كلي هحن، ولىجلله ءاًت للىاؽ 
ّ
كالذ:) أو

م:  ا بلض أن بلغ مً الىبر كخُا وواهذ ػوحخه كاكغا:) كاٌ 22، 21وعخمت مىا ووان أمغا ملظُا( ]مٍغ [، وولض ًحي لؼهٍغ

ى ًيىن لي غالم وواهذ امغأحي كاكغا وكض بلغ
ّ
ذ مً الىبر كخُا كاٌ هظلً كاٌ عبً هى كلي هحن وكض زللخً مً عب أو

م: أ[.9، 8كبل ولم جً قِئا( ]مٍغ

م (1)فضلذ آلاًاث الؿابلت كلى أن الىلض هى زمغة الاجصاٌ الجيس ي بحن الؼوححن  ، وهظا الاجصاٌ الجيس ي ـ بالؼٍغ

ٌلخبر ـ أًظا ـ الخلبحر اإلاخباصٌ كً الؼبُعي بحن الؼوححن ـ فظال كً وىهه اإلاؿلً ألاصىن لحفف اليؿب وصحخه،

أ.(2)الحب والخىاصل الغوحي والىفس ي، وبالخالي قُىق الؿلاصة وخصٌى الؿىً وصوام اللكغة بحن الؼوححن

بىاء كلى ما ؾبم فان أي ئهجاب ٌلخمض كلى غحر ماء الؼوححن، وغحر وكاء الحمل لضي الؼوحت هى ئهجاب ًسالف فؼغة 

لت للخيازغ، واجساطه مؿليا صاةما لئلهجاب ًسلف  هللا التي فؼغ الىاؽ كلحها وؾيخه في الخلم، ًدغم اكخماصه ػٍغ

أاإلاؿلً الفؼغي والؼبُعي.

                                                           
 .1815، ص:3، وابً هثحر، جفؿحر اللغآن اللـُم، ج:84، ص:6اللغػبي، الجامم ألخيام اللغآن، ج: - 1
 .159مض قغف الضًً، هىضؾت ؤلاهجاب والىعازت في طىء ألازالق والكغاتم، ص:أخ - 2
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لت ؤلاؾالمُت وحب اكخباع طلً  (1)وإلاا وان ؤلاهجاب غغطا أؾاؾا للؼواج، واإلادافـت كلُه ملصضا مً ملاصض الكَغ

لً ألاخيام ئلى جدلُم اليؿل وجيازغه؛ مً طلً اكخباع كىض بدث بلع اإلاؿاةل التي جخللم باإلهجاب، بدُث جضفم ج

الغغبت بحن الؼوححن في ؤلاهجاب مبرعا مله كالج بلع ألامغاض، أو ئػالت بلع اللىاةم التي جدٌى صون جدلُم جلً 

أالغغبت، هما ًغزص في بلع ما وان مدـىعا؛ هىكف كىعة اإلاغأة لظلً اللالج، أو ئحغاء جلىُت جللُذ ًبُدها الكغق.

أ:املحافظت غلى النسل ثانيا:

م الؿفاح،  م الىياح، وجدٍغ حلخبر اإلادافـت كلى اليؿل مً اليلُاث الخمـ، وعجب الكاعق أخياما كلى طلً؛ مجها حكَغ

) وهللا حلل لىم مً أهفؿىم أػواحا وحلل لىم مً أػواحىم بىحن وخفضة وعػكىم مً الؼُباث  كاٌ هللا حلالى:

) ًا ملكغ الكباب مً  [، وكاٌ الىبي صلى هللا كلُه وؾلم:72 هم ًىفغون( ]الىدل: أفبالباػل ًإمىىن وبىلمت هللا

ه له وحاء(
ّ
ه أغع للبصغ وأخصً للفغج، ومً لم ٌؿخؼم فللُه بالصىم فاه

ّ
، (2)اؾخؼاق مىىم الباءة فلُتزوج فاه

م الؼها:وكاٌ هللا حلا، (3)«جؼوحىا فاوي ميازغ بىم ألامم...»أوكاٌ صلى هللا كلُه وؾلم:  ) وال جلغبىا الؼها ئهه  لى في جدٍغ

أ[.32وان فاخكت وؾاء ؾبُال( ] ؤلاؾغاء:

ً ئلى بظٌ الجهض  م الؼواج مما ًدفف اليؿل ليىن وؿب الىلض ال ًثبذ ئال به، ألامغ الظي ًضفم ألابٍى وئهما وان حكَغ

أفي جغبِخه واإلادافـت كلُه.

لاجه خفف اليؿل ؾىاء كبل الؼواج أو بلض، فدث ألاػواج كلى خؿً ازخُاع الؼوحاث،  وللض عاعى ؤلاؾالم في حكَغ

جىىذ اإلاغأة ألعبم: إلاالها ولحؿبها ولجمالها ولضًجها فاؿفغ بظاث »أوجغبُت الىلض بلض ؤلاهجاب، فلاٌ صلى هللا كلُه وؾلم: 

أ.(4)«الضًً جغبذ ًضان

وئن  –أؾاؽ الضًً، فلض وعصث أخاصًث هثحرة  ولئن وان الحضًث الؿابم ًضكى ألاػواج ئلى ازخُاع أمهاث أوالصهم كلى

أجضكى ئلى ازخُاع الؼوحاث كلى أؾاؽ ألاصل والكغف مجها: -ئال أجها خؿىت لخلضص ػغكها –واهذ طلُفت بمفغصها 

ئًاهم وزظغاء الضمً، »أخضًث أبي ؾلُض الخضعي عض ي هللا كىه كاٌ: كاٌ عؾٌى هللا صلى هللا كلُه وؾلم: -1

أ.(5)«ًا عؾٌى هللا، كاٌ: اإلاغأة الحؿىاء في مىبذ الؿىء كالىا وما زظغاء الضمً

 «.جسحروا لىؼفىم واهىدىا ألاهفاء»أكً كاتكت عض ي هللا كجها كالذ: كاٌ عؾٌى هللا صلى هللا كلُه وؾلم: -2

وبىاء كلُه فاهه ئطا فخذ للىاؽ مً الاهدكافاث في مجاٌ الؼب ما ًفض ي ئلى ػغق ؤلاهجاب والخيازغ جلغي هظا اإلالصض 

لت جدافف كلُه؛ وهى اإلادافـت كلى اليؿل، أو جظلفه مىم اؾخلمالها وخغم جضاولها. أاللـُم الظي حاءث الكَغ

                                                           
 .8، ص:2الكاػبي، اإلاىافلاث، ج: - 1
، ومؿلم في صحُده، هخاب: الىياح، 5065عكم:  ،26، ص: 3ج: عواه البساعي في صحُده، هخاب: الىياح، باب: مً لم ٌؿخؼم الباءة فلُصم،  - 2

 .1/1400عكم: ، 1018، ص: 2ج: ذ هفؿه ئلُه ووحض مإهت، باب: اؾخدباب الىياح إلاً جاك
، وأبى صاصوص، هخاب: الىياح، باب : الىهي كً جؼوج مً لم ًلض مً اليؿاء، 1846ؾجن ابً ماحت، هخاب الىياح، باب: ما حاء في فظل الىياح، عكم: - 3

 .13457، والبحهلي في الىبري، هخاب الىياح، باب: الغغبت في الىياح، عكم:2050عكم:
 .53/1466، ومؿلم، هخاب: الغطاق، باب: اؾخدباب هياح طاث الضًً،عكم:1009عواه البساعي، هخاب الىياح، باب:ألاهفاء في الضًً، عكم: - 4
 .96، ص: 2مؿىض الكهاب اللظاعي، باب: ئًاهم وزظغاء الضمً، ج:  - 5
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 :ثالثا: حفظ النسب وضبطه

ت حكُم اإلادبت بحن أػغافها، جدع اللىي الىبحر كلى عكاًت الؼفل  للض أوحض هللا الغخُم اللؼُف بحن زلله عابؼت كٍى

أ[.54ظي زلم مً اإلااء بكغا فجلله وؿبا وصهغا ووان عبً كضًغا( ] الفغكان:الصغحر، ًلٌى ؾبداهه:) وهى ال

ب أن جصان، وخغض الكاعق كلى جوللض خفف الكغق  اللغض واليؿب فجلله مً اليلُاث واإلالاصض اللـمى التي ً

م الىخُض إلزباث اليؿب، فلاٌ صلى هللا كلُه »أ وؾلم: ئزباث اليؿب وعفم الكً فُه فجلل الؼواج الصحُذ الؼٍغ

، هما خغم ؤلاؾالم الخبجي، وعفع أن ًيىن ؾببا إلزباث اليؿب فلاٌ حلالى:) وما (1)«الىلض للفغاف ولللاهغ الحجغ

أ[.4حلل أصكُاءهم أبىاءهم( ]ألاخؼاب:

وجمدُصا لليؿب مً ول قاةبت أوحب الكغق اللضة كلى اإلاؼللت كاٌ حلالى:)واإلاؼللاث ًتربصً بأهفؿهً زالزت كغوء، 

أ[.228مً باهلل والُىم آلازغ( ]البلغة:إأدل لهً أن ًىخمً ما زلم هللا في أعخامهً ئن هً ًوال ً

ىه، خّغم ؤلاؾالم الؼها  ولىلاء الخلُت ألاولى التي ًخيىن مجها ؤلاوؿان )الىؼفت( وجدغعها مً أؾباب الكً ومصاصع جيٍى

خيام ما ًجلل مجزلت ألامىمت وألابىة مدفىؿت هما قغق ؤلاؾالم مً ألاأ، (2)واللظف، وحمُم الظعاتم اإلاىصلت ئلحهما

ً باليؿل، وطل ذ، أو اطؼغبذ، ومً اإلاللىم أن فمىغمت؛ ئط ال ًمىً أن ًدافف كلى اليؿب ئطا وهىذ كالكت ألابٍى

ً ووعازت، وبأمه صلخان:  أول مىلىص له بأبُه صلت جيٍى

ً والىعازت، وأصلها البُِظت مجها. أألاولى: صلت الخيٍى

أت الحمل والىالصة، وأصلها عخمها.الثاهُت: صل

ه. أوكلى أؾاؽ هظه الصالث عجبذ ألاخيام الكغكُت بحن الىلض وأبٍى

وبىاء كلُه فان ول جلىُت ٌلمض ئلحها في ئهجاب الىلض جلغي هظه الحلاةم، وتهضع هظا اإلابضأ جدغم قغكا، هما ئطا جفغكذ 

ً والىعازت مً امغأة، وصلت الحمل والىالصة مً أزغي، مما صلخا الىعازت والىالصة بحن امغأجحن؛ خُث جيىن صلت الخيٍى

أ.(3)ًثحر مكيلت جدضًض ألام الحلُلُت لهظا الىلض

أاملطلب الثاني: أسباب وطزق إثباث النسب

ؾباب ؾىاء مً حاهب ألاب أو ألام، أما كً ؾبب زبىث وؿب الىلض ألمه فهى والصتها له، فمً جلضه ألليؿب 

. بىاء كلى (4)حاءث الىالصة مً ػواج صحُذ أو فاؾض أو هدُجت وغء بكبهت أو حاءث به مً ػهااإلاغأة ًيؿب ئلحها ؾىاء 

                                                           
 .282، ص: 2ج: عواه أبى صاوص في ؾيىه، هخاب: الؼالق، باب:  الىلض للفغاف،  - 1
 .230أخمض قغف الضًً، هىضؾت ؤلاهجاب والىعازت في طىء ألازالق والكغاتم، ص:  - 2
 .161اإلاغحم الؿابم، ص: - 3
 .7249، ص: 10وهبت الؼخُلي، الفله ؤلاؾالمي وأصلخه، ج:  - 4
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أما زبىث وؿب الابً مً أبُه فحرحم ئلى واخض مً ، (1)أن الىلض زلم مً مائها، وجيىن في عخمها وحغظي مً صمها

أألاؾباب الخالُت:

، وطلً بأن جيىن خالال للغحل (2)«للفغاف ولللاهغ الحجغالىلض »أللىله صلى هللا كلُه وؾلم: أوال: الفزاش الصحيح:

كترغ لثبىث اليؿب بىاء كلى الؼواج الصحُذ: أن ًيىن الؼوج ممً ًخصىع  الظي اجصل بها بىاء كلى كلض صحُذ، َو

مً  ، فال ًثبذ اليؿب(3)مىه الحمل كاصة بأن ًيىن بالغا كىض اإلاالىُت والكافلُت، أو مغاهلا كىض الحىفُت والحىابلت

جب أن ًأحي الىلض لؿخت أقهغ كلى ألاكل مً وكذ الللض.  الصغحر غحر البالغ، ٍو

وهى قغغ مخفم كلُه بحن الفلهاء، وئهما خصل الخالف في  -بلض الللض –هما ٌكترغ ئميان الخالقي بحن الؼوححن 

ؿً واللاصة، وئميان الىغء، اإلاغاص مً الخالقي؛ فظهب حمهىع الفلهاء ئلى أن اإلاغاص هى ئميان الخالقي بالفلل والح

أ.(4)وزالف الحىفُت فاقترػىا ؤلاميان  اللللي

كترغ لثبىث اليؿب بالؼواج ، (5)ٌلخبر الؼواج الفاؾض في ئزباث اليؿب والؼواج الصحُذ :ثانيا: الشواج الفاسذ َو

أالفاؾض زالزت قغوغ:

أأن ًيىن الغحل ممً ًخصىع مً الحمل، فال ًثبذ مً صغحر، وال مجبىب. -أأ

 ًخم الضزٌى باإلاغأة كىض الجمهىع، أو ًسخلي بها كىض اإلاالىُت. أن -أب

، فلى ولضث اإلاغأة ولضا كبل مض ي ؾخت أقهغ   -كلى ألاكل  –أن جلض اإلاغأة بلض ؾخت أقهغ  -أث ش الضزٌى مً جاٍع

 .(6)مً الضزٌى ال ًثبذ وؿبه مً الغحل

ػوحخه، فان أجذ اإلاغأة بىلض بلض مض ي ؾخت هأن ًؼأ الغحل امغأة ًجضها كلى فغاقه فُـجها  :ثالثا: الىطء بشبهت

أقهغ أو أهثر مً وكذ الىغء زبذ وؿبه مً الىاػئ للخأهض أن الحمل مىه، وئن أجذ به كبل مض ي ؾخت أقهغ، ال 

 .(7)ًثبذ اليؿب فُه، للخأهض أن الحمل خضر كبل طلً، ئال ئطا اصكاه  زبذ وؿبه مىه

كترغ في ؤلاكغاع مً هاخُت أن ًيىن باإلكغا  -أًظا–ًثبذ اليؿب : رابػا: إلاكزار ع بأن ًلّغ شخص بأن آزغ هى ابىه، َو

كترغ مً هاخُت زاهُت أن ًخصىع أن ًىلض  اإلالغ له مجهٌى اليؿب، فال ًصح ؤلاكغاع ببىىة مً وان له أب مللىم، َو

ح اإلالغ بأن البىىة أال ًصغأ -أًظا –للملغ مثل اإلالغ له باليؿب؛ بأن ًيىن فاعق الؿً بُجهما مللىال، هما ٌكترغ 

                                                           
 .231والىعازت في طىء ألازالق والكغاتم ، ص: أخمض قغف الضًً، هىضؾت ؤلاهجاب - 1
جه،  ؾبم - 2  .5ص: جسٍغ
، 3، والياؾاوي، بضاتم الصىاتم، ج:396، ص:2وما بلضها، والكغبُجي مغجي اإلادخاج، ج: 352، ص:2ابً عقض، بضاًت اإلاجتهض وجهاًت اإلالخصض، ج: - 3

أوماجلضمها. 428، ص:7، وابً كضامت، اإلاغجي، ج:211ص:

 ؾىت كىض الحىفُت، أو ككغ ؾىىاث كىض الحىابلت.
 بلت.اإلاغاحم الؿا - 4
 .78، ص:19، الىىوي، اإلاجمىق، ج:400، ص:7، وابً كضامت، اإلاغجي، ج:211ابً حؼب، اللىاهحن الفلهُت، ص: - 5
 .7262، ص:10وهبت الؼخُلي، الفله ؤلاؾالمي وأصلخه، ج: - 6
 .216، ص:1اإلاجلـ ألاكلى للكإون ؤلاؾالمُت )اللاهغة( مىؾىكت الفله ؤلاؾالمي، ج: - 7
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فاطا اؾخىفى ؤلاكغاع بالبىىة هظه  (1)هاقئت كً ػها، وئطا وان اإلالغ له مً أهل الخمُحز وحب أن ًصاصق كلى ؤلاكغاع

 .(2)الكغوغ، صح وزبذ وؿب اإلالغ له مً اإلالغ

 خامسا: البينت أو الشهادة:

غأجحن، وهىان كاكضة جلض ي بأهه كىض حلاعض ًثبذ اليؿب بالبِىت أو قهاصة الكهىص؛ وهي قهاصة عحلحن أو عحل وام

سظ بما صلذ كلُه البِىت خُث أجها أكىي مً ؤلاكغاع ًِ أ.(3)ئزباث اليؿب بملخض ى ؤلاكغاع مم ئزباجه بالبِىت فاهه 

أ.املبحث الثاني: أحكام الخلليح الصناعي

 .املطلب ألاول: حػزيف الخلليح الصناعي

م بأهه ؼ هٍغ يىن كاصة في  :كغفه الضهخىع صالح كبض اللٍؼ ) الخلاء الحُىان اإلاىىي بالبُِظت صازل حؿم ألاهثى، ٍو

وهى  -هما ؾجريأ –والظي الخف كلى هظا الخلٍغف هى أهه كاصغ كلى أخض هىكُه ، (4)الثلث ألاكلى مً كىاة اإلابُع(

ظت اإلا وكغفه الضهخىع ؾلُض بً مىصىع مىفلت بأهه:، الخللُذ الضازلي م ـــغأة بغحر الؼ) صمج الحُىان اإلاىىي ببٍى ٍغ

أ.(5)الؼبُعي اإلالخاص ؾىاء في الغخم أو في أهبىب الازخباع زم ئكاصتها ئلى الغخم(

مىً أن ًسخاع هظا الخلٍغف ألازحر ليىهه أقاع ئلى هُفُت الخللُذ الصىاعي وهىكُه. أٍو

لت الؼبُلُت في ؤلاهجاب، وألاصل  -ئطن –فالخللُذ الصىاعي  في جسلم الىلض ئهما ًيىن هى آلالُت البضًلت كً الؼٍغ

لت الؼبُلُت، بأن وحض زلل في  باجداص الؿاةل اإلاىىي كىض الظهغ بالبُِظت كىض ألاهثى، فاطا امخىم الخللُذ بالؼٍغ

لت الصىاكُت لؼلب  الجهاػ الخىاؾلي الظهغي، أو ألاهثىي، ا, ولحهما بؿبب الللم أو كضم ؤلازصاب، فاهه ًلجأ ئلى الؼٍغ

ت. أالظٍع

أاني: أنىاع الخلليح الصناعي وأحكامهاملطلب الث

أالخللُذ الصىاعي الضازلي، والخللُذ الصىاعي الخاعجي. ًىلؿم الخللُذ الصىاعي ئلى كؿمحن:

خم الحصٌى كلى اإلاجي مً الغحل وخلىه في فغج ألاهثى لُصل ئلى البُِظت في كىاة : أوال: الخلليح الصناعي الذاخلي ٍو

لمل كلى جللُدها، وجىخ ً الجُجي الؼبُعيفالىب، َو باح الخللُذ الصىاعي ، (6)مل بلض طلً البُِظت اإلاسصبت الخيٍى ٍو

أالضازلي ئطا جم للالج اولضام الخصىبت بحن الؼوححن في خاٌ كُام كلض الؼوحُت وفم الكغوغ الخالُت:

                                                           
 .397، وأبى ػهغة ألاخىاٌ الصخصُت، ص:7267، ص:10الفله ؤلاؾالمي وأصلخه، ج: وهبت الؼخُلي، - 1
 هفؿه. - 2
 .232،233، وأخمض قغف الضًً، هىضؾت ؤلاهجاب و الىعازت، ص:43، ص:2أخمض ؾالمت، اإلاضزل لضعاؾت اللاهىن، ج: - 3
م، اإلاضزل ئلى كلم ألاحىت الىصفي، ص: - 4 ؼ هٍغ  .197صالح كبض اللٍؼ
 .698، ص:1مىفلت، اإلاىؾىكت الفلهُت والاؾخيؿار البكغي، ج: ؾلُض - 5
بي، ص: - 6 م، اإلاضزل ئلى كلم ألاحىت الىصفي والخجٍغ ؼ هٍغ  .198صالح كبض اللٍؼ
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أالخدلم مً كُام الؼوحُت بحن صاخب الؿاةل اإلاىىي واإلاغأة اإلاغاص جللُدها. -1

 بِب هجاح كملُت الخللُذ.أن ٌغلب كلى ؿً الؼ -2

ت لأن ًيىن الؼبِب الظي ًجغي اللم -3 ُت ومؿاكضوه واللاملىن في اإلاسخبر اإلاسخص بملالجت الحُىاهاث اإلاىٍى

 مً الثلاث.

أن ال ًدخفف بش يء مً مجي الؼوج بلض كملُت الخللُذ؛ بملجى أهه ال ًجىػ الاخخفاؾ بمجي الؼوج بلض وفاجه،  -4

 ما ًفلل الغغب، إلاا ًترجب كً طلً مً مفاؾض.وال ًجىػ ئوكاء بىىن للمجي ه

لخحن: أوئطا جلغع كىض ألاػباء مً أهل الازخصاص أن للخللُذ الصىاعي الضازلي ػٍغ

أن ملالجت الؿاةل اإلاىىي في اإلاسخبراث.وأ: جخم وفله كملُت الخللُذ أمام الؼوححن بضالطزيلت ألاولى

ض أزظ الؿاةل اإلاىىي مً الؼوج وئعؾاله ئلى اإلاسخبر في ؿغوف ػبُت بل  -وفلها –: وجخم كملُت الخللُذ الطزيلت الثانيت

ت الظلُفت، زم جخم  زاصت، وجدذ عكاًت واخخُاغ صكُلحن، زم ٌلالج في اإلاسخبر باػالت الكىاةب، والحُىاهاث اإلاىٍى

 .(1)كملُت الخللُذ بلض طلً

ن ألاؾلىب الثاوي أهجم وأفظل، وئطا جم الخللُذ فان ألاولى أن ًخم الخللُذ باألؾلىب ألاٌو ئال خاٌ حلظعه، أو زبذ أ

وهظا الحىم )ٌلجي حىاػ الخللُذ ، الضازلي باألؾلىب الثاوي، فىاحب أن ًيىن طلً لضي مغهؼ ػبي ئؾالمي مىزىقأ

ً ، وهى كغاع اإلاجمم الفلهي لغابؼت اللالم (2)الصىاعي الضازلي( هى ما طهب ئلُه هثحر مً الفلهاء والباخثحن اإلالاصٍغ

أ، ولجىت الللىم الؼبُت الفلهُت ؤلاؾالمُت ألاعصهُت.(3)ؾالميؤلاأ

لخمض هظا الىىق مً الخللُذ كلى أزظ البُِظت مً اإلاغأة كىض زغوحها مً اإلابُع : ثانيا: الخلليح الصناعي الخارجي َو

صىجُت، أو بلض جدٍغظه بىاؾؼت الللاكحر الؼبُت، وكىض وكذ ؤلابُاض ًخم سحب البُِظت بمؿاكضة اإلاىحاث فىق ال

بىاؾؼت مىـاع البؼً، وبلض سحب البُِظاث مً اإلاغأة  ًجمم في هفـ الىكذ اإلاجي مً الؼوج، وجىطم الحُىاهاث 

ىطم في الؼبم، أو ألاهبىب الظي ًدىي  ت في مؼعكت زاصت، زم ًإزظ ملُمتر واخض مً ؾاةل اإلاؼعكت ٍو اإلاىٍى

بُِظاث، وحلاص البُِظاث ئلى عخم اإلاغأة بلض ًىمحن أو زالزت  (5ئلى  3البُِظاث اإلاللدت، وكاصة ما ًيىن كضصها مً ) 

 .(4)مى فُه همىا ػبُلُاىلخ

دلم مصالح، هما أن له كُىبا ومداطًغ ىدؿب هظا الىىق مؼاًا، ٍو ً في  ،ٍو وللض خصل الخالف بحن الفلهاء اإلالاصٍغ

مه ئطا جم بماء غحر ػوج صاخبت خىمه، ئطا وان اإلاجي والبُِظت مً الؼوححن، في الىكذ الظي اجفلذ ولمتهم ك لى جدٍغ

                                                           
 .150كمغ غاهم، أخيام الجىحن في الفله ؤلاؾالمي، ص: - 1
ًىؾف اللغطاوي، والكُش وهبت الؼخُلي: ًىـغ فخاوي الكُش  الكُش مدمض قلخىث، والكُش اإلاسخاع ؤلاؾالمي، والكُش مصؼفى الؼعكا، والكُش - 2

ىؾف اللغطاوي،الحالٌ والحغام، مىخبت وهبت، اللاهغة، غ:372م، ص:975، 8قلخىث، صاع الكغوق اللاهغة، غ: م، 1997-هـ 1397، 11، ٍو

. 9282م، ص:2004-هـ 1425، 3لللم، صمكم، غ:، وفخاوي مصؼفى الؼعكا، صاع ا2649، ص:4، ووهبت الؼخُلي، الفله ؤلاؾالمي وأصلخه، ج:186ص:

ض الىُالوي، ومدمض ولُم ًاؾحن، وكمغ ألاقلغ وكلي الصىا ومدمض قبحر، ومدمض الؿغػاوي، ًىـغ:  كمغ غاهم، أخيام الجىحن في الفله ئبغاهُم ٍػ

 .150، ص: ؤلاؾالمي
 .449، ص:1مجلت مجمم الفله ؤلاؾالمي، الضوعة الثالثت، اللضص الثالث، ج: - 3
 .625. ومدمض كلي الباع، أزالكُاث الخللُذ الصىاعي، ص:25خؿً بً فالح اللدؼاوي، ػفل ألاهبىب والخللُذ الصىاعي، ص: - 4
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مىً أن ه، (1)البُِظت ظت مً ُالخللُذ الصىاعي الخاعجي خاٌ وىن اإلاجي والبِ –مل آعاء الفلهاء في هظه اإلاؿألت جٍو

أ:(2)ئلى زالزت أكىاٌ  -الؼوححن

أ:(3): حىاػ الخللُذ الصىاعي الخاعجي بحن الؼوححن بكغوغاللىل ألاول 

أت.أن جيىن الؼوحُت كاةم -1

 .(4)أن ًيىن طلً بغطا الؼوححن -2

أن ًأمً ازخالغ ألاوؿاب؛ بأن جىحض طماهاث أزىاء كملُت الخللُذ الخاعجي بلضم اؾخلماٌ غحر مجي الؼوج،  -3

 وبُِظت أو عخم الؼوحت.

ت. -4  أن ًلىم بهظه اللملُت لجىت ػبُت مىزىكت كلمُا، وصًيُا في مغهؼ خيىمي أو مإؾؿت عؾمُت غحر ججاٍع

هظا اللٌى الكُش مصؼفى الؼعكا، والكُش مسخاع الؿالمي، والكُش أخمض مدمض حماٌ، والكُش كبض وممً طهب ئلى 

الؿالم اللباصي، والكُش مدمض كؼا الؿُض، والكُش كلي أخمض الؿالىؽ، وهى كغاع اإلاجمم الفلهي ؤلاؾالمي اإلاىللض 

أ.(5)هـ1407صفغ  12ئلى  8في صوعة مإجمغه الثالث بلمان مً 

 اؾخضٌ أصحاب هظا اللٌى بما ًلي:هذا اللىل: ت أصحاب أدل

أن الخللُذ الصىاعي هىق مً أهىاق اللالج، وكضم ؤلازصاب ًىضعج طمً ألامغاض التي ًجىػ كالحها، فدىم  -1

أ.(6)هى خىم اللالج -ئطن –الخللُذ الصىاعي 

ا ؤلازصاب بالخللُذ الصىاعي ًمىً جدلُم ملصض مً ملاصض الىياح؛ وهى ئهجاب ألابىاء كىض مً مىلىأ -2

م الؼبُعي  .(7)بالؼٍغ

أ: خغمت الخللُذ الصىاعي الخاعجي بحن الؼوححن.اللىل الثاني

م  غ، والكُش باَػ وممً كاٌ به الكُش عحب الخمُمي، والكُش مدمض ؾلُض عمظان البىػي، والكُش الصضًم الظٍغ

أ. (8)الُاؾحن

 ًلي: اؾخضلىا بمات أصحاب هذا اللىل: أدل

                                                           
، ومجلت مجمم الفله ؤلاؾالمي، 185، ومدمض كلي الباع، أزالكُاث الخللُذ الصىاعي، ص:154كمغ غاهم، أخيام الجىحن في الفله ؤلاؾالمي، ص: - 1

 .515، ص:1، ج:1987هُت، مىـمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي، الضوعة الثا
 .153كمغ غاهم، أخيام الجىحن في الفله ؤلاؾالمي، ص: - 2
3

لت مً ػغق ؤلاهجاب غحر الؼبُعي ئطا جىفغث الكغوغ اإلاىصىص -   وللض وافم اإلاكغق الجؼاةغي هظا اللٌى باكغاعه اكخماص الخللُذ الصىاعي هؼٍغ

ضة الغؾمُت، اللضص 2005فُفغي  27اإلاإعر في  02-05ًىـغ ألامغ عكم مىغع. ) 45كلحها في اإلااصة   (.21، ص: 15، الجٍغ
4

 .282بلحاج اللغبي، بدىر كاهىهُت في كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي، ص:  - 
 516-461، ص:1م، ج:1987مجلت مجمم الفله ؤلاؾالمي، الضوعة الثالثت، اللضص الثالث،  - 5
 .148ي الفله ؤلاؾالمي، ص:كمغ غاهم، أخيام الجىحن ف - 6
 .152اإلاغحم الؿابم، ص: - 7
 .153، وكمغ غاهم، أخيام الجىحن، ص:242، ص:1مدمض ؾلُض عمظان البىػي، ميكىعاث وفخاوي، ج: - 8
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ب ًإصي ئلى قغ مؿخؼحر في اإلاجخمم ؤلاؾالمي، مً اإلاداطًغ واإلافاؾض اإلاسجلت في هظه كالىا ئن فخذ هظا البا -1

أ.(2)، ولظلً ًدغم هظا الىىق مً الخللُذ(1)اللملُت ) صعء اإلافاؾض أولى مً حلب اإلاصالح(

كالىا ئن ئباخت هظا الىىق مً الخللُذ ًفخذ الؿبُل أمام فىىن قتى مً ؤلازصاب الظي ال ًىظبؽ بلُىص  -2

 .(3)لتزام بلمىص اليؿب، وال ؾبُل للؼوححن ئلى أي جدغ واخخُاغ في طلًالا

أ.(4)وئلُه طهب الكُش زلُل اإلاِـ، الخىكف في خىم اإلاؿألت : اللىل الثالث

ظاف ئلحها  -وهللا أكلم –الظي ًبضو  : الترحيح حىاػ الخللُذ الصىاعي الخاعجي بالكغوغ التي اقترػها اإلاجحزون، ٍو

 لظع الخللُذ الصىاعي الضازلي، وطلً إلاا ًلي:قغغ آزغ، وهى ح

أاهضعاج الخللُذ الصىاعي الخاعجي طمً اللالج اإلاكغوق. -

 الىصىص الضالت كلى فظل ػلب اليؿل، بل وؤلاهثاع مىه؛ مجها: -

أ، وكىله صلى هللا كلُه وؾلم:(5)«جؼوحىا الىصوص الىلىص فاوي ميازغ بىم ألامم»كىله صلى هللا كلُه وؾلم:  جىاهدىا»

أجىاؾلىا»، وكىله صلى هللا كلُه وؾلم (6)«جىاؾلىا فاوي مباه بىم ألامم ًىم اللُامت فُه صلُل كلى فظل ػلب «

م مكغوق، وئطا وان ألاصل في الخىاؾل أن ًيىن بالخللُذ الؼبُعي، فان الخللُذ  خدلم هظا الفظل بأي ػٍغ اليؿل، ٍو

. أالصىاعي الخاعجي ًدل مدله ئطا امخىم ألاٌو

 لثالث: حكم الزحم الظئر )الزحم املسخأحز(املطلب ا

أمخلضصة لئلهجاب بىاؾؼت الخللُذ الصىاعي بىىكُه، مجها: اًظهغ ألاػباء أن زمت ػغك

 أن ًجغي الخللُذ بحن هؼفت عحل وبُِظت امغأة لِؿا ػوححن، وجؼعق الللُدت في عخم ػوحت الغحل. -1

ر ػوحها، زم جؼعق الللُدت في عخم صاخبت أن ًجغي الخللُذ بحن بُِظت امغأة متزوحت، وهؼفت عحل غح -2

أالبُِظت.

 أن ًجغي الخللُذ بحن هؼفت وبُِظت ػوححن، زم جؼعق الللُدت في عخم امغأة أزغي. -3

 أن ًجغي الخللُذ الخاعجي بحن هؼفت وبُِظت أحىبُحن، زم جؼعق الللُدت في عخم ػوحت صاخب الىؼفت. -4

                                                           
 .27، ص:2اللؼ بً كبض الؿالم، كىاكض ألاخيام في مصالح ألاهام، ج: - 1
 .153كمغ غاهم، أخيام الجىحن، ص: - 2
 .242، ص:1ظان البىػي، مم الىاؽ، ميكىعاث وفخاوي، ج:مدمض ؾلُض عم - 3
 .153كمغ غاهم، أخيام الجىحن، ص: - 4
، وأبى صاوص في ؾيىه هخاب: الىياح، باب الىهي كً جؼوج مً لم ًلض 3175أزغحه اليؿاتي في ؾيىه هخاب: الىياح، باب: هغاهُت جؼوج الللُم، عكم  - 5

؛ كاٌ السخاوي: صححه ابً خبان 13080، باب: باقي اإلاؿىض الؿابم، عكم:ً، هخاب: باقي ؾىض اإلاىثًر، وأخمض في مؿىضه1754مً اليؿاء، عكم: 

 .269وي، صاع الىخاب اللؼي، ص:اوالحاهم، ًىـغ: اإلالاصض الحؿىت في بُان هثحر مً ألاخاصًث اإلاكتهغة كلى ألالؿىت: كبض الغخمان السخ
 .10391، عكم: 173، ص: 6ىياح وفظله، ج:  مصىف كبض الغػاق الصىلاوي، باب:  وحىب ال - 6
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غي، إلاً له أهثر مً زأن ًجغي جللُذ زاعجي بحن هؼفت وبُِظت ػوححن، زم جؼعق الللُدت في عخم ػوحت أ -5

 .(1)ػوحت

لت الخامؿت؛  ً ئلى كضم حىاػ الؼغق ألاعبلت ألاولى، فلض خصل زالف خٌى الؼٍغ ولئن طهب كامت الفلهاء اإلالاصٍغ

أ.(2)لُدت في عخم ػوحخه الثاهُتوهي أن ًجغي جللُذ بُِظت اإلاغأة بىؼفت ػوحها زم جؼعق الل

وللض خضر هلاف واؾم بحن أكظاء اإلاإجمغ الظي كلضه اإلاجمم الفلهي الخابم لغابؼت اللالم ؤلاؾالمي اإلاىللض بمىت 

هـ، وأكغ هظه الصىعة كلى اكخباع كضم وحىص ازخالغ ألاوؿاب فحها، زم جغاحم 1404اإلاىغمت في صوعجه الؿابلت كام 

هـ، وطلً بىاء كلى كضم وعوص 1409اعهم الؿابم في الضوعة الثامىت للمإجمغ التي كلضث كام أكظاء اإلاإجمغ كً كغأ

اخخماٌ أن ًخصل الؼوج بالؼوحت في هظه الفترة، فاطا ولضث لم هضع مً أي الؼوحخحن وان الىلض؛ مً البُِظت 

ها لم ًمؿؿها ختى جبحن ، وختى كلى فغض خصٌى الُلحن كلى أن ػوح(3)اإلاللدت، أم الاجصاٌ الؼبُعي بالؼوحت

خملها، فان زمت ئقياال فُمً جيىن ألام اليؿبُت، صاخبت البُِظت أم التي خملذ وولضث، وهي مؿألت هبدثها في 

أاإلابدث الخالي.

وبىاء كلى خصٌى هظا ؤلاقياٌ هغي كضم حىاػ اؾدئجاع عخم الظّغة لحمل الللُدت، وال ًجىػ مً الخللُذ الصىاعي ئال 

ؼوج وبُِظت الؼوحت في عخم هفـ الؼوحت، مم كُام كلض الؼوحُت، وطلً وله للمدافـت كلى ألاوؿاب ما وان بماء ال

أومىم ازخالػها.

 املبحث الثالث: ألاحكام املترجبت غلى الخلليح الصناعي املحزم شزغا

ػوححن، وفي  زبذ اللٌى أن ػغق الخللُذ الصىاعي مخلضصة، وأهه ال ًجىػ مجها ئال ما وان فحها بحن ماء وبُِظت

عخم هفـ الؼوحت مم كُام كلض الؼواج، ولىً ئطا خضر وجم الخللُذ الصىاعي بؼغق مً الؼغق اإلادّغمت، فان طلً 

أًثحر ئقياالث قغكُت حؿخلؼم بدثها، وئصضاع أخيام قغكُت في خلها.

ختى كلى فغض أن جللُذ مً طلً وعص ؾإاٌ خٌى ما ئطا جم الخللُذ بحن عحل وامغأة غحر ػوححن، هل ٌلّض طلً ػها؟، وأ

بُِظت اإلاغأة جم بماء ػوحها، ولىً الللُدت وطلذ في عخم غحر صاخبت البُِظت، ؾىاء أوان عخم امغأة أحىبُت كً 

الغحل صاخب اإلاجي، أم وان عخم ػوحت زاهُت، فان هظا الىىق مً ؤلاهجاب الصىاعي ًدخاج ئلى احتهاص واؾم، وهـغ 

أولظلً ؾىداٌو بدث اإلاؿألخحن في اإلاؼلبحن الخالُحن:، الغخم الـئر كمُم لخدضًض وؿبت اإلاىلىص بىؾُلت

 .املطلب ألاول: حكم جلليح بييضت املزأة بماء غير سوحها

بدث خىم هظه اإلاؿألت مً خُث الجىاػ وكضمه، فلض ؾبم اللٌى بلضم حىاػها،  -هىا–ـ مً اإلالصىص ِل

أوئهما اإلاغاص بدثها مً خُث اكخباعها ػها أم ال.

                                                           
 .153 مدمض كلي الباع، أزالكُاث الخللُذ الصىاعي، ص: - 1
 .516، 515، ص:1مجلت مجمم الفله ؤلاؾالمي، الضوعة الثاهُت، مىـمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي، ج: - 2
 .756، ص:1ؾلُض مىفلت، اإلاىؾىكت الفلهُت، ج: - 3
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مت وئطا  ً طهبىا ئلى اللٌى بأن هظا الىىق مً الخللُذ كاصغ في صىعجه كً حٍغ وان حل الفلهاء والباخثحن اإلالاصٍغ

مت مىىغة، وئزم  الؼها، وال جخىفغ فُه قغوغ ئكامت الحض، فاجهم ًجملىن ولمتهم كلى أن هظا اإلاؿلً آزم، وأهه حٍغ

غي هإالء الفلهاء أن كلى مً  مبحن، ًلخلي مم الؼها في الجىهغ والىدُجت، خُث ًلخلي مم الؼها في ازخالغ ألاوؿاب، ٍو

ت بما ًىفي للؼحغ ٍغ أ.(1)كان بهظه اللملُت كلىبت حلٍؼ

وبىاء كلُه فان وؿب الىلض ًثبذ للؼوج صاخب الفغاف ئطا أجذ به الؼوحت ألهثر مً ؾخت أقهغ ؾىاء أوان اإلااء مً 

هى  (2)«الىلض للفغاف ولللاهغ الحجغ:»أ مإصي الحضًث الىبىيأ الؼوج أ م مً غحره ما لم ًالكً الؼوج، وأصل طلً أن

ىت قغكُت كاػلت كلى أن الىلض للؼوححن، ال لغحرهما، ختى مم كُام اخخماٌ أن ًيىن مً غحرهما  أن الفغاف ٌلخبر كٍغ

أ.(3)أو أخضهما

وححن هى ما طهب ئلُه بلع ئال أن الظي ًبضو عاجحا في مؿألت وؿب اإلاىلىص بالخللُذ الصىاعي بماء وبُِظت غحر الؼأ

مً ئلحاق اإلاىلىص بهظا الىىق مً الخللُذ بىلض الؼها مً خُث الحىم اإلاخللم باليؿب، طلً ألهه بالغغم مً  (4)الباخثحن

أن الخللُذ الصىاعي بحن غحر ػوححن ال ٌلض ػها خلُلُا، ئال أهه ًلحم به مً خُث وىجهما زمغة اهضماج كىصغي ئهجاب 

حهما كالكت ملترف بها قغكا، ولظلً هغي ئلحاق اإلاىلىص بهظا الىىق مً الخللُذ مً خُث وؿبه بىلض ال ًىحض بحن صاخب

أالؼها، ئال ئطا أكغ ػوج اإلاغأة صاخبت البُِظت اإلاللدت باليؿب  ولى وان ئكغاعه واطبا.

 املطلب الثاني: نسب مىلىد ألام البذًلت )الزحم الظئر(

الؼبُعي ًثبذ لجهت ألاب بالفغاف، ولجهت ألام بالىالصة، أما في  اإلالغع قغكا أن اليؿب خاٌ ؤلاهجاب

م الخللُذ الصىاعي، وفي الحالت التي ٌلمض فحها ئلى عخم امغأة أزغي غحر التي للدذ بُِظتها الخخظان  ؤلاهجاب كً ػٍغ

ل ًيؿب اإلاىلىص ئلى فاهه جثىع مكيلت جدضًض وؿب اإلاىلىص لجهت ألام، ه -بغع الىـغ كً ؤلاباخت أو الحـغ –الللُدت 

أاإلاغأة صاخبت البُِظت التي جيىن مجها، أو ًيؿب ئلى اإلاغأة صاخبت الغخم الحاطً لخلً البُظت.

أوللض ازخلف الفلهاء في هظه اإلاؿألت كلى زالزت آعاء، ؾىداٌو كغطها بأصلتها، زم الترحُذ بُجها.

 -باليؿبت له –أما اإلاغأة التي خملذ ووطلذ فهي  ًغي أصحابه أن ألام الحلُلُت هي صاخبت البُِظت،:  الزأي ألاول 

 .(5)واألم مً الغطاق

لخمض أصحاب هظا الغأي  اهه مً  -هضلُل –َو الحلُلت الللمُت التي جإهض أن الحُىان اإلاىىي والبُِظت بما ًدخٍى

ً البُىلىجي للجىحن، أما الغخم فُمىً اكخباعه وكاء وغظاء اص هظه الحلُلت ، ومف(6)صفاث وعازُت هما أؾاؽ الخيٍى

                                                           
، وكلي الؼىؼاوي، فخاوي كلي الؼىؼاوي، 328، ومدمض قلخىث، الفخاوي، ص:120، ص:1ذ عكاًت ؤلاؾالم، ج:كؼُت صلغ، مىؾىكت ألاؾغة جد - 1

 .103ص:
جه، ص:   - 2  .5ؾبم جسٍغ
 .234أخمض قغف الضًً، هىضؾت ؤلاهجاب، ص: - 3
 .234اإلاغحم الؿابم، ص: - 4
5

أ.201، ص:12هـ، الؿىت الؿابلت والخمؿىن، ج:1405مجهم الضهخىع مدمض مدمض كباؽ، ًىـغ: مجلت ألاػهغ، كضص صفغ،  - 
 .601، 600الؿُض مدمىص كبض الغخُم مهغان، ألاخام الكغكُت واللاهىهُت للخضزل في كىامل الىعازت والخيازغ، ص: - 6
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ً وئهؿاب الصفاث  -ئطن –الللمُت اإلالخمضة كىض أصحاب هظا اللٌى  هى أهه ال صلت للغخم بلملُت الخسلم والخيٍى

أ.(1)الىعازُت، وئهما الصلت اإلاباقغة في طلً للخلُت اإلاخدضة مً الخلاء الحُىان اإلاىىي بالبُِظت

ض أصحاب هظا الغأي ما ًغوهه خلُلت كلمُت بخأهُض ٍإ هم كلى أجها خلُلت قغكُت ًضكمها كىله حلالى:) ألم هسللىم ٍو

أ[.22-20مً ماء مهحن فجللىاه في كغاع مىحن ئلى كضع مللىم( ]اإلاغؾالث:

داٌو أصحاب هظا اللٌى جأهُض ما طهبىا ئلُه بلُاؽ صوع الغخم باليؿبت للجىحن بضوع ألاعض باليؿبت للىباث؛  ٍو

ظًخه صون أن جإزغ في الترهُب البُىلىجي للىباث بضلُل ازخالف الؼعوق والثماع خُث ًلخصغ صوعها كلى خمل الىباث وحغ

أ.(2)مم أجها حؿلى بماء واخض

، ولم ئطا جلغع ػبُا أن الجىحن (3)ولىً اللٌى بىفي جأزغ الجىحن بغخم اإلاغأة التي خملخه وولضجه كٌى مؿخغغب ػبُا

وبُِظت اإلاغأة، فان طلً ال ٌلجي هفي صوع الغخم وجأزحره في ًغر صفاجه الىعازُت مىاصفت مً الحُىان اإلاىىي للغحل 

ً الجىحن؛ خُث ًىؿب الجىحن صفاث حكيل مم صفاجه الىعازُت مجمل صفاجه. أجيٍى

أما ما خاٌو أصحاب هظا اللٌى الاكخماص كلُه مً الاؾخضالٌ بلىله حلالى:) ألم هسللىم مً ماء مهحن...( 

ما ال جدخمل، ألن آلاًاث ًغاص مجها الخىصُص كلى بضاًت مغخلت الخسلم، وال  [ ففُه جدمُل لآلًاث22-20]اإلاغؾالث:

أٌلجي خصغ الخلم فحها.

، أما (4)ًظهب أصحابه ئلى أن ألام الحلُلُت هي صاخبت الغخم ) الـئر( ليىجها التي خملخه وولضجه:  الزأي الثاني

ؿدىض ، (5)صاخبت البُِظت فهي باليؿبت للجىحن هأمه مً الغطاق أصحاب هظا الغأي ئلى ؿاهغ الىصىص التي جصّغح َو

[، وكىله حلالى:) خملخه أمه 2بأن ألام هي التي جدمل وجلض؛ مجها كىله حلالى:) ئن أمهاتهم ئال الالتي ولضجهم( ]اإلاجاصلت:

هللا [، وكىله ؾبداهه:) و32[، وكىله حلالى:)وئط أهخم أحىت في بؼىن أمهاجىم( ] الىجم:14وهىا كلى وهً( ]للمان:

 [.78أزغحىم مً بؼىن أمهاجىم( ]الىدل:

ممً خملذ وولضث، بل مً  -ابخضاء –وكض كىعض كلى الاؾخضالٌ بـاهغ الىصىص الؿابلت بأن الجىحن لم ًىً 

بُِظت ما خصل الخللُذ أصال، وهي خلُلت زابخت، وئال فلىال البُِظت ما خصل الخللُذ أصال، مما حلل صاللت هظه 

أ.(6)اػلت في مدل الجزاقغحر ك -ئطن –الىصىص 

                                                           
 .579 اإلاغحم الؿابم، ص: - 1
 .580اإلاغحم الؿابم، ص: - 2
ذ كام ماهغ خخدىث، ؤلاهجاب في طىء ؤلاؾالم، كً هضوة اإلاىـمت  - 3  .232، 231م، زبذ الىضوة، ص:1983ؤلاؾالمُت للللىم الؼبُت اإلاىللضة باليٍى
4

مً كاهىن ألاؾغة الظي ًغبؽ ألامىمت بالىطم. )ًىـغ: اللغبي شحؽ كبض اللاصع، هـام ؤلاهجاب  43وهى ما طهب ئلُه اإلاكغق الجؼاةغي في اإلااصة  - 

لت ؤلاؾالمُت واللاهىنأ  (.24، 23الىطعي، ص:  الاصؼىاعي بحن أخيام الكَغ
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غي أصحابه أهه لِؿذ ئخضاهما أما للىلض:  الزأي الثالث  ومؿدىضهم فحها طهبىا ئلُه ما ًلي:، (1)ٍو

ً ووعازت، وأصلها اأؾاؾِخ انأن صفت ألامىمت ال جثبذ المغأة ئال ئطا جىافغ بُجها وبحن اإلاىلىص صلخ ن هما: صلت جيٍى

أخمها الظي خظً الجىحن فترة الحمل.البُِظت، وصلت خمل ووالصة، وأصلها عأ

ثبذ ليل :  الزأي الزابؼ ًظهب أصحاب هظا الغأي ئلى أن ولض الـئر ًيؿب مً حهت ألام ئلى اإلاغأجحن اإلاكترهخحن فُه، ٍو

 واؾخضٌ أصحاب هظا الغأي بما ًلي:، (2)مجهما وصف ألام اليؿبُت ال أم الغطاق

يا  هخب ئ -1 ىحن حاءث بىلض فاصكُاه، فىخب ئلُه ما عوي كً كمغ عض ي هللا كىه أن قٍغ ت بحن قٍغ لُه في حاٍع

غزاهه، وهى للباقي مجهما»أكمغ: ىا لبّحن لهما، وهى ابجهما ًغثهما ٍو ِّ أ.(3)«أجهما لبؿا فلبـ كلحهما ولى ب

ازخصم ؾلض بً أبي وكاص وكبض بً ػملت في غالم، فلاٌ ؾلض: »أخضًث كاتكت عض ي هللا كجها أجها كالذ: -2

هللا ابً أخي كخبت بً أبي وكاص كهض ئلي أهه ابىه اهـغوا ئلى قبهه، وكاٌ كبض هللا بً ػملت هظا ًا عؾٌى 

هظا أخي ًا عؾٌى هللا، ولض كلى فغاف أبي مً ولُضجه، فىـغ عؾٌى هللا صلى هللا كلُه وؾلم ئلى قبهه فغأي 

ىا بلخبت فلاٌ: هى لً ًا كبض، الىلض للفغاف ولللاهغ الحجغ، واخخجبي ِّ مىه ًا ؾىصة بيذ ػملت،  قبها ب

 .(4)«كالذ: فلم ًغ ؾىصة كؽ

في خالت الخىاػق كلى اليؿب هظه  خىم ووحه اؾخضالٌ أصحاب هظا الغأي بالحضًث هى أن الىبي صلى هللا كلُه وؾلم

 مجهما في ملخظاه صون أن ًلؼم أخضهما ول 
ّ

بدىمحن ول مجهما هلُع آلازغ ومم طلً أكمل صلى هللا كلُه وؾلم هال

أ.(5)ع آلازغآزا

مىً الاكتراض كلى اؾخضالٌ أصحاب هظا الغأي بما عوي كً كمغ عض ي هللا كىه، وبدضًث كاتكت،  يىن كظاء بٍو

كمغ بالحاق اليؿب بازىحن ئهما وان في خم جىاػق ازىحن كلى الىلض مم اؾخىائهما في ؾبب ؤلالحاق، وهى الضكىي ولِـ 

فاهه ال ًلحم، هما هى  -هما هى مدل البدث اإلاخىاػق فُه –هخا امغأجحن ألخضهما فغاف، هظا ئن واها عحلحن، أما ئن وا

أ.(7)زالفا للحىفُت الظي طهبىا ئلى أهه ًلحم بهما خىما (6)عأي حمهىع الفلهاء

أما واكلت ازخصام ؾلض بً أبي وكاص وكبض بً ػملت بحن ًضي عؾٌى هللا صلى هللا كلُه وؾلم فاجها مسخلفت جماما 

أكلى اإلاؼلىب. -ئطن–حن كلى أمىمت اإلاىلىص، فال صاللت للحضًث كً جىاػق اإلاغأج

                                                           
، كظاًا فلهُت ملاصغة،ج:مجهم بىغ أ - 1 ض، فله الىىاٌػ ض، ًىـغ بىغ أبى ٍػ  .247، ص:1بى ٍػ
 .604وممً كاٌ بظلً الضهخىع الؿُض مدمىص مهغان، ًىـغ: الؿُض مهغان، ألاخيام الكغكُت واللاهىهُت للخضزل في كىامل الىعازت وؤلاهجاب، ص: - 2
م ًحي بً ؾلُض بً ؾلُمان  - 3  .22بً ٌؿاع، هخاب ألاكظُت، باب ئلحاق الىلض بأبُه، عكم:أزغحه مالً في اإلاىػأ م ػٍغ
 .6765البساعي في صحُده، هخاب الفغاةع، باب: مً اصعى أزا أو ابىا أر، عكم: - 4
 .606الؿُض مهغان، ألاخيام الكغكُت، ص: - 5
، والغملي، جهاًت 306، 305، ص:15هظب، ج:، والىىوي، اإلاجمىق قغح اإلا417، 416، ص:3الضؾىقي، خاقُت الضؾىقي كلى الكغح الىبحر، ج: - 6

 .381، ص:8، وابً كضامت، اإلاغجي، ج:463، ص:5اإلادخاج ئلى قغح اإلاجهاج،ج:
أ.268، ص:10الياؾاوي، بضاتم الصىاتم، ج: - 7
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أن اللٌى بأن اإلاغأجحن لِؿذ ئخضاهما أّما للىلض أكىي ألاصلت، ليىن ألاصلت التي  -وهللا أكلم –ًبضو  : الزأي الزاجح

ً غحر ؾاإلات مً الىلض هما ؾبم، وألن أصل ألامىمت هى الخي -حمُلها –ؾاكها أصحاب آلاعاء ألازغي  الظي ًيكأ  –ٍى

ضٌ كلُه الىص والللل. -مً البُظت  والحمل والىالصة، ٍو

[، فلما اكخبر ألاب والضا 152) وبالىالضًً ئخؿاها( ] ألاولام: أما الىص فان اللغآن اكخبر ألاب والضا خحن كاٌ حلالى:

ص مكاعهتها في أصل زللخه بمجغّأ -أًظا–بمجّغص وىن ماةه حؼءا مً أصل زللت اإلاىلىص، صٌ طلً كلى أن ألام والضة 

ئن أمهاتهم ئال الالتي ولضجهم( صٌ طلً كلى أن اإلاغأة ال جىاٌ )في كىله حلالى: -بلض طلً –فاطا أملىا الىـغ ، بُِظتها

أألامىمت واملت ئال ئطا  ولضث بلض خمل أًظا.

 :الخاجمت

أٌؿخيخج الباخث مً زالٌ بدثه الىخاةج الخالُت:

لضٌ طغوعة ؤلابلاء كلى الؼواج  -1 ٌُ ت وقغكُت، ومؿلً أصلي وئػاع قغعي لئلهجاب والخيازغ، وال  هؿىت فؼٍغ

أكىه ئلى غحره ئال لظغوعة.

ول ئهجاب ٌلخمض كلى غحر ماء الؼوححن، وغحر وكاء الحمل لضي الؼوحت هى ئهجاب ًسالف الفؼغة، ًدغم  -2

لت للخيازغ، واجساطه مؿليا صاةما لئلهجاب.  اكخماصه ػٍغ

ً ووعازتول مىلىص له بأبُه ص -3  وبأمه صلخان:  ،لت جيٍى

ً ووعازت، وأصلها البُِظت مجها. - أجيٍى

 صلت خمل ووالصة، وأصلها عخمها. -

ه.  وكلى أؾاؽ هظه الصالث عجبذ ألاخيام الكغكُت بحن الىلض وأبٍى

 ؾبب زبىث وؿب الىلض مً حاهب ألام، هى والصتها له. -4

 أؾباب زبىث وؿب الىلض مً حاهب ألاب هي:  -5

أ.الؼواج الصحُذ -أأ

 الؼواج الفاؾض. -أب

أالىغء بكبهت. وول طلً بكغوغ. -أث

لت مً ػغق الخللُذ الصىاعي  -6 مغفىطت مً الىاخُت الكغكُت ما كضا جللُذ  -الضازلي والخاعجي –ول ػٍغ

أبُِظت الؼوحت بماء ػوحها، وفي هفـ عخم الؼوحت، وأ
ُ
 اء كُام كلض الؼواج.زىأ

له ولم جلضه، وال لصاخبت الغخم التي خملخه وولضجه ال ًثبذ وؿب الىلض للمغأة صاخبت البُِظت التي لم جدم -7

 ئطا لم ًىً مً بُِظتها.

 وهللا أكلى وأكلم وهى ولي الخىفُم                                    
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