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 ادةـــونس حمــود يــمحم. أ.م.د
 ودــد محمـــد محمـــد. احم

وتت دحخالضاةص  تتلمدضخيتتدضاحتلتتقضيةتتلمضاة تتحيزضاةحلتتفضادعوتتحضلتتدضد تتخاقضاةت دلتتدضاة   تتمض
تو لنقضخ ه قضاةنظحضلله ضتول نً ضعولحًاضوتداًاض تنضاةتد خاقضاةتتدضتلتفمضاة تحيزضولتوبضاةنكت نضخاةع تلنض ةت ض

ضاةد خزضو ةتحللضخ ح ع زضنس اضاةغحنضخ  ضولنه  ضات  ه قضصت .
خاة الحظتتتتتمضاةأ  تتتتتمضينضا ت تتتتت نضادخلضلتن ستتتتت ضينضاة تتتتتحيزضاةلتتتتتخمضتأتتتتتل ضلتتتتتدضاةكتتتتتحنضاةحتتتتت د ض
خاةأصتتحلندضخينتتحضستت لضةلح تتلضوتت ةتةخحضخ خاعوتتمضاةأ تتحكضخةعنتتحضيوتت ض ةتتكض لتت ضاة تتحيزدضلتتدضحتتلنضينض

ضا ت  نضاةث ندضتن س ضاةثخاوقضخاةكلمضا  ت   لمضاإلسال لمدضلدض ح خةمضو ئسمض ست  ةمضاةغحن.ض
نظتتتحزضادخةلتتتمضاة خةتتتخ لمضةهتتت اضاة خةتتتخوضخةغلتتتحنض تتتنضاة خةتتتخ  قضت تتتح ضاةأ تتتلضو وتتتديضخاة

ضخسةلمضاإلسالمضةت ننضاةغلخضخاةتةحفض نض همدضخاةتحللضخا ن القض نض همضي حى.
تح لضيغلنضه نضاةد خاقض س  ضد خاقض)تححلتحضاة تحيز دضخهتدضتست لمضت  نتنضاة تخانض تنض

نضع نقض ضت لخض نضوأ  ضاة  دايلمدضلت ة حيزض  نتقض تنضظلتمض حعتندضظلتمضاة  ت ت ضنخاٍحضعثلحزدضخا 
ةهتتت دضخظلتتتمضاةح تتتلدضخ ستتتل  ضلتتتدضاة  ت أتتت قضيخضاةت  أتتت قضاة ت ل تتتمض  ضع نتتتقضاة تتتحيزضتأ  تتتلضخع نهتتت ض

ضسلأمدضلفادض ل ض ةكضنظ مضاة خاح ضخاةحقضاة  ضع نضس ئدًاضلدضاةكحخنضاةس وكم.
 تتلمضلتتدضغلتتحض حلتتحدض  ض نتتحضستت خىضوتتلنض  ضينضخ تتفضهتت نضادنصتتةمضوتت ةتححلحضللتتحضت خلتتحضختأ

نضع نتتقض اة وتت دوضخوتتلنضاةخايتت دضل إلستتالمضةتتمضلتتدوض ةتت ضاستتتأو دضاة تتحيزضوتتلض نضاةأعتتبضهتتخضاة تتحللدضخا 
نضعت نضوحتدخدض اة حيزضيدضتأحةقضةظلتمضا ت ت  ددضل ةح تلضهتخضاق تحضيتدضتأتح ضة ثتلضهت اضاةظلتمدضخا 

ع  ضاستأودقضاةنس ادضخغتحقضاةح ت لضلتدض هتلضيدن دضلهخضيدضص حكضاة حيزضلدضاةحقدضخاسُتأِودضاةح  لض
اد لتتمدضخاةت لتتفدضخاةأتتخفدضخظلتتمضح تت لضاةدخةتتمضخاإليةتت و.ضخلتن ستت ضهتتت اضينضاإلستتالمضستتأ ضةتححلتتحض

ضاة حيزض نضاةظلمضاة  ضع نقضتأ نلحضيولضاإلسالم.
ضض
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خيتتدضح لتتقضد تتخاقضي تتحىضصتتأ حض ستت خازضاة تتحيزضو ةح تتلدضخيتتدضلوتتدخضاةصتتأ حض نةكلتت ضيخض كنأتتً ض
عثلتتتحض تتتنضاةنستتت ادض  ضينضللتتتحضتغحلتتتحضوتتت ة حيزضخغتتتونضةهتتت ضختح للهتتت ض تتت ض ضتةلتتتقدضل ة ستتت خازضولنه تتت ضة

 ستحللمدضةال تالفضاةأةخ ضولنه  دضخ  تالفض ه  ه  ضلدضاةحلت زدضلت ة حيزض تثاًلضيتدض لكتقضةتن تنض
نضد تتتخىضاة ستتت خازضو ةح تتتلضتأنتتتدضتح للهتتت ضي وتتت اض ةتتت لمدضلهتتتدضتة ةتتتنضو ة ستتتأدضختحوتتتدضيخ دهتتت دضخا 

ضةإلن  قضفل دزض ل ض ةكدضخه اضظلمضةل حيز.
خيتتتدضتتتت حوضهتتتت اضوح تتتأض  تل تتتتمض تتتنضي تتتلضاةتتتتحخلأضةتتتتد خاهمدضوأةتتته ض تتت اقضو ستتتمضاة هتتتتمض
اة تتتحللضةإلستتتالمدضخاد تتتحىضح خةتتتقضتستتتخلصض ةتتتكضوتةتتتخحضاةأ تتتحدضخي تتتحىضهتتتد قضاةكتتتلمضاإلستتتال لمض

 خاة نظخ مضاد اليلمضاةك ئ مضللحض حاحم.
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ض.ضاةت دلدضلدضاةلغم:ٔ
.ضخ تنضاد تلضاةث ةت ضاة لمضخاةدالضي خلضثالثم:ضادخلضاةأظ مدضخاةث ندضاةحظدضخاةث ةت ضاةكةت 

َ تَدْدُقضاةصيتْدَاضَ تد ادضَخُهتَخضَ ْ تُدخَدضَخَ ِدلتَددضي :ض كةتخودضخةتلبضووألتدضينضلعتخنضاة تدضلتدضاد تحضلك ل:ض
خاة و ةغمضللحض نضه اكضدنتحضل تح حض تحل مضخلأف تحض فل تم.ضخ تنضهت اضيخةتك:ضَيِ تديَكضت أتلضعت ا ضي ض

ض ض ٔ)َيَ د اض نكدضي حل مض نكدضي فل مض نك
دضي :ض ظ تتتتحض ٕ)ض)َخَينيتتُحضَتَأتت َة ضَ تتدنضَحو نتت  :ض تتاللدضل نتتحضيخةتتحضي تت ض تت ضدلض لتت ضاةتأظتتلمضخاإل

ض.ضض ٖ)خ الةحضخغن ن.ضخ نض أ نلحضع ةكضاةخسةلمدضخلكخةخن:ض  ّدزضاةةحلقدضي :ضسخااضاةةحلقضخخسةح
ض ل ضاةحظدضلنحخضيخةن :ض ض. ٗ)لالنضَيَ دنض نضلالندضي :ضيحظنض نحخي  ض  ضدلي

ة ألضاةحو  دض) ديد دضلك ل:ض ّدَدضل تد دضت د لتدًاضلهتخضُ  تد ددضخاة  أتخلضخة ظضاةت دلدض صتقض نضا
ض. ٘)ُ َ ديددضخ نحضيخةهم:ض ديدضاددندضي :ض  اضو ة دلدضخيودوضخاوتعحدضخ ديدضاةصدا:ض لحنض دلداًض

ضصتتداضةتتمض ل  تتلضاة تت دز:ضاةكةتت دضلكتتخةهم:ضثتتخنض دلتتدكضعتت نضن ستت حضيةأتتحضاقندضثتتمضستتّ دضعتتل 
ضخاحتتدض نه تت ض  اض تت اضهتتخضتتت قض للتتحض ادلتت مض دلتتدًادضخ نتتحضتستت لمضاةللتتلضخاةنهتت حضو ة دلتتدلنكضدنضعتتل 

ض. ٙ) دلد

                                                           

هتتت دضتحكلتتقض وداةستتالمضهتت حخندضداحضاة عتتحدضولتتحخقدضٜٖ٘ ضلنظتتح:ض كتت للبضاةلغتتمدضدوتتدضاةحستتنضيح تتدضوتتنضلتت حبضوتتنضفعحلتت دض)قٔ)
ض.ٖٛٗ/ٔم:ض  دزض) دد ضٜٜٚٔض-هتضٜٜٖٔ

ض.ٖ ضسخحزضاة ن:ض نضاقلمضٕ)
اد ظتتمضلتتدضاةلغتتمدضدوتتدضاةحستتنض لتتدضوتتنض ستت   للضاةنحتتخ ضاةلغتتخ ضادندةستتدضاة أتتحخفضوتت ونضستتلدندض ضلنظتتح:ضاة حعتتمضخاة حتتلةضٖ)

ض.ٗٛٔ/ٚم:ض  دزض) دد ضٕٓٓٓ-هتٕٔٗٔهت دضتحكلقض ودضاةح لدضهنداخ دضداحضاةعتنضاةأل لمدضولحخقدضٛ٘ٗ)ق
ض.ٖٛٗ/ٔ ضلنظح:ض ك للبضاةلغم:ض  دزض) دد ضٗ)
-هتتتتٜٕٗٔهتتتت دض تتت ةمضاةعتتتتندضولتتتحخقدضٕٗٗٔزدضدضيح تتتدض  تتتت حض وتتتدضاةح لتتتدض  تتتحدض)ق ضلنظتتتح:ض أ تتتمضاةلغتتتمضاةأحولتتتمضاة أ  تتتحض٘)

ض.ٕٛٗ/ٔم:ض  دزض) دد ضٕٛٓٓ
كضةستت نضاةأتتتحندضدوتتتدضاة ةتتلض  تتت لضاةتتتدلنض ح تتدضوتتتنض عتتتحمضوتتنض نظتتتخحضادلحلكتتتدضٜٓٗ/ٔ ضلنظتتح:ض كتتت للبضاةلغتتم:ض تتت دزض) تتتدد ضٙ)

كضاة أ تتتتمضاةخستتتتلةدضيتتتت مضوي حا تتتتحض وتتتتحاهلمضٔٔ/ٖ تتتتدد ضم:ض تتتت دزض)ٜٛٙٔهتتتتت دضداحض تتتت دحدضولتتتتحخقدضةونتتتت ندضٔٔٚاة  تتتتح دض)ق
م:ض تتت دزض) تتتدد ضٜٜٛٔدضٖ  تتتة  دضخيح تتتدضحستتتنضاةفلتتت قدضخح  تتتدض وتتتدضاةكتتت دحدضخ ح تتتدض لتتتدضاةن تتت حدضداحضاةتتتد خزدضتحعلتتت دضة

ض.ٜٓٔ/ٔ
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ض. ٔ)خت ددضاةصدا:ض)  حضَ دلدًا.ضخَيَ ديُندضخاْسَتَ ديُندضخَ ديَدُندضي ض ليحنض دلدًا 
تتدز تتتدخحض لتت ض وتتحافض تت ضةتتمضلعتتنضوتت حفًادضيخض نصتت اض تت ضةتتمضلعتتنض نصتتً دضيخض تتنضاإلل  ولتتمضلتتدضضل ة  

ضاةأ لضخا ست حاحضللح.
ض.ضاةت دلدضلدضا  ةالح:ٕ

ا تلفضتأحلفضاةت دلدضلدضا  ةالحض ل ضييخالضت ثحقضو عحضاة  عحلنضخوثك لتهمدضخلل ت ضلت تدض
ضةتدضتن خةقضاةت دلدضلدضاة كحضاإلسال د.يوحفضه نضتأحل  قضاةت دلدضوصعلض  مدضخاةتأحل  قضا

 وأبرز هذه التعريفات العامة:
ض. ٕ)اةت دلدضهخ:ض) حل اض  ضاندحبض نضاةأ لضو ةعت نضخاةسنمدضخاةأ لضو كتة ه   

لهتت اضاةتأحلتتفدضةتتمضلصتتحض ةتت ضاة خيتتفض تتنض  تت دحضاةتصتتحل ضاد تتحىدضيلصتت له ضاةت دلتتدضيمض ض ض
ضاة ندحبضلكةض نضدخنضاإلص حزض ة ضتةخلحضاةخس ئلضخاةتةولك ق.ع  ضينحضي حضاةت دلدض ل ض حل اض

ض. ٖ)خيلل:ضاةت دلدضهخضيحل اض أ ةمضاةد لنضوأدضة خسه دضخت ّدلدضحولحضوأدضانتك ةحض
خهتتتخض)لتتتدضحكلكتتتتحضتنكلتتتمضاإلستتتالمض تتتنضعتتتلض تتتفاض تتتنضي تتتفااضاة  هللتتتمدضثتتتمضاةأ تتتلض لتتت ض حل ئتتتحض

ض. ٗ)  ة ً ض حةً ض ل ضيدحضاإل ع ن 
اةتأحلتتفض ضل تتحقضوتتلنضاةت دلتتدضخوتتلنضاإل تتالحدضل ةت دلتتدضصتتداضخاإل تتالحضصتتداض  تتحدضخهتت اض

لي تتتالحضاةصتتتداضهتتتخض تتتنضاةت دلتتتددضخةعنتتتحضةتتتلبضت دلتتتدًادضلةتتتاًلض تتتنضينض  هتتتخمضاةتنكلتتتمضل تلتتتفض تتتنض
ص صض ة ض  حدضخينضاة حادض نضي فااضاة  هللمض وهمدضخ ل ضهت اضل دلعت حضاةأ تحلمضاةأل  نلتمض تثاًلض

ضتحت جض ة ض  الحضيخضت دلدضدنه ضةلسقض نضي فااضاة  هللم. نضص  قض ض
خيلتتل:ض)هتتخض ح خةتتمضاةأتتخدزضوتتحض ةتت ض تت ضعتت نض للتتحضلتتخمضنصتت ضخظهتتحدضوحلتت ضلوتتدخض تت ضيد تتحضع نتتحض
 دلتتددضخ ةتتكضوتكخلتتمض تت ضخهتت ض نتتحدضختتتح لمض تت ضولتت ض نتتحدضخحتتتقض تت ضان تتتقض نتتحدضحتتت ضلأتتخدضييتتحنض تت ض

                                                           

داحضاةألتمضهتت دضتحكلتق:ضيح تدض وتدضاةغ تخحض ةت حدضٖٜٖ ضاة ح حضت جضاةلغمضخ ح حضاةأحولمدضإلست   للضوتنضح ت دضاة تخهح دض)قٔ)
ض.ٗ٘ٗ/ٕم:ض  دزض) دد ضٜٚٛٔض-هتضٚٓٗٔدضٕةل الللندضولحخقدضةون ندضة

هتت دضدوتدض وتداةحح نضصت بضاةحتقضاةصتهلحضو ح تدضٕ٘ٚ ض خنضاة أوخدض ل ضسننضيودضداخدضسلل  نضوتنضادصتأ ضاةس ستت نددض)قٕ)
ض.ٕٓٙ/ٔٔهت:ض٘ٔٗٔدضٕةيصحفضونضي لحضونض لدضونضحلدحضاة دلكدضاةأظلمض و د دضداحضاةعتنضاةأل لمدضولحخقدض

هتتت دضتح  تتحض ةتت ضاةأحولتتمض ح تتدضعتت ظمضستتو قدضداحضاة عتتحدضٜٜٖٔ ضلنظتتح:ض تتخ فضتتت حلدضت دلتتدضاةتتد لندضدوتتدضاد لتت ضاة تتخدخد دض)قٖ)
ض.ٖٔم:ضٜٛٙٔض-هتضٖٚٛٔدضٖولحخقدضة

ض.ٗٗ ض خ فضت حلدضت دلدضاةد لندضاة خدخد :ضٗ)
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 حل اضخوأ ض أ ة حضاةأل لمضخاةأ للمضاةتدض ل تهت ضن تخصضضخيلل:ض)هخض. ٔ)لعخنض ة ض خحتحضادخة  
خاةحكلكمضينضه نضاةتأحل ت قض تّدقضاإلحلت اضت دلتدًادضغلتحضينضاةت دلتدضض. ٕ)اةعت نضخاةسنمضخلهمضاةسلف 

ةلبضهخضاإلحل ادضخاةأاليتمضولنه ت ض اليتمض  تخصضخ  تخمدضل ةت دلتدضلعتخنض حلت ًادضخةعتنض ضلصتتحةض
ًادض  ضل عتتنضتحككتتحضوغلتتحضاةت دلتتد.ضل إلحلتت اض)لك تتدضوتتحضوتت ضاةتتحخحدضولن تت ضلتتدضاإلحلتت اضينضلعتتخنضت دلتتد

.ض نضهت نضاةتأحل ت قضةتمض ٖ)اةت دلدضون اضختةخلحدضخاإلحل اضلستوقضاةت دلتددضخغ ةوتً ض ت ضلعتخنض كد تمضةتح 
ن  ض  اقضةتولنض أن ض) نضل دد ض. ضلك دض نه ضتأحلفضاةت دلدضوخ  حضا ةالحً ضصح لً دضخا 

ةت دلتتدضةتتلبضتغللتتحًاضلتتدضحكتت ئقضاةتتدلنضاةث وتتتمضاةكةألتتمدضةتتتالئمضيخةتت وضاةنتت بضخيتت لض  تتحخنض نضا
خيهخائهمدضخةعنحضتغللحضةل  هخ  قضاة تحسومضلدضي ه نضاةنت بض تنضاةتدلندضخا   دتتحض ةت ض ت ضعت نض للتحض

ض.ضض ٗ)لدض هدضاةسلفضادخل
ض.ضاةتأحلفضاة كتحح:ٖ

ض نضاةتأحل  قضاةس وكمض ضت حجض نضثالثمض ح خح:
ضادخل:ض حل اض  ضانة بض نضاةدلن.ضاة حخحض

ضاة حخحضاةث ند:ضته لنضاةدلنض نضاة حدث ق.
ضاة حخحضاةث ة :ض خاعومض ست داقضاةأ ح.

 نضاةت دلتدضاةتدلندضخ نضي لض ل غمضتأحلفض كتححضةلت دلدض ضودض نضتخةللضوأ ضاةحكت ئق:ض
نهمدضخيتدضلعتخنضهت اضوتنفلهتحض ضلعخنضت دلدًاض  ضوتغللتحضاة تخحزضاةتتدضية هت ضاة ستل خنضخغلتحهمض تنضدلت

ختنكلتحض   ض لقضوحض نض   هلمض غلخةمدضيخضو ستحدا ضخس ئلض دلتدزضتألتدضت   تلضاةنت بض ت ضدلتنهمدض
ل ةت دلتتدض ضيل تتمضةتتحض نضعتت نضوي تت دزضييتتخالضاةستتلفضيخضوتونتتدضضةلعتتخنضةتتحضادثتتحضاإلل تت ودضلتتدضحلتت تهم.

نضح  هتت كضخةعتتنضاةحتتدل ض تتنضيتتخزضيلعتت حهمضلحستتندضلهتت نضاةح ةتتمض خ تتخدزضخي ئ تتمدضوغتت ضاةنظتتحض تت
يثحهتتت ضخل  للتهتتت دضل ةت ستتتكضو تتتنهأضاةستتتلفضخاةأتتتخدزض ةلتتتحض تتتثاًلض نضةتتتمضلعتتتنضوّنتتت ًاضخلّأتتت ً دضخلتتتتحكض ثتتت حنض

ضاإلل  ولمضلدضاةحل زضخلدضاة  ت  دضلهخضةنضلأدخض نضعخنحضا تدادًاضة  ضسوق.
                                                           

ض.ٕٛم:ضٜٕٓٓدضٖةلخسفضاةكحة خ دضداحضاةصحخقدض  حدضةضدت ددضاةدلنضختنه ضو ةدنل ض ض نضي لض حخزضحاصدزٔ)
كضاةت دلدضلدضاةت سلحدضةأث  نض ودضاةتححلمدضخفاحزض٘ٔم:ضٜٗٛٔ ض  هخمضت دلدضاةدلندضةوسة  دض ح دضسألددضداحضاةد خزدضاةعخلقدضٕ)

ض.ٖٓ:ضمٕٓٔٓخاةصتخنضاإلسال لمدضاةعخلقدضادخي فض
ض.ٛ٘م:ضٜٜٗٔةفعدضاة لالددضداحضاة  خزدضولحخقدض ضاة عحضاإلسال دضولنضاةت  للضخاةت دلددضٖ)
ض.ٖٔهت:ٜٔٗٔدضٖ ضلنظح:ضاةت دلدضلدضاإلسالمدض نصخحاقضداحضاة نتدىضاإلسال ددضةندندضةٗ)
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ةتلبضهتخضاةغ لتمدضوتلضاةغ لتمض ت ضتحعتحضضخ تح وتحضاةعتحامضضل ةت سكضو ةف ضاة  ضاحتدانضاةنوتدض
احتدااضه اضاةف ض نضيثتحدض ويتحض تنضاةتخاةت دضخا وتأت دض تنضاإلستحافدضخ ن ستوتحضةحلت زضتلتكضاةحكوتمدض
ل ةت دلدضةلبضو ةأخدزض ة ض  ضسلفدضولضلدضي اليلمضتلكضاةحكومدضخ  ضتحعتحضاةستلخكضاةكتخلمض تنض ثت حدض

ضخا ن ل وض ة ضاةحقض ض ة ضادهخاا.
 دعوة إلى التجديد تقتضيها جملة عوامل، هي:إن ال

ض أ ة مضاة الفضاةح  لضولنضين  حضاةكدلمضخاة دلددضل ةت دلدضلع لضاة خافنمضولنه  .ض .ٔ
اةت دلتتتتدض تتتتنضصتتتت نحضينضلتتتتحدمضاةهتتتتخزضاةح  تتتتلمضولننتتتت ضخوتتتتلنضاة  ت أتتتت قضاةتتتتتدضستتتتوكتن ضلتتتتدضاةتةتتتتخحض .ٕ

ضاةحة ح .
ضيدض ضن دضةه ض خاوً ضخاةحً ضلدضاةكدلم.اةت دلدض نضص نحضاستلأ نضاة س ئلضاة ست دزضاةتدض .ٖ
اةت دلدض نضص نحضينضلحكقضاةت   لضولنضاةح ةحضخولنضاة ستكولدضوألدًاض تنضاإلغتحاقضلتدضاةصتدددض .ٗ

يخضاةتتت لصض تتنضاةثخاوتتقضاةصتتح لمضخاةغلتتخضلتتدضاةأل  نلتتمدضوتتلضاةتأ  تتلضونظتتحزض أتدةتتمض تفنتتمدضتهتتدفض
  ة ضحوةضاة  ةدضةالنت  وض نحضلدضاة ستكول.

ةت دلتتتدضةتتتلبضلتتتدضت تتتلدضي ةتتت اضاق تتتحلندضخونتتت اضاة خايتتتفضلتتتدضةتتتخئه دضوتتتلضلأنتتتدضخةتتتخحض نضا .٘
 اةنظحلمضخاةخسللم.

  نضاةت دلدض ضلأندضاةت لدض نضاةثخاوقضاةدلنلمضو  ضصعلض نضادصع ل. .ٙ
اةتحعلفض ل ضاةثخاوقضاإلسال لمضاة ه لمضخ نه ض ل ضسوللضاة ث لضاةححصض لت ضخحتدزضاة ستل لندض .ٚ

ضم.خاةخسةلمضلدضاإلسال
خ تتنضهتت اضاة نةلتتقضلتتينضاةت دلتتدضلنوغتتدضينضلستتتلهمضهتت نضاةحكتت ئقدضلتتالضلنتت ىض تتنضاةثخاوتتقدضخينض
 ةتت  اضاةكدستتلمض لتت ضوأتت ضييتتخالضاةأل تت اضيخضوأتت ضاةتتت خلالقض ضلنوغتتدضينضلكتتفضح تتحض ثتتحزضي تت مض

 يحاازض دلدزضةل عحضاإلسال د.
ن حلتتمضي تتحىدضل  ت تت دضيحتتدضاة حتت خحضاةستت وكمضلتتدضتأحلتتفضاةت دلتتدضةتتنضلكتتدمضتأحل تتً ضصتت  اًلضضخ تتن

ضخاللً ضةلت دلددضلالضودض نضات  فضاةتأحلفضو ةص خةلم.
خ تتنضهتت اضلتت ةتأحلفضاةتت  ضلكتححتتحضهتت نضاةوحتت ضةلت دلتتدضهتتخض)تةتتخلحضاةأ تتلضو ةتتدلنضو تت ضلةتت نض

ض نضانححال قضخاةت سكضو ةثخاوق .ضت ثلحنضاإلل  ودضلدضاق حلنضوته لوحض   ض لقضوح
ضض
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 المطلب االول
 رأةــــــــــادة المــــــــشه

ن تت ضة تت قض ةتت ضيستتلخنض ح خةتتقضوأتت ضاةتتد خاقض تتدمضا  تتةدامضو إلستتالمدضيخضاةةأتتنضوتتحدضخا 
  تت لضحكتتخقضاةنستت اضلتدضاإلستتالم ضاة تت دحض تتنضتتخللكددض تتنض ةتتكض تت ض ت اضلتتدض)اةتتدةللضاةتتتدحلودضلتدض

 ضلتتحوضاةتتل ندض ةتت ضGTZ لتكتت ضاة تتحيزضةلدحاستت قضخاةتتتدحلنضاةل نلتتمضو ةتأتت خنض تت ضاة تسستتمضادة  نلتتمض)
نضين تتتفضتحتتتخً ضحةتتت حل ضوتتت حفًاضلتتتدضخةتتتألمضاةنستتت ادض ّ ضينتتتحضلتتتدضحكلكتتتمضاد تتتحض اةكتتخلضوتتت نضاإلستتتالمضخا 

ةغ لتتتمضاةنه ئلتتتمضةتححلتتتحضاةنستتت اض تتتحتوةضوصتتتتحةضاةونلتتتمضتحتتتخلض حتتتدخدض  اض تتت ضخةتتت ضلتتتدضا  توتتت حضينضا
ا  ت   لتتتمضخاةظتتتتحفضاةتتتت حل ددضخينتتتحضغنتتتدض تتتنضاةكتتتخلض نضصتتتتحخةضاةكتتتحنضاةستتت و ضاة تتتلالد ض)تتتت حلدض
ظهتتخحضاإلستتالم ضلتتدضاة فلتتحزضاةأحولتتمضةتتمضلعتتنضةلحت تتلضيعثتتحض تتنضاإل تتالح قضاةتتتدضحككتهتت ض   حستتمض

ض.ض ٔ)اإلسالمضاةت حل لمضلدض ةكضاةخيق
ختوتتتدخضو تتت  قضاةغتتتحوللنضاةتخللكلتتتمضخاةتتتحمض للتتتمضلتتتدضهتتت اضاةتأللتتتلدضلعتتت نهمضةتتتمضلحغوتتتخاضلتتتدض
اة ستت بضو ةتصتتحل ضاإلستتال دضوصتتعلض و صتتحدضوتتلض تتخحخاضاةتصتتحل ضاإلستتال دضخع نتتحضعلتتحضيتتلمض تغلتتحزض

خةخضع نضاةحتدل ض تنض اليت قضاة تحيزضا  ت   لتمدضيخضضي ولمضةلتةخحضخاةتودلضوتودلضاةف  نضيخضاة ع ن.
يت  دلمدضيخضةولأمضثل وه دضيخضح  ته ض ة ضاةأ لض ثاًلدضد عنضتخ لحضهت اضاةت تخحضتخ لهتً ض كوتخً ضا 

 ندض دقضاةنخال كضخةعنض  ضي كوحض نضصخاهدضتن دضه اضاد تحضو ةعللتمدضلهتخضلتأتح ضةتوأ ضادحعت مض
 ةح تلضلتدض  ت لضحكتخقضاةتصحلألمضاةث وتمضو ةنكددضخلد خض ة ضتغللحهت ضختوتدلله ض حا ت زضة ست خازضاة تحيزضو

ضاةنس اضلدضاإلسالمدض نه :
ـل  :ض)صه دزضاة حيزدضلتدضيخةتحض َلـْيند َنَرجو َْ َي ووَجـا َرجو َْ َنـَّدن َلـ ـن راَجـالد و يَدْيند مد دووا َشـهد َواْسَتْشـهد

ض. ٕ ض)َواْمَرَأَتاند 

                                                           

 ضلنظتح:ضدةللضتدحلودضخ خادضتألل لمضلدض   لضحكخقضاةنس اضلدضاإلسالمدضسأ دضاةكدسددضد.ضفلننضحةخاندض لتكت ضاة تحيزضةلدحاست قضٔ)
ض.ٚٙٔم:ضٕٗٓٓ دضاةل ندض  حبضGTZةتأ خنض  ضاة تسسمضادة  نلمض)خاةتدحلندضو 

ض.ٕٕٛ ضسخحزضاةوكحز:ض نضاقلمضٕ)
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ضاقلتتمهتتلضهتتخضخ تتحضاةد ةتتمض تتنضض تت ضيخحدتتتحا لةتتلضانضتستتت دمض  تتحفضاة دلنتتمضا ةعتحخنتتدض
نتصض للتحضاةتدةللضاةتتدحلودضلهت اض  تت ةفضض للتحضاةتدةللضاةتتدحلودضلتت نضعت نض ت ض ت ضنتصةعحل تمضاخضهتخضا

ضت سلحضةلكحانضو  ضلخالقضهخاهم.ضضدنح
خاقلمضاةعحل مضخاةحمضلدضينحضةثوخقضاةصته دزضل تنضينضلتتخلحض تددض حتددض تنضاةصتهخددضخه ت ض

اة تتتحيزض تتت ضاةح تتتلضلتتتدضاةصتتته دزدضخينضح تتتالنضيخضح تتتلضخا حيتتتت نكضخةعتتتنضهتتت اضاةتتتدةللضد تتت ض ةتتت ض ستتت خازض
اةت دلتتدضلكتةتتدضخةتت ضاة تتحيزضلتتدضاةصتته دزضعخةتت ضاةح تتلضستتخااضوستتخاادضو حلأتتمضينضاقلتتمضنفةتتقضلتتدض
سل قضاةصه دزض ل ضاةَدلندضخةمضتعنضاة حيزضلدضاة  ت  ض ن اكضتأحفضاةكحاازضخاةعت وتمضغ ةوتً دضع ت ضينهت ض

نضاةحعتتمضاةتتخاحدضلتتدضاقلتتمضاةتت  ضيتتححضخ تتخدضح تتلضع نتتقضيلللتتمضاةتأ  تتلضاة تت ةدضخاةت تت ح دضخ تتنضثتتمضلتتي
خا حيتلنضةتحكتقضاةصته دزدضهتخضحعتمض تحتوةضو ةأ تتحضاةت  ضنفةتقضللتحضاقلتمدضخي ت ض  تتحن ضاةتحاهنضلتينض
خة ضاة حيزضيدضتغلحدضخهت اضاةخايت ضلخ تنضتغلتحض ةتكضاةحعتمضةلعتخنضخةت ضاة تحيزضعخةت ضاةح تلضستخاًاض

ض.ضض ٔ)وسخاا
اةتتد خىض حلخةتتمض  لتتمضخت  تلاًلدضخعتت ةكضعتتلضد تتخىض ثلهت دض ثتتلضد تتخىض ستت خازضاة تتحيزضضخهت ن

ضةلح لضلدضاة لحا دضخخ خنضحل ضه نضاةد خى:
يضتض نض نضيةلقضه اضاةحعمضةلبض نضي ح نضاةت  صضةتصتحلأدضيخضاة كهتددضخه ت ضا حيتت نض

دخاقضاإللتت اضيخضا  تهت دضينضو أ خنمض تسسمضية  نلمضغحولمدضخ ضلحتلضةأتخامضاةنت بض  تنضةتمضل تلعتخاضي
ضل  ة خاضاةن خصضاةكح نلمضيخضاةدلنلمضاةث وتمضت صلً ض  ضادهخاا.

ضتض نضاةألتمضاةتتدضست يه ضاةتدةللضغلتتحض تحلحمدضللتمضتعتنضاد لتتمضهتدضاةستونضخ ضيلتمضتأ  تتلض ن
ةنست اضاةنس اضو ة أت  القضاة  ةلتمضخاةت  حلتمكضدنضاد لتمضع نتقض ستصتحلحضلتدضاة  ت ت ضاةح ت لضللهت ضخا

ضسخاادضخ ضل تلكضاةدةللض ح  ئلمضوأددضاد للنض نضاةح  لضخاةنس اضةل فمضوه اضاد ح.
ضتض نضاةصتتته دزض لتتت ضاةتتتدلنض ض اليتتتمضةتتتحضو ة أتتت  القضاة  ةلتتتمضخاةت  حلتتتمدضلتتتالضلصتتتتحةضلتتتدض ج
اةصتتتتت هدضينضلعتتتتتخنضو ئأتتتتتً ضيخضتتتتتت  حًادضع تتتتت ضينضاةكخا تتتتتدضاد تتتتتخةلمضتكتتتتتححضينض)اةأوتتتتتحزضوأ تتتتتخمضاةل تتتتتظض ض
نضعت نض و  خصضاةسون دضخهتخضحعتمض ت مضةتلبضي تاًلضو ةتدلندضي :ض نضاةأت مضلوكت ض لت ض  خ تحدضخا 

ستتتونض تتت صضعستتتتالضيخضخايأتتتمض ألنتتتح.ضلتتت ةأوحزضو ةن تتتخصضخ تتت ضاصتتتت لقض للتتتحض تتتنضيحعتتت مدضخحخدنضو

                                                           

ض.ٜٚدضٜٙدضٜٔدضٜٛ ضلنظح:ضدةللضتدحلود:ضٔ)
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خةلسقضاةأوحزضو دسو نضاةتدضد قض ة ض  تداضهت نضاةن تخصكضدنض  تداضاةتنصضو تلغمضاةأ تخمدض
ض. ٔ)يحادضينضلعخنضحع ً ض   ً ض ض   ً ضوسووحض"ضلأندضينضاةص حوضاهللض

وْىـَر   )دضتضولنقضاقلمض لمضاستصه دضا حيتلن:ض ـَداهوَما اْْ ْْ َذ اَر إد ـَداهوَما َنتـو ْْ ـَل إد دضخهتدض ٕ) َأن َتضد
دضخهتت اضةةتت  نض فلتتدضاةديتتمضخاةةتتوةدضاةنستتل ندضلتتالضلحتتلضدحتتدضوأتتدضهتت اضينضلتتت خلض لتت ضعتتالمضاهللض

خةتتأفضاةتت اعحزضهتت اضهتتخض تتح ضخيتتتددضخهتتخض ضل لتتدضنك تت نضاةأكتتلضو أنتت نضاةأل تتددضخ ضل لتتدضنك تت نض
خينضهتت اضلنصتت ض تتنضةولأتتمضاة تتحيزضا ن أ ةلتتمدضولن تت ضاةصتته دزض لتت ضاةتأ يتتدضلتتدض ثتتلضهتت نضيهللتتمضاة تتحيز.ض

اة أ  القضلدضح  تمض ةت ضت تحدضعولتحض تنضا ن أت لضخخيتخفض نتدضاةخيت ئ ضوتالضتت ثحضخ ض لحت ادضخخ تخدض
ا تتتحيتلنضللتتتحضةتتت  نمضينضتتتت عحض حتتتداه  ضاد تتتحىض  اضانححلتتتقض تتت ضي ضان أتتت لكضلتتتتت عحضخت تتتداض ةتتت ض

ض. ٖ)اة  حدزضاةخي ئ 
ضتضخيتتدضلكتتخلضي ئتتلضينضهنتت كضنستت اض  لتتفاقضيتتدضت تتخقضاةح تت لضيتتدحزدضخاة تتخانض تتنضهتت ا:ض نض هتتت
اةكح نضاةعحلمض ضلنظتحض ةت ضاة  لتفلنضخاةت ضاةحت  قضاةنت دحزدضوتلضلنظتحض ةت ضاةحت  قضاةأ  تمضاةصت ئأمدض

اةنستت اضاة  لتتفاقضخوتتلنضللتتخضنظحنتت ض ةتت ضاة  ت تت ضاةل نتتدضاةلتتخمدضيخض ةتت ضي ض  ت تت ض حوتتدضخي ولنتت ضوتتلنض
ضغلحهنض نضاةنس اضةخ دن ضوخنً ضص سأً .

خضتض نضاةكخا دضخاد خلضتكححضو نحض"ض ضا ته دض  ضخحخدضاةنص"دضيخضلدض أتح ضاةتنصدضي ض
ض. ٗ)ينضادحع مضاةصتح لمضاةتدضلله ضيدةمضيةألمض ضل خفضا  ته دضلله 

 حلأتتمض تتدمض خالكته تت ضةلف تت نضخيتتدض تت اقضاةتتد خزض تتحلحمض تتنضاةغتتحنضةه تتحضاةعتتت نضخاةستتنمضو
اةح ةحدضخيدض ّوحض نضه اضاةدحاستمضاد حلعلتمضاة أتحخفضو ستمض)اإلستالمضاةتدل كحاةدضاة تدند دضخ  ت ض
  اضلله ض"ض نضاةكح نضخاةسنمضةمضلأخداض ح ألتلنض ن سوتلنضةه اضاةأ تتحضخةت ةكضل تنضاةت لتدض نه ت دض

ض. ٘)ضمضدخنضاةتكلدضو ةن خص"ع  ضتمضاةت لدض نضاةتخحازضخاإلن للضختوندضحخحضاإلسال
ض

                                                           

ض.ٕٖٗم:ضٜٜٚٔدضٙاةعحلمضفلداندض تسسمضاةحس ةمدضولحخقدضةخ لفضلدضي خلضاة كحدضةلدعتخحض ود ضلنظح:ضاةٔ)
ض.ٕٕٛسخحزضاةوكحز:ض نضاقلمضض(ٕ)
ض.ٜٖٓ/ٖهت:ضٕٔٗٔدضٚ دضداحضاةصحخقدضةضهٖٚٛٔ ضلنظح:ضلدضظاللضاةكح ندضسلدضيةندض)قٖ)
ض.ٙٓٗ ضلنظح:ضاةخ لفضلدضي خلضاة كح:ضٗ)
 ضاإلستتالمضاةتتدل كحاةدضاة تتدند:ضاة تتخاحددضا ستتتحاتل ل قدضاةصتتتحع ادضصتتلحللضولنتت حددض تسستتمضحانتتددضاةخ لتت قضاة تحتتدزدضتح  تتمض حعتتفض٘)

ض.ٗٔم:ضٕٗٓٓتص حاقدضاةفلتخنمضةلدحاس قضخا س
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خهت اضلتتنمض تنضنظتتحزضستتةحلمدضخلهتمضي  تتحضةإلستتالمدضلتينضت لتتدضاةلهتتخدضخاةن ت حىض تتنضعتتتوهمض
ةلبض د  زضدنضلت ل ضاة سل خنض نضعت وهمدضلصت نض  ضولنضعتنض ححلمضخولنضعت نضست  خ دضخوتلنض

وا بدالــذا  )عتتتنضي تتصضخخ تتظضخوتتلنضاةكتتح نضاةعتتحلمض يَن َ َفــرو يــز  إدَن اَلــذد ِو َل دَتــاب  َعزد َْ َواهدَجــ     ْ رد َلَمــا َجــاَمهو
يـد(  ) 14) مد َْ َْ دـيَ(  ـْن  يـل  ما ِد َتجزد ـْن َىْلفدـ ِد َواَل مد ـن َبـْيند َيَدْيـ ـلو مد ِد اْلَباطد نضلصتلضاةلهتخدض ٔ) اَل َيْأتدي دضخا 

ضخاةن  حىضو ةأ لضوعتوهمض ضللفمضاق حلنضتوأ قضه ا.
 المطلب الثاجي
ضتعدد الزوجات

حو تت ضتتت حوض  تتحخنضوتتوأ ضاقلتت قضيخضادح دلتت ضيخضوخيتت ئ ض تتنضاةستتلحزضاةنوخلتتمضةتتد مضد تت خاهمض
وت خللهت ضتتت خلاًلض نححلتتً دضيخضله خهتت ضله تً ض  ةئتتً دضخيغلتتنضهتتت اضعت نخاض تتدلخ لنضوعستتنضحةتت ضاةغتتحندض
يخضإلظهتتتت حضين ستتتتهمضو ظهتتتتحضاة تنتتتتخحلنضاة تتتتخاعولنضةلأ تتتتحدضخيتتتتدض يتتتتقضهتتتت نضاةعت وتتتت قضحةتتتت ضد تتتت زض

تحححدضلةتاًلض تنضحةت ضة ئ تمض تنضاةنست اضظنتً ض تنهنضينضا ستتد لضو قلت قضاةكح نلتمضيخضادح دلت ضاة
ضاةنوخلمضع ٍفضلدضاةتدةللض ل ض حمضه نضاةةحخح ق.

 ثل  ضلألضي سمضي لنضاة  ضحل ضتأددضاةفخ  قضخي لض نح:ض"ضخودلهدضينضلدضتأددضاةفخ ت قض
لووا َبــــْيَن الجاَســــامد َوَلــــْو )و :ضدض ستتتتتدُ ضوكخةتتتتحض ٕ)احتكتتتت حًاضصتتتتدلدًاضةل تتتتحيزض" يعووا َأن َتْعــــدد          َلــــن َتْســــَتطد

َرْصــتوَْ  ــَدة  ):ضدضثتتمضاستتتدلضوكخةتتحض ٖ)ضَْ ْد لووا َنَوا ــدد َْ َأاَل َتْع ــتو ْف ــَّدْن ىد دضختخّ تتلض ةتت ضينضاةأتتدلض ض ٗ)ضَن
ض. ٘)ل عنضتحككحدضة ةكضل نض دمضاةتفخجضو عثحض نضخاحدز

لدــَ  َأْدَجــى  َأاَل :ضخلتتحّدض للتتحض تتنضخ تتخنضعثلتتحزدض نهتت :ض نتتحضَت  َهتتَلضتت تتمضاقلتتمدضخهتتدضيخةتتحض )ذَ 
عت نخاض تتفخ لنضوت عثحض تنضضخ تددضعولتحض تنض تح وتحضضع  ضينحضَت  َهتَلضينضحستخلضاهللضض ٙ)ضَتعوولووا 

ضخاحدزدضخينضه اض  ضس حض للحضاةسلفضخاة لفض ة ضاةلخمض نضغلحضنعلح.
ض

                                                           

ض.ٕٗتضضٔٗ ضسخحزضل لق:ضاقلت نضٔ)
ض.ٛٚم:ضٕٔٔٓ ضلنظح:ضتححلحضاة حيزدضي سمضي لندض تسسمضهنداخ ضةلتأللمضخاةثك لمدضاةك هحزدضٕ)
ض.ٜٕٔ ضسخحزضاةنس ا:ض نضاقلمضٖ)
ض.ٖ ضسخحزضاةنس ا:ض نضاقلمضٗ)
ض.ضٔٛ ضلنظح:ضتححلحضاة حيز:ض٘)
ض.ٖ ضسخحزضاةنس ا:ض نضاقلمضٙ)
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 الثالث المطلب
 ْجاب المرأة

يعثتتحضد تت زضاةتحتتححض تتنضاةحتتدل ض تتنضح تت نضاة تتحيزدضخد تتخاض ةتت ضتتتحكضاةح تت ندضخ تتنهمضي ستتمض
ي لنضاة  ضلكخل:ض"ضةخضةمضلعنضلدضاةح  نض لنض  ضينتحض نت ٍفضةلححلتمضاإلنست نلمدضخينتحض ت حضوت ة حيزض

خاةكتخانلنضاةخةتألمضلتدضحعتمض ة ضحل ضلستحللض لله ضينضت ت ضو ةحكخقضاةتدض خةتهت ضاةصتحلأمضاةغتحااض
اةك  تتتحدض ضتستتتتةل ضينضتو صتتتحض  تتتاًلض تتت ضون ستتته دض تتت ضينضاةصتتتحوضلأتتتتحفضةهتتت ضلتتتدضتتتتدولحضصتتتتخنه ض
اة أ صتتلمضوع تت ازض ستت خلمضةع تت ازضاةح تتلدضخ ألهتت ضستت لنمدض تت ضينضاةكتت نخنضلأتوتتحضةهتت ض تتنضاةححلتتمض تت ض

حدضخلتدضينضلن تحض نتحضعتلضةوت ضلأتوحنضةلح لدضةخضةمضلعنضةلح  نض  ضهت اضاةألتنضةع ت ضخحتدنضلتدض كتت
ض. ٔ)غحفضللحضاة للض ة ضاحتحامضاةحكخقضخاةصأخحضول زضاةححلمض"

ضيث حضي سمضي لنضخغلحنض ددًاض نضاةصوه قضحل لضاةح  ندضخلل  ضل تدض ل  فضوه ضخاةحدض لله :
 الشبهة اْولى:

 ضتستتتةل ضض نضاحتتتدااضاةح تت نضلأحيتتلض  تتلضاة تتحيزدضل ةةولوتتمضيخضاة هندستتمضيخضاة ح  لتتمض تتثالًض
ض ن  فض  له ضوصعلضةولأد.

ضخاةحدض ل ضه نضاةصوهمض نضخ خنضعثلحزدض نه :
 نضاةح تتت نضستتتخااضيعتتت نضاة ك تتتخدض نتتتحضخةتتت ضاة  تتت حض لتتت ضاةتتتحيبضيمضاحتتتتدااضاة وتتتمضيخض تتت ض .ٔ

صتت وهه  دضين تت ضةأ تتلضاة تتحيزض تتنضاحتتتدااضاة الوتتبضاةةتتلكمضيخضاةك تتلحزدضع تت ضينضاة  تت حضل نتت ض
أحه ضعتتلضحتتلنضيخضحلتت ض  تت لضاةصتتأحضاةن فةتتمدضلهتتخضيعثتتحض  للتتمض تتنضتصتت غلضاة تتحيزضوتنظتتلمضصتت

ضغلحن.
 نضاة لو نضلص وحض  ضللوسحضاةح  لض)اةدصداصم دضخةمضتعنضه نض  ئكً ضي ت مض تنضلستت د ه ضخ ت ض .ٕ

لتتتفالض تتتنضاةح تتت لضلتتتدض تتتددضعولتتتحض تتتنضاةتتتوالدضاةأحولتتتمدضخيتتتدضلتتتتلضاةأتتتحنضاةصتتتحقضخاةغتتتحنضخهتتتمض
لعتتنضاةح تت نض  ئكتتً ضةأ تتلضاةنستت اضاةلتتخاتدضلحتدلنتتحضلتتدضضلحتتتدخنض ثتتلضهتت اضاةلوتت بدضخعتت ةكضةتتم

 اةوالدضاإلسال لم.
ض

                                                           

ض.ضٖٛم:ضٕٔٔٓ ضاة حيزضاة دلدزدضي سمضي لندض تسسمضهنداخ ضةلتأللمضخاةثك لمدضاةك هحزدضٔ)
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خ تتتنضاةغحلتتتنضينضد تتت زضنوتتت ضاةح تتت نض تتتنضاةغتتتحوللنض ضلخ هتتتخنضستتته مضةأتتتنهمض ةتتت ضاةحاهوتتت قض .ٖ
اةلتتتخاتدضللوستتتنضاةح تتت نضخاة  تتت حض نتتت ض ئتتت قضاةستتتنلندضخينتتتحضةتتتمضلعتتتنض  ئكتتتً ضي تتت  هنض تتتنضيدااض

ضي   ةهنضاة  تل م.
اةغتتتح ض تتتنض ح حوتتتمضاةح تتت نضهتتتخض ح حوتتتمضصتتتحفضاة تتتحيزضاة ستتتل مضخ  تهتتت دضخهتتت اضلعصتتتفضينض .ٗ

ضختص لأه ض ل ضا ن القض نضيل ه ضا  ت   لم.
خحو تت ضع نتتقضوأتت ضادفلتت اضتستتونضوأتت ضاإل  يتتمض نتتدضاةتأ  تتلض تت ضاق تتحلنضيخض نتتدضاةتحتتحكض .٘

 ئ ض ثتتلضاةأوتت ازضاةتتتدضتنستتدلض لتت ضاةتتحيبدضختةتتةحضاة تتحيزضةإل ستت كضوهتت دضخةعتتنضاة لوتت نضاةصتت
ضاةلخمضلأ ةأضه نضاة صعلمدضخلتللضةه ضاةتححكضخاةأ لضوححلم.

ض:الشبهة الثاجية
 نضاحتتتدااضاةح تت نضلتستتونضو صتت علضةل تتحيزضاة ح وتتمدضخلظهحهتت ضو ظهتتحضاةغحاوتتمضخاةصتت خ دضخينض

ضاةدلنض ضححجضللح.
ضخاة خانض ل ضه نضاةصوهمض نضخ خندض نه :

ةتتمضلعلتتفض وتت دنضوتعتت ةلفضصتت يمض  ح تتمض تتنضيتتدحاقضاإلنستت ندضخينضاةصتتحوضض تتنضاة ألتتخمضينضاهللض .ٔ
  ت ةلضةعتلضف ت نضخ عت ندضخينضتكحلتحض   تلمضاةتلستلحضةل صتكمضاة حتوةتمضوت ةحعمضخحلت ضاةحتحجض 

ضلعخنض  ضو دةمضصح لمدضلالودضةلت  لفضلدضاةحعمضاةصح دضي ضلعخنض   ة ً ضةلصحو.
أندضاةحاحمضخاةد مدضخا نسل قض  ضادهخااضيخض  ضاةحغو قض ضلضخينضاةأو داقضخاةتكحنض ة ضاهللض .ٕ

اة نححلمضةوأ ضاةن بدضلأو دزضاة خمض صكمضاة خمضلدضصدزضاةححضخةخلضاةنه حدضخي  ت لضاةحتأض
ضلله ض صكمدضخغلحه  .

خينضاةتتت حوضوأ تتخمضاةولتتخىضةتتلبض وتتححًاضإلو حتتمضاةستت خحدضخاةحتتقضينض تت داقضاة  ت تت ضاإلستتال دض ض .ٖ
ضاةأ داقضةمضتتغلحضوتغلحضاةف  نضيخضاة ع ن.توللضه ادضخه نض

خ ضننعحضينضوأ ض  داقضاةنت بضتتغلتحضوتغلتحضاةف ت نضخاة عت ندض  ضينضهت اضاةتغللتحض ضلنوغتدضينض .ٗ
لوكت ض لة لضاةثخاوقضاةصح لمضخ ضل خفض ةكدضل  ضحع حضخثوقضاد حضوحضودةللضصتح ددضلتينضحع تح

ضأو داقضخاة أ  الق.ث وتً ض ضلتودلضخ ضلتةخحدض ث لضوأ ضيحع مضاة
ن  ض ألقض حتوةمض ن .٘ ي له ضو  ضيتدضلتوتدلض ي  ضادحع مضاةتدضةمضلك ضلله ضوحعمض وحمضصح ددضخا 

ض نضي حافضاةن بضخ   ةحهم.
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ض:الشبهة الثالثة
ةلستتتقضةأوتتتحزضو حتتتتدااضاةح تتت ندضوتتتلضوتتت د القضاة  ةتتتلمدضخدةلتتتلض ةتتتكضينض تتتددًاضعولتتتحًاضوتتتحض تتتنض

لتت ة همضينضتعتخنضاة تحيزض ت لكتتمضوت ة لقضاةحستتندضخن لأتمضدهلتتحضضاة ح وت قض ضلستلعنضاة ستتلكضاةستخ د
ضخة  ت أه .

ضخاة خانض نضه نضاةصوهمض نضخ خن:
عن ضخ  ضفةن ضنس  ض ثلضه نضاةد خاقضاةتدضلحخجضةه ضت حعخضاة الزضللكخةتخنض نضاةأوتحزضةلستقضوت دااض .ٔ

الضتأتتتحفضاةحتتتقضاة تتتالزدضوتتتلضوتتتتحكضاةعوتتت ئحضخغلحهتتت دضخلأللتتتخنض ةتتتكضويستتت ازضوأتتت ضاة  تتتللندض"ضلتتت
ض. ٔ)و ةح  لدضخةعنضا حفضاةحقضتأحفضيهلحض"

خلتتدضحكلكتتمضاد تتحضينضهتت نضح تتمض ته ةعتتمضستت يةمض ضيل تتمضةهتت دضلتت ة حدض ضلأوتتحض  ض تتنضن ستتحدضخةتتخض .ٕ
ع نقض س ازضيحدضاة  تللنضتأتّدض ست ازضةل تالزدضةع نتقض ست ازضيحتدضاة ستل لنض ست ازضةإلستالمضعلتحدض

س ازضيحدضاةن  حىض س ازضةل سلح ضلمضعله دض ثالًضدضخه اض ضل لضاةكوخلضوح.خا 
ن تتت ضح خةتتتقض .ٖ خل عتتتنضد ض نستتت نضينضلتتت عحض ئتتت قضاة تلتتت قضاة  ةتتتالقضاةالتتتتدضلحتتتتدلنضاةح تتت ندضخا 

اة ستلئ قضاحتتدااضاةح تت نضةلت خلتحض لتت ضاةنت بدضة أتتحلتهنضو ت ضةل ح وتتمض تنضلةتتللمضخ  تمضخستت أمض
ض ةحزضولنضاةن ب.

ض تنضع نتقضنكلتمضتكلتمدضوتلض لت ضاة تحيزضينضتةلت ضحوهت ضلتدضتلوسحض   ثمض نضاةح  نض ضلستلفمضينض  .ٗ
 ت ضي تحقضوتحدضللتخضي تحقضلتدضصتداض تنض ةتكضاستتحكقضاةت مضخاإلثتمدضخ ض ةوبضاةح ت نضخلتدضست ئح

 تعخنضيوديضة  ته ض وححًاضإلس اته ضختك لحه .
 الشبهة الرابهة:

ة  حصتتمدضخينض تت ضت ألتتحضاد تت اضوأتت ضاةنستتخزضينهتت ض ضتنتتخ ضلتنتتمضيحتتددضخ ضتنتتخ ضاإلستت ازضيخض صتت  مضا
ضهخضي حضص  دضوحق.

ضه نضاةصوهمضس يةمض نضخ خن:
 نضاةتألتتلضوستتال مضاةنلتتمدضي تت احضلكتتد ه ضاة ستتلتخنضدائ تتً دضنأتتمضيتتدضلكتت ضاة تتحاضلتتدض ةتت ض تت دضللكوتتلض .ٔ

دضخةعتتنضاةتت  ضلح تتلضهتتخض تتنضيولتتلضاةستتهخدض ضوأتتفمض نتتحض ةتتكض تت ضةتتمضلستتمضحتتدًاض تتنضحتتدخدضاهللض
ضخا  حاح.

                                                           

ض.ٜٛ:ضهتٜٖٛٔهت دضداحضاة أحلمدضولحخقدضٕٛٔٔنخحضاةأ ح دض)قضونضض ح دونضض لك ظضه مضيخةدضادو  حدضة  ةل ضٔ)
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دضخينضاد تتتحضو ةح تتت نضي تتتحضصتتتح دض ضلحتتتّقضلةتتت فض ةتتت ض ةتتتكضينضاة تتتحيزض تتت  خحزضوة  تتتمضاهللض .ٕ
ا ن تتحافض نتتحضو ةحغوتت قدضخ ضل تتلضاةتألتتلضوتحعتتحضوستتال مضاةنلتتمدضلهتتخضي تتحض حتتكضةتتمضلأتتحفضينتتحض
نستتدضيخضوتتدلدضخينضاإلنستت نضلتتدضتأ  لتتحض ح ستتنضو تت ضل ألتتحدضل ةستت حقض ضلحتتقضةتتحضاةتألتتلضوستتال مض

ضو ة فاحض ثاًل.اةنلمضيخض
ي تت ضاةكتتخلضو نهتت ضتتت  نض لتت ضن ستته دضخينهتت ضخاثكتتمض تتنضن ستته دضلهتت اضاةحعتتمض ضل تتلض لتت ض ةاليتتحدض .ٖ

لتتت ة حيزض  لتتتخقضةتتتألفدضخحو تتت ضيدىضخةتتتأه ضاة ثلتتتحضيخضاة وهتتتحجض ةتتت ض تتت ض ضلح تتتدض كوتتت نض تتتنض
ضتأحةه ضةال تدااضيخضةأل ى.

ح  تلمضة تنضنظتحض ةلهت دضخهت اض  تت ض ضاة خينهت ض نضي نتقضاة تنتمض لت ضن سته دضلهتدض ضتت  نضاة تنتم .ٗ
 ضتصتأحدضيت لضاةتد ل ةد:ض"ضخ تنضهنت ضيت لض صكضلدضخيخ حدضلتح لضخفحضلتنتتحضخغخالتتحض تنضحلت 

ن تت ض ةتتكض اةك ةتتدض لتت  ض تتنضاةأل تت ا:ض"ضينتتحض ضل تتنض لتت ضاة تتحيزضستتتحضخ ههتت ضلتتدضةحلكهتت دضخا 
هندضوتلضدنضللتحضسنمدضخ ل ضاةح  لضغ ضاةو حكضدنض نأهنض نض ةكضةلبضةخ خنضاةستحض لتل

  تلحمض   تمضوستتدضوت نضاة تنتمدضنأتتمضاةخ تحضخ خوتحض للهتت ض  اض ل تقضنظتحضي نوتتدض ةلهت ضي ت ًاض تتنض
ض ٔ)ضيخةهم:ضللف ه ضستحضخ هه ض نضاة  لمكضخدنضلدضوك اضعص حض   نمض ل ضاةححام.

 تت ضخحلتت ضيلتتلضوتت ةتححلمدضخهتتخضاةتتحا لضحتتحمضاةنظتتحض ةتت ضاة نتكوتتمضاةتتتدض ضلوتتلنض لنلهتت ضخ ح  حهتت ضع .٘
ضضض ٕ)وحثحضاد ح دض ضسل  ض  اضع نقض  للمدض"ضلعمضلدضاة ح  حض نض ن  ح".

خ نض س خوضه نضاةنلمضاة ت ةحمضاةتتدضتتد له ضينتحضست صت ضغلحهت ض لت ضا يتتدااضوهت دضخ ستل  ض نض .ٙ
ع نتقضحوتتمضيستتحزدضيخض  تتنضلكتتدىضوهتتّندضلتتنحنضنألتتمضينضاةصتو نضلكتتتدخنضيحل نتتً ضوتتوأ ضاة صتتهخحلنض

نضةمضلعخنخاض   نضيهلضاة الح.خا 
ض

ض

ض
                                                           

 نتتخلدضاةتتد ل ةدضاة عتتدضاةستتلدضاةوعتتح دضيع تتلض ض   نتتمضاةةتت ةولنض لتت ضحتتلضية تت ظضلتتتلضاة أتتلندضدوتتدضوعتتحض ث تت نضوتتنض ح تتدضصتتة ضاةٔ)
ض.ٜٕ٘تضضٕٛ٘/ٖهتدضداحضاة عحضةلةو  مضخاةنصحدضولحخقدضوالضت حلد:ضٖٓٓٔتححلحه ضسنمض

ض.ٜٕ٘ض–ضٕٛ٘/ٖ   نمضاةة ةولندضةلد ل ةددضض(ٕ)



 15  
 

     

   
 

 التجديد في األحوال الشخصية
 (انموذجا )قضايا المرأة
 

 ادةـــونس حمــود يــمحم.أ.م.د 
 ودــد محمـــد محمـــد. احم

 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7السنـة ) (  34 دد )ـالعـ

 الشبهة الىامسة:
ضيدضلت حوضوأةهمضو نضاةح  نضيدضلعخنضثخنضصهحزضولنضاةنس ادضخلدضه اض   ة مضةلدلن.ض

خه نضصوهمضداحةمدضخةخضيسن ضه اضاةف مض لت ض تنضل تلدضوتلنضيتخمض ضلتتدخنضاة تالزدضةعت نض
 للتتتحضتتتتحكضاة تتتالزدضثتتتمضةتتتمض ضنكلتتتنضهتتت نضاةتتتد خىدضخةتتتمض ضتتتتت حوضاةستتت لحزضو نهتتت ضت تتت ةفضغلحهتتت ض تتتنض

ضلتعفض نضه اض اةنس ادضخينض  ضتحتدلحضهخضثخنضصهحزض
أ ةلمضاةصحودضخاةتح للض ضلعخنضولنضلتح ض  نضاةأوحزضةلسقضلدضثخنضاةصهحزدضولضلدض خالكمضت

صح ددضخلونضي حضهخض نضاةهلئ قدضفل دزض ل ضينض تّدضاةثتخنضثتخنضصتهحزض تنض د تحض ن ت ضهتخض تحتوةض
ضو ةنلم.

ِد :ض)لكتخلض َْ  إدَلــى الَلــ ــَر وَ َمـن َضــَل إدَذا اْهتَــَدْيتو َْ اَل َيضو َْ َأجفوَســ و يَن وَمجوــوا َعَلــْي و َيــا َأَيَهــا اَلـذد
َْ َتْعَملووَن  مَ  يع ا َنيوَجبائو وَ بدَما  وجتو َْ َجمد عو و ْرجد

ض. ٔ)
نضعتت نض ضوتتّدض تتنضا توتت حضيتتخلضاةنتت بدضل ةنتت بضاةتت  ضلأتوتتحضحيلهتتمضهتتمض خ ضاة ةتتحزضاةستتلل مدض خا 

ضاةأ  للنضو ةصحودضي  ض نضلأّدضاةح  نضثخنضصهحزدضله اض  نض ضلتوحضوكخةحضخ ضلأتدضوح.
 المطلب الرابع

 ْول دعوات تْرير المرأةمالْظات 
 نض  ضلالحظض ل ضد خاقضتحححضاة حيزدضيخضد خاقض س خازضاة تحيزضو ةح تلض تنضا ةتالوض لت ض
اةتتت حلدضا  ت تت  دضةلغتتحندضلظهتتحضينضهتت نضاةتتد خاقضةتتمضتعتتنضن وأتتمض تتنضنظتتحزض نستت نلمضوكتتدحض تت ضهتتدض

اةغتتحنضلتتدضي لحعتت ض تت مضحغوتتمضاةكتتخىضاةسل ستتلمضاة هل نتتمدضلوأتتدضينض نحتتقضاة تتحيزضحتتقضاةت تتخلقضلتتدض
ل تتتلضوتت ةكضاةوتت نضي تت مضاة تتحيزضاد حلعلتتمضةتغللتتحضاةكتتخانلنضحستتنض  تتلحته .ضخستت ح قضاةكتتخىضضٕٜٓٔ

ض. ٕ)اةسل سلمضوعسنضي خاقضاة حيزضو ثلضه نضاةصأ حاق
خوأتدضاةحتتحنضاةأ ة لتتمضادخةتت ضخعتت اضوأتتدضاةحتتحنضاةأ ة لتتمضاةث نلتتمضحلّتتقضاة تتحيزض حتتّلضاةح تتلضلتتدض

زضاةأ للمضاةأ  مدضوسونضانصغ لضاةح  لضو ةكت لض نض همدضخان    ض ددضاةت عخحضاة   ن ضخلدضاةحل 
 تتتتنض هتتتتمضي تتتتحىدضلتفالتتتتدضتتتتت ثلحضاة تتتتحيزضخد تتتتخاتهنضةل ستتتت خازضو ةح تتتتلضةتتتتحغوتهنضوتتتت ةتحححض تتتتنضاةظلتتتتمض

                                                           

ض.٘ٓٔ ضسخحزضاة  ئدز:ضاقلمضٔ)
 Nelia Beth ScovillThe Liberation of Women in Religious Sources. The American Academy of ض2)
Religion and the Society of Christian Ethics. 2011. p36 - 41.  

http://www.religiousconsultation.org/liberation.htm#author
http://www.religiousconsultation.org/liberation.htm#author
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ا  ت تتت  دضخحح تتت نهنض تتتنضحكتتتخيهندضلةتتتاًلض تتتنضحغوتتت قضوأةتتتهنضوتتت ةتحححضخا ن تتتالقض تتتنضاةكلتتتخدض
ض. ٔ)نض   حسمضحل ته ضوصعلض ستكلضع  ضهخضص نضاةح لخاةةخاوةضاةتدضت نأه ض 

خ ل ضاةحغمض نضاة ظهحضاةوتحاقضةهت نضاةصتأ حاقدض  ضينضاةنتت ئأضاةتتدضت  ت ض تنضاةأ تلضوهت ض
ضع نقضسلولمضةلغ لمدضخ نضيوحفضه نضاة ظ هح:

 نضانصغ لضاة حيزضوتح لضاةحفقضخو   حسمضادنصةمضا  ت   لمضاة  تل مضلتدضظتلضتحتححض ن لتقض .ٔ
ض ة ضي خحضلدضتحولمضادون ادضخاة ضت عكضاةون اضادسح .ضيدى

 نضتحتتتححضاة تتتحيزض تتتنضاةكلتتتخدضيدىض ةتتت ضتحا تتت ض أتتتد قضاةتتتفخاجدضختتتت  حضاةتتتتفخجض ةتتت ضستتتنض تتتت  حزض .ٕ
ة ضتفلدض أد قضاةةالقضختفالدضي دادضادة  لضغلحضاةصح للن. ضنسولً دضخا 

لضي ستلمض ضتتن ستنض ت ضةولأتهت ض نضاةد خزض ة ضاة ست خازضيدىض ةت ضد تخلضاةنست اضلتدض لت دلنض  ت .ٖ
اةودنلتتمدضل تتتحنضل تتتد نضلتتتدضاةكتتتخاقضاة ستتتلحمض تتتثاًلضصتتت نهنضصتتت نضاةح تتتلدضخلتتتدضاة ك وتتتلضةتتتمضلتتتحاوض

ضاة  ت  ضظحخلهنضود خىضاة س خاز.
 نضد  خىضاةتحححضدل ضاة حيزض ة ضد خلض لت دلنض ضتحكتقضاة ست خازض ت ضاةح تلدضوتلضاةأعتبدض ثتلض .ٗ

فلتت ادضخولتتخقضاةتتد  حزدض  تت ضلصتتأحضينضد تتخىضاة ستت خازضيخض ستت وك قض لعتت قضاة  تت لدضخ تتحخ ضاد
ضاةتحححض ن  ضلحادض نه ضان القضاة حيزضخاستغالةه .

 نضد  خىضاة س خازضولنضاة نسلنضيدىض ة ضةل وضيلمضاةح خةمدضخاةةولأمضادنثخلمدضلعلضخاحدض تنض .٘
ةدضخ ت ضلتدلتحضاة نسلنض ضلنظحض ة ضاد حضوخ  حضندًاضةحدضخينضه اضاةت خحضلص  ض ل ضا  تال

نضاد  ضهت اضينضه اضا تالةضوحوضه نضنك ضةل ةحزضاةوصحلم.   ة ض   سددضخا 
ض

ضض

                                                           

صحلأمضاإلسال لمضخاة خاثلقضاةدخةلتمضتضدحاستمض ك حنتمدضد.ضتلستلحضلتتخحضح تمدض حعتفض  تالمضحكتخقضاإلنست نض ضلنظح:ضحكخقضاة حيزضلدضاةٔ)
 .ٖٔتضضٕٛم:ضٜٕٓٓخاةدل كحاةلمدضحامضاهللدض

ض



 17  
 

     

   
 

 التجديد في األحوال الشخصية
 (انموذجا )قضايا المرأة
 

 ادةـــونس حمــود يــمحم.أ.م.د 
 ودــد محمـــد محمـــد. احم

 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7السنـة ) (  34 دد )ـالعـ

ا تل تتقضاةنظتتتحزض ةتت ضاةت دلتتتدضوتت  تالفضاةكتتت ئللنضوتتحدض تتتنضا ت  هتت قضاة ح لظتتتمضاةتتتدضتتتتحل ض .1
ضاةت دلدض ة ضا ت  ه قضاةتدضتد خض ة ضاةتغحلنضخا ن القض.

ف نلتتتمض ألنتتتمدضيخضة عتتت نض حتتتدددضيخضةظتتتحخفض   تتتمدض ضلأنتتتدض نضادلعتتت حضاةت دلدلتتتمضةحكوتتتمض .2
ضثوخقض الحلته دضخ ض نضاة  عنضينضتتحخلض ة ضثخاوقض حااضاست دا ه ض.

صحخةضاةت دلدضتت ثلضو نضاةصداضاة  ديدضعت نضلتدضيخلضي تحنضي ئ تً ضخ خ تخدًادضخةلنت بضوتحض هتدض .3
نضه اضاةصداضيتقض للحضادل مضل  ت وحضاةولت دضخ ت حض نض ةتكضاةصتداضس وقدضخا  يتدل ً ضَ ِلكتً دضخا 
ضيدضي لدض ة ض ثلضاةح ةمضاةتدضع نض لله ضيولضينضلول ضخَلْ َلقض.

 نضاةت دلدضهخض)تةتخلحضاةتدلنضو ت ضلةت نضتت ثلحنضاإلل ت ودضلتدضاق تحلنضوته لوتحض  ت ض لتقضوتحض .4
ض نضانححال قضخاةت سكضو ةثخاوقض ض.

اةتتدلنضخن تتحتحض ضتكت تتحض لتت ضاة  تتددضخحتتدندضوتتلض نضاهللضتأتت ة ض أتتلضلتتدضدلننتت ضض نضضت دلتتد .5
  خا لضاةثو قضختكخلمضاإلل  نضخدخا حضو د حضو ة أحخفضخاةنهدض نضاة نعحض.

  نضاةت دلدض  مضص  لضة  ل ض    قضاةدلنض. .6
 ض تالفض نضي ضت دلدضيخضتةخلحض ضلنوغدضينضل بضاةثخاوقضاإلسال لمضخا  ض  حضانححالً ض لت .7

 اة تغلحض.
ض نضانأدامضاةةخاوةضخاةكخا دضسلتد ض ة ضاةت وةضخا حت  لضخاةأصخائلمضلدضاةت دلد. .8
احتلتتقضيةتتلمضاة تتحيزضاةحلتتفضادعوتتحضلتتدضد تتخاقضاةت دلتتدضاة   تتمضوتت دحخالضاةص  تتلمدضخيتتدض .9

ضتو لنقضخ ه قضاةنظحضلله ضتول نً ضعولحًا.
ا ت تت نضاةتت  ضلحتت خلض و حتتمضاة حح تت قضضاد تتحضاة ةلتتحضلتتدضاةتتد خاقضاةت دلدلتتمضاة ن لتتتمضهتتخ .11

ضو حلأمضاةت دلددضيخض خاعومضاةأ حدضخاةتخالقض  ض تةلو قضادنصةمضا يت  دلمضاةأ ة لمض.
ضض
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اإلستتتالمضاةتتتدل كحاةدضاة تتتدند:ضاة تتتخاحددضا ستتتتحاتل ل قدضاةصتتتتحع ادضصتتتلحللضولنتتت حددض تسستتتمضحانتتتددض .1
 م.ٕٗٓٓحاس قضخا ستص حاقدضاةخ ل قضاة تحدزدضتح  مض حعفضاةفلتخنمضةلد

   نمضاةة ةولنض ل ضحلضية  ظضلتلضاة ألندضدودضوعحض ث  نضونض ح دضصة ضاة نتخلدضاةتد ل ةدض .2
هتتتدضداحضاة عتتحضةلةو  تتمضخاةنصتتحدضولتتحخقدضوتتالضٖٓٓٔاة عتتدضاةستتلدضاةوعتتح دضيع تتلضتححلحهتت ضستتنمض

 ت حلد.
هتتت دضداحضاة أحلتتمدضٕٛٔٔ لكتت ظضه تتمضيخةتتدضادو تت حدضة تت ةلضوتتنض ح تتدضوتتنضنتتخحضاةأ تتح دض)قض .3

 هت.ٜٖٛٔولحخقدض
 هت.ٜٔٗٔدضٖاةت دلدضلدضاإلسالمدض نصخحاقضداحضاة نتدىضاإلسال ددضةندندضة .4
 م.ٕٔٔٓتححلحضاة حيزدضي سمضي لندض تسسمضهنداخ ضةلتأللمضخاةثك لمدضاةك هحزدض .5
ضتضدحاستتمض ك حنتتمدضد.ضتلستتلحضلتتتخح .6 ح تتمدضضحكتتخقضاة تتحيزضلتتدضاةصتتحلأمضاإلستتال لمضخاة خاثلتتقضاةدخةلتتم

 م.ٜٕٓٓ حعفض  المضحكخقضاإلنس نضخاةدل كحاةلمدضحامضاهللدض
دةلتتتلضتتتتدحلودضخ تتتخادضتألل لتتتمضلتتتدض  تتت لضحكتتتخقضاةنستتت اضلتتتدضاإلستتتالمدضستتتأ دضاةكدستتتددضد.ضفلنتتتنض .7

 دضاةتتتل ندضGTZحةتتتخاندض لتكتتت ضاة تتتحيزضةلدحاستتت قضخاةتتتتدحلندضو ةتأتتت خنض تتت ضاة تسستتتمضادة  نلتتتمض)
 م.ٕٗٓٓ  حبض

هت دضتحكلتق:ضيح تدضٖٜٖخ ح حضاةأحولمدضإلس   للضونضح  دضاة خهح دض)قاة ح حضت جضاةلغمض .8
 م.ٜٚٛٔض-هتضٚٓٗٔدضٕ ودضاةغ خحض ة حدضداحضاةألمضةل الللندضولحخقدضةون ندضة

هتتتتتت دضدوتتتتتدضٕ٘ٚ تتتتخنضاة أوتتتتتخدض لتتتتت ضستتتتتننضيوتتتتتدضداخدضستتتتتلل  نضوتتتتتنضادصتتتتتأ ضاةس ستتتتتت نددض)ق .9
دضوتتنضحلتتدحضاة تتدلكدضاةأظتتلمض وتتداةحح نضصتت بضاةحتتقضاةصتتهلحضو ح تتدضيصتتحفضوتتنضي لتتحضوتتنض لتت

 هت.٘ٔٗٔدضٕ و د دضداحضاةعتنضاةأل لمدضولحخقدضة
 م.ٜٜٗٔاة عحضاإلسال دضولنضاةت  للضخاةت دلددضةفعدضاة لالددضداحضاة  خزدضولحخقدض .11
 هت.ٕٔٗٔدضٚ دضداحضاةصحخقدضةضهٖٚٛٔلدضظاللضاةكح ندضسلدضيةندض)ق .11
 ست   للضاةنحتخ ضاةلغتخ ضادندةستدضضاة حعمضخاة حلةضاد ظمضلدضاةلغمدضدوتدضاةحستنض لتدضوتن .12

هتتت دضتحكلتتقض وتتدضاةح لتتدضهنتتداخ دضداحضاةعتتتنضاةأل لتتمدضولتتحخقدضٛ٘ٗاة أتتحخفضوتت ونضستتلدندض)ق
 م.ٕٓٓٓ-هتٕٔٗٔ
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 التجديد في األحوال الشخصية
 (انموذجا )قضايا المرأة
 

 ادةـــونس حمــود يــمحم.أ.م.د 
 ودــد محمـــد محمـــد. احم

 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7السنـة ) (  34 دد )ـالعـ

 م.ٕٔٔٓاة حيزضاة دلدزدضي سمضي لندض تسسمضهنداخ ضةلتأللمضخاةثك لمدضاةك هحزدض .13
هت دض ت ةمضاةعتتندضٕٗٗٔ)قض أ مضاةلغمضاةأحولمضاة أ  حزدضدضيح دض  ت حض وداةح لدض  حد .14

 م.ٕٛٓٓ-هتٜٕٗٔولحخقدض
اة أ تتتمضاةخستتتلةدضيتتت مضوي حا تتتحض وتتتحاهلمض  تتتة  دضخيح تتتدضحستتتنضاةفلتتت قدضخح  تتتدض وتتتداةك دحدض .15

 م.ٜٜٛٔدضٖخ ح دض لدضاةن  حدضداحضاةد خزدضتحعل دضة
كضاةت دلتتدض٘ٔم:ضٜٗٛٔ  هتتخمضت دلتتدضاةتتدلندضةوستتة  دض ح تتدضستتألددضداحضاةتتد خزدضاةعخلتتقدض .16

 م.ٕٓٔٓاةححلمدضخفاحزضادخي فضخاةصتخنضاإلسال لمدضاةعخلقدضحدضةأث  نض ودلدضاةت سل
كضةستتت نضاةأتتتحندضدوتتتدضاة ةتتتلض  تتت لضاةتتتدلنض ح تتتدضوتتتنضٜٓٗ/ٔ كتتت للبضاةلغتتتم:ض تتت دزض) تتتدد ض .17

 م.ٜٛٙٔهت دضداحض  دحدضولحخقدضةون ندضٔٔٚ عحمضونض نظخحضادلحلكدضاة  ح دض)ق
هتتتت دضتحكلتتتقض وداةستتتالمضٜٖ٘فعحلتتت دض)قض كتتت للبضاةلغتتتمدضدوتتتدضاةحستتتنضيح تتتدضوتتتنضلتتت حبضوتتتن .18

 م.ٜٜٚٔض-هتضٜٜٖٔه حخندضداحضاة عحدضولحخقدض
 تتتتنضي تتتتلض تتتتحخزضحاصتتتتدزضت تتتتددضاةتتتتدلنضختتتتتنه ضو ةتتتتدنل دضةلخستتتتفضاةكحةتتتت خ دضداحضاةصتتتتحخقدض .19

 م.ٜٕٓٓدضٖ  حدضة
هت دضتح  تحض ةت ضاةأحولتمض ح تدضٜٜٖٔ خ فضت حلدضت دلدضاةد لندضدودضاد ل ضاة خدخد دض)ق .21

 م.ٜٛٙٔض-هتضٖٚٛٔدضٖداحضاة عحدضولحخقدضةع ظمضسو قدض
دضٙاةتتتتخ لفضلتتتتدضي تتتتخلضاة كتتتتحدضةلتتتتدعتخحض وتتتتدضاةعتتتتحلمضفلتتتتداندض تسستتتتمضاةحستتتت ةمدضولتتتتحخقدضة .21

 م.ٜٜٚٔ
22. Nelia Beth ScovillThe Liberation of Women in Religious Sources. 
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