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 باللغة العربيةملخص 
 إبراهيمأ.م.د. حممد فاضل 

إن للتقدم العلمي الطبي األثر الواضح في العلوم الشرعية واقتباسه منه في معالجة 
األمور الطبية الفقهية التي بحث عنها الفقهاء القدماء مما أدى الى إيجاد الحلول 

ومنها مرض وأجل العنين وحلوله المعقدة آنذاك فلقد بحثت عن ، الفقهية المعاصرة
ختصين بعلم الطب والصيدلة مستندا إلى أقوال ونصوص المرض وأسبابه من الم

الشريعة اإلسالمية مستخرجا فتوى في تقليل أجل العنّين من سنة إلى أقل مدة زمنية 
سائال اهلل سبحانه وتعالى أن يكون ، بساعة أو أقل معتمدا إلى أقوال األطباء والفقهاء

  مصابين.هذا العمل خالصا هلل ولرسوله وان يكون دواء وفتوى لل
  حكم ، مستجدات ، الكوميديالكلمات المفتاحية: 

THE EFFECT OF MEDICAL DEVELOPMENTS IN 
REDUCING THE TIME OF THE PERSON 

Ass. Prof. Dr. Muhammad F. Ibrahim 
Summary  

The progress of medical science has a clear impact in the forensic 

science and its quotation from it in the treatment of medical 

jurisprudence, which was discussed by the ancient jurists, which 

led to the finding of contemporary jurisprudential solutions, 

including disease and the causes and complex solutions at the 

time. I searched for the disease and its causes from specialists in 

medicine and pharmacology based on the words and texts Islamic 

law extracted fatwa in reducing the order of the person from one 

year to less time period an hour or less depending on the 

statements of doctors and scholars, asking God Almighty to be 

this work exclusively to God and His Messenger and be a 

medicine and fatwa for the injured. 
Keywords: Rule, novelties, comedian 
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 املقدمة
هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد األنبياء  الحمد

لى يوم إ بإحسانله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم آوالمرسلين وعلى 
  وبعد: ...الدين

ال ، التشريعمحكمة  متكامل،ذات بناء واعد الشريعة اإلسالمية إن ق ال شك
منسجمة عاليمها متالئمة مع طبيعة البشر جمود فيها وال عسر وال قصور في ت
صالحة لكل زمان ومكان مستوعبة لكل ما مع الفطرة السليمة والغرائز اإلنسانية 

عامة  صوالأألن للشريعة اإلسالمية ، ذلك صريةيستجد ويطرأ من جديد لنازلة ع
من فروع  أن يستجد ويطر أليها ويبنى عليها كل ما يمكن إوقواعد شرعية كلية يرد 

ويسر عليها معرفة وهذا ما رفع الحرج عن أمة اإلسالم ومعاصرة وجزئيات حادثة 
 الحالل والحرام.

تناولها الفقهاء و  بعض المسائل من قبل سالميةإلالمجتمعات اوقد عرفت 
وف بالظر وارتبطت تلك الحلول مرتبطة و  لها حلوال وقدموا القدماء وبحثوها

،ولقد التي ظهرت فيها تلك المسائل والثقافية لتلك العصوراالجتماعية والصحية 
عظيم في  تأثيرالعلمية كان لتجدد الحوادث االجتماعية المتمخضة عن التطورات 

فق حكام على و ألالب العلم البحث واستنباط احل تلك المسائل فوجب على ط
 .التقنيات واألجهزة المعاصرة في شتى المجاالت

 المستحضراتالمجاالت الطبية سواء  العصريةهم القضايا أولعل من 
الباحثين في المستجدات الطبية ذ شغلت إت المختبرية والدوائية والفحوصا
األساسية التي يبنى عليها تطوير  الركائزهم أتعد من  ألنهاوذلك ، والحيوية
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األساليب الدوائية والعالجية في مختلف المراكز الطبية المتخصصة حول العالم 
ّين معرفة عالج العنّ  لىإوصول البحث لل لىإهم األسباب التي دفعتني أوهذا من 

التي باتت تشغل الحيز األكبر الحديثة بالوسائل الدوائية الطبية المتطورة جله أو 
ؤدي عالج المصاب بهذا المرض الذي يلدى علماء الطب والصيدلة في سبيل 

لى زوجها إذا وجد الدواء بطل الداء وعادت الزوجة إف الزوجينبين تفريق اللى إ
وعدم  لشريعة مقصدها في تحقيق حفظ النسلا لت الحياة الزوجية وحققتوكم

زمن بسيط  إلىاء بسنة قمريةالتفريق وتقليص المدة الزمنية التي اشترطها الفقه
الرخيصة الثمن المنشطة دوية الطبية ألبسبب توفر ا قلأو أ دقيقةثالثين  حوالي

مضرة بالصحة الغير المتوفرة باألسواق الموصوفة من األطباء االختصاصين 
 كتبته في هذا البحث المتواضع )أثروهذا ما قوال الفقهاء المعاصرين أوبتوافق 

مبينا تقليص المدة الزمنية والتي لم  ن(يّ نّ العأجل  المستجدات الطبية في تقليل
ليها الباحثين من علماء الشريعة حسب علمي وذلك بالبحث عنها من إيتطرق 

مجالتنا لى مكتبتنا و إنترنيت وكتب الدوريات والمجالت لنظيف ألخالل شبكات ا
نني في ن يعيأسائال المولى عز وجل المدة الزمنية لهم  بحثا متواضعا مفتيا بتقليل

ن يكون العالج شافيا دافعا عنهم أمر المصابين بهذا المرض و أن يسهل أو  كتابته
ا يشاء قدير وصلى اهلل تعالى على سيدنا محمد ه على منّ إمراض واالسقام األكل 

 .وسلم تسليما وعلى اله وصحبه
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  األول:املطلب 
 الطبيةملستجدات اتعريف 

 انعرفهالمعاصرة سمن المصطلحات  الطبيةمصطلح المستجدات  نّ إ
 اصطالحا:و  لغةوصفيا  مركبابوصفها 

والمستحدث  المبتدئبمعنى  وتأتيصلها جدد أ: لغة المستجدات .1
 ء  الشي دد  وج  ، به فهو يقابل القديم ال عهد لك   والمبتكر والحديث والجديد ما

من  أطر  وجمعها مستجدات وهي ما، ه جديدار ي  استحدثه وصأي: ، هواستجد  
 .(1)جديد

 :المستجدات تدل على معنينة فكلم
أو النقص أو التحوير  بالزيادة وطرأ عليه تعديل كان موجودا أصالا ما  . أ

  .لوالتحوي
 .(2)له وجود أصالحداث شيء لم يكن إ . ب
لها  ال يوجد المستجدات لفظة معاصرة ةأن كلم: اصطالحاالمستجدات  .2

 : قريبه لهذا المعنى منهاعاصرين لعلماء معريف كافي وواضح بل هناك تعريفات ت
ولم تكن معروفه في عصر  الناس،التي استحدثتها  الجديدةالمعامالت  . أ

  .(3)التشريع

                                                           

 ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1)
، 22طبيروت، ، المنجد في اللغة واألعالم: دار المشرق ،1/102 الدعوة:دار ، محمد النجار

 .123: ص2، طبيروت، دار المشرق، والمنجد في اللغة العربية المعاصرة ،21ص: 1223
أحمد زكي أبو زيد، دار . المستجدات الطبية المتعلقة برحم المرأة من المنظور الشرعي: د( 2)

 .20صم: 2012، 1، طعمان، النفائس
 ،عمان، محمد عثمان شبير، دار النفائس. د المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي:( 3)

 .12ص م:2001 ،ط
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كان  وأمصطلح يطلق على كل أمر وجد من غير وجود سابق له ي ه . ب
و تحويل أو تحوير أو النقص أبالزيادة يل عليه تعد وطرأله وجود 
 .(1)عليه أصاللما كان  أو مساوة ضر و مأمنفعة ذا ليصبح 

تطور العلوم  نتيجة المستحدثةالمستجدات هي األمور  نّ إ :وأقول واهلل أعلم
 .المعاصرة واألجهزة
 ةعد ا، ولهما في اللغةاعي من الفعل طبهي مصدر صن :الطبية لغة -1

 .منها معان  
 .النفسو  عالج الجسم . أ

والماهر العالم بعمله )وهو أصل  الحاذقالطب والطبيب تأتي بمعنى  . ب
المشهور  أنّ  الّ إالطب  ةلكلم اللغويةلى المعاني إوبالنظر  ،(2)المعنى(

 .(3)والعالج المداوةالطب المعنى  ةاستعمال كلم
 األصحاءبما يوافق  الصحةتحتفظ به علم وفن : الطبيةاصطالحا  -2

، حاصله ودفع المرض بما يضاده وتسترد زائله الصحةوالتحفظ 
 .(4)وموضوعه عالج المرض ومنعه

  

                                                           

 .20صأحمد زكي أبو زيد: . د: المستجدات الطبية المتعلقة برحم المرأة من المنظور الشرعي( 1)
 .2/222: المعجم الوسيط( 2)
 .21ص أحمد زكي أبو زيد:. د: المتعلقة برحم المرأة من المنظور الشرعي المستجدات الطبية( 3)
 .دار الجيل ،بيروت، الموسوعة العربية الميسرة. الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة( 4)
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  :املطلب الثاني
 تعريف العنني

ا له الشيء عن   عن   ومنه قولهم: ،ن  مصدر ع: هل اللغةأعند العنّين -1
مينه عن ي أةالمر ذكره لقبل  نه يعنّ أل، نايّ سمي عنّ أمامه واعترض، ظهر  وعنوانا:

 ون.ن  وع   ول الواحد عان  ن المعترضون بالفصن  وقال الع  ، (1)يقصد وعن شماله فال
 ن نوع   ننّ الرجل وع   ن  قال ع  ين وجمع المعنون أيضا وي  نن جمع العن  والع  : قال

 . نعنّ عّن م  م  فهو عنين معنون    ن  ي  وع  
وهو الذي ال يقدر  النساء يأتي بالراء للذي ال هو العجير: أبو عبيد: وقال

 .(2)تهي النساءيش على إتيان النساء أو ال
 : العنين عند الفقهاء -2

 عرف الفقهاء العنة بعدة تعريفات منها:
لمانع ، م ن عن   اآللةإتيان النساء مع وجود : من ال يقدر على ةالحنفي . أ

 .(3)و سحرأمنه ككبر سن 

                                                           

المحقق: محمد عوض ، هـ(320 تتهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )( 1)
 .24-1/23 باب العين والنونم: 2001، 1، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مرعب

تحقيق: (، هـ323 تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )( 2)
، لسان العرب: محمد 3/232 باب عذبم: 1222 ،4طأحمد عبد الغفور عطارد، دار العلم، بيروت، 

هـ(: دار 211 ت) ياإلفريق يبن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفع بن مكرم
 . 4/243 فصل العين المهملة: :هـ1414 ،3، طبيروت ،صادر

: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  (3) ْلب يِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس  (،هـ243 تالحنفي )
ْلب ي  ) رد المحتار  ،21/3 هـ:1313، 1طبوالق، القاهرة،  ،المطبعة الكبرى األميرية ،هـ(1021 تالشِّ

 تعلى الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )
 .2/424م: 1222-هـ1412، 2ط ،بيروت، دار الفكر ،(هـ1222
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و لعدم إنعاضه لكبر أ، وهو من ال يتأتى منه الجماع لصغره: المالكية . ب
ال يقدر على و هو المريض الذي أ، (1)و علة عن جميع النساءأ

 .(2)جماع
: هو عجزه عن الوط ء في القبل لعدم انتشار آلته بحصول الشافعية . ت

 .(3)ذلك بمرض يدوم
ألنه يعن لقبل المرأة عن يمينه ، االيالج: هو العجز عن الحنابلة . ث

 .(4)وشماله فال يقصده
قوال ألن اختلفوا في اا  نهم و أمن الواضح للتعريفات اللغوية والطبية والفقهية 

زوجته بسبب  ن العنين ال يقدر على اتيانأالمعنى هو  أقوالهم متشابهة نّ أ الّ إ
مع المرض واهلل  عندما اضافوا شرط السحر الحنفيةعارض وهو المرض باستثناء 

 .اعلم
 

                                                           

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو ( 1)
(: أبو العباس أحمد بن  ال ك  ام  م  م  ْذه ب  اإْل  شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل م 

 .4/322 :دار المعارف ،هـ(1241 تالمالكي ) محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد ( 2)

، 3، طدار الفكر ،هـ(224 تالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الر عيني المالكي )
 .3/203 :م1222-هـ1412

لطالب: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو أسنى المطالب في شرح روض ا( 3)
 .2/122 دار الكتاب اإلسالمي: ،هـ(222 تيحيى السنيكي )

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني البن قدامة المقدسي( 4)
مكتبة  ،هـ(220 تالجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )

  .2/122 م:1222-هـ1322 ،القاهرة
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  :العنين عند األطباء-3
االنتصاب لل وظيفه )خنه أب الطبيةاألوساط  هتعرف

erectiledysfunctioned) القدرةاستمرار عدم االنتصاب: ضعف يعرف ي و ماأ 
الحفاظ على انتصاب العضو و عدم استمرار أعلى تحقيق انتصاب العضو 

ن تحصل في أبشكل كاف لتحقيق أداء جنسي مرضي عنه ويمكن ، الذكري
هو أم  (1)المتقدمين بالعمر أمبين الشباب أكان مجموعات اعمار الرجال سواء 

كافية  مدةباالنتصاب  الحتفاظاعدم القدرة على  مى االنتصاب، أعدم القدرة عل
 .لعمل لقاء جنسي ناجح

عدد المرات التي يستطيع فيها  قلة غالباا الضعف الجنسي فيقصد به أمّ 
وآخر بمدة قد تصل  الزمنية بين كل جماع مدةالشخص أداء جماع كامل وطول ال

 .أشهر، وقد يطلق على العنة اسم الضعف الجنسي إلى عدة
الزوجة  مالزوج أأكان عدم استجابة الشخص سواء  الجنسي هو البرود امّ أ

بة في أداء العملية الجنسية بدرجة كافية، وقلة الرغ لإلثارة الجنسية عند الجماع
 .  (2)النفور منها كليةأو 

  

                                                           

، الرياض، مركز األمير سلطان للقلب، استشاري أمراض باطنية وقلب الدكتور محمد صندقجي:( 1)
  .موقع نت

جديد  ،الصفحة الشخصية، أسباب البرودة الجنسية في النساء، سليمان قديح العبادي .د (2)
 م.2014
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 : املطلب الثالث
 طبياسبابه وحلوله أعراضه وأالعنّين 

 ماحياتهم وال سي  كثير من الناس يصاب بمشكلة تؤثر في مجمل 
يجات انتهت بالفشل بسببه االجتماعية وكثير منهم يخجل البوح به وكثيرا من الز 

ف رض ضعه منّ أت بالمرض بل بطريقة مواجهته األكبر من المشكلة ليسالجزء 
 .االنتصاب عند الرجال

، فاالنتصاب عملية مشتركة بين الجهاز العصبي والعضلي والدورة الدموية
، بير عن رغبة كاملة بداخلهو يتخيله للتعأ امغري يشاهد الشخص منظراعندما ف

ترسل إشارات كهربائية من ، لممارسه الجنس والتي تبد باالنتصاب يشعر برغبته
عصاب المسؤولة عن عملية االنتصاب في العضو الذكري والتي أللى اإالدماغ 

تعمل على إرخاء عضلة تقود الفراز مادة كيمائية تسمى اكسيد النيتريك والتي 
مما يسمح بتدفق الدم بغزارة للقضيب ثم ينحصر فيه بسب انقباض ، القضيب

يزول اال بعد عملية القذف وحدوث أي مشكلة تتعرض عملية نقل  األوردة وال
و تدفق الدم أو مشكلة في عضلة القضيب تسبب مشكلة أاإلشارات العصبية 
 .(1)ضعف االنتصاب

 أسباب ضعف االنتصاب: 
  ساب منها:ألضعف االنتصاب 

عدم الثقة بالنفس نتيجة ، التوتر، االكتئاب، : مثل القلقأسباب نفسية .1
 .لتقدم العمر والرهاب الجنسي

                                                           

 .موقع نت ،وائل أبو هندي .د.الشبكة العربية للصحة النفسية االجتماعية: أ( 1)
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اإلصابة باألمراض ، مثل اضطراب عمل الدماغ أسباب مرضية .2
مراض ألدوية لعالج تلك األارتفاع ضغط الدم أو نتيجة ا، المزمنة
 .وغيرها

 اوثيق امط المعيشة للشخص المصاب ارتباطبن يرتبط أسباب سلوكية .3
 باإلصابة بهذا المرض مثل إدمانه على الكحول أو التدخين بإفراط أو

 .عدم ممارسة الرياضة أو تناول أغذية غنية بالدهون والسكريات
 كيف تواجه المشكلة:

 ادقيق اعالجها يتطلب تشخيص ويتطلب، عدة أسباب عديدة إن المشكلة لها
 .(1)لسبب أو األسباب التي أدت لهذه المشكلة عالجها يعتمد على طبيعة الحالة

 ومن أهمها حبوب الفياغرا طبيا،يبدا العالج باألدوية الموصوفة  العالج:
viagra  وسلدينافلSildenafil  والتي حظيت بموافقة ادارة الغذاء والدواء

 (VARdanAFILفاردينافيل )األميركية وهناك عقاقير مشابهة من بينها 
وافاتافيل  tADALFILوتاوالفيل  STAXYNوستاكسين  LEVITVAوليفيترا

AVANAFIL وستيد STENDRA  هذا أبرز ما تضمنته االرشادات الطبية
الجديدة للكلية االمريكية والخاصة باالستخدام االكلينيكي ألدوية مثبطات أنزيم 

 .  phos phodiesterese inhibitor drugsفوسفو دايسنزير 
في شأن استخدام االدوية المنشطة لالنتصاب  جوانب رئيسيةوهناك ثالثة 

 :والتي تؤخذ عير الفم وهي

                                                           

، كاتب، عبدالرزاق الجبوري أخصائي تغذية. د الشركة السعودية البريطانية لألبحاث والتسويق: (1)
 .موقع نت، مترجم
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نوعية ومستوى التجاوب الطبي مع رغبة الشخص في الحصول على  .1
 المعالجة الدوائية الضطرابات االنتصاب لديه. 

فرة في الصيدليات، ار أحد أنواع االدوية الثالث المتو معايير اختيا .2
 األداء الجنسي للرجل.  المشكلة بحيث يخفف من تأثيرها فيلمعالجة 

اجراء تحاليل الهرمونات للرجال الذين يشكون من ضعف  ةفائد .1
االنتصاب ودور العالج الهرموني في وضع حد للمعاناة من ضعف 

 .(1)االنتصاب
بمراجعه جميع الدراسات وقام الباحثون في الكلية األميركية ألطباء الباطنية 

الطبية التي تم اجراؤها حول ادوية معالجة ضعف االنتصاب خالل الفترة ما بين 
بوضع االرشادات الجديدة والمعايير الدقيقة بمعالجه المصابين  1222-2002

في استخدام األدوية الذين يطلبون عالجا لضعف االنتصاب والذين ال يوجد لديهم 
)عاده ما  ويقول الدكتور مايكل أوليري، نوعية من األدويةموانع الستخدام هذه ال

يجري تناولها عن طريق الفم، والتي تأتي بنتائج ايجابيه  العالج باألدوية التي أيبد
ويجري تناول كل  ،(2)لحاالت التي تعاني الضعف الجنسي(من ا %20في نحو 

بعض تلك دواء من هذه األدوية قبل نحو ساعه من ممارسه الجنس، ولكن 
 قد يبدا مفعولها في غضون نصف ساعه او أقل مثل )ليفيت اوستاكسين ةاالدوي

  .ال يعمل أي من تلك األدوية وحده على اثاره الشهوةو 

                                                           

 .عنانه – ويكيدياـ الموسوعة الحرة fdaموقع الدكتور ضياء: بإشراف إدارة الدواء االمريكية ( 1)
ومحرر تقريرها رفد ، اختصاص المسالك البولية بمستشفى بويغهام والنساء التابعة لجامعة هارفاد( 2)

 .موقع نت، الصحي الموسوم )كيفية التعامل مع حالة ضعف االنتصاب لدى الرجال(
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)ألتأخذ قرص الدواء وتنظر حدوث  ويقول الدكتور مايكل اوليري
ية أي األثارة الجنس، يتعين عليك القيام بالتحفيز الجنسي السليم بل، االنتصاب

 .لكي يكون الدواء فعاال(
ويحدث االنتصاب عندما تسمح التغيرات في األوعية الدموية التي تذهب 

لى القضيب الذكري وتلك التي ترجع منه وبشكل مؤقت يتدفق المزيد من الدم إ
  .(1)ولذلك يتضخم القضيب ،من الدم منهقل أ ةنحو القضيب وخروج كمي

للمريض مميزات كل نوع وعيوبه، ضحوا أن يو ن على األطباء إوعليه ف
وذلك من نواحي التكلفة المادية وأوقات التناول، ومدة سريان المفعول وجدول 
تناول األنواع قصيرة المفعول وطويلة المفعول وهناك على سبيل المثال نوع 

 ة،ساع 12-4 نوع ليوم واحد وربما من، يستمر مفعوله ألكثر من يومين
ن يتناول دواء يستمر لمده غير أبما ال يود شخص فر ، وللمريض أن يختار

مرغوب في طولها لتنشيط االنتصاب وغيرها، وذكر الباحثون أن العالج الذي 
و الحقن في أية و عن طريق الحبوب الدوائأما عن طريق الفم أيتناوله المصاب 

و لصقه تحتوي على هرمون نستو أجّل هالمي أو كريم  و على هيئةأالعضل 
 .ستيرون

  

                                                           

 .موقع نت ،الشركة البريطانية السعودية لألبحاث والتسويق( 1)
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 : املطلب الرابع
 ةزوجها بالعنَّنكاحها بسبب إصابة  املرأة فسخحكم طلب 

لى إ زوجها ةعنّ المرأة ادعت  إذان زواج العنيّ فسخ تلف الفقهاء في حكم اخ
  قولين:

حق  وللمرأةب على وطئها فهو عيّ  مرأة ولم يقدرامن تزوج  القول األول:
وهو قول عمر بن  .يختبرها ن تضرب له مده سنةأفسخ عقدة النكاح بعد 

مسيب وسعيد بن ال ،جمعينأ ابن شعبه  والمغيرةالخطاب وعثمان ابن مسعود 
االمام الثوري  يورأ ،ي سليمانأببن  ةي وقتادعوعطاء وعمرو بن دينار والنخ

 .(1)واألمامية األربعةوقال به فقهاء المذاهب  ،األوزاعي

                                                           

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ( 1)
الهداية في شرح بداية  ،323-2: م1222-هـ1402، 2ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(222 ت)

 تالمبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )
المدونة: مالك بن  ،2/223: لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ل يوسفطال ،هـ(223

-هـ1412، 1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(122 تأنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )
الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد  ،2/144 م:1224

 ،المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، هـ(423 تالبر بن عاصم النمري القرطبي )
وبداية  ،م1220-هـ1400، 2ط ،مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير  المجتهد ونهاية المقتصد:
واألم: الشافعي ، 2/24 م:2004-هـ1422القاهرة:  ،دار الحديث ،هـ(222 تبابن رشد الحفيد )

أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
والمهذب  2/42 م:1220-هـ1410 ،بيروت ،دار المعرفة ،هـ(204 تالمطلبي القرشي المكي )

دار  ،هـ(422 تاإلمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ) هفي فق
والكافي في فقه اإلمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد ، 2/421: الكتب العلمية

 تدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ال
، شرح الزركشي: شمس الدين 3/4 م:1224-هـ1414، 1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(220

-هـ1413، 1ط ،دار العبيكان ،هـ(222 تمحمد بن عبد اهلل الزركشي المصري الحنبلي )
 .2/221 م:1223
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نكاحها بسبب أصابه زوجها فسح  ن تطلبأ للمرأة ال يجوزول الثاني: الق
وقال به عمر بن عبد ، بي طالب وابن مسعودأروي هذا عن علي بن ، بالعيب

  .(1)الظاهريةليه ذهب ا  و  ، وعكرمةالعزيز ومجاهد 
 األول:القول  اصحاب دلةأ
 عقد النكاح بسبب إصابةللزوجة طلب فسخ  نّ أقول األول على ستدل الا

 يأتي:بما  نجها بمرض العنيّ زو 
نكح عبد يزيد ، س رضي اهلل عنهماعن ابن عبا عكرمةعن : النبوية السنة

من رأسها  فأخدت شعرة النبي  لىإفجاءت  ةمن مزين أةمر ا ،واخوته ةركانأبو 
ففرق بيني وبينه  ،الشعرةكما تغني هذه عني إال  ال يغنيأن عبد يزيد : وقالت
 .(2)قال له طلقها ففعل وفيه أنه  ...ت رسول اهلل فأخذ

ة عبد يزيد على طلبها التفريق أمر اقد اقر  أفاد هذا الحديث أن رسول اهلل 
طلب حق فدل هذا على ان للزوجة  زوجها بلعنة تهبسبب أصاب اين زوجهبينها وب

 .(3)ضرر منهتفسح النكاح إن كان بزوجها عيب ت

                                                           

 تبن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ( 1)
 .202-2/203 بيروت: ،دار الفكر ،هـ(422

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  (2)
ْستاني ) وقال حديث نافع : وزارة األوقاف المصرية ،بيروت، دار الكتاب العربي (،هـ222 تالسِّج 

عن ابيه عن جده أّن ركانة طلق امراته البته فردها  ةبن جبير وعبداهلل بن علي بن يزيد بن ركان
 .2/222 ألن ولد الرجل وأهله:، أصح إليه النبي 

 .22ص :ةعبد الفتاح أبو غد: األحكام الطبية (3)
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راو  لم يسم  في سندهألن ، خبر ابن عباس ضعيف نّ أواعترض ابن حزم 
سالم و  عبد يزيد لم تكن له قط نّ إيضا فأو  ،فهو ال يصح ما الصحبة نّ ا  صحبة وا 

 .(1)ابنه فسقط التمويه فيه لركانه
)يؤجل  ما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب : األثر
 .(2)العنين سنة(

تباع عمر اوأجمع المسلمون على  يؤجل سنة قول عمر : وجه الداللة
 (3)ةكافي ةوهي مد ةوتأجل العنين سن . 

 واعترض على هذ االستدالل:  
ما اعتمد على المدة الزمنية لعالج العنّين في نّ إ قول سيدنا عمر  نّ إ

ن عدم الوصول ألو ، وهذا ما عضده الفقهاء في قولهم ،علمأسنة واهلل  ةعصره لمد
اها مع يّ إن يكون لبغضه أويحتمل ، قبل التأجيل أن يكون للعجز عن الوصول

و طبيعة أ، ن يكون من داءأن يكون خلقه ويحتمل أويحتمل ، القدرة على الوصول
عالية من الحرارة والبرودة او الرطوبة والسنه مشتمله على الفصول األربعة 

                                                           

 .2/202 ابن حزم: المحلى: (1)
: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار سنن الدارقطني (2)

 ،دار المعرفة ،اهلل هاشم يماني المدني تحقيق السيد عبد، هـ(322 تالبغدادي الدارقطني )
: أبو الفضل و  ،3/30 باب المهر (،221)رقم م: ب1222، بيروت ل ة  ا أْل ْحك ام  ْن أ د  ب ل وغ  ا ْلم ر ام  م 

حققه وخرج أحاديثه وعلق ، هـ(222 تأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )
، المملكة العربية السعودية ،دار أطلس للنشر والتوزيع، الرياض ،عليه: سمير بن أمين الزهيري

 .2/22 باب الكفاءة والخيار :م2000-هـ1421، 3ط
 .2/224 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: (3)



 

 
241 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

ن يوافقه ألما عسى  ةفيؤجل سن، والفصول األربعة مشتمله على الطبائع األربع
 .(1)المانع ويقدر على الوصولفيزول  ةبعض فصول السن

 : واعترض
ا في وقتنا الحاضر ومع تطور األجهزة الحديثة في الطب وما توصل مّ أ

بانسجام الشريعة اإلسالمية وتواكبهما مع العلوم  ليه من أدويه لعالج العنينإ
و أنصف ساعة متقدمة بعالجه لمده  ةدويأالعصرية بوجود مستحضرات طبيه و 

 .فضل الشركات الطبيةأل وبشهادات طبية رصينة ومعلومة ومرخصة من أق
و ى أن-3 نِّين  ف إ ْن ن ق ص  ذ ك ر ه ، و اْنز  ي ْؤت ى ب ط ْست  ف يه  م اء  ب ار د  ف ي ْجل س  ف يه  اْلع 

ْلم ه   نِّين  ل ْو ا ْعت ب ر  ع  ل م  أ ن ه  ع  ل م  أ ن ه  ال  ع ن ة  ب ه ، و ا  ال  ع  أل  ن  ، ف ال  ي ؤ ج ل  س ن ةا  ع 
ل  م ع  ذ ل ك   ل ى م ا ق ال وا إْذ ال  ف ائ د ة  ف يه  إْن أ جِّ نِّين  ع  ير  ل ْيس  إال  ل ي ْعر ف  أ ن ه  ع  الت ْأخ 

ْكم ه   ْنه  أل  ن ه  ح  يل  ال  ب د  م  ل ك ن  الت ْأج 
(2).  

 واعترض عليه:
ال تتغير سواء  ةثابت الداخليةدرجة حرارة الجسم  نّ الطب الحديث أثبت أ نّ إ
 )بين م0و2-م32فهي تتراوح بين مدى ضيق وهو  الحرارةو في أ البرودةفي 

وهذا التعليل الطبي . (3)م32-32 التناسليةم( بينما حرارة المناطق 3262-3262
ن أل، العنين لها على تأثيروالحرارة ال  البرودةن أبيبطل دعوى الفقهاء القائلين 

 .علمأثبتت عكس ذلك واهلل أاألجهزة الطبية 

                                                           

 .2/224 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني: (1)
 .3/21 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (2)
 .14، 2المحافظة على درجة حرارة الجسم: فصل : هاريسون: مبادى الطب الباطني (3)
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فهو يمنع الوطء  العيوب التي تصيب الزوج مرض العنةمن  نّ أ: المعقول
لى وهذا يؤدي إ ،(1))عدم االستماع( فيفوت المقصود من عقد النكاح وهو الوط

فقد روي عن ، االضرار بالغيروقد نهى الشارع عن  لها مابالزوجة وظل راضرا
، (2)(ضرار في اإلسالم ضرر وال ال): قال رسول اهلل  نّ أبي سعيد الخدري أ

 فيما يرويه عن ربه  النبي  نّ أبي ذر فقد روي عن أ، كما نهى عن الظلم
ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال نّ عبادي إ يا) وقال:
ن يثبت لها الخيار أضرار بها إلا وأ الزوجةفكان مقتضى عدم ظلم ، (3)(تظلموا

)يا : الزواج شرع للعفة ولذلك قال نّ إم ، ث(4)ذا وجدت بزوجها عيبا تضرر منهإ
والعنة ال ، (2)غض للبصر(ه أنّ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإشر الشباب عم

 .ةتحقق العف
 

                                                           

 .200-2/122: المغني: ابن قدامة (1)
المستدرك على الصحيحين أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ن عيم  (2)

تحقيق: مصطفى ، هـ(402 تبن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )
 .2/22( 2342)رقم ب :م1220–ه1411، 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر عطا

: مسلم بن الحجاج أبو يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل المسند الصح (3)
دار إحياء التراث  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(221 تالحسن القشيري النيسابوري )

 .4/1224 باب تحريم الظلم: :بيروت ،العربي
 .2/224 الكاساني:: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4)
: محمد بن «صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  (2)

دار طوق  ،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي
باب قول  هـ:1422، 1، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ،النجاة
 .2/3( 2022)رقم ب: من استطاع النبي 
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 : أدلة القول الثاني
 ة النبوية:السن
طلق  ه القرضيّ رفاع نّ أخبرته أ زوج النبي  عائشة نّ أبن الزبير )ا( عن1
 ى الرسول ت بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلالقها فتزوجثبت طف، امراته
فتزوجت ، خر ثالث طلقاتها كانت تحت رفاعة فطلقها آإنّ ، يا رسول اهلل: فقالت

نّ بعده بعبد الرحمن بن الزبير ه واخدت بهدب ،(1)ةمثل الهدب معه االّ  واهلل ماه ، وا 
أن تريدين  لعلك) :ضاحكا فقال فتبسم رسول اهلل محمد  :قال ،هاابمن جلب
 .(2)سيلته(ع يعسيلتك وتذوق وقحتى يذ ..ال، ةلى رفاعترجعي إ

لم يفرق  رسول اهلل  نّ أن الحديث النبوي الشريف قد ثبت أ: وجه الداللة
عيب ه لم يطاها بسبب نّ بعد أن ذكرت أ، وجت بعبد الرحمن بن الزبيرتز  بين امرة

م يفرق بينها وبينه فدل هذا على فيه. ومع هذا ل ةليه لعنانيصل إ في احليله وال
 .ن تضررت منهالنكاح بسبب أصابه زوجها بعيب وا   طلب فسح للزوجةه ليس نّ أ

بي كنت عند علي بن أقال عن هاني بن هاني: كره أبو إسحاق ما ذ األثر:
ذات زوج؟  وال، ميّ أال  امرأةلى إهل لك : فقالت له امرأةليه إفقامت  لب طا
المرآة؟  تقول هذه ما: فقام شيخ يجنح فقال، قالت هو في القوم ين زوجك؟فأ: قال
وال من : قال، شيءفما من  :فقال علي ؟و ثيابأسلها هل تنقم من مطعم  قال:

                                                           

ة إحليل الرجل بذلك في االسترخاء وعدم أوقد شبهت المر ، أي طرفه الذي لم ينّسج هدبة الثوب: (1)
أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي  المنهاج شرح مسلم بن الحجاج:: االنتشار

 .2/10: ه1322، 2ط، بيروت، دار احياء التراث العربي(، ه222ت )
 .2/1022( 112)رقم ب :باب ال تحل مطلقة ثالثا لمطلقها مسلم،: صحيح( 2)
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: قال، قالت فرق بيني وبينه، هلكتهلكت وأ: قال ،قال وال من الشجر، الشجر
 .(1)اهلل ابتالك بأشد من ذلكن شاء إاصبري 

 : الداللةوجه 
ن الحكم تفريق حتى أمام علي عليه السالم عدم الإليدل األثر على فتوى ا

الرجل  نّ إ: ق بينها وقيلال يؤجل العنين وال يفر بدا ته أأهي امر : قال ةبن عيين
 .(2)تنزع منه هي امراته ال: ثم يعرض له الداء ؟ قال، المرأةيتزوج 

العنة حصلت بعد الجماع ولم يكن الرجل  االعتراض عليه بأنويمكن 
ما لو ، ألنه كالمرض الطاريء بعد الصحة أعاجزا فيجب على المراة الصبر

 . تزوجها ولم يتمكن من جماعها مطلقا فهو موضوع الخالف
 المعقول:

فقد حرم  وامرأةبين رجل  كل نكاح صح بكلمه اهلل تعالى وسنه رسوله  نّ إ
فقد  سن غير قران والفمن فرق بينهما ب، اهلل تعالى بشرتها وفرجها على من سواه

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ،(3)ي صفه الذين ذمهم اهلل تعالىل فدخ

 .(4)چ چ
                                                           

 تسنن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )( 1)
باب  م:1222-هـ1403، 1طالهند،  ،الدار السلفية ،المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، هـ(222

 .2/21( 2020)رقم ب، ما جاء في العنين
االستذكار الجامع لمذهب فقهاء االمصار: أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد البر النمري ( 2)

: م2000، بيروت، دار الكتب العلمية ،محمد علي معوض، سالم محمد عطا :تحقيق، القرطبي
12/131. 

 .2/202 ابن حزم الظاهري:: المحلى( 3)
 .102 من اآلية ،سورة البقرة( 4)
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 :نةعية المستجدات الطبية في عالج العمشرو 
عدم جواز استعمال الحقنة  نّ أ المالكيةوبعض  الحنفيةذكر بعض فقهاء 

كشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة  نها تحققالمجامعة، أل لغرض تقوية
جماع هي لعالج المرضى لتقوية ال ن يكون استخدام الحقنهم اشترطوا أنّ أ إالّ 

ن الضرورة فال بأس أل ما على حالة االضطرارنّ ليس على سبيل االختيار وا  
، من ضرورة غالبة المالكية فهم يكرهون التعالج بالحقن إالّ أّما ، (1)تتحقق بذلك

نها إال أن اإلمام مالك قال: ال باس أل، العلم لم يستعملوهاهل ألن السلف وأ
 .(2)ضرب من الدواء وفيها منفعة للناس

 :القول الراجح والمناقشة
ليه الجهور من إذهب  بعد عرض األدلة ومناقشتها والذي أراه راجحا هو ما

تضررت منه في الجملة ولم يكن  ن ثبت بزوجها عيببعد أ للزوجةثبوت الخيار 
داللة وذلك بما ثبت على  أو يدل على رضاها صراحة منها بعد علم به ما

 بأعطائهللزوج بالتداوي  أجازوامر الثاني فقد ا األأمّ ، مذهبهم من السنة والمعقول
و ة نفسه من داء أبمعالج عمر  ناالوارد عن سيد لألثر ةزمنية هي سن ةمد

كافية وهذه  ةالمانع وهي مد إلزالة الرطوبةو أ و البرودةأمن الحرارة  ةطبيعة غالب
 باألسباب للعالجخذ لمرض العنين وجواز األداوي على جواز الت ةواضح ةدالل
باحة الجواز بالتدواي إة ن الشريعة اإلسالميوأل، لعالجهدوية المعاصرة مطلقا ألاب

بزيادة  مر النبي وقد أ، (3)له شفاء(نزل أ الّ ما أنزل اهلل داء إ) :لقول النبي 

                                                           

 .10/122 السرخسي:: المبسوط( 1)
 .2/422 مواهب الجليل شرح مختصر الخليل:( 2)
 .2/123 صحيح البخاري:( 3)
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اء  ر ج ل  إ ل ى الن ب يِّ  فعنْ ، النسل وكثرة االنجاب : ج  ، ق ال  :  م ْعق ل  ْبن  ي س ار  ف ق ال 
 : ه ا، ق ال  و ج  ، و ا  ن ه ا ال  ت ل د ، أ ف أ ت ز  م ال  ْبت  اْمر أ ةا ذ ات  ح س ب  و ج  ث م  أ ت اه  « ال  »إ نِّي أ ص 

 : ل ود  ف إ نِّي م ك اث ر  ب ك م  »الث ان ي ة  ف ن ه اه ، ث م  أ ت اه  الث ال ث ة ، ف ق ال  د ود  اْلو  وا اْلو  و ج  ت ز 
ادة النسل واسعاد الحياة الزوجية فالدواء وسيلة إلزالة الضرر وزي ،(1)«م م  اأْل  

ليتحقق بذلك مفصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية وهو الحفاظ على النسل 
  .والعرض
لم  ن رسول اهلل أل، دلة القول الثاني فال حجة في تقوية مذهبهما أمّ وأ

لم يمسها بقولها  ألنه ،القرضي وبين عبد الرحمن الزبير ةيفرق بين مطلقة رفاع
نّ يوجد عيب ب عنه وال تمن بات إلىأنها تريد أن ترجع  ما التحل له ين الزوجين وا 

 ةبالزوجة تفربق بغير قرآن والسن لعيبا التفريق بين الزوجين مّ أ، حتى يواقعها
رسول اهلل  استجابةابن عباس من  ما رواهو جوازه وه ما يفيدلقد ثبت في السنة ف
  قال فقهاء و  علم.أواهلل  يزيد.بينها وبين زوجها عبد  بالتفريقالمزينية لطلب

 المالكية شرع غير معلل.
 
 
 

                                                           

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ( 1)
 ،المكتبة العصرية، صيدا ،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، هـ(222 تالسِّْستاني )

 ،2/122 حديث حسن: :وقال ،واخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، 2/220 بيروت:
المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ن عيم 

تحقيق مصطفى عبد ، هـ(402 تبن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )
 م.1220-ه1411، 1ط ،بيروت ،لكتب العلميةدار ا ،القادر عطا
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 الدليل الراجح:
واالمهات  فاإلباءنسان مطبوع على حب البقاء وسبيل ذلك األبناء اإل أنّ 

ولوحه تحمل خلقهم يرون في أبنائهم امتداد بقائهم واستمرار ذاكرتهم وحياتهم 
يجتهدون في  بالعنةوصورهم في الحياه وبعد الممات ولهذا نجد أكثر من يبتلون 

 الشريعةعلماء على  وجبفلذلك  اع واالنجابتأنفسهم لتحقيق االستم ةمعالج
ذا تحقق إ السرعةوجوب التداوي على وجه ب ن يلزموا المريض بالعنةأ اإلسالمية

 الشريعةن ألعالجها و  لتأخر القديمة األدويةاركا بل بمستحضرات طبيه تالس  
بل بتغير ، حكامألعني بنسخ ان تتفاعل مع مستجدات العصر والتقدم العلمي وال

وهذا كالم  سنة كاملة بإعطاءفقهاء القدماء الذكر حسب ما حكام فعالج العنين األ
لم المعاصر والحديث فقد ا العمّ أن العالج السائد آنذاك هو السائد أل، باس به ال

 النازلةبعالج أقل  والعالج قد تستغرق نصف ساعة أ سريعة وجد أدوية طبية
من طبيب مختص ال فيه الدواء  بإباحةجديدا  واعطائهما حكما شرعيا المعاصرة

معلومة وجرعات محدودة سليمة من جميع  بأوقاتضرر وال مضاعفا ت 
ثرها الواضح في االنتصاب واللذة لها أ المفعول ةسريعالمضاعفات السلبية 

ن ألو  للزوجين الزوجيةالحياه لها استكمال و  استمرارلى مما يؤدي إ الجنسية
اإلسالم  ةفيه عز  ألن، كبرى أهميةنجاب نسل وكثرته وأولى اإللاإلسالم قد أقرا ا

فهر  ،(1)(ي مباه بكم األمم يوم القيامةنّ فإ، )تناكحوا تناسلوا :ومباهاة األمم قال 
ائه وتكاثره على الوجه الصحيح وألن لحفظ النوع اإلنساني وبق المأمونة الوسيلة

ي ولذلك جاءت قرارات المجمع الفقه، للى انقطاع النساإلعراض عنه يؤدي إ
ربيع  30-23من  الفترةفي  المكرمة مكةفي قد عالمن الثالثةاإلسالمي في دورته 

                                                           

 .سبق تخريجه( 1)
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كانون  2الى  10جمادي األولى / 2لى إخر ومجلس مجمع الفقه اإلسالمي اآل
 اإلسالمية الشريعةمقاصد الزواج في  نّ م أ1222-هـ1402األول ديسمبر 

ن أل، اهداء هذا المقصد ال يجوزه االنجاب والحفاظ على النوع اإلنساني وأنّ 
كثير النسل والحفاظ لى تإ الداعيةتها هامع نصوص الشريعة وتوجي فىايتن اهداءه
النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع  والعناية به باعتبار حفظعليه 

 .برعايتها
اع ترض االستملغدوية الطبية الحديثة باأل ز عالج العنينجوا نقولف

لتي اشترطها ا الزمنية المدةنجاب وعدم التفريق بين الزوجين كما بينا أما إلوا
 أقلو أ ساعةتقدر بنصف  ةقصر مدإلى أفتغير ه حوليه الفقهاء القدامى بسن

شرط  وبإجازة األطباء المختصين المتطورة الطبية الدوائيةباستخدام المستحضرات 
فأدت الغرض من المعاشرة صحة المتعاطي له  ثار سلبية فيآن ال يكون للدواء أ

بعالجه وقد ن العيب قد زال أل، تطالب بفسخ الزواج فال يحق للزوجة أنالجنسيه 
بل قد ذكر ابن عبد البر أجمع ، (1)أنه متى زال العيب فال فسخ –هل الفقه ذكر أ

  .(2)ذا ذهبت العنةنين إه ال خيار لزوجة العنّ الفقهاء أ
  علم وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماأواهلل 

  

                                                           

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي: محمد بن مفلح بن محمد بن ( 1)
المحقق ، هـ(223 تمفرج، أبو عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )

 .2/222 م:2003-هـ1424 ،1، طمؤسسة الرسالة ،عبد اهلل بن عبد المحسن التركي
 .222 اإلجماع البن عبد البر:( 2)
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  اخلامتة

له وصحبه آوعلى سيدنا محمد والسالم على رسول اهلل  والصالةالحمد اهلل 
افعا ن يكون هذا العمل متقبال ونمن اهلل تعالى أ وارجو الهو وسلم تسليما ومن 

ن اعتراه بعض وأساله األجر وأاهلل وفضله وتوفقيه  ن كان صوابا فبنعمةإومفيدا ف
ن أل، والعصمةالكمال  نني ال ادعيالعافية ثم إو  ل اهلل العفوساوأ ،األخطاء فمني

سيدنا  كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إالّ  لرسوله  والعصمةالكمال هلل وحده 
 : ليهاإهم النتائج التي توصلت أوهذه  محمد 

لتي طرأت على ا المعاصرة المستحدثةهي األمور المستجدات  .1
بتغيرها  المعاصرة واألجهزةتطور العلوم  األحكام الشرعية نتيجتة

 .واألمكنة األزمنةوحسب  الشرعيةحكام األ
مرض العنين عند الفقهاء القدامى يقابله ضعف االنتصاب عند  نّ إ .2

 األطباء.
 داء أو طبيعة غالبةن يكون خلقه أو لمرض العنين أالفقهاء  ةعل نّ إ .3

والسنه مشتمله على  اليبوسةأو  الرطوبةأو  البرودةأو  الحرارةمن 
لى إزون ضعف االنتصاب ا عند األطباء فيعمّ أ األربعةالفصول 

 .األدويةوعالجه عن طريقه وسلوكية  أسباب نفسية ومرضية
ا عند األطباء فال تتجاوز أمّ ، العالج عند الفقهاء سنه كاملة مدة نّ إ .4

الحالة وعليه فال  طبيعةكثر وعالجها يعتمد على أو أ ةثالثين دقيق
 ذا ثبت ذلكإلى سنة إ لتأجيلهداعي 

 .عالج العنين وكذلك األطباءأجاز الفقهاء  .2
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فر اعند الفقهاء القدامى هو عدم تو  العالج سنة ةن سبب إعطاء مدإ .2
 والتقنيات على عكس األطباء في الوقت الحاضر. األجهزة

 ساعدت على في الوقت الحاضر الطبية والمستجدات األدوية ةكثر  .2
 في األسواق. ومتوفرة رخيصةو  وبأسعار مناسبةعالج العنين 

 المختصلى الطبيب بعد الرجوع إ يجوز إعطاء دواء العنين أالّ  ال .2
 .ضرارأللتجنب ا

الزام المصابين إصدار فتوى بومجالس اإلفتاء  الفقهيةع على المجام .2
تشخيص سبب ضعف المختصين باألطباء  بمراجعةبمرض العنين 
لعالج المرض وتوجيه المحاكم  المناسبة األدويةخذ االنتصاب وأ

فريق بين الزوجين بسبب العنه جالس دار القضاء في التمو  الشرعية
 .وتغير المدة الزمنية هل الطب واالختصاصمن أ
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 واملراجع املصادر
  .غده أبوعبد الفتاح : األحكام الطبية .1

اختصاص المسالك البولية بمستشفى بويغهام والنساء التابعة لجامعة  .2
)كيفية التعامل مع حالة  ومحرر تقريرها رفد الصحي الموسوم، هارفاد

 .موقع نت، ضعف االنتصاب لدى الرجال(

عمر يوسف بن  أبو: االستذكار الجامع لمذهب فقهاء االمصار .3
محمد ، ق سالم محمد عطاتحقي ،عبداهلل بن عبد البر النمري القرطبي

 .2000، بيروت، دار الكتب العلمية ،علي معوض

: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان األم  .4
 تبن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

  .م1220-هـ1410 ،بيروت ،دار المعرفة ،هـ(204

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد : داية المجتهد ونهاية المقتصدب .2
دار  ،هـ(222 تبن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )

 .م2004-هـ1422 ،القاهرة ،الحديث

 مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .2
 ،2ط، العلمية الكتب دار (هـ222 ت) الحنفي الكاساني أحمد بن

  .م1222-هـ1402

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن بُ ُلوُغ اَْلَمَراِم ِمْن َأِدلَِّة َاأْلَْحَكامِ  .2
حققه وخرج أحاديثه وعلق ، هـ(222 تأحمد بن حجر العسقالني )

 ،عليه: سمير بن أمين الزهيري: دار أطلس للنشر والتوزيع، الرياض
 .م2000-هـ1421، 3، طالمملكة العربية السعودية
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 ت: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )تهذيب اللغة .2
 ،دار إحياء التراث العربي ،المحقق: محمد عوض مرعب، هـ(320
 .م2001، 1ط ،بيروت

: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن رد المحتار على الدر المختار .2
، دار الفكر ،هـ(1222 تعبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )

 .م1222-هـ1412، 2ط ،بيروت

: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن سنن أبي داود .10
، دار الكتاب العربي (،هـ222 تشداد بن عمرو األزدي السِّْستاني )

 .المصرية األوقافوزارة  ـبيروت

: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن سنن الدارقطني .11
، هـ(322 تالدارقطني )مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 

، بيروت ،دار المعرفة ،اهلل هاشم يماني المدني السيد عبد: تحقيق
 م. 1222

: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة سنن سعيد بن منصور  .12
المحقق: حبيب الرحمن ، هـ(222 تالخراساني الجوزجاني )

  .م1222-هـ1403، 1ط، الهند ،الدار السلفية ،األعظمي

شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي المصري  شرح الزركشي: .13
 .م1223-هـ1413، 1ط ،دار العبيكان ،هـ(222 تالحنبلي )

: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الشرح الكبير على متن المقنع .14
 تقدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،هـ(222

 موقع نت.  ،والتسويق لألبحاثكة البريطانية السعودية الشر  .12

: أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .12
 .هـ(323 تالجوهري الفارابي )
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: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن لسان العرب .12
، 3، طبيروت ،هـ(211 تمنظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )

 .هـ1414

: أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد الكافي في فقه اإلمام أحمد .12
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 

، 1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(220 تبابن قدامة المقدسي )
 .م1224-هـ1414

: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد الكافي في فقه أهل المدينة .12
المحقق: محمد ، هـ(423 تعبد البر بن عاصم النمري القرطبي ) بن

محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 
 .م1220-هـ1400، 2ط ،المملكة العربية السعودية

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  المحلى باآلثار: .20
 .بيروت ،لفكردار ا ،هـ(422 تالقرطبي الظاهري )

 تبن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ) المدونة: مالك .21
 .م1224-هـ1412، 1ط ،دار الكتب العلمية ،هـ(122

أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن  المستدرك على الصحيحين .22
محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

تحقيق: مصطفى عبد القادر ، هـ(402 تالمعروف بابن البيع )
  م.1220–هـ1411، 1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية ،عطا

 :المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  .23
، هـ(221 تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )

 .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي



 

 
224 

 ISSN: 2071-6028 6البحث رقم 

زكريا محي الدين يحيى بن  أبو:المنهاج شرح مسلم بن الحجاج .24
، بيروت، دار احياء التراث العربي (،ه222ت )شرف الدين النووي 

 .هـ1322، 2ط

: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن المهذب في فقة اإلمام الشافعي .22
 .دار الكتب العلمية ،هـ(422 تيوسف الشيرازي )

، استشاري أمراض باطنية وقلب: صندقجيموقع نت الدكتور محمد  .22
 .الرياض، سلطان للقلب األميرمركز 

 عبدالرزاق الجبوري. د :والتسويق لألبحاثالشركة السعودية البريطانية  .22
 .موقع نت، كاتب، اخصائي تغذية

: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الهداية في شرح بداية المبتدي .22
طالل  ،هـ(223 تبرهان الدين )الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن 

 .لبنان ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار  ،يوسف

  
 

 
 
 


