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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، أمر 

وله د أن حممدًا عبده ورسعباده مبا يصلحهم وهناهم، عن ما يضرهم يف الدنيا واآلخرة، وأشه
،  يح الدجىومصاب آله، وأصحابه جنوم اهلدى وعلىملعجزات الظاهرة، صلى هللا عليه املؤيد اب

 وسلم تسليماً كثريا.
 أما بعد:

 إن من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،احملافظة على األعراض ، ومحايتها من كل ما يضر هبا
ُ يُرِيُد أَن يـَُتوَب َعَلۡيُكۡم َويُرِي﴿ ل تعاىل:قافأمر حبراسة الفضيلة وهنى عن الرذيلة  ِت َوٱَّلله ُد ٱلهِذيَن يـَتهِبُعوَن ٱلشهَهوََٰ

 َأْوىَل عنايًة كبريًة ابأُلسرة اليت ُتَشكِ ل اللهِبنة األوىل واإلسالم  [2٧﴾]النساء:2٧َأن ََتِيُلوْا َمۡياًل َعِظيما 
وعقدها رابطة مقدهسة، رابطة الزواجتمعي منها  حيث اعتر اجمل يف بناء اجملتمعات، واليت يبدأ اخلََلل

 من العقود املغلظة قال تعاىل :
 يوأنه كله حماولة لإلخالل هبا أو تقويضها ه، [21﴾]النساء:21َوَأَخۡذَن ِمنُكم مِ يثًََٰقا َغِليظا   ﴿ 
 اد اجملتمع.بني أفر  ، وإيقاد انر العداوة والبغضاءيـَتَـَرتهب على ذلك تفكيك األسر  إذ جرمية

إن قضية العذرية وفقداهنا أو الشك يف فقداهنا موجودة ويف غاية احلساسية يف غالب 
جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ،ولطاملا أودت حبياة كثري من الفتيات ،يف بالد ينتشر فيها مايعرف 

لعذرية وجد ت اعالقة متالزمة بني عفاف املرأة وعذريتها،فحيث وجدبقضااي الشرف. فهناك 
يما حصل أي سبب فالعفاف ،وعند فقدها يفقد عفاف املرأة وشرفها ،حىت ولو مل يكن هلا 

هلا.وهلذه العالقة املتالزمة ظهرت سلبيات ومفاسد وظلم للمرأة وسوء ظن هبا، عند فقدها 
ها ي.مما جعل األطباء يستحدثون طريقة جديدة إلعادة بكارة املرأة إل لعذريتها ألي سبب كان

  وغشاء البكارة الصناعي .، الرتق العذري عن طريق عملية
 

 مشكلة البحث:
الرتق العذري هو من املسائل املستجدة يف هذا العصر،واليت مل يسبق للفقهاء املتقدمني 

،مما دعا الباحثني املعاصرين إىل بيان حكم ذلك، وقد اختلفت اجتهاداهتم يف هذه الكالم عنها
 . فكان البد من معرفة احلكم الشرعي هلا،املسألة احلادثة، 
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  حدود البحث:

 حكم الرتق العذري عند الباحثني املعاصرين. .1
 .غشاء البكارة الصناعي بيع واستعمال  حكم  .2

 
 مصطلحات البحث:

 .(1)هو إعادة عذرة )غشاء بكارة( املرأة بتدخل جراحي: الرتق العذري 
 

 أمهية البحث وأسباب اختياره:
ح من املسائل املستجدة اليت حتتاج حبث وعناية ملعرفة احلكم الشرعي الصحي الرتق العذري .1

 هلا.
 كونه يتعلق جبزء حساس وهام جداً،لدى كل فتاة مسلمة. .2
 خطورة املوضوع حيث أنه يتعلق مبستقبل الفتاة ،وأسرهتا ،واجملتمع الذي تعيش فيه. .3
 رعي هلا .،دون النظر للحكم الشتساهل بعض النساء يف اإلقدام عليها  .4
يعذرن  ،الآليت فقدن بكارهتن بسببمشكالت كثري من الفتياتأنه قدم يسهم يف حل  .5

 فيه،ودفع ماقد يتعرضن له من ظلم وعدوان.
 أقوال الباحثني يف هذه املسألة ،مما شجعين على البحث فيها ملعرفة اختالف وتباين  .6

 القول الراجح الذي تطمئن النفس إليه.
 وجعلها يف حبث واحد. الرتق العذري ملسألةم املتفرقة مل على مجع األحكاالع .٧

 
 أهداف البحث:

 الفقهاء املتقدمني.  لدى  معىن الرتق توضيح .1
 .الباحثني املعاصرين معىن الرتق لدى  توضيح .2

                                 
ينظر: املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة ، قسم الفقه الطيب إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة ( 1(

(443.) 
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 يف اصطالح الفقهاء املتقدمني.تعريف غشاء البكارة  .3
 تعريف غشاء البكارة يف اصطالح املعاصرين. .4
 .لدى املرأةكارة بيان أسباب زوال الب .5
 بيان ارآء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري. .6
 تعريف غشاء البكارة الصناعي. .٧
 بيع واستعمال غشاء البكارة الصناعي.حكم بيان ارآء الباحثني املعاصرين يف  .8

 
 اسئلة البحث:

 معىن الرتق لدى  الفقهاء املتقدمني؟  ما هو .1
 اصرين ؟معىن الرتق لدى الباحثني املع هو ما .2
 يف اصطالح الفقهاء املتقدمني ؟تعريف غشاء البكارة هو  ما .3
 شاء البكارة يف اصطالح املعاصرين ؟تعريف غهو  ما .4
 ؟ أسباب زوال البكارة لدى املرأة ماهي .5
 العذري ؟الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق  أراءهي  ما .6
 هو تعريف غشاء البكارة الصناعي ؟ ما .٧
 ع واستعمال غشاء البكارة الصناعي ؟عاصرين يف  حكم بيالباحثني امل أراء هيما .8

 
 منهج البحث:
 . االستنتاجي ، االستقرائي املنهج ،على إمجاالً  البحث هذا يعتمد

 
 اجراءات البحث:

 سأسلك يف إعداد وحترير هذا البحث الطريقة التالية:
ال غشاء متتبع ارآء الباحثني املعاصرين يف مسألة الرتق العذري،وحكم بيع واستع .1

البكارة الصناعي ، ودراستها، واستخالص األحكام الشرعية ،ومجيع ما يتعلق هبا 
 من مفردات متفرقة.
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سأقوم جبمع املادة العلمية من مظاهنا ،ابلرجوع للمصادر واملراجع األصلية يف  .2
 التحرير، والتوثيق ،والتخريج واجلمع،واالستفادة من الشبكات العلمية.

 مية يف فصول البحث.توظيف املادة العل .3
منهجي يف ختريج األحاديث : إن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها  .4

سأكتفي ابلتخريج منهما.وإن كان احلديث يف غريمها أكتفي بتخرجيه من بعض  
كتب احلديث اليت أخرجته، وإثبات اسم الكتاب والباب ورقم احلديث،وبيان درجة 

 شيخ األلباين .صحته وسأقتصر يف ذلك على تصحيح ال
 شرح األلفاظ الغريبة من معاجم اللغة املعتمدة،ومصادرها األصلية . .5
 سألتزم ابلرتمجة لألعالم الغري مشهورين فقط. .6
 سأسلك يف مجيع اجزاء البحث ماتعارف عليه يف البحث العلمي. .٧
 اتبعت البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها،وسأكتفي ابثنني منها: .8
 ملراجع.فهرس املصادر وا 
 .فهرس املوضوعات 
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 خطة البحث:
 تتكون اخلطة من : املقدمة ،وثالثة مباحث ،وخاَتة ، وذلك على النحو التايل:

 املقدمة وفيها ما يلي:
أمهية البحث وأسباب مصطلحات البحث ،مشكلة البحث،حدود البحث، 

 لبحث.اختياره ، أهداف البحث، اسئلة البحث، منهج البحث ،اجراءات ا
عند الباحثني ء،و يف اللغة ،ويف اصطالح الفقها والعذرة مفهوم الرتق املبحث األول:
 ، وفيه أربعة  مطالب :املعاصرين، 

 املطلب األول: تعريف الرتق يف اللغة.
 املطلب الثاين :تعريف الرتق يف اصطالح الفقهاء .

 املطلب الثالث:تعريف الرتق عند الباحثني املعاصرين.
 يف اللغة واالصطالح. الرابع:تعريف العذرةاملطلب 

 
البكارة،يف اللغة واإلصطالح، واألسباب املؤدية إىل زوال  املبحث الثاين: مفهوم
 البكارة،وفيه مطلبان:

 املطلب األول: تعريف البكارة  يف اللغة واإلصطالح. 
 املطلب الثاين: أسباب زوال  البكارة يف املرأة. 
 

لباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري، وحكم غشاء املبحث الثالث: آراء ا
 البكارة الصناعي ،وفيه مطلبان:

 املطلب األول: آراء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري.
 املطلب الثاين: حكم غشاء البكارة الصناعي.

 
 .اَتة:وفيها أهم النتائج اخل
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[6] 

 

 
 

  
  

 
 

عند الباحثني و  الفقهاء،للغة ،ويف اصطالح يف ا والعذرة مفهوم الرتق املبحث األول:
 ، وفيه أربعة  مطالب :املعاصرين

 الرتق يف اللغة. املطلب األول: تعريف
 الرتق يف اصطالح الفقهاء . املطلب الثاين :تعريف
 الرتق عند الباحثني املعاصرين. املطلب الثالث:تعريف

 يف اللغة واالصطالح.املطلب الرابع:تعريف العذرة 
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 يف اللغة .املطلب األول :تعريف الرتق 

ِت أََو مَلۡ يـََر ٱلهِذيَن َكَفُرو  ﴿ الرهْتُق: الضم  وااللتحام، خلقة كان أم صنعة، قال تعاىل:   وََٰ ْا أَنه ٱلسهمََٰ

 .(1)رية املنضم ة الش فرينأي: منضم تني، والرهتْـَقاُء: اجلا[30﴾]األنبياء:0َوٱأۡلَۡرَض َكانـََتا رَۡتقا فـََفتَـۡقنََُٰهَمۖا 
جاء يف"املطلع على ألفاظ املقنع":" الرهَتُق "بفتح الراء والتاء" مصدر َرتَِقِت املرأة "بكسر التاء" 

 .(2)ترتق َرتْـًقا: إذا التحم فرجها"
َرتـََقه يـَْرتـُُقه  .ويف لسان العرب:" رتق: الرهْتُق: ِضدُّ الَفْتق. اْبُن ِسيَدْه: الرهْتُق ِإحلام الَفْتق وِإصالُحه
اً، َوِهَي َرْتقاء ويـَْرتُِقه َرْتقًا فاْرتـََتق َأي التَأم.... والرهَتق، اِبلتهْحرِيِك: َمْصَدُر قـَْوِلَك َرتَِقت املرأَة رَتَق
َها، َفِهَي اَل ُيستطاع   .(3)اعها"مِج بيِ نة الرهَتِق: اْلَتَصَق ِختاهُنا فـََلْم تـَُنل الْرتِتاق َذِلَك اْلَمْوِضِع ِمنـْ

  
يتبني من خالل التعريفات السابقة، أن مادة "رتق" يف اللغة تدور حول معىن اإللتحام 

 .(4)واإلصالح
 املطلب الثاين :تعريف الرتق يف اصطالح الفقهاء :

 تعريف الرتق يف اصطالح الفقهاء الخيرج ابجلملة عن  معىن تعريفه يف اللغة  .
 ".(6). وهوانسداد فرج اجلارية(5)هو التالحمفعرفه احلنفية بقوهلم:" الرتق 

 .(٧)وقال املالكية :" الرتق :التصاق حمل الوطء والتحامه"
 
 

                                 
 (.341القرآن " ، للراغب األصفهاين) "املفردات يف غريب  (1)
 (.393"املطلع على ألفاظ املقنع"،للبعلي )   (2)
  (.114/ 10"لسان العرب"، البن منظور ) (3)
 (. 32٧/ 1ينظر:" املعجم الوسيط"، جممع اللغة العربية ابلقاهرة  ) (4)
 (.400/ 1"درر احلكام شرح غرر األحكام " ، للمأل خسرو)  (5)
 (.2٧4/ 5ع الصنائع يف ترتيب الشرائع"،للكاساين )" بدائ (6)
(، و"الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين"، صاحل 148/ 5"التاج واإلكليل ملختصر خليل"، للعبدري الغرانطي ) (٧)

 (.4٧0بن عبد السميع اآليب ) 
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 .(1)وعندالشافعية :" الرتق: انسداد حمل اجلماع ابللحم"
 .(2)وعند احلنابلة:" الرتق: تالحم الشفرين خلقة"

 املطلب الثالث:تعريف الرتق عند الباحثني املعاصرين:
 احثني املعاصرين الرتق أبنه:عرف الب

العمل اجلراحي الذي يقصد به ،إصالح ما طرأ على غشاء البكارة من َتزيق أبي سبب من 
بواسطة اجلراحني  األسباب، أو هو إصالح الغشاء وإعادته إىل مثل ما كان عليه قبل التمزق، 

 .(3)املختصني
ر وجود عالقة حثني املعاصرين ،يظهمن خالل التعريف اللغوي للرتق والتعريف يف اصطالح البا

 بينهما فكالً منهما يعين اإلصالح والرتميم. 
 

 يف اللغة واالصطالح. تعريف العذرةاملطلب الرابع: 
وهي: ما للبكر من االلتحام قبل االفتضاض،  بوزن العسرة البكارة أواًل: العذرة لغة:

ه اء لضيقها من قولك تعذر عليوالعذراء: هي البكر اليت مل ميسها رجل، ومسيت البكر عذر 
 .(4)األمر

 اثنياً:العذرة اصطالحاً:
 .(5)العذرة اصطالحاً:"ساتر رقيق على احملل"  

 
فالذي يظهر من هذه التعاريف أن الرتق العذري ،خيتص إبصالح وترميم غشاء البكارة لدى 

 املوضوع املراد حبثه ومعرفة األحكام املرتتبة عليه.   وهو املرأة،
 

                                 
 (.134/ 8وجيز املعروف ابلشرح الكبري" ، للرافعي)(، "العزيز شرح ال1٧٧/ ٧" روضة الطالبني وعمدة املفتني"،للنووي ) (1)
 (.185/ ٧(،" املغين "،البن قدامة )6٧8/ 2" دقائق أويل النهى لشرح املنتهى"،للبهويت ) (2)
 (،11" احلكم الشرعى جلراحة إصالح غشاء البكارة "، الدكتور عبد اهللا النجار) (3)
 (. 4/552ن العرب"، البن منظور )  (، "لسا203ينظر: "خمتار الصحاح "،للرازي )  (4)
 (.509/ 1"البهجة يف شرح التحفة"، أليب حسن التسويل ) (5)
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البكارة،يف اللغة واإلصطالح،واألسباب املؤدية إىل زوال البكارة،وفيه مفهوم املبحث الثاين:
 مطلبان:

 املطلب األول: تعريف البكارة  يف اللغة واإلصطالح. 
 املطلب الثاين: أسباب زوال  البكارة يف املرأة.
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 املطلب األول: تعريف البكارة يف اللغة واإلصطالح .
 : تعريف البكارة يف اللغة.أوالً 

قرهبا ل كلِ  شيء ،والِبكر العذراء من النساء:وهي اليت مل يو الَبكارة ابلفتح :فعالة من البكر، وهو أ
بل ما للبكر من االلتحام ق والَبكارة ُعْذَرُة املرأة بَوْزِن الُعْسَرُة::وهي ،(1)رجل، واجلمع أبكار

 .(2)االفتضاض  
 

 يف اإلصطالح . اثنياً: تعريف البكارة
 أواًل: البكارة يف اصطالح الفقهاء:

البكارة عند الفقهاء تعين املرأة البكر وهلا تعريفات عديدة ،ولكنها تكاد تكون متشاهبة إىل حد  
 كبري.
 .(3)عند احلنفية:" اسم المرأة مل جتامع بنكاح وال غريه" فالبكر

ارهتا جار جمرى الصحيح أو مل تزل بكوعند املالكية:" هي اليت مل توطأ بعقد صحيح أو فاسد 
 .(4)أصاًل"

 .(5)وقال الشافعية:" البكر ترادف العذراء لغًة وعرفًا ، وهي الباقية على حالتها األوىل "
 .(6)البكر هي اليت مل توطأ يف قبلها" و قال احلنابلة: "

 
 اثنياً:تعريف البكارة يف االصطالح املعاصر: 

، أو بدخنسيج رقيق يُغطِ ي الفتحة ال ول أي تناسلي ة يف األنثى، يتمز ق عند أو ل اتِ صال جنسي 

                                 
 (.4/٧8، البن منظور/ابب الراء ،فصل الباء املوحدة )"لسان العرب"( ،و38، للرازي /ابب الباء)   "خمتار الصحاح"ينظر: (1)
النهاية يف " ( ،1/59، للفيومي)"يف غريب الشرح الكبري باح املنرياملص"، (203،للرازي /ابب العني )"خمتار الصحاح"ينظر: (2)

  (.196/ 3البن األثري ) ،"غريب احلديث واألثر
 ( . 3/124، البن جنيم)"البحر الرائق"( ،٧/348، للكاساين)"بدائع الصنائع " (3)
 (.2/281، للدسوقي)"حاشية الدسوقي"(،239/ 3،للخرشي ) "شرح خمتصر خليل" (4)
 (.6/228، للرملي)"هناية احملتاج"(،25/ 13،البن رفعة) "كفاية النبيه يف شرح التنبيه" (5)
 (. 5/4٧، للبهويت)"كشاف القناع"(،٧٧/ 9،البن قدامة ) "املغين" (6)
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 .(1)جسم خيرتقه
 

 أسباب زوال  البكارة يف املرأة.: املطلب الثاين
حىت يتسىن  لنا الوصول إىل استنباط احلكم الشرعي لرتق البكارة البد  أن نتعرف على األسباب 

ق يكون كارة  ألنه بناًء على معرفة سبب التمز املختلفة اليت ميكن أن تؤدي إىل َتزق غشاء الب
 .(2)استنباط حكم الرتق 

 
 أسباب زوال غشاء البكارة يف املرأة: 

من زالت بكارهتا بسبب وطء النكاح الشرعي،وهي إما أن تكون املرأة فيه متزوجة أو  .1
 مطلقة، أو أرملة.

 من زالت بكارهتا بسبب زان اشتهر بني الناس. .2
بب تعذر فيه وقد ذكر الفقهاء بعض هذه األسباب ،وذكر من زالت بكارهتا بس .3

 األطباء بعضها اآلخر.
  فمن الصور اليت ذكرها الفقهاء واليت قد تؤدي إىل َتزق بكارة بعض النساء، شدة

،واحلمل الثقيل، والوثبة الشديدة، واالستنجاء  (3)احليضة و طول فرتة التعنيس
 .(4)ابخلزف وحنو ذلك

 خرى تؤدي إىل َتزق غشاء البكارة للفتاة منها:وذكر األطباء صور أ 
إدخال جسم غريب يف املسالك البولية،أو بسبب بعض اإللتهاابت للفرج ،وقد 
يكون التمزق بسبب السقوط من مكان مرتفع،أو بسبب إصطدام الناحية الفرجية 

                                 
 (.235/ 1، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر )"معجم اللغة العربية املعاصرة " (1)
  ( .25شام حداد )" الغارة على رتق غشاء البكارة" ،ه(2)
التعنيس :مصدر من )عنس(و َعَنَست اجلارية  فهي َعاِنٌس: إذا طال مكثها يف بيت أهلها بعد إدراكها حىت خرجت  (3)

 (.219ينظر: خمتار الصحاح )  من عداد األبكار.
/ 1ة نظام الدين البلخي )(، "الفتاوى اهلندية "، جلنة علماء برائس124/ 3"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ، ) ينظر: (4)

 (. 46/ ٧(، "املغين "،البن قدامة )290
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بسبب األلعاب الرايضية العنيفة ،وحيدث التمزق كذلك عند إدخال  جبسم ابرز،أو
ويلحق  .(1)صبع أو أي جسم غريب للمجاري التناسلية للفتاة إنتقاماً من ذويهااإل

بذلك االغتصاب الذي يقع عليها ابإلكراه وال حيلة هلا يف دفعه،وكذلك االعتداء 
.أو أن حيدث ذلك العيب بسبب خلقي،أبن (2)الذي يقع عليها وهى خمدرة أو انئمة

 .(3)تولد الفتاة على هذه احلالة
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                 
(، أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج ،إبراهيم موسى أبو 2٧ينظر: "الغارة على رتق غشاء البكارة "،هشام حداد) (1)

 (.11جزر)
 (. 1٧1-1٧0، للواعي  )"حكم إفشاء السر يف اإلسالم"( و94،لياسني) "عملية الرتق العذري "(2)
 .( 296، للمنشاوي)"الطب الشرعي" (3)
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املبحث الثالث: آراء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري، وحكم غشاء البكارة 
 الصناعي ،وفيه مطلبان:

 املطلب األول: آراء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري.
 املطلب الثاين: حكم غشاء البكارة الصناعي.
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 ني املعاصرين يف حكم الرتق العذري.املطلب األول: آراء الباحث
مسألة الرتق العذري من املسائل املعاصرة ،واليت مل يتعرض هلا الفقهاء املتقدمني   ألن رتق  

مل يكن معروفًا يف زماهنم وال ممكنًا من الناحية الطبية، وإمنا تطرقوا للكالم على  غشاء البكارة
يرتتب على هذا العيب من فسخ  ح ،ومامسألة الرتق من حيث كونه عيبا من عيوب النكا 

د وهل حيق  للمرأة  الرتقاء النفقة ،وهل حي املرأة إبزالة الرتق، وهل حيق للزوج إجبار النكاح،
قاذف املرأة الرتقاء، وهل الرتق مانع من إقامة حد الزان. وتكلموا كذلك عن البكارة والعذرة 

 . (1)،ومايرتتب عليها من أحكام النكاح والفسخ 
راء  العلوم ووسائل الطب احلديثة ،أصبح ابإلمكان اج ولكن يف وقتنا احلاضر وبسبب تطور
سألة مما جعل بعض الباحثني املعاصرين يناقشون هذه امل عملية الرتق العذري بكل سهولة ويسر،

 ومعرفة حكمها على ضوء املوازنة بني املصاحل واملفاسد املرتتبة عليها. من الناحية الشرعية،
 يف حكم الرتق العذري على أقوال عدة : وناملعاصر  وند اختلف الباحثوق
 

رتق غشاء البكارة مطلقاً،وممن قال هبذا القول الشيخ عز الدين  الجيوز :القول األول

                                 
 ينظر:للمصادر السابقة يف تعريف الرتق  والبكارة عند الفقهاء. (1)
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،وهشام بن  (3)والشيخ حسام الدين بن عفانة (2)، والشيخ حممد املختار الشنقيطي  (1)التميمي
 .(5)د منصورخال حممد ، والدكتور (4)حداد

 .رآءاأصحاب هذا القول على ثالثة التفصيل يف املسألة وقد اختلف  :القول الثاين
 حترير حمل النزاع : 

ال خالف بني أصحاب هذا القول على أن َتزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زىن اشتهر 

                                 
م، حصل على 1928 -هـ134٧هو الشيخ عز الدين بن عبد العظيم بن إمساعيل اخلطيب التميمي احلنفي، ولد سنة (1)

م، توىل  منصب وكيل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 1949ة الشهادة العالية لكلية الشريعة ابألزهر الشريف سن
اإلسالمية، مث  توىل منصب املفيت العام ابململكة األردنية، شارك يف أتليف كتب الرتبية اإلسالمية لوزارة الرتبية ابألردن، من 

م(. ينظر: )مقال /حممد 2008، ت )مؤلفاته العلمية: الشورى بني األصالة واملعاصرة، الدفاع االجتماعي يف مرآة اإلسالم
حممود العناقرة، ترمجة الشيخ عزالدين التميمي على الشبكة العنكبوتية ( 

assawsana.com/portal/pages.php?newsid=115881  
ينظر:حبث "غشاء البكارة من منظور إسالمي"، للشيخ عز الدين اخلطيب التميمي ، من حبوث ندوة الرؤية اإلسالمية 

 (. 5٧3 – 5٧1وة )ثبت الند
 هـ( عضو هيئة كبار علماء1381سنة)هو أبو عبد هللا حممد بن حممد املختار الشنقيطي، الفقيه واملفسر األصويل، ولد  (2)

السعودية ،واملدرس ابحلرمني الشريفني، من أهم شيوخه: والده الشيخ حممد املختار الشنقيطي ،والشيخ عبد العزيز بن 
مد بن حممد حمعنها، شرح لبلوغ املرام. ينظر:  املؤلفات: أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبةالباز،  له العديد من 

املختار الشنقيطي من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة ،ينظر: " أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها" ،للشيخ حممدبن 
 (.428حممد املختار الشنقيطي ) 

ى عفانة فقيه ومفيت فلسطيين، وأستاذ يف الفقه واألصول يف جامعة القدس، وصاحب سلسلة هو حسام الدين موس (3)
م ابلقدس، تتلمذ على يد العديد من العلماء منهم حممد املختار 1955 -هـ 13٧4يسألونك الفقهية، ولد عام 

ان معاين البديع اإلسالمية، بيالشنقيطي، أبو بكر اجلزائري، حممود الطحان، من مؤلفاته: أحكام العقيقة يف الشريعة 
 .(184/ 5فتاوى يسألونك )ر:يف أصول الفقه. ينظر: حسام الدين عفانة من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة.ينظ

هشام بن حداد ،مل أجد ترمجة له  يف املراجع املتوفرة لدي.ينظر:كتابه "الغارة على رتق غشاء البكارة".فقد ألفه للرد   (4)
 الرتق العذري  .على شبه من أجاز 

م( أشرف  2012هو الدكتور حممد خالد عبد العزيز منصور، رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة ابجلامعة األردنية)  (5)
رسالة علمية على مستوى املاجستري والدكتوراه له عدة حبوث وكتب منشورة منها: األحكام الطبية املتعلقة  25على أكثر من

 وآاثره يف األحكام الشرعية، و الوسيط يف علم التجويد.ينظر:سريته الذاتية على الرابطابلنساء ،والتداخل 
https://www.facebook.com/dr.mohmmadkhmansour/info?tab=page_info  

 (.   229ينظركتابه:"األحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي")
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ه فإنه الجيوز رتق ببني الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة ابلزىن ،أو لتكرره منها واشتهارها 
 .(1)غشاء البكارة لعدم املصلحة واشتماله على املفسدة

كما أنه الخالف بينهم يف جواز رتق غشاء البكارة ملن َتزق بسبب تعذر فيه وكانت صغرية 
 ومل يكن التمزق بسبب مجاع،وال ميت لسوء األخالق أبي صلة.
سبب زىن كان ب  بب تعذر به ، أوواختلفوا يف حكم رتق غشاء البكارة إذا كان التمزق بس

 مل يشتهر بني الناس ، أو بسبب وطء يف عقد نكاح صحيح،على أقوال:
سبب  فيه ، إما إذا كان جيوز رتق غشاء البكارة إذا كان التمزق بسبب تعذر األول:الرأي 

ني بالتمزق وطًئا يف عقد نكاح كما يف املتزوجة أو املطلقة واألرملة، أو كان بسبب زىن اشتهر 
 (2)الناس فإنه حيرم إجراؤه. وهو قول عدد من الباحثني املعاصرين منهم، الدكتور حممد نعيم ايسني

  .(3)، والدكتور توفيق الواعي 
جيب رتق غشاء البكارة إذاكان التمزق بسبب تعذر فيه، وغلب على الظن  الثاين: الرأي

تق بغري يستحب الرتق : إذا كان الفأن الفتاة ستالقي عنتا وظلما بسبب األعراف والتقاليد. و 
إرادة املرأة، وذلك إن مل يغلب على الظن أن الفتاة ستالقي عنتا وظلما ،يف حال عدم الرتق وهو 

                                 
 2005مارس  08املوافق  1426حمرم  21الشبكة العنكبوتية ،الثالاثء)  الغتصاب أحكام وآاثر"حبث على"ا ينظر: (1)

 htm.https://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-522٧ م(   د. هاين بن عبدهللا اجلبري.
 
دن، ر م بفلسطني، أستاذ يف كلية الشريعة قسم الفقه واألصول ابأل1943هو حممد نعيم عبد السالم إبراهيم، ولد سنة  (2)

درس يف جامعة دمشق ، و جامعة الكويت و قطر و حاليا يعمل يف اجلامعة األردنية، من مؤلفاته: كتاب األميان، 
نظرية الدعوى، أحباث فقهية يف قضااي طبية معاصرة، شارك يف العديد من املؤَترات العلمية والفقهية والطبية يف العديد 

اء البكارة يف ينظر: " رتق غش نعيم ايسني،من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة.ينظر: حممد  من الدول العربية والعاملية.
/   حبث منشور على موقع http://majles.alukah.net/t158٧4ميزان املقاصد الشرعية " د.حممد نعيم ايسني 

  العدد العاشر. -جامعة الكويت  -األلوكة وأصله منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية 
م (ابلدقهلية مصر، أستاذ الدعوة ورئيس قسم العقيدة والدعوة 1930هو توفيق يوسف علي يوسف الواعي، من مواليد )(3)

يف كلية الشريعة يف جامعة الكويت سابًقا، خترج من األزهر الشريف، عضو و ابحث يف موسوعة الفقه اإلسالمي ابلقاهرة 
العامل، من مؤلفاته: فقه العقيدة اإلسالمية، نساء داعيات، قصص  م، شارك يف العديد من املؤَترات حول ( 1969عام)

األنبياء.ينظر: )توفيق الواعي (من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة.ينظر:"حكم افشاء السر يف اإلسالم "حبث للدكتور منشور 
  .http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/waie.htmlعلى الشبكة العنكبوتية 
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 .(1)ما ذهب إليه أيضا الدكتور حممد نعيم ايسني
جيوز رتق غشاء البكارة يف حالتني األوىل: للصغرية بسبب تعذر فيه غري  الثالث: الرأي
هو و  إذا كان الزوج حاضراً ورغب يف ذلك  ، وحيرم فيما عدا ذلك. الثانية :للمتزوجةاجلماع،و 

 .(2)قول الشيخ حممد خمتارالسالمي
، (3)جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً، وبه قال الدكتور عبد هللا مروك النجارالقول الثالث:

 .(4)والدكتور علي مجعة يف إحدى فتاويه
 

                                 
م، درس بكلية الزيتونة شعبة علوم الدين، 1925حممد املختار بن أمحد السالمي، ولد مبدينة صفاقص التونسية عام هو  (1)

والفقه، وقواعد التشريع، عضو جممع الفقه جبدة ، ورئيس اجمللس اإلسالمي األعلى ومنصبه احلايل رئيس اهليئة الشرعية 
نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،واألسرة واجملتمع ، االجتهاد يف البنك اإلسالمي للتنمية جبدة، من مؤلفاته: 

 والتجديد.ينظر: املوقع العاملي لالقتصاد اإلسالمي، قسم الشخصيات االقتصادية اإلسالمية العاملية.
5533ad.php?t=http://www.isegs.com/forum/showthre  

)حبث فقهي منشور على الشبكة العنكبوتية( املنظمة اإلسالمية للعلوم  "الطبيب بني اإلعالن والكتمان"ينظر:  (2)
 م(.198٧الطبية،ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية الكويت )

http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/solme.html. 
مروك حممد النج ار، أستاذ ورئيس قسم القانون اخلاص بكية الشريعة والقانون جامعة األزهر، و عضو من عبد هللا  (3)

مؤَترًا علمًيا، يف  50أعضاء جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر، له مسامهات علمية، فقد مثل األزهر يف ما يزيد عن  
 فاته: كتاب الدروز  والتوحيد. ينظر:كتاب، من مؤل  100خمتف أحناء العامل، له  مؤلفاته تتجاوز 

http://www.awqaf.ae/Page.aspx?Lang=AR&RefID=110. وحبثه" احلكم الشرعي جلراحة إصالح غشاء
م(  2009مارس  10 -ه 1430ربيع أول 13البكارة" ،  حبث مقدم إىل مؤَتر جممع البحوث اإلسالمية الثالث عشر) 

و حبث مقارن لبيان جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً،والرد على من قال بتحرميه (.وه35منشور على الشبكة العنكبوتية )
 مطلقاً،أو بتحرمي بعض صوره. 

م ، مفيت مجهورية 1952مارس  3ولد يف  اشتهر ابلعديد من الفتاوي الدينية واآلراء املثرية للجدلهو عامل دين مصري،  (4)
بحوث اإلسالمية التابع لألزهر الشريف ، انقش وأشرف على أكثر ، عضو يف جممع ال2013وحىت 2003مصر العربية من 

من سبعني رسالة علمية يف جامعات شىت  ، من مشاخيه عبد هللا بن الصديق الغماري ،وعبد الفتاح أبو غدة، له عدة 
ي ينظر: علي مجعة ممؤلفات منها: احلكم الشرعي عند األصوليني و عالقة األصول ابلفلسفة و قضااي املرأة يف الفقه اإلسال

)عامل دين(من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة،وينظر: مفيت مصر جييز عمليات ترقيع غشاء البكارة ألي سبب  مشرتطا أن يكون 
-http://www.jesus-for م.200٧فراير  14 -هـ 1428حمرم  26إجراء العملية هذه سرت للفتاة. األربعاء 
all.net/pdf_news/pdf_1013.pdf  
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 أدلة األقوال:
 عدم جواز الرتق مطلقاً.ل األول:أدلة القو 

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة من أمهها:
 أواًل:من الكتاب:

 .[3﴾]النور:3ۡؤِمِننَي ٱۡلمُ  َعَلى ِلكَ ذََٰ  َوُحر ِمَ  َوٱلزهانَِيةُ اَل يَنِكُحَها  ِإاله زَاٍن أَۡو ُمۡشرِكٌ  ٱلزهاين اَل يَنِكُح ِإاله زَانَِيةً أَۡو ُمۡشرَِكةً ﴿ 
 وجه الداللة: القول جبواز الرتق ينايف مدلول هذه اآلية، ألنه يؤدي إىل تزوج

 .(1)املرأة الزانية ابلعفيف، ألنه  ظن عذريتها
 اثنياً:من املعقول استدلوا بعدة وجوه منها:

 الرتق ذريعة إىل مفاسد، أمهها: .1
  جاختالط األنساب، وذلك إبحلاق احلمل الناتج عن مجاع سابق من غري الزو 

ابلزوج، وما يتبع ذلك من اختالط احلالل ابحلرام، ومن أكل األموال ابلباطل 
 مريااث أو نفقة.

  تسهيل ارتكاب جرمية الزىن، لعلم الفتيات إبمكانية رتق الغشاء بعد
 اجلماع،فتزول آاثر اجلرمية.

  رتق غشاء البكارة نوع من أنواع الغش والتدليس والكذب إلخفاء حقيقة سبب
اء على الزوج،و الشريعة اإلسالمية حرمت الغش والتدليس يف الزواج زوال الغش

 وغريه.
 .يسهل على األطباء إجراء عمليات اإلجهاض وإسقاط األجنة حبجة السرت 
الرتق فيه كشف للعورة وملسها والنظر إليها بغري ضرورة ملجئة ملثل ذلك، وهذا   .2

 كله مما حرمته الشريعة ابالتفاق.
قاعدة: "درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل"، فوجب  من القواعد الشرعية .3

تقدمي جانب درء املفسدة يف حال توازت املصاحل واملفاسد، فكيف واملفاسد 
 هنا أعظم من املصاحل املرتتبة على الرتق.

                                 
 (.29ينظر :"الغارة على رتق غشاء البكارة "،هشام بن سيد حداد ) (1)
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من القواعد الشريعة أيضا: "الضرر ال يزال ابلضرر"، وعليه فال جيوز للفتاة أو  .4
 ر إبحلاقه ابلزوج.أهلها أن يدفعوا عنها الضر 

أن املصاحل املرجوة من إجراء عملية الرتق ميكن حتصيلها بطرق أخرى الختالف  .5
الشرع، وذلك ابستصدار شهادة طبية موثقة بعد احلادثة تثبت براءةاملرأة وتزول 

 .(1)هبا مفسدة التهمة عن الفتاة
 أدلة القول الثاين:

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها: 
 األول : :أدلة أصحاب الرأيأوالً 

استدلوا لقوهلم بعموم األحاديث اآلمرة ابلسرت وقالوا: أن النصوص الشرعية  .1
دالة على مشروعية السرت وندبه،ورتق غشاء البكارة معني على حتقيق ذلك 

 يف األحوال اليت حكمنا جبواز فعله فيها.فمن األحاديث:
  قوله (2)ء والسرت  ":"إن هللا عز وجل حيي ستري حيب احليا . 

 وجه الداللة : يدل احلديث على أن السرت من أهم املقاصد الشرعيةومن آكدها        
 ، ورتق غشاء البكارة فيه سرت على املرأة وعلى أهلها، فدل احلديث على جوازه. 

  وقوله  اجتنبوا هذه القاذورة اليت هنى هللا عنها ، فمن أمل فليسترت " :
اب هللا إىل هللا ، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كت بسرت هللا ، وليتب

 . (3)عز وجل "
وجه الداللة: دل هذا احلديث على أن سرت اإلنسان على نفسه من 

                                 
ينظر: حبث "غشاء البكارة من منظور إسالمي"، للشيخ عز الدين اخلطيب التميمي ، من حبوث ندوة الرؤية اإلسالمية  (1)

  (.5٧3 – 5٧1ثبت الندوة )
 الغسل :كتاب ،والنسائي يف سننه  )4014(رقم ي،التعر  عن النهي :ابب احلمام، :كتاب داود يف سننه ، أخرجه أبو (2)

 .صحيح: األلباين قال (406 ) رقم االغتسال، عند االستتار :ابب والتيمم،
.وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ، ومل خيرجاه ( ٧6٧9رقم احلديث)  احلاكم يف املستدرك ، هأخرج (3)

قال األلباين: إسناده حسن، املصدر : السلسلة الصحيحة   (156٧).وأخرجه البيهقي يف السنن الكرى  رقم احلديث 
 (.663الرقم) 
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املقاصد الشرعية، والوسائل هلا حكم املقاصد، ومن ذلك الرتق فهو 
 أحد الوسائل اليت تستعني هبا املرأة على سرت نفسها.

 
لفاحشة، فإذا أجزان هلا فعل جراحة الرتق قفلنا ابب سوء أن املرأة بريئة من ا .2

الظن فيها، فيكون يف ذلك دفٌع للظلم عنها، وحتقيًقا ملا شهدت النصوص 
 الشرعية ابعتباره وقصده من حسن الظن ابملؤمنني واملؤمنات.

أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل املرأة، فلو تركت املرأة من  .3
ع الزوج على ذلك ألضرها، وأضر أبهلها، وإذا شاع األمر بني غري رتق واطل

الناس فإن تلك األسرة قد ميتنع من الزواج منهم، فلذلك يشرع هلم دفع 
 ذلك الضرر ألهنم بريئون من سببه.

أن مفسدة الغش يف رتق غشاء البكارة ليست موجودة يف األحوال اليت  .4
 .(1)حكمنا جبواز الرتق فيه

 الثاين: الرأي ابأصح أدلةاثنياً: 
 أستدل صاحب هذا القول أبدلة القول األول، ومحلها على الوجوب يف حق من

 زالت عذرهتا بغري إرادهتا إذا غلب على الظن أن الفتاة ستالقي عنتا وظلما يف حال
 عدم الرتق،وذلك مثل:

اهتامها ابرتكاب الفاحشة، وما يرتتب على ذلك من عدم الزواج منها، بل ومن  .1
 ا يف بعض اجملتمعات.أخواهت

العنت النفسي الذي ستتعرض له من جراء ازدراء اجملتمع هلا، ونظرات سوء الظن  .2
 اليت ستالحقها يف كل مكان.

 .(2)وكذا فإن هذا الظلم سيتعدى أثره ليصيب أسرهتا ابلعار والصغار بني الناس .3
 الثالث: الرأي أصحاب اثلثاً: أدلة

                                 
" رتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد الشرعية " د.حممد نعيم ايسني  ،و"حكم افشاء السر يف اإلسالم "حبث  ينظر:(1)

  للدكتور:توفيق الواعي  .  
  . الشرعية " د.حممد نعيم ايسني ينظر: " رتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد  (2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[21] 

 

ة األوىل وهو جواز رتق الصغرية اليت زالت يستدل ألصحاب هذا القول على احلال
بكارهتا بسبب تعذر فيه غري اجلماع .أن فتق غشاء بكارهتاقد وقع بغري إرادهتا،وال 

 . (1)إختيارها،فيجوز رتقها
 وأستدلوا على احلالة الثانية :وهي جواز رتق غشاء البكارة للمتزوجة حبضور زوجها          
 .(2)لك ما دام ال يؤثرصحيا على املرأةورغبته يف ذلك.أبنه ال يوجد نص حيرم ذ     

 وهو جواز رتق غشاء البكارة مطلقا.أدلة القول الثالث :
سأتكلم هنا عن أدلتهم على جواز رتق غشاء البكارة للزانية ،واليت اشتهرت ابلزان ،التفاق 
األقوال األخرى على حرمة رتق من هذه صفتها، فإذا جاز رتقها فغريها من ابب أوىل القول 

واز رتقها،وألن أدلة القائلني ابجلواز ولكن بتفصيل للحاالت ،هي نفسها أدلة القول ابجلواز جب
 مطلقاً،فلن أتطرق لذكرها منعاً للتكرار.

 لقد استدل أصحاب هذا القول على قوهلم ابجلواز مطلقا أبدلة من الكتاب والسنة.
 .من الكتاب .1

ِِۚ ِإنه ٱَّللهَ ۞ُقۡل يََِٰعَباِدَي ٱلهِذيَن َأسۡ ﴿قوله تعاىل:  يًعاِۚ إِنهُهه ُهَو َرُفواْ َعَلىَٰ  أَنُفِسِهۡم اَل تـَۡقَنطُواْ ِمن رهمۡحَِة ٱَّلله  يـَۡغِفُر ٱلذُّنُوَب مجَِ

 .[53﴾]الزَُّمر:53ٱۡلَغُفوُر ٱلرهِحيُم 
َ يـَۡهِدي َمن َيَشا ُءُۗ    ﴿ وقوله تعاىل: ُهۡم َولََِٰكنه ٱَّلله  .[2٧2﴾]البقرة:2٧2۞لهۡيَس َعَلۡيَك ُهَدىـَٰ
ِلَك ِلَمن َيَشا ُءِۚ َوَمن ُيۡشرِۡك بِٱَّللِه فَـ ﴿ وقوله تعاىل: َ اَل يـَۡغِفُر َأن ُيۡشَرَك بِِهۦ َويـَۡغِفُر َما ُدوَن ذََٰ اَل  بَِعيًدا ِإنه ٱَّلله َقۡد َضله َضلََٰ

 .[116﴾]النساء:116
 : وجه الداللة من اآلايت

شاء، ذلك،وال حرج على فضل هللا الذى يؤتيه من ي أن ابب اهلداية مفتوح ملن يشاء هللا له
وأن هللا يغفر الذنوب مجيعاً ما عدا اإلشراك به.وأن هللا قد فتح ابب الرمحة واملغفرة لعباده العصاة 

 واملذنبني، فال جيوز أن يغلقه عباده يف وجه بعضهم.

                                 
 (. 215ينظر:"األحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي"،د.حممد املنصور ) (1)
. "تاةمشرتطا أن يكون إجراء العملية هذه سرت للف ليات ترقيع غشاء البكارة ألي سببمفيت مصر جييز عم "ينظر: (2)

 م.200٧فراير  14 -هـ 1428حمرم  26األربعاء 
 http://www.jesus-for-all.net/pdf_news/pdf_1013.pdf. 
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 :من احلديث .2

بوه، قال  أبوهريرة: فمنا برجل قد شرب، فقال: اضر  قال:"أُتى النىب عن أىب هريرة
الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه  فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك هللا، قال: 

 .(1)ال تقولوا هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان"
 : وجه الداللة من احلديث      
تمع أن أيخذ قوله:)التعينوا عليه الشيطان(، فإن مفاد هذا النهي يدل على أن واجب اجمل   

بيد من اشتهروا ابملعاصى حنو اإلصالح وال يرتكهم هنبًا للضياع الذي تردوا فيه، وما ذهب إليه 
 القائلون بعدم جواز إجراء جراحة رتق غشاء البكارة يناىف هذا املعىن فال يتعني الركون له.

ا تشملها ز ألهنمن املعقول أن إجراء جراحة رتق غشاء البكارة ملن اشتهرت ابلزان أمر جائ .3
 .(2)أدلة اجلواز ىف احلاالت األخرى

أن الدين اإلسالمي يدعو إىل السرت،وإذا كان إجراء الفتاة، اليت فقدت عذريتها ألي  .4
 .(3)سبب كان، لعملية ترقيع غشاءالبكارة سيؤدي إىل سرتها، فإن اإلسالم يبيح ذلك

 
 سبب اخلالف:

 إمنا العمدة يف ذلك فهم قواعدعدم وجود نص من كتاب أو سنة يف املسألة، و  .1
 ومقاصد الشريعة العامة،، وهو أمر اختلفت فيه األفهام وتباينت فيه اآلراء.

 أن هذه املسألة تتجاذهبا املصاحل واملفاسد، فمن رجح جانب املصاحل وأمهها .2
السرت ودفع الضرر عن املرأة قال مبشروعية ذلك، ومن رجح جانب املفاسد وأمهها أن هذا 

قد يكون ذريعة إىل الزىن، مع ما فيه من كشف للعورات وغش وتدليس وتغرير ابلزوج، الرتق 

                                 
 (.630٧رقم احلديث) أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلدود  (1)
 عبدهللا النجار. حبث مقدم إىل مؤَتر جممع البحوث ينظر: " احلكم الشرعي جلراحة إصالح غشاء البكارة" ،للدكتور (2)

 (.35م( منشور على الشبكة العنكبوتية ) 2009مارس  10 -ه 1430ول ربيع أ13اإلسالمية الثالث عشر) 
. "مفيت مصر جييز عمليات ترقيع غشاء البكارة ألي سبب  مشرتطا أن يكون إجراء العملية هذه سرت للفتاة "ينظر: (3)

 http://www.jesus-for-all.net/pdf_news/pdf_1013.pdf م.200٧هـ فراير 1428حمرم 26األربعاء)
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 قال بعدم مشروعية ذلك.
 اختالفهم يف أتثري التقاليد والعادات السائدة يف اجملتمع على هذه املسألة، فمن .3

 رأى أن العادات والتقاليد السائدة فيها جور وجتن يف كثري من األحيان وقوع الظلم وتقدمي
سوء الظن ابملرأة مبجرد التسامع بتمزق غشاء البكارة، حىت ولو كان ذلك بسبب خارج عن 
إرادهتا، قال مبشروعية الرتق.ومن رأى أن هذه العادات والتقاليد غري معترة شرعا، قال بعدم 

 .(1)مشروعيةالرتق
 مناقشة األدلة :

 اً.أوالً :مناقشة أدلة القول األول القائل بعدم اجلواز مطلق
 عرتض على دليلهم من القرآن بعدة اعرتاضات اكتفي ابثنني منها:أ

أن املراد ابلنكاح هو الوطء، فيكون معناها: الزاين ال يشاركه يف فعله وقت زانه  (1
 إال زانية مثله من املسلمني.

 وأجيب عنه : 
  أبنه اليوجد يف القرآن لفظ نكاح إال والبد أن يراد به العقد،وإن دخل فيه

 أيضاً.فإما أن يراد به جمردالوطء  فهذا اليوجد يف كتاب هللا. الوطء
  إن سبب نزول اآلية إمنا هو استفتاء النيب يف التزوج بزانية ،فكيف يكون

 سبب النزول خارجا من اللفظ.
ِلِحنَي ِمۡن عِ ﴿قيل: إهنا منسوخة، ابآلية اليت بعدها (2 َىَٰ ِمنُكۡم َوٱلصهَٰ ۡم َوِإَما ِئُكۡمِۚ َبادِكُ َوأَنِكُحواْ ٱأۡلَميََٰ

قال أبو جعفر النحاس : "وهذا القول عليه أكثر العلماء،وأهل  [32﴾]النور:
الفتيا يقولون: إن من زىن ابمرأة فله أن يتزوجها ولغريه أن يتزوجها....وقال 
الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن املسيب إن شاء هللا، هي منسوخة 

"(2). 
مة يعمل هبا مل ينسخها شيء،وهي مشتملة على خر وحترمي أجيب عنه:"أبن اآلية حمك

                                 
(،و"األحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي 5٧9"أثرسقوط الُعذرة والبكارة على الزواج "،إبراهيم أبو جزر) (1)

 (.213"،د. حممد خالد منصور)
 (.12/169" اجلامع ألحكام القرآن"،للقرطيب )  (2)
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ومل أيت من ادعى نسخها حبجة البتة ...والتعارض بني هذه اآليتني ،وال تناقض إحدامها 
األخرى ،بل أمر سبحانه إبنكاح األايمى وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح املعتدة 

 . (1)،وذوات احملارم"
 ايلي:أعرتض على أدلتهم العقلية مب

 أعرتض على قوهلم أن الرتق ذريعة إىل مفاسد: .1
أنه ال تالزم بني الرتق واختالط األنساب، فقد تكتم املرأة حقيقة احلمل السابق  (1

وتلحقه ابلزوج من غري أن تقوم بعملية الرتق، وعليه فليس ذلك موجبا للقـول 
 يكـن هلـم ملحبرمة الرتق.ولو سلمنا بوجود ارتباط بني الرتق واختالط األنساب ،

القول بتحرمي الرتق على اإلطالق، فهناك حاالت كثرية يزول فيها الغشاء بغري 
 مجاع.

ليس يف الرتق تشجيع على الفاحشة، وذلك إذا كان الفتق بغري إرادة املرأة، فهي  (2
 مل تقع يف الفاحشة أصال ومل تعص هللا مبا قد أصاهبا رغمـا عنهـا.

 
ذب، ألن الكذب هو اإلخبار خبالف الواقع، ال نسلم أن هذا من ابب الك   (3

وجمـرد الرتق ليس فيه إخبار خبالف الواقع، فقد يقرتن الكذب به وقد يتجرد 
 . عنه

قوهلم أبنه يسهل على األطباء إجراء عمليات اإلجهاض ،هذه الذريعة هي   (4
مفسدة اندرة ومتومهة، فال يؤدي الرتق ال قطعا غالبا إىل حصول عمليات 

 فال داعي للقول مبنعه هلذه الذريعة.اإلجهاض، 
نسلم أن يف الرتق كشفا للعورة املغلظة، غري أن الفقهاء أجازوا  .2

ذلك ملصلحة راجحة، أو حاجة معترة، أو ترتب على ذلك 
دفع مفسدة أعظم من املفسدة املرتتبة على الكشف، وحيث 
إن املصاحل الداعية إىل كشف العورة يف الرتق ال تقل عن هذه 

                                 
 (.1/1٧2ينظر:"إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان"،البن القيم ) (1)
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 .(1)صاحل اليت نص عليها الفقهاء، فال حرج يف ذلكامل
نسلم أن هناك بعض املفاسد املرتتبة على الرتق، وأمهها كشف  .3

ولكن هناك أيضا مفاسد ترتتب على القول بعدم الرتق،  العورة،
ولعل املفاسد النامجة عن ذلك أعظم خطرا وأكر أثرًا، حيث 

يكفي و  ك اجملتمع،إهنا مفاسد حتيط أبحوال الفتاة وأهلها وكذل
أن يف الرتق رفًعا للتهمة والطعن يف عرض املرأة الريئة، وما 
أخطر هذه التهمة وما أشد أثرها عليها وعلى أهلها وعلى 
اجملتمع، ولذا فإن هذه القاعدة "درءاملفاسد أوىل من جلب 

 املصاحل" هي دليل للقول جبواز الرتق ال عليه.
ن الضرر هو معتر شرعا، ال نسلم أبن ما يقع على الزوج م .4

وذلك ألن إخفاء َتزق الغشاء ابلرتق ليس إخفاء لعيب يفوت 
 واالستمتاع. مقصود النكاح من الوطء

إن االكتفاء ابلشهادة الطبية ال يتحقق به دفع مفسدة التهمة  .5
يف حق املرأة اليت زالت بكارهتا لعدم فعالية الشهادات الطبية 

ر ألن العرف االجتماعي يف أكث يف واقع جمتمعاتنا اليوم، وذلك
البالد اإلسالمية يعتر زوال غشاء البكارة دليال أكيًدا على 
فسق املرأة وفجورها، وهم بذلك قد أعطوا لغشاء البكارة اعتبارا 

أعطاه الشرع له، ويف ظل هذا العرف اخلاطئ لن تفلح  يفوق ما
مة،مع امثل هذه الورقة يف تغيري هذا العرف الراسخ يف أذهان الع

ماحتدثه من شك يف قلب زوج املستقبل ، وستثور قضية الغشاء 
ىل مما حييل احلياة الزوجية إ يف كل مشكلة حتدث بني الزوجني،

 .(2)جحيم ال يطاق، ويف الغالب سينتهي األمر إىل الطالق
 

                                 
 (.1٧عدة سد الذرائع وأثرها يف األحوال الشخصية)رتق غشاء البكارة وبيعه("،للدكتور عالء القضاة )"قا (1)
 (.56ينظر:"أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج"،إبراهيم أبو جزر) (2)
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 مناقشة أدلة القول الثاين:
 أعرتض على أدلتهم بشكل عام:

دق قدمة إمنا هي للسرت احملقق ملصاحل معترة شرعا،وال يصداللة األحاديث واآلاثر املت .1
هذا على الرتق املذكور، حيث إن فيه كشف للعورة دون حاجة شرعية، وفيه فتح 

 لباب الفاحشة.
 إن قوهلم جبواز الرتق يف حالة الزىن املشتهر، وإنه من ابب السرت مضاد .2

 من املؤمنني أتديًباملقصود الشريعة، حيث أمرت أن يشهد عذاب الزاين طائفة 
    لذنب، فاملصلحة اب له ولغريه، فجواز الرتق هنا ال يعتر سرتًا، بل ترك ملبدأ العقاب واإلشعار

 املعترة شرًعا هي عدم الرتق يف مثل هذه احلالة ردعا للزانية وأمثاهلا.
 

 اأن الزانية إبرادهتا وموافقتها هي عاصية متعدية، والسرت املطلوب شرعا ابلنسبة هل .3
 يكون بكتمان أمرها، ال ابلرتق الذي فيه تغيري للحقيقة وخمادعة

للناس إبظهار عفتها، خبالف من زال غشاء بكارهتا بغري إرادهتا، فهي ليست عاصية، وال 
 .(1)هلا متعدية، وليس يف الرتق والسرت عليها تغيري للحقيقة، بل إظهار

 
 إبرادهتا، حيث إهنا أن املفاسد املرتتبة على الرتق متحققة  فيمن زنت .4

 جترأت على الفاحشة ابتداًء، فالرتق سيزيد من جرأهتا واستمرارها يف هذه
 .(2)اجلرمية النكراء

 مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث:
 أعرتض على أدلتهم بشكل عام مبا يلي  :

داللة األحاديث واآلاثر إمنا هي للسرت احملقق ملصاحل معترة شرعا،وال يصدق هذا  .1
                                 

 (.٧5ينظر:"أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج "،إبراهيم أبو جزر) (1)
 (.218تعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي "،للدكتور حممد املنصور)ينظر:"األحكام الطبية امل (2)
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الرتق املذكور، حيث إن فيه كشف للعورة دون حاجةشرعية، وفيه فتح لباب  على
 .(1)الفاحشة

إن الذي يزيل سوء الظن حقا هو إخبار الزوج ابحلقيقة،وذلك ألن الصدق منجاة،  .2
وحنن مأمورون ابلصدق يف أموران كلها، وهو بعد اإلخبار يف حل من أمره، إما أن 

وج وأما كتمان الرتق عن الزوج فال أنمن أن خير الز  يقبل وإال يبدهلا هللا خريا منه،
 .(2)بذلك من الغري  فيؤدي إىل ما ال حيمد عقباه

أن الضرر املذكور يعارضه ضرر أكر منه، وهو يف حال إ طالع الزوج على الرتق،  .3
أو أخره الناس بذلك، فإن املضرة ستكون أعظم، ألهنا ستشمل تدمرياألسرة 

 .(3)ملرأة ابلفاحشة، وكذا اهتام أهلها ابلتواطؤ على ذلكابلطالق، مع اهتام ا
ع أن التفريق بني جواز الرتق للصغرية اليت فقدت بكارهتا بسبب تعذر فيه غري اجلما  .4

،وبني الكبرية ممن هلا العذر نفسه تفريق بني املتماثالت وهذا اليصح، ألن العلة 
 واحدة وهي وقوعه بغري اختيارمها.

 رتق ملن زوجها حاضر وإبذنه ، فيه كشف للعورة دون حاجةأن القول جبواز ال .5
 شرعية، وفيه فتح لباب الشك وسوء الظن من الزوج ابملرأة بعدم عذريتها أصال ،مما

 يرتتب عليه الكثري من املفاسد.
 

 الرتجيح:
الذي يرى جواز الرتق إال مناقشة األدلة يظهر يل أن القول من خالل استعراض األقوال و 

 هو القول الراجح وذلك ملايلي: حرمة الرتق فيها الت اليت أتفق علىيف احلا
 لقوة أدلتهم ،وواجهتها . .1
دى والرتق إح -لألحاديث اليت تدل صراحة على ترجيح مصلحة السرت .2

                                 
 (.٧1"أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج "،إبراهيم أبو جزر) (1)
 (.218" األحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي"، للدكتورحممد املنصور) (2)
 (.٧1اهيم أبو جزر)"أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج "،إبر  (3)
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 على ما يرتتب على مفسدة التغرير ابلزوج. -وسائله
 لب، ألهنا تعوديف الغا املصلحة املرتتبة على منع الرتق تعتر مصلحة خاصة .3

على الزوج أكثر من غريه، أما املصلحة املرتتبة على الرتق فهي مصلحة عامة 
تشمل الفتاة وأهلها واجملتمع، وال شك أن املصلحة العامة مقدمة على 

 اخلاصة. املصلحة
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 تان:لوفيه مسأ غشاء البكارة الصناعي.املطلب الثاين: حكم بيع واستعمال 

 
  املسألة األوىل: تعريف غشاء البكارة الصناعي.

غشاء البكارة الصناعي هو:  عبارة عن غشاء مصنوع من الصمغ الطبيعي، وهذا الغشاء 
ل وفقاً للمختصني ليس له أي آاثر جانبية وال حيتاج إىل عملية جراحية لرتكيبه ،وال حيتاج إىل تناو 

نه أباليت تعرضه أبنه يعيد العذرية خالل مخس دقائق، وأدوية أو هرموانت، وتضمنت اإلعالانت 
 .(1) التخبيئةو  احلملصغري احلجم ومطاطي  سهل 

 
 املسألة الثانية: حكم  بيع واستعمال  غشاء البكارة الصناعي.

واختلف  الصيين(.ظهر يف اآلونة األخرية يف كثري من األسواق ما يسمى بـ)غشاء البكارة 
 الباحثون  املعاصرون يف حكم بيعه واستعماله على قولني: 

 
الجيوز بيع  واستعمال غشاء البكارة الصناعي .وهذا قول الدكتور عبد املعطي  القول األول:

.واجمللس (5)،ومركز الفتوى(4)،والدكتور عبد احلي يوسف(3)، والدكتور حممد رأفت عثمان (2)بيومي

                                 
 (.26قاعدة سد الذرائع وأثرها يف األحوال الشخصية )رتق غشاء البكارة وبيعه("،للدكتور عالء القضاة )  "ينظر: (1)
م( عميد كلية أصول الدين سابقا وعضو جممع البحوث 1940عبد املعطي بيومي ولد يف كفر الشيخ مبصر سنة)  (2)

 / .  http://www.dr-bayoumy.comم( ينظر:  2012اهرة سنة) اإلسالمية ابألزهر ، تويف يف الق
الدكتور حممد رأفت عثمان أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة والقانون ابلقاهرة، وعضو جممع البحوث االسالمية.   (3)

مة التعاون ظوعضو هيئة كبار العلماء، وعضو جممع فقهاء الشريعة ابمريكا وخبري مبجمع الفقه الدويل التابع ملن
  .http://www.masress.com/elakhbar/181093 اإلسالمي . ينظر:

 م(األستاذ بقسم الثقافة اإلسالمية جبامعة اخلرطوم.ينظر:1964الدكتور عبد احلي يوسف ولد ) (4)
http://www.meshkat.net/node/18314. 

رة الدعوة واإلرشاد الديين بوزارة األوقاف والشؤون ضمن بواابت موقع الشبكة اإلسالمية "إسالم ويب" ، التابع إلدا (5)
  (.233962اإلسالمية بدولة قطر.ينظر: حكم العمل يف بيع غشاء البكارة الصناعي ،رقم الفتوى) 
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 .(1)طالعلمي ابلراب
جواز بيع واستعمال غشاء البكارة الصناعي،يف ثالث حاالت خاصة وهي: القول الثاين:

يف حالة االغتصاب،و تعرض الفتاة حلادث تسبب يف فقدان عذريتها، و فقداهنا عذريتها يف 
،والشيخ عبد الباري  (2)مرحلة اخلطوبة، إذا غرر هبا. ،وهذا قول الدكتور أمحد عمر هاشم

 .(3)الزمزمي
 

 أدلتهم: 
 أدلة القول األول:

 .(4)"من غشنا فليس منا"  :قول الرسول  .1
 وجه الداللة  من احلديث:

النهي عن  الغش والتدليس وغشاء البكارة الصناعي من غش املسلمني وخداعهم 
 فدل ذلك على عدم جوازه .   

يعه ب عمالً بقاعدة سد الذرائع،حيث إن درء املفاسد مقدم على جلب املنافع ،ففي .2
 .(5)حتريضاً للفتيات على البغي والفسوق والفجور،نظراً لقلة سعره وسهولة استخدامه

 

                                 
 وطنية  -/أخبار/أخبارhttp://www.alislah.ma "اجمللس العلمي ابلرابط حيرم غشاء البكارة الصناعي"ينظر: (1)
م( ولد بقرية بين عامر مركز الزقازيق أستاذ احلديث وعلومه جبامعة األزهر، وعضو جممع 4119أمحد عمر هاشم ) (2)

 البحوث اإلسالمية وعضو جملس الشعب املصري السابق. أمحد عمر هاشم. من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة. 
ية املغربية ريب، رئيس اجلمععبد الباري الزمزمي رجل دين مغريب، من أبرز علماء املنهج الوسطي يف املغرب الع (3)

للدراسات والبحوث يف فقه النوازل. وهو عضو مؤسس يف االحتاد العاملي لعلماء املسلمني .من ويكيبيداي، املوسوعة 
 http://www.hespress.com/societe/16391.html احلرة.

  (.149أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ، رقم احلديث)  (4)
قاعدة سد   "قى الفقهي "علماء األزهر يرفضون غشاء البكارة الصيين".مقال على الشبكة العنكبوتية. ينظر:ينظر: امللت (5)

 (.2٧الذرائع وأثرها يف األحوال الشخصية )رتق غشاء البكارة وبيعه("،للدكتور عالء القضاة ) 
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 أدلة القول الثاين:
قاعدة سد الذرائع حيث أن غشاء البكارة الصناعي سوف يقضي على كثري من  .1

املشاكل يف األسر.وللمصلحة العظيمة لبعض الاليت يتم اغتصاهبن ابإلكراه،مما يساعد 
 هن والسرت مقصد من مقاصد الشريعة .على سرت 

وجوب املساواة  بني املرأة والرجل يف اإلنسانية، فكما أن الرجل اليرتتب على فعله  .2
الفاحشة أثر مادي يدل على ذلك، رغم أنه أقدم عليها خمتارا .فكذلك  جيب أن  

غشاء ل نتعامل ابلرمحة مع الفتاة اليت مت االعتداء على حرمة شرفها،جبواز استعماهلا
 .(1)البكارة فهي من ابب أوىل

 أعرتض عليه:
 إن املخالفة بني تكوين الرجل واملرأة يف هذا هلا حكم كثرية منها، أن الشرع

 اعتىن عناية أكر بعرض املرأة واحملافظة عليها، وذلك ألن ارتكاب املرأة
 للفاحشة فيه اختالط لألنساب خبالف الرجل، فالقول ابملساواة يفوت حكمة

 .(2)املبالغة يف سرت عورة املرأة وعرضها وحفظ فرجها
 الرتجيح:

يل وهللا أعلم ،أن القول األول هو القول  من خالل استعراض األقوال وأدلتها يظهر
 يلي: الراجح  وذلك ملا

 وجاهته . لقوة دليلهم و .1

                                 
(. 2٧وبيعه("،للدكتور عالء القضاة )  قاعدة سد الذرائع وأثرها يف األحوال الشخصية )رتق غشاء البكارة  "ينظر: (1)

 يف ثالث.مقال على الشبكة العنكبوتية. الزمزمي : ترقيع البكارة جائز
http://www.hespress.com/societe/16391.html 

 (.٧2ينظر:"أثر سقوط العذرة والبكارة على الزواج "،إبراهيم أبو جزر.) (2)
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األطباء حيذرون من استعماله ومن خماطر حدوث عقم عند املرأة ، ألنه غري  .2
نشأ ،فكل املعلومات حوله إىل اآلن أنه مصنوع يف الصني ولكن ال معروف امل

أحد يعلم إذا ما مت تصنيعه يف شركة أدوية، أو شركة طبية ،أو حىت جتميلية ومل 
خيضع هذا الغشاء للتجارب املتعارف عليها قبل طرحه يف األسواق، وال أحد 

ا إذا  اجلنسية، وم يعرف نوعية السائل األمحر الذي يطلق بعد ممارسة العملية
 كان هذا الغشاء ال يصيب املرأة حبساسية أو التهاابت يف املهبل.

 ترتب على استخدامه من مفاسد كالشك وسوء الظن من الزوج بزوجته،مما ملا .3
 أدى  إىل الطالق وتفكيك األسر.

وسهولة استخدامه سوف يؤدي إىل انتشار الرذيلة يف  وجود هذا الغشاء، .4
 .  (1)اجملتمع
 

 
  

 
  

 
 
  

                                 
السعودية  ةه بسبب استخدامها غشاء البكارة الصيين وكانت الزوجت، طل ق مواطن سعودي زوج 16/11/9200 بتاريخ (1)

ىل نفسه وفقاً إ السرور إلدخال زوجهاجها يف حماولة منها ملفاجأة قد استخدمت الغشاء الصيين يف الذكرى الثانية لزوا
مني من اوضحت له سر استعادهتا غشاء البكارة بعد عأهنا أعلماً  ،هاطلق ذإ هنا فوجئت بردة فعلهأال إلوجهة نظرها 

قدام على هذه اخلطوة هو الشكوك اليت ساورته من استخدامها هذا الغشاء الصناعي الىل اإزواجهما، وما دفع الرجل 
 دية.وىل بسبب الغشاء الصيين كانت يف السعو :حالة الطالق األ"ء البكارة الصيينغشا "ليلة زواجهما.ينظر:

https://sh22y.com/vb/t36٧41.html 
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيد املرسلني، نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه آمجعني.
 أما بعد:

 يف ختام هذا البحث، أذكر مجلة من النتائج اليت توصلت إليها من خالل مباحثه  وهي ما
 يلي:

يف هذا العصر،واليت مل يسبق للفقهاء الرتق العذري هو من املسائل املستجدة  .1
 املتقدمني الكالم عنها.

 أن مفهوم الرتق لدى الفقهاء املتقدمني خيتلف عن مفهومه لدى الباحثني املعاصرين. .2
الرتق العذري عند الباحثني املعاصرين:هوالعمل اجلراحي الذي يقصد به ،إصالح  .3

 اب، بواسطة اجلراحنيما طرأ على غشاء البكارة من َتزيق أبي سبب من األسب
 املختصني.

بسبب وطء النكاح الشرعي،  أسباب زوال البكارة ثالثة أسباب رئيسة هي : .4
 وبسبب زان اشتهر بني الناس،و بسبب تعذر فيه.

ة و شدة احليض  من أسباب زوال البكارة )اليت تعذر فيها املرأة (عند الفقهاء: .5
وحنو  شديدة، واالستنجاء ابخلزف،واحلمل الثقيل، والوثبة ال  طول فرتة التعنيس

 ذلك.
من أسباب زوال البكارة )اليت تعذرفيها املرأة (عند األطباء:إدخال جسم غريب يف  .6

لرايضية بسبب األلعاب ا املسالك البولية،أو بسبب بعض اإللتهاابت للفرج ،أو
 ويلحق بذلك االغتصاب الذي يقع عليها ابإلكراه وال حيلة هلا يف دفعه.العنيفة ، 

القول الراجح يف مسألة الرتق العذري ،هو القول الذي يرى جواز رتق غشاء البكارة  .٧
فيه ، إما إذا كان سبب التمزق وطًئا يف عقد نكاح   إذا كان التمزق بسبب تعذر

 كما يف املتزوجة أو املطلقة واألرملة، أو كان بسبب زىن اشتهر بني الناس فإنه ال
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 وأعدهلا . نه أوسط األقوالألجيوز إجراؤه ،
 وجة ،أوسواء كانت متز  تقوم به املرأة من عملية جتميلية لرتق غشاء البكارة، أن ما .8

ه مصلحة في ألن هذا الفعل ال أرملة ،القول الراجح فيه عدم اجلواز، مطلقة ،أو
 ،وهو من ابب العبث واللهو ،وكشف للعورة دون حاجة .

على  هنا تعودخاصة يف الغالب، أل أن املصلحة املرتتبة على منع الرتق تعتر مصلحة .9
الزوج أكثر من غريه، أما املصلحة املرتتبة على الرتق فهي مصلحة عامة تشمل الفتاة 

 وأهلها واجملتمع، وال شك أن املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة.
أن غشاء البكارة الصناعي هو:عبارة عن غشاء مصنوع من الصمغ الطبيعي،      .10

 .محله وختبئته سهل لرتكيبه ،وهو صغري احلجم ومطاطي إىل عملية جراحيةوال حيتاج 
 
 القول الراجح يف بيع واستعمال غشاء البكارة الصناعي،هو عدم اجلواز، .11
يرتتب على سهولة استخدامه من مفاسد صحية ،واجتماعية ،وأخالقية تؤدي إىل  ملا

 . رذيلة يف اجملتمعانتشار ال

 

ويف اخلتام أسأل هللا التوفيق والسداد ، فما كان من صواب فهو منه سبحانه وتعاىل، 
 وهللا ورسوله منه بريئان. وما كان من تقصري وخطأ فمين ومن الشيطان،

 وصل اللهم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين.

 

             هلل رب العاملني عوانا أن احلمدوآخر د 
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 فهرس املصادر واملراجع
 

-ه 1429، غزة.)إبراهيم موسى أبو جزر. .قوط العذرة والبكارة على الزواج أثر س .1
 م(.2009

لتميز البحثي ا املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة ،قسم الفقه الطيب .إعداد مركز .2
 .ه1436يف فقه القضااي املعاصرةجبامعة اإلمام حممد بن سعود .ط.األوىل ،ت.

. شنقيطيبن حممد املختار ال للشيخ حممد. أحكام اجلراحة الطبية واآلاثر املرتتبة عليها .3
  .م 1994 -هـ  1415 ت.الثانية، .ط. لصحابة، جدةالناشر: مكتبة ا

ار النفائس داألحكام الطبية املتعلقة ابلنساء يف الفقه اإلسالمي ،د. حممد خالد منصور. .4
 م.1999-ه1420األردن.ط.الثانية،ت. -للنشر و التوزيع

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .5
 الناشر: مكتبة املعارف، الرايض، اململكة احملقق: حممد حامد الفقي، م اجلوزية ابن قي

 العربية السعودية.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم  .6

 املصري ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري
ية الثان ط. .وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين الناشر: دار الكتاب اإلسالمي

 بدون.،ت.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد  .٧

 .م1986 -هـ 1406 ت.الثانية، .ط. الناشر: دار الكتب العلمية.الكاساين احلنفي 
 ف بن أيب القاسم بن يوسفخليل املؤلف: حممد بن يوس التاج واإلكليل ملختصر .8

 الناشر: دار الكتبالغرانطي، أبو عبد هللا املواق املالكي  العبدري
 م.1994-هـ1416 ت.األوىل،.ط.العلمية

ري صاحل بن عبد السميع اآليب األزه .الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين .9
 الناشر: املكتبة الثقافية..
أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري  .امع ألحكام القرآناجل .10
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لناشر: دار الكتب ا. حتقيق: أمحد الردوين وإبراهيم أطفيش.اخلزرجي مشس الدين القرطيب 
  .م 1964 -هـ 1384 ت.، الثانية .ط. القاهرة –املصرية 

الناشر: .فة الدسوقي املالكي حممد بن أمحد بن عر . حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .11
  بدون.ت.  ،بدون طبعة . ط.دار الفكر

كة منشور على الشب حبث للدكتور:توفيق الواعي.حكم افشاء السر يف اإلسالم  .12
  العنكبوتية.

دم إىل قللدكتورعبدهللا النجار. حبث م.شرعي جلراحة إصالح غشاء البكارة احلكم ال .13
مارس  10 -ه 1430ربيع أول 13مؤَتر جممع البحوث اإلسالمية الثالث عشر) 

 (.35م( منشور على الشبكة العنكبوتية ) 2009
(.ضمن بواابت 233962حكم العمل يف بيع غشاء البكارة الصناعي ،رقم الفتوى)  .14

ارة األوقاف بوز  موقع الشبكة اإلسالمية "إسالم ويب التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديين
 والشؤون اإلسالمية بدولة قطر. 

الناشر: .خسرو  - مد بن فرامرز بن علي الشهري مبالحم.درر احلكام شرح غرر األحكام  .15
 بدون. ،ت.بدون  .ط.دار إحياء الكتب العربية

س بن يون منصور بن.دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات .16
 ت.األوىل،.طالناشر: عامل الكتب ..صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى

 م.1993 -هـ 1414
حتقيق:  ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي روضة الطالبني وعمدة املفتني، .1٧

 :تالثالثة، .ط. عمان -دمشق -الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت. زهري الشاويش
 .م1991هـ / 1412

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  داود. سنن أيب .18
ناشر: دار ال. حَممهد كاِمل قره بللي -احملقق: شَعيب األرنؤوط .األزدي السِ ِجْستاين 

  .م 2009 -هـ  1430 ت. األوىل، ،ط. الرسالة العاملية
راساين، بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخل أمحد بن احلسني بن علي السنن الكرى للبيهقي. .19

 –وت الناشر: دار الكتب العلمية، بري . احملقق: حممد عبد القادر عطا .أبو بكر البيهقي
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 .م 2003 -هـ  1424ت. الثالثة،  .ط.لبنات
حتقيق: . أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي سنن النسائي. .20

 ت.ة،الثاني .ط. حلب –ر: مكتب املطبوعات اإلسالمية الناش. عبد الفتاح أبو غدة
 م.1986 –ه 1406

شرح خمتصر خليل للخرشي املؤلف: حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا  .21
 بدون .،ت.بدون  .ط.بريوت  –هـ(الناشر: دار الفكر للطباعة 1101)املتوىف: 

د زهري ري اجلعفي .احملقق: حممحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخا البخاري.صحيح  .22
بن انصر الناصر.الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم 

  هـ.1422حممد فؤاد عبد الباقي(. ط. األوىل،ت. 
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري .احملقق: حممد فؤاد  صحيح مسلم. .23

  بريوت. –لرتاث العريب عبد الباقي .الناشر: دار إحياء ا
وأدلته الفنية .عبد احلميد املنشاوي.اإلسكندرية دار اجلامعة اجلديدة  الطب الشرعي .24

 م.2008للنشر ط.األوىل ،ت.
، أبو عبد الكرمي بن حممد بن عبدالكرمي . العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري .25

الناشر: . ل أمحد عبد املوجودعاد -احملقق: علي حممد عوض .القاسم الرافعي القزويين 
 م. 199٧ -هـ  141٧ ت.األوىل، .ط.لبنان  –دار الكتب العلمية، بريوت 

مطبوع مع .. للدكتور حممد نعيم ايسنيرتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد الشرعية .26
جمموعة أحباث للمؤلف ،دار النفائس. البحث منشور يف جملة الشريعة والدراسات 

 ه.1408الكويت العدد العاشر  اإلسالمية جامعة
الناشر :مكتبة الدعوة  الغارة على رتق غشاء البكارة .هشام بن سيد بن حداد. .2٧

 م.1996-ه1416 ،ت. ابألزهر.ط.األوىل
غشاء البكارة من منظور إسالمي"، للشيخ عز الدين اخلطيب التميمي ، من حبوث  .28

 ندوة الرؤية اإلسالمية ثبت الندوة .
الثانية،  ط. .جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكرالفتاوى اهلندية . .29

 هـ. 1310ت.
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بية الناشر: مكتبة دنديس، الضفة الغر حسام الدين عفانة . ر. للدكتو يسألونكفتاوى  .30
 .هـ 1430 - 142٧، ت.األوىل ط. فلسطني –
للدكتور عه( ،)رتق غشاء البكارة وبي قاعدة سد الذرائع وأثرها يف األحوال الشخصية .31

"دراسات عربية وإسالمية" ، دورة علمية حمكمة، السنة السادسة.العدد عالء القضاة.
 م. دار العلم واإلميان للنشر و التوزيع.2015( يناير 12)
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن .كشاف القناع عن منت اإلقناع  .32

 ية.الناشر: دار الكتب العلم.إدريس البهوتى احلنبلى 
م الدين، أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جن.كفاية النبيه يف شرح التنبيه  .33

 .ميةالناشر: دار الكتب العل. احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم.املعروف اببن الرفعة 
 .م2009 ت األوىل،ط.

ي ر حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصا .لسان العرب  .34
 هـ. 1414 ،ت.الثالثة  .ط.بريوت  –الناشر: دار صادر .الرويفعى اإلفريقى 

زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي  .خمتار الصحاح  .35
صيدا  – الدار النموذجية، بريوت -العصرية  الناشر: املكتبة احملقق: يوسف الشيخ حممد.

 .م1999ـ / ه1420 ت. اخلامسة، .ط.
 أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه املستدرك على الصحيحني. .36

قيق: مصطفى عبد حت،بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع 
 1990 -ه 1411 ت.األوىل، .ط. بريوت –لناشر: دار الكتب العلمية .ا القادر عطا

 م.
مث  املؤلف: أمحد بن حممد بن علي الفيومي نري يف غريب الشرح الكبرياملصباح امل .3٧

 .بريوت –هـ(الناشر: املكتبة العلمية ٧٧0احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو 
، مشس حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد هللا .املطلع على ألفاظ املقنع  .38

  حممود اخلطيب الناشر: مكتبة السوادي للتوزيعحملقق: حممود األرانؤوط وايسني.ا الدين
 م. 2003 -هـ 1423،ت.الطبعة األوىل  ط.

 .د أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فريق عمل . معجم اللغة العربية املعاصرة .39
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 م. 2008 -هـ  1429 ت.األوىل، .ط.الناشر: عامل الكتب 
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 هرس املوضوعاتف
 

 الصفحة املوضوع
 1 املقدمة 

 6 املبحث األول: مفهوم الرتق والعذرة يف اللغة ،ويف اصطالح الفقهاء
 ٧ املطلب األول: تعريف الرتق يف اللغة.

 ٧ :تعريف الرتق يف اصطالح الفقهاء . املطلب الثاين
 8 املطلب الثالث:تعريف الرتق عند الباحثني املعاصرين.
 8 املطلب الرابع:تعريف العذرة يف اللغة واالصطالح.

 9 ، واألسباب املؤدية إىل زوال البكارة واالصطالحاملبحث الثاين: مفهوم البكارة،يف اللغة 
 10 .واالصطالحيف اللغة املطلب األول: تعريف البكارة  

 11 املطلب الثاين: أسباب زوال  البكارة يف املرأة.
 13 املبحث الثالث: آراء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري، وحكم غشاء البكارة الصناعي

 14 املطلب األول: آراء الباحثني املعاصرين يف حكم الرتق العذري.
 29 .غشاء البكارة الصناعيال حكم بيع واستعماملطلب الثاين: 

 33 وفيها أهم النتائج . اخلاَتة:
 35 فهرس املصادر واملراجع

 42 فهرس املوضوعات
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