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تحديد النسل
في الفقه اإلسالمي
إعداد :
د .صباح حسن إلياس فلمبان

األستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى

تحديد النسل في الفقه اإلسالمي

البح���ث ع���رض فقه���ي َُم َّ
ُ
رك���ز ع���ن تحديد النس���ل
ه���ذا
ف���ي الفق���ه اإلس�ل�امي بحق ال���زوج والزوج���ة ،بوصف
اس���تقرائي للفق���ه المقارن .وقد انتظ���م بثالثة مباحث
وتمهيد.
وتسبقها مقدمة موجزة عن تاريخ ( تحديد النسل عند
الغرب) الذي كان لتدارك مشكالت اجتماعية ،تطورت
مواجه���ة أزمة االنفجار الس���كاني ،ومواجهة العالقات
المحرمة.
إال أن الفقه اإلسالمي يربط القضية بالحقوق الزوجية،
له���ذا ابت���دأ بــ(حق الزوجة في ال���وطء) بالمبحث األول.
ث���م جاوزه وربط القضية باألس���س اإليماني���ة ،وهذا ما
تكفل به المبحثان الثاني والثالث ( حكم تحديد النسل)،
(حكم وسائل منع الحمل الحديثة).
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مقدمة

احلم�د هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل س�يد اخللق واملرس�لني
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم أمجعني.
إن االنفت�اح الذي تعيش�ه الش�عوب على اختالفها وال�دول يف العرص
احل�ايل جعل قضايا املجتمعات عىل اختالف دياناهتا وتنوع ثقافاهتا ،تأخذ
طاب�ع العاملية ،وتتأثر يف منظورها بناء عىل ذلك بمجريات األحداث التي
متر هبا تلك القضايا عاملي ًا.
من تلك القضايا العاملية :قضية حتديد النس�ل .لقد ظهرت حركة حتديد
النس�ل يف الوالي�ات املتحدة عام 1914م ،واس�تمرت إىل عام 1945م،
واع ُتربت من حركات اإلصالح االجتامعي ،حيث شعر جمموعة من دعاة
التغيير حتت قي�ادة :إيام جولد مان ،وماري دينيت ،ومارجريت س�ينجر،
بالقل�ق إزاء املصاع�ب التي تس�ببها عملية ال�والدة أو اإلجهاض املتعمد
للنساء من ذوي الدخل املتوسط.
لقد كان هدف هذه احلركة :إتاحة وس�ائل منع احلمل ،لتحديد النسل،
ولقد كانت هذه املسألة ُتعد خمالفة لآلداب العامة.
وتم تش�كيل أول مجعية لتحديد النس�ل يف الوالي�ات املتحدة (اجلمعية
الوطني�ة لتحدي�د النس�ل) ع�ام 1915م ،ولق�د كانت نقط�ة التحول مع
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احلرب العاملية األوىل حينام أصيب عدد من اجلنود األمريكيني بأمراض
تناس�لية ،فتغريت نظرة العامة ش�يئ ًا فش�يئ ًا إىل مس�ألة حتديد النسل من
مسألة متس األخالق إىل مسألة حمورها الصحة العامة ،ويف عام 1942م
تم تش�كيل احتاد تنظيم األرسة األمريكي ،الذي أدى بدوره إىل إنش�اء
شبكة وطنية من عيادات تنظيم النسل.
وبعد احلرب العاملية الثانية اعرتفت األوس�اط الطبية بتحديد النس�ل
بشكل هنائي ،وأصبحت قوانني مكافحة وسائل منع احلمل غري قرسية،
عل ًام بأن وس�ائل حتديد النس�ل قد تم اعتامدها بأوروبا بش�كل كامل يف
وقت مسبق العتامدها يف الواليات املتحدة.
و ُتعتبر (الرابط�ة املالثوس�ية) أول مجاعة منارصة لتحديد النس�ل يف
العامل ،وقد س�عت هذه الرابطة إىل كبح مجاح النمو السكاين ،خوف ًا من
نبوءة توماس مالتوس املفجعة حول النمو السكاين اهلائل ،حيث تكهن
بأن معدل النمو الس�كاين احلايل سيؤدي إىل استرشاء الفقر واملجاعات
يف مجيع أرجاء العامل (.)1

ولقد توسعت الدعوة لتحديد النسل عند الغرب ملواجهة ظاهرة العالقات
املحرمة ومحل املراهقات دون زواج ،وتكاثر األطفال غري الرشعيني (.)2

((( انظر  :مو�سوعة ويكيبيديا  ،املو�سوعة احلرة  :حركة حتديد الن�سل يف الواليات املتحدة http://
. /ar.wikipedia.org/wiki
((( �س ��جلت الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة �أعلى ن�س ��بة والدات يف �أو�س ��اط املراهق ��ات بالعامل املتق ��دم  ،حيث تبني
�أن ��ه يول ��د فيها �س ��نوياً ح ��وايل � 400ألف طفل من �أمهات ترتاوح �أعمارهن بني  15و � 19س ��نة بال زواج  .انظر:
موق ��ع : / http://www.mbc.netمراهق ��ات �أمري ��كا ينج�ب�ن � 400ألف طفل �س ��نوياً بال زواج / 23 ،
 2012 / 1م .
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ه�ذه ه�ي النظ�رة الغربي�ة لقضي�ة حتديد النس�ل ،وختتل�ف وجهة نظر
اإلسالم هلذه القضية بنا ًء عىل أمرين :بنا ًء عىل جمموعة من األسس اإليامنية
التي جيب أن يؤمن هبا الفرد املسلم وهي :أن رزق مجيع اخللق بيد اهلل تعاىل

ق�ال تع�اىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ( ،)3وقال تع�اىل :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﭼ ( ،)4وأن األوالد نعمة من نعم اهلل تعاىل التي ُجبل اإلنسان عىل
حبها قال تعاىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ( ،)5والتي جيب عىل
املس�لم أن حيمد اهلل تعاىل عليها ،كام أن علوق الولد يف الرحم هو من قدر
اهلل عز وجل ،لو أراده تعاىل وقضاه وقدره فلن يمنعه مانع ،واألمر الثاين:
وجه�ة نظر الفقه اإلسلامي هل�ذه القضية ،حيث جيع�ل حمورها :احلقوق
الزوجي�ة ،املتعلق�ة بحق الوطء ،وح�ق الولد املرتبط بالع�زل حال الوطء
واجلامع ،وهل ينفرد به الزوج أو تشرتك معه الزوجة؟
لقد ظهرت دراس�ات كثرية لعلامء املسلمني يف حتديد النسل ،منذ ظهور
ه�ذه القضي�ة ،وهي على صنفني ،صن�ف منه�ا ينظر إىل موض�وع حتديد
النس�ل يف مقابل�ة دعوة الغ�رب إليه وفرض�ه عىل احلكومات اإلسلامية
لتقلي�ل أع�داد أفرادها ،وهو مناقض لدعوته صىل اهلل عليه وس�لم لتكثري
األم�ة ،من تلك الدراس�ات كت�اب :تنظيم األرسة وتنظيم النس�ل لإلمام
أيب زه�رة ،وكت�اب :حركة حتديد النس�ل ،لإلم�ام أيب األعلى املودودي،
((( الأنعام (.)151
((( �آل عمران ( .) 37
((( �آل عمران ( .) 14
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وصنف ينظر إىل موضوع حتديد النس�ل م�ن جانب فقهي ومقاصدي،
منه كتاب :مس�ألة حتديد النس�ل وقاية وعالج ًا ،للدكتور :حممد سعيد
رمضان البوطي.
ويف هذا البحث سيتم عرض هذه القضية من اجلانب الفقهي املتصل
بح�ق الزوج والزوجة ،وبنوع من اإلجياز والرتكيز ،بنا ًء عىل ما تقتضيه
املجالت العلمية ،وبام يضمن للقارئ مجع أطراف املوضوع الرئيس�ية،
التي حيتاجها ،دون التوسع والغوص يف التفاصيل والتبعات ،التي هي
من ش�أن الرسائل العلمية والكتب ،واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج
الوصفي االس�تقرائي يف دراس�ات الفقه املقارن ،ال�ذي يتضمن حترير
األقوال ،واألدلة ،ومناقشتها ،واختيار الراجح .وقد استخدمت ترقيم
األدلة ومناقش�تها ملزيد من التوضيح والبيان ،وينقسم البحث إىل متهيد
وثالثة مطالب وخامتة.

124

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .صباح حسن إلياس فلمبان

تمهيد

إن طريق الناس يف احلصول عىل الولد يف العادة أمران مهامن ال بد منهام:

األمر األول :حدوث التالقي اجلنيس بني الرجل واملرأة ،بالوطء واجلامع.

األم�ر الثاين :دخول نطفة الرجل إىل رحم املرأة وتلقيحها للبويضة ،التي ينتجها

املبيض.

وأي س�بيل ملنع حدوث هذا التلقيح ،س�واء عن طريق اجلماع خارج الفرج ،أو

اس�تعامل موان�ع متنع دخول نطفة الرج�ل لتلقيح البويضة هو من ب�اب منع الولد.
وأسهل هذه السبل وأكثرها تداو ً
ال يف واقع الناس هو ما ُيعرف بالعزل.

وم�ا ُيعرف حديث ًا بتحديد النس�ل هو س�بيل من س�بل منع الول�د ،والبحث يف
حكمه فقهي ًا يتطلب التطرق ملوضوعني رئيسني مها :حق الزوجة يف الوطء ،وحكم

العزل وحق الزوجة يف الولد.

معنى تحديد النسل:

ه�و مصطلح حديث ،و ُيقصد به :منع احلم�ل وتنظيم اخلصوبة ،وعادة
ُيستخدم له وسائل ،وأجهزة معينة حديث ًا (.)6
واملقصود بمنع احلمل أي قبل حدوثه ،ال رفضه بعد احلدوث واحلصول
يف الرحم ،بام ُيعرف باإلجهاض (وليس هو مقصود البحث).
وهناك مصطلحات مرادفة لتحديد النسل منها :تنظيم النسل ،أو ضبط
النسل.
((( انظر  :مو�س ��وعة ويكيبيديا  ،املو�س ��وعة احلرة  :حتديد الن�س ��ل http://ar.wikipedia.org/.
/wiki
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المطلب األول :حق الزوجة في الوطء

كما هو معلوم أن عقد النكاح يس�تبيح به الرج�ل وطء زوجته ،فهو
حق مالزم لعقد الزوجية من جانب الرجل ،لكن هل حق الوطء مقرر
للزوج�ة أيض ًا ،مثلها مثل ال�زوج ،أو خيتلف حكمها فيه ،من حيث إن
الوطء من اختص�اص الرجل ،ويرتبط بإمكاناته ،مع عدم مقدرته عىل
التحكم فيه ،إجياد ًا أو منع ًا؟ اختلف الفقهاء يف ذلك عىل النحو التايل:
فقال احلنفية ( )7والشافعية (:)8
ليس للزوجة حق يف الوطء ،وإنام هو حق الزوج.
وقال املالكية ( )9واحلنابلة ( )10والظاهرية ( :)11للزوجة حق الوطء.
حجة القائلني بنفي حق الوطء للزوجة:

-1قال تعاىل:ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ( .)12خطاب لألزواج
بملكيتهم احلرث يف نسائهم وحريتهم يف الترصف فيه.
-2قال تعاىل:ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(.)13
*ق�رر للرجال زيادة درجة عىل النس�اء ،والدرج�ة هي ملك الرجل

((( بدائع ال�صنائع  ، 606 / 3حا�شية ابن عابدين 335. / 4
((( احلاوي  ، 373 / 9البيان  ، 503 / 9فتح العزيز 359. / 8
((( املنتقى � ، 143 / 4أحكام القر�آن ( ابن العربي )  ، 520 / 1مواهب اجلليل 255. / 5
( ((1املغني  ، 141 / 8الإن�صاف 354. / 8
( ((1املحلى 40. / 10
( ((1البقرة(. ) 223
( ((1البقرة( . ) 228
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حلق الوطء دوهنا (.)14
*ومن الدرجة أيض ًا أنه يلزمها إجابته إذا دعاها إىل الفراش ،وال يلزمه
إجابتها (.)15
-3قال صىل اهلل عليه وسلم( :اتقوا اهلل يف النساء ،فإهنن عندكم عوان ال
يملكن شيئ ًا ،اختذمتوهن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل(.)16
*النساء عوان عند الرجال ال يملكون شيئ ًا.

*أثبت إحالل الفروج لألزواج بكلمة اهلل تعاىل وهي عقد النكاح(.)17
-4ق�ال رس�ول اهلل صلى اهلل علي�ه وس�لم( :إذا دعا الرج�ل امرأته إىل
فراش�ه فأبت أن جت�ئ ،لعنتها املالئكة حتى تصب�ح) ( ،)18رتب عىل امتناع
امل�رأة اللع�ن ،وهذا يدل على تركها واجب ًا عليها ،ول�و كان حق ًا هلا مل تأثم
برتكه ،كام أنه مل يرد مثله يف حق املرأة.
-5قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :إذا الرجل دعا زوجته حلاجته،
فلتأته ،وإن كانت عىل التنور) (.)19
أمرها صىل اهلل عليه وس�لم باإلجاب�ة ،وهذا يدل عىل وجوهبا عليها ،ال
( ((1انظر  :بدائع ال�صنائع .606 / 3
( ((1احلاوي 373. / 9
(� ((1أخرج ��ه البخ ��اري � :أحادي ��ث الأنبي ��اء  /باب خلق �آدم وذريته  ، ) 3331 ( 418 / 6النكاح  /باب املداراة مع
الن�ساء  ، ) 5184 ( 160 / 9وم�سلم  :الر�ضاع  /باب الو�صية بالن�ساء .) 1091 - 1090 (/ 2
( ((1انظر  :بدائع ال�صنائع . 606 ، 605 / 3
(� ((1أخرجه البخاري  :كتاب النكاح  /باب �إذا باتت املر�أة مهاجرة فرا�ش زوجها  ، ) 5293 ( 294 / 9وم�سلم:
كتاب النكاح  /باب حترمي امتناع املر�أة من فرا�ش زوجها 7. / 10
(� ((1أخرج ��ه الرتم ��ذي  :كت ��اب الر�ض ��اع  /باب ما جاء يف حق ال ��زوج على املر�أة �ص  ) 1162 ( 361وقال  :هذا
حديث ح�سن غريب  ،و�أخرجه ابن حزم يف املحلى ب�إ�سناده . 41 / 10
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حق ًا هلا.
-6عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده :قلت :يا رسول اهلل نساؤنا ما
نأيت منهن وما نذر؟ قال :ائت حرثك أنى شئت ،وأطعمها إذا طعمت،
واكسها إذا اكتسيت ،وال تقبح الوجه وال ترضب) ( )20خصص للزوج

حق الوطء عليها ،وأثبت هلا النفقة والكسوة.
-7حق الوطء عوض عن املهر الذي يدفعه الرجل (.)21
-8ألن ال�وطء موض�ع تلذذ ،والداعي إليه الش�هوة ،فلا يجُ رب عليه
أحد ،ألن ذلك ليس إليه (.)22
-9ألن ال�وطء ح�ق له ،فال جيب عليه كس�ائر حقوق�ه ( ،)23كالطاعة
ولزوم املسكن.
-10ألنه جيوز أن يتزوج املجنون الذي ال يقدر عىل الوطء ،والقرناء
الت�ي ال يمكن وطؤه�ا ،ولو وجب الوطء ملا ج�از إال نكاح َمن يمكنه
الوطء ملن يمكن وطؤها (.)24
-11قياس� ًا عىل الطالق ،ألنه ملا كان رف�ع العقد بالطالق إىل الزوج
دون الزوجة ،كان الوطء فيه حق ًا له دوهنا (.)25
(� ((2أخرج ��ه �أب ��و داود  :كت ��اب الن ��كاح  /ب ��اب يف ح ��ق املر�أة على زوجها � ��ص  ، ) 2143 ( 341قال الألباين :
وهذا �إ�سناد ح�سن � ،سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة . ) 678 ( 308 / 2
( ((2انظر  :بدائع ال�صنائع . 606 / 3
( ((2انظر  :احلاوي  ، 372 / 9البيان 503. / 9
( ((2املغني .140 / 8
( ((2انظر  :احلاوي 373. / 9
( ((2انظر  :احلاوي 374. / 9
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-12قياس ًا عىل حال الزوج يف ملك اليمني ،ألنه ملا كان الوطء يف ملك
اليمين حق ًا للاملك دون اململوكة ،كان الوطء يف النكاح حق ًا للناكح دون
املنكوحة (.)26
حجة القائلني بحق الزوجة يف الوطء:

-1قول�ه تع�اىل:

ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ( )27حفظ الفرج ال يكون عن الزوجات ،إشارة
حلقهن يف الوطء.
-2قول�ه تع�اىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ( )28فامل�رأة كما حت�ل لزوجها،
فزوجها حيل هلا ،فاالستمتاع مشرتك بينهام (.)29
-3قول�ه تع�اىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( )30ف�رض املامثلة يف احلقوق
بني الزوجني.
-4ع�ن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي صىل اهلل عليه ومل قال له:
ي�ا عبد اهلل أمل أخبر أنك تصوم النه�ار وتقوم الليل؟ قلت :بىل يا رس�ول
اهلل ،ق�ال :فلا تفعل ،ص�م ،وأفطر ،وق�م ونم ،فإن جلس�دك عليك حق ًا،
وإن لعين�ك عليك حق� ًا ،وإن لزوجك عليك حق� ًا) ( .)31فأثبت صىل اهلل
( ((2احلاوي 374. / 9
( ((2امل�ؤمنون ( .) 65
( ((2املمتحنة ( . ) 10
( ((2انظر  :بدائع ال�صنائع 606. / 3
( ((3البقرة ( . ) 228
(� ((3أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب الن ��كاح  /ب ��اب لزوجك علي ��ك ح ��ق  ، ) 5199 ( 299 / 9و�أخرجه م�سلم مطو ًال
وخمت�صراً يف كتاب ال�صيام  /باب النهي عن �صوم الدهر وتف�ضيل �صوم يوم و�إفطار يوم . 43 ، 42 / 8
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علي�ه وس�لم للزوجة حق� ًا عىل زوجها يف نفس�ه ،حي�ث ال يتحقق مع
وجود االنشغال بالصيام والقيام وهو الوطء.
-5عن الش�عبي أن كعب بن س�ور كان جالس ًا عند عمر بن اخلطاب
ً
رجلا قط أفضل من
فج�اءت ام�رأة فقالت :يا أمير املؤمنني ما رأيت
زوجي ،واهلل إنه ليبيت ليله قائ ًام ويظل هناره صائ ًام ،فاس�تغفر هلا وأثنى
عليها ،واس�تحيت امل�رأة وقامت راجعة ،فقال كعب :ي�ا أمري املؤمنني
هال أعديت املرأة عىل زوجها؟ فقال لكعبِ :
اقض بينهام ،فإنك فهمت
من أمرمها ما مل أفهم ،قال :فإين أرى كأهنا امرأة عليها ثالث نس�وة هي
رابعته�ن ،فأقيض له بثالثة أي�ام ولياليهن يتعبد فيه�ن ،وهلا يوم وليلة،
فق�ال عم�ر :واهلل م�ا رأيك األول بأح�ب إيل من اآلخ�ر ،اذهب فأنت
ٍ
ق�اض عىل أهل البرصة ،ويف رواية :نعم القايض أنت) ( )32وهذه قضية
انترشت فلم تنكر فكانت إمجاع ًا (.)33
-6النكاح ضم وتزويج يف اللغة ،فيقتيض االنضامم واالزدواج ،وال
يتحقق ذلك إال بحل الوطء واالستمتاع من الطرفني (.)34
-7لو مل يكن هلا حق الوطء ،مل تس�تحق فس�خ الن�كاح بتعذر الوطء
باجلب والعنة ،وامتناعه باإليالء(.)35
(� ((3أخرج ��ه عب ��د ال ��رزاق  :كت ��اب النكاح  /باب حق املر�أة على زوجها ويف ك ��م ت�شتاق ، ) 12587( 149 / 7
قال الألباين � :صحيح � ،أورده احلافظ يف الإ�صابة � ،إرواء الغليل . ) 2016 ( 80 / 7
( ((3املغني .140 / 8
( ((3بدائع ال�صنائع 606. / 3
( ((3احلاوي  ، 373 / 9املغني  ، 140 / 8ال�سيا�سة ال�شرعية . 214
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-8وألن�ه ح�ق واج�ب باالتف�اق إذا حلف على تركه ،فيج�ب قبل أن
حيلف ،كسائر احلقوق الواجبة ،ولو مل يكن واجب ًا مل يرص باليمني عىل تركه
واجب ًا كسائر ما ال جيب (.)36
-9وألن ال�وطء مقصود الن�كاح ،كتكميل امله�ر ،والتحصني ،فيكون
حق ًا للزوجة كـــذلك(.)37

-10وألن الن�كاح رُشع ملصلح�ة الزوجين ودف�ع الرضر عنهما (،)38
وذلك ألن الوطء ٍ
مفض إىل دفع رضر الشهوة عن املرأة ،كإفضائه إىل دفع
ذلك عن الرجل ،فيجب أن يكون حق ًا هلا أيض ًا (.)39
 -11وألن طل�ب الول�د ال حيص�ل إال بال�وطء ( ،)40فاقتضى وجوب�ه
للطرفني.
ً
مجيع�ا ( )41قال رس�ول اهلل صلى اهلل عليه
 -12وألن الن�كاح ح�ق هلما
وس�لم( :إذا جامع الرجل أهل�ه فليصدقها ثم إذا قىض الرجل حاجته فال
يعجلها حتى تقيض حاجتها) (.)42
-13وألن�ه ل�و مل يك�ن هل�ا فيه حق مل�ا وجب اس�تئذاهنا يف الع�زل عند
( ((3انظر  :املغني .142 / 8
( ((3انظر  :احلاوي  ، 373 / 9ال�سيا�سة ال�شرعية . 214
( ((3انظر  :املغني .142 / 8
( ((3انظر  :املغني .142 / 8
( ((4احلاوي 373. / 9
( ((4انظر  :املغني .142 / 8
(� ((4أخرج ��ه �أب ��و يعل ��ى  :م�سن ��د �أن� ��س بن مالك  ) 4186 ( 183 / 4قال الهيثم ��ي  :رواه �أبو يعلى وفيه را ٍو مل
ي�س َم وبقية رجاله ثقات  :جممع الزوائد  :باب �أدب اجلماع . 298 / 4
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القائلني به ،وكانت كاألمة (.)43
ُيعرتض عليهم:

*قوله تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( )44يبني أن هلن حق ًا وعليهن
حق ًا ،ومل يرد جتانس احلقني ومتاثلهام ،وإنام أراد يف وجوهبام ولزومهام(.)45
*ما ورد عن كعب ،يحُ تمل أنه توسط فيام حكم به بني الزوجني ،عن
صلح ومراضــاة (.)46
الرتجيح:

الراجح واهلل أعلم :القول بأن للزوجة حق ًا يف الوطء وذلك لآليت:

-1عن عائشة ريض اهلل عنها :أن امرأة عثامن بن مظعون دخلت عىل
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهي باذة( ،)47فقالت :يا رسول اهلل إن
زوج�ي يصوم النه�ار ويقوم اللي�ل ،فلقي النبي صىل اهلل عليه وس�لم
زوجه�ا ،فقال صىل اهلل عليه وس�لم :ي�ا عثامن :إن لك ّ
يف أس�وة ،واهلل
ألخش�اكم هلل وأحفظك�م حلدوده أن�ا) ،ويف رواية (دخل�ت عيل خولة
بنت حكيم ،وكانت حتت عثامن بن مظعون ،فرأى رسول اهلل صىل اهلل
علي�ه وس�لم بذاذة هيأهتا ،فقال :يا عائش�ة ما أبذ هيئ�ة خولة! فقالت:
ام�رأة ال زوج هل�ا ،يصوم النهار ويق�وم الليل ،فهي كم�ن ال زوج هلا،
( ((4انظر  :املغني .142 / 8
( ((4البقرة ( . ) 228
( ((4احلاوي 369. / 9
( ((4احلاوي . 573 / 9
( ((4ب ��اذة  :م ��ن ب ��ذ�أ يب ��ذ�أ  ،يقال بذ�أت ��ه العني  :ازدرته وا�ستخف ��ت به  ،واملق�صود �أنها رث ��ة الثياب  ،انظر
امل�صباح املنري �ص  ( 16بذا ) .
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فقد تركت نفس�ها وأضاعتها ،فبعث رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم إىل
عثامن بن مظعون ،فقال صىل اهلل عليه وس�لم :أرغبت عن س�نتي؟ فقال:
ال واهلل ،ولكن س�نتك أطلب ،فقال صىل اهلل عليه وس�لم :إين أنام وأقوم
وأصوم وأفطر ،وأنكح النساء ،فاتق اهلل يا عثامن ،فإن ألهلك عليك حق ًا،
ِ
وصل ونم)( ،)48فقد استنكر رسول
وإن لنفسك عليك حق ًا ،فصم وأفطر،

اهلل صىل اهلل عليه وس�لم حال املرأة ،والذي كان س�ببه إس�قاط حقها من
الوطء واالس�تمتاع ،وهو حال مس�تنكر يف عادة الناس ،يناس�به تعليق أم
املؤمنين عائش�ة ريض اهلل عنه�ا ،بأهن�ا ال زوج هلا ،وكام ج�اء يف قصة أيب
الدرداء ،حينام آخى النبي صىل اهلل عليه وس�لم بني س�لامن وأيب الدرداء،
فزاره س�لامن ،فرأى أم الدرداء مبتذلة ،فقال هلا :ما شأنك؟ قالت :أخوك
ليس له حاجة يف الدنيا) ( ،)49وقد قرر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذا
احلق يف حديث عمرو بن العاص بقوله (وإن لزوجك عليك حق ًا) وأكده
مع أيب الدرداء.
-2ل�و مل يكن ال�وطء من حق الزوجة ملا أمر اهلل ع�ز وجل الزوج املويل
بالفيئ�ة أو الطلاق ،يف قول�ه تع�اىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ( .)50فإم�ا اجلامع ليعطيها
(� ((4أخرج ��ه الب ��زار ( زوائ ��د الب ��زار )  :كت ��اب الن ��كاح  /باب حق املر�أة على ال ��زوج ، ) 1458 ، 1457 ( 174 / 2
انظر  :جممع الزوائد  :باب حق املر�أة على الزوج . 304 / 4
(� ((4أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب ال�صي ��ام  /باب من �أق�سم على �أخيه ليفطر يف التط ��وع  ،ومل ير عليه الق�ضاء
�إذا كان �أوفق له . ) 1968 ( 209 / 4
( ((5البقرة ( .) 227 ، 226
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حقه�ا ،أو الطالق لئال تكون معلقة ،ال مطلقة تس�تطيع الزواج بغريه،
وال متزوجة هلا حقوق الزوجية.
-3لو مل يكن الوطء من حق الزوجة ،ملا اعترب الشارع الظهار حمرم ًا،
وف�رض فيه الكف�ارة ،فالظه�ار يف حقيقت�ه حتريم ل�وطء الزوجة ،قال
تع�اىل:

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (.)51
-4ل�و مل يك�ن ال�وطء حق� ًا للزوجة ،مل�ا جعل الش�ارع س�لبه عقاب ًا
للناش�زة ،وه�و يدخل ضمن اهلج�ر يف املضجع ،ق�ال اهلل تعاىل :ﭽ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ(.)52
-5ال�وطء م�ن احلق�وق املشتركة ،نظ�ر ًا لع�دم حتقق�ه إال باجتماع
الزوجين ،وخط�اب األزواج بملكه�م احل�رث ،ألهنم يملك�ون آلته،
والزوجات يملكون حمله.
-6إن اهلل وضع الشهوة يف الرجل واملرأة ،وحق املرأة يف بلوغ شهوهتا
مرعي عند الش�ارع ،لذلك أرش�د الرس�ول صىل اهلل عليه وسلم أن ال
يستعجل الزوج يف اجلامع قبل أن تبلغ الزوجة حاجتها ،فقال صىل اهلل
علي�ه وس�لم( :إذا جامع أحدكم أهله فليصدقه�ا ،ثم إذا قىض حاجته
قبل أن تقيض حاجتها فال ُيعجلها حتى تقيض حاجتها) (.)53
( ((5املجادلة ( .) 2
( ((5الن�ساء ( .) 34
(� ((5سبق تخريجه.
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-7قال ابن تيمية :اقتضاء الطبع ال ينايف الوجوب (أي وجوب الوطء)
كام ال ينايف وجوب األكل والرشب (.)54
-8يف جعل الوطء حق ًا للزوجة درء للمفسدة ،وهي انحرافها إن مل جتد
ما يشبع شهوهتا ،ويدفع عنها رضره.
هل حق الوطء للزوجة مقدر؟

اختل�ف الفقهاء القائلون بثبوت حق ال�وطء للزوجة يف كون هذا احلق
هل هو مقدر أو غري مقدر؟ وكيف يتم تقديره؟
فقال احلنفية (:)55
لل�زوج أن يطالب زوجته بالوطء متى ش�اء ،إال عند اعرتاض أس�باب
مانع�ة من الوطء كاحليض والنفاس واإلحرام وغريها ،وإذا طالبته بذلك
ال جي�ب عىل الزوج ،ويجُ رب علي�ه يف احلكم مرة واحدة ،والزيادة عىل ذلك
جتب فيام بينه وبني اهلل تعاىل ،من باب حسن املعارشة واستدامة النكاح.
وقال احلنابلة (:)56
مقدر بأربعة أشهر ،وذلك (:)57
*ألن اهلل تعاىل قدره بأربعة أشهر يف حق املويل ،فكذلك يف حق غريه.
*وألن اليمين ال توج�ب م�ا حل�ف عىل ترك�ه ،فيدل عىل أن�ه واجب
بدوهنا.
(((5
(((5
(((5
(((5

ال�سيا�سة ال�شرعية . 214
بدائع ال�صنائع . 606 / 3
املغني  ، 142 / 8الإن�صاف . 354 / 8
املغني .142 / 8
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واملالكية
اختلف�ت أقواهل�م ،فق�ال بعضه�م هل�ا مرة م�ن أربع م�رات ،وقال
بعضهم :جيب عىل الزوج أن يطأ امرأته مرة كل أربع ليال.
والظاهرية ( )59قالوا :جيب عىل الزوج أن يطأ امرأته مرة يف كل طهر،
(:)58

إن قدر عىل ذلك ،وذلك:
-9لقوله تعاىل :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ( )60أمر بالوطء بعد
الطهر.
-10وع�ن عب�د اهلل ب�ن عامر ب�ن ربيعة قال :إنا لنسير م�ع عمر بن
اخلطاب بالرف من مجدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة ،فقالت:
يا أمري املؤمنني إين امرأة أحب ما حتب النساء من الولد وغريه ويل زوج
ش�يخ ،وواهلل ما برحنا حتى نظرنا إليه هيوي ،شيخ كبري ،فقال لعمر :يا
أمري املؤمنني إين ملحسن إليها ،وما ألوها ،فقال عمر( :أتقيم هلا طهرها،
فقال :نعم ،فقال هلا عمر :انطلقي مع زوجك ،واهلل إن فيه ملا جيزي ،أو
قال :يغني املرأة املسلمة) (.)61
وقال ابن تيمية (:)62
غير مقدر ،وإنما هو معتبر بعادة الن�اس ،وطبع الرج�ال وقوهتم،
(((5
(((5
(((6
(((6
(((6
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وحاجة النساء ،وجيب عىل الزوج وطء زوجته باملعروف ،وال يتقدر ذلك
بزمان.
وذلك:
-1لقوله تع�اىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( )63فكام جيب عليها أن متكنه

لالستمتاع باملعروف ،فكذلك جيب هلا مثله.
-2لقوله تعاىل :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ(،)64
(،)65
ولقوله صىل اهلل عليه وسلم هلند( :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف
وهذا يف النفقة ،فكذلك يف حق الوطء.
-3وكما أن الواجب له يس�تحقه باملع�روف ،عىل قدر قوهت�ا وحاجته،
فكذلك يف جانبها ( ،)66لذلك أرشد الرسول صىل اهلل عليه وسلم األزواج
بقوله (فال ُيعجلها حتى تقيض حاجتها) (.)67
الراجح:

واهلل تع�اىل أعل�م ،هو قول ابن تيمية ،ألن�ه املتوافق مع طب�اع الناس ،وعاداهتم

وقدراهت�م ،لذلك رأى عمر ب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه أن مرة يف الطهر تكفي تلك

املرأة ألن زوجها شيخ كبري ،وهذا املتناسب مع صحته وقوته.

( ((6البقرة ( .) 228
( ((6الطالق ( .) 7
(� ((6أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب النفق ��ات  /ب ��اب �إذا مل ينفق الرجل  ،فللم ��ر�أة �أن ت�أخذ بغري علمه ما يكفيها
وولدها باملعروف . ) 5364 ( 507 / 9
( ((6انظر  :ال�سيا�سة ال�شرعية �ص . 214
(� ((6سبق تخريجه .
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المطلب الثاني :حكم تحديد النسل من خالل

حكم العزل وحق الزوجة يف الولد:

أثبت اإلسالم للزوجة حق الوالدية واألمومة ملن تلدهم ،قال تعاىل:

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ( ،)68بل قدمها عىل حق الزوج (األب ) ،فعن أيب هريرة
ريض اهلل عنه قال :جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال:
يا رسول اهلل َمن أحق بحسن صحابتي؟ قال :أمك ،قال :ثم َمن؟ قال:
أمك ،قال :ثم َمن؟ قال :أمك ،قال :ثم َمن؟ قال :أبوك) (.)69
أم�ا ح�ق الزوجة يف الول�د قبل العلوق يف الرح�م ،فقد اختلف فيه
الفقهاء ،ويربز اختالفهم من خالل مسألة العزل .وقد سبقت اإلشارة
إىل أن العزل من سبل حتديد النسل ،لذا فالتعرف عىل حكم حتديد النسل
ُيع�رف من حكم العزل ،الذي وردت في�ه األدلة الرشعية ،ومعلوم أن
الع�زل من فع�ل الزوج ،فهل يمل�ك فعله ،دون الزوج�ة ،أو ال بد من
إذهنا فيه ورضاها به ،ألن هلا حق ًا يف الولد؟
والعزل يعني يف اللغة:

التنحي�ة واملجانب�ة ( ،)70واملقص�ود هن�ا :أن ينزع إذا ق�رب اإلنزال،

( ((6لقمان ( .) 14
(� ((6أخرجه البخاري  :كتاب الأدب  /باب مَن �أحق النا�س بح�سن ال�صحبة ؟  ، ) 5971 ( 401 / 10وم�سلم
 :كتاب الرب وال�صلة  /باب بر الوالدين و�أنهما �أحق به .102 / 16
( ((7انظر  :امل�صباح املنري �ص  (155عزل ) .
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ف ُين ِزل خارج ًا من الفرج (.)71

حكم العزل عند الفقهاء:

اختلف الفقهاء يف حكم العزل عىل النحو التايل:

الق�ول األول :الش�افعية يف املذه�ب وهو املصحح عن�د املتأخرين (:)72
يباح العزل مطلق ًا.
الق�ول الث�اين :احلنفية ( )73يباح العزل ،و ُيشترط إذن الزوجة احلرة فيه،
قال ابن اهلامم :العزل جائز عند عامة العلامء (.)74
(:)77
القول الثالث :املالكية ( )75وكثري من الشافعية ( )76وبعض احلنابلة
قالواُ :يكره العزل ،و ُيشترط إذن الزوجة احلرة فيه ،وزاد بعض املالكية
بأن للمرأة أن تأخذ ما ً
ال عىل أن يعزل عنها إىل أجل معروف.
الق�ول الرابع :البن حزم ( :)78حيث قال :حيرم العزل مطلق ًا ،واملذهب
عند احلنابلة ( :)79حرمة العزل برشط عدم إذن الزوجة .ومما جتدر اإلشارة
إليه أن رشط اس�تئذان الزوجة عند القائلني به ،يشير إىل رضورة االتفاق
بين الزوجني عىل الع�زل ،ويكون باس�تئذان الزوجة علي�ه ،وأنه يف حال
( ((7املغني  ، 132 / 8انظر  :فتح الباري . 305 / 9
( ((7فتح العزيز  ، 171 / 8رو�ضة الطالبني  ، 537 / 5فتح اجلواد  ، 71 / 3فتح الباري . 308 / 9
(� ((7شرح معاين الآثار  ، 30 / 3بدائع ال�صنائع .614 / 3
( ((7فتح القدير . 400 / 3
( ((7املنتق ��ى � ، 143 / 4أح ��كام الق ��ر�آن ( اب ��ن العرب ��ي )  ، 520 / 1مواه ��ب اجللي ��ل  ، 133 / 5ال�ش ��رح الكبري (
للدردير مع حا�شية الد�سوقي ) .266 / 2
( ((7احلاوي  ، 320 / 9البيان  ، 507 / 9رو�ضة الطالبني . 537 / 5
( ((7املغني ومعه ال�شرح الكبري . 132 / 8
( ((7املحلى . 70 / 10
( ((7الرو�ض املربع  ، 353الإن�صاف .348 / 8
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اخللاف بينهام ،عىل ال�زوج االمتناع ،لعدم وجود الشرط عىل الفعل،
وهو االستئذان.
أدلة كل قول ،ومناقشتها:
أدلة القول باإلباحة:

-1عن جابر ريض اهلل عنه قال( :كنا نعزل عىل عهد رسول اهلل صىل
اهلل عليه وس�لم ) ( )80أي ومل ينههم عن�ه ،والظاهر علمه بفعلهم ،وهذا
تقرير من الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،والصحايب إذا أضاف إىل زمن
النبي صىل اهلل عليه وسلم كان له حكم الرفــع ،ألن الظاهر أن النبي
صىل اهلل عليه وسلم اطلع عىل ذلك وأقره لتوفر دواعيهم عىل سؤاهلم
إياه عن األحكام (.)81
-2ع�ن جاب�ر ريض اهلل عنه ق�ال( :كنا نعزل والقرآن ين�زل) ( )82أي
ل�و كان حمرم ًا لنزل فيه ذلك ،حيث كان يف زمن الترشيع ،قال س�فيان:
ل�و كان ش�يئ ًا ُينهى عن�ه لنهانا عنه الق�رآن ( ،)83قال اب�ن عمر ريض اهلل
عنه( :كنا نتقي الكالم واالنبساط إىل نسائنا هيبة أن ينزل فينا يشء عىل
عهد النبي صىل اهلل عليه وس�لم ،فلام مات النبي صىل اهلل عليه وس�لم
(� ((8أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب الن ��كاح  /باب الع ��زل  ، ) 5207 ( 305 / 9وم�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم
العزل .14 / 10
( ((8انظر  :فتح الباري . 306 / 9
(� ((8أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب الن ��كاح  /باب الع ��زل  ، ) 5208 ( 305 / 9وم�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم
العزل . 14 / 10
( ((8هذه زيادة يف رواية م�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم العزل  ، 14 / 10انظر  :فتح الباري .305 / 9
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تكلمنا وانبسطنا) (.)84
قال اب�ن القيم :وهذا من كامل فقه الصحابة وعلمهم واس�تيالئهم عىل
معرف�ة طرق األحكام ومداركها ،وهو يدل عىل أمرين :أحدمها :أن أصل
األفعال اإلباحة وال حيرم منها إال ما حرمه اهلل عىل لس�ان رس�وله ،الثاين:
أن علم الرب تعاىل بام يفعلون يف زمن رشع الرشائع ونزل الوحي وإقراره
هلم عليه دليل عىل عفوه عنه (.)85

-3عن جابر ريض اهلل عنه قال( :كنا نعزل عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وس�لم فبلغ ذلك نبي اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فلم ينهنا) ( )86وهذا
رصي�ح يف عدم هنيه صىل اهلل عليه وس�لم عن العزل ،م�ع اطالعه وبلوغ
ذلك إىل علمه.
-4ع�ن جاب�ر ريض اهلل عن�ه (إن رج ً
ال أتى رس�ول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فقال :إن يل جارية هي خادمنا وسانيتنا ( ،)87وأنا أطوف عليها وأنا
أكره أن حتمل ،فقال :اعزل عنها إن ش�ئت ،فإنه س�يأتيها ما قدر هلا ،فلبث
الرجل ثم أتاه فقال :إن اجلارية قد حبلت ،قال :قد أخربتك أنه سيأتيها ما
ُقدر هلا) ( )88ويف قوله (اعزل عنها) إذن منه صىل اهلل عليه وسلم بالفعل.
(� ((8أخرجه البخاري  :كتاب النكاح  /باب الو�صاة بالن�ساء  ، ) 5187 ( 253 / 9وابن ماجة  :كتاب اجلنائز /
باب ذكر وفاته ودفنه �صلى اهلل عليه و�سلم �ص . ) 1632 ( 241
(� ((8إعالم املوقعني .258 / 4
(� ((8أخرج ��ه م�سل ��م  :كت ��اب الن ��كاح  /باب حكم العزل  ، 14 / 10و�أخرج ��ه البخاري خمت�صراً  :كتاب النكاح /
باب العزل . ) 5207 ( 305 / 9
(� ((8سانيتنا � :أي ت�سقي لنا  ،من ال�سانية � ،شبهها بالبعري يف ذلك  ،انظر � :شرح �صحيح م�سلم . 13 / 10
(� ((8أخرجه م�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم العزل .13 / 10
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-5عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :أصبنا سبي ًا ،فكنا نعزل،
ثم س�ألنا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ،فقالَ :أو إنك�م لتفعلون؟
قاهلا ثالث ًا ،ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة) ( ،)89تعجبه
صلى اهلل علي�ه وس�لم دون هنيه يدل على اإلباحة ،ويؤي�ده ما ورد يف
رواية أخرى ،عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قالُ :ذكر العزل عند
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم ،فق�الَ :
ومل ُ
يفعل ذل�ك أحدكم؟ ومل
يقل :فال يفعل ذلك أحدكم) (.)90

 -6عن أيب س�عيد اخلدري ريض اهلل عنه قال :غزونا مع رس�ول اهلل
صلى اهلل عليه وس�لم غ�زوة بني املصطلق ( )91فس�بينا كرائ�م العرب،
فطالت علينا العزبة ورغبنا يف الفداء ،فأردنا أن نس�تمتع ونعزل ،فقلنا:
نفعل ورس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم بني أظهرنا ال نس�أله ،فس�ألنا
رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فقال :ال عليكم أن ال تفعلوا ما كتب
اهلل خل�ق نس�مة ه�ي كائنة إىل ي�وم القيام�ة إال س�تكون) ( )92أي ليس
عليك�م جناح يف أن ال تفعلوا ( ،)93ق�ال النووي :معناه ما عليكم رضر
يف ترك العزل ،ألن كل نفس قدر اهلل تعاىل خلقها ،ال بد أن خيلقها سواء
(� ((8أخرج ��ه البخ ��اري  :كت ��اب الن ��كاح  /باب الع ��زل  ) 5210 ( 305 / 9وم�سلم  :كت ��اب النكاح  /باب حكم
العزل . 10 / 10
(� ((9أخرجه م�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم العزل .12 / 10
(� ((9أي بني امل�صطلق � ،شرح �صحيح م�سلم . 10 / 10
(� ((9أخرجه م�سلم  :كتاب النكاح  /باب حكم العزل .10 ، 9 / 10
( ((9اجلامع لأحكام القر�آن ( القرطبي ) .132 / 7
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عزلتم أم ال (.)94
-7عن س�عد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه أن رج ً
ال جاء إىل رس�ول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم فقال :إين أعزل عن امرأيت ،فقال له رسول اهلل صىل
اهلل علي�ه وس�لمَ :مل تفعل ذلك؟ فقال الرجل :أش�فق على ولدها أو عىل
أوالدها ،فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم :لو كان ذلك ضار ًا ،رض
ف�ارس وال�روم ،ويف رواي�ة :إن كان لذلك فال ،ما ض�ار ذلك فارس وال
الروم) (.)95

-8قال صىل اهلل عليه وسلم (اعزلوا أو ال تعزلوا ما كتب اهلل من نسمة
هي كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة) ( ،)96قوله( :اعزلوا أو ال تعزلوا)
ختيري وهو يدل عىل اإلباحة.
-9س�ئل زيد بن ثابت عن العزل ،فق�ال( :قل يا حجاج .قال :حرثك،
إن شئت سقيته ،وإن شئت أعطشته) (.)97
ِ
فأظمه(.)98
-10وعن ابن عباس (هو حرثك إن شئت فأروه ،وإن شئت
-11عن عكرمة قال( :كان سعد وزيد بن ثابت يعزالن) (.)99

(� ((9شرح �صحيح م�سلم . 10 / 10
(� ((9أخرجه م�سلم  :كتاب النكاح  /باب جواز الغيلة وهي وطء املر�ضع وكراهة العزل . 18 ، 17 / 10
(� ((9أخرج ��ه الط�ب�راين َ :م ��ن ا�سم ��ه �صرم ��ة ( � 730صرمة الع ��ذري )  ، ) 7408 ( 89 / 8قال الهيثمي  :رواه
الطرباين وفيه عبد احلميد بن �سليمان  ،وهو �ضعيف  ،جممع الزوائد  :باب ما جاء يف العزل . 300 / 4
(� ((9أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق  ، ) 2227 ( 99 / 2و�أخرجه مالك يف املوط�أ مطو ًال  :كتاب
الطالق  /باب ما جاء يف العزل �ص . ) 1263 ( 409
(� ((9أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2228 ( 99 / 2
(� ((9أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2242 ( 102 ، 101 / 2
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-12عن خباب بن األرت( :أنه كان يعزل عن رساريه) (.)100
-13وألن حق املرأة يف ذوق العسيلة ال يف اإلنزال ،فيجوز العزل(.)101
ُيعرتض عىل القائلني باإلباحة و ُتناقش أدلتهم بالتايل:

(أو إنكم لتفعلون؟) هذا االستفهام
-1إن قوله صىل اهلل عليه وسلمَ :
يش�عر بأنه صىل اهلل عليه وس�لم ما كان اطلع عىل فعلهم ذلك ،فليس
ق�ول الصح�ايب كنا نفعل كذا يف عهد رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم
مرفوع� ًا ،وقد ورد يف األحاديث األخرى ما يدل عىل أهنم فعلوا العزل
ومل يعلم به صىل اهلل عليه وسلم حتى سألوه (.)102
-2وقوله (ال عليكم أن ال تفعلوا) هو للنهي وذلك:
*لق�ول ابن سيرين :قوله (ال عليك�م) أقرب للنهي ،وقال احلس�ن
البرصي :واهلل لكأن هذا زجر (.)103
*وألن قول�ه (ال) للنه�ي ،وبعده حمذوف تقدي�ره :ال تعزلوا ،وقوله
(عليكم أن ال تفعلوا) تأكيد للنهي (.)104
جياب على هذا االعرتاض :بأن األصل ع�دم التقدير ،ومعناه :ليس
عليكم أن تتـركوا ،وهو الذي يساوي قوله (أن ال تفعلوا) (.)105
-3كما ُيعترض على القائلني باإلباحة ب�أن قول�ه( :ال عليكم أن ال
(((10
(((10
(((10
(((10
(((10
(((10
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�أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2224 ( 99 / 2
زاد املعاد  ، 130 / 5فتح العزيز . 180 / 8
انظر  :فتح الباري . 307 / 9
انظر  :اجلامع لأحكام القر�آن ( قرطبي )  ، 132 / 7فتح الباري  ، 307 / 9زاد املعاد .131 / 5
انظر  :فتح الباري . 307 / 9
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تفعل�وا) يدل عىل املنع ،وذلك ألن املعن�ى :ال حرج عليكم أن ال تفعلوا،
ففي�ه نفي احلرج عن عدم الفعل ،ف ُيفهم من�ه ثبوت احلرج يف فعل العزل،
ولو كان املراد نفي احلرج عن الفعل لقال :ال عليكم أن تفعلوا (.)106
وجي�اب عىل ه�ذا االعرتاض :من املمك�ن اعتبار (ال) زائ�دة ( ،)107ففي
رواي�ة أخ�رى (ال عليك�م أن تفعل�وه ،إنه ليس نس�مة قضى اهلل إال وهي
كائنة) (.)108
حجة القول بالكراهية:

-1حث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل تعاطي أسباب الولد
من ذلك:
قول�ه صلى اهلل علي�ه وس�لم( :تزوج�وا ف�إين مكاث�ر بك�م األم�م يوم
القيام�ة( ،)110وقول�ه صىل اهلل عليه وس�لم( :تزوجوا ال�ودود الولود فإين
مكاث�ر بكم األمم) ( )111وقوله صىل اهلل عليه وس�لم( :س�وداء ولود خري
من حسناء ال تلد) ( )112والعزل ينايف ذلك.
-2وروى ناف�ع ع�ن ابن عمر ريض اهلل عنه أن�ه رضب بعض ولده عىل
()109

( ((10انظر  :فتح الباري  ، 307 / 9تهذيب �سنن �أبي داود ( ابن القيم ) . 86 / 3
( ((10انظر  :فتح الباري . 307 / 9
(� ((10أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق �ص . ) 2217 ( 97
( ((10املغني ومعه ال�شرح الكبري .133 ، 132 / 8
(� ((11أخرج ��ه البيهق ��ي  :كت ��اب الن ��كاح  /ب ��اب الرغب ��ة يف الن ��كاح  ، ) 13457 ( 125 / 7قال اب ��ن حجر  :وفيه
حممد ابن ثابت وهو �ضعيف  ،التلخي�ص احلبري . ) 1434 ( 116 / 3
(� ((11أخرجه �أبو داود  :كتاب النكاح  /باب من تزوج الولود �ص  ) 2050 ( 327قال الألباين � :صحيح � ،إرواء
الغليل . ) 1784 ( 195 / 6
(� ((11أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  :بهز بن حكيم عن �أبيه عن جده  ، ) 1004 ( 416 / 19قال الهيثمي
 :رواه الطرباين وفيه علي بن الربيع وهو �ضعيف  ،جممع الزوائد  :باب تزويج الولود .261 / 4
محرم 1439هـ
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد | 80
ّ

145
12

تحديد النسل في الفقه اإلسالمي

العزل ،وكان يكرهه (.)113
-3ع�ن أيب س�عيد اخل�دري ريض اهلل عن�ه ق�ال( :كان عم�ر وعثامن
يكرهان العزل)(.)114
-4عن ابن شهاب قال( :كان عمر وابن عمر ريض اهلل عنهام يكرهان
العزل) (.)115

-5وألن فيه تقليل النسل (.)116
-6كام أن فيه قطع اللذة عن املوطوءة (.)117
-7ويف الع�زل تفوي�ت حلق امل�رأة من الولد ،وذل�ك ألن الوطء عن
إنزال سبب حلصول الولد ،وبالعزل يفوت الولد (.)118
-8وألن الع�زل ل�و كان خمتص� ًا بال�زوج فقط ،ملا ُك�ره يف حقه نكاح
األمة ،حيث علة الكراهة اخلوف من إرقاق الولد (.)119
حجة القول بالتحريم:

-1قول�ه تع�اىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ قتل الولد ووأده حمرم
والعزل يشبهه ،من حيث إن الوأد يرفع املوجود والنسل ،والعزل يمنع
(� ((11أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2232 ( 100 / 2
(� ((11أخرج ��ه �أب ��و يعل ��ى  :م�سن ��د �أب ��ي �سعيد اخل ��دري  ) 1045 ( 16 / 2قال الهيثم ��ي  :رواه �أبو يعلي يف
حديث �أبي �سعيد يف العزل ورجاله ثقات  ،جممع الزوائد  :باب ما جاء يف العزل .301 / 4
(� ((11أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2229 ( 100 ، 99 / 2
( ((11املغني ومعه ال�شرح الكبري . 133 ، 132 / 8
( ((11املغني ومعه ال�شرح الكبري . 133 ، 132 / 8
( ((11انظر  :بدائع ال�صنائع . 614 / 3
( ((11انظر � :أحكام القر�آن ( ابن العربي ) . 520 / 1
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أصل النسل ،فتشاهبا ،فيكون حرام ًا (.)120
حرضت
-2ع�ن عائش�ة عن ُجدامة بن�ت وهب أخت عكاش�ة قالت:
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أناس ،وهو يقول :لقد مهمت أن أهنى
عن الغيلة ،فنظرت يف الروم وفارس ،فإذا هم ُيغيلون أوالدهم ،فال يرض
أوالدهم ذلك ش�يئ ًا ،ثم سألوه عن العزل ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وس�لم( :ذل�ك الوأد اخلف�ي ،زاد عبيد اهلل :وهي إذا املؤدة س�ئلت) (.)121

تش�بيهه صىل اهلل عليه وس�لم الع�زل بالوأد ،وهو حم�رم ،يدل عىل حتريم
العزل.
-3عن ابن مسعود قال يف العزل( :هي املوؤدة الصغرى) (.)122
-4عن عيل أنه قال يف العزل( :ذلك الوأد اخلفي) (.)123
-5وألن يف الع�زل قطع النس�ل املطل�وب من النكاح ،وس�وء العرشة،
وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة هلا (.)124
ُيعرتض عىل القائلني بالتحريم باآليت:
أو ً
ال :من حيث وجود روايات معارضة لرواية جدامة:

-1يعارض رواية جدامة ما جاء يف السنن:

( ((12انظر  :اجلامع لأحكام القر�آن ( القرطبي ) . 132 / 7
(� ((12أخرج ��ه م�سل ��م  :كت ��اب الن ��كاح  /ج ��واز وطء املر�ضع وكراه ��ة العزل  ، 17 ، 16/ 10ق ��ال النووي يف ا�سم
جدامة  :ذكر م�سلم اختالف الرواة فيها  ،هل هي بالدال املهملة �أم بالذال املعجمة ؟ قال  :وال�صحيح �أنها
بالدال يعني املهملة � .شرح �صحيح م�سلم . 16 ، 15 / 10
(� ((12أخرج ��ه �سعي ��د ب ��ن من�ص ��ور  :ب ��اب جام ��ع الط�ل�اق  ، ) 2222 ( 98 / 2ق ��ال الهيثم ��ي  :رواه الط�ب�راين
ورجاله رجال ال�صحيح وقد رجع عنه  ،جممع الزوائد  :باب ما جاء يف العزل .300 / 4
(� ((12أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2223 ( 99 / 2
( ((12زاد املعاد 131 / 5
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عن أيب س�عيد اخلدري :أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل إن يل جارية وأنا
أع�زل عنها ،وأنا أك�ره أن حتمل ،وأنا أريد ما يريد الرجال ،وإن اليهود
تحُ �دث أن العزل امل�وؤدة الصغرى ،قال صىل اهلل عليه وس�لم :كذبت
هيود لو أراد اهلل أن خيلقه ما اس�تطعت أن ترصفه) ( ،)125وعن أيب هريرة
قال :سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن العزل ،فقيل :إن اليهود
تزع�م أهنا املوؤدة الصغرى ،فقال :كذبت هيود) ( ،)126وعن أيب س�عيد
اخلدري أنه قال لرس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم :إن اليهود يقولون:
إن العزل املوؤدة الصغرى ،فقال :كذبت هيود (.)127
*أج�اب القائلون بالتحريم عىل هذا االعرتاض :بأن حديث جدامة
يف صحيح مس�لم فه�و أصح ،قال ابن حزم :هذا خبر يف غاية الصحة
(.)128
ُ -2يعترض على القائلني بالتحري�م :إن احلديث اآلخ�ر مروي من
ط�رق متعددة يقوي بعضها بعض ًا ،وهو أكث�ر طرق ًا من حديث جدامة

(� ((12أخرج ��ه �أب ��و داود  /كت ��اب الن ��كاح  /باب ما ج ��اء يف العزل �ص  ، ) 2171 ( 345والرتمذي من طريق
جابر  :كتاب النكاح عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  /باب ما جاء يف العزل �ص  ،)1138( 353وقال
 :حديث جابر حديث ح�سن �صحيح  ،انظر  :التلخي�ص احلبري . ) 1543 ( 188 / 3
(� ((12أخرج ��ه الب ��زار ( زوائ ��د الب ��زار )  :كت ��اب الن ��كاح  /ب ��اب يف الع ��زل  ، )1452 ، 1451 ( 171 / 2ق ��ال
الهيثم ��ي  :رواه الب ��زار ورجال ��ه رجال ال�صحيح خال �إ�سماعيل ب ��ن م�سعود وهو ثقة  ،جممع الزوائد :
باب ما جاء يف العزل . 300 / 4
(� ((12أخرجه البزار ( زوائد البزار )  :كتاب النكاح  /باب يف العزل  ) 1453 ( 172 / 2قال الهيثمي :رواه
الب ��زار وفي ��ه يو�س ��ف بن وردان وهو ثقة وقد ُ�ض ِّعف  ،وبقية رجاله ثقات  ،جممع الزوائد  :باب ما جاء
يف العزل . 300 / 4
( ((12املحلى . 70 / 10
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( )129قال ابن القيم بعد رواية أيب داود :حسبك هبذا اإلسناد صحة ،فكلهم
ثقات حفاظ (.)130
*أجاب القائلون بالتحريم :حديث جدامة( :ذلك الوأد اخلفي) ناسخ
حلديثَ :
(ك َذبت هيود) (. )131

ُ -3يعترض على القائلين بالتحريم :ال بد م�ن معرفة التاري�خ ،ليتبني
تأخر أحد احلديثني عن اآلخر (.)132
*أجاب القائلون بالتحريم :النسخ هو من جهة أن األصل يف كل يشء
اإلباح�ة ،لقوله تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ ( )133وأحاديث
غير جدامة توافق أص�ل اإلباحة ،وحديث جدامة يدل عىل املنع ،إذ أخرب
صلى اهلل عليه وس�لم أن الع�زل هو الوأد اخلفي ،والوأد حمرم ،فقد نس�خ
اإلباحة املتقدمة بيقني (.)134
ُ -4يعترض على القائلني بالتحري�م :إن قدمنا حدي�ث جدامة ،فكيف
يرصح رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم بتكذيب اليهود يف أن العزل هو
الوأد ،ثم يثبته يف حديث جدامة (.)135
*يجُ �اب على ذل�ك :ب�أن تكذي�ب اليهود ه�و يف زعمه�م أن العزل ال
(((12
(((13
(((13
(((13
(((13
(((13
(((13

انظر  :فتح الباري . 309 / 9
زاد املعاد . 131 / 5
انظر  :فتح الباري  ، 309 / 9زاد املعاد . 132 / 5
انظر  :فتح الباري  ، 309 / 9زاد املعاد . 132 / 5
البقرة ( .) 29
انظر  :املحلى . 71 / 10
انظر  :فتح الباري  ، 309 / 9زاد املعاد .132 / 5
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ُيتص�ور معه احلم�ل أص ً
ال ،وجعله�م العزل بمنزلة قطع النس�ل ،وهو
ال�وأد ،فأكذهب�م وأخبر أنه ال يمنع احلمل إذا ش�اء اهلل خلق�ه ( )136فال
تعارض.
ثانياً  :من حيث إمكان الجمع بين الروايات:

ُ -1يعترض على القائلين بالتحري�م :بأن�ه م�ن املمك�ن اجلمع بني
احلديثني املتعارضني بأن ُيقال :يحُ تمل أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم
ذك�ر أن العزل هو الوأد اخلفي كام يف حدي�ث جدامة أو ً
ال ،عىل وفق ما
كان عليه األمر من موافقة أهل الكتاب ،وقد كان صىل اهلل عليه وسلم
حيب موافقة أهل الكتاب فيام مل ينزل عليه ،ثم أعلمه اهلل باحلكم ّ
فكذب
اليهود فيام يقولونه ،فال تعارض بني احلديثني (.)137
-2ثم إن قوهل�م :املوؤدة الصغرى يقتيض أنه وأد ظاهر ،لكنه صغري
بالنس�بة إىل دفن املولود بعد وضعه حي ًا ،والعزل هو وأد خفي أي ليس
يف حكم الظاهر أص ً
ال ،فال يرتتب عليه حكم ،وإنام جعله وأد ًا من جهة
اشرتاكهام يف قطع الوالدة (.)138
-3كام أنه من املمكن محل حديث جدامة عىل طريق التنزيه (.)139

(((13
(((13
(((13
(((13
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ثالثاً  :من حيث تشبيه العزل بالوأد الخفيُ :يعترض على القائلين بالتحريم أيضاً :

-1بأن تش�بيه العزل بالوأد اخلفي أو امل�وؤدة الصغرى ،ليس رصحي ًا يف
املنع ،فال يلزم من هذا التش�بيه أن يكون حرام ًا ( ،)140وورد عن عيل ريض
اهلل عن�ه أن�ه قال :ال يكون م�وؤدة حتى تأيت عليه حاالت اخللق الس�بعة،
فق�ال عم�ر :صدقت ،يريد أن يكون نطفة ثم علق�ة ،ثم مضغة ،ثم عظام ًا
ثم حل ًام ثم تصور ،ثم تستهل (.)141
فأخرب عيل ريض اهلل عنه أنه ال موؤدة إال ما قد ُنفخ فيه الروح ،وأما ما
مل ُينفخ فيه الروح هو موات غري موؤدة (.)142
-2وقال بعضهم :إن سبب تسمية العزل بالوأد اخلفي :ألن الرجل يعزل
هرب� ًا من احلمل ُفأجري قصده ذلك جمرى الوأد ،والوأد حقيقة جيتمع فيه
القصد والفعل ،والعزل يتعلق بالقصد والنية ،لذلك سامه خفي ًا (.)143
قطع
-3وقال بعضهم :الوأد اخلفي ورد عىل طريق التش�بيه ،ألن العزل ٌ
لطريق الوالدة قبل جميئه ،فأشبه الوأد الذي هو قتل الولد بعد جميئه (.)144
رابعاً  :من حيث تخصيص النهي:

* ُيعترض عىل القائلني بالتحري�م بأنه من املمكن محل النهي عن العزل
( ((14انظر  :فتح الباري . 309 / 9
( ((14انظ ��ر  :املنتق ��ى  ، 142 / 4زاد املع ��اد � ، 132 / 5أخ ��رج الطحاوي م ��ا ورد عن عمر وعلي ر�ضي اهلل عنهما
 :كت ��اب الن ��كاح  /ب ��اب يف الع ��زل  ) 4350 ( 32 / 3وفي ��ه ق ��ال عل ��ي � :إنها ال تكون مو�ؤدة حت ��ى متر بالتارات
ال�سبع ( ولقد خلقنا الإن�سان من �ساللة من طني  ) ..قال ابن حجر � :سنده جيد  ،فتح الباري . 310 / 9
(� ((14شرح معاين الآثار . 32 / 3
( ((14انظر  :فتح الباري  ، 309 / 9تهذيب �سنن �أبي داود ( ابن القيم ) . 85 / 3
( ((14انظر  :فتح الباري . 309 / 9
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على غري امل�رأة احلامل ،ويعزل ع�ن احلامل ،لزوال املعنى املس�توجب
للنهي وهو عدم حصول احلمل (.)145
أج�اب بعضه�م :إن يف العزل عن احلامل تضيي�ع للحمل ،ألن املني
يغذي�ه ،في�ؤدي العزل إىل موت�ه أو إىل ضعفه املفضي إىل موته ،فيكون
وأد ًا خفي ًا (.)146

حجة القائلني باإلذن:
-1عن عمر بن اخلطاب قال( :هنى رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم
أن ُيعزل عن احلرة إال بإذهنا) (.)147
-2عن ابن عمر قال( :يعزل عن األمة ويستأمر احلرة) (.)148
-3عن ابن عباس قالُ ( :تستأمر احلرة يف العزل وال ُتستأمر األمة(.)149
-4عن إبراهيم قال( :يعزل عن األمة ويستأمر احلرة) (.)150
-5ألن للح�رة حق ًا يف االس�تمتاع وطلب النس�ل ،فلما مل يكن له أن
يمتنع من وطئها مل يكن له أن يمتنع من إكامله ( )151فاإلنزال هو من متام

( ((14انظر  :فتح الباري . 309 / 9
( ((14انظر  :فتح الباري . 309 / 9
(� ((14أخرج ��ه الإم ��ام �أحم ��د  :م�سن ��د عم ��ر بن اخلطاب  ، 31 / 1وابن ماجة  :كت ��اب النكاح  /باب العزل
( ، ) 1928ق ��ال اب ��ن حج ��ر  :يف �إ�سناده ابن لهيعة  ،فتح الباري  ، 308 / 9قال الألباين � :ضعيف � ،إرواء
الغليل . ) 2007 ( 70 / 7
(� ((14أخرج ��ه البيهق ��ي  :كت ��اب الن ��كاح  /باب من قال يعزل عن احلرة ب�إذنه ��ا  ،وعن اجلارية بغري �إذنها
وم ��ا روي في ��ه  ) 14326 ( 377 / 7ق ��ال اب ��ن حجر  :وفيه ابن لهيع ��ة وهو معروف  ،التلخي�ص احلبري
.) 1547 (188 / 3
(� ((14أخرجه عبد الرزاق كتاب النكاح  /باب ُت�ست�أمر احلرة يف العزل وال ُت�ست�أمر الأمة 12562( 143 / 7
)  ،انظر  :التلخي�ص احلبري . ) 1547 ( 188 / 3
(� ((15أخرجه �سعيد بن من�صور  :باب جامع الطالق . ) 2241 ( 101 / 2
( ((15املنتقى . 143 / 4
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لذهتا ( ،)152فال بد من إذهنا.
-6وألن حقه�ا يف اجلماع املع�روف ،ولي�س اجلماع املع�روف إال ما ال
يلحقه عزل (.)153
-7وألن حق الوطء مشرتك بني الزوجني ،فكام أن للرجل فيه حق الغاية
وهو اإليالج والتكرار ،فللمرأة فيه غاية اإلنزال ومتام ذوق العسيلة ،فإذا
أراد الرج�ل إس�قاط حقه دون بل�وغ الغاية ،فللمرأة ح�ق بلوغها ،لذلك
ُيشرتط إذهنا (.)154
-8ألن هل�ا ً
حق�ا يف الولد ،وهلذا كانت أحق بحضانت�ه ،فال بد من إذهنا
حني إسقاط حقها (.)155
ُيعرتض عىل ذلك:

*إن ح�ق الزوج�ة يف اإليالج وال�وطء دون اإلنزال ،بدلي�ل أن العنني
واملويل إذا أولج فيها ومل ُينزل سقط حقها ،فال اعتبار إلذهنا (.)156
الرتجيح:

الراجح واهلل تعاىل أعلم يف مسألة العزل وبالتايل حتديد النسل هو:

الق�ول بإباح�ة العزل وحتديد النس�ل عند وج�ود حاجة لذل�ك ،وبكراهيته عند

انعدام احلاجة ،مع رشط إذن املرأة فيه ،وذلك:

-1للجم�ع بين األحاديث واآلث�ار الدالة على اإلباح�ة ،واألحاديث

(((15
(((15
(((15
(((15
(((15

انظر  :اجلامع لأحكام القر�آن ( القرطبي ) . 132 / 7
انظر  :فتح الباري . 309 / 9
انظر � :أحكام القر�آن ( ابن العربي ) . 520 / 1
انظر  :اجلامع لأحكام القر�آن ( القرطبي )  ، 132 / 7املغني  ، 134 / 8زاد املعاد .133 / 5
انظر  :البيان  ، 508 / 9املغني .134 / 8
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واآلثار الدالة عىل التحريم.
-2يف األحادي�ث الواردة يف إباحة العزل م�ا يدل عىل وجود احلاجة
أو املصلح�ة م�ن الع�زل ،من ذل�ك :قول�ه( :إن يل جارية ه�ي خادمنا
وسانِ َي ُتنا) ( )157أي واحلمل يؤثر عىل خدمتها وسقيها ،وقوهلم (فطالت

علين�ا العزب�ة ورغبن�ا يف الف�داء فأردن�ا أن نس�تمتع ونع�زل )( )158أي
()159
واحلم�ل يمنع فداءها ،وقوله (أش�فق عىل ولدها أو عىل أوالدها)
أي واحلم�ل يؤثر عىل إرضاع ولدها ،ورعايته .قال ابن حجر :والفرار
م�ن حص�ول الولد يكون ألس�باب :منها خش�ية عل�وق الزوجة األمة
لئال يصري الولد رقيق ًا ،أو خش�ية دخول الضرر عىل الولد الرضيع إذا
كانت املوطوءة ترضعه ،أو فرار ًا من كثرة العيال ،إذا كان الرجل مق ً
ال،
فريغب عن قلة الولد لئال يترضر بتحصيل الكسب (.)160
-3اإلباحة املطلقة للعزل تتناىف مع حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه
وس�لم عىل تكثري النس�ل ،يف قوله صىل اهلل عليه وسلم( :تزوجوا فإين
مكاثر بكم األمم يوم القيامة) (.)161
-4اإلباحة املطلقة للعزل تتناىف مع وجوب اإليامن والتسليم للقدر،
لذل�ك رد رس�ول اهلل صلى اهلل عليه وس�لم عىل من س�أله عن العزل
(((15
(((15
(((15
(((16
(((16
154

�سبق تخريجه .
�سبق تخريجه .
�سبق تخريجه .
فتح الباري . 307 / 9
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قائ ً
ال( :ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة) (.)162
-5وألن ح�ق الولد مشترك ،ال ب�د من مراعاة جانب امل�رأة يف العزل،
بأخ�ذ إذهن�ا ،وموافقتها ورضاها به ،وخاصة أن تبع�ات احلمل وأوجاعه
تعود إليها.
فرع :في الخالف بين الزوجين في تحديد النسل:

تقدم أن الراجح إباحة حتديد النس�ل بوجود احلاجة الداعية لذلك ،مع
اشرتاط إذن املرأة فيه ،واحلاجة تتنوع بحسب حالة الزوجني وما يتعرضان
ل�ه م�ن ظروف يف حياهتام األرسي�ة ،وهذا عند االتفاق بين الزوجني ،أما
عند اخلالف بينهام فإن احلكم يستند أيض ًا إىل آراء الفقهاء يف حكم العزل،
فالشافعية حيث ُيباح العزل عندهم مطلق ًا ،فال أثر للخالف بني الزوجني
إذ ال ح�ق للزوج�ة عندهم يف الول�د ،فللزوج العزل وحتديد النس�ل دون
رشط ،وال تؤخ�ذ موافقة الزوجة علي�ه ،أما اجلمهور من احلنفية واملالكية
وأكثر الشافعية واحلنابلة ،حيث يوجبون رشط إذن الزوجة ،فبالتايل ليس
للزوج إجبار زوجته عىل حتديد النسل أو منع احلمل إذا رغبته ،وهذا ألن
للزوج�ة حق� ًا يف الولد ،فإن أرادت الزوجة حتديد النس�ل ومنعه ،لس�بب
يف بدهن�ا وصحتها وضعف مقدرهت�ا عىل توايل اإلنج�اب وتبعاتهُ ،يرجع
في�ه إىل قول األطباء الثق�ات ،حيث يقررون م�دى مقدرهتا عىل ذلك من
عدم�ه ،وحي�ث يقررون املانع من احلمل املناس�ب حلالتها ،والش�فقة عىل
(� ((16سبق تخريجه .
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ح�ال امل�رأة يف احلمل وال�والدة واحلضانة والرتبية ،مطلوبة الس�تقامة
احلي�اة الزوجي�ة ،ولقد كان الصحابة يقدرون أث�ر احلمل والوالدة عىل
حال�ة امل�رأة وقدرهت�ا عىل اخلدمة ،فع�ن جابر ريض اهلل عن�ه (إن رج ً
ال
أت�ى رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم فقال :إن يل جاري�ة هي خادمنا
وس�انيتنا ،وأنا أط�وف عليها وأنا أكره أن حتمل ،فق�ال :اعزل عنها إن
شئت) (.)163
المطلب الثالث :حكم وسائل منع الحمل الحديثة

تتعدد وس�ائل منع احلمل املؤقتة احلديثة إىل أنواع خمتلفة ،س�واء يف أش�كاهلا

ومواصفاهتا ،أو وظائفها ،ومن أمهها ما ييل:

أوالً  :حبوب منع الحمل (:)164

وهي مركبات هرمونية ،تعمل عىل إيقاف عملية اإلباضة ،دون أن يؤثر ذلك

عىل انتظام الدورة الشهرية للمرأة .وهي نوعان:

*احلب�وب املركب�ة ،وه�ي الت�ي تش�تمل على م�اديت األستروجني
والربوجيسرتون.
*احلب�وب أحادي�ة اهلرم�ون ،وه�ي الت�ي تش�تمل فق�ط على م�ادة
الربوجيسرتون.
وه�ذه احلب�وب هي األكث�ر فعالية يف منع احلم�ل ،وهي ال تؤثر عىل ممارس�ة

(� ((16سبق تخريجه .
( ((16انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 224 - 221
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العملي�ة اجلنس�ية ،وال تؤث�ر على اجلنني فيام ل�و حدث مح�ل ،وجيب تناوهل�ا يومي ًا

باستمرار ،وقد ُتسبب بعض االضطرابات يف املعدة ،أو زيادة الوزن.

ثانياً  :الكبسولة الهرمونية (:)165

ه�ي كبس�ولة نوربالنت ،مصنعة من مادة الربوجيسترون اهلرمونية ،من ش�أهنا

التأثير عىل وظيفة الغدة النخامية ملنع ن�زول البويضة من املبيض ،وهي ُتزرع حتت

اجلل�د يف أعلى الذراع ،وهي متن�ع احلمل ملدة مخس س�نوات ،وقد ت�ؤدي إىل عدم
انتظام الدورة الشهرية يف الشهور األوىل.

ثالثاً  :اللوالب الرحمية (:)166

ه�ي أجه�زة صغيرة ،ذات أش�كال متع�ددة مصنوعة م�ن البالس�تيك ،أو من

البالس�تيك والنح�اسُ ،تدف�ع داخ�ل الرح�م لتمنع تعش�يش البويض�ة عىل جدار
الرحم ،وهي ال متنع اإلباضة ،وال تس�بب تغيري ًا هرموني ًا يف جس�م املرأة ،وال ُتقلل
من لذة اجلامع ،وال تخُ فف من ش�هوة القذف ،وقد تؤدي إىل بعض اآلالم يف أس�فل
البطن.

رابعاً  :الواقي الذكري (:)167

عبارة عن كيس مطاطي يس�تخدمه الرج�ل لتغطية العضو الذكري قبل الولوج،

بحيث حيدث القذف املنوي يف داخله ،وليس يف داخل املهبل ،لكنه قد يكون عرضة
للتم�زق وخروج الس�ائل املن�وي إىل الرحم ،وق�د يعيق اإلش�باع اجلنيس للرجل،
لذل�ك فهو يصلح للرجال الذين يش�كون من رسعة اإلنزال ،إذ خيفف من ش�عور

( ((16انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 225 ، 224
( ((16انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 229 - 226
( ((16انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 237 ، 236
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احلس املبارش الناتج عن االحتكاك.

نظرة الطب للعزل كوسيلة لمنع الحمل (:)168

ُيعرف العزل يف الطب باجلامع املقطوع أو القذف اخلارجي ،وهو أكثر وسائل
منع احلمل انتشار ًا ،لبساطته ،وإمكانية ممارسته يف أي زمان ومكان ،وال يكلف

شيئ ًا ،وتصل فعاليته يف منع احلمل إىل .% 85

لكن�ه يف نف�س الوقت ُيعترب من أخطر وس�ائل منع احلمل خط�ر ًا عىل صحة

اإلنسان ،وذلك لآليت:

ُ -1ي ِ
فق�د الرج�ل نش�اطه اجلنسي ،ويؤدي ب�ه مع الزم�ن إىل إصابته
باالرختاء والعنة ورسعة اإلنزال.
ُ -2يو ِّل�د لدى امل�رأة الربود اجلنيس ،لعدم بلوغها الرعش�ة اجلنس�ية
ونشوة االستمتاع ،يف كل مرة جيامعها فيها زوجها.
-3ي�ؤدي إىل ح�دوث اضطراب�ات عصبي�ة ،والقل�ق ،واالنفع�ال
الرسيع.
-4ي�ؤدي إىل ضع�ف يف الذاك�رة ،وانحط�اط يف الق�وى اجلس�دية،
والقدرات الفكرية.
بناء على حكم العزل:
حكم وسائل منع الحمل المؤقتة الحديثة ً

بناء عىل العرض الرسيع ألهم وسائل منع احلمل احلديثة نجد أهنا:
تتواف�ق مع العزل يف منع ح�دوث احلمل مؤقت ًا ،لكنها ختتلف عنه يف

( ((16انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 236 ، 235
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حرم مجهور
التأثري عىل الشهوة اجلنسية لدى الرجل واملرأة ،لذلك كره أو َّ
الفقهاء العزل ألثره الس�لبي عىل الش�هوة اجلنسية س�واء للرجل أو املرأة،
إضاف ًة إىل منعه احلمل ،كام تقدم بيان ذلك.
وبن�ا ًء عىل ذلك يكون حكم وس�ائل منع احلمل املختلف�ة ،والتي تظهر
تباع ًا ،بحس�ب الرضر الذي تحُ دث�ه ،ويؤكد عليه األطباء ،ويكون حكمها
متردد ًا بني اإلباحة والكراهة واحلرمة ،وه�ي لإلباحة أقرب ،إال إن أريد
هبا معاندة القدر ،أو اعتقاد املقدرة عىل التحكم فيه ،أو بغية قطع النس�ل،
أو تحَ َ قق هبا رضر عظيم.
وتفارق العزل من حيث أرضاره  -أي العزل  -اخلفية واملمتدة ،س�واء
على الرج�ل أم امل�رأة ،والتي تتص�ل باملقص�ود األعظم من الن�كاح وهو
الوطء ،والعفة (.)169
خامساً  :التعقيم الجراحي

(:)170

ه�و قط�ع الذرية ملدى احلي�اة ،لدى اجلنسين ،دون التعرض لوظيف�ة األعضاء

التناسلية أو التسبب بفقدان الرغبة أو املتعة اجلنسية ،أو احلافز اجلنيس.

أسبابه (:)171
-1رغبة الزوجني بالتوقف عن اإلنجاب.
-2الدواع�ي الصحي�ة ،كتع�دد ال�والدات القيرصية ،أم�راض القلب

( ((16ذك ��ر اب ��ن عابدي ��ن � :أن الن�س ��اء يقمن ب�سد فم الرحم  ،وه ��و يتبع العزل يف احلكم  ،انظر  :حا�شية ابن
عابدين . 335 / 4
( ((17انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 247
( ((17انظر  :مو�سوعة املر�أة الطبية �ص . 247
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والرشايين ،االرتف�اع الش�ديد يف ضغط ال�دم ،أمراض ال�كىل ،بعض
األمراض العقلية والوراثية.
حكم التعقيم بناء على العزل:

خيتلف التعقيم عن العزل بأنه قطع للنسل بالكلية ،فهو بضد مقصود
النكاح من طلب الولد ،ومقصود الشارع بتكثري األمة ،فإن كان العزل
عند بع�ض الفقهاء حمرم ًا ،ألنه وأد خف�ي ،فالتعقيم أوىل باحلرمة ،ألنه
وأد حمقق حيث ال يتأتى معه النسل مستقب ً
ال.
وك�ذا ذك�ر ابن حجر عن بعض الش�افعية بأن تعاطي امل�رأة ما يقطع
احلب�ل من أصله ممن�وع ( ،)172وكذا ذكره اخلطاب عن ابن العريب :أن ما
يقطع املاء ويسد الرحم ال جيوز (.)173
لكن يف األحوال املرضية املشار إليها سابق ًا والتي تستدعي التعقيم،
يكون التعقيم مباح ًا ،لقوله تعاىل :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ( ،)174وقوله تعاىل:
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ البق�رة( ،)175ولقاع�دة :الضرورات
تبيح املحظورات ،وحفظ النفس من الرضورات.
( ((17انظ ��ر  :فت ��ح الب ��اري  ، 310 / 9وق ��د ع ّقب ابن حجر على ذلك  :ب�أن هذا القول م�شكل على القول
ب�إباحة العزل مطلقاً .
( ((17انظر  :مواهب اجلليل . 133 / 5
( ((17الأنعام ( . ) 119
( ((17البقرة ( . ) 173
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الخاتمة

وتشمل النتائج:

بع�د اس�تعراض وجهة النظر الغربية ملوضوع حتديد النس�ل ،ووجه�ة نظر الفقه

اإلسالمي ،أستخلص النتائج التالية:

-1ابتداء قضية حتديد النسل يف الغرب كان لتدارك مشكالت اجتامعية
تتعلق باحلمل والوالدة وما تتعرض له النساء إزاء ذلك من صعوبات.
-2تط�ورت قضي�ة حتدي�د النس�ل يف الغ�رب ملواجه�ة أزم�ة االنفجار
الس�كاين يف مقابل حمدودية املوارد ،واستمرار نضوب الثروات بأنواعها،
يف مناطق خمتلفة من الكرة األرضية.
-3توس�عت قضية حتديد النس�ل عند الغرب ،لتش�مل مواجهة ما ينتج
عن العالقات املحرمة ،ومواجهة ظاهرة محل املراهقات بدون زواج.
-4توفري الرزق بيد اهلل تعاىل ،وليس االنفجار الس�كاين مدعاة لتحديد
النس�ل بطرق غير مرشوعة ،يق�ول اهلل عز وج�ل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ األنعام(.)176
-5ختتل�ف وجه�ة نظر الفقه اإلسلامي عن النظ�رة الغربي�ة إىل قضية
حتديد النسل من حيث ارتباطها بأسس إيامنية وباحلقوق الزوجية.
-6اإلسلام يف�رض حقوق� ًا ملراعاة الضع�ف الذي ختتص ب�ه األنثى،
وخصائص األمومة التي تتفوق هبا عىل الرجل.
-7حق الوطء وحق الولد من احلقوق املشرتكة بني الزوجني يف الراجح.
( ((17الأنعام ( .) 151
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-8الع�زل وحتدي�د النس�ل ،ق�د تس�تدعيه بع�ض األح�وال التي متر
بالزوجني من مش�كالت صحية من ضع�ف أو مرض ،أو عدم املقدرة
عىل الوفاء بحقوق األبوة جتاه األبناء ،من حيث التكسب ،أو االنشغال
بالعمل والسفر ،أو عدم املقدرة عىل الرتبية واالهتامم.
-9يف الراجح ُيكره العزل (أو حتديد النس�ل) بدون حاجة إليه ،ألن
فيه معارضة مع حرص اإلسالم عىل تكثري أمة اإلسالم كام قال رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :تناكحوا تناسلوا تكاثروا).
-10حيتاج الزوجان لالتفاق عىل العزل وحتديد النس�ل عند إرادته،
واحلاج�ة إليه ،مراعاة حل�ق اجلانبني ،دون هضم أو تع�دي ،وهذا ألنه
مبني عىل احلقوق املشرتكة للزوجني.
-11إباحة حتديد النسل وفق احلاجة الداعية له ،إنام هو عىل الصعيد
الش�خيص فقط ،ولي�س عىل صعي�د الدولة وف�رض القوانين املجربة
للمجتم�ع بتحدي�د النس�ل ،واالكتف�اء بع�دد معني م�ن األوالد ،ألنه
يتناقض مع توجيه الرسول صىل اهلل عليه وسلم بتكثري األمة ،وهذا ما
قرره جملس املجمع الفقهي اإلسالمي.
-12قرر جملس املجمع الفقهي اإلسالمي ما ييل (:)177
أو ً
ال :باإلمجاع ،ال جيوز حتديد النسل مطلق ًا ،وال جيوز منع احلمل:
( ((17جمل ��ة البح ��وث الإ�سالمي ��ة  :الع ��دد  ( 30ربي ��ع الأول  -جم ��ادى الآخ ��رة )  1411ه� �ـ ، 286 / 30

انظر  :موقع  :الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.net/Fatawa/ ،
. fatawaChapters
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د .صباح حسن إلياس فلمبان

*إذا كان القصد من ذلك خش�ية اإلمالق ،ألن اهلل تعاىل هو الرزاق ذو
القوة املتني ،وما من دابة يف األرض إال عىل اهلل رزقها.
*أو كان ذلك ألسباب أخرى غري معتربة رشع ًا.
ثاني ًا :أما تعاطي أسباب منع احلمل أو تأخريه:

*يف حاالت فردية لرضر حمقق ككون املرأة ال تلد والدة عادية ،وتضطر
معه�ا إىل إج�راء عملي�ة جراحية ،إلخ�راج اجلنني ،فإن�ه ال مانع من ذلك
رشع ًا.
*وهكذا إذا كان تأخريه ألس�باب رشعية أو صحية يقرها طبيب مسلم
ثقة.
*بل قد يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت الرضر املحقق عىل أمه ،إذا كان
يخُ شى عىل حياهتا منه ،بتقرير يوثق به من األطباء املسلمني.
ثالث� ًا :أما الدعوة إىل حتديد النس�ل أو منع احلمل بصفة عامة ،فال جتوز
ً
رشع�ا ،لألس�باب املتق�دم ذكرها ،وأش�د من ذل�ك يف اإلثم واملن�ع إلزام

الشعوب بذلك ،وفرضه عليها يف الوقت الذي تنفق فيه األموال الضخمة
عىل س�باق التس�لح العاملي للس�يطرة والتدمري ،بد ً
ال من إنفاقها يف التنمية
االقتصادية والتعمري وحاجات الشعوب.
-1وس�ائل من�ع احلمل احلديثة ،أخ�ف رضر ًا من الع�زل بناء عىل قول
األطباء.
-2إذا كان العزل مكروه ًا ،فإن وسائل منع احلمل احلديثة أخف كراهة،
ألهنا أخف رضر ًا.
محرم 1439هـ
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد | 80
ّ
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-3التعقيم من وس�ائل منع احلمل الدائمة ،وهي حمرمة عىل الراجح
ملا فيه من قطع النسل ،املتنايف مع مقصد الشارع من تكثري األمة.
-4التعقي�م ُيباح حال الرضورة ،والرضورة حيددها األطباء بناء عىل
مدى اخلطورة املتوقعة من عدم التعقيم.
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