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اإلهـــداء
إلى روح والدي الشيخ جميل الريس  ...رحمـه اهلل
إلى والدتي  ...حفظها اهلل
إلى زوجتي أم مؤمن ،وأبنائي :مؤمن ومعتز
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قال رسول اهلل " :من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين"
أخرجه البخاري و مسلم
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أحمد اهلل تعالى أن وفقني إلتمام هذا البحث ،وال يسعني في هذا
المقام إال أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور /سامي محمد أبو عرجة
إلشرافه على رسالتي وتقديمه النصح واإلرشاد لي ،كما وأتقدم بالشكر
ألستاذي الكريمين عضوي لجنة المناقشة:
الدكتور /نعيم سمارة المصري (مناقش داخلي).
الدكتور /ماهر أحمد السوسي ( مناقش خارجي).
على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة إلثرائها بالتوجيهات السديدة
والشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث

6

ملخص الرسالة:

وهي بعنوان :النسل حفظه وتنظيمه دراسة فقهية مقارنة.
يعد موضوع النسل حفظا وتنظيما من الموضوعات التي تهم كل فرد وأسرة،
ويؤثر سلبا أو إيجابا على المجتمع بحسب ظروفه ،وقد تحدث الباحث في الفصل
التمهيدي عن النكاح وأحكامه وحقيقة المقصود منه و ِ
الحكمة منه والترغيب فيه ،ثم
عرض الفصل األول وبين اهتمام اإلسالم بحفظ النسل والواجبات نحو األبناء ،وأن
حفظ النسل من جانب الوجود والعدم من مقاصد الشريعة ،فحفظه من جانب الوجود
بعمل كل ما يؤدي لصونه ورعايته وسالمته والحرص عليه ،وحفظه من جانب العدم
بحظر كل ما يضر به كالزنا والقذف ،وفي الفصل الثاني تم عرض أحكام تنظيم
وحكمه عند الفقهاء القدامى والمعاصرين مع ذكر أدلتهم وتطرقت
النسل وأسبابه ُ

لوسائله وبينت الدراسة في هذا الفصل أهمية المباعدة بين فترات الحمل وأثر ذلك
على صحة األم والجنين والرضيع ،ثم بين الفصل الثالث أحكام تحديد النسل وأسبابه
ومذهب ا لفقهاء في ذلك مع ذكر أدلتهم وحكم التعقيم كأحد وسائل التحديد ،وبين
الباحث في هذا الفصل أن النوع مقدم على الكم مع بيان أهميتهما معا وأثر ذلك
على الفرد واألسرة والمجتمع ،ثم جاءت الخاتمة بأهم نتائج هذا البحث وتبعها
التوصيات التي رآها الباحث على ضوء دراسته لموضوع البحث.
وأخي ار أسأل اهلل اإلخالص في القول والعمل.
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Abstract:
Which is entitled: birth control to save and organize contemporary
doctrinal study.
The subject of birth control memorization and organization of
topics of interest to every individual, family, and affect negatively or
positively on the community, according to circumstances, I have
spoken in the introductory chapter on marriage and its provisions
and the fact that the intention behind it and the wisdom behind it,
which is encouraged, and then moved to the first chapter and
showed the interest of Islam to save birth control and duties
towards children, and for offspring of the being and nothingness of
the purposes of the law, Athanasius kept by the presence to do all
it leads to the preservation, care and safety and to ensure it, and
save it from scratch to ban all hurt by adultery, slander, and then
moved to the second quarter and it outlined the provisions of the
birth control the causes and his fuqaha old and modern with said
their evidence and touched the picture means and shown in this
chapter the importance of spacing between the periods of
pregnancy and its impact on the health of the mother and the fetus
and infant, and then showed in the third chapter the provisions of
the birth control, as shown in this chapter that the species takes
precedence over quantity together with an indication of their
importance and the impact on individual, family and society
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،محمد  وعلى
آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذا بحث بعنوان (النسل حفظه وتنظيمه دراسة فقهية معاصرة) يشمل على مقدمة وأربعة
فصول وخاتمة.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ألنه يهم كل فرد وأسرة في
يعتبر موضوع النسل حفظا وتنظيما من الموضوعات المهمة ّ

المجتمع ،دون استثناء ،وتتمثل أهمية الموضوع فيما يأتي:

 .1أهمية بحث أحكام تنظيم النسل على ضوء المستجدات المعاصرة كونه مؤثر بشكل
مباشر على أفراد المجتمع وتناول هذه األحكام في بحث مستقل.
 .2بيان أن اإلسالم تميز باهتمامه باألسرة واألم عن غيره من التشريعات األخرى بتنظيمه
للنسل تنظيما شرعيا.
 .3دراسة عالقة النسل ،كما ونوعا ،بالتنمية االجتماعية واالقتصادية وأثر ذلك على جميع
نواحي الحياة سلبا وايجابا.
 .4بيان عالقة حفظ النسل وتنظيمه بفاعلية األسرة وتحقيقها لوظيفتها وزيادة كفاءتها.
 .5بيان أن الشريعة حفظت حقوق الطفولة ورعتها وعالقة ذلك بإمكانية توفير الرعاية
الكافية لتربية األبناء جسديا ونفسيا واجتماعيا ،والعناية بصحة األم والطفل ،واالرتقاء
بهما نحو األفضل
 .6إلقاء الضوء على المشكالت المرتبطة بإنجاب أفراد األسرة بطريقة غير منظمة دون ترك
الفترة الكافية بين كل حمل والذي يليه.
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مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
كيف يكون حفظ النسل وتنظيمه في إطار الشريعة االسالمية ومدى تطبيقات ذلك على
الواقع المعاصر؟ وهل هناك عالقة بين حفظ النسل وتنظيمه وازدهار اإلنسان في جميع نواحي
الحياة وجوانبها المختلفة ؟
الدراسات السابقة:
أن هناك دراسات سابقة وأبحاث كثيرة لها عالقة بموضوع البحث،
أود أن أشير إلى ّ

وبالنسبة للدراسات السابقة التي كتبها باحثون من غزة هي دراسة د .صبحي اليازجي من جامعة
األقصى بغزة وتتناول موضوع الزواج ،وهي بعنوان( :الصحة اإلنجابية في ضوء القرآن الكريم).
ودراسة د .فالح الدلو وهي بعنوان( :أحكام الوقاية الصحية المتعلقة بالزواج في الفقه اإلسالمي).
ودراسة للطالبة ابتسام الخزندار من جامعة األزهر بعنوان( :مركز الضبط وعالقته باتجاه المرأة
نحو تنظيم األسرة).
أن تلك الدراسات لم تتناول بعض الجوانب الفقهية التي سيتحدث عنها هذا البحث
إال ّ

وبعض القضايا المعاصرة التي لها عالقة بالواقع كتفصيل أحكام حفظ النسل وتنظيمه وتحديده
جامعا األحكام الشرعية لهذا الموضوع.
أهداف الدراسة:
 .1يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يأتي:
 .2بيان أ ّن الشريعة تعمل على تكوين وبناء المواطن الصالح بدنيا وفكريا.
 .3الدراسة تهدف إلى توضيح أ ّن كثرة النسل المقصودة هي الكثرة القوية المنتجة الصالحة
ال الكثرة التي تكون عبئا وعالة على المجتمع.

 .4تهدف الدراسة إلنتاج مجتمع واع ناضج يقوم أفراده بالحفاظ على النسل وتنظيمه.
 .5التركيز على النوع قبل الكم مع االهتمام بهما معا.
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 .6بيان مرونة أحكام الشريعة وواقعيتها وصالحيتها للمجتمع ومواكبتها للتطور والحداثة
و ّأنها ال تقف عائقا أمام متطلبات العصر.
منهج الدراسة:
سيتبع هذا البحث المنهج الوصفي المتضمن لالستقراء واالستنتاج مع التقيد بما يأتي:
 -1الرجوع إلى المصادر والمراجع الفقهية لكل مذهب من المذاهب الفقهية المختلفة المتوفرة
في كل مسألة بحيث ُيؤخذ رأي كل مذهب من مصادره المعتمدة وتوثيقها في الحاشية.

 -2عرض أقوال المذاهب وأدلتها ومناقشتها والترجيح بينها ما أمكن بحسب قوة الدليل دون
تعصب لمذهب أو رأي.
 -3التعريف بالمصطلحات الفقهية من مصادرها المعتمدة.
 -4التعريف بالمفردات الغريبة من معاجم اللغة العربية.
 -5عزو اآليات القرآنية الكريمة ببيان اسم السورة ورقم اآلية.
 -6تخريج األحاديث النبوية الشريفة من مظانها والحكم عليها حسب األصول المتبعة ،عدا
حديثي البخاري أو مسلم فيكتفي بتخريجه منهما واالقتصار على حكم الشيخين عليه.
 -7الترجمة لألعالم المغمورين في البحث.
 -8عمل فهارس للمراجع ومحتويات البحث.
وجاء هذا البحث على النحو اآلتي:
خطة البحث:
يشمل البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وثالث فصول وخاتمة.
المقدمة وتشمل على توطئة ،ثم بيان طبيعة الموضوع وأهميته وأسباب اختياره ،ومشكلة الدراسة،
والجهود السابقة ،وأهداف الدراسة ،ومنهج الدراسة ،والفصول األربعة تقسم كما في خطة البحث
اآلتية.
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خطة البحث
الفصل التمهيدي
ِّ
النكاح
وفيه مبحثان:

المبحث األول :تعريف ِّ
النكاح وحقيقة المقصود منه وحكمه وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف ِّ
النكاح.
المطلب الثاني :مذاهب الفقهاء في حقيقة ِّ
النكاح هل هو العقد أم الوطء.
المطلب الثالث :مشروعية النكاح وحكمه.

المبحث الثاني :الحكمة من ِّ
النكاح والترغيب فيه ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :الحكمة من ِّ
النكاح.
المطلب الثاني :الترغيب في ِّ
النكاح وفيه فرعان:
الفرع األول :الحث على ِّ
النكاح.
الفرع الثاني :النهي عن العزوبة والتبتل.

الفصل األول
حفظ النسل
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :تعريف حفظ النسل واهتمام اإلسالم به وواجبات اآلباء نحو األبناء
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف حفظ النسل.
المطلب الثاني :اهتمام اإلسالم بالنسل وحفظه.
المطلب الثالث :واجبات اآلباء نحو األبناء.
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المبحث الثاني :حفظ النسل مقصد من مقاصد الشريعة وفيه مطلبان:
المطلب األول :حفظ النسل من جانب الوجود.
المطلب الثاني :حفظ النسل من جانب العدم وفيه فرعان:
الفرع األول :تحريم الزنا.
الفرع الثاني :تحريم القذف.

المبحث الثالث :سالمة النسل وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الفحص الطبي قبل ِّ
النكاح.
المطلب الثاني :الحرص على اإلنجاب.
المطلب الثالث :الرضاع الكامل لألبناء.

الفصل الثاني
أحكام تنظيم النسل
وفيه مبحثان:
المبحث األول :تعريف تنظيم النسل وأسبابه وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف تنظيم النسل.
المطلب الثاني :أسباب تنظيم النسل ودوافعه.

المبحث الثاني :حكم تنظيم النسل عند الفقهاء وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :مذاهب الفقهاء القدامى في تنظيم النسل وأدلتهم.
المطلب الثاني :آراء الفقهاء المعاصرين في تنظيم النسل وأدلتهم.
المطلب الثالث :صور من وسائل تنظيم النسل وحكمها الفقهي.
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الفصل الثالث
أحكام تحديد النسل
وفيه مبحثان:
المبحث األول :تعريف تحديد النسل وأسبابه وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف تحديد النسل.
المطلب الثاني :أسباب تحديد النسل ودوافعه.

المبحث الثاني :حكم تحديد النسل عند الفقهاء وفيه ثالث مطالب:
المطلب األول :مذاهب الفقهاء القدامى في تحديد النسل وأدلتهم.
المطلب الثاني :آراء الفقهاء المعاصرين في تحديد النسل وأدلتهم.
المطلب الثالث :صور من وسائل تحديد النسل وحكمها الفقهي.
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المطلب األول
تعريف ِّ
النكاح
أوال :تعريف ِّ
النكاح لغة:
عرف أهل اللغة النكاح ب ّأنه الوطء ،وقيل هو العقد له ،وهو التزويج؛ ألّنه سبب للوطء
ّ
()1
المباح ،ويقال ُن ِكحت المرأة نكاحا :تزوجت فهي ناكح .
أن المراد
أن تعريفاتهم اتفقت على ّ
وبالنظر في تعريف أهل اللغة للنكاح ،يرى الباحث ّ
بالنكاح أحد أمرين:
األول :الوطء.
الثاني :عقد النكاح الذي هو سبب للوطء.
ثانيا :تعريف ِّ
النكاح اصطالحا:
اختلف الفقهاء في تعريف النكاح اصطالحا؛ لذا سيفرد البحث بالحديث عن كل مذهب على
حده على النحو اآلتي:
عرف الحنفية النكاح بقولهم :هو عقد وضع لتمليك منافع البضع(.)3()2
أوال :مذهب الحنفيةّ :

) (1شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس ،لمحمد مرتضى الزبيدي ،242/2ط ،0سنة
0316ه ،دار صادر ،بيروت ،والقاموس المحيط ،للفيروز آبادي ،254/0دار الحديث ،القاهرة ،لسان اللسان

تهذيب لسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور ،647/2ط ،0سنة 0993م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،و
والمعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى وآخرين ،950/0ط ،2سنة0972م ،المكتبة اإلسالمية ،تركيا.
) (2العناية شرح الهداية ،لمحمد بن محمد البابرتي ،202/2ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (3وعرفه الحنفية بتعريفات مشابهة لهذا التعريف ،فقد عرفه ابن عابدين :هو عقد يفيد ملك المتعة قصدا.

الدر المختار شرح تنوير األبصار ،لمحمد أمين الشهير بابن عابدين
حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على ّ

 ،265/2ط ،3سنة 0323ه ،المطبعة األميرية ،مصر؛ وشرح فتح القدير لمحمد بن عبد الواحد المعروف بابن
الهمام الحنفي ،تحقيق عبد الرزاق المهدي ،077/3ط،2سنة 2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت؛ و بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ،البي بكر ابن مسعود الكاساني ،تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود،318/3
ط ،2سنة 2113م ،دار الكتب العلمية بيروت؛ والنهر الفائق النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،لعمر بن ابراهيم بن
نجيم الحنفي ،تحقيق أحمد عزو عناية ،074/2ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب العلمية ،بيروت .وعرفه ابن
مودود الموصلي :هو عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء ،ألن الزوجين حالة الوطء يجتمعان وينضم
كل واحد إلى صاحبه حتى يصي ار كالشخص الواحد .االختيار لتعليل المختار ،لعبد اهلل بن محمود بن مودود

الموصلي( ،80/3بدون) ،دار الفكر العربي.
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أن مدلول كلمة النكاح مقصود به تملك منافع البضع(.)1
والحنفية يرون ّ
عرف المالكية النكاح بقولهم:
ثانيا :مذهب المالكيةّ :
هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسال.
أن مدلول كلمة النكاح مقصود به عقد إباحة وليس عقد تمليك(.)2
فالمالكية يرون ّ
عرف الشافعية النكاح بقولهم:
ثالثا :مذهب الشافعيةّ :
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته(.)3
ووقع الخالف في المذهب في كون عقد النكاح عقد إباحة أو عقد تمليك على وجهين:
أوجهها ّأنه عقد إباحة ،ويظهر أثر الخالف فيما لو حلف ال يملك شيئا وله زوجة ،فعلى األول
أن المعقود عليه في النكاح حل
ال يحنث ،وعلى الثاني يحنث ،ويرى الشافعية في األرجح عندهم ّ
االستمتاع(.)4
عرف الحنابلة النكاح بقولهم:
رابعا :مذهب الحنابلةّ :
هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة االستمتاع(.)5
) (1اإليضاح في شرح اإلصالح في الفقه الحنفي ،ألحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي ،تحقيق د .عبد اهلل
المحمدي و د .محمود الخزاعي ،285/0ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،وتيسير الفقه الحنفي،
لحسين الفاضلي ص ،055ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (2أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ،ألحمد بن محمد بن أحمد الدردير ص ،58سنة 2111م ،مكتبة أيوب،
كانو ،نيجيريا ،ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف
بالحطاب الرعيني ،09/5ط ،0سنة ،0995دار الكتب العلمية ،بيروت ،وشرح الزرقاني ،لعبد الباقي بن يوسف
ابن أحمد بن محمد الزرقاني  ،287/3ط ،0سنة ،2112دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (3مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،لمحمد بن الخطيب الشربيني( ،065/3بدون) ،دار المعرفة،

بيروت ،والسراج الوهاج ،لمحمد الزهري الغمراوي ص ،359سنة 0987م ،دار الجيل ،بيروت ،وحاشيتا قليوبي
وعميرة ،ألحمد بن احمد بن سالمة القليوبي ،وألحمد بن البرلسي الملقب بعميرة  ،306/3اإليداع بدار الكتب سنة
2113م ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة ،وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،لمحمد بن أحمد المنهاجي
األسيوطي ،تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني  ،4/2ط0996 ،0م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (4حاشية إعانة الطالبين ،لعثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري  ،433/3ط0995 ،0م ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ومغني المحتاج ،للخطيب الشربيني.065/5
) (5الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع ،لمنصور يونس البهوتي ص ،316ط ،0سنة 2112م،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ومطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي ،لمصطفى بن سعد بن
عبده السيوطي ،012/5سنة 2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،وكشاف القناع عن متن اإلقناع ،لمنصور بن

يونس بن إدريس البهوتي ،5/5دار الفكر ،واإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،لعلي بن سلمان بن أحمد
المرداوي ،تحقيق د .عبد اهلل التركي  ،8/2ط ،0سنة 0996م ،دار هجر ،مصر.
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وعرف ابن عثيمين النكاح بقوله :هو أن يعقد على امرأة بقصد االستمتاع بها وحصول الولد
ّ
()1
وغير ذلك من مصالح النكاح .
فعقد النكاح عند الحنابلة عقد إباحة.
خامسا :مذهب الظاهرية:
الظاهرية قالوا" :النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن يقع على شيئين ،أحدهما الوطء،
كيف كان بحالل أو حرام ،واآلخر العقد" ،فال يجوز تخصيص اآلية بدعوى بغير نص من اهلل
تعالى أو من رسول اهلل  ،فأي نكاح حالل أو حرام ُيحرم المرأة على ولده بنص القرآن ،ولم
يأت نص بتحريم نكاح حالل من أجل وطء حرام ،فالقول به ال يحل ألّنه شرع لم يأذن به اهلل
عز وجل(.)2
الخالصة:
من خالل ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة ومذهب الظاهرية في تعريف
أن خالصة تعريفهم للنكاح كاآلتي:
النكاح تبين للباحث ّ
مذهب الحنفية :النكاح عقد يفيد ملك المتعة.
مذهب المالكية :النكاح عقد لحل التمتع بأنثى تحل له بصيغة.
مذهب الشافعية :النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بصيغة.
مذهب الحنابلة :النكاح عقد التزويج بصيغة.
مذهب الظاهرية :النكاح عقد أو وطء حسب تخصيص الدليل له.
أن مذهب
وبالنظر إلى هذه التعريفات عند أصحاب المذاهب الفقهية ،تبين للباحث ّ
الحنفية وقول للشافعية جعل عقد النكاح عقد تملك المتعة ،والمالكية والحنابلة واألظهر عند
أن عقد النكاح عقد إباحة استمتاع.
الشافعية يرون ّ
رأي الباحث وترجيحه:
أن اصطالح
ما يميل إليه الباحث من هذه األقوال هو مضمون ما يراه من الجمهور من ّ
أن حل المتعة واباحتها حاصل لكال
النكاح يراد به حل المتعة واباحتها وليس التملك ،باعتبار ّ
الزوجين معا وال تقتصر المتعة على الرجل.
) (1الشرح الممتع على زاد المستقنع في اختصار المقنع ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين  ،282/5سنة
2115م ،الكتاب العالمي للنشر ،بيروت.

) (2المحلى ،لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،تحقيق أحمد محمد شاكر( ،532/9بدون) ،دار التراث ،القاهرة.
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األلفاظ ذات الصلة ب ِّ
النكاح :الزواج:
تعريف الزواج:
أوال :تعريف الزواج لغة:
الزوج ،الشكل يكون له نظير أو نقيض ،ويقال لالثنين المتزاوجين زوجان وزوج ،والزوج
يكون واحدا ويكون اثنين ،وجمع الزوج أزواج ،وزوجة ،وأزواج تعنى أيضا االقتران كما في قوله
تعالى :ﮋﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ ( ،)1أي أقرناهم( ،)2وزوج الشيء بالشيء ،وزوجه
إليه أي قرنه كما في قوله تعالى :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ ( ،)4()3فالزواج :أن يقترن الرجل
والمرأة ويتناسبا بعقد النكاح(.)5

ثانيا :تعريف الزواج اصطالحا:
الزواج في اصطالح الفقهاء هو :العقد الذي يفيد استمتاع الرجل بامرأته حالال ،لم يمنع
من عقده عليها أي مانع شرعي ،والعكس صحيح أي ال يمنع من استمتاع المرأة بزوجها أي
()6
أن
مانع شرعي ،ويترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة  ،وبالنظر في هذا التعريف ،يرى الباحث ّ
المراد من الزواج – والذي هو بمعنى النكاح -عدة أمور:
أّ -أنه عقد إباحة.
ب -يترتب عليه حل استمتاع كال الزوجين باآلخر على الوجه المشروع.
ج -أن ال يكون هناك مانع شرعي من الزواج كالنسب والمصاهرة والرضاع.
د -يترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة من كال الزوجين.
) (1سورة الصافات ،آية.22
) (2التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،د .محمد سيد طنطاوي ،77/00سنة  ،0998دار نهضة مصر ،القاهرة.
) (3سورة الدخان ،آية.54

) (4تفسير النسفي ،لعبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي ،تحقيق مجدي منصور ،061/3المكتبة التوفيقية،
القاهرة.
) (5المصباح المنير ،ألحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ص ،98سنة 2110م ،مكتبة لبنان ناشرون،

بيروت ،ولسان العرب ،لمحمد بن مكرم بن منظور ،293/2دار صادر بيروت ،والقاموس المحيط  092/0وما
بعدها.
) (6الحالل والحرام في اللقاء بين الزوجين على ضوء الكتاب والسنة ،لمحمد أمين الضناوي ،ط ،2سنة 2118م،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،والفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة ،د.محمد بكر اسماعيل،5/2
ط ،2سنة 0997م ،دار المنار ،القاهرة ،واألحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية مع اإلشارة إلى مقابلها في

الشرائع األخرى ،لمحمد محي الدين عبد الحميد ص ،01سنة2117م ،المكتبة العلمية ،بيروت ،والفقه اإلسالمي

وأدلته ،د.وهبة الزحيلي ،29/7ط ،2سنة 0985م ،دار الفكر ،دمشق.
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المطلب الثاني
مذاهب الفقهاء في حقيقة ِّ
النكاح هل هو العقد أم الوطء
مجاز على العقد،
ا
أوال :مذهب الحنفية :يطلق الحنفية اصطالح النكاح حقيقة على الوطء،
دليلهم:
قوله تعالى :ﮋﯧ ﯨﯩﯪﮊ ( ،)1يعني االحتالم فإن المحتلم يرى في منامه صورة

الوطء ،وقوله تعالى :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

()2

والمراد من النكاح في اآلية الوطء ،ثم يستعار

للعقد مجا از ،إما ألّنه سبب شرعي يتوصل به إلى الوطء ،أو ألن في العقد معنى الضم فإن
أحدهم ينضم به إلى اآلخر ،ويكونان كشخص واحد في القيام بمصالح المعيشة(.)3
ثانيا :مذهب المالكية:
مجاز على الوطء.
ا
يطلق المالكية اصطالح النكاح حقيقة على العقد،
قال ابن أبي زيد القيروان" :أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ،واصطالحا
(.)4
على العكس حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطء"

دليلهم:
قوله تعالى :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ

()5

شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة ،والعقد

أن هذا
البد منه فمعنى قوله تعالى :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ حتى تتزوج أي يعقد عليها ،ومفهومه ّ
كاف بمجرده ،لكن بينت السنة ّأنه ال عبرة بمفهوم الغاية ،و ّأنه البد بعد العقد من أن يذوق
عسيلتها(.)6

وهو من استعمال السبب في المسبب ،وكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقد حتى
قيل :لم يرد في القرآن إال له.
) (1سورة النساء ،آية.6
) (2سورة النور ،آية.3
) (3شرح فتح القدير ،البن الهمام  ،075/3وبدائع الصنائع ،للكاساني ،317/3والمبسوط ،لمحمد بن أبي سهل
السرخسي ،092/3ط ،0سنة 0993م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (4كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعه حاشية الشيخ علي العدوي المالكي( ،298/2بدون)
مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.
) (5سورة البقرة ،آية.231
) (6الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،لصالح عبد السميع اآلبي ص ،365وجواهر اإلكليل شرح

مختصر العالمة خليل في مذهب اإلمام مالك ،لصالح عبد السميع اآلبي ،386/0ط ،0سنة 0997م ،دار الكتب

العلمية ،بيروت.
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ثالثا :مذهب الشافعية:
مجاز على الوطء .
ا
يطلق الشافعية اصطالح النكاح حقيقة على العقد،
دليلهم:
 .0قوله تعالى:ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ (.)1
وجه الداللة من اآلية:
()2

المراد بالنكاح العقد ووضحت السنة النبوية بقوله " ال حتى تذوقي عسيلته"
به الوطء.

أن المراد

 .2قوله تعالى:ﮋﭸﭹﭺﭻﭼﮊ (.)3
وجه الداللة من اآلية:
أنه يصح نفي النكاح عن الوطء هنا ألنه وطء حرام إذ ُيقال في الزنا سفاح وال يقال
نكاح(.)4
لما كان باإلجماع اسما للعقد حقيقة كان النكاح بمثابته الشتراكهما في
 .3إ ّن التزوج ّ
المعنى.
 .4إن استعمال النكاح في العقد أكثر من استعماله في الوطء ،واستعمال النكاح في العقد
أخص من استعماله في الوطء.
 .5استحالة أن يكون حقيقة في الوطء ،وانما يكنى به عن العقد الستقباح ذكره كفعله،
واألقبح ال يكنى به عن غيره.
أن اإلمام النووي ذكر ثالثة أوجه في ذلك.
غير ّ
الوجه األول :وقال عنه النووي أنه األرجحّ :أنه حقيقة في العقد ،مجاز في الوطء.
) (1سورة البقرة ،آية.231
) (2أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الطالق ،باب إذا طلقها ثالث ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره
فلم يمسها ،صحيح البخاري بحاشية السندي ،لمحمد بن اسماعيل البخاري ،280/3مطبعة دار إحياء الكتب
العربية ،بيروت.
) (3سورة النور ،آية.3

) (4حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،لعبد الحميد الشرواني وأحمد بن
قاسم العبادي ،وتحفة المحتاج البن حجر الهيتمي ،3/9ط ،0سنة0996م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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الوجه الثانيّ :أنه حقيقة في الوطء ،مجاز في العقد ،باعتبار ّأنه أقرب إلى اللغة.
الوجه الثالثّ :أنه حقيقة فيهما معا ،أي مشترك في معنى الوطء والعقد(.)1
رابعا :مذهب الحنابلة:
أن النكاح في الشرع عقد التزويج ،مجا از في
يطلق الحنابلة النكاح حقيقة على العقد ،باعتبار ّ
الوطء.
دليلهم:
 -0إن إطالق لفظ النكاح ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل.
 -2كذلك يصح نفي النكاح عند الوطء في حالة الوطء الحرام ،ألّنه يقال :هذا ِسفاح وليس
بنكاح.
 -3ألن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح ،فكان حقيقة فيه ،كاللفظ اآلخر(.)3()2
خامسا :مذهب الظاهرية:
يطلق الظاهرية اصطالح النكاح حقيقة في العقد والوطء معا ،أي مشترك في معنى

الوطء والعقد وال يخصص معنى النكاح إال بنص من القرآن الكريم أو الحديث الشريف.

واستدلوا بأن النكاح في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم يقع على شيئين ،أحدهما الوطء،

واآلخر العقد ،وال يجوز تخصيص اآلية التي يرد فيها النكاح بدعوى بغير نص(.)4
ثمرة الخالف في حقيقة ِّ
النكاح هل هو العقد أم الوطء:

تظهر ثمرة وأثر الخالف في حقيقة النكاح هل هو العقد أم الوطء في أمور معينة ،منها
حرمة موطوءة األب من الزنا لدخولها في قوله تعالى :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
) (1المجموع شرح المهذب ،ليحيى بن شرف النووي 276/07وما بعدها ،سنة2111م ،دار الفكر ،بيروت.
) (2اللفظ اآلخر أي الزواج أو التزويج وهو العقد وليس الوطء.
) (3الشرح الكبير ،لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي 5/21وما بعدها ،ط ،0سنة 0996م ،دار هجر،
مصر ،وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز ،لعلي بن البهاء البغدادي الحنبلي ،تحقيق أ.د .عبد الملك بن دهيش
 021/5وما بعدها ،ط ،0سنة 2112م ،دار خضر ،بيروت ،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ،لمحمد بن
عبد اهلل بن محمد الزركشي ،307/2ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (4المحلى ،البن حزم .532/9
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ﭶﮊ ( ،)1فلما كان النكاح عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحالل والحرام ،قالوا
بحرمة موطوءة األب من الزنا ،ولما كان عند الجمهور عدا الحنفية حقيقة في العقد قالوا :ال

تحرم موطوءة األب من الزنا(.)2

أن من زنا بامرأة ولو
وبمثل هذا قال المالكية حيث قالوا :وال يح ُرُم بالزنا حالل ،أي ّ
تكرر زناه بها ال تحرم عليه به أصولها ،وال فروعها بل يحل له التزوج بأمها أو إبنتها التي لم

تخلق من مائه لحرمتها عليه ،ومن باب أولى يجوز ألصله وفرعه نكاح تلك المرأة(.)3

وبهذا الخصوص قال اإلمام الشافعي" :وما حرمنا على اآلباء من نساء األبناء ،وعلى
األبناء من نساء اآلباء ،وعلى الرجل من أمهات نسائه وبنات نسائه الالتي دخل بهن بالنكاح

فأصيب فأما بالزنا فال حكم للزنا يحرم حالال ،فلو زنا رجل بامرأة لم تحرم عليه ،وال على ابنه،
وال على أبيه ،وكذلك لو زنا بأم امرأته ،أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته ،وكذلك لو كانت

تحته امرأة فزنا بأختها لم يجتنب امرأته ،ولم يكن جامعا بين األختين" وذكر اإلمام الشافعي

سبب ذلك فقال" :إ ّن اهلل تعالى إنما أثبت الحرمة بالنسب والصهر ،وجعل ذلك نعمة من نعمه
على خلقه ،فمن حرم من النساء على الرجال فيحرمه الرجال عليهن ،ولهن على الرجال من
الصهر كحرمة النسب ،وذلك ّأنه رضي النكاح وأمر به ،وندب إليه ،فال يجوز أن تكون الحرمة
أن من أتى شيئا دعاه اهلل تعالى إليه كالزاني العاصي هلل الذي حده
التي أنعم تعالى بها على ّ
اهلل ،وأوجب له النار إال أن يعفو عنه ،وذلك ألن التحريم بالنكاح إنما هو نعمة ال نقمة ،فالنعمة

التي تثبت بالحالل ال تثبت بالحرام الذي جعل اهلل فيه النقمة عاجال وآجال ،وهكذا لو زنا رجل
بأخت امرأته لم يكن هذا جمعا بينهما ،ولم يحرم عليه أن ينكح أختها التي زنا بها مكانها" (.)4

الخالصة:
من خالل ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة ومذهب الظاهرية في المقصود

أن النكاح
أن الحنفية وقول للشافعية يرون ّ
من النكاح هل هو العقد أم الوطء يتضح للباحث ّ
أن النكاح يطلق على
يطلق على الوطء حقيقة ،وعلى العقد مجا از ،وأما الجمهور عداهم يرون ّ

) (1سورة النساء ،آية.22
) (2بدائع الصنائع ،للكاساني.318/3
) (3كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني ،ألبي الحسن المالكي(،334/2بدون) ،مكتبة الثقافة،
القاهرة ،وحاشية محمد بن أحمد الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني لمتن أبي المودة خليل ،081/3ط ،0سنة

0889م ،المطبعة األميرية ،مصر.

) (4األم ،لإلمام محمد بن إدريس الشافعي 42/5وما بعدها ،ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
28

أن النكاح حقيقة في
ا
العقد حقيقة وعلى الوطء
مجاز ،وأما الظاهرية وقول ثالث للشافعية فيرون ّ
العقد والوطء معا ،أي مشترك في معنى العقد والوطء ،وال يخصص معنى النكاح إال بنص.
رأي الباحث وترجيحه:
أن األرجح من
وبالنظر في خالصة أقوال أصحاب المذاهب الفقهية وأدلتهم يرى الباحث ّ
هذه األقوال هو القول بأن النكاح يطلق على العقد حقيقة وعلى الوطء مجا از وذلك لقوة دليل
أصحاب هذا الرأي ،وعدم وجود تعارض في األدلة وألن قولهم له وجه داللة مقبول ،وال يتعارض

مع الواقع.
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المطلب الثالث
مشروعية النكاح وحكمه
أوال :المشروعية
النكاح مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع.
دليل مشروعيته من الكتاب:
 -0قال تعالى :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ (.)1
 -2وقال تعالى:ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﮊ(.)2
وجه الداللة من اآليات:
إ ّن اهلل سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم وبسبب التزاوج بين آدم وحواء خلق سائر
النساء والرجال من نطف الرجال والنساء ،وهذا دليل مشروعية النكاح(.)3
 -3وقال تعالى :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
ّأنها ترد على من عابوا على الرسول  كثرة الزوجات ،وقالوا :لو كان رسوال من عند
أن
اهلل لما كان مشتغال بأمر النساء ،بل كان معرضا عنهن مشتغال بالنسك والزهد ،فبينت اآلية ّ
الزواج سنة األنبياء(.)5

) (1سورة الروم ،آية.20
) (2سورة النحل ،آية.72
) (3الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية ،لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل
( ،585/2بدون) ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،مصر.
) (4سورة الرعد ،آية.38

) (5التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي  ،51/21ط ،0سنة 0991م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،وتفسير التحرير والتنوير ،لمحمد الطاهر بن عاشور(،062/03بدون) ،دار سحنون ،تونس.
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دليل مشروعيته من السنة:
أ -عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل " :يا معشر الشباب من

استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء"(.)1

وجه الداللة من الحديث:
أن من يستطيع الجماع ويقدر على مؤن النكاح فليتزوج ،ودل على إرشاد
دل الحديث على ّ
غض البصر وتحصين الفرج بكل
العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم ،وفي الحديث حث على ّ
ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع.

ب -وعن أنس بن مالك  قال" :جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  يسألون عن
عبادة النبي  فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا :وأين نحن من النبي  قد غفر له ما
تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ،وقال آخر :أنا

أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل

 فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"(.)2

وجه الداللة من الحديث:
"المراد بالسنة الطريقة ،ال التي تقابل الفرض والرغبة عن الشيء اإلعراض عنه إلى

غيره ،والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني ،ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية

فإّنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم تعالى وقد عابهم ب ّأنهم ما وفوه بما التزموه ،وطريقة النبي
 الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة
واعفاف النفس وتكثير النسل"

()3

فمن رغب عن هذه الطريقة فهو ليس من اتباع الرسول  وفي

ذلك بيان مشروعية النكاح والحث عليه.

) (1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب من لم يستطع الباءة فليصم.238/3
) (2أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح.237/3

) (3فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني  7/9وما بعدها ،ط ،4سنة
2113م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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اإلجماع:
أجمعت األمة على مشروعية النكاح.
قال ابن قدامة المقدسي" :أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع"(.)1
ثانيا :حكم ِّ
النكاح:
النكاح تعتريه األحكام التكليفية الخمسة( ،)2ويختلف حكمها بين الناس على حسب حاالت

الشخص من حيث االعتدال وعدمه( ،)3ومن حيث الجور وعدمه ،واالستطاعة وعدمها ،ويمكن
تقسيم حاالت النكاح كاآلتي:
 -0حالة االعتدال وهي :القدرة على المهر والنفقة والوطء مع عدم الخوف من الزنا والجور
وترك الفرائض والسنن (.)4

) (1المغني شرح الخرقي ،لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ،334/7،دار الكتب
العلمية ،بيروت(،بدون) ،ومغني المحتاج ،للخطيب الشربيني ،166/3وكشاف القناع ،للبهوتي.6/5

) (2األحكام التكليفية الخمسة عند العلماء هي:
أ -الواجب أو الفرض وهو ما يستحق تاركه العقاب على تركه ،وهو عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض
تركه سببا للذم شرعا في حالة ما.
ب -المحظور أي الحرام وهوما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.

ج -المندوب وهو ما فعله خير من تركه وقيل هو ما يمدح على فعله وال يذم على تركه.
د -المباح هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.
ه -المكروه ما نهى عنه نهي تنزيه ،وهو ضد المندوب.

اإلحكام في أصول األحكام ،لعلي بن أبي علي بن محمد اآلمدي 86/0وما بعدها( ،بدون) ،دار الكتب العلمية،

بيروت والبحر المحيط في أصول الفقه ،لمحمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي 239/0وما بعدها ،ط،0
سنة2111م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لمحمد بن احمد بن رشد،23/2ط 2سنة2111م ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد عرفة الدسوقي ،341/2ط ،0سنة0998م ،دار الفكر ،بيروت.
) (4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،لعالء الدين بن مسعود الكاساني  ،300/3ط ،2سنة 2113م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،والنهر الفائق ،البن نجيم ،075/2والمهذب في فقه الشافعي ،إلبراهيم بن علي بن يوسف

الشيرازي،424/2ط،0سنة0995م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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 -2حالة التوقان وهي :شدة اشتياقه للنكاح ،أي اشتياقه واشتهائه للوطء مع القدرة عليه،
بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج(.)1

 -3حالة غير التائق وهي :قلة االشتياق للوطء ،مع عدم وجود علة بالرجل تمنعه عن
النكاح(.)2

 -4حالة الجور أو عدمه :الجور هو عدم قيام الرجل بأمور الزوجية من كفاية زوجته
حاجتها من الجماع ،ألن الزواج شرع لكفاية رغبة كل منهما لآلخر ،وبعدم قدرته على

ذلك يكون الجور عليها ،وتعريضها لالنحراف ،والنكاح مشروع لمصلحة تحصين النفس
وتحصيل الثواب ،وبدون ذلك تنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد(.)3

 -5حالة القدرة على النكاح أو عدمها :حالة تحمل أو عدم تحمل األعباء الزوجية،
المادية(.)4

فلكل حالة حكمها الفقهي عند الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهية الخمسة:
أوال :مذهب الحنفية:
أ -حالة االعتدال:
أن حكم النكاح في حالة االعتدال هو االستحباب(.)5
ذهب الحنفية إلى ّ

) (1التوقان تاق إلي الشيء توقا وتوقانا :اشتاق إليه وتاقت النفس إلى الشيء نزعت واشتاقت واشتهت ،لسان
اللسان  ،037/0والمعجم الوجيز ص ،79النهر الفائق ،البن نجيم.075/2

) (2المجموع شرح المهذب ،ليحي بن شرف النووي ( ،285/07بدون) ،سنة 2111م ،دار الفكر ،بيروت،
والمبدع شرح المقنع ،إلبراهيم بن محمد بن مفلح ،تحقيق محمد حسن اسماعيل  ،80/6سط ،0سنة 0997م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،وتحفة المحتاج لشرح المنهاج ،للهيتمي.069/3
) (3عمدة الرعاية على شرح الوقاية ،لعبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي ،تحقيق د .صالح محمد أبو الحاج،4/3
ط ،0سنة 2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (4مغني المحتاج ،للخطيب الشربيني.068/3
) (5العناية شرح الهداية ،للبابرتي.202/2
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دليلهم:
وبين الواجبات ولم يذكر من جملتها النكاح.
 إ ّن النبي  ذكر أركان الدين من الفرائض ّودق من الفرائض ولم يذكروا من جملتها
 إ ّن الصحابة فتحوا البالد ونقلوا ما ج ّلّ
النكاح(.)1
 إ ّنه كان من الصحابة من لم يتزوج ولم ينكر الرسول  على هؤالء الصحابة عدمزواجهم.

 كما ويتوصل بالنكاح إلى التحرز عن الزنا يتوصل أيضا بالصوم إليه كما في حديثالنبي " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (.)3()2

ب -حالة التوقان:
ذهب الحنفية إلى وجوب النكاح في حالة التوقان.
قال ابن عابدين" :فإن تيقن الزنا ّإال به فرض أي بأن كان ال يمكنه االحتراز عن الزنا

ّإال به ألن ما ال يتوصل إلى ترك الحرام ّإال به يكون فرضا"(.)4
ج -حالة غير التوقان:

ذهب الحنفية إلى النكاح يكون مباحا في حالة غير التوقان أي إن خاف العجز عن مواجبه

خوفا غير راجح ،وكذا إذا أراد مجرد قضاء الشهوة(.)5

حق العبد ،وقيل ويكون
د -وقالوا يكون النكاح مكروها إذا عدم ملك المهر والنفقة ألّنهما ّ
النكاح مكروها في حالة الجور(.)6

) (1المبسوط ،للسرخسي.093/3
) (2سبق تخريجه ص.30
) (3بدائع الصنائع ،للكاساني 319/3وما بعدها.
) (4حاشية ابن عابدين.267/2
) (5عمدة الرعاية ،للّكنوي.4/3

) (6حاشية ابن عابدين.267/2
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نقل اإلمام العيني" :وقالوا –أي العلماء -حالة الجور مكروه ألنه ال يظهر المصالح المطلوبة

من النكاح في حالة الجور"(.)1

ه -ويكون النكاح محرما إذا تيقن الجور.
وقد أجمل اإلمام اللكنوي هذه الحاالت حيث قال عن حكم النكاح" :هو واجب عند شدة
االشتياق والشهوة بحيث يغلب على ظنه وقوعه في الزنا ،وحالة االعتدال سنة مؤكدة ،ومكروه

عند خوف الجور ،وحرام عند تيقنه ،ومباحا إن خاف العجز عن مواجبه خوفا غير راجح ،وكذا

إذا أراد مجرد قضاء الشهوة"(.)2
ثانيا :مذهب المالكية:
أ -حالة االعتدال:

أن النكاح في حالة االعتدال يكون مندوبا(.)3
ذهب المالكية إلى ّ
دليلهم:
 -0قوله تعالى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮊ (.)4
وجه الداللة من اآلية:
في اآلية ت ُخّير بين النكاح وملك اليمين ،وملك اليمين ليس بواجب باإلجماع ،وال يصح التخيير
بين واجب وما ليس بواجب ،ألن ذلك مخرج للواجب عن الوجوب فكان على سبيل الندب(.)5
 -2وقوله تعالى :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﮊ (.)6

) (1البناية في شرح الهداية ،لمحمود بن أحمد العيني ،477/4ط ،2سنة 0991م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (2عمدة الرعاية ،للكنوي4/3
) (3كفاية الطالب الرباني ،للقيرواني 298/2والذخيرة ألحمد بن ادريس القرافي ،تحقيق محمد بو خبزة ،091/4
ط ،0سنة 0994م ،دار الغرب االسالمي ،بيروت.
) (4سورة النساء ،آية.3

) (5الذخيرة ،للقرافي.091/4
) (6سورة المؤمنون ،آية.6-5
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وجه الداللة من اآليتين:
أن النكاح غير واجب ألن من حفظ فرجه عن الزنا بملك يمينه أو
دلّت اآليتان على ّ
أن النكاح غير
باستغنائه عن النكاح ،توجهت المدحة إليه من اهلل تعالى ،فإذا ثبت بهذه األدلة ّ

واجب علم إ ّن األوامر الواردة في القرآن الكريم بالنكاح في قوله تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮊ ( .)1وقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﮊ

()2

ليس على الوجوب فهي

حض الرسول  على النكاح حيث قال" :يا معشر
على الندب والدليل على ذلك من السنة
ّ
الشباب من استطاع الباءة فليتزوج  ...الحديث"(.)4( )3
ب -حالة التوقان:
ذهب المالكية إلى أنه يجب نكاح إن كان الرجل ال يقدر على التعفف وله أرب في النساء

ويخشى على نفسه الزنا وال يذهب ذلك عنه بالصوم(.)5

قال الدسوقي" :الراغب إن خشي على نفسه الزنا وجب عليه"(.)6
دليلهم:
قول الرسول " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)7

) (1سورة النساء ،آية.3
) (2سورة النور ،آية.32
) (3سبق تخريجه ص.30
) (4المقدمات الممهدات ،لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد 234/0وما بعدها ،ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.

) (5تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن محمد بن فرحون ،3/0ط ،0سنة 0884م،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد عرفة الدسوقي ،341/2ط ،0سنة
0998م ،دار الفكر ،بيروت ،ومنح الجليل على مختصر خليل ،لمحمد بن أحمد بن محمد عليش  ،064/3ط،0
سنة 2113م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (6حاشية الدسوقي ،للدسوقي.44/3

) (7سبق تخريجه ص.30
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وجه الداللة من الحديث:
أن الصوم وجاء أي يقطع
ّأنه إذا خشي على نفسه الزنا وال يندفع عنه بالصوم باعتبار ّ
النكاح أي وقاية له من الحرام ،ففي هذه الحالة وجب عليه النكاح ألّنه لم يبق له خيار آخر(.)1
ج -حالة غير التوقان:
ذهب المالكية إلى أن النكاح يكون مندوبا لمن ال أرب له في النكاح ويصح له النسل(.)2
()3

ويكون مباحا عندهم إذا كان الرجل ال أرب له في النساء وال يرجو له نسال ألّنه حصور
مجبوب( )4أو ِعنين( )5أو شيخ فان ،أو عقيم قد علم ذلك من نفسه(.)6

أو

قال الدسوقي" :وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره واال أبيحّ ،إال أن يرجوا نسال أو ينوي

خي ار من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب"(.)7

ويكون مكروها عندهم إذا كان الرجل ال يحتاج إليه ويخشى أن ال يقوم بواجباته.
قال اآلبي" :وأما من لم يحتج له وخشي أن ال يقوم بما وجب عليه فيه فهو مكروه له"(.)8
()9

ويكون محرما عندهم على من لم يخف العنت

وهو يضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو النفقة.

) (1كفاية الطالب الرباني ،للقيرواني.298/2
) (2مواهب الجليل ،للحطاب.09/5
) (3الحصور لغة :الذي ال أرب له في النساء أو الممتنع عن االنغماس في الشهوات .لسان اللسان 263/0و
المعجم الوجيز ص ،055اصطالحا :حصو ار أي هو الذي ال يأتي النساء أو هو الذي ال ولد له وال ماء له.

تفسير ابن كثير.42/2

ب لغة :القطع ،والمجبوب مقطوع الذكر والخصيتين .لسان اللسان ،061/0والمعجم الوجيز ص 91وهو
) (4الج ُ
كذلك في االصطالح ،أنظر مواهب الجليل ،للحطاب.09/5
ِ
ين لغة :الذي ال يأتي النساء وال يريدهن ،وال ُعنةُ :عجز يصيب الرجل فال يقدر على الجماع .لسان
) (5العن ُ
ِ
ِ
ين ال
ين اصطالحا :أي غير القادر على الوطء ،يقال رجل عن ُ
اللسان 234/2والمعجم الوجيز ص .438والعن ُ

يقدر على إتيان النساء أو يصل إلى الثيب دون البكر وال يشتهي .النهر الفائق ،البن نجيم ،471/4والتعريفات،

لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ،تحقيق نصر الدين تونسي ص ،275ط ،0شركة القدس للتصدير ،القاهرة.
) (6تبصرة الحكام ،البن فرحون 3/0وكفاية الطالب الرباني ،للقيرواني.298/2
) (7حاشية الدسوقي ،للدسوقي.341/2

) (8جواهر اإلكليل ،لآلبي 386/0والذخيرة ،للقرافي.091/4
)(9العنت لغة :الزنا .لسان اللسان.228/2
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قال الزرقاني بعد أن تطرق لألحكام الخمسة للنكاح قال" :كل من قسم المندوب والجائز والمكروه
مقيد بما إذا لم يوجد موجب تحريم واال منع كضرر بامرأة بعدم وطء أو نفقة أو كسب محرم ولو

لراغب لم يخشى عنتا"(.)1
ثالثا :مذهب الشافعية:

بالنسبة لحاالت النكاح اعتبر الشافعية أن الناس ضربان ،تائق إلى النكاح ،وغير تائق(.)2
أ -حالة التوقان:
ذهب الشافعية إلى أن النكاح مستحب في حالة التوقان إن وجد مؤنة.
دليلهم:
قوله تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮊ (.)3
وجه الداللة من اآلية:
أن النكاح غير واجب إذ أن الواجب ال يتعلق باالستطابة وأن العدد ال يجب باإلجماع
فينصرف األمر في اآلية الكريمة إلى الندب(.)4
وقول الرسول  " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)5
وجه الداللة من الحديث:
أمر الرسول  من استطاع الجماع لقدرته على مؤن النكاح أن يتزوج ،ومن لم يستطع
لعجزه عنها أ ِ
ُمر بالصوم ،والصوم ليس بواجب وكذلك النكاح.

) (1شرح الزرقاني.287/3
) (2روضة الطالبين ،ليحيى بن شرف النووي ،363/5ط ،3سنة2116م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،وحاشية
الشيخ ابراهيم البيجوري ،072/2ط ،0دار الكتب العلمية  ،بيروت.
) (3سورة النساء ،آية.3
) (4مغني المحتاج ،للخطيب الشربيني  068/3وحاشية الجمل على شرح المنهج ،لسليمان بن عمر العجيلي
المعروف بالجمل  ،250/6ط ،0سنة 0996م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (5سبق تخريجه ص.30
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قوله :فعليه بالصوم أي وال يطلب منه أن يتزوج ففيه عدم الطلب الذي هو أعم من طلب

الترك(.)1

قال الخطيب الشربيني" :هو مستحب لمحتاج إليه بأن تتوق نفسه إلى الوطء"(.)2

عاجز عن المؤن فنكاحه خالف األولى(.)3
ا
وذهب الشافعية ّإال أنه إذا كان التائق
بأن على التائق العاجـز عن المؤن ترك النكاح
واستدلوا ّ
بقوله تعالى :ﮋﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ (.)4
وجه الداللة من اآلية:
حرم اهلل حتى يقدروا على النكاح والى
عما ّ
أي فليتعفف ألّنه ال خالف في وجوب اإلمساك ّ
ذلك الحين عليهم أن يستعفوا بالصوم(.)5
ب -حالة غير التوقان:
ذهب الشافعية إلى أنه يكره لغير التائق وغير القادر على النكاح.
قال الشيرازي" :ومن لم تتُق نفسه إليه فالمستحب له أن ال يتزوج أل ّنه تتوجب عليه حقوق هو
غني عن التزامها ويحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها ،واذا تركه تخلى للعبادة فكان تركه أسلم

لدينه"(.)6

) (1حاشيتا قيلوبي وعميرة .307/3
) (2المجموع ،للنووي ،280/07ومغني المحتاج ،للخطيب الشربيني.068/3
) (3حاشية إعانة الطالبين ،للدمياطي البكري.434/3
) (4سورة النور ،آية.33
) (5أحكام القرآن ،لمحمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي ،تحقيق محمد عبد القادرعطا 395/3وما بعدها،
ط ،4سنة 2118م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بتصرف.

) (6المهذب ،للشيرازي .424/2
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قال اإلمام النووي" :أما غير التائق ،فإن لم يجد أهبة( ،)1أو كان به مرض أو عجز ،بجب
أو تعنين أو كبر ،كره له النكاح لِما فيه من التزام ماال يقدر على القيام به من غير حاجة ،وان

وجد األُهبة ،ولم يكن به علة ،لم يكره له النكاح ،لكن التخلي للعبادة أفضل .فإن لم يكن مشتغال
بالعبادة ،فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره ،وأصحهما  :النكاح أفضل كيال تفضي به البطالة
والفراغ إلى الفواحش ،والثاني :تركه أفضل ،لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه وحكى وجه :أن

النكاح أفضل من التخلي للعبادة" (.)2

قال البجيرني" :وزاد الرملي الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقا ووجد األهبة واإلباحة"(.)3
رابعا :مذهب الحنابلة:
بالنسبة لحاالت النكاح اعتبر الحنابلة أنها ثالث حاالت وهي:
أ -حالة االعتدال:
ذهب الحنابلة إلى أنه يسن النكاح لمن له شهوة وال يخاف الزنا.
دليلهم:

قال رسول " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)4

وجه الداللة من الحديث:

إن هذه الحالة هي التي كان عليها الصحابة أو على األقل حالة غالبيتهم في فعلهم وقولهم.
قال البهوتي" :يسن لمن له شهوة وال يخاف الزنا للحديث السابق ،علل أمره به بأنه

أغض للبصر وأحصن للفرج ،وخاطب الشباب ألنهم أغلب شهوة ،وذكره بأفعل التفضيل فدل على

1
العباب المحيط بمعظم نصوص
) ( األهبة يعني المؤنة .حاشية إعانة الطالبين ،للدمياطي البكري ،434/3و ُ
الشافعي واألصحاب ،ألحمد بن عمر المزحجي اليمني ،تحقيق محمد اسماعيل ،74/3ط ،1سنة 2447م ،دار

الكتب العلمية  ،بيروت.

) (2روضة الطالبين ،للنووي 363/5وغاية البيان شرح زبد بن رسالن ،لمحمد بن أحمد الرملي األنصاري
العباب المحيط ،للمزحجي ،71/3والديباج في توضيح
ص ،363ط ،0سنة 0994م ،دار الكتب العلمية ،بيروتُ ،
= المنهاج ،لمحمد بن بهادر بن عبداهلل الزركشي ،تحقيق د .يحيى مراد ،703/2سنة 2116م ،دار الحديث،
القاهرة ،وحاشية إعانة الطالبين ،للدمياطي البكري.434/3
) (3المجموع للنووي ،280/7والبجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ،80/4ط ،0سنة
0996م ،دار الكتب العلمية بيروت.

) (4سبق تخريجه ص.30
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عاجز عن
ا
فقير
أن ذلك أولى لألمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه ولو كان ا

اإلنفاق"(.)1

أما كون النكاح سنة إذا لم يخف على نفسه مواقعة المحظور على المذهب فألن فعله

راجح على تركه مع جواز تركه أما رجحان فعله فألن اهلل تعالى ورسوله  أم ار به ،وأدنى أحوال

األمر رجحان الفعل(.)2

وكما جاء عن سعيد بن جبير قال" :قال لي ابن عباس رضي اهلل عنهما هل تزوجت:

قلت :ال ،قال :فتزوج فإن خير هذه األمة أكثرها نساء" (.)3
ب -حالة التوقان:

دليلهم:

ذهب الحنابلة إلى وجوب النكاح على من يخاف الزنا بتركه.
إن المسلم يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام ،وطريقه النكاح ويجب على من ال

يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(.)4
ج -حالة غير التوقان:

يكون النكاح مباحا عند الحنابلة في حقه ِ
كالعنين والمريض والكبير ،أل ّن علّة خوف الزنا
مفقودة فيه فيكون مباحا في حقه كسائر المباحات ،لعدم منع الشرع منه ،وتخليه لنوافل العبادة
أفضل لمنع من يتزوجها من أن يلحق بها الضرر بحبسها على نفسه ،ويعرض نفسه لواجبات

وحقوق لعلهُ ال يقوم بها ،ويشتغل عن العلم والعبادة بما ال فائدة فيه(.)5
وذهب ابن عثيمين إلى أنه يكون مكروها لمن ال شهوة له وال مؤنة ويحرم إذا كان في دار
الحرب حيث قال" :يكره لفقير ال شهوة له ،ألنه حينئذ ليس له فيه حاجة وسوف يتحمل به

متاعب كثيرة ،ويحرم في دار الحرب إذا صار اإلنسان يقاتل في سبيل اهلل ،ألنه يخشى على
عائلته في هذه الدار ،فال يجوز له أن يتزوج"(.)6

) (1كشاف القناع ،للبهوتي.6/5
) (2الممتع في شرح المقنع ،للمنجي بن عثمان بن أسعد بن المنجي التنوخي ،تحقيق د .عبد الملك بن عبد اهلل
ابن ادهيش ،531/3ط2113 ،3م ،مكتبة األسدي ،مكة المكرمة.

النساء.238/3
) (3األثر أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب كثرة ّ
) (4فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ،للبغدادي .024/5

) (5المغني ،البن قدامة ،334/7وكشاف القناع ،للبهوتي ،7/5والروض المربع ،للبهوتي ص ،316والهداية في
فروع الفقه الحنبلي ،لمحفوظ ابن أحمد بن الحسن الكلوذاني ،تحقيق محمد حسن إسماعيل ص ،312ط ،0سنة

2112م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (6الشرح الممتع ،البن عثيمين.284/5
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خامسا :مذهب الظاهرية:
أن النكاح فرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج،
أما الظاهرية فيرون ّ
فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم.
دليلهم:
قوله تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ (.)1
وجه الداللة من اآلية:
األمر فيها بالنكاح محمول على الوجوب.

وحديث النبي " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)2
وجه الداللة من هذا الحديث:

إ ّن الرسول  أمر فيه بالنكاح ،واألصل في األمر أن يكون للوجوب ما لم يصرفه
صارف وال صارف له هنا فيكون النكاح واجبا.
واستدلوا أيضا بالصحابي عثمان بن مظعون  عندما أراد أن يتبتل فنهاه الرسول 

كما في الحديث" :رد رسول اهلل  على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا"(.)4()3

ولم يتناول الظاهرية أحكاما على حسب حاالت الشخص وعلى حسب األحكام التكليفية ،بل

أن من يستطيع الباءة فرض عليه النكاح ،ومن لم يستطع صام.
اقتصر األمر عندهم على ّ

قال ابن حزم عن النكاح" :وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى

أن يفعل أحدهما وال بد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم"(.)5

) (1سورة النساء ،آية.3
) (2سبق تخريجه ص.30
) (3المحلى ،البن حزم  ،441/9الخصاء لغة :أي سل خصييه ونزعهما .لسان اللسان ،344/0والمعجم الوجيز
ص .099أما االختصاء اصطالحا :فهو قطع الخصيتين بغرض قطع الشهوة .النهر الفائق ،البن نجيم.470/4

) (4أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب ما يكره من التبتل والخصاء .239/3
) (5المحلى ،البن حزم.441/9
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المناقشة:
بالنظر في أقوال أصحاب مذاهب الفقهاء األربعة ومذهب الظاهرية في حكم النكاح أجد

أن الجمهور يرون أ ّن النكاح مستحب على وجه العموم في حالة االعتدال ،وهي الحالة التي كان
عليها غالب الصحابة وعامة الناس ،وأما الظاهرية فقالوا بوجوبه في هذه الحالة.
وناقش الجمهور الظاهرية بقولهم.
 -0إ ّن األمر في اآلية والحديث محمول على الندب ،أما اآلية فإن اهلل تعالى حين أمر
بالنكاح علّقه على االستطابة بقوله تعالى :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ
يتوقف على االستطابة ،وقال تعالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒﮊ
أن األمر فيها للندب ال للوجوب،
ذلك على ّ

()2

()1

والواجب ال

فدل
وال يجب ذلك باالتفاقّ ،

 -2إ ّن اهلل سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين في قوله تعالى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ

()3

وملك اليمين ليس بواجب باإلجماع ،وال يصح التخيير بين

واجب وما ليس بواجب ،أل ّن ذلك مخرج الواجب عن الوجوب ،وعليه فيحمل األمر في
اآلية الكريمة على الندب.
وفي تفسير اآلية السابقة قال اإلمام الطبري :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍﮊ أي ما أحل لكم من النساء ومن
يتاماكم ومن قراباتكم ،أي فانكحوا ما ح ّل لكم منهن ،دون ما ّحرم عليكم منهن ،ﮋﮊﮊ وذلك

أمر ،والدليل على ّأنه من األمر الذي هو على غير وجه اإللزام واإليجاب قوله تعالى:ﮋ ﮔ ﮕ
أن قوله:ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ وان كان مخرجه
ﮖ ﮗ ﮘﮊ ،فكان معلوما بذلك ّ
مخرج األمر ،ف ّإنه بمعنى الداللة على النهي عن النكاح مخافة الناكح الجور فيه من عدد
النساء ،ال بمعنى األمر بالنكاح ،فإن المعني به :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ( ،)4فتحرجتم
فيهن ،فكذلك فتحرجوا في النساء ،فال تنكحوا إال ما أمنتم الجور فيه منهن ،ما أحللته لكم من

الواحدة إلى األربعة(.)5
) (1سورة النساء ،آية.3
) (2سورة النساء ،آية.3
) (3سورة النساء ،آية.3
) (4سورة النساء ،آية.3

) (5تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ،لمحمد بن جرير الطبري 576/3وما بعدها ،ط ،3سنة
0999م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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أما الحديث فأجاب الجمهور على الظاهرية بقولهم فيه أمر من لم يستطع النكاح
وّ
بالصوم والصوم ليس بواجب في هذه الحالة فكذلك النكاح ال يجب في هذه الحالة(.)1
الخالصة:
من خالل ما ُذ ِكر من أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية في حكم النكاح

بشكل عام ،وحكمه على حسب حاالت الناس السابقة تبين للباحث اآلتي:

 -0حكم النكاح بشكل عام مستحب عند الجمهور ،وواجب عند الظاهرية.
 -2حكم النكاح على حسب حاالت الناس من اعتدال وتوقان وغير توقان فهو كما يأتي:
أوال :حالة االعتدال :يرى الجمهور عدا الشافعية أّنه في حالة االعتدال يكون حكم النكاح
أن األصل في حكمه عند الجمهور االستحباب،
مستحب ،أما الشافعية فيرون أّنه مباح ،أي ّ
وعند الشافعية اإلباحة.

ثانيا :حالة التوقان للنكاح :يرى الجمهور وقول للشافعية وجوب النكاح في هذه الحالة أما الرأي
األظهر للشافعية فالحكم عندهم ّأنه مستحب في هذه الحالة.
ثالثا :حالة غير التائق للنكاح:
ويباح إن لم يعطّله عن
ذهب الحنفية :إلى أنه يكره النكاح في هذه الحالة إن عطّله عن تطوع ُ
تطوع(.)2
وذهب المالكية :إلى أنه يندب النكاح في هذه الحالة إن كان الناكح يرجو نسال(.)3
وذهب الشافعية إلى أنه:
يكره له النكاح إن لم يجد الناكح مؤنة النكاح لما فيه من التزام ما ال يقدر على القيام به

من غير حاجة.

) (1شرح فتح القدير ،البن الهمام  ،078/3والمبسوط ،للسرخسي ،093/3والذخيرة ،للقرافي ،091/4والمقدمات
الممهدات ،البن رشد ،234/1وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ،5/9والبدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة
األحكام ،البن حجر العسقالني ،329/3ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،وتحفة المحتاج ،البن
حجر الهيتمي ،067/3والروض المربع ،للبهوتي ص ،313والشرح الممتع ،لمحمد العثيمين  282/5وما بعدها.

) (2البدائع ،للكاساني.301/3

) (3مواهب الجليل ،للحطاب.08/5
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ويباح له النكاح إن وجد مؤنة النكاح ولكن التخلي للعبادة أفضل ،فإن لم يكن مشتغال
بالعبادة فالنكاح أفضل على األصح.
وذهب الحنابلة إلى أنه :في هذه الحالة يباح له النكاح ،واألفضل له تخليه لنوافل العبادة(.)1
رأي الباحث وترجيحه:
أن القول بأن النكاح مستحب بشكل عام هو األرجح ،وذلك لقوة أدلة
مما سبق يتبين لي ّ
القائلين به وهم الجمهور ،وبالنظر لحاالت الشخص بالنسبة للنكاح حسب التقسيمات الثالثة
السابقة االعتدال والتوقان وغير التوقان ،يتبين للباحث أن القول في حالة االعتدال يستحب

النكاح هو الراجح.

والقول في حالة التوقان واجب هو األرجح ألن اعفاف النفس واجب وال يتم اإلعفاف إال
بالنكاح وما ال يتم الواجب ّإال به فهو واجب.
وأما في حالة غير التوقان ترجح لدي القول إباحته إن لم يكن فيه ضرر للزوجة كون
األصل في االشياء االباحة.

) (1كشاف القناع ،للبهوتي.7/5
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المبحث الثاني
الحكمة من ِّ
النكاح والترغيب فيه
وفيه مطلبان:
المطلب األول :الحكمة من ِّ
النكاح.
المطلب الثاني :الترغيب في ِّ
النكاح.
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المطلب األول
الحكمة من ِّ
النكاح
كان النكاح في الجاهلية ال يحقق ما قصد إليه اإلسالم من مقاصد تتعلق به.
حيث روت السيدة عائشة رضي اهلل عنهاِّ " :
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:
فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها،
ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها ،أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه
ويعتزلها زوجها وال يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ،فإذا تبين
حملها أصابها زوجها إذا أحب ،وانما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد ،فكان هذا ِّ
النكاح نكاح
االستبضاع ،ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا
حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن
يمتنع ،حتى يجتمعوا عندها تقول لهم :قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا
فالن تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ال يستطيع أن يمتنع به الرجل ،ونكاح الرابع
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على
أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا
لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه ال يمتنع عن ذلك فلما
بعث محمد  بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إال نكاح الناس اليوم"(.)1
شرع اهلل سبحانه وتعالى النكاح لحكم كثيرة ومصالح جمة ومنافع عديدة ،وارادة اهلل
اقتضت أن يكون اإلنسان خليفته في األرض إلصالحها وعمارتها وإلقامة شريعته فيها حيث قال
تعالى في محكم التنزيل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ( ،)2أي مستخلف
في األرض خليفة(.)3
وأراد اهلل تعالى لإلنسان أن يوجد بطريق شرعي وأساس متين وهو النكاح ،فالنسل الذي
يوجد عن طريق الزنا ال يؤدي الرسالة المقصودة من إصالح واعمار ،إنما النسل الذي يأتي
) (1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح ،باب من قال ال نكاح إال بولي .248/3
) (2سورة البقرة ،آية.31

) (3تفسير الطبري .236/0
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عن طريق نكاح شرعي هو النسل الصالح المصلح لغيره ،فلو انتهى النسل المشروع لضاعت
األنساب ولضطربت البشرية ،وبديمومة النكاح تستمر مسيرة ديننا الحنيف ،إذا باستمرار التناسل
الصالح عن طريق النكاح الصحيح تستمر العبادة هلل تعالى ويستمر وجود العباد ،ومن المعلوم
أن اهلل خلق الخلق لعبادته حيث قال تعالى:ﮋﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﮊ (.)1
ّ
وكما ُيحفظ النسل بالنكاح الصحيح ُيحفظ النسب أيضا حيث قال تعالى :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ ( ،)2فيعرف بذلك كل واحد نسبه ،فينتسب االبن
ويعرف به فال يكون في المجتمع أفراد مجهولي النسب يعيشون على الهامش
ألبيه الحقيقي ُ

منبوذين.

ورد في كتاب الجامع للقرطبي قول البن العربي" :النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر واألنثى
على وجه الشرع ،فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا"(.)3
وقد أجمل اإلمام السرخسي حين تكلم عن عقد النكاح فقال" :ثم يتعلق بهذا العقد أنواع
من المصالح الدينية والدنيوية ،من ذلك حفظ النساء ،والقيام عليهن ،واإلنفاق ،ومن ذلك صيانة
النفس عن الزنا ،ومن ذلك تكثير عباد اهلل تعالى وأمة الرسول  ،وتحقيق مباهاة الرسول  بهم
كما قال" :تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم األمم يوم القيامة( ")4وسببه تعلق البقاء المقدور به إلى
وقته فإن اهلل تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة وبالتناسل يكون هذا البقاء ،وهذا التناسل
عادة ال يكون إال بين الذكور واإلناث ،وال يحصل ذلك بينهما إال بالوطء ،فجعل الشرع طريق

) (1سورة الذاريات ،آية.56
) (2سورة الفرقان ،آية.54

) (3الجامع ألحكام القرآن ،لمحمد بن احمد القرطبي  ،59/03سنة 0995م ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
) (4أخرجه اإلمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح ،باب وجوب النكاح وفضله ،بلفظ "تناكحوا تكثورا،
فإني أباهي بكم األمم يوم القيامة ،ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها ،اهلل اهلل في
النساء ،إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها ،فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح"

المصنف ،لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،073/6ط ،2سنة0983م ،المكتب

اإلسالمي ،بيروت ،والحديث عن سعيد بن أبي هالل مرسال.
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ذلك الوطء النكاح ألن في التغالب فسادا وفي اإلقدام بغير ملك اشتباه األنساب ،وهو سبب
لضياع النسل"(.)1
والنسل الشرعي امتداد للزوجين وسند لهما وذكر بعد الممات ،فاألبناء الذين هم ثمرة هذا
النكاح زينة كما قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ ( ،)2فإذا ما رّبى الوالدان أبناءهما
التربية الحسنة ،كان األبناء ذخ ار لهما في حياتهما ،ثم ذخ ار لهما بعد مماتهما ،وداعين لهما
بالخير لخبر" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية ،أو علم
ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له"( ،)3إذ الولد الصالح الذي يدعو له بعد مماته ،فكان األبناء
وتعاقب لألجيال ،والزوجان
إن النسل امتداد للبشرية بشكل عام
ٌ
ادخار واستثمار للوالدين ،ثم ّ
يجتمعان بالنكاح وهو الوسيلة الشرعية ،حيث يكمل كل واحد منهما اآلخر ،فلكل وظيفته ،فالرجل

يتحمل المشاق خارج المنزل ساعيا لتوفير متطلبات زوجته وأوالده ،وذلك صيانة لهم عن االبتذال
لو لم يقم بهذا الدور ،والزوجة توفر لزوجها الراحة النفسية والبدنية ،وتصون ماله وتدبر منزله،
سماها القرآن الكريم
وهذه األمور لكي تتم على أكمل وجه تحتاج لصلة قوية تربط بين الزوجين ّ

الميثاق الغليظ في قوله تعالى :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ( ،)4وبعد أن يرتبط الرجل

والمرأة بهذا الرباط المحكم تتكون األسرة ،وهذا يؤدي لترابط األسر ،أسرة الزوج وأسرة الزوجة،
ويعمل ذلك على إزالة العداوة والبغضاء فيما بينها فتُك ّون األُسر المتحدة لبنات قوية ،ويتكون منها
مجتمع قوي مما يعمل على التماسك والتكافل(.)5
ومن األهمية بمكان حفظ النسب حتى قبل البعثة ولنا في رسول اهلل  األسوة الحسنة
حيث إن اهلل تعالى لم يزل ينقله  من األصالب الزاكية إلى األرحام الطاهرة.

) (1المبسوط ،للسرخسي  093/4وما بعدها.
) (2سورة الكهف ،آية.46

) (3أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،صحيح
مسلم ،لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،001/3ط ،0سنة 0997م ،دار
الحديث ،القاهرة.
) (4سورة النساء ،آية.20

) (5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة ،لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص 135وما بعدها،
سنة 1988م ،الكويت ،بتصرف.
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قال الماوردي" :وقد قال ابن عباس رضي اهلل عنهما ،في قوله تعالى :ﮋﮜ ﮝ
ﮞﮊ( ،)1قال :من نبي إلى نبي حتى جعلك نبيا وكان نور النبوة في أيامه ظاه ار"(.)2
فمقصود النكاح شرعا هو النسل ،أما مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة(.)3
ومما يميل إليه الطبع قضاء الشهوة فهي حاجة فطرية مجبولون عليها ،وكما في قوله
تعالى :ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ( ،)4وقبل موسى 
وهو نبي وهو ممن أمرنا اهلل باالقتداء بهم ،وافق على أن يؤجر نفسه من أجل الزواج والعفة(.)5
لذلك على اإلنسان تحصين النفس ومنعها عن إتيان الحرام ،كما فيه غض للبصر لحديث" :يا
معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)6
وقال الرسول " :ثالثة حق على اهلل عونهم :المجاهد في سبيل اهلل ،والمكاتب الذي
يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف"(.)7
وجه الداللة من الحديث:
إ ّن العفة والسعي لها ،مطلب مهم للصالح واالستقامة.
أن
والنكاح يجمع شمل األسرة كما فعل جابر  عندما تزوج ثيبا ،علل ذلك للرسول  ب ّ

له أخوات يريد لهن من يرعاهن.

) (1سورة الشعراء ،آية.209
) (2الحاوي الكبير ،للماوردي .6/9
) (3المبسوط ،للسرخسي.202/3
) (4سورة القصص ،آية.27

) (5أحكام المرأة من القرآن والسنة ،آلمال عبد السالم محمد المنوفي ص ،69ط ،0سنة 2117م ،مكتبة اإليمان،
المنصورة.
) (6سبق تخرجيه ص.30
) (7أخرجه اإلمام الترمذي في سننه ،كتاب فضائل الجهاد ،باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اهلل
إياهم ،سنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى بن سورة ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،580/3ط ،0سنة0991م ،دار

الحديث القاهرة .وقال الترمذي :هذا حديث حسن.
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ِ
أن الجماع يخرج الماء الذي يضر احتباسه ،وكذلك فيه تهذيب
ومن حكم النكاح ّ
لألخالق وسكن وأنس ومودة ورحمة ،كما في قوله تعالى :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ( ،)1وفي قوله تعالى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( ،)2وكل شهوة تقسي القلب إال شهوة الجماع فإّنها
تصفّيه(.)3
وقد ذكر اإلمام الخرشي فوائد كثيرة للنكاح منها:
"دفع غوائل الشهوة ،والتنبيه باللذة الفانية على اللذة الدائمة ،أل ّنه إذا ذاق هذه اللذة وعلم

أن له إذا عمل الخير ما هو أعظم سارع في الخي ارت لما هو من جنس تلك اللذة وكما هو أعظم
ّ
وأتم وأبقى ،وهو اللذة بالنظر إلى وجهه الكريم والمسارعة إلى تنفيذ ارادة اهلل تعالى ببقاء الخلق

إلى يوم القيامة ،وال يحصل ذلك ّإال بالنكاح"(.)4
وعندما ينال الناكح اللذة بجماعه يطلع على لذة شبيهة بلذات الجنة حتى يستشعر ما في
الجنة وتكون له هذه المتعة مثاال حيا واقعيا حتى يشتاق لما في الجنة من متع(.)5
ومن ِحكم النكاح وفوائده ّأنه يثمر عن النسل الصالح الذي ينفع اآلباء بعد مماتهم

وانقطاع أعمالهم كما في الحديث الشريف" :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال
من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"( ،)6ومن يرزق بولد صالح يكون له
رصيدا بالدعاء له بعد مماته ويشفع هذا الولد له إذا مات قبله( .)7وأمر نبي اهلل إبراهيم  أبيه
بأن يعبد اهلل ويترك عبادة األصنام ،فاالبن البار الصالح يدعو الناس للخير ومن باب أولى يدعو
أبويه للخير.

) (1سورة الروم ،آية.20
) (2سورة األعراف ،آية.089
) (3حاشية الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني.081/3
) (4حاشية الخرشي ،لمحمد بن عبد اهلل بن علي الخرشي ،021/4ط،0سنة0997م،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (5البهجة في شرح التحفة ،لعلي بن عبد السالم التسولي ،376/0ط،0سنة0998م،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (6سبق تخريجه ص.49

) (7إحياء علوم الدين ،لمحمد محمد الغزالي ،77/2دار الجيل ،بيروت.
50

أهم الحكم المقصودة من النكاح.
 -0تلبية نداء الفطرة.
 -2إعفاف كل واحد من الزوجين صاحبه.
 -3حفظ األنساب.
 -4استمرار التناسل.
 -5استمرار وظيفة اإلنسان في الخالفة.
 -6عمار الكون.
 -7التعاون بين األسر والمجتمعات.
الخالصة:
أن ِحكم وفوائد النكاح كثيرة أهمها النسل الصالح الذي
من خالل ما ذكر يتبين للباحث ّ
ببره لهما ،بل يمتد هذا النفع لِما بعد مماتهم وانقطاع أعمالهم
ال يقتصر نفعه لآلباء في حياتهم ّ

بالدعاء لهم ،واذا ما رّبى األبوان أبناءهم ،وأنشؤوهم النشأة الصالحة ،فإن ذلك سينعكس على

أخالقهم وسلوكهم ومعامالتهم ،وبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي ينعكس على اآلباء ،فيأمر
األبناء آباءهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويتعاونون معهم على البر والتقوى وكل أشكال
الخير ،فيقطف اآلباء بذلك ثمرة النسل الصالح في دنياهم ثم في آخرتهم.
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المطلب الثاني
الترغيب في ِّ
النكاح
رغب اإلسالم في النكاح وحث عليه كما نهى عن العزوبة والتبتل.
الفرع األول :مشروعية ِّ
النكاح والحث عليه من القرآن الكريم:
تناول القرآن الكريم موضوع النكاح وبين أهميته ورّغب فيه في كثير من المواضع منها
قوله تعالى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ ،وقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣﮊ( ،)1واأليامى جمع
أيم وهي التي ال زوج لها ومن ال زوج له وذلك خطاب لألولياء أن ُين ِكحوا أياماهم من أكفائهن
إذا ُدعوا إليه ،وخطاب لألزواج أن يتزوجوا اآليامى عند الحاجة(.)2
مشروعية النكاح والحث عليه من السنة النبوية:
أن النبي 
اهتمت السنة النبوية بموضوع النكاح أيما اهتمام ورغبت فيه ،ومن المعلوم ّ

حث عليه ورّغب فيه وورد عن النبي  الكثير من األحاديث الدالة على ذلك نذكر منها "عن
ّ
أنس بن مالك

قال":جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة النبي 

فلما أخبروا كأنهم تقالوها ،فقالوا :وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر :قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ،وقال آخر أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال
آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا .فجاء النبي  فقال :أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما
واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب
()3

عن سنتي فليس مني"

وقول النبي " :يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه

أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(.)4

) (1سورة النور ،آية.32
) (2الحاوي الكبير ،للماوردي .6/9
) (3سبق تخريجه ص.30
) (4سبق تخريجه ص.30
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وعن سعيد بن جبير قال :قال لي ابن عباس :هل تزوجـت قلـت :ال قال :فتزوج فإن خير
هذه األمة أكثرها نساء( ،)1وقول النبي " :الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"(،)2
()3

وعن جابر"أن رسول اهلل  رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة

لها فقضى

حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال" :إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان
فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله ،فإن ذلك يرد ما في نفسه"(.)4
والزواج من األسباب التي تذهب وساوس الشيطان وتعصم االنسان من الوقوع في
الشهوات المحرمة ،لذلك حث النبي  على الزواج ،ألّنه إقامة للسنة وصيانة للدين(.)5
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية عن أريه في الزواج
ُ

المبكر هل هو أولى أم الدراسة؟ فأجاب" :نصيحتي لجميع الشباب والفتيات البدار بالزواج
والمسارعة إليه إذا تيسرت أسبابه لقول النبي " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(،)6
وقوله ":إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة في األرض
وفساد عريض"( )7وقوله ":تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم"( .)8ولِما في ذلك من

) (1سبق تخريجه ص.40
) (2أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،كتاب الرضاع ،باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.528/2
) (3المنيئة :الجلد ما كان في الدباغ .لسان العرب ،إلبن منظور ،060/0والمعس الدلك ،ومنيئة الجلد أول ما
يوضع في الدباغ .صحيح مسلم بشرح النووي.457/2

) (4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي
امرأته أو جاريته فيواقعها.457/2
) (5عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ،لعمر بن علي بن أحمد المشهور بابن ملقن ،تحقيق عز الدين البدراني
 ،0060/3سنة 2110م ،دار الكتاب ،إربد ،األردن .

) (6سبق تخريجه ص.30
) (7أخرجه اإلمام الترمذي في سننه في كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،256/3
الحديث حسنه األلباني :صحيح سنن الترمذي ،لمحمد ناصر الدين األلباني ،550/0ط ،0سنة2111م ،دار

المعارف ،الرياض.

) (8أخرجه اإلمام أبو داود في سننه ،كتاب النكاح ،باب في تزويج األبكار النهي عن تزويج من لم يلد من
النساء ص ،234حديث رقم ،)2151(:وقال األلباني هذا الحديث :حسن صحيح ،سنن أبو داود ص.234
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المصالح الكثيرة التي نبه عليها النبي  ،من غض البصر ،وحفظ الفرج ،وتكثير األمة،
والسالمة من فساد كبير وعواقب وخيمة"(.)1
ِ
عمن يرفض تزويج ابنته بحجة إكمال التعليم فأجاب
وكذلك ُسئل الشيخ ابن عثيمين ّ

أن منع والدك تزويجك لمن هو كفء أمر محرم والزواج أهم من الدراسة،
مخاطبا الفتاة" :ال شك ّ
وهو ال ينافي الدراسة ،ألّنه من الممكن الجمع وفي مثل هذه الحال يجوز لك أن تتصلي

بالمحكمة الشرعية ،إلبداء ما جرى ،ثم بعد ذلك يكون النظر األخير لها ،أي للمحكمة
الشرعية"(.)2
الفرع الثاني :النهي عن العزوبة والتبتل.
نهى االسالم عن التبتل وهو ترك النكاح ،حيث إ ّن النكاح سنة المرسلين( ،)3كما قال
تعالى :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ( ،)4وقد ثبت في السنة النبوية الحث على النكاح والترغيب فيه
وذلك لما في النكاح من فضائل ظاهرة ومحاسن كثيرة.
فعن سعد بن أبي وقاص

قال" :رد رسول اهلل  على عثمان بن مظعون التبتل

ولو أذن له ألختصينا"(.)5
وحديث "كنا نغزو مع رسول اهلل  وليس لنا شيء فقلنا :أال نستخصي فنهانا عن
ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ،ثم ق أر علينا :ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ(.")7( )6

) (1خالصة الكالم في أحكام علماء البلد الحرام ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وآخرين ،إعداد عادل بن
سعد ص  250وما بعدها ،ط ،0سنة 2116م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (2خالصة الكالم في أحكام علماء البلد الحرام ص.252
) (3الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.327/9
) (4سورة الرعد ،آية.38
) (5سبق تخريجه ص.42
) (6سورة المائدة ،آية.87

) (7أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب ما يكره من التبتل والخصاء .239/3
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وجه الداللة من الحديثين:
أّنه عبر باالختصاء للمبالغة فهي أبلغ من التبتل وهو االنقطاع من النساء ألن وجود اآللة
ال ينافي استمرار وجود الشهوة بخالف االختصاء( ،)1فنهى الرسول  أن يفعلوا ما يسبب قطع
أن النكاح من الطيبات التي أحلت
النسل والشهوة وأمرهم بالبديل وهو النكاح موضحا لهم ّ 
لهم ،ونهى الرسول  عن العزوبة وترك النكاح.
قال" :جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة
وعن أنس بن مالك

النبي  فلما أخبروا كأنهم تقالوها ،فقالوا :أين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال
أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء النبي  فقال :أنتم الذين قلتم كذا
وكذا أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن
رغب عن سنتي فليس مني"(.)2
وجه الداللة من الحديث:
لقد أنكر الرسول  على الثالثة نفر مرادهم التقرب إلى اهلل بفعل يصادم الفطرة ونهى
من قال :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا وأرشده ب ّأنه  يتزوج النساء حيث رفض اإلسالم
الرهبانية وأبدلها الحنيفية السمحة(.)3

) (1حاشية السندي على صحيح البخاري.239/3
) (2سبق تخريجه ص.33

) (3فتح الباري ،البن حجر العسقالني ،7/9بتصرف.
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الفصل األول
حفظ النسل
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :تعريف حفظ النسل واهتمام االسالم به
وواجبات اآلباء نحو األبناء.
المبحث الثاني :حفظ النسل مقصد من مقاصد
الشريعة.

المبحث الثالث :سالمة النسل.
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المبحث األول
تعريف حفظ النسل واهتمام اإلسالم به
وواجبات اآلباء نحو األبناء
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف حفظ النسل.
المطلب الثاني :اهتمام اإلسالم بالنسل وحفظه.
المطلب الثالث :واجبات اآلباء نحو األبناء.
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المطلب األول
تعريف حفظ النسل
أوال :تعريف حفظ النسل لغة:
اصطالح حفظ النسل اصطالح مركب وحديث يحتاج إلى بيان معنى كل من اللفظين على حده.
ِ
ِ
أ_ الحفظ لغة :حفظ الشيء حفظا :صانه وحرسه ،وحفظ المال والسر حفظا :رعاه ،وحفظهُ
كعلمه وحرسه(.)1
ق والولد وال ُذرية وتناسل بنو فالن إذا كثر أوالدهم ،وتناسلوا أي ولد بعضهم
ب -النسل لغة :الخل ُ
وفالن نسال :كثر نسلُه(.)2
من بعض،
ٌ
أن معنى مصطلح حفظ النسل في اللغة :صيانة الذرية ورعايتها.
أي ّ
ثانيا :تعريف حفظ النسل اصطالحا:
ال يختلف المعنى االصطالحي عن المعني اللغوي السابق ويراد بالنسل في الشرع الولد ،والذرية
التي تعقب اآلباء وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للنوع البشري(.)3
قال تعالى :ﮋﮈ ﮉﮊﮊ( ،)4يقصد بالنسل ما خرج من كل أنثى من ولد(.)5
حفظ النسل اصطالحا :أي حفظ خلفة النوع البشري من التعطيل والفناء ،وعدم التوالد ،وحفظه
من اختالط النسب المفضي الى انقطاع تعهد الولد والباعث على عدم إبقائه والقيام به"،
والمقصود بذلك حفظ التوالد ،بحيث يخلف النوع البشري بعضهم بعضا دون انقطاع ،وال يتصور
حفظ النفس البشرية دون اعتبار حفظ النسل بهذا المعنى ويشمل أيضا حفظ األنساب ومن ورائها
حفظ الفروج(.)6

) (1لسان اللسان ،272/0المعجم الوسيط .090/0

) (2لسان اللسان 272/0و ،604/0المعجم الوسيط  090/0و.956/0
) (3المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،ليوسف العالم ،ص  ،393ط ،0سنة 0990م ،المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي ،أمريكا.
) (4سورة البقرة ،آية.215
) (5الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.08/3

) (6مصلحة حفظ النسل في الشريعة اإلسالمية ،د .محمد أحمد المبيض ص011وما بعدها ،ط ،0سنة 2115م،
مؤسسة المختار ،القاهرة ،بتصرف.
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المطلب الثاني
اهتمام اإلسالم بالنسل وحفظه
اهتم اإلسالم بالنسل وحفظه منذ نبي اهلل آدم عليه السالم عقبا بعد عقب إلى أن وصل
إلينا ،ومن يمتنع عن النسل يكون قد حسم أمره ودوامه وبتر عقبه ،واالهتمام بالنسل يترتب عليه
االهتمام باألسرة كونها المحضن الطبيعي الذي يتولى رعاية األبناء ويعينها ماديا ومعنويا وفي
أن مرحلة الطفولة هي فترة
ظل نظام األسرة يتلقى األبناء مشاعر الحب والرحمة والتكافل ،ذلك ّ
إعداد وتهيئة وتدريب للدور المطلوب منه باقي حياته لكي يمارسها باستقرار ونظام ،وال يعوض
عن نظام األسرة أي نظام آخر في إعداد النشء اإلعداد المطلوب ،فإذا ما اضطرت األم للعمل
تحت أي ظرف من الظروف فإن المحضن البديل ال يعوض الطفل ويرعاه ويربيه كما لو كانت
أسرته هي التي تقوم بهذا الدور( ،)1وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى عدم رعاية األم ألبنائها مثل:
 -0تقصيرها وانشغالها بنفسها.
 -2طالقها.
 -3كثرة خالفها مع زوجها.
 -4مرضها.
 -5سفرها.
 -6موتها.
واألب ليس بمنئى عن كل ما سبق حيث أن له دور هام في تربية أبنائه.
ومن مظاهر اهتمام اإلسالم بالنسل تحريم القتل بغير الحق حيث قال تعالى في محكم

التنزيل :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢﮊ( .)2فإذا قتله قاصدا قتله سيالقي القاتل أسوء مصير في الدنيا واآلخرة(.)3
وحرم اهلل تعالى ذلك ،قال
وقد كان العرب في الجاهلية يقتلون أوالدهم خشية الفقر ّ
تعالى :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮊ(.)4

) (1في ظالل القرآن ،لسيد قطب  ،235/0ط  ،07سنة 0992م ،دار الشروق ،القاهرة ،بتصرف.
) (2سورة النساء ،آية.93

) (3تفسير النسفي  ،282/0بتصرف.
) (4سورة اإلسراء ،آية.30
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حرم اهلل تعالى الوأد ألّنه منع إلتمام الوجود( ،)1قال تعالى:ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
كما ّ
ﭱ ﭲ ﭳﮊ(.)2
وكان التغليظ في الدية على من تسبب بتعطيل القدرة اإلنجابية عند الرجل حفظا لنسله
وحرم اإلسالم كل أشكال النكاح ،الذي كان في الجاهلية ،كنكاح االستبضاع،
من االنقطاعّ ،
وحرم الزنا والذي يشكل خط ار على المجتمع من اختالط األنساب وتجني
ونكاح الرهط والبغاياُ ،
على النسل وانحالل األسر وتفككها وانهيار األخالق والقيم ،حيث قال تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ(.)3
كما حرم االسالم األنكحة الفاسدة كنكاح المتعة( ،)4والنكاح المؤقت( ،)5والنكاح بنية
الطالق( ،)6ونكاح المحلل( ،)7والنكاح العرفي( )8وكل عالقة جنسية بين الرجل والمرأة ما عدا
) (1إحياء علوم الدين ،77/2بتصرف.
) (2سورة التكوير ،اآليتان.9-8
) (3سورة االسراء ،آية.32
) (4هو أن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك شه ار أو شهرين على مهر قدره كذا وكذا ،والمحلى ،البن
حزم.509/9

)" (5وهو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شه ار أو سنة ونحو ذلك" .الموسوعة الفقهية ،و ازرة
األوقاف والشؤون االسالمية ،الكويت ،342/40ط ،2سنة2115م.
أن هذا صحيح ليس بمتعة
) (6وعقب على هذا النكاح الشيخ ابن عثيمين بقوله عن النكاح بنية الطالق" :وعندي ّ
ألنه ال ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة ّأنه غش الزوجة وأهلها ،وقد حرم النبي  الغش والخداع
ّ
أن هذا الرجل ال يريد أن يتزوجها ّإال لهذه المدة ما تزوجته ،وكذلك أهلها ،كما ّأنه هو ال
فإن الزوجة لو علمت ب ّ
يرضى أن يزوج ابنته شخصا في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ،فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره
بمثل ما ال يرضاه لنفسه ،هذا خالف اإليمان ،لقول النبي " :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب

لنفسه" .الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب اإليمان ،باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما
يحب لنفسه .00/0خالصة الكالم في أحكام علماء البلد الحرام ص 262وما بعدها.

) (7هو الذي يطلق زوجته ثالثا ،وال تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما في قوله تعالى :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ
سورة البقرة ،آية ،231وبعد طالقها ثالثا من الرجل األول إذا تزوجها رجل آخر بنية أن يحلها حتى تتمكن من

المحلل في أحاديث منها "لعن النبي  المحلِّل
المحلل ،وقد ثبت لعن ُ
الرجوع للرجل األول يسمى الرجل اآلخر ُ
والمحلل له" أخرجه اإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه ،في كتاب النكاح ،باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها
رجل ليحلها له ،المصنف في األحاديث واآلثار ،لعبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،547/3ط ،0سنة 0975م،
دار الكتب العلمية ،بيروت( ،الحديث) .فتح القدير ،للشوكاني .359/0فيشترط حلها للزوج األول أن ال تكون نية
الرجل اآلخر عند نكاحه هذه المرأة أن يحللها للزوج األول.

) (8أردت إدراج النكاح العرفي ضمن األنكحة الفاسدة مع ّأنه قد ال يكون متفق على حكمه ولكن ذكرته ألهميته
وخطره على المجتمع في واقعنا المعاصر .وهو "اصطالح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة=
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الزواج الشرعي حيث قال تعالى :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﮊ(.)1
وجه الداللة من اآليات أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فال يقعون فيما نهاهم اهلل
عنه من زنا ولواط ،وال يقربون سوى أزواجهم التي أحلها اهلل لهم ،ومن تعاطى ما أحله اهلل له فال
لوم عليه وال حرج(.)2

=رسمية ،سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب" .األنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة ،لعادل عبد الموجود
ص ،75ط ،0سنة 2115م ،دار الكتب العلمية ،بيروت .وسمي بالعرفي ألن المجتمع اإلسالمي تعارف عليه
ومعلوما ّأنه لم يكن في الماضي توثيق لعقد النكاح وهذا ال يخل بالنكاح وليست المشكلة في هذه الصورة من
النكاح ،بل بما هو منتشر في هذا العصر لمخالفته لشروط وأركان النكاح حيث ّإنه يعقد أحيانا بغير ولي وبال
أن إجراءات النكاح يحرص الزوجان على السرية فيها مما يكون فيه مخالفة شرعية،
إشهار وال شهود عدول ،أي ّ
وشهود الزواج العرفي يكونون غالبا غير عدول كونهم يرضون مثل هذه الصورة من النكاح دون علم أولياء
أن الشاب يتهرب من الفتاة بعد فترة من الزمن ،وان حملت تحرص
المرأة .ويالحظ من مساوئ الزواج العرفي ّ
أن الزوجين في هذه
على اإلجهاض ،وان أنجبت قد ال يعترف الشاب بهذا المولود ويتنكر للزواج بالجملة ،كما ّ

الحالة ال يكونان متكافئين ويشعران بالحرج من هذا الزواج دائما .موسوعة الفقه الميسر ،لحامد أحمد

أن الزواج العرفي استوفى الشروط
الطاهر ،254/2ط ،0سنة 2118م ،دار الفجر للتراث ،القاهرة .ولو سلمنا ّ
واألركان الشرعية وكان صحيحا ولكن بدون توثيق عند الجهات المختصة فإن ذلك ال يخلو من مخاطر بالنسبة
للحقوق المترتبة على العقد مما يلحق الضرر بالنسل من حيث االعتراف بالحقوق المادية والمعنوية ،وال تجب =
أن توثيق عقد النكاح يثبت
=نفقة الزوجة على زوجها في هذه الحالة ،كما ال حق له في طاعتها .وتبين للباحث ّ
أن هذا العرف هنا ال يعارض الشرع بل
الحقوق ألصحابها وطالما ّأنه قد تم التعارف على ذلك بين الناس ،وبما ّ

ينسجم معه فيجب أن يوثق عقد النكاح كتابة أمام شهود عدول ،قال تعالى :ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﮊ( ،سورة النساء ،آية )59وجه الداللة من اآلية :أي أطيعوا اهلل وأطيعوا رسوله بالتمسك بالكتاب
والسنة ،وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع اهلل .صفوة التفاسير ،لمحمد علي الصابوني ،285/0
ط ،9سنة 0399ه ،دار الصابوني ،القاهرة ،وقول الرسول " :من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاني فقد
عصا اهلل ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني" .أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه،

في كتاب األحكام .،233/4ومادام ولي األمر أمر بتوثيق العقد لمصلحة المسلمين وجب الطاعة والتوثيق لهذا
العقد ،وفي حالة عدم التوثيق ينشأ أثر سيء عن هذا النكاح العرفي ،من تعرض األبناء للمتاعب والتي تؤدي
إلى ضياعهم وانكار نسبهم ،وظاهرة النكاح العرفي يجب عالجها بعالج األسباب التي أدت النتشارها ،وذلك من
خالل تربية الجيل على الفضيلة ومساعدة من يرغب في النكاح وعدم الغلو في الصداق وعدم اإلسراف في

تجهيز المنزل من أثاث ومتطلبات لقوله تعالى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﮊ سورة اإلسراء ،آية ،26وعلى الشباب
االستعانة بالصوم كوقاية حتى يتسنى لهم النكاح الشرعي.

) (1سورة المؤمنون ،اآليات .7،6،5

) (2مختصر تفسير ابن كثير ،اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني  ،559/2ط ،7دار الصابوني ،القاهرة.
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وفي تفسير قوله:ﮋﭶﭷﭸ ﭹﮊ أي غير الزوجة والسرية ﮋﭺ ﭻ ﭼﮊ

الذين تعدوا ما أحل اهلل إلى ما حرمه ،المتجرؤون على محارم اهلل ،وعموم هذه اآلية يدل على
تحريم كل نكاح ال يقصد منه التأبيد(.)1
المحرمات من النساء بأسباب التحريم الثالثة النسب ،والرضاع
كما ُح ّرم نكاح
ّ
والمصاهرة ،كما في قوله تعالى :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﮊ(.)2
المحرمات هذه كلها تعود بالنفع على النسل بالحفظ ،بل إ ّن اإلسالم ال يحث على نكاح
القريبات نسبا لكي ال يضعف النسل ،وحرم كل أشكال اإلضرار بالنسل ،فحرم على اإلنسان كل

ما هو خبيث وأحل له كل ما هو طيب كما في قوله تعالى :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮊ(.)3
وفائدة النكاح األولى هي النسل والذي هو األصل وله وضع النكاح بالدرجة األولى،
والمقصود إبقاء النسل وأن ال يخلو العالم من جنس اإلنس ،وانما خلقت الشهوة باعثة مستحثة

للرجل والمرأة لينتج عن ذلك النسل ،قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
وبث منهما أي من آدم وحواء رجاال كثي ار ونساء ،ونشرهم وفرقهم في أقطار العالم على
اختالف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم(.)5
قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

) (1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تحقيق عبد الرحمن بن معال
اللويحق ص  ،548ط ،0سنة  2112م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
) (2سورة النساء ،آية.23
) (3سورة األعراف ،آية.057
) (4سورة النساء ،آية.0

) (5مختصر تفسير ابن كثير ،للصابوني ،354/0بتصرف.
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ(.)1
وجه الداللة من اآلية:
قيل في معنى ﮋ ﭚ ﮊ أي ستر عن الحرام وفي معنى ﮋﭤ ﭥ ﮊ تظلمونها

بالجماع وتنقصونها حظها من الخيرﮋ ﭫ ﭬﮊ أي جامعوهن في ليالي الصوم ،وهو أمر

إباحة ﮋﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﮊ أي واطلبوا ما قسم اهلل لكم وأثبت في اللوح من الولد

بالمباشرة أي ال تباشروا لقضاء الشهوة وحدها ولكن البتغاء ما وضع اهلل له النكاح من
التناسل(.)2
وجعل اهلل تعالى التناسل قربة إليه إذا كان مصحوبا بالنية الحسنة وذلك لموافقة محبة

اهلل تعالى بالسعي إلبقاء جنس اإلنسان ولتستمر به العبادة لقوله تعالى:ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﮊ( ،)3أي وما خلقت الجن واألنس إال آلمرهم بالعبادة ،وقد علل تعالى خلقهم بالعبادة،
فمطلوب من اإلنسان أن يكون عبدا تقيا مخلصا ليكون المطلوب منه أتم في الوجود فيكون أكرم
وأعز كالشيء الذي منفعته فائدة ،وبعض أفراده يكون أنفع في تلك الفائدة( .)4فاستمرار النسل
استمرار للعبادة ،وبالنسل تكثر األمة اإلسالمية ويباهي بها الرسول  األمم األخرى يوم القيامة.
ثم بعد انجاب الذرية أولى اإلسالم االهتمام بها وذلك بالتربية واإلعداد لهذا النسل حتى
يوفيه حقّهُ من جميع النواحي.

) (1سورة البقرة ،آية.087
) (2تفسير النسفي  005/0وما بعدها.
) (3سورة الذاريات ،آية.56

) (4تفسير القرطبي 5/07والتفسير الكبير ،للرازي .211/28
64

المطلب الثالث
واجبات اآلباء نحو األبناء
أوال :حسن اختيار الزوجة والزوج:
على اآلباء واجبات نحو أبنائهم ،منها ما يبدأ قبل النكاح كحسن اختيار الزوج لزوجته،
وحسن اختيار الزوجة لزوجها ،فاألمر ال يقتصر على الرجل وحده بل يتعداه للمرأة ،لقوله تعالى:

ﮋﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮊ(.)1
وجه الداللة من اآلية:
أي ال تتزوجوا من المشركات وال تزوجوا المشركين ألن المشركين يدعون إلى النار
بدعائهم إلى العمل الموجب لها فال تليق مناكحتهم()2؛ ألن معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على
حب الدنيا واقتنائها وايثارها على الدار اآلخرة ،وعاقبة ذلك وخيمة(.)3
وهذا النص يطول الزوج والزوجة واألبناء على حد سواء ،وقد حث الرسول  على
االختيار السليم كما في قول الرسول " :تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك"("،)4تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم"(.)5

) (1سورة البقرة ،آية.220

) (2تفسير النسفي  032/0وتفسير الجاللين ،لجالل الدين بن احمد المحلي وجالل الدين بن أبي بكر السيوطي
ص ،37ط ،0سنة 0987م ،دار الفجر اإلسالمي ،بيروت ،والمبصر لنور القرآن ،لنائلة هاشم صبري ،215/0
ط ،0سنة 0997م ،مطبعة الرسالة المقدسية ،القدس.
) (3تفسير القرآن العظيم ،إلسماعيل بن كثير ،تحقيق د .السيد محمد السيد وآخرون  ،561/0سنة 2112م ،دار
الحديث ،القاهرة.

) (4أخرجه اإلمام مسلم ،في كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين ،صحيح مسلم بشرح النووي ،يحيى
ابن شرف النووي  ،50/01ط ،0سنة 0929م ،دار إحياء التراث العربي ،القاهرة.
) (5أخرجه اإلمام ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء ،سنن ابن ماجه ،لمحمد بن يزيد القزويني المشهور بابن
ماجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،097/2ط ،0دار إحياء الكتب العربية ،بيروت ،وأخرجه الحاكم في
المستدرك وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،المستدرك على الصحيحين في الحديث ،للحاكم النيسابوري،063/2

سنة 0987م ،دار الفكر ،بيروت.
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وجه الداللة من الحديثين:
يرشدنا الحديثان إلى معايير االختيار عند النكاح ومنها:
 -0المال وهو مطلوب زائل أو قد ُيبخل بـه ،وقد قيل فيه من ودك طمعا فيك أبغضك إذا
أيس منك ،والفقر ال يعتبر عيبا ،قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ

()1

.

 -2الحسب وهو شرف الوضع االجتماعي ،والنسب هو شرف األصل وقد يجتمعان معا.
فاألصل الطيب الصالح مهم ،ويتبين ذلك في قول قوم مريم عليها السالم لها في اآلية

الكريمة :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ( ،)2فقد أنكر قومها عليها ما جاءت

به ،وان أبويها كانا صالحين فكيف صدرت منها هذه الفعلة القبيحة بزعمهم ،وفي هذا دليل على
أن الفروع في الغالب تكون زاكية إذا زكت األصول ،وينكر عليها إذا جاءت بضد ذلك(.)3
ّ
فاألم الصالحة تعلم أبناءها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتعلمهم الحالل والحرام
ومكارم األخالق.
 -3ومن معايير االختيار الجمال وهو عنصر مهم في االختيار حتى يتحقق االحصان لكال
الزوجين ،وحتى يتحقق مقصد النكاح من حفظ النظر والفرج ،وال يتحقق ذلك اال بحد
مقبول نسبيا للجمال ،والذي بطبيعته وصف غير دائم ،ولذلك يجب أن ال يكون الجمال
هو المعيار الوحيد لالختيار ،حتى ال يذهب بذهابه استقرار العالقة بين الزوجين.
 -4وعلى الزوجين األخذ بعين االعتبار أن المعيار األساسي لالختيار هو الدين ،فإذا كان
هناك محبة كان إكرام ،وان لم يكن الحب لن يكون هناك ظلم.
وأن تكون المرأة ولودا ودودا كما في الحديث" :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم"(.)4

) (1سورة البقرة ،اية.220
) (2سورة مريم ،آية.28

) (3تفسير البحر المحيط ،لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي
محمد معوض  ،076/6ط ،2سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (4سبق تخريجه ص.54
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وجه الداللة من الحديث:
الحث على الزواج من الولود طمعا في النسل.
وحث اإلسالم الرجل عند االختيار أن تكون زوجته بك ار لقول الرسول  لجابر" :هال
تزوجت بك ار تالعبها وتالعبك"(.)1
وجه الداللة من الحديث:
الترغيب بالزواج من البكر ،ويفضل أن تكون بعيدة القرابة والنسب ألن ذلك أفضل
للنسل ،فكلما بعدت القرابة من كال الوالدين كلما كانت نسبة االصابة ببعض األمراض الوراثية
أقل ،وكانت الجينات الوراثية أفضل وقد قال عمر  آلل السائب" :قد أضوأتم فانكحوا في
النوابغ ،والمقصود تزوجوا الغرائب" ،وروي عن الشافعي أنه قال" :أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم
إلى رجال غيرهم كان في أوالدهم حمق"(.)2
ويسن تسمية األبناء بأسماء حسنة ،فقد غير النبي  بعض األسماء القبيحة ألسماء
حسنة" ،عن ابن عمر أن رسول اهلل  غير اسم عاصية ،وقال" :أنت جميلة"(.)3
ثانيا :الرضاعة:
حق الطفل على أمه إرضاعه ما دامت قادرة على ذلك ،ويستحسن أن يكون لمدة حولين

كاملين كما في قوله تعالى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
إ ّن اهلل تعالى احتاط لألوالد فأوصى بهم الوالدات فجعلهن يرضعن أوالدهن حولين
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ،وجعل على اآلباء كسوة الوالدات ونفقتهن مدة الرضاع(.)5
) (1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب طلب الولد.267/3
) (2تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني،0058/3
ط ،0سنة0996م ،مكتبة نزار مصطفى ،الرياض.
) (3أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب اآلداب ،باب استحباب تغيير االسم القبيح إلى حسن.552/3
) (4سورة البقرة ،آية.233

) (5تفسير آيات األحكام ،لمحمد علي السايس ،تحقيق د .عبد الحميد هنداوي  ،056/0ط ،0سنة 2110م،
مؤسسة المختار ،القاهرة.
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وقد بين العلم الحديث لما للرضاع من فوائد منها أن حليب األم ال يعدله أي غذاء
ويحتوي على مضاد حيوي يقوي جهاز المناعة ،والرضاع فيه فوائد جسمية ونفسية للمواليد
والوالدات على حد سواء(.)1
ثالثا :اإل نفاق:
وشروط وجوب نفقة األبناء أن ال يكون عندهم مال وأن ال يستطيعوا الكسب ،ويشترط
لوجوب النفقة على األب أن يكون موس ار بمال أو كسب ،فقد حض القرآن الكريم على االنفاق

كما في قوله تعالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮊ ( ،)2وقوله
تعالى :ﮋﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ( ،)3واإلنفاق يكون بسد جميع

االحتياجات المادية التي يحتاج لها األبناء من المأكل والملبس والمسكن ،وهذا أيضا من باب

صلة الرحم ،كما في قوله تعالى :ﮋﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
أي مأمورون باإلصالح وصلة الرحم(.)5

ويجب االعتدال في النفقة ،فال ينبغي أن يقتر وال ينبغي أن يسرف ،بل يقتصد ،لقوله

تعالى :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ(.)6
وجه الداللة من اآلية:

أمر اهلل سبحانه وتعالى عباده باألكل والشرب ،ونهاهم عن اإلسراف ،والمقلل من المطعم
والمشرب على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة أو
سعي على نفسه وعلى من يعول مخالفا ما أمر اهلل به وأرشد إليه ،والمسرف في إنفاقه على وجه
ال يفعله إال أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه اهلل لعباده واقع في النهي القرآني ،وهكذا من

) (1الغذاء والتغذية ،لعبد الرحمن مصيقر ص( ،414بدون) ،سنة 0997م ،أكاديميا انترناشيونال الفرع العلمي
من دار الكتاب العربي ،بيروت.
) (2سورة الطالق ،آية.7
) (3سورة البقرة ،آية.233
) (4سورة محمد ،آية.22

) (5التفسير الكبير ،للرازي .56/28
) (6سورة الفرقان ،آية.67
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حرم حالال أو حلل حراما ،فإّنه يدخل في المسرفين ويخرج من المقتصدين ،ومن اإلسراف األكل
ال لحاجة ،وفي وقت شبع(.)1
وقوله تعالى :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ(.)2
وجه الداللة من اآلية:
أي وال تمسك بخال عن االنفاق ،كالمغلولة يده إلى عنقه ال يستطيع بسطها وال قبضها،

ﮋﭤﭥ ﭦ ﭧﮊ أي وال تبسطها بالعطاء كل البسط ،وتبذر المال ﮋﭨ ﭩ ﭪﮊ
فتبقى ملوما عند الناس ،منقطعا ال شيء عندك تنفقه ،نادما على ما فرط منك(.)3

وتجب النفقة ويثاب المنفق عليها كما قال الرسول " :أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد
خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول ،تقول المرأة إما أن تطعمني واما أن تطلقني،
العليا ٌ
()4
ويقول العبد أطعمني واستعملني ،ويقول االبن اطعمني إلى من تدعني ...الحديث" .
وجه الداللة من الحديث:
يثاب األب على ما تركه لمن يعول من زوجة وأوالد حتى ال يحتاجوا أحدا بعده واذا لم
ينفق األب على من يعول فإّنه سيضيعهم.
وقد أجمع جمهور العلماء على أن على المرء نفقة أوالده األطفال الذين ال مال لهم(.)5
رابعا :التربية اإلسالمية:
من واجب اآلباء لألبناء تربيتهم تربية إسالمية وارشادهم ،كما في قوله تعالى :ﮋﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ(.)6

) (1فتح القدير ،لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،تحقيق سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمران  283/2ط،0
سنة 0993م ،دار الحديث ،القاهرة ،بتصرف.

) (2سورة اإلسراء ،آية.29

) (3مختصر تفسير الطبري ،لمحمد بن جرير الطبري ،تحقيق واختصار محمد علي الصابوني  ،476/0سنة
0412ه ،دار الصابوني ،القاهرة.
) (4أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النفقات ،باب وجوب النفقة على األهل والعيال.286/3
) (5اإلجماع ،البن المنذر ،تحقيق د .فؤاد عبد المنعم أحمد ،ص( ،044بدون) ،سنة 0990م ،مؤسسة شباب
الجامعة ،اإلسكندرية.

) (6سورة لقمان ،آية.03
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وجه الداللة من اآلية:
وهو ي ِعظهُ أي ينصحه(.)1
وقول النبي " :الدين النصيحة قلنا :لمن ،قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين
وعامتهم"( )2واألولى بالنصيحة نصيحة األبوين ألبنائهما.
وتربيتهم التربية اإلسالمية تكون بحثهم على القيام بشعائر اإلسالم كما في قوله تعالى:

ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ( ،)3أي استنقذهم من عذاب اهلل بإقام الصالة( .)4وقد حثنا

الرسول  على أن نتحمل مسؤولياتنا المناطة بنا حيث قال " : أال كلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو
مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل
راع على مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"(.)5
ومن وسائل التربية اإلقناع والتلقين وأعظمها فائدة التربية بالقدوة بأن يكون الوالدان مثاال
يقتدي بهما األبناء وهذا أقوى تأثي ار من أي وسيلة أخرى.

خامسا :التعليم:
اهتم االسالم بالتعليم جل اهتمامه  ،فتصدر القرآن الكريم بالدعوة إليه والحث عليه قال

تعالى :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ( ،)6وقال تعالى :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﮊ(.)7
وجه الداللة من اآليتين:
الحث على التعلم وبيان ما للعلم من منزلة رفيعة ودرجة عالية.
قال اإلمام الطبري" :يرفع اهلل الذين أوتوا العلم من أهل اإليمان على المؤمنين الذين لم
يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمرو به"(.)8

) (1مختصر الطبري ،للصابوني .089/2

أن الدين النصيحة.80/0
) (2أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب اإليمان ،باب بيان ّ
) (3سورة طه ،آية.032
) (4مختصر تفسير ابن كثير ،للصابوني .499/2
) (5اخرجه االمام البخاري في صحيحه ،في كتاب األحكام .233/4
) (6سورة الزمر ،آية.9

) (7سورة المجادلة ،آية.00
) (8تفسير الطبري ،للطبري 620/01و .09/02
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وعن النبي  قال" :بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني ألرى الري يخرج
في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ،قالوا :فما أولته يا رسول اهلل قال :العلم"(.)1

وجه الداللة من الحديث:
أن العلم نور يظهره اهلل في ظلمة الجهل فضرب به المثل في المنام قال بعض العارفين
الذي خلص اللبن من بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك وجهل(.)2
من واجبات اآلباء نحو أبنائهم أن يعلموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وأن يهيئوهم
للكسب الحالل ،ويتحمل األبوان نفقة تعليم األبناء شريطة أن يكون االبن الراغب أن يتعلم ذا
أهلية للتعليم وحسن السيرة ومشتغال بالعلوم النافعة(.)3
وسئل الشيخ صالح بن فوزان متى يبدأ بتعليم األطفال الدين؟ فأجاب" :يبدأ تعليم األوالد
عندما يبلغون سن التمييز ،فيبدأ تعليمهم التربية الدينية لقوله " :مروا أبناءكم بالصالة لسبع
سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع"( ،)4فإذا بلغ الطفل سن التمييز
ف ّإنه حينئذ ُيؤمر والده بأن يعلمه وأن يربيه على الخير بأن يعلمه القرآن وما تيسر من األحاديث
ويعلمه األحكام الشرعية التي تناسب سن هذا الطفل بأن يعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي،
ويعلمه األذكار عند النوم وعند االستيقاظ وعند األكل والشرب ألّنه إذا بلغ سن التمييز فإّنه يعقل
ما ُيؤمر به وما ُي نهى عنه ،وكذلك ينهاه عن األمور غير المناسبة ويبين له أ ّن هذه األمور ال
يجوز له فعلها كالكذب والنميمة وغير ذلك ،حتى يتربى على الخير وعلى ترك الشر منذ
الصغر ،وهذا أمر مهم جدا غفل عنه بعض الناس مع أوالدهم ،إن كثي ار من الناس ال يهتمون
بأمور أوالدهم وال يوجهونهم الوجهة السليمة ويتركونهم مهملين ال ُيؤمرونهم بالصالة وال يوجهونهم
إلى خير ،بل ينشؤون على جهل وعلى أفعال غير حسنة ويخالطون األشرار ويهيمون في
الشوارع ويهملون دروسهم ،إلى غير ذلك من المضار التي ينشأ عليها كثير من شباب المسلمين
بسبب إهمال آبائهم ،وهم مسؤولون عنهم ألن اهلل حملهم مسؤولية أوالدهم ،قال " :مروا أبناءكم
بالصالة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" وهذا أمر
وتكليف لآلباء ،فالذي ال يأمر أبنائه بالصالة يكون قد عصى النبي  وفعل محرما وترك
واجبا عليه ألزمه به رسول اهلل  .وقال " :أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام
) (1أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب العلم ،باب فضل العلم.27/0
) (2فتح الباري ،البن حجر العسقالني.3/0
) (3فقه أحوال شخصية ،أ .د محمود السرطاوي ص 262وما بعدها ،ط ،0سنة 0998م.
) (4أخرجه اإلمام أبي داود في سننه ،في كتاب الصالة ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة ،243/0وأخرجه اإلمام
أحمد 087،081/2واللفظ له (طبعة دار الفكر) وقال األلباني :حسن صحيح ،صحيح أبي داود ،لأللباني
.045/0
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الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول والمرأة
راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو
مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"( ،)1بعض اآلباء ولألسف مشغول بأمور
دنياه وال يلتفت ألوالده وال يفرغ لهم شيئا من وقته وانما جميع وقته مخصص ألمور الدنيا وهذا
خطر عظيم كثر في بالد المسلمين وساءت بسببه تربية أوالدهم فأصبحوا ال يصلحون لدين وال
لدنيا"(.)2
وعلى اآلباء تعويد أبنائهم أداء الشعائر وهم صغار كشعيرة الحج كما ورد في السنة عن
ابن عباس" ،عن النبي  ،لقي ركبا بالروحاء ،فقال :من القوم قالوا :المسلمون ،فقالوا :من
أنت ،قال :رسول اهلل ،فرفعت إليه امرأة صبيا ،فقالت :ألهذا حج ،قال :نعم ولك أجر"(.)3
سادسا :العدل بين األبناء:
يجب على الوالدين أن يعدلوا بين أبنائهم ذكو ار أم إناثا والعدل يكون في كل شيء سواء
في األمور المادية كالعطاء أو في األمور المعنوية كالمحبة والعطف والمواساة ،فقد جاء في
علي أبي ببعض ماله ،فقالت أمي
السنة عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما قال" :تصدق َّ
عمرة بنت رواحة :ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل  ،فانطلق أبي إلى النبي  ،ليشهد على
صدقتي ،فقال له رسول اهلل  :أفعلت هذا بولدك كلهم ،قال :ال ،قال :اتقوا اهلل واعدلوا في
أوالدكم".
وفي رواية أخرى :عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما أنه قال" :إن أباه أتى به رسول اهلل
 فقال :إني نحلت أبني هذا غالما كان لي فقال :رسول اهلل  أكل ولدك نحلته مثل هذا،
فقال :ال فقال رسول اهلل  :فأرجعه".
وفي رواية ثالثة :قال" :أني نحلت أبني هذا غالم فقال :أكل بنيك نحلت قال :ال قال :فاردده"(.)4
أن ما يزرعه اآلباء
وختاما وبعد ذكر واجبات اآلباء ألبنائهم ال بد من التنويه إلى ّ
ويجتهدون عليه سيحصدونه في نهاية األمر ،إن كان خي ار فخير وان كان ش ار فشر ،قال تعالى:

ﮋﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ(.)5

) (1سبق تخريجه ص.71
) (2فتاوى المرأة المسلمة ،لمجموعة من العلماء ،رتبها أشرف بن عبد المقصود  937/0وما بعدها ،ط ،3سنة
0996م ،مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،وفتاوى نور على الدرب ،لصالح بن فوزان ص  005وما بعدها.
) (3أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب الحج ،باب صحة حج الصغير وأجر من حج به.401/2
) (4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة.96/3
) (5سورة الطور ،آية.20
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المبحث الثاني
حفظ النسل مقصد من مقاصد الشريعة
وفيه مطلبان:
المطلب األول :حفظ النسل من جانب الوجود.
المطلب الثاني :حفظ النسل من جانب العدم.
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تمهيد:
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق والتي ال تعدو ثالثة أقسام وهي
الضرورية والحاجية والتحسينية(.)1
والضروريات الخمسة التي تهدف الشريعة للمحافظة عليها هي الدين والنفس والنسل
والمال والعقل.
وحفظها يكون بما يقيم أركانها بمراعاتها من جانب الوجود ،وبما يد أر عنها ما يفسدها
بمراعاتها من جانب العدم.
وهذا المبحث يتناول حفظ النسل الذي هو أحد الضروريات الخمس والذي لو انعدم لم
يكن في العادة بقاء للنسل ،ويتناول حفظ النسل من جانبي الوجود والعدم.
المطلب األول
حفظ النسل من جانب الوجود
وذلك بالعمل على كل ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكثيره وقد اعتبرت الشريعة
أن النكاح هو الطريق الشرعي الوحيد إلنجاب النسل.
ّ
وقد اجتمع في النكاح دواعي الشرع ،والعقل ،والطبع( ،)2ودليل ذلك من القرآن والسنة
واإلجماع.

) (1الضرورية هي التي ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على
استقامة ،بل على فساد وفوت حياة واذا فقدت في الدين يكون فوت النجاة والنعيم ،ومثالها لقيام مصالح الدين
كالصالة المفروضة ،ومثالها لقيام مصالح الدنيا كتناول الغذاء الذي يتوقف عليه بقاء الحياة.

والحاجية هي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة
بفوت المطلوب ،فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في
المصالح العامة ،ومثالها في العبادات كالرخص المخففة ،بالنسبة للحوق المشقة بالمرض والسفر.
والتحسينية هي األخذ بما يليق من محاسن العادات ،وتجنب األحوال التي تأنفها العقول الراجحة ،ومثالها في
العبادات كستر العورة .الموافقات في أصول الشريعة ،ألبي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ،تحقيق

عبداهلل دراز 7/0وما بعدها ،ط ،7سنة2115م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بتصرف.
) (2المقاصد العامة ،ليوسف العالم ص  ،399بتصرف.
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أوال :من القرآن الكريم:
قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

()1

وقوله تعالى :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ(.)2
وجه الداللة من اآليتين:
جعل اهلل األزواج من جنس واحد حتى يحصل االئتالف وجعل بينهم مودة وهي المحبة،
الرفة ،فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها ،بأن يكون لها منه
والرحمة وهي أ
()3
ولد ،أو محتاجة إليه لإلنفاق ،أو لأللفة بينهما .
والنكاح نعمة كبيرة وآية عظيمة من آيات اهلل الدالة على كمال قدرته وعلمه المحيط.
قال تعالى:ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
فقد كان ألكثر الرسل أزواج وألكثرهم ذرية ،مثل نوح وابراهيم ولوط وموسى وداود
وسليمان وغير هؤالء عليهم السالم ،وصفة الرسالة ال تنافي اتخاذ الزوجة وانجاب النسل(،)5
فاألنبياء الذين كانوا قبل نبينا محمد  كانوا من جنس البشر ال من جنس المالئكة ،فإذا جاز
ذلك في حقهم فلما ال يجوز مثله في حق الرسول  ،ومن المشركين من عابوا رسول اهلل 
بكثرة الزوجات وقالوا :لو كان رسوال من عند اهلل لما كان مشتغال بأمر النساء ،بل كان معرضا
عنهن مشتغال بالنسك والزهد ،فأجاب تعالى عن ذلك باآلية السابقة(.)6
وقوله تعالى:ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌﮊ(.)7
وجه الداللة من اآلية:
نستدل من اآلية على أ ّن النكاح مشروع منذ آدم عليه السالم ولم تكن العالقة بين الرجل
والمرأة عالقة شيوع وفوضى بل كانت العالقة بينهما منظمة محكومة بقوانين ومواثيق منذ بداية
) (1سورة النساء ،آية.0
) (2سورة الروم ،آية.20
) (3تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.326/6
) (4سورة الرعد ،آية.38
) (5تفسير التحرير والتنوير ،063/03بتصرف.
) (6التفسير الكبير ،للرازي.51/01
) (7سورة النحل ،آية.72
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الخلق ،وقد امتن اهلل تعالى على عباده بأن خلق حواء من ضلع آدم ،وسائر النساء من نطف
الرجال والنساء ،ثم رزقهم باألوالد وأوالدهم ،واألحفاد امتداد لآلباء واألجداد وخلق لهم من أنفسهم
أزواجا وخلق لهم األبناء واألحفاد ليستمر نسلهم(.)1
ثانيا :من السنة النبوية المطهرة:
وعن أنس بن مالك

قال" :جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة

النبي  فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا :وأين نحن من النبي  قد غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر،
وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اهلل  فقال :أنتم الذين قلتم كذا
وكذا أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن
رغب عن سنتي فليس مني"(.)2
وجه الداللة من الحديث:
قوله  :وأتزوج النساء دليل على أ ّن الزواج سنة النبي  وأ ّن النكاح من سنن اإلسالم،
أن من ترك النكاح ارغبا عن سنة النبي  فهو مذموم مبتدع ،ألّنه
وأّنه ال رهبانية في شريعتنا ،و ّ
رغب عن سنة نبيه وطريقته( ،)3والنكاح يكون بطلب النساء بالوجه المشروع في الدين على سنة
النبي  أي الطريقة التي سلكها(.)4
وقد حث اإلسالم على النكاح والدوام عليه حتى ولو كانوا فقراء ومن أدلة ذلك "عندما
قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي  بينه وبين سعد بن الربيع األنصاري،
وعند األنصاري امرأتان ،فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله .فقال :بارك اهلل لك في أهلك
ومالك ،دلوني على السوق ،فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن ،فرآه النبي 
بعد أيام وعليه وضٌر( )5من صفرة ،فقال :مهيم( )6يا عبد الرحمن؟ فقال :تزوجت أنصارية قال
 :فما سقت ؟ قال :وزن نواه من ذهب .قال :أولم ولو بشاة" (.)7

) (1الفتوحات اإللهية ،للجمل.585/2
) (2سبق تخريجه ص.33

) (3شرح ابن بطال على صحيح البخاري ،علي بن خلف بن بطال ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،027/7
ط ،0سنة 2113م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (4سنن ابن ماجه.053/2
) (5أي تلطخ بشيء من الطيب األصفر ،لسان اللسان.743/2
) (6ما حالك وما شأنك ،لسان اللسان.579/2

) (7أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب قول الرجل ألخيه أنظر أي زوجتي شئت حتى
أنزل لك عنها.239/3
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وجه الداللة من الحديث:
علم الصحابيان بأهمية النكاح ،حيث أراد سعد بن الربيع أن يطلق إحدى زوجتيه
ليزوجها لصاحبه ،ومع عدم قبول عبد الرحمن لهذا العرض إال ّأنه سارع بالزواج من أنصارية
في غضون أيام بعد استق ارره في المدينة المنورة.
ثالثا :اإلجماع:
أجمعت األمة على مشروعية النكاح.
ويتضح مما سبق بيان أهمية النكاح و ّأنه:
 -1الوسيلة الشرعية الوحيدة إلنجاب النسل الصالح.
 -2وأن للرابطة الزوجية ضوابط ولعقد النكاح مكانة سامية حيث ُوصف في القرآن الكريم
بالميثاق الغليظ وذلك في قوله تعالى :ﮋﭫﭬ ﭭ ﭮﮊ(.)1
وجه الداللة من اآلية:
أي ما وثقتم به لهن على أنفسكم من عهد ،واقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم من
إمساكهن بمعروف ،أو تسريحهن بإحسان ،وقيل المقصود أخذتموهن بأمانة اهلل ،واستحللتهم
فروجهن بكلمة اهلل(.)2
 -3ولعقد النكاح خصائص تؤدي إلى حفظ النسل والذي هو مقصد من مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،منها التأبيد؛ ألن ذلك يحقق المقصود بصورة أسلم وأتم في رعاية األوالد
وتربيتهم ،فالنسل ال يمكن أن يصلح بعقد مؤقت الغرض منه مجرد قضاء شهوة ثم يفترق
الزوجان.
أن هذه المرأة
 -4ومن خصائص النكاح اإلعالن ،حتى ال يختلط بالزنا ،وليعلم الكل ّ
مقتصرة على هذا الرجل ،و ّأنه مسئو ٌل عنها متحم ٌل لجميع تبعات العقد.
 -5ومن خصائص النكاح عدم وجود المانع الشرعي لقيام هذا النكاح ،من نسب أو رضاع
أو مصاهرة.
فمقصد النكاح األصلي حفظ النسل من االنقطاع ،ومقصده التبعي ما يقصده اإلنسان
من منافع أخرى غير المقصد األصلي(.)3
) (1سورة النساء ،آية.20

) (2تفسير الطبري 657/3وما بعدها.
) (3المقاصد العامة ،ليوسف العالم ص 413وما بعدها ،بتصرف.
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وقد بين الشاطبي في موافقاته هذه المنافع ،كطلب السكن ،واالزدواج ،والتعاون على
المصالح الدنيوية واألخروية ،من االستمتاع بالحالل ،والنظر إلى ما خلق اهلل من المحاسن في
النساء ،والتجمل بمال المرأة ،أو قيامها عليه وعلى أوالده منها أو من غيرها أو إخوته ،والتحفظ
من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين ،واالزدياد من الشكر بمزيد النعم من اهلل
على العبد (.)1

) (1الموافقات ،للشاطبي.310/2
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المطلب الثاني
حفظ النسل من جانب العدم
حفظ النسل من جانب العدم يكون بمنع ما يقطعه أو يقلله أو يعدمه أو يأتي به بغير
الطريق المشروع ،وان المقاصد الشرعية وهي جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عنهم ال يتوصل
()1
أن المنفعة فقط في النكاح الشرعي فإن كل ما
إليها ّإال بأسباب تفضي إليها  .وحيثما عرفنا ّ
عداه مفسده ،وتفصيل ذلك كما يأتي:
الفرع األول :تحريم الزنا:
الزنا لغة :من زنى الرجل يزني زنى والمرأة تزاني ،وزنى أتى المرأة من غير عقد شرعي(.)2
الزنا اصطالحا:
إيالج حشفة أو قدرها في فرج محرم مشتهى طبعا بال شبهة( ،)3أي أن يجامع الرجل من
ال يحل له جماعها في فرجها(.)4
وحرم الزنا وكل عالقة جنسية بدون عقد نكاح ،حيث قال تعالى واصفا المؤمنين:
ُ
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ

()5

فقد رضى اهلل لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم ،وقد

حفظوا فرجوهم من الحرام فال يقعون فيما نهاهم اهلل عنه من زنى ولواط ،وال يقربون سوى

أزواجهم التي أحل اهلل لهم ،ومن تعاطى ما أحله اهلل له فال لوم عليه وال حرج ،وقوله :ﮋ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹﮊ فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته ،ﮋﭺ ﭻ ﭼﮊ فهم العادون
حدود اهلل ،المجاوزون ما أحل اهلل لهم ،إلى ما حرم عليهم(،)6وﮋﭼﮊ أي المعتدون(.)7
وهم بذلك ظالمون بتعديهم الحد الذي وضعه اهلل لهم إلى ما ال يحل لهم وقيل في تفسير

قوله تعالى :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ هذه طهارة الروح والبيت والجماعة ،ووقاية النفس
واألسرة والمجتمع ،بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حالل ،وحفظ القلوب من التطلع إلى

) (1أصول الفقه اإلسالمي أ.د .محمد مصطفى شلبي ص ،302ط ،4سنة 0983م ،الدار الجامعية ،بيروت.
) (2لسان اللسان ص ،558والمعجم الوجيز ص.294

) (3حاشية الجمل على شرح المنهج ،لسليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل ،579/7ط ،0سنة
0996م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
) (4موسوعة الفقه الميسر ،لحامد أحمد الطاهر ،398/2ط ،0سنة 2118م ،دار الفجر للتراث ،القاهرة.
) (5سورة المؤمنون ،آية.7-5
) (6تفسير الطبري.099/9

) (7تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.457/5
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غير حالل ،وحفظ الجماعة من انطالق الشهوات فيها بغير حساب ،ومن فساد البيوت فيها
واألنساب ،والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد؛ ألّنه
ال أمن فيها للبيت ،وال حرمة فيها لألسرة ،والبيت هو الوحدة األولى في بناء الجماعة ،إذ هو
المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ،والبد له من األمن واالستقرار والطهارة ،ليصلح محضنا
ومدرجا ،وليعيش فيه الوالدان مطمئنا كالهما لآلخر ،وهما يرعيان ذلك المحضن ومن فيه من
فراخ(.)1
وحرم اهلل سبحانه وتعالى الزنا تحريما مؤبدا وفي كل األحوال ووصفه بالسبيل السيء كما
أوعد مرتكب هذه الفاحشة بالعقاب في اآلخرة وأوجب عليه الحد في الدنيا من رجم أو جلد
وتغريب ،ويكون ذلك بمشهد المسلمين ،والزنا تعدي على أعراض المسلمين وسبب في فساد
األنساب باختالط المياه(.)2
والزنا محرم باإلجماع لقوله تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ(.)3
وجه الداللة من اآلية:
تدل اآلية السابقة على حرمة الزنا ،وحرمة كل ما يؤدي للزنا من تبرج وسفور واختالط

وخلوة وكل ما يثير الغريزة بوسيلة محرمة ،وقوله "ﮊ ﮋ" أي ال تقتربوا منه وال من مقدماته،

كاللمسة والقبلة والنظرة والغمزة ،والفاحشة هي الفعلة الظاهرة القبح" ،ﮑ ﮒ" ألّنه طريق أهل
معصية اهلل يوردهم للنار(.)4
وكما أوجب الشارع حفظ الفرج ،أوجب أيضا غض البصر عن الحرام ،ألن النظر الحرام

رسول الزنا ،قال تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮊ(.)5
وجه الداللة من اآليتين:
أمر اهلل تعالى عباده المؤمنين بغض البصر أي كفه عما حرم عليهم ،ويحفظون فروجهم
من أن يراها من ال يحل له رؤيتها ،بلبس ما يسترها عن أبصارهم ذلك أزكى لهم ،فإن غضها

) (1في ظالل القرآن ،لسيد قطب.2455/4
) (2تفسير القرطبي ،للقرطبي.253/01
) (3سورة اإلسراء ،آية.32

) (4تفسير القرآن الكريم ،د .عبد اهلل شحاته ،284/03دار غريب ،القاهرة ،بتصرف.
) (5سورة النور ،اآليتان 31و.30
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من النظر عما ال يحل النظر إليه وحفظ الفرج من أن يظهر ألبصار الناظرين أطهر لهم عند
اهلل وأفضل(.)1
والزنا ال خالف في كونه من الكبائر ألن المزاحمة على األبضاع تفضي إلى اختالط
األنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من اآلباء المفضي إلى انقطاع النسل ،وارتفاع النوع
اإلنساني من الوجود(.)2
ونظ ار لخطورة الزنا كانت العقوبة شديدة كما في قوله تعالى :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﮊ(.)3
وجه الداللة من اآلية:

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين أن يجلد كل منهما مئة جلدة ،وأما الثيب فقد دلت
السنة على رجمه ،ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما تمنعا من إقامة الحد عليهم وال يجوز لنا أن
نرحمهم من هذا الجانب ألن رحمته الحقيقية بإقامة حد اهلل عليه ،وأمر اهلل ليحضر عذاب
الزانيين جماعة من المؤمنين ليحصل بذلك الخزي لهم والزجر لغيرهم(.)4
عن أبي هريرة وزيد بن خالد قاال :كنا عند النبي  فقام رجل فقال :أنشدك اهلل إال
قضيت بكتاب اهلل فقام خصمه وكان أفقه منه فقال :اقض بيننا بكتاب اهلل وأذن لي قال :قل
قال :إن أبني كان عسيفا( )5على هذا فزنى بإمراته ،فافتديت منه بمائة شاه وخادم ،ثم سألت
رجاال من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال
النبي " :والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل جل ذكره المائة شاة والخادم رد ،وعلى
ابنك جلد مائة وتغريب عام ،واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ،فغدا عليها
فاعترفت فرجمها"(.)6
وذكر ابن القيم الحكمة في حد الزنا في قوله :ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر
المعاصي لما فيه من اختالط األنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين،
) (1تفسير الطبري.31/9

) (2التقرير والتحبير ،لمحمد بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج  ،044/3ط ،2سنة
0983م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
) (3سورة النور ،آية.2
) (4تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي ص .560
) (5أي أجي ار ،لسان اللسان ،البن منظور.074/2

) (6أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ،باب االعتراف بالزنا 078/4
وما بعدها.
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وفي هذا هالك الحرث والنسل ،فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هالك ذلك ،فزجر
عنه بالقصاص ليرتدع عن فعله من يهُم به ،ثم ذكر ابن القيم الحكمة من عدم قطع فرج الزاني
كما تقطع يد السارق في قوله :ثم إ ّن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس
مقصود الرب تعالى من تكثير الذرية وذريتهم فيما جعل لهم من أزواجهم ،وفيه من المفاسد
أضعاف ما يتوهم فيه من مصلحة الزجر ،وفيه إخالء جميع البدن من العقوبة ،وقد حصلت
جريمة الزنا بجميع أجزائه ،فكان من العدل أن تعمه العقوبة(.)1
ومن األضرار التي يسببها الزنا:
أن الولد ليس ولده ال يقوم بتربيته وال يستمر في تعهده وذلك
 -1اختالط األنساب ،ومن يعلم ّ
إضاعة للنسل.
 -2فتح باب المنازعات والحوادث ،فاإلقدام على الزنا يقابله الدفاع عن العرض وقد يؤدي ذلك
للقتل.
 -3امتهان المرأة ،فهي ليست مجرد قضاء للشهوة بل هي راعية البيت ومدبرة المنزل ومربية
األجيال ،وال تؤدي هذا الدور إال إذا كانت مختصة برجل واحد ،ال أن تكون مشاعا لكل
طامع.
 -4الزنا قضاء شهوة وهدر طاقة في غير موضعها ،واذا أنتج عنه نسل فهو غير مرغوب فيه،
وقد يؤدي ذلك لقتل هذا الجنين أو التخلي عنه في أحسن األحوال ،وذلك قتل للجنين وقتل
للجماعة التي ينشأ فيها.
 -5الزنا يلغي نظام األسرة الذي هو الجو الوحيد المالئم لتربية األطفال ورعايتهم نفسيا وبدنيا
واجتماعيا.
وكذلك ُحرم اللواط وأُعتبر جريمة منكرة تصطدم مع الفطرة وتعافها النفس وهو إهدار الطاقة
الجنسية في غير موضعها ويؤدي ذلك إلى قلة النسل حيث عزوف الرجال عن حرثهم الذي هو
طريق وحيد للنسل يمنع منه ويقلله ثم إّنه سبب ومدعاة النحراف زوجة من يمارس هذه الفاحشة
لعدم تحصينها منه.
أن األمة التي تتفشى فيها الفاحشة مصيرها االنحالل
وختاما فإن تاريخ البشرية أثبت ّ
()2
والهزيمة واالندثار ،والدول التي انتهت خير شاهد على ذلك .

) (1أعالم الموقعين عن رب العالمين ،البن قيم الجوزية 82/2وما بعدها ،سنة 0996م ،دار الكتب العلمية،

بيروت.

) (2تفسير القرآن الكريم ،د .عبد اهلل شحاته  284/03وما بعدها ،بتصرف .
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الفرع الثاني :تحريم القذف:
القذف لغة :القذف بمعنى الرمي من الفعل قدف بمعنى رمى ،وقذفهُ به رماهُ به (.)1
القذف اصطالحا :الرمي بزنا أو لواط(.)2
والقذف قد يكون بقدح بالنسب ونفيه ،والقذف جريمة حرمت بالكتاب والسنة واإلجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ(.)3
وجه الداللة من اآلية:
أي والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين ،فيرمونهن بالزنا ،ثم لم يأتوا على ما
رموهن به من ذلك بأربعة شهداء ُعدول ،يشهدون عليهن ّأنهم رأوهن يفعلن ذلك ،فاجلدوا الذين
رموهن بذلك ثمانين جلدة ،وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الذين خالفوا أمر اهلل ،وخرجوا من
طاعته ،ففسقوا(.)4
وتضمنت اآلية ثالثة أحكام في القاذف ،وهي جلده ،ورد شهادته ،وفسقه.
وعالقة حرمة القذف بمقصد المحافظة على النسل عالقة وثيقة ألن االتهام بالزنا أو نفي
النسب يلحق العار بالناس ويزعزع الثقة في عالقة النسب التي تقوم عليها جميع صالت القرابة،
فالحد للقاذف دليل كذبه ودليل براءة المقذوف( ،)5ويؤدي ذلك الستقرار العالقات االجتماعية
وزيادة ترابطها.
ودليل التحريم من السنة ّأنه  قال" :اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول اهلل وما
هن قال :الشرك باهلل والسحر وقتل النفس التي حرم اهلل إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت"(.)6

) (1لسان اللسان ص ،364والمعجم الوجيز ص.494
) (2موسوعة الفقه الميسر ،لحامد الطاهر.400/2
) (3سورة النور ،اآليتان  4و .5
) (4تفسير الطبري .265/9
) (5المقاصد العامة ،ليوسف العالم ص ،458بتصرف.

) (6أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ،باب رمي المحصنات
.085/4
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المبحث الثالث
سالمة النسل
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الفحص الطبي قبل ِّ
النكاح.
المطلب الثاني :الحرص على اإلنجاب.
المطلب الثالث :الرضاع الكامل لألبناء.
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المطلب األول
الفحص الطبي قبل ِّ
النكاح
المراد بالفحص الطبي هو القيام بالكشف على الجسم بكل الوسائل لمعرفة ما به من
مرض ،ويتم ذلك قبل عقد النكاح ،لمعرفة ما لدى الزوجين من أمراض قد يكون لها تأثير وراثي
على األبناء من أجل تجنب بعض المشاكل المتعلقة باألمراض الوراثية المعروفة كمرض
(الثالسيميا) على سبيل المثال ،مما يؤدي إلى سرعة تكسير كرات الدم الحمراء ،مما يسبب فقر
الدم ،ويرى الباحث ّأنه يجب تقديم النصيحة للمقبلين على النكاح بضرورة إجراء الفحص قبل
عقد النكاح حتى يتجنب الزوجان المشاكل الوراثية لألبناء والتي تنعكس على الزوجين وجميع
األبناء سلبا.
فالمعاناة جراء أي نتيجة سلبية مستقبلية معاناة لجميع أفراد األسرة دون استثناء ،وقد
يكون نتيجة الفحص ظهور أمراض وراثية كأمراض السكر والقلب ،وهذا البحث ال يتناول
التفاصيل ودقائق األمور من الناحية الطبية ،بل يتناولها بشكل عام.
إ ّن عدم االهتمام بموضوع الفحص الطبي قبل النكاح قد يؤدي إلى اإلصابة ببعض
األمراض النادرة والتي ال يصاب بها عادة إال من هو مؤهل لذلك ،وعليه ينصح بمنع النكاح
ويحذر الزوجان من اإلقدام على النكاح في حالة ثبوت نتائج طبية سلبية تدل
على هذه الشاكلةُ ،
على احتمال كبير لتوريث األمراض لألبناء ،وهذه األمراض تشمل األمراض النفسية ،واألمراض
العضوية.
فوائد الفحص الطبي قبل ِّ
النكاح:
 -1المحافظة على صحة النسل والذرية وهو أمر ضروري حث اإلسالم عليه.
 -2الكشف المبكر عن األمراض وعالجها إن كان ذلك ممكنا قبل فوات األوان.
 -3اطمئنان ومعرفة كال الزوجين بخلوهما من هذه األمراض المعدية أو األمراض الوراثية.
 -4الحد من انتشار وانتقال هذه األمراض لألطفال وبقائها في المجتمع اإلسالمي.
 -5حماية الزوجين من انتقال مرض معد من أحدهما لآلخر إذا كان أحدهما مريض بمرض
معدى.
 -6معرفة مدى قدرة الزوجين بدنيا ونفسيا على إتمام النكاح والمحافظة عليه بعد ذلك
واستق ارره وتحقيق االطمئنان ،وتوفير اإلحصان ،وضمان التعاون المتبادل بينهما.
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إن تجنب أسباب المرض والحرص على الوقاية منه يعمل غالبا على إنجاب أطفال
ّ -7
أصحاء( )1وهو من أهم غايات النكاح.
والفحص الطبي معمول به في محاكم غزة لمن يريد إتمام عقد النكاح ،وهو من أهم
متطلباته المعمول به في مجتمعنا(.)2
ويرى الباحث بأن يقدم النصح للمقدمين على النكاح؛ ألهمية هذه الفحوصات الطبية الشاملة
بحيث ال يقتصر الفحص على جانب ويغفل جوانب أخرى ،ويراعى المداومة على هذه
الفحوصات لفترة زمنية معينة يحددها الزوجان؛ للمحافظة على حالة صحية مستقرة لهما ،وتتم
هذه التوعية عبر المؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي ،فيتم
إرشاد المقبلين على النكاح لتحليل الدم وذلك لمعرفة الزمرة التي ينتسب إليها كالهما ،ويتوجب
على الزوجين أن يقد ار الحالة بناء على ما يشير به الطبيب الثقة ،وقبل الفحص يؤخذ بعين
االعتبار ّأنه عند اختيار الزوج والزوجة ،مراعاة معايير معينة لالختيار ،وعليهم البحث عن
الرجل السليم القوي والمرأة السليمة القوية من خالل السؤال عنهما وعن أحوالهما وكذلك البحث
عن أسرتيهما من حيث الصحة والمرض فالعرق دساس.

) (1الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه اإلسالمي ،دراسة علمية فقهية ،أ.د .علي محي الدين القره
داغي ،7/4سنة0425هـ ،قطر ،بتصرف ،والمالمح األساسية لألسرة في اإلسالم ،أ.د .محمد الهواري ص 3وما

بعدها2115 ،م ،المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث ،بتصرف.
) (2كما هو موضح في النموذج الملحق.
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المطلب الثاني
الحرص على اإل نجاب
قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ ( ،)1الرغبة في إنجاب الذرية رغبة فُ ِطر

اإلنسان عليها ،وقد تحول ظروف دون تحقيقها ألسباب ترجع للزوجين أو ألحدهما أو لظروف
خارجة عن إرادتهما ،وفي كل األحوال إ ّن السعي من أجل اإلنجاب يجب أن يكون وفق ضابط

شرعي ،لقوله تعالى :ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ(،)2
والخيرة أي الخيار يفعلونه أم ال(.)3

واألمثلة على ذلك من القرآن والسنة.
أوال :من القرآن الكريم:
قال تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮊ(.)4
وجه الداللة من اآلية:
يعني الذين يسألون اهلل أن يخرج من أصالبهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده ال شريك
له( ،)5وأراد تكثير الطائعين من األقربين من زوجاتهم وأبنائهم(.)6
قال تعالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ(.)7
وجه الداللة من اآلية :أي أرزقني من عندك ولدا وارثا ومعينا(.)8
قال تعالى :ﮋﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ(.)9

) (1سورة الكهف ،آية.46
) (2سورة االحزاب ،آية.36
) (3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،للسعدي ص.665
) (4سورة الفرقان ،آية.74

) (5تفسير ابن كثير.044/6
الدرر في تناسب اآليات والسور ،إلبراهيم عمر البقاعي  ،240/5ط ،3سنة 2116م ،دار الكتب
) (6نظم ُ
العلمية ،بيروت ،بتصرف.

) (7سورة مريم ،آية.5

) (8مختصر تفسير الطبري ،للصابوني .23/2
) (9سورة آل عمران ،آية.38
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وجه الداللة من اآلية:
دعا نبي اهلل زكريا في ذلك المكان حيث هو قاعد في المحراب أو في ذلك الوقت ،أن
يكون له ولد واستجاب تعالى له ورزقه بنبي اهلل يحيى عليهما السالم(.)1
ومن أجل الرغبة في اإلنجاب والعمل باألسباب دعا األنبياء والصالحون أن يهبهم اهلل
الذرية الطيبة الصالحة.
ثانيا :من السنة النبوية:
عن جابر قال" :كنت مع رسول اهلل  في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف
فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا برسول اهلل  قال :ما يعجلك ،قلت :إي حديث عهد
بعرس ،قال :فبك ار تزوجت أم ثيبا ،قلت بل ثيبا ،قال :فهال جارية تالعبها وتالعبك؟ قال :فلما
قدمنا ذهبنا لندخل فقال :أمهلوا حتى تدخلوا ليال أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد
المعنية قال :وحدثني الثقة أنه قال :في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد"(.)2
وجه الداللة من الحديث:
المراد بالكيس الجماع والعقل والمراد حثه  لجابر  على ابتغاء الولد وحرصه على
اإلنجاب (.)3

) (1الكشاف ،لمحمود بن عمر الزمخشري  ،359/0ط ،3سنة 0987م ،دار الريان للتراث ،القاهرة ،بتصرف.
) (2أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب طلب الولد.267/3
) (3المرجع السابق .267/3
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المطلب الثالث
الرضاع الكامل لألبناء
اهتم اإلسالم بالطفل منذ الوالدة ،وأثناء تطوره ونموه ،ولما كانت الرضاعة تشكل جزءا
مهما من الطفولة وجانبا من جوانب تربية الطفل وتغذيته في أول حياته ،فقد اعتنى بها اإلسالم
عناية فائقة وذكرت في القرآن الكريم ،والسنة النبوية المطهرة(.)1
قال تعالى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ(.)2
وجه الداللة من اآلية:
أي ولترضع الوالدات أوالدهن حولين كاملين ،وهذا األمر على وجه الندب ،أو على وجه
الوجوب إذا لم يقبل الصبي إال ثدي أمه ،أو لم توجد له مرضعة أو كان األب عاج از عن
استئجار مرضعة ،وألهمية الرضاع وردت هذه اآلية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية األطفال،
واالهتمام بشأنهم ،ألن الطالق يحصل به الفراق ،وقد يطلق الرجل زوجته ،ويكون لها منه طفل
ترضعه ،وربما أضاعت الطفل ،أو حرمته الرضاع انتقاما من الزوج ،وايذاء له في ولده ،لذلك
وردت هذه اآلية وذكرت مدة معينة إلتمام الرضاع ،وسواء كان الخطاب في اآلية للمطلقات أم
ل لوالدات مع بقاء الزوجية كان الحكم بالندب أو الوجوب توجب للطفل حقه في الرضاع سواء من
أمه أو من مرضعة أخرى(.)3
تعريف الرضاع لغة واصطالحا:
تعريف الرضاع لغة :رضع الصبي وغيره ير ِ
ضع ،وارتضع الولد أمه امتص ثديها أو
ُ
رضعها فهو راضع (.)4

) (1الرضاعة الطبيعية في العلم الحديث واالسالم ،لمحمد محمد عبد الهادي الفي ص  ،2ط ،2سنة ،2115
رفح ،بتصرف.
) (2سورة البقرة ،آية.233
) (3تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا  328/2وما بعدها ،ط ،2سنة 2115م ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

واألساس في التفسير ،لسعيد حوى  547/0وما بعدها ،ط ،4سنة 0993م ،دار السالم ،وتفسير القاسمي المسمى
محاسن التأويل ،لمحمد جمال الدين القاسمي  ،054/2ط ،0سنة 0997م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،والتفسير
الواضح ،لمحمد محمود حجازي  045/2وما بعدها ،ط ،01سنة 0986م ،دار التفسير ،الزقازيق ،والجواهر في
تفسير القرآن الكريم ،لطنطاوي جوهري المصري  247/0وما بعدها ،ط ،0سنة 2114م ،دار الكتب العلمية،

بيروت ،وتفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه ،لمحمد علي طه الدرة  551/0وما بعدها ،ط ،0سنة 2119م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.

) (4لسان العرب  025/8والمنجد ص.265
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تعريف الرضاع اصطالحا:
أي هو مص الرضيع من ثدي اآلدمية في مدة الرضاع(.)1
أوال :مذهب الحنفيةّ :عرف الحنفية الرضاع ب ّأنه مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص(.)2
بأنه وصول لبن المرأة لجوف رضيع(.)3
ثانيا :مذهب المالكيةّ :عرف المالكية الرضاع ّ
بأنه اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في
ثالثا :مذهب الشافعية :عرف الشافعية الرضاع ّ
معدة طفل أو دماغه(.)4
بأنه مص لبن أو شربه ونحوه ،ثاب من حمل من
رابعا :مذهب الحنابلة :عرف الحنابلة الرضاع ّ
ثدي امرأة( ،)5وتعريف آخر للحنابلة وصول لبن آدمية إلى جوف صغير حي(.)6
خامسا :مذهب الظاهرية:
عرف الظاهرية الرضاع بأنه ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط(.)7
الخالصة:
من خالل ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية في تعريف الرضاع
تبين للباحث أن الحنفية والظاهرية قصروا الرضاع على المص دون الوسائل األخرى لوصول
لبن المرأة إلى جوف الطفل ،والمالكية والشافعية والحنابلة لم يقصروا الرضاع على المص؛ بل
اعتبروا أن أي وصول للبن المرأة لجوف الطفل يعتبر رضاعا.
رأي الباحث وترجيحه:
وبالنظر في أقوال الفقهاء في تعريف الرضاع تبين للباحث أن تعريف المالكية هو
األرجح ألنه أوسع في اثبات الحرمة وحدد فيه وقت الرضاع.

) (1التعريفات ،للجرجاني ص.085
) (2والبناية شرح الهداية ،للعيني ،814/4رد المحتار ،البن عابدين.403/2
) (3بدائع الصنائع ،للكاساني.56/5

) (4األم ،للشافعي ،43/5ومغني المحتاج ،للخطيب الشربيني  ،545/3والبجيرمي على الخطيب ،لسليمان بن
محمد بن عمر البجيرمي ،426/4ط ،0سنة 0996م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
) (5كشاف القناع ،للبهوتي.445/5
) (6المبدع شرح المقنع ،إلبراهيم بن محمد بن مفلح ،تحقيق محمد حسن الشافعي  ،023/7ط ،0سنة 0997م،
دار الكتب العلمية  ،بيروت.

) (7المحلى ،البن حزم.7/01
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مدة الرضاع عند أصحاب المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية:
أوال :مذهب الحنفية:
وقع الخالف في المذهب إلى أقوال بالنسبة لمدة الرضاع.
قال أبو حنيفة :ثالثون شه ار ،ودليله قوله تعالى :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮊ(.)1
وجه الداللة من اآلية:
أن اهلل تعالى جعل علة التحريم فعل الرضاع قل أو كثر( )2وأثبت الحرمة بالرضاع
مطلقا ،أي دون التعرض لزمان االرضاع ،إال ّأنه قام الدليل على زمان ما بعد الثالثين شه ار
ليس بمراد ،فيعمل بإطالقه فيما وراءه.
وقوله تعالى :ﮋﯲ ﯳﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ( ،)3واالستدالل به من وجهين أحدهما

ّأنه أثبت لهما إرادة الفصال مطلقا عن الوقت ،وال يكون الفصال إال عن الرضاع ،فدل على بقاء
حكم الرضاع في مطلق الوقت إال أن يقوم الدليل على التقيد.
وقوله تعالى :ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ( ،)4أثبت لهما إرادة اإلسترضاع مطلقا عن

الوقت ،فمن ادعى التقيد بالحولين فعليه الدليل ،ألن اإلرضاع إنما يوجب الحرمة ،لكونه منبتا
للحم منش ار للعظم على ما نطق به الحديث ،ومن المحال عادة أن يكون منبتا للحم إلى الحولين،
ثم ال ينبت بعد الحولين بساعة لطيفة ألن اهلل تعالى ما أجرى العادة بتغير الغذاء إال بعد مدة
معتبرة؛ وألن المرأة قد ت لد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي سنتان ال يجوز أن
بد
تؤمر المرأة بفطامه؛ ألّنه يخاف منه الهالك على الولد إذ لو لم ُيعوض بغيره من الطعام فال ّ
وأن تؤمر بالرضاع ،ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد فدل على أن
أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة ابقاء حكم الرضاع
الرضاع بعد الحولين يكون رضاعا؛ إال ّ
بعد الحولين بستة أشهر ألّنه أقل مدة تغير الولد فإن الولد يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى
بغذائها ثم ينفصل فيصير أصال في الغذاء.

) (1سورة النساء ،آية.23
) (2البناية شرح الهداية ،للعيني.817/4
) (3سورة البقرة ،آية.233
) (4سورة البقرة ،آية.233
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أن مدة الرضاع ثالثة أعوام أي بعد الحولين سنة كاملة؛ ألّنه لما ثبت حكم
واعتبر زفر ّ
الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة األولى والثانية.
أن مدة الرضاع حوالن واستدال بقوله
واعتبر أبو يوسف ومحمد ّ

تعالى :ﮋ

         ﮊ( ،)1جعل تعالى الحولين الكاملين تمام
مدة الرضاع وليس وراء التمام شيء( ،)2واستدلوا بقوله تعالى :ﮋﭜﭝﭞﭟﮊ

( )3

ومدة الحمل أدناها ستة أشهر ،فيبقى للفصل حوالن ألنه تعالى قال :ﮋﭾ ﭿ ﮀﮊ( ،)4وال

رضاع بعد الفصال(.)5
مذهب المالكية:

أن مدة الرضاع ما كان في الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين(.)6
واعتبر المالكية ّ
ويرى المالكية أن الرضاع بعد االستغناء استغناء بينا ال ُيحرم ولو استغنى في الحولين ،وقول
آخر في المذهب أنه ُيحرم إلى تمام الحولين ،ولو حصل الرضاع بعد االستغناء بمدة قريبة أو
بعيدة(.)7
مذهب الشافعية:
أن تمام الرضاع مدته سنتين أي جعل تمام الرضاعة في الحولين ويدل
واعتبر الشافعية ّ
ذلك بأن الحكم بعد الحولين خالفه لما قبل الحولين.
ودليلهم قوله تعالى:ﮋﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ (.)8
وجه الداللة من اآلية:
جعل اهلل سبحانه وتعالى زمن الرضاع في الحولين فأفهم بأن الحكم بعد الحولين
بخالفه(.)9
) (1سورة البقرة ،آية.233
) (2بدائع الصنائع ،للكاساني 76/5وما بعدها ،والبناية شرح الهداية ،للعيني.801/4
) (3سورة األحقاف ،آية.05
) (4سورة لقمان ،آية.04

) (5البناية ،للعيني.849/4

) (6تبصرة الحكام ،البن فرحون  ،043/0وجواهر اإلكليل ،لآلبي  566/0وما بعدها ،وحاشية الدسوقي.790/2
) (7حاشية الدسوقي.790/2
) (8سورة البقرة ،آية.233

) (9البجيرمي على الخطيب.431/4
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قال النووي" :إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس
رضعات متفرقات صار الطفل ولدا لها في حكمين في تحريم النكاح وفي جواز الخلوة(.)1
مذهب الحنابلة:
العامين.

واعتبر الحنابلة أ ّن مدة تمام الرضاع عامين وال تثبت بالرضاع إال أن يرتضع في

دليلهم:
قوله تعالى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ(.)2
وجه الداللة من األية:
دليل تمام الرضاع بالحولين ّأنه عندهم لو ارتضع الطفل بعد الحولين بلحظة أو ارتضع
الخامسة كلها بعدهما لم يثبت التحريم ألن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد(.)3
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم" :أما قولنا فإن كان له أب أو أم فأراد األب فصاله دون رأي األم أو أرادت
األم فصاله دون رأي األب فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين كان في الفصال ضرر
بالصغير أو لم يكن ،فإن أرادا جميعا فصاله قبل الحولين فإن كان ال ضرر في ذلك على
الرضيع فلهما ذلك فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو ألنه ال
يقبل الطعام لم يجز لهما ذلك فلقول اهلل

 :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕﮊ ( ،)4ولقوله تعالى :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ ،وأما مراعاة
ضرر الرضيع فلما ذكرنا من قوله تعالى:ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫﮊ مع ما ذكرنا

مع هذه اآلية هناك ،وأما قولنا فإن أرادت األم أو األب التمادي على ارضاع الرضيع بعد
الحولين فلهما ذلك فألنه لم يأت نص بالمنع من ذلك وال بأن هذا من حقوق زوج إن كان لها
وهو صلة البنها وقد أوجد اهلل تعالى صلة الرحم فليس ألحد منعها مما أوجبه اهلل تعالى عليها
للثابت عن رسول اهلل ":ال طاعة في معصية"(.)5
) (1المجموع ،للنووي.318/09
) (2سورة البقرة ،آية.233
) (3المغني ،البن قدامة ،038/00وكشاف القناع ،للبهوتي ،445/5والمبدع شرح المقنع ،البن مفلح .023/7
) (4سورة البقرة ،آية.233

) (5المحلى ،البن حزم.340/01
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الخالصة:
من خالل ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية في مدة الرضاع تبين
أن مدة الرضاع عندهم:
للباحث ّ
عند اإلمام أبي حنيفة ثالثون شه ار ،وعند زفر من الحنفية ثالثة أعوام ،وعند المالكية
حولين أو ما قاربهما كالشهر والشهرين ،وعند الشافعية والحنابلة والظاهرية وأبي يوسف ومحمد
حولين كاملين.
رأي الباحث وترجيحه:
وبالنظر في أقوال الفقهاء في مدة الرضاع يرى الباحث ترجيح القول القائل إن مدة

الرضاع حولين كاملين لقوة أدلتهم وتحديد المدة بحولين نصا كما في قوله تعالى :ﮋ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ (.)1
حمل المرأة أثناء فترة الرضاع وأثره على صحة األم والرضيع والجنين:
إ ّن جماع الرجل زوجته وهي ترضع يقال له الغيل أو الغيلة( )2وايراده هنا لبيان أثره من
الناحية الصحية وأثر ذلك على صحة األم والجنين والرضيع على حد سواء.
وقد ورد ذلك في السنة النبوية المطهرة ومنها:
أ" -جاء رجل إلى رسول اهلل  فقال" :إني أعزل عن امرأتي ،فقال له رسول اهلل " :لم
تفعل ذلك؟" فقال الرجل :أشفق على ولدها ،أو على أوالدها ،فقال رسول اهلل " :لو
كان ذلك ضا ار ضر فارس والروم" (.)3

) (1سورة البقرة ،آية.233
) (2غيل :غال غيال وأغالت المرأة ولدها :أرضعته وهي حامل .الغيل :مص مفرد غيلة جمع أغيال :اللبن الذي
ِ
ُمه وهي ترضعه وكذا
ترضعه المرأة وهي حامل .الغيلة :اإلرضاع وقت الحبل وأضرت الغيلة بولد فالن إذا أتيت أ ُ
إذا حملت وهي ترضعه ،والغيلة االسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع ،مختار الصحاح
ص 487و المنجد في اللغة واألعالم ص ،564ط ،33سنة 0992م ،دار المشرق ،بيروت ،واكمال المعلم بفوائد
مسلم ،للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ،تحقيق محمد اسماعيل وأحمد الزيدي  ،596/4ط،0
سنة 2116م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (3أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ،وكراهة العزل
.514/2
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ب -حديث ُجدامة بنت وهب األسدية ّأنها سمعت رسول اهلل  يقول" :لقد هممت أن أنهي
عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم"(.)1
وجه الداللة من الحديث:
حرص الرسول  على صحة الولد الرضيع سبب همه أن ينهي عن الغيلة وأن ذلك
يكون كحالة فردية ثم بعد ذلك مالحظة الرسول  إ ّن الغيلة ال تؤثر على أمتين هما األعظم في
ذلك الزمان الفرس والروم ،فلذلك لم ينه الرسول  عن الغيلة باعتبار ّأنها حالة عامة لألمة في
مجموعها ،ولو نهى الرسول  عن الجماع أثناء الحمل لكان شاقا على األزواج ،ألن مدة
اإلرضاع عامين وهي مدة كبيرة ال تحتمل ،وحتى ال تتعارض مصلحة الزوجين وصحة الرضيع
والجنين ،ونظ ار لوجود وسائل مشروعة لتأجيل الحمل فباإلمكان تنظيم النسل بالمباعدة بين فترات

الحمل وذلك بتأجيله حتى تنتهي فترة الرضاع ،المنصوص عليها في قوله تعالى :ﮋ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮊ(،)2وقوله تعالى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ ( .)3وال يتم

ألن الحمل قد يفسد اللبن أو يوقفه والجمع بين الحمل
الرضاع ّإال بعدم الحمل في هذه الفترة ّ
واإلرضاع مشقة لألم مما يدل على جواز المنع المؤقت ،ومنع الحمل هنا يتطلب استخدام وسائله
المشروعة.
أن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية
وبالنظر لما يقوله الطب يتضح من علم األجنة ّ
تسعى لإللتصاق بجدار الرحم ،وهي مزودة بخاصية أكالة ،تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به
وتأكله ،فيتوارد دم األم إلى موضعها ،حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة من دم
األم الغني بكل ما في جسمها من خالصات وتمتصه لتحيا به وتنمو وهي دائمة االمتصاص
لمادة الحياة الذي يأتيها عن األم التي تتغذى لتصب هذا كله دما نقيا غنيا لهذا الجنين ،وكذلك
بالنسبة لتكوين عظام الجنين ،وفي الرضاع تعطي األم عصارة لحمها وعظمها في اللبن( )4حيث
يمكن أن يعطى للطفل وذلك لما فيه من الفائدة للطفل( )5فالرضيع
أن لبن األم هو أحسن لبن
ّ
ينمو وكذلك الجنين ينمو ويتغذى واجتماع الرضيع والجنين معا مرهقا وشاقا لألم فال يأخذ كل
واحد منهم حقه من األطراف الثالثة األم والرضيع والجنين ،فإذا ما تم الرضاع عامين كاملين
وأُجل الحمل لما بعد تمام الرضاع يرضع الطفل رضاعة صحية وترتاح األم ،ثم يأتي الحمل
الجديد بعد ذلك ليكون منفردا بتغذيته من األم.

) (1أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ،وكراهة العزل
.514/2
) (2سورة لقمان ،آية.04
) (3سورة البقرة ،آية.233

) (4في ظالل القرآن ،لسيد قطب ،3262/6بتصرف.
) (5فقه تربية األبناء ،لمصطفى بن العدوي ص ،288ط ،0سنة 2112م ،دار ابن رجب ،المنصورة.
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الفصل الثاني
أحكام تنظيم النسل
وفيه مبحثان:
المبحث األول :تعريف تنظيم النسل وأسبابه.
المبحث الثاني :حكم تنظيم النسل عند الفقهاء.
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المبحث األول
تعريف تنظيم النسل وأسبابه
وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف تنظيم النسل.
المطلب الثاني :أسباب تنظيم النسل ودوافعه.
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المطلب األول
تعريف تنظيم النسل
أوال :تعريف تنظيم النسل لغة:
أن اصطالح تنظيم النسل اصطالح مركب حديث يحتاج إلى
بداية تجدر اإلشارة إلى ّ

بيان معنى كل من اللفظين على حده.

تعريف التنظيم لغة :النظم :التأليف ،نظمه ينظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم .ونظمت
اللؤلؤ أي جمعته في السلك ،والتنظيم مثله ،ومنه نظمت الشعر ونظمته ،ونظم األمر على
المثل ،وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض ،فقد نظمته(.)1
ق والولد والذرية ،وتناسل بنو فالن إذا كثر أوالدهم ،وتناسلوا أي ولد
تعريف النسل لغة :الخل ُ
بعضهم من بعض(.)2

وهذه التعريفات اللغوية تعني تنظيم أو ضبط أو التحكم في النسل أو تنظيم الوالدة ،وكل
هذه المصطلحات الحديثة حلت محل كلمة العزل المعروفة عند العرب وعند الفقهاء القدامى،
وهي كلها تتعلق بمعنى واحد(.)3

( )0لسان العرب ،578/02والقاموس المحيط  ،080/4ومختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر
الرازي ص ،278سنة 0995م ،مكتبة لبنان ،بيروت.
( )2القاموس المحيط  272/2ولسان اللسان .604/0

( )3مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد  ،5ص  ،345سنة0988م
الكويت ،بتصرف.
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ثانيا :تعريف تنظيم النسل اصطالحا:
المراد بتنظيم النسل استعمال وسائل ال يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على
وظيفة جهاز التناسل بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان
أو من يثقان به من أهل الخبرة(.)1
ومن التعريفات المحدثة لتنظيم النسل تعريف مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي":تنظيم األسرة هو
قيام الزوجين بالتراضي بينهما وبدون إكراه باستخدام وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل الحمل بما
يناسب ظروفهما الصحية واالجتماعية واالقتصادية ،وذلك في نطاق المسؤولية نحو أوالدهما
وأنفسهما"(.)2
وخالصة التعريف االصطالحي لتنظيم النسل هو :التحكم في الحمل لفترة من الزمن ،ويقصد
به غالبا :المباعدة بين األحمال ،أي هو عدم تقارب الوالدات عند المرأة(.)3
ألفاظ ذات صلة بتنظيم النسل
العزل:
أوال تعريف العزل لغة:
ِ
عزل الشيء ِ
القوم:
يعزلُه عزال وعزلهُ فاعتزل وانعزل وتعزل :نحاه جانبا فتنحى و تعازل ُ
ِ
االنعزال نفُسه ،وعزل عن المرأة واعتزلها :لم يرد ولدها،
انعزل بعضهم عن بعض ،والُعزلةُ:
والعزُل :عزُل الرجل الماء عن امرأته إذا جامعها لئال تحمل ،وعزُل الماء لغير محله أي ِ
تعزلِه

) (1مجلة البحوث اإلسالمية ،لعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وآخرين ،العدد األول  ،004/2سنة 0975م،
السعودية.
) (2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،5ص،606
سنة0988م ،الكويت.

) (3مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،5ص،497
سنة0988م ،الكويت.
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ِ
عن إق ارره في فرج المرأة وهو محله ،وعزل عنها عزال لم يرد ولدها كاعتزالها .وع ِزل المجامعُ

قارب اإلنزال فنزع وأمنى خارج الفرج ،واعتزل المرأة بمعنى عزل عنها(.)1

ثانيا :تعريف العزل اصطالحا:
عرف الحنفية العزل ب ّأنه اإلنزال خارج الفرج(.)2
 -1مذهب الحنفيةّ :
عرف المالكية العزل :بعدم إنزال مائه فيها(.)3
 -2مذهب المالكيةّ :

عرف الشافعية العزل بأن ينزل بعد الجماع خارج الفرج(.)4
 -3مذهب الشافعيةّ :

عرف الحنابلة العزل بقولهم أن ينزع قبل اإلنزال ،فينزل خارج الفرج(،)5
 -4مذهب الحنابلةّ :
وجاء في الموسوعة الفقهية العزل عن الزوجة هو :أن يجامع الرجل حليلته ،فإذا قارب

اإلنزال نزع وأنزل خارج الفرج(.)6
الخالصة:
أن كلمتهم
وبالنظر في تعريفات أصحاب المذاهب الفقهية األربعة للعزل ،تبين للباحث ّ

اتفقت على ّأنه اإلنزال خارج الفرج لمنع الحمل.

وعالقة هذا التعريف بالتعريفات المحدثة كتنظيم النسل هي اشتراكها بالمضمون وهو تأجيل
الحمل لهدف ما.

) (1لسان العرب ، 441/00وتاج العروس.04/8

الدر المختار ،لمحمد بن علي بن محمد الحصفكي ،تحقيق عبد المنعم خليل ابراهيم ص ،097ط،0
)ّ (2
سنة2112م ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،وعمدة الرعاية ،اللكنوي.075/3

) (3شرح الزرقاني على الموطأ.399/3
) (4الغرر البهية ،لإلمام زكريا بن محمد األنصاري ،474/7ط ،0سنة 0997م ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
وأسنى المطالب في شرح روض الطالب .086/3

) (5المغني ،البن قدامة  ،611/9وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز ،للبغدادي.445/5
) (6الموسوعة الفقهية  ،8/24ط ،3سنة 2115م ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت.
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رأي الباحث وترجيحه:
أن
ويرجح الباحث تعريف الحنابلة للعزل ألّنه أدق وأشمل التعريفات ويرى الباحث ّ

خالصة تعريف العزل :هو حرص الرجل على أن يكون إنزاله للمني أثناء الجماع خارج فرج
المرأة لئال تحمل منه.

010

المطلب الثاني
أسباب تنظيم النسل ودوافعه
السبب األول :الحفاظ على صحة األم:
من أهم أسباب تنظيم النسل المحافظة على صحة األم من الحمل ،ألن عملية الوالدة
المتكررة تكون مجهدة لألم ،ولمنع ترهل عضالت بطن األم تحتاج لراحة بين والدة وأخرى لفترة
من الزمن قد تطول أو تقصر حسب حالة المرأة الجسدية ،ويتضح ذلك بالتجربة وبإخبار طبيب
ثقة ،وأمر تنظيم الوالدات مسألة تخص المرأة وزوجها ،وهما وحدهما مع الطبيب الثقة يقدرون
أن المباعدة بين فترات الحمل يقلل من احتمال اإلصابة
الحالة ومالبساتها وظروفها ،خصوصا ّ
ببعض األمراض التي لها عالقة بالحمل والوضع ،ويقي األم من التعرض للضغوط النفسية

بسبب توالي الحمل ،واالعتبار لصحة األم قبل الطفل أّنها األصل ثم بعد ذلك تأتي صحة األبناء
باعتبارهم الفرع ،فالشريعة تؤثر مصلحة األم على طفلها بحيث ال ينالها ضرر بسبب الطفل ،ثم

بعد ذلك يكون االهتمام بالطفل(.)1
السبب الثاني :الحفاظ على األبناء:
ومن أسباب تنظيم النسل المحافظة على األبناء من أن تسوء صحتهم بسبب توالي
الحمل دون ترك فترة كافية بين كل حمل وآخر ،فينشأ الطفل نشأة أفضل إذا كانت هناك مباعدة
بين فترات الحمل مما يقلل احتمال تعرضه للوفاة ،وسوء التغذية ،ووالدته بوزن أقل من الطبيعي،
ونظ ار ألن البحث في موضوع تنظيم النسل ،والذي يقصد به تنظيم الوالدات ،مرتبط بالزمن طال
أم قصر تأجيال أو تعجيال وذلك حسب المصلحة(.)2

) (1فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين وآخرين ص 470وما بعدها ،وفتاوى المرأة المسلمة ،لمحمد بن ابراهيم آل
الشيخ وآخرين ،658/0ط ،3سنة 0996م ،مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،وفتاوى المرأة الطبية ،للسيد بن احمد
ابن سيف ص 011وما بعدها ،ط ،0سنة 2117م ،مكتبة اإليمان ،المنصورة.
) (2فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ص 470وما بعدها ،وفتاوى المرأة المسلمة ،لمحمد بن
ابراهيم آل الشيخ وآخرين ،658/0ط ،3سنة 0996م ،مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،وفتاوى المرأة الطبية،
للسيد بن احمد ابن سيف ص 011وما بعدها ،ط ،0سنة 2117م ،مكتبة اإليمان ،المنصورة.
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ويرى الباحث لزوم التفصيل للفترة الزمنية المطلوبة للمباعدة بين الحمل والحمل الذي
يليه وذلك على النحو اآلتي:
إ ّن الفترة الزمنية للرضاع والمحددة بسنتين هي فترة تم ــام الرضاع التي أشارت إليهـ ــا اآلية القرآنية
وهي قوله تعالى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﮊ (.)1
وجه الداللة من اآلية:
أشارت اآلية الكريمة لمدة إرضاع الوالدات ،بأن يرضعن أوالدهن عامين كاملين ،وذلك
لمن أراد إتمام الرضاع للطفل( ،)2وفي اآلية خبر في معنى األمر ،أي وليرضع الوالدات أوالدهن
حولين كاملين ،وهذا األمر على وجه الندب ،أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إال ثدي
أمه ،أو لم توجد له مرضعة ،أو كان األب عاج از عن استئجار مرضعة(.)3
وااللتزام بإرضاع الطفل عامين كاملين دون أن يكون هناك حمل جديد أمر معتبر شرعا،
فالحمل فترة الرضاع قد يفسد اللبن ويضعف الولد ،ويجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك ،وال رضاع
بعد العامين غالبا(.)4
واالهتمام بالمباعدة بين فترات الحمل مدة عامين يعتبره الباحث الحد األدنى للفترة الزمنية
التي يحتاجها الطفل وأمه على حد سواء ،ألن تنظيم النسل على هذه الكيفية يعتبر جزء من
تنظيم حياة الطفل واألم ،بل يتعداه لباقي األبناء كونهم جميعا ،أي جميع أفراد األسرة بمن فيهم
األم واألب في مركب واحد ،ويجب أن تكون نظرتنا لذلك نظرة شمولية تتناول جميع الجوانب
والتي من أهمها الخشية على األبناء من أن تضطرب تربيتهم ،فعندما يتخذ الزوجان وباختيارهما
وقناعاتهما الخاصة وسائل مشروعة للمباعدة بين فترات الحمل وايقافه فترة العامين كحد أدنى
يمكنهما بذلك من تربية أبنائهما التربية الحسنة دون عسر ومشقة ،وال يتمكن الوالدان من تحقيق
ذلك غالبا في حالة الوالدات المتعاقبة التي ال تفسح مجاال الستشفاء األم ونقاهتها واعادة
استعدادها وتأهيلها نفسيا وجسديا لحمل آخر.
) (1سورة البقرة ،آية.233
) (2التفسير الواضح ،د .محمد حجازي.045/2

) (3األساس في التفسير ،لسعيد حوى  547/0وما بعدها ،بتصرف.
) (4تفسير القاسمي.054/2
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المبحث الثاني
حكم تنظيم النسل وصور وسائله عند الفقهاء
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :مذاهب الفقهاء القدامى في تنظيم النسل وأدلتهم.
المطلب الثاني :آراء الفقهاء المعاصرين في تنظيم النسل وأدلتهم.
المطلب الثالث :صور وسائل تنظيم النسل وحكمها الفقهي.
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المطلب األول
مذاهب الفقهاء القدامى في تنظيم النسل وأدلتهم
مصطلح تنظيم النسل مصطلح حديث ،لم يكن يتداوله الفقهاء القدامى والمصطلح الذي
كان يتداوله الفقهاء القدامى بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو منعه ألي سبب هو مصطلح
العزل ،وستبين الدراسة في هذا المقام حكمه عند المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية.
أوال :مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى أ ّن العزل مكروه إذا كان بغير رضا زوجته ،ألن الوطء عن إنزال سبب

لحصول الولد ،ولها في الولد حق ،وبالعزل يفوت الولد ،فك ّأنه سبب لفوات حقها.
وان كان العزل باإلذن ال يكره ،ألّنها رضيت بفوات حقها(.)1
دليلهم من السنة:

()2

ما روي عن جابر رضي اهلل عنه" :كنا نعزل على عهد النبي  والقرآن ينزل"
وحديث "كنا نعزل على عهد رسول اهلل  فبلغ ذلك نبي اهلل  ،فلم ينهنا"(.)3

وعن جابر رضي اهلل عنه "أن رجال أتى رسول اهلل  فقال :إن لي جارية هي خادمتنا
وسانيتنا( ،)4وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ،فقال :اعزل عنها إن شئت ،فإنه سيأتيها ما
قدر لها" فلبث الرجل ،ثم أتاه فقال :إن الجارية قد حبلت ،فقال" :قد أخبرتك إنه سيأتيها ما
ق ِّدر لها"(.)5

) (1بدائع الصنائع ،للكاساني ،604/3وعمدة الرعاية ،للكنوي.077/3
) (2أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب العزل.262/3
) (3أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب حكم العزل.512/2
) (4سانيتنا أي ساقيتنا التي تسقي لنا ،صحيح مسلم ،لإلمام مسلم.510/2

) (5أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب حكم العزل.510/2
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وجه الداللة من األحاديث:
وجه الداللة من األحاديث السابقة أ ّن الصحابة رضوان اهلل عنهم أجمعين كانوا يعزلون

بعلم الرسول  ولم ينكر عليهم الرسول  ذلك ،وكان القرآن يتنزل ولم يحرم العزل وقول
الرسول  اعزل عنها إن شئت ،دليل لجواز العزل( ،)1إذ أنه تركه على إرادته ومشيئته.
ثانيا :مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى ّأنه ال يعزل الرجل عن زوجته إال بإذنها سواء كان إذنها في العزل
()2

مجانا أو بعوض

أن المالكية يشترطون أن يكون العزل باإلذن ،أي إذن الزوجة سواء أذنت
أي ّ

بالعزل بمقابل مادي أم أذنت بالعزل بدون مقابل مادي ،أي يجوز مع الكراهة إن لم يكن هناك
حاجة واال فيجوز بال كراهة.
ثالثا :مذهب الشافعية:
وقع الخالف في حكم العزل عند الشافعية على رأيين :
الرأي األول :قال النووي" :يكره العزل لما روت جذامة بنت وهب قالت :حضرت رسول اهلل ،
فسألوه عن العزل فقال" :ذلك الوأد الخفي :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ"( ،)4()3وان كانت حرة فإن كان

بإذنها جاز ألن الحق لهما ،وان لم تأذن ففيه وجهان :أحدهما :ال ُيحرُم ألن حقها في االستمتاع
دون اإلنزال ،والثانيُ :يحرم ألنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه"(.)5

) (1كتاب اآلثار ،لإلمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ،تصحيح وتعليق أبو الوفا ص  ،055دار
الكتب العلمية ،بيروت ،وبدائع الصنائع ،للكاساني  ،604/3وتبيين الحقائق ،لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي،
شرح كنز الدقائق للنسفي ،تحقيق أحمد عزو عناية  ،597/2ط ،0سنة2111م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

) (2شرح الزرقاني 399/3والتفريع ،لعبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري  ،46/2ط ،0سنة0987م ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت.
) (3سورة التكوير،آية. 8
) (4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه ،في كتاب النكاح ،باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة
العزل.514/2

) (5المجموع ،للنووي ،010/08وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي.9/9
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ورأي ثاني للشافعية :ذهب إلى إباحة العزل(.)1
دليلهم:
حديث جابر ": كنا نعزل على عهد النبي  والقرآن ينزل"(.)2
وجه الداللة من الحديث:
أن الصحابة رضوان اهلل عنهم كانوا يعزلون وكان القرآن ينزل ولم يحرم العزل ولم يشترط
رضا الزوجة إلباحته( ،)3وذكر اإلمام الغزالي في إحيائه أ ّن من آداب الجماع أن ال يعزل ،بل ال
يسرح إال إلى محل الحرث وهو الرحم لحديث ..." :ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إال هي

كائنة" ( ،)4ومع أنه مباح عندهم إال أ ّن فيه ترك فضيلة وترك األولى ،ويستدل اإلمام الغزالي

بعدم الكراهية بقوله" :إن إثبات النهي إنما يمكن بنص ،أو قياس على منصوص ،وال نهي ،وال

أصل يقاس عليه ،بل هنا أصل يقاس عليه ،وهو ترك النكاح أصال ،أو ترك الجماع بعد النكاح،
أو ترك اإلنزال بعد اإليالج ،فكل ذلك ترك لألفضل وليس بارتكاب نهي ،وال فرق إذ الولد يتكون
بوقوع النطفة في الرحم ،ولها أربعة أسباب :النكاح ثم الوقاع ثم الصبر إلى اإلنزال بعد الجماع
ثم الوقوف لينصب المني في الرحم ،وبعض هذه األسباب أقرب من بعض ،فاالمتناع عن الرابع
كاالمتناع عن الثالث ،وكذا الثالث كالثاني ،والثاني كاألول ،وليس هذا كاإلجهاض والوأد ،ألن
ذلك جناية على موجود حاصل(.")5
رابعا :مذهب الحنابلة:
أن العزل مكروه إن لم تكن هناك حاجة ومع الحاجة فيجوز بال كراهة
ذهب الحنابلة إلى ّ

ألن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة.

) (1الغرر البهية ،لألنصاري.474/7
) (2سبق تخريجه ص.016
) (3الغرر البهية ،لألنصاري .474/7

) (4أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب النكاح ،باب حكم العزل .499/2
) (5إحياء علوم الدين ،للغزالي  ،001/2وحواشي الشرواني والعبادي .9/9
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دليلهم:
حث النبي  على تعاطي أسباب الولد كما في قوله " :سوداء ولود خير من حسناء
عقيم"(.)2()1
ويحرم العزل عندهم بدون إذن الزوجة(.)3
لحديث" :نهى رسول اهلل  أن يعزل عن الحرة إال بإذنها(.")4
وجه الداللة من الحديث:
أن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز العزل إال بإذنها( ،)5والنهي في
ّ

الحديث للتحريم غير أنه يجوز العزل عن الزوجة بإذنها كما بين ذلك عليه الصالة والسالم.

ويجوز العزل عندهم لحاجة ،قال ابن قدامةّ :إال أن يكون في دار الحرب فتدعو الحاجة الي
الوطء فيطأ ويعزل(.)6
خامسا :مذهب الظاهرية:
حرم.
أن العزل ا
ذهب الظاهرية إلى ّ

) (1أخرجه اإلمام الطبراني في المعجم الكبير ،406/09وقال الحافظ الهيتمي عنه في مجمع الزوائد :رواه
الطبراني ،وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف ،مجمع الزوائد ،لعلي بن أبي بكر الهيتمي ،تحقيق حسام الدين

القدسي ،258/4سنة 0994م ،مكتبة القدس ،القاهرة.
) (2المغني ،البن قدامة .611/9
) (3الروض المربع ،للبهوتي ص ،326والمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،لمجد الدين ابي

البركات ابن تيمية  ،40/2دار الكتاب العربي ،بيروت ،و ودليل الطالب لنيل المطالب ،لمرعي بن يوسف
الكرمي الحنبلي ص ،423مؤسسة الرسالة ،بيروت.

) (4أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه ،في كتاب النكاح ،باب العزل  ،083/2وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف،
انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،لمحمد ناصر الدين األلباني ،71/7ط ،2سنة 0985م،
المكتب اإلسالمي ،بيروت.

) (5المغني ،البن قدامة .612/9
) (6المرجع السابق .611/9
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دليلهم:
حديث جدامة بنت وهب األسدية قالت" :حضرت رسول اهلل  في أناس فسألوه عن
العزل؟ فقال رسول اهلل  :ذلك الوأد الخفي" وقرأ:ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﮊ"(.)2()1
أن خبر جدامة ناسخ لجميع اإلباحات باعتبار ّأنها قبل البعثة ألّنه إذا
واعتبر الظاهرية ّ

أخبر عليه الصالة والسالم ّأنه الوأد الخفي والوأد محرم ،فقد نسخ اإلباحة المتقدمة بيقين ،وقد

جاءت اإلباحة للعزل صحيحة قبل ذلك.
واستدلوا من األثر:

بأنه صح المنع عن ابن عمر فقد روي ّأنه كان ال يعزل وقال :لو علمت أحدا من ولدي

يعزل لنكلته( ،)3واألثر يدل على ّأنه ال يجوز العزل ألن ابن عمر توعد من يفعله بالتنكيل وال

يكون التنكيل ّإال في شيء محرم (.)4

ونوقش رأي ابن حزم بأن دعوى النسخ تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين
عن اآلخر ،أي تأخر حديث اإلباحة وتقدم حديث ُجدامة ،واستبعد ابن القيم حدوث ذلك وأورد
اتفاق عمر وعلي رضي اهلل عنهما على ّأنها ال تكون موءودة حتى تمر عليها األطوار

السبع(.)6()5

) (1سورة التكوير،آية. 8
) (2سبق تخريجه.

) (3ورد في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ّأنه كان يضرب بنيه على العزل أي ينهى عنه ،أخرجه
اإلمام البيهقي في كتاب النكاح  ،باب من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه فيه وما روي في كراهته ،السنن
الكبرى.377/7

) (4المحلى 71/01وما بعدها.
) (5أي األطوار وهي كما في اآليات التي يبين فيها اهلل تعالى أطوار الخلقة ،فقال تعالى :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ سورة المؤمنون ،اآليات.04،03،02
) (6زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن قيم الجوزية ،تحقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط 045/5
ط ،27سنة0994م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،بتصرف.
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الخالصة:
من خالل ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية األربعة والظاهرية تبين للباحث.
أن الحنفية والمالكية ورأي للشافعية يجيزون العزل بال كراهة إذا كان بإذن الزوجة واذا
كان للحاجة عند الحنابلة ويكره في رأي للشافعية وعند الحنابلة إن لم تكن هناك حاجة ويحرم
عند الظاهرية وبدون إذن الزوجة عند الحنابلة.
رأي الباحث وترجيحه:
يرى الباحث ما يراه الشافعية الذين أباحوا العزل لما أوردوه من حجة ،ولحديث جابر
رضي اهلل عنهما لما له من وجه داللة واضحة في إباحة العزل.
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المطلب الثاني
آراء الفقهاء المعاصرين في حكم تنظيم النسل وأدلتهم
تعددت آراء الفقهاء المعاصرين في حكم تنظيم النسل على النحو التالي:
 -1رأي الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر األسبق" :العمل على منع الحمل منعا مؤقتا
يمكن األم من إرضاع الطفل إرضاعا كامال نقيا ،وقد حددت الشريعة اإلسالمية مدة
ّ
الرضاع بحولين قال تعالى :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﮊ

()1

وبمنع الحمل في ذلك الوقت تستريح األم ،وتستعيد ما فقدت من قوتها

بسبب الحمل وعناء الوضع ،وتتفرغ بهمة ونشاط لتربية الولد وانمائه بلبن نقي بعيد عن
التأثر بما سماه النبي  غيال يدرك الفارس على فرسه فيدعثره"(.)2
 -2رأي أ.د حسن الشاذلي(:)3
"إن منع الحمل ،أو تنظيم ،فتراته هو حق شخصي للزوجين معا ،فهما اللذان يقررانه،
وهما اللذان يتحكمان فيه ،طبقا لما تقتضيه مصلحتهما ،ما دامت هذه المصلحة أم ار يقره
الشرع ويرضى عنه"(.)4
أن تنظيم األسرة أو النسل جائز شرعا
 -3أري د .محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر األسبقّ " :
وعقال متى كانت هناك أسباب تدعو إليه وهذه األسباب يقدرها الزوجان حسب

ظروفهما"(.)5

) (1سورة البقرة ،آية.233
) (2اإلسالم عقيدة وشريعة ،لمحمود شلتوت ص ،202ط ،00سنة 0983م ،دار الشروق ،بيروت.
) (3هو األستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي ،مواليد النخيلة ،محافظة أسيوط ،سنة 0924م ،مصر.
) (4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،5ص ،035سنة
0988م،الكويت.

) (5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،5ص ،053سنة
0988م ،الكويت.
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 -4رأي الشيخ الفوزان(" :)1استعمال حبوب تأخير الحمل فال بأس به إذا احتاجت المرأة إليه،
إذا كانت صحتها ال تتحمل توالي الحمل المتقارب ،أو كان الحمل يضر بطفلها الذي
ترضعه ،وكانت الحبوب ال تقطع الحمل واّنما تؤخره ،فال بأس بذلك بقدر الحاجة،
ويكون ذلك بعد مراجعة الطبيب المختص"(.)2

 -5يرى أ .د .وهبة الزحيلي" :يكره العزل باالتفاق بغير رضا المرأة ،ألّنه يفوت حصول الولد،
حق ،وبالتراضي هو جائز ،لقول جابر" :كنا نعزل على عهد النبي  ،والقرآن
ولها فيه ّ

ينزل" ( ،)3وفي رواية اإلمام مسلم" :كنا نعزل على عهد رسول اهلل  فبلغ ذلك نبي اهلل
()4
أن النبي  سئل عنه ،فقال" :ذلك الوأد الخفي،
 ،فلم ينهنا"  ،ودليل كراهية العزلّ :

وهي:ﮋﭭ ﭮ ﭯﮊ" (.)7()6()5
 -6رأي د .محمد سعيد البوطي:
"يجوز العزل عن الزوجة ،إذا كان برضاها ،و إذا كان بغير رضاها ال يجوز عندهم،
ويشترط أن ال يستتبع أي وسيلة من وسائل المنع ضر ار بأحد الزوجين ،ويقاس على العزل كل ما
يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحمل"(.)8
 -7رأي اللجنة الدائمة لإلفتاء في المملكة العربية السعودية عن حكم استعمال بعض العقاقير
مثل حبوب منع الحمل وكان الجواب على النحو اآلتي" :أخذ األدوية من حبوب وغيرها

) (1هو صالح بن فوزان بن عبد اهلل آل فوزان ،عضو اللجنة الدائمة لإلفتاء وعضو هيئة كبار العلماء،
السعودية.
) (2فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ص ،470ط ،0سنة2113م ،دار الفجر للتراث ،القاهرة.
) (3سبق تخريجه ص.017
) (4سبق تخريجه ص.016
) (5سورة التكوير ،آية.8
) (6سبق تخريجه ص.017
) (7الوجيز في الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي  ،52/3ط ،0سنة2115م ،دار الفكر ،دمشق.

) (8مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة ،لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي عدد ،5ص ،078سنة0988م،
الكويت.
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لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفا ال تقوى معه على أن تتابع
الحمل بل يضرها ذلك فال حرج فيه ،وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم"(.)1
الخالصة:
بالنظر في آراء الفقهاء المعاصرين حول تنظيم النسل خلص الباحث إلى األتي:
 -1إباحة تنظيم النسل بعدم الحمل مدة الرضاع ،أي عامين كاملين.
 -2أن يكون الباعث على تنظيم النسل باعث مشروع كأن تكون المرأة ال تتحمل توالي
الحمل ،أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه ،وأن ال يكون الباعث باعث
اقتصادي.
 -3أن يكون تنظيم النسل باتفاق الزوجين معا.
 -4أن تكون وسائل منع الحمل -من أجل تنظيم النسل -وسائل مشروعة ،وأن يكون
مفعولها مؤقتا.
وأورد هنا بعض ق اررات مجلس مجمع الفقه اإلسالمي:
 -1الشريعة تشجع على صيانة النسل من الضعف وتعمل على دفع الضرر الذي يلحق اإلنسان
في حياته ويتطلب ذلك نسل يكون له الدور الريادي في البناء وتحقيق الحياة الكريمة
لألجيال الحاضرة والقادمة.
يمكن الوالدان من االهتمام باألبناء ورعايتهم اجتماعيا وصحيا
 -2تنظيم وضبط اإلنجاب
ّ
ونفسيا وبالتالي تنشئتهم وتربيتهم التربية اإلسالمية المنشودة .

 -3يجوز التحكم المؤقت في اإلنجاب وايقافه لمدة معينة من الزمان ،إذا دعت حاجة معتبرة
شرعا ،بحسب تقدير الزوجين من تشاور وتراض ،بشرط أن ال يترتب على ذلك ضرر
وتكون الوسيلة مشروعة ،وأن ال يكون فيها اعتداء على حمل قائم(.)2

) (1خالصة الكالم في أحكام علماء البلد الحرام ص.235

) (2من ق اررات مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمر الخامس بالكويت من  01إلى  05ديسمبر
سنة 0988م ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ص 418وما بعدها ،بتصرف.
003

رأي الباحث:
والذي يراه الباحث هنا ضرورة تبيين األفضل للنساء بشكل عام وليس بشكل خاص؟ وأن
المباعدة بين فترات الحمل في الحكم الغالب للنساء أفضل لهن ،أما إذا كان منع الحمل لضرورة
محققة ككون المرأة ال تلد والدة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية إلخراج الولد أو
كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ،فإّنه ال مانع حينئذ من تنظيم النسل بتأخير الحمل

عمال بما جاء في األحاديث الصحيحة وما ُروي عن جمع من الصحابة رضوان اهلل عليهم من
جواز العزل

()1

وهم :علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس

والحسن بن علي وخباب بن األرت رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين(.)2

) (1مجلة البحوث اإلسالمية  ،028/2العدد  ،0سنة 0975م ،السعودية.
) (2شرح فتح القدير ،البن الهمام ،378/3والمغني ،البن قدامه.610/9
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المطلب الثالث
وسائل تنظيم النسل وحكمها
وسائل تنظيم النسل لها عدة صور منها:
 -1وسائل تقليدية وهي:
أ -العزل :وهو أن ينزع إذا قرب اإلنزال فينزل خارج الفرج وقد سبق بيان حكمه(.)1
ب -الرضاعة الطبيعية :وهي وسيلة ناجحة لمنع الحمل في الفترة التي تلي الوالدة(.)2
ّإال ّأنها وسيلة غير مضمونة ألّنها فعالة عند بعض النساء دون البعض اآلخر.

ج -فترة األمان ويتم فيها حساب فترة الخصوبة من أيام الدورة الشهرية ويتجنب الجماع
فيها ،وهي طريقة غير مضمونة النتائج لصعوبة التزام الزوجان بتجنب الجماع في
أوقات معينة وحساب ذلك كل شهر(.)3
 -2وسائل حديثة:
أ -وسائل هرمونية :كأقراص منع الحمل عن طريق الفم ،وقد يكون لها آثار جانبية ،مثل
الغثيان والصداع وآالم الثدي ،وهي وسيلة منتشرة على نطاق واسع.
ب -وسائل ميكانيكية :كالعازل الطبي والحاجز المهبلي واللولب.
ج -وسائل كيميائية :منها كريمات ومراهم وأقراص فوارة قاتلة للحيوانات المنوية.
ويراعى توفر شروط معينة لوسائل تنظيم النسل منها:
أ -أن يكون لدى الزوجين المعلومات الكافية عن الوسيلة المراد استعمالها.
ب -أن تكون بتوجيه من الطبيب المختص.
ج -يراعى طرق حفظها وتاريخ صالحيتها.
أن الشائع في تنظيم النسل أن يكون من طرف الزوجة وحدها باستعمال الوسائل
ويالحظ ّ

أن طبيعة المشاركة في تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية توجب على الرجل
المتعددة ،إال ّ

) (1سبق بيان حكمه في المطلب األول والثاني من هذا المبحث.

) (2المغني ،البن قدامة ،611/9وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز ،للبغدادي.445/5
) (3مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،253السنة  ،22ص ،64سنة 2118م ،و ازرة األوقاف ،الكويت.
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المشاركة في استعمال وسائل التنظيم ومن أهمها العزل أو استعمال الواقي الذكري ،علما بأن
وسائل الرجل ليس لها أعراض جانبية خالفا لوسائل المرأة.
ويقاس حكم استعمال هذه الوسائل على حكم العزل عند الفقهاء جوا از وكراهية وتحريما(.)1
وسائل تنظيم النسل عند الفقهاء القدامى وحكمها الفقهي:
مذهب الحنفية :يجوز للمرأة سد فم رحمها منعا من وصول ماء الرجل إليه ألجل منع الحمل،
فإن العزل مانع عن حدوث الولد( ،)2وذلك بإراقة مائه خارج فرج المرأة (.)3
أما الرجل فيعزل ّ
مذهب المالكية :وسيلة التنظيم بالنسبة للرجل العزل أي عدم إنزال مائه فيها ،وبالنسبة للمرأة أن
تجعل في الرحم خرقة ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم( ،)4ويتم ذلك بإذن الزوجة.
مذهب الشافعية :جواز استعمال دواء يسكن الشهوة دون أن يقطعها باألصالة؛ ألّنه قد يضطر

إليها بعد ذلك فيندم لفوات ذلك في حقه(.)5

فإن قطع الشهوة بالكلية حرم ،وان لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره(.)6
مذهب الحنابلة :يعزل وجوبا إن حرم نكاحه لظروف معينة وان لم يحرم وكره نكاحه يعزل
استحبابا ( ،)7وال يطأ زوجته إن كانت معه في دار الحرب حتى ال تنجب ولدا يستعبد ،واألسير
ليس له التزوج ما دام أسي ار(.)8

) (1يراجع المطلبان األول والثاني لمبحث حكم تنظيم النسل.
) (2عمدة الرعاية ،للّكنوي.076/3

) (3تبيين الحقائق ،للزيلعي 597/2وما بعدها  ،ورد المحتار ،البن عابدين .391/2
) (4شرح الزرقاني.399/3

) (5البدر التمام ،البن حجر العسقالني ،332/3بتصرف.
) (6حاشية إعانة الطالبين ،للدمياطي البكري ، 435/3وحاشية الجمل .253/
) (7يراجع المطلب األول لمبحث حكم تنظيم النسل.
) (8شرح منتهى اإلرادات ،لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي  ،387/3ط ،0سنة 2115م ،دار الكتب

العلمية ،بيروت ،ومنار السبيل في شرح الدليل ،إلبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ،تحقيق أيمن بن محمد

ابن عرفة  ،93/2المكتبة التوفيقية ،القاهرة.
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الخالصة:
بالنظر في وسائل منع الحمل عند الفقهاء القدامى يجد الباحث أن الوسائل عندهم
بالنسبة للرجل هي العزل ،وبالنسبة للمرأة فمذهب الحنفية والمالكية أن تسد المرأة رحمها بخرقة أو
ما شابه لمنع وصول ماء الرجل إليها ،وذهب الشافعية الستعمال دواء يسكن الشهوة للمرأة كما
للرجل ،ولم يتطرق الحنابلة فيما اطلعت عليه من كتبهم لوسائل المرأة في المنع بل اقتصر األمر
على العزل للرجل.
وسائل تنظيم النسل عند الفقهاء المحدثين وحكمها الفقهي:
 -2استعمال حبوب منع الحمل لتنظيم النسل:
ُسئِل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم استعمال حبوب منع الحمل لمرأة متزوجة ولها

أطفال ولمدة سنتين بغير إذن زوجها فأجابها" :الواجب عليك السمع والطاعة وال تستعملي
الحبوب إال بعلمه وال ينبغي لك استعمال الحبوب حتى لو أذن ،ينبغي طلب الولد ،الذرية فيها
خير عظيم عليكم بطلب الولد واصبري وأبشري بالخير لعل اهلل يرزقكم أوالدا صالحين ينفعونكم
في الدنيا واآلخرة وال تيأسوا وأحسنوا الظن باهلل وال تستعملي الحبوب ولو جاءكم عشرة من الولد
أبشروا بالخير إن شاء اهلل لعل اهلل أن يجعلهم صالحين ينفعونكم في الدنيا واآلخرة"(.)1
و ُسئِل الشيخ الفوزان عن حكم استعمال حبوب منع الحمل بغرض الحفاظ على تربية

األبناء الصغار ،فأجاب:

أن
"ال يجوز استعمال حبوب منع الحمل ّإال في حالة الضرورة ،وذلك إذا قرر األطباء ّ

الحمل يسبب موت المرأة ،أما استعمال حبوب تأخير الحمل فال بأس به إذا احتاجت المرأة إليه
إذا كانت صحتها ال تتحمل توالي الحمل المتقارب ،أو كان الحمل يضر بطفلها الذي ترضعه
وكانت الحبوب ال تقطع الحمل واّنما تؤخره فال بأس بذلك بقدر الحاجة ،ويكون ذلك بعد مراجعة

الطبيب المختص"(.)2

) (1فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ص.470
) (2المرجع السابق ص.470
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ورأي أ .د .حسن علي الشاذلي أ ّن:

"وسائل منع الحمل التي يترتب عليها منع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة- ،سواء كانت

في صورة العزل ،وهي الصورة المنصوص عليها ،أو في صورة شبيهة بذلك -يرى جمهور
الفقهاء صحة استخدامها إذا كان ذلك باتفاق الزوجين ،وكان الباعث عليه مشروعا ،أما إذا
كانت الوسيلة لمنع الحمل يبدأ عملها بعد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة فإن ذلك ال يجوز
شرعا"(.)1
 -2استعمال اللولب.
اللولب (األجهزة الرحمية لمنع الحمل) :وهي أجهزة رحمية تستخدم لمنع الحمل على
شكل لولب ،ووظيفتها :منع وصول الحيوانات المنوية إلى قناة الرحم ،وتقليل قدرتها على
التلقيح.
قال د .محمد خالد منصور" :حكم وسائل منع الحمل المؤقت الحديثة ينبغى أن يكون
مقاسا على حكم العزل ،من حيث الجواز ،والحرمة؛ ألن هذه الوسائل تشترك مع العزل في منع
الحمل مؤقتا ،وذلك بمنع وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة ،مع اختالف طرق ووسائل منع
الحمل ،وعليه فيجوز استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة إذا كان ثمة سبب للمنع يؤدي بالمسلم
إلى الحرج والمشقة"(.)2
رأي مجمع الفقه اإلسالمي:
إن مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس وبعد اإلطالع على البحوث
المقدمة من األعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل قرر ما يلي" :يجوز التحكم المؤقت في
اإلنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ،أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ،إذا دعت إليه حاجة

) (1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،035سنة0988م،
الكويت.

) (2األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه االسالمي ،د .محمد خالد منصور ص 029وما بعدها ،ط ،0سنة
0999م ،دار النفائس ،األردن.
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معتبرة شرعا ،بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن ال يترتب على ذلك
ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة ،وأن ال يكون فيها عدوان على حمل قائم"(.)1
الخالصة:
أن الوسائل عندهم يرتبط حكمها بحكم تنظيم
يتضح مما سبق عند الفقهاء المعاصرين ّ

النسل منعا وجوا از ،فالذي ال يجيز تنظيم النسل ،ال يجيز استعمال وسائله ألن الوسائل هي
السبب في التنظيم ،والذي يجيز تنظيم النسل بعذر أو بدون عذر فإن حكم الوسائل عنده على
حسب أصل الحكم عنده ،أي أن حكم استعمال وسائل منع الحمل عند العلماء كما حكم تنظيم
النسل عندهم.
رأي الباحث:
يرى الباحث ما يراه الشيخ الفوزان من أنه ال يجوز استعمال حبوب منع الحمل إال في
حالة الضرورة أما استعمال حبوب تأخير الحمل فال بأس به إذا احتاجت المرأة إليه.

) (1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،748سنة0988م،
الكويت.
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الفصل الثالث
أحكام تحديد النسل
وفيه مبحثيـن:
المبحث األول :تعريف تحديد النسل وأسبابه.
المبحث الثاني :حكم تحديد النسل عند الفقهاء.
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المبحث األول
تعريف تحديد النسل وأسبابه
وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف تحديد النسل.
المطلب الثاني :أسباب تحديد النسل ودوافعه.
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المطلب األول
تعريف تحديد النسل:
أوال :تعريف تحديد النسل لغة:
أن اصطالح تحديد النسل اصطالح مركب حديث يحتاج إلى
بداية تجدر اإلشارة إلى ّ

بيان معنى كل من اللفظين على حده:

أوال :تعريف التحديد لغة :الحد :الفصل بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر ،أو لئال يتعدى
يرده ويمنعه عن
أحدهما على اآلخر ،ومنتهى كل شيء حده ،وحد كل شيء منتهاه ،ألّنه ّ

التمادي(.)1

ثانيا :تعريف النسل لغة :الخلق والولد والذرية ،وتناسل بنو فالن إذا كثر أوالدهم ،وتناسلوا أي
وفالن نسال كثر نسلُه(.)2
ولد بعضهم من بعض،
ٌ
ثانيا :تعريف تحديد النسل اصطالحا:
مصطلح تحديد النسل لم يكن مستعمال لدى الفقهاء القدامى ومن ثم لم يعرف عندهم
واستعمل هذا االصطالح حديثا والمراد به:
عرفه الشيخ محمود شلتوت ب ّأنه" :الوقوف بنسل األمة عند عدد معين"(.)3
أّ -
ب -عرفه الشيخ موالي العلوي(:)4هو اتخاذ ما يمنع الحمل المعهود بين الذكر واألنثى عند
االتصال الجنسي بين الرجل وزوجته بصفة دائمة ،أي "هو التحكم في النسل والتقليل من
عدده بمنع الحمل قبل وقوعه ،فالدائمة هي التحديد والموقوته هي التنظيم"(.)5
) (1المصباح المنير ص ،48والقاموس المحيط ، 286/0ولسان العرب ،041/3ومختارالصحاح.62
) (2القاموس المحيط ،57/4والمعجم الوسيط.956/2
) (3اإلسالم عقيدة وشريعة ،لمحمود شلتوت ص.099

) (4الشيخ موالي مصطفى العلوي رئيس المجلس العلمي بمكناس ومستشار وزير األوقاف ورئيس رابطة علماء
المغرب والسنغال.

) (5مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،465سنة 0988م،
الكويت.
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والمالحظ من هذه التعريفات أن مصطلح تحديد النسل يقصد به تحديد عدد معين من
األبناء ،وهؤالء العلماء فرقوا بين مصطلح التحديد ومصطلح التنظيم.
قال د .أحمد جمال(" :)1تتعالى بين حين وآخر الدعوة إلى تحديد النسل بحجة تكاثر
السكان وقلة الغذاء أو السكن ،وخوفا من حدوث مجاعة عامة ،وتتردد في الوقت نفسه
تحذيرات من بعض الساسة والزعماء العرب والمسلمين ،تؤكد أن وراء هذه الدعوة أغراضا
استعمارية سياسية واقتصادية ،هدفها الدول العربية واإلسالمية ،وهناك في بعض المجتمعات
فكرة أخرى تطرح الدعوة إلى تنظيم النسل وبين الفكرتين أو الدعوتين فرق واضح ،فالدعوة
األولى عامة شاملة ،وأما األخرى فهي محدودة وخاصة ببعض األسر تنفذها األسرة من أجل
إمكان تربية أطفالها وتعليمهم فترة بعد فترة ،أو بسبب اضطرار األم إلى االنتظار بضع سنين
بين حمل وحمل"(.)2
ومن العلماء من لم يفرق بين مصطلح التحديد ومصطلح التنظيم.
قال د .مصطفى كمال الترزي( ":)3وتنظيم النسل أو ضبط النسل أو تحديد النسل أو التحكم
في النسل أو تنظيم الوالدية عبارات حديثة ،حلت محل كلمة العزل المعروفة عند العرب
وعند الفقهاء خاصة في القديم ،وهي كلها تتعلق بمعنى واحد وتؤول إلى نتيجة واحدة هي
تحديد النسل ،وانما استبدلوا أخي ار كلمة التحديد بالتنظيم ليخففوا من وقع معنى التحديد في
نفوس الذين رفضوا التحكم في عملية اإلنجاب(.")4
قال الشيخ رجب بيوض التميمي(" :)5فكرة تحديد النسل ،والتي يطلقون عليها أيضا فكرة
تنظيم النسل وكالهما بمعنى واحد"(.)6

) (1د .أحمد محمد جمال عضو مجلس الشورى وأستاذ الثقافة اإلسالمية بجامعة أم القرى.
) (2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،388سنة 0988م،
الكويت.

) (3أستاذ بالجامعة الزيتونية ،تونس.
) (4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،345سنة 0988م،
الكويت.
) (5الشيخ رجب بيوض التميمي عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو مجمع الفقه اإلسالمي.

) (6مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،376سنة 0988م،
الكويت.
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قال أونج بن باكل(" :)1إن تحديد النسل أو تنظيم النسل أو ضبط النسل ألفاظ مترادفة مؤادها
تقليل النسل كما يقصد الكتاب فيها ،أو كما يقصده الذين يقومون بالعمل على تنفيذها
بمختلف المستويات فالمراد من تحديد النسل هو التحكم في النسل والتقليل من عدده بمنع
الحمل قبل وقوعه إما ألسباب تتعلق بصحة الزوجة أو عجز الزوج عن اإلنفاق على ذرية
كثيرة بسبب ضيق ذات يده ،أو تتعلق بضيق محصوالت البالد حيث أصبحت ال تتكافأ مع
زيادة السكان المستمرة بنسبة عالية فال بد من وقف ذلك النمو المتزايد وذلك بجعل النسل
يكون على قدر ما يجيء من المحصوالت على حسب قول أنصال هذه الفكرة"(.)2
رأي الباحث وترجيحه:
يرى الباحث ترجيح تعريف الشيخ المولوي العلوي "هو التحكم في النسل والتقليل من
عدده بمنع الحمل قبل وقوعه ،فالدائمة هي التحديد والموقوته هي التنظيم" ،وترجيح الرأي القائل
بأنه يوجد فرق بين مصطلح التحديد ومصطلح التنظيم ،ألن معناهما ال يؤل إلى نتيجة واحدة.

) (1أونج حاج عبد الحميد بن باكل ،كبير القضاة بإدارة الشؤون اإلسالمية ببروني وعضو مجمع الفقه اإلسالمي
عن بروني.

) (2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص ،483سنة 0988م،
الكويت.
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المطلب الثاني
أسباب تحديد النسل ودوافعه
تمهيد:
عرف المسلمون فكرة منع الحمل منذ صدر اإلسالم بالعزل وقد أثير هذا الموضوع في
القرن األخير بدافع اقتصادي بعد مالحظة تزايد السكان وعدم كفاية الناتج من األرض
إلطعامهم ،وأول ما أثيرت المشكلة في البالد الغربية تحت ظروف اقتصادية تنبه إليها علماء
االقتصاد بوجه خاص.
أن الدعوة لتحديد النسل دعوة غربية ُيروج لها في بالد
ويرى الكثير من المتخصصين ّ

المسلمين لتقليل األمة اإلسالمية ،تمهيدا للقضاء عليها ،وأن هذه الدعوة هي شر محض يجب
الوقوف أمامها ومحاربتها بكل الوسائل.
يقول الشيخ ابن عثيمين في تبيينه لفوائد حديث" :تزوجوا الودود الولود "(" ،)1الدعوة إلى

تقليل النسل هي دعوة من كافر يريد تقليل األمة اإلسالمية أو جاهل ال يدري ماذا يترتب على
هم إال الشهوة يريد أن تتفرغ زوجته لقضاء وطره منها وليس يسأل
كثرة النسل ،أو إنسان ليس له ّ

أن يكثر األوالد أو يقل األوالد ،ونحن نشاهد كثي ار من الناس اليوم مع األسف يحرصون على
ألن هذا يمتع االنسان بزوجته أكثر وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثر ،واذا كانت
تقليل األوالد ،يقولونّ :

موظفة تتفرغ لوظيفتها أكثر وهذا كله نظر قاصر ،فاألوالد كلّهم خير ويفتح اهلل عليك من أبواب

ألن اهلل تعالى يقول :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
الرزق ما ال يخطر على بالك بسبب أوالدكّ ،
ﭙ ﭚﮊ

()2

،

حتى صار بعضهم يستعمل ما يعرف عند النساء بحبوب منع الحمل ،وهذه ضارة

من الناحية الطبية ومانعة لمقصود الشرع من كثرة النسل"(.)3

) (1سبق تخريجه ص.54
) (2سورة هود ،آية.6

) (3شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،لمحمد بن صالح العثيمين ،تحقيق عادل بن سعد  382/4وما بعدها،
ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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يقول محمد عبد اهلل الخطيب(" :)1ولعل الدعوة إلى تحديد النسل من غير عذر شرعي ال
تنتشر إال في ديار المسلمين لتقليل األمة اإلسالمية تمهيدا للقضاء عليها ،وغير المسلمين يرصد
الجوائز لمن تنجب أطفاال أكثر من غيرها ،فهذا هدف دعاة تحديد النسل"(.)2
ويقول الشيخ محمد الغزالي":الدعوة إلى تحديد النسل دعوة مريبة مشبوهة ويجب كشف
القوى التي تعمل وراءها ،لقد رأينا الشيوعيين يعنون بتكثير النسل ويرصدون ألوف الجوائز لذلك،
ورأينا رؤساء الكنائس يوصون أتباعهم بتكثير النسل وكذلك يفعل اليهود إلى جوارنا فهل المقصود
إن هذا مسلك يجب أن يكشف"(.)3
تقليل المسلمين وحدهم؟ ّ
ويقول أ.د.موسى الشينّ " :إنها لدعوة خبيثة تسري في أوساط المسلمين لزيادة إضعافهم،

ينفق عليها ويغذيها أعداؤهم ،في الوقت الذي يشجعون فيه زيادة العدد لغير المسلمين"(.)4

ويرى الباحث أ ّن فكرة تحديد النسل فكرة عامة تخص المسلمين وغيرهم ،فالصين على

سبيل المثال أقرت قوانين تلزم بموجبها منع المواطن من أن ينجب أكثر من فرد واحد ذك ار كان
أم أنثى.
وعلى حسب اطّالع الباحث ليس هناك أي دولة إسالمية أصدرت قانونا يحدد النسل،
وألهمية الموضوع ال بد من تحديد بعض النقاط على النحو اآلتي:
 ال يدخل في نطاق البحث المرأة التي لها ظرف طبي خاص ،فسالمة األم مقدمة علىأن الضرورات
سالمة الطفل باعتبار ّأنها األصل ولها عذرها الشرعي وال خالف على ّ
تبيح المحظورات ،وأن الضرورة تقدر بقدرها.

 موضوع تحديد النسل المقصود هو بحثه بشكل خاص باألفراد أي سياسة خاصة لكلفرد أو أسرة على حدة ،وليس المقصود من موضوع البحث أن يكون دعوة لعامة
) (1محمد عبد اهلل الخطيب ،مواليد  0929بجهينة ،سوهاج ،عضو مكتب االرشاد ومسؤول قسم نشر الدعوة
لجماعة االخوان المسلمين ،مصر.
) (2شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام لمحمد بن العثيمين  382/4وما بعدها ،ومجلة االقتصاد اإلسالمي ،محمد
عبد اهلل الخطيب ص ،09سنة  ،9عدد  ،012سنة 0989م ،االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،القاهرة.
) (3مجلة االقتصاد اإلسالمي ص.20

) (4فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،أ.د .موسى شاهين الشين  ،595/5ط ،0سنة 2112م ،دار الشروق،
القاهرة.
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الشعب وسن قوانين ملزمة للجميع ،وليس كل ما هو مشروع للفرد يشرع للجماعة ،فلذلك
من المهم الفصل بين ما هو أمر عام وسياسة تشمل كل الشعب وتقررها الحكومة وبين
ما هو أمر خاص للفرد واألسرة دون تدخل من السلطات.
 إ ّن المرأة في الجاهلية كانت توأد حية ،وتورث كالمتاع ،ومهملة الشخصية ،فحباهااإلسالم ما يثبت شخصيتها ابتداء من إيفائها حقّها في الحياة كالرجل ،ثم اختيارها في

الزواج ،وحقّها في الميراث إلى غير ذلك ،فهي لها الحق في الولد وفي المشاركة في
قرار اإلنجاب أو عدمه ،حاال أو مآال ،وفي عصرنا الحالي يراد من المرأة من منظور
غربي أن تكون مستغلة ومبتذلة ومدفوعة للعمل في معترك الحياة بعيدة عن مهمتها
األساسية من إنجاب وارضاع وتربية وتعليم األبناء.
 إ ّن أعداء اإلسالم على اختالف ألوانهم يحقدون على اإلسالم والمسلمين وال مانع عندهممن اتخاذ أي خطوات من شأنها إضعاف المسلمين كتحديد نسلهم أو حتى منعه
أن نشأة دعوة تحديد النسل كانت من أجل المسلمين
بالكلية ،ولكن ليس بالضرورة ّ
خاصة وموجهة ضدهم وحدهم ،بل هي فكرة عامة المقصود منها تحديد نسل اإلنسان
بشكل عام وال مانع أن يشمل هذا التحديد المسلمين كما يشمل الكل ،بل يفضل دعاة
التحديد أن يشملهم.
 ليس كل فكرة يتبناها الغرب ،كفكرة تحديد النسل هي شر محض لمجرد ّأنها أتت منهم،فقد تكون في بعض جزئياتها خير للمسلمين ،والحكمة ضالة المسلم أّنى وجدها فهو

أحق الناس بها.

 إ ّن موضوع تحديد النسل موضوع يهم كل فرد وأسرة ومجتمع؛ ألن الجميع بال استثناءسيتأثر من تبعات ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ،سلبا أو إيجابا.

 -ليس بالضرورة أن يكون تحديد النسل بتعيين عدد قليل ألفراد األسرةّ ،إنما قد يكون بعدد

يتوسط بين القلة والكثرة حسب معايير واعتبارات تخص ظروف كل أسرة على حده،

بحيث يستطيع فيه الشخص التحكم في نوع وجودة النسل.
 ليست الكثرة في العدد كالغثاء هي المطلوبة في حد ذاتها ،والكثرة المطلوبة هي الكثرةللرقي والنهوض واالزدهار.
المعدة اإلعداد الالزم ّ
ذات النوعية الجيدة ُ
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 إذا كانت النوعية ستتحقق على حساب الكم ،فال بأس في ذلك ألن النوع قبل الكم إذا ماتعارضا وحبذا لو تحقق األمران الجودة والعدد معا.
 ال تكون اآلراء والنظريات مجردة وبعيدة عن واقع المسلمين ،بل تالمس واقعهم وظروفهمفالدولة الغنية جدا بالموارد وعدد أفرادها قليل نسبيا يجب عليها أن تعمل على تكثير
نسلها كليبيا( ،)1والدولة كثيرة العدد كالباكستان مثال ،ومواردها محدودة فال مانع من أن
يكون التحديد سياسة خاصة ألفرادها.
 من يتبنى رأي الكثرة واإلنجاب طوال حياة الزوجين والى ماال نهاية يعتبر وكأن األم آلةلإلنجاب ،واألب آلة لإلنتاج واالقتصاد ،وال اعتبار لصحة األم واألب ولحياتهما
وتمتعهما وحق أنفسهما عليهما ،وكأن المطلوب من األبوين أن يدخال في دوامة إنجاب
النسل حتى تصل المرأة لسن اليأس ،ويصل الرجل لسن الشيخوخة.
 نحن كمسلمين نبدأ بدعوة لتجهيز كل ما يلزم ألفراد المجتمع من تعليم وصحة وتغذيةومرافق ومؤسسات وهكذا لكل مناحي الحياة ،ثم تكون الدعوة للتكثير على أساس برامج
مدروسة ومضبوطة وخطط معدة سلفا.
 هناك فرق بين أن تكون فكرة تحديد النسل فكرة اجتماعية أو اقتصادية وأن تكون قوانينتشرع وتنفذ من قبل الحكومة ،ألن سن قوانين لتحديد النسل أمر مرفوض.
 هناك عالقة بين عدد األبناء والتربية والتثقيف وتعديل السلوك وتوفير االحتياجاتالمادية من مأكل وملبس ومسكن ،وتخصيص الوقت الكافي لكل فرد ،والذي يبدو من
مالحظة و خبرة الباحث الشخصية ّأنه في الغالب تكون العالقة بين العدد واإلعداد،

بحيث ّأنه كلما زاد العدد كلما قلت المراقبة والرعاية والوقت المخصص لكل فرد من

أف ارد األسرة.

 ليس نقص الموارد والغذاء هو السبب الوحيد لدعوة تحديد النسل؛ ألن احتياجات اإلنسانال تقتصر على ذلك ،بل تتعداه لحاجته للتعليم وللزواج ولوازمه كالمسكن المالئم وما
شابه.

) (1دولة ليبيا مساحتها  2مليون كلم ،2وعدد سكانها  4مليون نسمة ،وتنتج  0.5مليون برميل نفط يوميا ،ويبلغ
ساحلها على البحر المتوسط  3111كلم( ،2هذه أرقام تقريبية).
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 -إ ّن استغالل طاقات أفراد المجتمع تعمل على انتاج الموارد التي يحتاجها(.)1

 من العلماء من لم يفرق بين التنظيم والتحديد واعتبرهما مصطلحان يحمالن نفس المعنىومنهم من فرق بينهما باعتبار أن التنظيم منع للنسل بصورة مؤقتة باستخدام وسائله
المشروعة ،والتحديد منع للنسل بصورة دائمة وذلك بإجراء بعض العمليات الجراحية،
وبعض الطرق العلمية التي تحقق هذا الغرض.
أن النقاط السابقة يجب أن تكون مقيدة بالشرع
ويرى الباحث التفريق بينهما ،و ّ

الحنيف الذي له االعتبار فوق كل القناعات واالجتهادات واألفكار ،والشريعة االسالمية
جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين
عند التعارض.
أسباب ودوافع تحديد النسل:
 -2الخشية على حياة األم:
يتقرر ذلك من قبل الطبيب المسلم الثقة فهو الذي يشخص حالة األم الصحية ،وهو
الذي سيرخص لها إذا كان هناك مسوغ للتحديد ،بحيث يشكل الحمل خط ار محققا أو غالبا على
وحرم عليه فعل ما يؤدي به إلى الهالك قال
حياة األم ،فاإلسالم أمر بالمحافظة على اإلنسان ّ

تعالى :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ(.)2

وجه الداللة :أي ال تجعلوا أنفسكم عرضة للتهلكة فتهلكوا(.)3
وقوله تعالى :ﮋﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮊ(.)4
وجه الداللة :أي وال تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هالكها(.)5

) (1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص 035وما بعدها،
سنة 0988م ،الكويت.
) (2سورة البقرة ،آية.095
) (3تفسير البحر المحيط ،ألبي حيان.79/2
) (4سورة النساء ،آية.29

) (5تفسير الجاللين ص.84
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أن الحمل أو
فإذا ّ
أن حالة المرأة تستدعي إيقاف الحمل فعليها اإليقاف طالما ّ
قدر الطبيب الثقة ّ

الوالدة سيؤدي إلى هالكها غالبا وذلك برضى الزوج ،ومن الضروريات التي تبيح ايقاف الحمل
مرض الزوجة وضعف بدنها وعجزها عن تحمل الوضع وعن عملية التربية والحضانة(.)1

 -1الخشية على األبناء:
في حالة اكتشاف مرض عضال في الزوجين أو في أحدهما وكان هذا الداء من ش ّأنه أن

يتعدى إلى النسل ،ففي هذه الحالة يمنع الحمل ،ألن ذلك يشكل خط ار على األبناء بشكل خاص
ويضر بالمجتمع بشكل عام(.)2
 -0الخشية من المسؤوليات:
الخشية من تحمل المسؤوليات الكثيرة التي ستلقى على عاتق الرجل إذا كان محدود
اإلمكانيات المادية وال يستطيع القيام بتربية أبنائه إذا زاد عددهم ألن ذلك يؤدي لزيادة
احتياجاتهم فقد ال يحتمل مواجهة كل هذه األعباء فتفسد حياته ويتشرد أبناؤه ،أو على األقل
ال يستطيع أن يوفيهم حقوقهم( ،)3وهذا ال يتنافى مع االعتقاد الجازم والثقة بأن األرزاق بيد اهلل
مكفولة لعباده جميعا.
قال تعالى :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮊ(.)4
وجه الداللة :خص اهلل هذه األمة برفع الحرج أي برفع الضيق عنها وذلك لمن استقام على منهج
الشرع( ،)5والحرج قد يقع في حالة ما إذا كانت المسؤوليات المناطة باألب فوق إمكاناته فيقوم
بالتحديد للخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة األوالد ،واالحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب
ودخول مداخل السوء فإن قلة الحرج معين على الدين(.)6
) (1فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ،ص 489وما بعدها ،بتصرف.

) (2اإلسالم عقيدة وشريعة ،لمحمود شلتوت ص ،202بتصرف ،ومجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة
لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد ،5ص 388وما بعدها ،سنة 0988م ،الكويت ،وشرح بلوغ المرام ،البن
عثيمين 382/4وما بعدها ،وفتاوى النساء البن عثيمين والفوزان وابن باز ،ص 489وما بعدها.
) (3الفتاوى ،لمحمود شلتوت  ،295ط ،02سنة 0983م ،دار الشروق ،بيروت.
) (4سورة المائدة ،آية.6

) (5تفسير القرطبي 011/02وما بعدها ،والبحر المحيط ،البن حيان .453/3
) (6إحياء علوم الدين ،للغزالي 001/2وما بعدها.
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 -4الخشية من الظروف السيئة:
كأن تكون األسرة مقيمة في بالد غير إسالمية ويخاف على أبنائه الفتن إن ولدوا وكبروا
في هذه البالد خصوصا إن كانت في ظروف أمنية غير مستقرة يصعب فيها تن ِشئة األبناء
()1
أن كثي ار من أبناء
التنشأة اإلسالمية المطلوبة  ،ومن مالحظة الباحث في هذا الجانب ّ

المسلمين هاجر للدول الغربية ككندا وأمريكا أو دول أوروبا وأسس عمال وأسرة واستقر وقتا

طويال وتعايش مع هذه المجتمعات وتأثر هو وأسرته بعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم مما جعل
أبناءه من الجيل الذي نشأ في هذه البيئة أن ينجرف مع التيار ،ومع مرور الوقت تأقلم كثي ار
من أبناء المسلمين وانصبغوا بصبغتهم وتزوجوا من نسائهم مما أدى إلى خلل كبير في تربية
األبناء عقائديا وأخالقيا .

) (1رد المحتار ،البن عابدين ،335/4بتصرف.
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المبحث الثاني
حكم تحديد النسل عند الفقهاء
وفيه ثالث مطالب:
المطلب األول :مذاهب الفقهاء القدامى في تحديد النسل وأدلتهم.
المطلب الثاني :مذاهب الفقهاء المعاصرين في تحديد النسل وأدلتهم.

المطلب الثالث :وسائل تحديد النسل وحكمها الفقهي.
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المطلب األول
مذاهب الفقهاء القدامى في تحديد النسل وأدلتهم
بداية مصطلح تحديد النسل لم يكن مستعمال عند الفقهاء القدامى والذي كان متعارفا
عليه قديما مصطلحات أُخرى كالتعقيم واإلخصاء ،والمراد هنا الحكم الفقهي قديما في كل سلوك
أو ممارسة يمارسها الزوجان لمنع الحمل بقصد عدم اإلنجاب بشكل دائم ألي سبب كان.
ذهب المالكية :إلى ّأنه يمنع الرجل من أن يتسبب في قطع مائه أو يستعمل ما يقلل

نسله( ،)1وذهب الشافعية :إلى كراهية كسر الشهوة بالوسائل التي تشكل خطورة كالكافور ونحوه،
و ّأنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال الوسائل التي تؤدي إلى اليأس من النسب ،وال يجوز
عندهم استعمال األدوية لقطع الشهوة ألّنها تشكل خط ار على الصحة( .)2واتفق الشافعية على

منع الجب والخصاء وألحقوا بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصال للنسل( ،)3ويتساوى في
()4
أن الحنفية والحنابلة قد تطرقوا لموضوع التعقيم في
ذلك الرجال والنساء  ،ولم يجد الباحث ّ

مؤلفاتهم على حسب اطالع الباحث.

وقد حكى عن اإلمام الشافعي ّأنه فسر قوله تعالى :ﮋ   ﮊ( ،)5أي بأن
ال تكثر عيالكم واّنه سلك في هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل اإلمام الشافعي الفعل في اآلية
()6

من عال الرجل عياله يعولهم كقولك :مانهم يمونهم

إذا أنفق عليهم ،ومن كثرت عياله لزمه أن

يعولهم فاستعمل اإلنفاق وأراد الزم معناه وهو كثرة العيال ،وعن سفيان بن ُعيينة ّأنه فسر قوله
تعالى :ﮋ ﮊ بأن ال تفتقروا( ،)7ﮋ ﮊ أي أهون عليك في العيال( ،)8وقال
) (1شرح الزرقاني.411/3
) (2تحفة المحتاج ،للهيتمي ،068/3والغرر البهية ،لألنصاري.260/7
) (3البدر التمام ،للعسقالني  ،332/3بتصرف.
) (4حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري.073/2
) (5سورة النساء ،آية.3
) (6مان الرجل أهله يمونهم مونا ومؤونة :كفاهم وأنفق عليهم وعالهم والتمون كثرة النفقة على العيال ،والتوم ُن
كثرة األوالد .لسان اللسان ،ألبن منظور.580/2
) (7روح المعاني ،لمحمود األلوسي ،097/4ط ،4سنة 0985م ،إحياء التراث العربي ،بيروت.
) (8تفسير الطبري.583/3
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المفسرون في تفسير اآلية ﮋ   ﮊ( ،)1أي ال تجوروا وال تميلوا ،يقال :عال في
الحكم إذا قسط وظلم وجار ،أي وان خفتم أن ال تعدلوا في مثنى أو ثالث أو رباع فانكحوا واحدة
أقرب إلى العدل(.)2
رأي الباحث وترجيحه:
يرى الباحث ترجيح ما ذهب إليه الشافعية من أنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال
الوسائل التي تؤدي إلى اليأس من النسل ،وعدم جواز استعمال األدوية لقطع الشهوة ،وعدم جواز
الجب والخصاء وما في معناهما من التداوي بالقطع أصال للنسل.

) (1سورة النساء ،آية.3
) (2تفسير ابن كثير  236/2و تفسير الطبري  ،580/3بتصرف.
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المطلب الثاني
مذاهب الفقهاء المعاصرين في تحديد النسل وأدلتهم
أن األمة التي ال تزيد مواليدها على وفياتها ،أو تتساوى فيها ،تكون أمة محكومة بالضمور
ّ

ألن ك ّل كارثة تصيبها توردها المهالك عاجال أم آجال ،وقد قال الفقهاء المعاصرين
واالضمحالل ّ

في حكم تحديد النسل ما يلي:

قال الشيخ ابن عثيمين " :قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمهم اهلل ب ّأنه حرام،

فإن
لما في ذلك من المضادة لما يريده النبي  من أمته ولِما في ذلك من أسباب الذل للمسلمين ّ

المسلمين كلّما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة ولهذا امتن تعالى على بني اسرائيل حيث جعلهم
كثرة فقال تعالى :ﮋﮩﮪ ﮫﮊ

()1

وذكر شعيب قومه بذلك فقال :ﮋﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮊ(،)2والواقع شهد بهذا فإن األمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها
صولة وهيبة أمام أعدائها ،فال يجوز لإلنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعا نهائيا ،اللهم ّإال إذا
دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت األم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت ففي هذه
الحالة تكون ضرورة وال حرج أن يعمل لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها هذا هو العذر
الذي يبيح قطع النسل وكذلك لو أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري فيهلكها واضطرت
إلى نزع الرحم فال بأس بذلك(.")3
وفي رأي لـ د .محمد سعيد البوطي أنه" :ال رخصة في استعمال وسائل الستئصال النسل إال إذا
شكل الحمل خط ار غالبا أو مؤكدا على األم ،والسعي إلى إيقاف النسل أو تقليصه مناف ألصل
ما ّشرع النكاح من أجله ،ويعطي الشارع الزوجين حق إيقاف النسل أو يمنعهما منه ،لمصلحة

) (1سورة اإلسراء ،آية.6
) (2سورة األعراف ،آية.86
) (3فتاوي النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ،ص 488وما بعدها ،والشرح الممتع ،البن
عثيمين ،284/5وارواء الغليل شرح فتاوي زينة المرأة والتجميل ،لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد اهلل بن عبد
الحميد وعبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين وصالح بن الفوزان وعبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين،

تحقيق الشيخ علي عبد العال الطهطاوي ص ،250ط ،0سنة 2115م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
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تتعلق بهما ،وألمر عائد إليهما ،وقد يكون المجتمع شريكا لهما في المصلحة في بعض
األحيان(.")1
رأي د .محمد سيد طنطاوي:
"تحديد النسل بمعنى منعه منعا مطلقا ودائما ،حرام شرعا ،والذي يجوز شرعا هو إيقاف
النسل لمدة معينة من الزمان يتفق الزوجان عليها فيما بينهما ويتم ذلك بتقليل عدد أفراد األسرة
بصورة تجعل األبوين يستطيعان القيام بأعبائهما دون حرج(.")2
رأي الشيخ محمود شلتوت:
"عدم جواز إصدار قانون عام ،يلزم األمة بتحديد النسل ألن الشريعة اإلسالمية تأباه؛ ألّنها

تحث على مبادئ القوة واتساع العمران وكثرة األيدي العاملة ،وعلى تهيئة ما تعمل فيه تلك
األيدي ،وتحث الشريعة على الزواج والتناسل(.")3
الخالصة:

من خالل ذكر آراء وفتاوي بعض الفقهاء المعاصرين في حكم تحديد النسل في الفقه
اإلسالمي تبين أنهم اتفقوا على تحريم قطع النسل قطعا نهائيا إال للضرورة وذلك بأن يشكل
الحمل خط ار غالبا أو مؤكدا على األم ،والسعي إليقاف النسل مخالف لمقصد النكاح والرخصة
التي يعطيها الشرع لإليقاف حسب المصلحة المتعلقة بالزوجين كالناحية الصحية ،والكثرة
الصالحة المنتجة هي التي تعمل على ازدهار األمة ،فالعبرة بالنوع قبل الكم ،والرخصة
المشروعة للتحديد أمر خاص باألفراد وال يجوز إصدار قانون عام ملزم لألمة بالتحديد( ،)4على
أنه من المناسب القول :بأن استخدام التدخل الجراحي لمنع الحمل الدائم ينبغي أن يكون مرتبطا

) (1مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد 078/0 ،5وما بعدها ،سنة
0988م ،الكويت.

) (2مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد 050/0 ،5وما بعدها ،سنة
0988م ،الكويت.
) (3الفتاوى ،لمحمود شلتوت  294وما بعدها ،بتصرف.
) (4مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،عدد421/0 ،5و 427/0

و 441/0وما بعدها ،سنة 0988م ،الكويت ،فتاوي النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ،ص 488وما
بعدها ،والشرح الممتع ،البن عثيمين ،284/5و إرواء الغليل شرح فتاوي زينة المرأة والتجميل ،ص.250
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بعدم وجود البديل األخف ،كاستخدام موانع الحمل المؤقت كاللولب والحبوب ،وغيرها من
فإنه يلجأ إلى التدخل الجراحي(.)1
الوسائل ،فعند تعذر استخدامهاّ ،
رأي الباحث وترجيحه:

تبين للباحث بعد االطالع على آراء بعض الفقهاء المعاصرين ما يأتي :
يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب للزوجين ما لم تدع إلى ذلك الضرورة ،وال يجوز
التحديد الذي يمنع النطفة من أن تؤول إلى النسل على التأبيد والمسموح هو منع النطفة من أن
تؤول إلى النسل لفترة مؤقتة حسب ظروف كل أسرة(.)2
تحديد النسل والنظرة االقتصادية:
إن الرزق مكفول لجميع الخلق لقوله تعالى  :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ( ،)3وقد يضيق أي
قطر بسكانه ألن موارد الرزق ال تنمو بنمو السكان ،وألن األرض الزراعية محدودة فيجب أن
تتناسب موارد البلد مع عدد سكان هذا البلد إال إذا كان في موارد هذا البلد بقية ،فعندها يمكن أن
يستمر هؤالء السكان في التزايد بالتناسب مع قدر هذه الموارد فنمو السكان ضمانة من ضمانات
القوة والبقاء في المجال المحلي والدولي فعلى كل قطر من األقطار أن يستنفذ وسائله لزيادة
مرافقه حتى يتمكن من إعانة أعداد أكبر وال يتجه التفكير في تحديد نمو السكان إال حين يثبت
أن النسل يشكل قوة اقتصادية واجتماعية ،فإن العلم
أن مرافق هذا القطر غير قابلة للنماء ،وكما ّ
والوعي قوة للعقل قد تفوق قوة العدد ،واجتماعهما معا هو الهدف المنشود لألمة اإلسالمية(.)4

إن هذا التوجه ال يشكل سمة غالبة ،وا ّن منع الحمل الدائم بعد وجود عدد قليل من األبناء
ّ

كولد أو ولدين بناء على الثقافة الغربية الموهومة الباطلة يتنافى مع مقصد الشرع في الزواج؛

) (1األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه االسالمي ،ص.126
) (2فقه السنة ،للسيد سابق ص ،025ط ،20سنة0999م ،دار الفتح لإلعالمي العربي ،القاهرة  ،وخالصة
الكالم ،لعادل بن سعد ص ، 235وفتاوى النساء ص ،471والفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب
األربعة ،لمحمد بكر اسماعيل ص.466

) (3سورة اإلسراء ،آية .30

) (4مقال في جريدة الدعوة ،لسيد قطب ،يوليو ،سنة0952م.
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ألن الهدف من الزواج في اإلسالم باإلضافة إلى حل االستمتاع هو االنجاب والتكاثر واإلبقاء
على النوع اإلنساني قال اهلل تعالى:ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮊ(.)1
وبالنظر في واقعنا المعاصر كمسلمين بشكل عام وكفلسطينيين بشكل خاص نجد أننا
مجتمع مجاهد يخوض معارك مستمرة مع األعداء ،وهذا يستدعي شهداء وجرحى وأسرى،
وبالتناسل يعوض ما تفقده األمة في الحروب ،أما إذا توقف الحمل فإننا نعرض األمة ومجدها
وتاريخها وأهدافها للزوال(.)2

) (1سورة االسراء ،آية.31
) (2فتاوى شرعية في العبادات ،لمحمد عبد القادر أبو فارس ص  703وما بعدها ،بتصرف.
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المطلب الثالث
وسائل تحديد النسل وحكمها الفقهي
التعقيم وحكمه
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التعقيم وحكمه
تمهيد:
ال يمكن ألمة من األمم أن تفني نفسها بنفسها وذلك بفرض قوانين أو أحكام من شأنها
استئصال نسلها وينطبق ذلك على األمة عموما ،أما بشكل خاص وفردي فإّنه يجوز للفرد

بصفة منفردة ولظروف خاصة به أن يستعمل من الوسائل المشروعة ما يوقف به الحمل على

سبيل االستثناء ،فالرخصة في الفقه اإلسالمي فردية ألن الجواز على خالف األصل الذي ُشرع
من أجله النكاح ،وهو النسل الذي هو الثمرة الناتجة عن النكاح كما في قوله تعالى :ﮋﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ( ،)1فجعل الناس أربعة أقسام ،منهم من يعطيه
البنات ومنهم من يعطيه البنين ،ومنهم من يعطيه ذكو ار واناثا ،ومنهم من يمنعه هذا وهذا،
فيجعله عقيما ال نسل له(.)2
ومن وسائل منع الحمل بالكلية ما يعرف بالتعقيم.
التعقيم لغة واصطالحا:
ِ
قام :ال يولد له(.)3
عقيم وع ٌ
التعقيم لغة :يقال للمرأة معقومة الرحم كأنها مسدودتها ،ورجل ٌ

التعقيم اصطالحا:

ويقصد بالتعقيم :عالج للزوجين أو ألحدهما يؤدي لمنع اإلنجاب نهائيا ،أو هو منع
الحمل الدائم بإجراء عملية تؤدي إلى العقم الدائم بواسطة إغالق قنوات المرأة ،أو إزالة جهاز
اإلخصاب من األنثى أو للذكر(.)5()4

) (1سورة الشورى ،آية .49
) (2تفسير ابن كثير.207/7
) (3لسان اللسان ،البن منظور.217/2
) (4هذا التعريف لخلف السيد علي ،وإلبراهيم الدسوقي مرعي ،مؤتمر الرباط ،وفتاوى شرعية في العبادات ،لمحمد
عبد القادر أبو فارس ص ،700والفقه الواضح لمحمد بكر اسماعيل ص.466

) (5تعريف له صلة بالتعقيم ،العقم :وهو عجز حقيقي أو حكمي ظني عن انجاب الزوجين معا أو أحدهما،
والزوجة في سن يمكنها االنجاب به عادة ،االحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه االسالمي ص.72
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ويطلق التعقيم على أمرين :التعقيم دائم كما سبق ،ومؤقت وهو كالعزل قياسا ،وهو إيقاف
أما
إنجاب األبناء مؤقتا دون القضاء على القدرة على اإلنجاب ،والتعقيم يشمل الرجال والنساء ّ
الخصاء فهو خاص بالرجال وهو شق الخصيتين واستئصالهما(.)1

يتم التعقيم للرجال بسد القناة المنوية بواسطة عملية جراحية ،أما بالنسبة للنساء فيتم بسد
قنوات فالوب عن طريق المنظار البطني ،مع استخدام التيار الكهربي ،أو مواد كيميائية مع
رباط مطاط ،أو غير ذلك ،أو االثنين معا ،وهذه الحاالت ال يمكن فيها العود إلى الحالة
الطبيعية األولى مما يسبب العقم الدائم ،باإلضافة لألضرار الجانبية األخرى.
رأي الفقهاء القدامى من التعقيم:
ذهب الحنفية :إلى جواز استعمال مانع للحمل ،قال الزركشي" :إنه يجوز لها سد رحمها
كما تفعله النساء"( ،)2والمقصود بسد الرحم عند الحنفية ،أي منع مؤقت للحمل وليس للمنع الدائم
كما يحدث عند التعقيم.
ذهب المالكية :إلى ّأنه يمنع الرجل من أن يتسبب في قطع مائه أو يستعمل ما يقلل

نسله(.)3

وذهب الشافعية :إلى كراهية كسر الشهوة بالوسائل التي تشكل خطورة كالكافور ونحوه،
و ّأنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال الوسائل التي تؤدي إلى اليأس من النسب ،وال يجوز
خطر على الصحة( .)4واتفق الشافعية على
ا
عندهم استعمال األدوية لقطع الشهوة ألّنها تشكل

منع الجب والخصاء وألحقوا بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصال للنسل( ،)5ويتساوى في
ذلك الرجال والنساء( ،)6قال الصنعاني" :معالجة المرأة إلسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه

) (1مواهب الجليل ،للحطاب.09/5
) (2حاشية ابن عابدين.076/3
) (3شرح الزرقاني.411/3
) (4تحفة المحتاج ،للهيتمي ،068/3والغرر البهية ،لألنصاري ،260/7حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي
.9/9

) (5البدر التمام ،للعسقالني  ،332/3بتصرف.
) (6حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري.073/2
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وعدمه على الخالف في العزل ومن أجازه أجاز المعالجة ومن حرمه حرم هذا باألولى ويلحق
بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله"(.)1
وذهب الحنابلة :إلى أنه يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على
الصحيح من المذهب ،نص عليه وقال القاضي ال يباح إال بإذن الزوج كالعزل ...والزوجة
تستأذن زوجها وقال :يكره ،وقال :وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه إلسقاط
حقها مطلقا من النسل المقصود ،وقال ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض(.)2
رأي الفقهاء المحدثين من التعقيم:
ُسئِل الشيخ ابن عثيمين عن حكم قطع النسل بدون عذر ،وما هي األعذار التي تبيح

ذلك؟ فقال" :قطع النسل قطعا نهائيا قد صرح العلماء رحمهم تعالى ب ّأنه حرام لما في ذلك من

فإن المسلمين
المضادة لما يريده النبي  من أمته ،ولما في ذلك من أسباب الذل للمسلمينّ ،

كلما كثروا كان ذلك عزة لهم ورفعة ،ولهذا إمتن اهلل عز وجل على بني اسرائيل حيث جعلهم

كثرة ،قال تعالى:ﮋﮩ ﮪ ﮫﮊ(.)3
وذ ّكر شعيب قومه بذلك قال تعالى :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ( ،)4والواقع
شاهد بهذا فإن األمة الكثيرة تستغني عن غيرها ويكون لها صولة وهيبة أمام أعدائها فال يجوز
لإلنسان أن يتسبب لقطع النسل قطعا نهائيا ،اللهم إال أذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو كانت
األم إذا حملت خيف عليها أن تهلك وتموت ففي هذه الحالة تكون ضرورة ،وال حرج أن يعمل
لها أي لهذه المرأة ما يقطع الحمل عنها ،هذا هو العذر الذي يبيح قطع النسل وكذلك لو
أصيبت بمرض في رحمها يخشى أن يسري فيهلكها واضطرت إلى نزع الرحم فال بأس بذلك(.")5

) (1سبل السالم شرح بلوغ المرام ،لمحمد بن اسماعيل الصنعاني ،398/3ط ،0سنة 2116م ،مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع ،الرياض.

) (2االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،تحقيق د .عبداهلل بن عبد
المحسن التركي ،471/2ط ،1سنة 1419هـ ،دار احياء التراث العربي ،بيروت.
) (3سورة اإلسراء ،آية.6
) (4سورة األعراف ،آية.86

) (5فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ص 488وما بعدها ،والشرح الممتع ،البن عثيمين
.284/5
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كما ُسئِل الشيخ ابن عثيمين عن عقم الزوج أو الزوجة هل هو عيب أو ال؟ فأجاب :يرى

بعض العلماء ّأنه ليس بعيب إال إذا اشترط الخلو منه ،فإّنه يثبت ،ويرى آخرونّ :أنه عيب وهذا

هو الصواب(.")1

وعن منع الحمل ُسئِل الشيخ ابن جبرين عن سيدة تبلغ ( 37سنة) وعندها مرض السكر،

وفي حملها األخير أتعبها الحمل فاستعملت حقن األنسولين ووالدتها كانت بعملية قيصرية
وعندها ثمانية أبناء وأجرت عملية ربط ،فأجاب الشيخ" :ال يجوز العالج لقطع الحمل أو إيقافه

أن الوالدة تسبب إرهاقا أو تزيد في المرض أو
إال عند الضرورة ،إذا قرر األطباء المعتبرون ّ
يخاف من الحمل والوضع الهالك خوفا غالبا ،وال بد في ذلك من رضى الزوج وموافقته على

القطع أو اإليقاف ،ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها األولى ،فمن الضروريات مرض
الزوجة وضعف بدنها وعجزها عن تحمل الوضع وعن عملية التربية والحضانة ونحوها(.")2
رأي مجمع الفقه اإلسالمي بالنسبة للتعقيم:
"يحرم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة ،وهو ما يعرف بـ"اإلعقام" أو
"التعقيم" ،ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية(.")3
الخالصة:
أن كلمتهم اتفقت
بالنظر لبعض أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين لحكم التعقيم أجد ّ

على تحريم ذلك بغير عذر ،وأباحوه إذا دعت الضرورة لذلك.

) (1مذكرة فقه ،لمحمد بن صالح العثيمين ،تحقيق صالح الدين محمود السعيد  ،67/3ط ،0سنة 2117م ،دار
الغد الجديد ،القاهرة.
) (2فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وبن باز ص 489وما بعدها.

) (3مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد ،5ص ،748سنة0988م،
الكويت.
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الخاتمة
أوال :أهم النتائج:
 -1النكاح يطلق على العقد حقيقة وعلى الوطء مجا از.
 -2النكاح مستحب ويختلف حكمه حسب حاالت الناس من اعتدال وتوقان وغير
توقان.
 -3الحث على الزواج من الصالحات والصالحين لإلحصان وانجاب نسل يعمر
األرض ويصلحها.
 -4محاربة جريمة الزنا باعتبارها جناية على النسل والمجتمع واألخالق.
 -5حفظ النسل من جانب الوجود والعدم مقصد من مقاصد الشريعة وأحد
الضرورات الخمسة.
 -6تنظيم النسل بالمباعدة بين فترات الحمل وبتمام الرضاع للمولود ،وأنه مباح
باستخدام وسائله المشروعة.
 -7ال يجوز أن يكون تحديد النسل منهجا عاما أو قوانين ملزمة؛ بل يقتصر ذلك
على حاالت خاصة يراها الزوجان باستشارة الطبيب الثقة وأن تكون وسائله
مشروعة تمنع الحمل منعا مؤقتا ،أما المنع الدائم فللضرورة.
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ثانيا :التوصيات:
في ضوء ما جاء في هذا البحث من تناول ألقوال الفقهاء ألحكام النسل حفظا
وتنظيما ،وبناء على النتائج التي توصل لها فيمكن التوصية بما يأتي:
 -1ينبغي على الجميع تطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة سواء على مستوى
السلطة المختصة أم على مستوى األفراد؛ ألن في هذا التطبيق الحلول الكافية
لكل المشكالت.
 -2أن يكون هناك دور بارز للعلماء للتوعية والتثقيف لموضوع حفظ النسل
وتنظيمه وأحكامه وذلك من خالل الخطاب اإلسالمي بأشكاله المتعددة من
خطابة وندوات ونشرات.
 -3أن يكون لإلعالم دور مهم لبيان أهمية حفظ النسل وتنظيمه وتفاصيل ذلك
حتى يتضح ذلك للجميع.
 -4العمل على إيجاد كافة الوسائل الفاعلة لتحقيق النسل وصالحه وذلك بتوفير
الرعاية الصحية واالجتماعية.
 -5حظر كل ما يؤدي للفساد األخالقي ومحاربة الرذيلة وكل مظاهرها.
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الفهارس :
أوال :فهرس اآليات القرآنية.
ثانيا :فهرس األحاديث النبوية.
ثالثا :فهرس المصادر والمراجع.
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: فهرس اآليات الكرمية:ًأوال
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رقم اآلية
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رقم اآلية
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64-45

26

الذاريات

41

12

الطور

42

22

المجادلة

    

  

.25

   

.29

        

.12



     

.12

ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ

.11

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ

053

.10
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رقم اآلية

اسم

اآلية

م

السورة
           

65

-226-62
229

4

الطالق

5

التكوير

.14
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.12

ثانيا :فهرس األحاديث النبوية الشريفة:
احلديث

م

هن.

رقم الصفحة

.2

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول اهلل وما

.1

إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

24

.0

إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة.

22-49

.4

أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى.

.2

أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.

.6

أال نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب.

.4

إن أباه أتى به رسول اهلل  فقال :إني نحلت أبني هذا غالما كان لي فقال :رسول اهلل

69
42-42

 أكل ولدك نحلته مثل هذا ،فقال :ال فقال رسول اهلل  :فأرجعه
.5

50

22

41

أن رجال أتى رسول اهلل  فقال :إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا( ،)1وأنا أطوف
عليها وأنا أكره أن تحمل ،فقال :اعزل عنها إن شئت ،فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث

224

الرجل ،ثم أتاه فقال :إن الجارية قد حبلت ،فقال" :قد أخبرتك إنه سيأتيها ما ق ِّدر لها
.9

أن رسول اهلل  غير اسم عاصية ،وقال" :أنت جميلة

64

.22

أن رسول اهلل  رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها.

-24

.22

إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا ،وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل.

224

.21

إني أعزل عن امرأتي ،فقال :له رسول اهلل " لم تفعل ذلك؟.

94

.20

إني نحلت أبني هذا غالما كان لي فقال :رسول اهلل  أكل ولدك نحلته مثل هذا ،فقال:
ال فقال رسول اهلل  :فأرجعه
) (1سانيتنا أي ساقيتنا التي تسقي لنا ،صحيح مسلم ،لإلمام مسلم.510/2
055

41

احلديث

م

رقم الصفحة

.24

بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني ألرى الري يخرج في أظفاري.

42

.22

تخيروا لنطفكم وانكحوا األ كفاء وانكحوا إليهم.

62

.26

تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم.

66

.24

تزوجوا الولود الودود.

214

.25

تصدق علي أبي ببعض ماله ،فقالت أمي عمرة بنت رواحه :ال أرضى.

41

.29

تناكحوا تناسلوا تكثروا.

.12

تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

62

.12

ثالثة حق على اهلل عونهم المجاهد في سبيل اهلل.

22

.11

جاء ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  يسألون عن عبادة النبي .

.10

جاء رجل إلى رسول اهلل  فقال" :إني أعزل عن امرأتي ،فقال له رسول اهلل " :لم

224-45

تفعل ذلك؟" فقال الرجل :أشفق على ولدها ،أو على أوالدها ،فقال رسول اهلل " :لو كان

46-26-20-02

94

ذلك ضا ار ضر فارس والروم
.14

حضرت رسول اهلل  في أناس فسألوه عن العزل؟.

225

.12

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

24

.16

الدين النصيحة قيل :لمن يا رسول اهلل قال :هلل ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم.

42

.14

ذلك الوأد الخفي ،وهي:ﮋ  ﮊ.

222

.15

رد رسول اهلل  على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا.

.19

سوداء ولود خير من حسناء عقيم.

22-41
224

056

احلديث

م
.02

عندما قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي  بينه وبين سعد بن الربيع.

.02

كنا عند النبي  فقام رجل فقال :أنشدك اهلل إال قضيت بكتاب اهلل فقام خصمه وكان

رقم الصفحة
46

أفقه منه فقال :اقض بيننا بكتاب اهلل وأذن لي قال :قل قال :إن أبني كان عسيفا على
هذا فزنى بإمراته ،فافتديت منه بمائة شاه وخادم ،ثم سألت رجاال من أهل العلم
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي " :والذي

52

نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهلل جل ذكره المائة شاة والخادم رد ،وعلى ابنك جلد
مائة وتغريب عام ،واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ،فغدا عليها
فاعترفت فرجمها
.01

كنا نعزل على عهد النبي  والقرآن ينزل.

.00

كنا نعزل على عهد رسول اهلل  فبلغ ذلك نبي اهلل  ،فلم ينهنا.

222

.04

كنا نغزو رسول اهلل .

22

.02

كنت مع رسول اهلل  في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف.

55

.06

ال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

16

.04

لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك.

92

.05

لقى ركبا بالروحاء ،فقال :من القوم قالوا :المسلمون.

41

.09

ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إال هي كائنة

226

.42

مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين.

42

.42

ِّ
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء.

44

.41

نهى رسول اهلل  أن يعزل عن الحرة إال بأذنها.

224

222-226-224
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احلديث

م
.40

هال تزوجت بك ار تالعبها وتالعبك.

.44

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.

رقم الصفحة
64
-06-04-02
-41-42-05
24-22
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ثالثاً  :فهرس املصادر واملراجع:
أوالً :القرآن الكريم وتفسريه
أحكام القرآن ،لمحمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي ،تحقيق محمد عبد القادرعطا ،ط ،4سنة 2118م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
األساس في التفسير ،لسعيد حوى ،ط ،4سنة 1993م ،دار السالم.
تفسير القرآن العظيم ،السماعيل بن كثير ،تحقيق د .السيد محمد السيد وآخرون ،سنة2442م ،دار الحديث،
القاهرة.
تفسير البحر المحيط ،لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي.
تفسير التحرير والتنوير ،لمحمد الطاهر بن عاشور( ،بدون) ،دار سحنون ،تونس.
تفسير الجاللين ،لجالل الدين بن أحمد المحلي وجالل الدين بن أبي بكر السيوطي ،ط ،1سنة 1987م ،دار
الفجر اإلسالمي ،بيروت.
تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ،لمحمد بن جرير الطبري ،ط ،3سنة 0999م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ،لمحمد جمال الدين القاسمي،ط ،1سنة 1997م ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه ،لمحمد علي طه الدرة ،ط ،1سنة 2449م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تفسير القرآن الكريم ،د .عبد اهلل شحاته ،دار غريب( ،بدون) ،القاهرة.
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي ،ط ،0سنة 0991م ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
تفسير المنار ،لمحمد رشيد رضا ،ط ،2سنة 2445م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تفسير النسفي ،لعبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي ،تحقيق مجدي منصور ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة.
التفسير الواضح ،لمحمد محمود حجازي ،ط ،14سنة 1986م ،دار التفسير ،الزقازيق.
التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،د .محمد سيد طنطاوي ،سنة  ،0998دار نهضة مصر ،القاهرة.
تفسير آيات األحكام ،للشيخ محمد علي السايس ،تحقيق د .عبد الحميد هنداوي ،ط ،1سنة 2441م ،مؤسسة
المختار ،القاهرة.
التقرير والتحبير ،البن أمير الحاج ،ط ،2سنة 1983م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ،تحقيق عبد الرحمن ابن معال

اللويحق ،ط ،1سنة  2442م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.

الجامع ألحكام القرآن ،لمحمد بن احمد القرطبي ،سنة 1995م ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
الجواهر في تفسير القرآن الكريم ،لطنطاوي جوهري المصري ،ط ،1سنة 2444م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
روح المعاني ،لمحمود األلوسي ،ط ،4سنة 0985م ،إحياء التراث العربي ،بيروت
صفوة التفاسير ،لمحمد علي الصابوني ،ط ،9سنة 1399هـ ،دار الصابوني ،القاهرة.
فتح القدير ،لإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،تحقيق سيد بن ابراهيم بن صادق بن عمران ،ط،1
059

سنة 1993م ،دار الحديث ،القاهرة.
الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية ،لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل( ،بدون)،

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،مصر.

في ظالل القرآن ،سيد قطب ،ط  ،17سنة 1992م ،دار الشروق ،القاهرة.
المبصر لنور القرآن ،نائلة هاشم صبري ،ط ،1سنة 1997م ،مطبعة الرسالة المقدسية ،القدس.
مختصر تفسير ابن كثير ،اختصار محمد علي الصابوني ،ط ،7دار الصابوني ،القاهرة.
مختصر تفسير الطبري ،اختصار محمد علي الصابوني ،سنة 1442ه ،دار الصابوني ،القاهرة.
الدرر في تناسب اآليات والسور ،لبرهان الدين ابراهيم عمر البقاعي ،ط ،3سنة 2446م ،دار الكتب
نظم ُ
العلمية ،بيروت.

ثانياً :كتب السنة وشروحها
إكمال المعلم بفوائد مسلم ،للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ،تحقيق محمد اسماعيل وأحمد
الزيدي ،ط ،1سنة 2446م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
سنن الترمذي ،لمحمد بن عيسى بن سورة ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،ط ،0سنة0991م ،دار الحديث القاهرة.
سنن ابن ماجه ،الحافظ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار

احياء الكتب العربية ،بيروت.

سنن اإلمام الترمذي ،ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سنورة ،تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبي ،ط،1
سنة 1999م ،دار الحديث ،القاهرة.
السنن الكبرى ،لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،سنة
1999م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي ،دار المعرفة ،بيروت.
شرح ابن البطال على صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ،تحقيق مصطفى عبد القادر

عطا ،ط ،1سنة 2443م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

صحيح البخاري ،للعالمة محمد بن اسماعيل البخاري ،مطبعة دار إحياء الكتب العربية،
بيروت.
صحيح مسلم بشرح النووي ،ليحيى بن شرف النووي ،ط ،1سنة 1929م ،دار احياء التراث
العربي ،القاهرة.
النهاية في غريب الحديث واألثر ،لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن
االثير ،ت646:ه ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي1399 ،ه1979 ،م،

دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،اإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،ط ،4سنة 2113م ،دار الكتب

العلمية ،بيروت.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،أ.د .موسى شاهين الشين ،ط ،1سنة 2442م ،دار الشروق ،القاهرة
مجمع الزوائد ،لعلي بن أبي بكر الهيتمي ،تحقيق حسام الدين القدسي ،سنة 0994م ،مكتبة القدس ،القاهرة
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المحلى ،لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،دار التراث ،القاهرة.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ألحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،ط ،1سنة 1997م ،مؤسسة الرسالة،

بيروت.

المصنف في األحاديث واآلثار ،لعبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،ط ،1سنة 1995م ،دار الكتب العلمية،
بيروت.
الرزق بن همام الصنعاني ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،ط ،2سنة
المصنف للحافظ أبي بكر عبد ا
1983م ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.

ثالثاً :كتب أصول الفقه
أصول اإلحكام في أصول األحكام ،لعلي بن أبي علي بن محمد اآلمدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
البحر المحيط في أصول الفقه ،لمحمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي ،ط ،0سنة 2111م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
الموافقات في أصول الشريعة ،ألبي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ،تحقيق عبداهلل دراز ،ط،7

سنة2115م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

رابعاً :كتب الفقه احلنفي
اآلثار ،لإلمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري ،تصحيح وتعليق أبو الوفا ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
االختيار لتعليل المختار ،لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي( ،بدون) ،دار الفكر العربي.
اإليضاح في شرح اإلصالح في الفقه الحنفي ،ألحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي ،تحقيق د.عبد اهلل
المحمدي و د .محمود الخزاعي ،ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ،تحقيق علي محمد
معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،ط ،2سنة 2113م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
البناية في شرح الهداية ،لمحمود بن أحمد العيني ،ط ،2سنة 0991م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي ،تحقيق أحمد عزو عناية ،ط،1
سنة2444م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تيسير الفقه الحنفي ،ألبي ذر حسين الفاضلي ،ط ،0سنة 2117م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،لمحمد أمين الشهير بابن
عابدين ،ط ،3سنة 1323ه ،المطبعة الكبرى ،اآلميرية ،مصر.
الدر المختار ،لمحمد بن علي بن محمد الحصفكي ،تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم ،ط ،1سنة 2442م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
شرح فتح القدير ،لكمال الدين محمد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي ،تحقيق عبد الرازق
غالب المهدي ،ط ،2سنة 2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
عمدة الرعاية على شرح الوقاية ،عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي ،تحقيق د .صالح محمد أبو الحاج ،ط،0

سنة 2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

العناية شرح الهداية ،ألكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي ،ط2117 ،0م ،دارالكتب العلمية،
بيروت.
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المبسوط ،لشمس الدين السرخسي ،ط ،0سنة 0993م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة ،تحقيق عبد الكريم الجندي ،

ط ،1سنة 2444م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،لإلمام سراج الدين عمر بن ابراهيم بن نجيم ،تحقيق أحمد عزو عناية ،ط،0
سنة 2112م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

خامساً :كتب الفقه املالكي
إ قامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل ،لمحمد باي بالعالم ،ط ،1سنة 2447م ،دار
ابن حزم ،بيروت.
أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ،ألحمد بن محمد بن أحمد الدردير ،سنة 2111م ،مكتبة أيوب ،كانو،
نيجيريا.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،لمحمد بن أحمد بن رشد،ط 2سنة2444م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
البهجة في شرح التحفة ،لعلي بن عبد السالم التسولي ،ط ،1سنة 1998م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن محمد بن فرحون ،ط ،1سنة 1884م ،دار

الكتب العلمية  ،بيروت.

التفريع ألبي القاسم عبد اهلل بن الحسين بن الجالب البصري ،ط ،1سنة1987م ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت.
الثمر الداني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني ،لصالح عبد السميع اآلبي( ،بدون).
جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة خليل في مذهب اإلمام مالك ،لصالح عبد السميع اآلبي ،ط ،0سنة
0997م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
حاشية الخرشي ،لمحمد بن عبد اهلل بن علي الخرشي ،ط ،1سنة 1997م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،لمحمد عرفة الدسوقي ،ط ،1سنة 1998م ،دار الفكر ،بيروت.
حاشية محمد بن أحمد الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني لمتن أبي المودة خليل ،ط ،1سنة 1889م،
المطبعة األميرية ،مصر.
الذخيرة ،ألحمد بن ادريس القيرافي ،تحقيق محمد بو خبزة ،ط ،1سنة 1994م ،دار الغرب االسالمي ،بيروت.
شرح الزرقاني ،لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
العقد المنظم للحكام فيما يرجى بين أيديهم من العقود واألحكام ،ألبي محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن سلمون
الكناني الموجود بهامش كتاب تبصرة الحكام ،ألبن فرحون المالكي ،ط ،1سنة 1341ه ،العامرة ،مصر ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت.
كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد القيرواني ،مكتبة الثقافة القاهرة( ،بدون).
المدونة الكبرى ،لإلمام مالك بن أنس ،تحقيق عامر الجزار وعبد اهلل المنشاوي ،سنة 2445م ،دار الحديث،
القاهرة.
المقدمات الممهدات ،لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد ،وما بعدها ،ط ،1سنة 2442م ،دار الكتب العلمية ،
بيروت.
منح الجليل على مختصر خليل ،لمحمد بن أحمد بن محمد عليش ،ط ،1سنة 2443م ،دار الكتب العلمية
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بيروت.
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني،
ط ،0سنة ،0995دار الكتب العلمية ،بيروت.

سادساً :كتب الفقه الشافعي
إحياء علوم الدين ،العالمة لمحمد محمد الغزالي ،دار الجيل ،بيروت.
األم ،لإلمام محمد بن ادريس الشافعي ،ط ،1سنة 2442م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
البجيرمي على الخطيب ،لسليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ،ط ،1سنة 1996م ،دار الكتب العلمية ،
بيروت.
البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،لشهاب الدين بن حجر العسقالني ،ط ،1سنة 2447م ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
تحفة المحتاج لشرح المنهاج ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،ط ،1سنة 2441م،
دار الكتب العلمية.
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي اآلسيوطي ،تحقيق

مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،ط0996 ،0م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

حاشية إعانة الطالبين ،ألبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري ،ط0995 ،0م ،دار الكتب العلمية
بيروت؛ مغني المحتاج .065/5
حاشية الجمل على شرح المنهج ،لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالجمل ،ط ،1سنة
1996م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على احمد الدردير ،ط ،1سنة 1994م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
حاشيتا قليوبي وعميرة ،لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي وشهاب الدين أحمد بن البرلسي

الملقب بعميرة ،سنة 2113م ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة.

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي،
تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ،ط ،1سنة 1994م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،لعبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم
العبادي وتحفة المحتاج لشهاب الدين بن حجر الهيتمي ،ط ،0سنة 0996م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الديباج في توضيح المنهاج ،لمحمد بن بهادر بن عبداهلل الزركشي ،تحقيق د .يحيى مراد ،سنة 2116م ،دار
الحديث ،القاهرة.
روضة الطالبين ،ليحيى بن شرف النووي ،ط ،3سنة 2446م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
السراج الوهاج في كشف مطالب مسلم بن الحجاج ،ألبي الطيب محمد صديق خان بن حسن علي القنوجي
 ،449/3ط ،1سنة 2444م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
السراج الوهاج ،لمحمد الزهري الغمراوي ،سنة 0987م ،دار الجيل ،بيروت.
شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،الشيخ محمد بن صالح العثيميين ،تحقيق عادل بن سعد ،ط ،1سنة
2447م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج ،لعمر بن علي بن أحمد المشهور بابن ملقن ،تحقيق عز الدين البدراني
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سنة 2441م ،دار الكتاب ،إربد ،األردن .
غاية البيان شرح زبد بن رسالن ،لمحمد بن احمد الرملي األنصاري ،ط ،0سنة 0994م ،دار الكتب العلمية،

بيروت.

الغرر البهية ،لإلمام زكريا بن محمد األنصاري ،ط ،1سنة 1997م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
كتاب العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب ،لصفي الدين أحمد بن عمر المزحجي اليمني،
تحقيق محمد إسماعيل ،ط ،1سنة 2447م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
المجموع شرح المهذب ،ليحيى بن شرف النووي ،سنة 2111م ،دار الفكر ،بيروت.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ،دار المعرفة،
بيروت( ،بدون).
المهذب في فقه الشافعي ،ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،ط ،1سنة 1995م ،دار الكتب

العلمية  ،بيروت.

سابعاً :كتب الفقه احلنبلي
اعالم الموقعين عن رب العالمين ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ،الشهير بابن قيم الجوزية،

سنة 1996م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

االنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،لعالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ،تحقيق
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،0سنة 0996م ،دار هجر ،مصر.
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي ،ط ،1سنة
1399هـ،
دليل الطالب لنيل المطالب ،لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،بيروت).
الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع ،لمنصور بن يونس البهوتي ،ط2112 ،0م ،دار الكتب

العلمية ،بيروت.

زاد المعاد في هدي خير العباد ،البن قيم الجوزية ،تحقيق شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط ،ط،27
سنة1994م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،لمحمد بن عبد اهلل بن محمد الزركشي ،ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
الشرح الكبير ،لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ،ط ،0سنة 0996م ،دار هجر ،مصر.
الشرح الممتع على زاد المستقنع في اختصار المقنع ،للعالمة محمد بن صالح بن محمد العثيمين ،سنة

2445م ،الكتاب العالمي للنشر ،بيروت.

شرح منتهى اإلرادات ،لمنصور بن يونس البهوتي ،ط ،1سنة 2445م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ،علي بن البهاء البغدادي الحنبلي ،تحقيق أ.د .عبد الملك بن دهيش ،ط،0
سنة 2112م ،دار خضر ،بيروت.
كتاب الفروع ،لمحمد بن مفلح المقدسي ،تحقيق د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،1سنة 2443م،
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
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كشاف القناع عن متن االقناع  ،لمنصور بن يونس البهوتي ،دار الفكر( ،بدون).
المبدع شرح المقنع ،لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ،تحقيق محمد حسن الشافعي ،ط ،1سنة

1997م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.

المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،لعبد السالم بن عبد اهلل بن تيمية الحراني ،دار الكتاب
العربي ،بيروت( ،بدون).
مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي ،لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ،سنة
2119م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
المغني شرح الخرقي ،لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ،دار الكتب العلمية ،
بيروت( ،بدون).
الممتع في شرح المقنع ،لزين الدين المنجي بن عثمان بن أسعد بن المنجي التنوخي ،تحقيق د .عبد الملك بن
عبد اهلل بن ادهيش ،ط2113 ،3م ،مكتبة األسدي ،مكة المكرمة.
منار السبيل في شرح الدليل ،إلبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ،تحقيق أيمن بن محمد بن عرفة المكتبة
التوفيقية ،القاهرة( ،بدون).
منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ،لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار،
تحقيق د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،1سنة 1999م ،مؤسسة الرسالة بيروت.
الهداية في فروع الفقه الحنبلي ،ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ،تحقيق محمد حسن

اسماعيل ،ط ،0سنة 2112م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.

ثامناً :كتب الفقه العامة
أحكام المرأة من القرآن والسنة ،آلمال عبد السالم محمد المنوفي ،ط ،1سنة 2447م ،مكتبة اإليمان،
المنصورة.
األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية مع اإلشارة إلى مقابلها في الشرائع األخرى ،لمحمد محي الدين عبد
الحميد ،سنة 2447م ،المكتبة العلمية ،بيروت.
إرواء الغليل شرح فتاوي زينة المرأة والتجميل ،لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ،تحقيق الشيخ علي عبد العال
الطهطاوي ،ط ،1سنة 2445م ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
اإلسالم عقيدة وشريعة ،لمحمود شلتوت  ،ط ،11سنة 1983م ،دار الشروق ،بيروت.
األنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة ،لعادل عبد الموجود ،ط ،1سنة2445م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الضناوي ،ط ،2سنة 2448م،
الحالل والحرام في اللقاء بين الزوجين على ضوء الكتاب والسنة ،لمحمد أمين
ّ
دار الكتب العلمية  ،بيروت.
خالصة الكالم في أحكام علماء البلد الحرام ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،إعداد عادل ابن سعد،
وما بعدها ،ط ،1سنة 2446م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
فتاوى المرأة المسلمة ،لمجموعة من العلماء ،رتبها أشرف بن عبد المقصود ،ط ،3سنة 1996م ،مكتبة أضواء
السلف ،الرياض .
فتاوى النساء ،لمحمد بن عثيمين والفوزان وابن باز ،ط ،1سنة2443م ،دار الفجر للتراث ،القاهرة.
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فتاوى شرعية في العبادات ،لمحمد عبد القادر أبو فارس ،ط ،1سنة 2443م ،جمعية عمال المطابع التعاونية،
عمان.

فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان( ،بدون).
الفتاوى ،لمحمود شلتوت ،ط ،12سنة 1983م ،دار الشروق ،بيروت.
الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه اإلسالمي ،أ.د .علي محي الدين القره داغي ،سنة 1425هـ،
قطر.
فقه أحوال شخصية ،أ .د محمود السرطاوي ،ط ،1سنة 1998م.
فقه السنة ،لسيد سابق ،ط ،1سنة 1999م ،دار الفتح لإلعالم العربي ،القاهرة.
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب األربعة ،د .محمد بكر اسماعيل ،ط ،2سنة 0997م ،دار
المنار ،القاهرة.
كيف تنجو من مكائد الشيطان ،ط ،1سنة 2445م ،دار رحمة ،االسكندرية.
مذكرة فقه ،لمحمد بن صالح العثيمين ،تحقيق صالح الدين محمود السعيد ،ط ،1سنة 2447م ،دار الغد
الجديد ،القاهرة.
المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،ليوسف العالم ،ط ،1سنة  1991م ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
أمريكا.
موسوعة الفقه الميسر ،لحامد أحمد الطاهر ،ط ،1سنة 2448م ،دار الفجر للتراث ،القاهرة،
الموسوعة الفقهية ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – الكويت ،ط2445 ،2م.
الوجيز في الفقه اإلسالمي ،لوهبة الزحيلي ،ط ،1سنة2445م ،دار الفكر ،دمشق.

تاسعاً :كتب اللغة واملعاجم
شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس ،لمحمد مرتضى الزبيدي ،ط ،0سنة 0316ه ،دار
صادر ،بيروت.
القاموس المحيط ،لمجد الدين الفيروز آبادي ،دار الحديث ،القاهرة( ،بدون).
لسان العرب ،لجمال الدين بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري ،دار صادر بيروت(،بدون).
لسان اللسان تهذيب لسان العرب ،لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،ط ،0سنة 0993م ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.

مختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،سنة 1995م ،مكتبة لبنان ،بيروت.
المصباح المنير ،ألحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ،سنة 2110م ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت.
المعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،ط ،2سنة0972م ،المكتبة اإلسالمية ،تركيا.
المنجد في اللغة واألعالم ،ط ،33سنة 1992م ،دار المشرق ،بيروت.

عاشراً :البحوث واجملالت واملنشورات
حسنين محمد مخلوف ،مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،عدد  ،4السنة السابعة ،ابريل سنة 1975م،
دار االصفهاني ،جدة.
الرضاعة الطبيعية في العلم الحديث واإلسالم ،لمحمد محمد عبد الهادي الفي ،ط ،2سنة  ،2445رفح.
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سيد قطب ،جريدة الدعوة ،يوليو سنة 1952م.
مجلة االقتصاد اإلسالمي ،محمد عبد اهلل الخطيب ،سنة  ،9عدد  ،142سنة 1989م ،االتحاد الدولي للبنوك

اإلسالمية ،القاهرة.

مجلة البحوث اإلسالمية ،لعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز وآخرين ،العدد األول1975 ،م ،السعودية.
مجلة الوعي اإلسالمي عدد  22 ،253سبتمبر سنة 1985م ،و ازرة األوقاف ،الكويت.
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،5سنة 1988م ،الكويت.
مصلحة حفظ النسل في الشريعة اإلسالمية ،د .محمد أحمد المبيض ،ط ،1سنة 2445م ،مؤسسة المختار،
القاهرة.
المالمح األساسية لألسرة في اإلسالم ،أ.د .محمد الهواري2445 ،م ،المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث.
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