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أجمع األئمة على أن حق المرأة فً الجماع ال ٌستلزم إنزال النطفة التً ٌكون منها الولد إال 

الحسن البصري فإنه اشترط اإلنزال كما لم ٌقل أحد من الفقهاء بأن النكاح ٌفسخ بعقم الرجل أو 
المرأة فالواجب هو الزواج لذاته ألسباب وردت فً األحادٌث الصحٌحة منها استكمال الدٌن 

 ال الزواج لمجرد اإلنجاب وإن كان من مزاٌا الزواج إٌجاد النسل اللهم إال إذا طرأت نباإلحصا
اآلفات ومنها العجز عن الحصول على النفقة ووسائل العٌش الحالل فقد روى البٌهقً وأبو نعٌم 

ٌأتً على الناس زمان ٌكون هالك الرجل على ٌد زوجته وأوالده ٌعٌرونه " قوله علٌه السالم 
وقد روى " بضٌق المعٌشة وٌكلفونه ماال ٌطٌق حتى ٌورد نفسه الموارد التً ٌهلك فٌها

 –فالنكاح تابع فً هذه الحالة " قلة العٌال أحد الٌسارٌن" القضاعً مقولة الرسول علٌه السالم 
من " لرغبة اإلنسان ومصلحته فاألمر فً قوله علٌه السالم- كما ٌقول حجة اإلسالم الغزالً

ال ٌخرج عن هذا الشرط على أن األمر فً هذا الحدٌث للندب ال " استطاع الباءة فلٌتزوج 
ٌنصرف للندب ال للوجوب فً الحدٌث النبوي إال إذا  - كما ٌقول األصولٌون- للوجوب ألن األمر

و لٌستعفف " كانت هنالك قرٌنة تخصص وٌنصرف للوجوب فً القرآن ولذلك قال هللا تعالى 
فالشرط األساسً هنا فً الزواج هـو  (اآلٌة )" الذٌن ال ٌجدون نكاحا حتى ٌغنٌهم هللا من فضله 

الرجال قوامون " القدرة علـى تحمل المسؤولٌـة لدى الزوج وهً تبرز إشرافه على األسرة 
فإن " تناسلوا تناكحوا فإنً مباه بكم األمم ٌوم القٌامة" أما قوله علٌه السالم (اآلٌة  )" على النساء

مفهومه ٌجب أن ٌدرج فً إطاره الصحٌح وهو أن عدد المسلمٌن فً عصره علٌه السالم لم ٌكن 
ٌزٌد إال قلٌال على مائة ألف بٌن الرجال والنساء                  

 قال أبو زرعة عد صحبه                  مائة ألف ٌا أخً فانتبه  
فإذا حللنا النصوص الواردة وقارنا بٌن معطٌاتها ال حظنا أن الغرض من الزواج هو اإلحصان 

والعفاف والحصول على المرأة الصالحة التً تكون أفضل عون للرجل على دٌنه وشؤون 
حٌاته وأما الذرٌة و وجود النسل فأمر عارض بالنسبة لهاذٌن وهذا ٌظهر جلٌا من األحادٌث 

من تزوج امرأة لم ٌرد بها إال أن ٌغض بصره وٌحصن فرجه " الواردة ومنها قوله علٌه السالم
رواه الطبرانً عن أنس بن ملك وله طرق فً الصحٌحٌن  )أو ٌصل رحمه بارك هللا فٌها 

مشروط بما نصت ( والمراد بها النسل ) فً الحدٌث " صلة الرحم" على أن ورود  (والسنن
علٌه أحادٌث أخرى واألحادٌث الواردة فً الترغٌب فً الزواج بالولود إنما هً إرشاد إلى 
خصال الكمال فً الزوجة ولٌس معناها أن الولد هو المقصود بالذات من الزواج بدلٌل قوله 

فهً مقدمة فً النكاح على الولود حتى لو كانت عقٌما ولذلك " فاظفر بذات الدٌن" علٌه السالم 
كما ٌفعل أغلب الناس - حذر علٌه السالم أن ٌتزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها أو لحسبها

ال توجد أٌة  (سنده حسن  )وفً الحدٌث الذي رواه ابن ماجه عن طرٌق عبد هللا بن عمرو و 
إشارة إلى النسل بل إن المراد المنصوص من الزواج هو حسن العشرة بقٌام الرجل بحقوق 
الزوجٌة وشؤون حٌاته حتى قال الشافعٌة وغٌرهم إذا لم ٌات الرجل زوجته ولم ٌجامعها فال 
ٌجبر كلٌة واستدلوا على ذلك بحدٌث المرأة التً جاءت إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

تشتكً ضعف زوجها فً الجماع فلم ٌسمع شكواها ولم ٌفرق بٌنهما ألن الجماع لٌس شرطا فً 
النكاح ولذلك لم ٌكن النسل هو األساس ألن الذٌن قالوا بحق المرأة فً الجماع هم أنفسهم لم 
ٌشترطوا إنزال النطفة التً منها الولد فالرجل إذا ظهر له عدم المصلحة فً وجود ساللة أو 

خاف من آفة أو حرج فً المعٌشة بسبب ذلك فجائز له أن ٌعمل ما ٌحول بٌنه وبٌن الوالدة أو 
ٌأتً علـى النـاس زمان " ما ٌمنع تكاثر األوالد كما ٌالحظ كثٌر من العلماء وقد قال علٌه السالم

ولعلنـا وصلنا نوعا ما إلى هذا العصر نظرا لكثرة  " تفرح فٌه العواقـر
 
 



 
 

المشاكل الناتجة عن وفرة األطفال وما ٌنتج عن ذلك حتى بالنسبة لمن تتوفر لدٌه الوسائل فكما 
أن الشرع أعطى اإلنسان الحرٌة فً الزواج فكذلك أعطاه الحرٌة فً الوالدة أو عدمها فله أن 
ٌحول بٌنه وبٌن ما ٌضره وٌوقعه فً مشاكل اجتماعٌة وهذه الحرٌة هً الحرٌة الواعٌة وقد 

 1976ألقٌنا محاضرة فً الموضوع باسم الوفود اإلسالمٌة فً مؤتمر إسالمً بتونس عام 

بإشراف رئٌس الحكومة التونسٌة السٌد محمد مزالً أوضحنا فٌها أن اإلسالم ال ٌعارض كثرة 
النسل إال إذا أدى ذلك إلى مأساة عائلٌة كما ٌالحظ الٌوم من كثرة النسل بدون التوفر على 
: " وسائل التربٌة والعٌش والتوكل هنا على هللا ال ٌصح إال بعد اتباع السنة وقد قال هللا تعالى

ومعنى ذلك أنه إذا صممت على أساس قوٌم فعزز ذلك بالتوكل " فإذا عزمت فتوكل على هللا 
.               على هللا 

كنا " ولذلك قضى علٌه السالم بالعزل فً مثل هذه الحال فقد ورد فً صحٌحً البخاري ومسلم 
وكان من بواعث هذا العزل فً " نعزل والقرآن ٌنزل فلو كان شًء ٌنهى عنه لنهى القرآن 

عهده صلى هللا علٌه وسلم الخوف من كثرة الحرج ومداخل السوء بسبب كثرة األوالد ٌؤٌد ذلك 
أن رجال سأل رسول  (الجامع الكبٌر و األوسط )ما ورد فً صحٌح مسلم ومثله فً الطبرانً 

والعزل قد " اعزل عنها: " هللا صلى هللا علٌه وسلم عن كراهٌته حمل جارٌته فأجابه علٌه السالم
ٌكون إما بالتحري بعد اإلنزال وإما باستعمال الوسائل المانعة من الحمل مما لم ٌكن معروفا فً 

العصر النبوي و حتى الذٌن قالوا بكراهٌة استعمال هذه الوسائل شرطوا فً ذلك عدم إذن المرأة 
أما إذا أذنت فال كراهة على أن الكراهة هنا هً كراهة تنزٌه ال كراهة تحرٌم فال محذور إذن 

.        فً ذلك
فالعزل ٌهدف إذن إلى التحري حتى ال ٌنصب الماء فً الرحم فٌنشأ الولد والغرٌب أن الٌهود لم 

 كما ٌعلم من بثهم اإلضطراب فً الشرٌعة السمحة بإسرائٌلٌاتهم حتى –ٌرضهم ذلك آنذاك 
 )" كذبت ٌهود: " فبلغ ذلك رسول هللا علٌه السالم فقال" الموؤودة الصغرى" زعمـوا أن العزل 

 .        (رواه أحمد وأبو داود وغٌرهما 
وهو الجهاز  )ومفهوم التحري أن ال تسقط نقطة من المنً فً الرحم فقد تتسرب من البروستات 

أثناء الجماع فتلقح البوٌضة لدى المرأة وٌتكون الولد وٌكفً تسرب  (التناسلً الذي ٌفرز المنً 
. نقطة واحدة من نطفة الرجل لتولٌد المالٌٌن من النساء كما ٌالحظ علمٌا الٌوم فً هذا المجال

وإذا كان للمرأة حقها الكامل فً النكاح فإن العزل ال ٌجب فٌه استئذانها لضعف الحدٌث الوارد 
فً ذلك والمقرر عند العلماء عدم جواز العمل به فً األحكام سٌما إذا كان ما ٌعارضه من 

إن استئذان الزوجة فً العزل ٌحتمل أن ٌكون " أحادٌث صحٌحة وقد قال اإلمام أحمد بن حنبل 
...."    مستحبا ألن حقها فً الوطء دون اإلنزال

  ٌحصل منه  COIT INTERROMPU"الجماع المقطوع" وٌسمى العزل الٌوم فً الطب 
ضرر للرجل والمرأة على السواء والزوجة أكثر بسبب حسها المرهف واإلحتقان الناشئ عن 

وقف آثار الجماع سٌما وأن الشرع أوجب ضرورة توافق اللذتٌن عند الرجل والمرأة فً الجماع 
أما الرجل فقد ٌنشأ عن قطع جماعه ضعف تناسلً أو لجوء إلى اللذة الكاملة خارج الزواج 

فٌكون األصلح للمرأة التً ٌلحقها الضرر من العزل اللجوء فً هذه الحالة إلى وسائل أخرى 
تؤدي إلى نفس النتٌجة دون إضرار محقق كاستعمال الحبوب والحقن والغشاء المانع من دخول 

     STERILETالماء للرحم والسلك الواقً
أما تعاطً الوسائل واألدوٌة التً ٌترتب علٌها العقم فال ٌجوز إال إذا قرر األطباء الثقاة إضرار 

. الحمل بالمرأة 
 
 
 
 
 



وهنا نتساءل عن النطفة إذا استقرت فً رحم المرأة هل ٌجوز إجهاضها فقد اختلفت اآلراء فً 
هذا المجال نظرا لوجود أحادٌث لم ٌدرك مدلولها  فقال البٌهقً بجواز اإلجهاض بعد مرور 

أربعة أشهر على الشعور بالحمل وهً مدة تكوٌن النطفة والمضغة والعلقة ونفخ الروح غٌر أن 
هذه الروح المشار إلٌها فً الحدٌث  الشرٌف هً الروح الكلٌة المكلفة أما الخالٌا التً تكونت 

  ولذلك ورد حدٌث AME CELLULAIREمن النطفة األولى فلها حٌاتها وهً الحٌاة الخلوٌة 
فً الجامع للطبرانً ٌنص على أن تكوٌن الجنٌن ٌبدأ منذ األسبوع األول وقد وصل الطب 
الحدٌث إلى نفس النتٌجة التً أشار إلٌها الرسول علٌه السالم منذ أربعة عشر قرنا فٌكون 

. اإلجهاض وهو إسقاط الجنٌن محرما ألن فٌه قتل النفس فً نواتها الحٌة منذ األسبوع األول 
  أي ختان المرأة فقد ورد فً حدٌث أم عطٌة وكانت خافضة قوله EXCISION أما الخفاض 

وعن  (الحاكم والطبرانً والبٌهقً وأبو داود فً السنن  )أشمً وال تنهكً : " لها علٌه السالم
رواه الطبرانً  (ٌا نساء األنصار اختضبن خمسا و اختفضن وال تنهكن  )ابن عمر مرفوعا 

الختان سنة فً الرجال مكرمة فً " ولكن أحد رواته منكر كما قاله البخاري وفً حدٌث آخر 
 .   (رواه أحمد والبٌهقً الذي قال فٌه هو ضعٌف منقطع  )" النساء


