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املقدمـة

�رشور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستهديه،  ون�ستغفره  ون�ستعينه،  نحمده  هلل  احلمَد  اإنَّ 
اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، 
واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، واأ�سهد اأن حممداً ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه وعلى اآله واأ�سحابه واأتباعه اإلى يوم الدين، و�سلم ت�سليماً كثرياً. 
ب فيه، وبيَّ اأهميته ومنافعه، قال  اأما بعد فقد �رَشََع االإ�سالم النكاح، فاأمر به ورغَّ

: چ ٱ  تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ چ)))، وقال عزَّ وجلَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ چ))).

الباءة  منكم  ا�ستطاع  ال�سباب من  )يا مع�رش  و�سلم:  عليه  اهلل  النبي �سلى  وقال 
فليتزوج، فاإنه اأغ�ض للب�رش، واأح�سن للفرج...) متفق عليه)))، ويف احلديث االآخر 
يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: )الدنيا كلها متاع، وخري متاع الدنيا املراأة ال�ساحلة))))؛ 

ولهذا اأجمع امل�سلمون على م�رشوعية النكاح))).
واالأمم؛  واملجتمعات  االأفراد  حياة  ومكانة عظيمة يف  كبرية،  اأهمية  له  والنكاح 

)1) من الآية 3: �سورة الن�ساء.

)2) من الآية 32: �سورة النور.

)3) اأخرجه البخاري )5066) 9 / 112، وم�سلم )1400) 9 / 522 من حديث عبداهلل بن م�سعود- ر�سي اهلل عنه -، والباءة 
اأو القدرة على ُموؤن النكاح. انظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 522/9، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري  هي: اجلماع، 

لبن حجر 9 / 108.

)4) اأخرجه م�سلم )1467) 10/ 45 من حديث عبد اهلل بن عمرو- ر�سي اهلل عنهما -.

)5) انظر: املغني لبن قدامة 9 /340، اأحكام الزواج لعمر الأ�سقر /20- 23.
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اأن الزوجية هي �ُسنَّة اخللق يف االإن�سان وغريه من املخلوقات، كما قال تعالى:  اإذ 
وعمادها  االأ�رشة  اأ�سل  هو  والنكاح  چ)))،  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  چ 

االإن�سان وكرامته،  برقي  تليق  واملراأة  الرجل  بي  و�سامية  وثيقة  الثابت، وهو عالقة 
كذلك فاإن النكاح ال�رشعي يلبي حاجات االإن�سان الفطرية واالجتماعية واجل�سمية، 

ويحقق م�سالح عظيمة ومنافع كبرية، ومن اأهمها:
املتمثلة يف املحبة والرحمة واالأن�ض،  الفطرية واالجتماعية  اإ�سباع اجلوانب   -(

وال�سكون العاطفي والنف�سي.
)- االأجر والثواب اجلزيل التباع �سنة النكاح التي هي من �ُسنن املر�سلي، قال 

تعالى: چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ چ))).
)- حت�سيل ال�سهوة الغريزية واللذة واال�ستمتاع عن طريٍق م�رشوع))).

)- اأن الزواج خرُي طريق الإيجاد االأوالد ال�ساحلي، وحفظ ن�سل االأمة وتكثريها 
يف الدنيا واالآخرة.

ولهذا اأمر االإ�سالم بالنكاح؛ الأنه و�سيلة اإلى مق�سود �رشعي عظيم، وهو املحافظة 
االأوالد  اإجناب  يف  االإ�سالم  ب  رغَّ كذلك  ال�ساحلي،  االأوالد  واإجناب  الن�سل  على 
وال�سعي يف حت�سيلهم؛ ملا يرتتب على ذلك من االأجر الكبري، فقد ثبت يف احلديث 
ال�سحيح اأن ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإال 

من ثالثٍة: اإال من �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له)))).
بل حث االإ�سالم على تكثري الن�سل؛ ملا يف ذلك من امل�سالح العظيمة، فقد كان 

)6) الآية 49: �سورة الذاريات.

)7) الآية 38: �سورة الرعد.

)8) انظر: املغني 9 / 343، اإحياء علوم الدين للغزايل 2 / 40، 49، الإ�سالم وق�سايا املراأة املعا�سرة للبهي اخلويل / 48- 57، 
اأحكام الزواج / 17- 19، د�ستور الأ�سرة لأحمد فائز/ 61- 65، حقوق املراأة يف الإ�سالم للدكتور حممد عرفة / 14- 19.

)9) اأخرجه م�سلم )1631) 11 / 253 من حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه -.
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ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ياأمر بالزواج، وينهى عن التبتل، ويقول: )تزوجوا 
الودود الولود، فاإين مكاثر بكم االأمم يوم القيامة))1)).

عدم  مع  النكاح  يف  االأزواج  بع�ض  رغبة  الع�رش  هذا  يف  ظهر  فقد  ذلك  ومع 
االإجناب، وبالفعل مت االتفاق بي بع�سهم على ذلك، ون�ساأت عقود نكاح واأُبرمت 

على ا�سرتاط عدم اإجن�ب الزوجة، فك�نت احل�جة م��سة لبحث حكم هذه امل�س�ألة.
ومن خالل م� �سبق تظهر اأهمية هذا املو�سوع وهو: )ا�سرتاط عدم الإجن�ب يف 

عقد النكاح). 

التمهيد

 وفيه التعريف مب�سطلحات عنوان البحث، وي�سمل ما يلي: 

اأوًل: تعريف ال�شرتاط:

ُط يف اللغة ُيطلق على: اإلزام ال�سيء، والتزامه يف البيع ونحوه، واجلمع:  ْ ال�شرَّ
ط�ً وا�سرتط عليه، وُيطلق  رَطرَ له وعليه كذا، ويرَ�ُشُط �شرَ �شوط و�شائط، يق�ل: قد �شرَ

�م ب�مل�شط. ُط اأي�س�ً على: برَْزغ احلرَجرَّ ْ ال�شرَّ
رَُط ب�لتحريك ُيطلق على: العالمة، ومنه قوله تع�لى: چ جئ حئ مئىئچ))))،  وال�شرَّ
يعني عالماتها، واأمارات اقرتابها)))). وال�سرتاط: العالمة التي يجعله� الن��س بينهم، 

)10) اأخرجه اأحمد )12613) 20 / 63، وابن حبان يف �سحيحه )4017) 6 / 170، والبيهقي )13476) 7 / 131 من حديث 
اأن�س- ر�سي اهلل عنه -، وله �ساهد من حديث معقل بن ي�سار- ر�سي اهلل عنه- قال: جاء رجل اإلى النبي- �سلى اهلل عليه 
و�سلم- فقال: اإين اأ�سبت اأمراأة ذات ح�سب وجمال واإنها ل تلد اأفاأتزوجها؟ قال: ل، ثم اأتاه الثانية فنهاه، ثم اأتاه الثالثة 
 ،374 /  6 والن�سائي )3227)   ،220 /  2 داود )2050)  اأبو  اأخرجه  الأمم)  بكم  فاإين مكاثر  الولود،  الودود  فقال: )تزوجوا 
والبيهقي يف ال�سنن الكربى )13475) 7 / 131، و�سححه ابن حبان )4044، 4045) 6/ 187، واحلاكم يف امل�ستدرك )2685) 

2/ 176، ووافقه الذهبي، و�سححه ابن حجر يف الفتح: 9 /111.

)11) الآية 18: �سورة حممد.

)12) انظر: تف�سري ابن كثري 4 / 177، فتح القدير لل�سوكاين 5/ 35، تف�سري ال�سعدي / 787.
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اُرُه)))). رَُط اأي�س�ً على ُرذاُل امل�لرِ و�شرِ وُيطلق ال�شرَّ
وال�شط يف ال�سطالح: م� يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من وجوده وجود 
وال عدم، اأو بعبارة اأخرى: هو ما ال يتم ال�سيء اإال به، وال يكون داخاًل يف ماهيته، 

وقيل: ال�شط هو م� يتوقف ثبوت احلكم عليه)))).
ومن ذلك ال�شوط يف عقد البيع ويف عقد النك�ح، وهي ال�شوط التي تو�سع 
يف العقد ليتم االلتزام بها من اأطراف العقد))))، فال بُد من مق�رنة ال�شوط للعقد 
اأحد املتع�قدين  اإلزام  ب�ل�شط: هو  لرتتب احلكم عليه�، وبن�ًء على م� �سبق ف�ملراد 

االآخر ب�سبب العقد ما له فيه منفعة)))). 

ثانيًا: تعريف الإجناب:

االإجناب يف اللغة: م�سدر للفعل اأجنب، ُيقال: اأجنب الرجُل واملراأُة اإذا ولَدا ولداً 
جنيباً، والنجيب: الكرمي، 

و�سع  والولدة هي:  الُنّجباء))))،  ولدت  وِمنجاب:  ُمنجبٌة،  فهي  املراأة  واأجنبت 
الواِلدِة َولََدها)))). واالإجناب بهذا املعنى اللغوي ال يتعلق به حكم �رشعي؛ ولهذا مل 

ي�ستعمل الفقهاء لفظ االإجناب يف م�سنفاتهم)))).
رية  واأما االإجناب يف ا�سطالح اأهل الع�رش فهو ُيطلق على: ح�سول النَّ�سل والذُّ

)13) انظر: خمتار ال�سحاح للرازي / 334، ل�سان العرب لبن منظور 4 / 2235- 2237.

)14) انظر: التعريفات للجرجاين/ 125، 126، القامو�س الفقهي ل�سعدي اأبو جيب / 192، معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعه 
جي وحامد قنيبي / 260.

)15) انظر: القامو�س الفقهي / 192، معجم لغة الفقهاء / 260.

)16) انظر: الرو�س املربع �سرح زاد امل�ستقنع للبهوتي 4 / 392.

)17) انظر: خمتار ال�سحاح / 645، ل�سان العرب 6 / 4343، القامو�س املحيط للفريوزاآبادي1/ 227.

)18) انظر: ل�سان العرب 6 / 5915.

)19) انظر: اأحكام النوازل يف الإجناب للدكتور حممد املدحجي 1 / 52، 53.
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و�سع  والولدة:  ب�لولدة،  وانته�ًء  ب�حلمل  مروراً  ب�لتلقيح  تبداأ  عملية  يف  ُمطلق�ً، 
احلمل، وهو خروج اجلني من رحم االأنثى يف نهاية مدة احلمل)1)).

الذي  الزوجة  حمل  عدم  يق�سد  النك�ح  عقد  يف  الإجن�ب  عدم  ي�سرتط  ومن 
ينتهي ب�لإجن�ب والولدة، وذلك ب�تخ�ذ الو�س�ئل والأ�سب�ب املوؤدية اإلى عدم احلمل. 

ثالثاً: تعريف عقد النكاح: 
د والعهد، يقال: َعَقَد احلبل والبيع فانعقد، واجلمع: عقود،  العقد يف اللغة: ال�سَّ
امراأًة  فالٌن  نََكَح  يقال:  الزواج،  عقد  اللغة:  يف  والنكاح  املعاهدة)))).  واملعاقدة: 

جه�، ويطلق النك�ح اأي�س�ً على الوطء)))).  ُحه� نرِك�ح�ً اإذا تزورَّ ينكرِ
الزوجي  من  واحد  كل  ا�ستمتاع  به  َيِحُل  عقد  اال�سطالح:  يف  النكاح  وعقد 

باالآخر على الوجه امل�رشوع)))).

الف�شل الأول: اأحكام ال�شروط يف عقد النكاح

ال�شوط يف عقد النك�ح عند الفقه�ء هي ال�شوط امل�س�حبة لعقد النك�ح، والتي 
ي�سرتطها اأحد الزوجي على االآخر، ويكون له فيها م�سلحة ومنفعة، اأو درء مف�سدة 

وم�رشة عنه.
العقد فتكون  تُ�شط يف  اأن  واإم�  العقد،  قبل  ُيتفق عليه�  اأن  اإم�  ال�شوط  وهذه 
مقرتنة ب�سيغة العقد وهي االإيجاب والقبول، وهما ميثالن اأ�سل العقد، واأحد اأركانه. 
ذلك  اأجل  ومن  العقد،  �سلب  يف  غ�لب�ً  عليه�  ُين�س  ال�شوط  هذه  ف�إن  كذلك 

)20) انظر: معجم لغة الفقهاء / 479، 510، التعريفات الفقهية للربكتي/ 547، فقه النوزل للدكتور بكر اأبو زيد 1 / 246، 
جملة جممع الفقه الإ�سالمي- الدورة اخلام�سة 1 / 347، 731، اأحكام النوازل يف الإجناب 1 / 52، 3 / 1217.

)21) انظر: خمتار ال�سحاح / 444، 445، ل�سان العرب 4 / 3031- 3033.

)22) انظر: القامو�س املحيط 367/1، ل�سان العرب 6 / 4537.

)23) انظر: �سرح النووي 521/9، نيل الأوطار لل�سوكاين 6/ 227، معجم لغة الفقهاء / 234، القامو�س الفقهي / 360.
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�س�ر لهذه ال�شوط قوة ت�أ�سي�سية يف اإك�س�ب احلقوق ل�س�حب ال�شط يف الإلزام 
واللتزام، والوف�ء بتلك ال�شوط واعتب�ره�)))).

وال�شوط التي ميكن اأن ت�س�حب عقد النك�ح كثرية ومتنوعة، وميكن تق�سيم تلك 
ال�شوط على �سبيل الإجم�ل اإلى ثالثة اأق�س�م:

الق�سم الأول: ال�شوط التي هي من ُمقت�سى العقد ومن مق��سده، واملوافقة مل� 
اأمر ال�س�رع به، ك��سرتاط م�سكن يليق ب�لزوجة، اأو النفقة على الزوجة اأو الك�سوة 
له�، اأو الق�ْسم للزوجة، اأو ُح�سن الع�شة وم� اأمر اهلل به من اإم�س�ك مبعروف اأو ت�شيح 
ب�إح�س�ن، اأو حل وطء الزوج لزوجته، اأو اأن ل متنعه نف�سه�، اأو اأن ل تخرج اإل ب�إذن 
اأو ا�سرتاط  اأو الرهن به،  ب�ملهر  اأو كفيل  اأو ا�سرتاط العدل بني الزوج�ت،  الزوج، 

تعجيله اأو تاأجيله. 
وهذه ال�شوط �سحيحة ج�ئزة يجب الوف�ء به� ب�تف�ق اأهل العلم))))، وهي من 
قبيل التاأكيد والتوثيق الأمور مقررة �رشعاً؛ لزيادة ال�سمان يف �سبيل احل�سول عليها.
بالعقود  بالوفاء  االأمر  يف  ال�رشعية  الن�سو�ض  من  ورد  ما  ذلك  على  دل  وقد 

وال�شوط، و�سي�أتي ذكره� اإن �س�ء اهلل يف الق�سم الث�لث.
وثبت  مق��سده،  وتخ�لف  العقد،  مقت�سى  تن�يف  التي  ال�شوط  الث�ين:  الق�سم 
النهي والتحرمي لعقود النك�ح امل�ستملة عليه�، مثل: ا�سرتاط ت�أقيت النك�ح ويدخل 
 ،- الفرقة  وقعت  انق�سى  فاإذا  اأجل  اإلى  املراأة  تزويج  وهو  املتعة-  نكاح  ذلك  يف 
ونكاح املُحلِّل- وهو الذي يتزوج املطلقة ثالثاً ِلتحلَّ ملطلِِّقها -، اأو اأن ُيزوج الويل 

)24) انظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 29 / 353، 32 / 166، 167، اأعالم املوقعني لبن القيم 3 / 107، الإن�ساف للمرداوي 
.389 / 20

)25) انظر: الفتاوى التاتارخانية لالندربتي 112/3، النكاح للح�سري/ 127، القوانني الفقهية لبن جزي /245، مدونة 
الفقه املالكي للغرياين 2 / 520، رو�سة الطالبني للنووي 264/7، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 9/ 546، فتح الباري لبن 
حجر 217/9، 218، مغني املحتاج لل�سربيني 226/3، ال�سرح الكبري ل�سم�س الدين ابن قدامة390/20، زاد املعاد لبن القيم 

106/5، اأحكام الزواج /180.
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غ�ر، وهذه �شوط  موليته ب�شط اأن ُيزوجه الآخر موليته وهو م� ُي�سمى بنك�ح ال�سِّ
حمرمة �رشعاً، فال يجوز االتفاق عليها وال ا�سرتاطها يف عقد النكاح، وهي باطلة يف 
نف�سها ومبطلة للعقد من اأ�سله))))؛ ملا ورد من النهي عنها، فقد جاء النهي عن املتعة 

يف اأحاديث �سحيحة منها:
)- عن �سلمة بن الأكوع ر�سي اهلل عنه ق�ل: )رخ�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم عام اأوطا�ض يف املتعة ثالثاً ثم نََهى عنها))))). 
)- عن علي بن اأبي ط�لب ر�سي اهلل عنه ق�ل: )نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم عن ُمتعة الن�ساء يوم خيرب))))).
)- قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإين قد كنت اأذنت لكم يف اال�ستمتاع من 

الن�ساء واإن اهلل قد حرم ذلك اإلى يوم القيامة))))).
وج�ء النهي عن نك�ح التحليل يف حديث عبداهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه اأنه 

َل له))1)). قال: )لعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم املُحلَِّل واملحلَّ
وج�ء النهي عن نك�ح ال�سغ�ر يف حديث عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهم� : )نهى 

غار) متفق عليه)))). ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن ال�سِّ
كذلك ُي�ستدل على بطالنه� بحديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه املرفوع: )امل�سلمون 

الرب  عبد  لبن  الكايف   ،691/4 للعيني  الهداية  �سرح  يف  البناية   ،177  / احل�سن  بن  ملحمد  ال�سغري  اجلامع  انظر:   (26(
530/2- 534، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل للحطاب 85/5، الأم 5 / 76، 77، 79، خمت�سر املزين / 174، 175، احلاوي 
الكبري للماوردي 9 / 324، 332، 333، رو�سة الطالبني 7 / 41، 42، 126، ال�سرح الكبري20/ 398، 405، 414، الإقناع لطالب 

النتفاع للحجاوي 3 /350- 352، منتهى الإرادات للفتوحي 4 / 100، 101.

)27) اأخرجه م�سلم )1405) 532/9، واأوطا�س: واد بالطائف.انظر: �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 532/9.

)28) اأخرجه البخاري )5115) 9 / 166، وم�سلم واللفظ له )1407) 9 / 536.

)29) اأخرجه م�سلم )1406) 9 / 533 من حديث �سربة اجلهني- ر�سي اهلل عنه -.

)30) اأخرجه اأحمد يف م�سنده )4284، 4403) 7 / 315، 412، والدارمي يف �سننه )2263) 81/2، والرتمذي يف �سننه وقال: 
حديث ح�سن �سحيح )1120) 3 / 419، 420، والن�سائي يف �سننه )3416) 6 / 416.

)31) اأخرجه البخاري )5112) 9 / 162، وم�سلم )1415) 9 / 544، واأخرجه م�سلم اأي�ساً من حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل 
عنه- )1416) 9 / 545، ومن حديث جابر بن عبداهلل- ر�سي اهلل عنهما- )1417) 9 / 545.
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على �رشوطهم، اإال �رشطاً حرم حالاًل اأو اأحل حراماً))))). 
م�سلحة  فيه�  ولكن  العقد،  مقت�سى  من  لي�ست  التي  ال�شوط  الث�لث:  الق�سم 

ومنفعة للزوجي اأو الأحدهما، وهي على نوعي:
الأول: �شوط ب�طلة خم�لفة لالأحك�م املُقررة �شع�ً، مثل: ا�سرتاط عدم التوارث 
بني الزوجني امل�سلمني، اأو اأن ت�سرتط الزوجة الكت�بية اإرثه� من زوجه� امل�سلم، اأو اأن 
ي�سرتط الزوج عدم املهر يف العقد، اأو اأن ل ينفق على زوجته، ول يق�سم له�، ول 
ي�س�فر به�، اأو اأن تُنفق الزوجة عليه، اأو اأن ت�سرتط الزوجة اأن ل تُطيعه، اأو اأن تخرج 
من غري اإذنه، اأو اأن ل يق�سم ل�شائره�، اأو ل ينفق عليهن، اأو ت�سرتط هي اأو الزوج 

اأن ل يط�أه�، اأو اأن يعزل عنه�، اأو ت�سرتط الزوجة طالق �شته�)))).
ويف هذا النوع من ال�شوط ي�سح عقد النك�ح عند جمهور الفقه�ء؛ لأن هذه 
ملُن�ف�ته  ب�لتف�ق؛  وُيلغى  ال�شط  ويبطل  العقد،  يف  زائد  معنى  اإلى  تعود  ال�شوط 
دل  كما  ال�رشعية))))،  الن�سو�ض  به  ما جاءت  ومقا�سده، وملخالفته  العقد  ُمقت�سى 
اأحل  اأو  حالاًل  حرم  �رشطاً  اإال  �رشوطهم،  على  )امل�سلمون  ال�سابق:  احلديث  عليه 
حرام�ً(، وكم� دل عليه حديث بريرة ر�سي اهلل عنه� املتفق عليه: )... فم� ب�ل رج�ٍل 
منكم ي�سرتطون �شوط�ً لي�ست يف كت�ب اهلل؟ ف�أمي� �شٍط ك�ن لي�س يف كت�ب اهللرِ فهو 

ب�طل واإن ك�ن م�ئةرَ �شط، فق�س�ُء اهللرِ اأحق، و�شُط اهلل اأوثق...()))).

امل�ستدرك  اأبو داود )3594) 3 / 304 واحلاكم يف  اأخرجه الرتمذي وقال: ح�سن �سحيح )1352) 3 /626، واأخرجه   (32(
)2309) 2 / 57 دون قوله: )اإل �سرطاً...)، وذكره البخاري معلقاً بلفظ: )امل�سلمون عند �سروطهم) 4 / 451.

)33) جاء النهي عن اأن ت�ساأل املراأة طالق �سرتها يف حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه- مرفوعاً: )ل ت�ساأل املراأة طالق 
ر لها) اأخرجه البخاري- واللفظ له- )2140) 4/ 353، )5152) 9/ 219، )6601)  اأختها لت�ستفرغ �سحفتها، فاإن لها ما ُقدِّ

11/ 494، وم�سلم )1408) 9/ 539.

)34) انظر: املب�سوط لل�سرخ�سي 5/ 89، 95، بدائع ال�سنائع للكا�ساين 3 / 492، البناية يف �سرح الهداية للعيني 691/4، 
حا�سية ابن عابدين 3 / 131، التمهيد لبن عبد الرب 166/18، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل للحطاب 82/5، 84، 85، 
الأم لل�سافعي 73/5، 74، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 9 / 546، رو�سة الطالبني 265/7، فتح الباري 9 / 218، زاد املعاد 5 / 

106، املقنع لبن قدامة 421/20، املغني 9/ 486، منتهى الإرادات 102/4، 103، الرو�س املربع 6/ 327.

)35) اأخرجه البخاري )2563) 5 / 190، وم�سلم )1504) 9 / 109، 113 من حديث عائ�سة- ر�سي اهلل عنها -.
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قال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل  )وهذا احلديث ال�رشيف امل�ستفي�ض الذي 
اأتفق العلم�ء على تلقيه ب�لقبول، اتفقوا على اأنه ع�م يف ال�شوط يف جميع العقود 
لي�س ذلك خم�سو�س�ً عند اأحد منهم ب�ل�شوط يف البيع، بل من ا�سرتط يف الوقف 
اأو العتق اأو الهبة اأو البيع اأو النكاح اأو االإجارة اأو النذر اأو غري ذلك �رشوطاً تُخالف 
م� كتبه اهلل على عب�ده، بحيث تت�سمن تلك ال�شوط الأمر مب� نهى اهلل عنه، اأو النهي 
مه، اأو حترمي م� حلرَّله، فهذه ال�شوط ب�طلة ب�تف�ق امل�سلمني  عم� اأمر به، اأو حتليل م� حررَّ

يف جميع العقود))))).
هذا  لأن  ب�طل؛  ف�لعقد  الوطء  عدم  ا�سرتطت  اإذا  الزوجة  اأن  ال�س�فعية:  وعند 
اإذا  اأي�س�ً  يبطل  العقد  اأن  لل�س�فعية  قول  فيُبطله، ويف  العقد  مقت�سى  ُين�يف  ال�شط 

�شط الزوج اأن ل يق�سم له�، اأو ل ينفق عليه�، اأو عدم التوارث بينهم�)))).
وعند امل�لكية اأن الزوج اإذا ا�سرتط اأن ل ينفق على زوجته، اأو ل يرَق�سم له�، اأو 
�رشطت الزوجة على زوجها اأن كل من يتزوجها من الن�ساء فهي طالق ونحو ذلك، 

فاإن النكاح ُيف�سخ قبل الدخول بالزوجة، ويف ف�سخه بعده خالف)))).
الويل  اأو  الزوجة  ا�سرتاط  مثل:  نهي عنه�،  يرد  التي مل  ال�شوط  الث�ين:  النوع 
الإق�مة يف بلد الزوجة، اأو ل ينقله� من منزله� اإلى منزله، اأو ا�سرتاط عدم الزواج 
عليه�، اأو اأن ت�سرتط الزوجة على زوجه� اأن يكون اأمره� بيده� تُطلق متى �س�ءت)))). 

)36) انظر: جمموع الفتاوى 31 / 28.

)37) انظر: الأم 73/5، 74، رو�سة الطالبني 7/ 127، 265، 266، املجموع �سرح املهذب 19/18، فتح الباري 9/ 218، مغني 
املحتاج 226/3، 227، نهاية املحتاج للرملي 344/6، 345.

)38) انظر: التمهيد 18/ 166، القوانني الفقهية / 245، مواهب اجلليل 5/ 82- 85، ال�سرح ال�سغري للدردير 2 / 385، 386، 
البهجة يف �سرح التحفة للت�سويل 1 / 491، مدونة الفقه املالكي 2 / 521، 522.

)39) انظر: حق املراأة يف ا�سرتاط عدم الزواج عليها للدكتور ح�سن اأبو غدة / 29، ومثل ذلك مما يح�سل يف هذا الع�سر: اأن 
ت�سرتط املراأة على زوجها موا�سلة درا�ستها، اأو اال�ستمرار يف عملها، اأو احلج بها، اأو اأن ت�سكن مبفردها، اأو اإ�سكان اأوالدها- 
اأن ت�سافر معه  او  اأهله،  اأن ت�سكن مع  اأو  اأو وظيفتها،  اأن ي�سرتط الرجل على زوجته ترك درا�ستها  اأو  من غريه- معها، 

للدرا�سة اأو للعمل، اأو اأن ُتعطيه �سيئاً من راتبها، ونحو ذلك.
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وهذا النوع حمل خالف بي الفقهاء على قولي:
ال�شط)1))،  اإلغ�ء  على  وال�س�فعية  وامل�لكية  احلنفية  من  الفقه�ء  جمهور  الأول: 

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي:
)- حديث بريرة ر�سي اهلل عنه� ال�س�بق، وفيه: )ف�أمي� �شٍط ك�ن لي�س يف كت�ب 
اهللرِ فهو ب�طل واإن ك�ن م�ئةرَ �شط(، وهذه ال�شوط لي�ست يف كت�ب اهلل؛ لأن ال�شع 

ال يقت�سيها)))).
اإل  �شوطهم،  على  )امل�سلمون  مرفوع�ً:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  حديث   -(

�رشطاً حرم حالاًل اأو اأحل حراماً)))))، وهذه ال�شوط حُترم احلالل.
امراأة ف�شط  تزوج  )اأن رجاًل  بن اخلط�ب ر�سي اهلل عنه:  اأُثر عن عمر  اأنه   -(
مع  املراأة  وق�ل:  ال�شط،  فو�سع  عمر  اإلى  ف�رتفعوا  داره�،  من  يخرجه�  ل  اأن  له� 

زوجها))))). 
)- م� اأُثر عن علي بن اأبي ط�لب ر�سي اهلل عنه اأنه ق�ل يف التي �ُشط له� داره�: 

)�شط اهلل قبل �شطه�()))).
القول الث�ين: قول احلن�بلة ورواية عند امل�لكية اأن ال�شط �سحيح، ويلزم الوف�ء 

)40) انظر: املحيط الربهاين لبن مازه 4 / 22، الفتاوى التاتارخانية 114/3، 115، بدائع ال�سنائع 3 / 508، فتح القدير 
لبن الهمام مع �سرح العناية للبابرتي 3 / 350، حا�سية ابن عابدين 4 / 265، املوطاأ ملالك / 360، املدونة الكربى ملالك 
2 / 160، بداية املجتهد لبن ر�سد 2 / 68، 69، مواهب اجلليل 84/5، مدونة الفقه املالكي 2/ 521، الأم 73/5، 74، رو�سة 
الطالبني 265/7، فتح الباري 9/ 218، مغني املحتاج 226/3، 227، روؤو�س امل�سائل اخلالفية للعكربي 105/4، زاد املعاد 5/ 

106، املغني 9 / 486، الفروع لبن مفلح 259/8، الإقناع 3/ 349.

)41) انظر: املغني 9 / 484.

)42) �سبق تخريجه �سفحة: )8).

باإ�سناد جيد كما ذكر احلافظ ابن حجر يف فتح  ابن وهب  اأخرجه �سعيد بن من�سور يف �سننه )670)183/1، ورواه   (43(
الباري 218/9.

)44) اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه 4 / 201، وعبدالرزاق يف امل�سنف )10608) 6 / 230،231، و�سعيد بن من�سور يف �سننه 
)667) 182/1، 183، وذكره الرتمذي يف �سننه 425/3.
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به، ومتى مل يفرِ به من التزمه فللم�سرتط طلب ف�سخ النك�ح))))، وا�ستدلوا مبا يلي:
)- اأن اهلل �سبحانه وتعالى قد اأمر بالوفاء بالعقود والعهود، كما يف قوله تعالى: 

ک  ک  ک  ڑ  چ   : وجلَّ عزَّ  وقوله  چ))))،  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

ک چ))))، وقوله تعالى: چ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ)))).
)- قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : )اإن اأحق ال�شوط اأن ُيوفرَّى به م� ا�ستحللتم 

به الفروج) متفق عليه)))).
)- حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ال�س�بق: )امل�سلمون على �شوطهم(.

النكاح، كما  بالوعد يف عقود  الوفاء  الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم  )- مدح 
ثبت يف احلديث املتفق عليه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ذكر �سهرٍا له فاأثنى عليه 

يف م�ساهرته فاأح�سن، قال: )حدثني ف�سدقني، ووعدين َفَوفى يل))1)). 
له�  املراأة وي�سرتط  اأنه ق�ل يف الرجل يتزوج  اأُثر عن عمر ر�سي اهلل عنه  )- م� 
داره�، ق�ل: له� �شطه�، ق�ل رجل: اإذن ُيطلقنن�؟ فق�ل عمر: اإن مق�طع احلقوق عند 

ال�شط)))).

 ،521  / املالكي2  الفقه  مدونة   ،492/1 البهجة  ر�سد483،484/1،  لبن  املمهدات  املقدمات   ،166/18 التمهيد  انظر:   (45(
روؤو�س امل�سائل اخلالفية 105/4، الهداية لأبي اخلطاب الكلوذاين 1/ 254، املغني 483/9، 484، زاد املعاد 107/5، الإن�ساف 

.390 / 20

)46) الآية الأولى: �سورة املائدة.

)47) الآية 91: �سورة النحل.

)48) الآية 34: �سورة الإ�سراء.

)49) اأخرجه البخاري )5151) 9 / 217، وم�سلم- واللفظ له- )1418) 9 / 546 من حديث عقبة بن عامر- ر�سي اهلل عنه -.

رمة- ر�سي اهلل عنه -، وال�سهر  ْ ر بن خمخَ )50) اأخرجه البخاري )3729) 7 / 85، وم�سلم )2449) 16/ 6 من حديث املِ�سوخَ
ُيطلق على اأقارب الزوجني، واملراد ب�سهره- عليه ال�سالة وال�سالم- هنا هو: اأبو العا�ص ابن الربيع- ر�سي اهلل عنه- زوج 
زينب- ر�سي اهلل عنها- بنت ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم -، قال ابن حجر عن اإيراد البخاري للحديث يف باب ال�سروط 
يف النكاح: والغر�ص منه هنا ثناء النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- الأجل وفائه مبا �سرط له. انظر: �سرح النووي 16/ 7، فتح 

الباري 7 / 85، 9 / 217.

)51) ذكره البخاري تعليقاً 217/9، واأخرجه ابن اأبي �سيبة 199/4، و�سعيد بن من�سور يف �سننه يف باب ما جاء يف ال�سرط يف 
النكاح )662)181/1، واأخرجه بنحوه عبدالرزاق)10608)6/ 227، وذكر الرتمذي يف �سننه 425/3 عن عمر- ر�سي اهلل عنه 

-: )اأنه لي�ص له اأن يخرجها اإذا �سرط الزوج لها اأن ال يخرجها من م�سرها(.
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املراأة  يتزوج  الرجل  اأنه ق�ل يف  الع��س ر�سي اهلل عنه  اأُثر عن عمرو بن  م�   -(
وي�سرتط له� داره�، ق�ل: له� �شطه�)))).

) – اأن الأ�سل يف ال�شوط ال�سحة واللزوم، اإل م� دل الدليل على خالفه، فم� 
�ُسكت عنه ومل يرد اإبطاله اأو النهي عنه في�سح، ويجب الوفاء به؛ ملا �سبق من االأمر 

بالوفاء بالعقود والعهود)))).
النك�ح،  من  املق�سود  مينع  للع�قد ل  منفعة ومق�سود  ال�شوط  اأن يف هذه   -(
فكانت الزمًة، كما لو �رشطت عليه زيادة على مهر املثل، اأو �رشطت غري نقد البلد؛ 

فيثبت حق الف�سخ برتك الوفاء به)))).
ير�س  بعقد مل  للع�قد  اإلزام�ً  ال�شط  واإبط�ل  النك�ح  عقد  ت�سحيح  اأن يف   –(
ل م� ر�سيته فقد  به، ول األزمه اهلل به، ف�لزوجة التي تُلزم ب�لنك�ح من غري اأن حُت�سِّ
التزمت ب�لنك�ح الذي مل تر�س به، وهذا خالف الكت�ب وال�سنة، واإذا ك�ن هذا ل 

يجوز يف البيع فاإنه ال يجوز يف النكاح من باب اأولى)))).

الرتجيح: 

الراجح واهلل اأعلم القول الث�ين، وهو اأن هذه ال�شوط �سحيحة ويلزم الوف�ء 
بها؛ وذلك لقوة اأدلة هذا القول. 

�شط  )كل  بحديث:  اجلمهور  ا�ستدلل  عن  القول  هذا  اأ�سح�ب  اأج�ب  وقد 

)52) اأخرجه ابن اأبي �سيبة 4 / 200، وعبدالرزاق )10612) 6 / 228، وكذلك روى مثله ابن اأبي �سيبة 4 / 200 عن عمر بن 
عبدالعزيز- يرحمه اهلل -.

)53) انظر: جمموع الفتاوى 29 / 132، 346، 347، اأعالم املوقعني 3 / 259، 259. قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 29 
/ 132، 133 عن االأ�سل ال�سابق: »واأ�سول اأحمد املن�سو�سة اأكرثها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه؛ لكن اأحمد 
اأكرث ت�سحيحاً لل�سروط، فلي�ص يف الفقهاء االأربعة اأكرث ت�سحيحاً لل�سروط منه » اأ.هـ، فمذهب احلنابلة هو اأو�سع املذاهب 

يف ت�سحيح ال�سروط. انظر: عقد الزواج وال�سروط االتفاقية للدكتورة ن�سوة العلواين / 109.

)54) انظر: روؤو�س امل�سائل 107/4، ال�سرح الكبري 392/20، 393، املغني 9 / 485.

)55) انظر: جمموع الفتاوى 29 / 343، 32 / 160.
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لي�ض يف كتاب اهلل فهو باطل) اأن معنى احلديث: لي�ض يف حكم اهلل و�رشعه، وهذه 
ال�شوط م�شوعة.

م حالاًل، واإمنا يثبت  باأن هذا ال ُيحرِّ م احلالل  اإن هذا ُيحرِّ واأجابوا عن قولهم: 
للمراأة خيار الف�سخ اإن مل يف لها به.

واأجابوا عن قول اجلمهور: اإن هذا لي�ض من م�سلحة العقد، بعدم الت�سليم بذلك 
ف�إن هذه ال�شوط من م�سلحة الع�قد، وم� ك�ن من م�سلحة الع�قد فهو من م�سلحة 

عقده ك��سرتاط الرهن وال�سمني يف البيع)))). 

الف�شل الثاين: ا�شرتاط عدم الإجناب يف عقد النكاح

املبحث الأول: اأنواع ال�شرتاط، وبواعثه، ومن يقع منه

 املطلب الأول: اأنواع ال�شرتاط

ا�سرتاط عدم الإجن�ب، اأو عدم احلمل وولدة الزوجة على نوعني:
عدم  ا�سرتاط  على  التف�ق  يتم  ب�أن  بوقت،  مقيد  غري  مطلق  ا�سرتاط  الأول: 

الإجن�ب دائم�ً وب�سفة م�ستمرة طوال احلي�ة الزوجية.
املُ�سرتط يف عدم  رغبة  تكون  الع�ش، حيث  هذا  الغ�لب يف  هو  النوع  وهذا 

حمل الزوجة من الزوج اأبداً.
عدم  النك�ح  عقد  يف  ُي�سرتط  اأن  مثل  بوقت،  حمدد  ا�سرتاط  الث�ين:  النوع 

االإجناب ملدة �سنة اأو �سنتي اأو ثالث �سنوات.

)56) انظر: ال�سرح الكبري 393/20، 394، املغني 9 / 485.
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املطلب الثاين: بواعث ال�شرتاط

من  واأ�سب�ب،  بواعث  عدة  اإليه  يدعو  الن��س  واقع  يف  الإجن�ب  عدم  ا�سرتاط 
اأهمها: 

لال�سرتاط،  والبواعث  الأ�سب�ب  اأهم  من  وهو  املر�س،  خ�سية  اأو  املر�س   _(
وتتنوع الأمرا�س وتختلف جه�ت النظر فيه�.

املر�س  يكون  وقد  الزوج،  جهة  من  اأو  الزوجة،  جهة  من  املر�س  يكون  فقد 
ع�سوياً، وقد يكون نف�سياً، اأو ع�سبياً.

اإلى الأولد؛ لغلبة  اأن يكون املر�س وراثي�ً معدي�ً ُيخ�سى معه من انتق�له  وميكن 
ح�سول ذلك، ويدخل يف ذلك الأمرا�س اخلطرية والت�سوه�ت اخلرَلقية التي يع�ش 
عالجه�. وقد يكون املر�س يف الزوجة ويقرر الأطب�ء اأن حمله� وولدته� يوؤدي�ن اإلى 

وف�ته� يف الغ�لب، اأو اأن احلمل يزيد من مر�س الزوجة، اأو ي�سبب ت�أخر ال�سف�ء.
اأ�شار  اأو  اأمرا�س  من  ين�س�أ  مب�  الزوجة  �سحة  على  خطراً  مُيثل  احلمل  يكون  اأو 
طبية مثل اخلوف من خطر بع�س الأمرا�س ب�سبب احلمل، ك�أن تكون الزوجة م�س�بة 
فحمله�  �سديد  �سعف  عنده�  يكون  اأو  ب�لقلب،  مري�سة  اأو  الدم،  �سغط  ب�رتف�ع 
يوؤدي بها اإلى متاعب واالآم �سديدة اأثناء احلمل، اأو يقعدها عن احلركة والقيام طوال 
مدة احلمل، اأو تكون الزوجة ل تلد ولدة ع�دية، وتتعر�س ملخ�طر كبرية عند الطلق، 
اأو ت�سطر عند الوالدة اإلى اإجراء عملية جراحية ب�سق البطن ال�ستخراج الولد، اأو اأن 

الزوجة ت�س�ب ب�إجه��س�ت متكررة.
اأثن�ء احلمل،  الزوجة  ب�سحة  له عالقة  لي�س  املر�س  فقد يكون  اآخر  ومن ج�نب 
اأو  اإن احلالة ال�سحية للزوجي )االأب، واالأم)  واإمنا عالقته مبا بعد الوالدة، حيث 
القدرة على حتمل  لعدم  وتربيتهم؛  االأوالد وح�سانتهم  اأحدهما ال متكنه من رعاية 
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اإلى  امل�سنني-  خ��سة  والأمه�ت-  الآب�ء  بع�س  يتعر�س  ولهذا  امل�سوؤولي�ت؛  هذه 
تلك  حتمل  على  الأبوين  قدرة  عدم  ب�سبب  تن�س�أ  الدم،  ك�سغط  مزمنة  اأمرا�س 

التبعات وامل�سوؤوليات)))).
)- االكتفاء مبا عند الزوج، اأوالزوجة، اأو هما معاً من االأوالد.

)- اخل�سية من ف�ساد االأوالد وعقوقهم؛ النت�سار ذلك.
)- خوف الفقر لقلة دات اليد، وهذا اأمر ال ُيقره ال�رشع، بل هو من �سوء الظن 

زاق ذي القوة املتي، فاإنه ما من دابة اإال على اهلل رزقها. باهلل الرَّ
)- كراهة والدة االإناث؛ الأن هذا الزوجة مل تلد يف ال�سابق اإال البنات.

التي عابها االإ�سالم ونهى عنها، قال  ال�سيئة  وهذه الكراهة من عادات اجلاهلية 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  تعالى: چ 

ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک چ)))).

)- تعزز الزوجة من احلمل والولدة، وحترزه� من الطلق والنف��س والإر�س�ع)))).
)- اخلوف على م�ستقبل احلمل بعد الوالدة، باأن يكون الزوجان يف دار احلرب 
وم� فيه� من خم�طر توؤدي اإلى قتل الوالدين، ومن ثم �سي�ع الولد يف تلك الدي�ر، 
اأو تعر�س الطفل لال�سرتق�ق اأو الختط�ف، ويقرب من ذلك: التعر�س للمخ�طر ب�أن 

يكون الزوجان يف �سفر ال يجدان فيه الرعاية املطلوبة)1)).

)57) انظر: اإحياء علوم الدين للغزايل 2/ 66، حركة حتديد الن�سل للمودودي/157، موقف ال�سريعة الإ�سالمية من تنظيم 
الن�سل للزين يعقوب الزبري / 252، بحث حكم ال�سرع يف التعقيم لع�سمت اهلل حممد يف جملة البحوث الفقهية املعا�سرة 

العدد اخلام�س 1410هـ/178، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 19 / 292، 299، 314،315، 318، 319، 325.

)58) الآيتان 58، 59: �سورة النحل.

)59) انظر: اإحياء علوم الدين 2/ 66، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 19 / 317، بحث تنظيم الن�سل اأو حتديده 
حل�سن ال�ساذيل يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي العدد اخلام�س، 1409هـ / 145، 146، بحث اأحكام العقم والتعقيم ملحمد 

ال�سهري /324.

)60) انظر: املغني 10 / 228، ال�سرح الكبري 21 / 391، منتهى الإرادات للبهوتي 4 /179، تنظيم الن�سل اأو حتديده / 137، 
.138
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ومن خالل م� �سبق تبني اأن بواعث ا�سرتاط عدم الإجن�ب يف عقد النك�ح كثرية 
ومتنوعة بع�سها تدعوا اإليه ال�رشورة كالزوجة املري�سة التي يوؤدي احلمل اإلى وفاتها 
باإذن اهلل، وبع�ض تلك البواعث يندرج حتت احلاجة، وبع�سها ال يدخل يف ال�رشورة 

وال احلاجة.

 املطلب الثالث: من يقع منه ال�شرتاط

ا�سرتاط عدم الإجن�ب ميكن اأن يقع من الزوج، اأومن الزوجة، اأو من الزوجني 
ب�لتف�ق بينهم� على عدم الإجن�ب، اأو يقع ال�سرتاط من ويل املراأة.

وغ�لب�ً م� يكون ال�سرتاط يف عقد النك�ح من قبل الزوج الذي لي�س عنده رغبة 
يف االأوالد، وقد يكون من الزوجة التي ال ترغب يف احلمل واالإجناب.

 املبحث الثاين: حكم ا�شرتاط عدم الإجناب يف عقد الزواج

مق�سود  اإلى  و�سيلة  الأنه  بالنكاح؛  االإ�سالم  اأمر  اإلى  االإ�سارة  املقدمة  يف  �سبق 
�رشعي عظيم، وهو املحافظة على الن�سل واإجناب االأوالد ال�ساحلي، واأن االإ�سالم 
ب يف اإجناب االأوالد وال�سعي يف حت�سيلهم، وحث على تكثري الن�سل ملا فيه من  رغَّ

امل�سالح العظيمة.
وقد جاء يف تف�سري قوله تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ)))) اأن 
اأن  بعد  عنه  اهلل  ر�سي  و�سلم جل�بر  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وق�ل  الولد))))،  به:  املراد 
تزوج: )اإذا دخلت لياًل فال تدخل على اأهلك، حتى ت�ستحد املغيبة ومتت�سط ال�سعثة. 

)61) الآية 187: �سورة البقرة.

)62) وهو قول جمهور املف�سرين، انظر: تف�سري الطربي 244/3-246، تف�سري القرطبي 317/2، تف�سري ابن كثري 1 / 221.
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قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : فعليك بالكيَ�ض الكيَ�ض) متفق عليه))))، 
واملراد بالكيَ�ض: طلب الولد)))).

، يحبها االإن�سان، وي�سعى  كذلك فاإن اإجناب االأوالد نعمة كبرية من اهلل عزَّ وجلَّ
بفطرته اإلى طلبها، ويفرح بتح�سيلها.

جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ  تعالى  قال 
: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  حت چ))))، وقال عزَّ وجلَّ
وقال  چ))))،  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

�سبحانه وتعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ)))).
 : النعمة العظيمة ت�ســتلزم �سكر املولى لها �ســـبحانه وتعالى، قال عزَّ وجلَّ وهذه 

چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ)))).
فاالأوالد نعمة تتعلق بها قلوب النا�ض وترجوها؛ لتاأن�ض بها من الوح�سة، وتقوى 
بها عند الوحدة، وتكون قرة عي لها يف الدنيا واالآخرة؛ ولهذا طلبها اأنبياء اهلل عليهم 
ال�سالة وال�سالم وعباد اهلل ال�ساحلي، ودعوا ربهم اأن يهبهم الذرية الطيبة ال�ساحلة، 
قال تعالى عن اإبراهيم اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم: چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ))))، 
چ)1))،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعالى:  وقال 

)63) اأخرجه البخاري )5245) 9 / 341- 343- واللفظ له -، وم�سلم )1599) 11 / 211.

)64) انظر: فتح الباري 9 / 342.

)65) الآية 72: �سورة النحل.

)66) الآية 14: �سورة اآل عمران.

)67) الآية 46: �سورة الكهف.

)68) الآية 189: �سورة الأعراف.

)69) الآية 100: �سورة ال�سافات.

)70) الآية 89: �سورة الأنبياء.



د.عبد اهلل بن فهد بن اإبراهيم احليد

139 العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وجلَّ  عزَّ  وقال 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  چ  چ))))، وقال �سبحانه وتعالى:  ٺ 

ھ ھ ھ ے ے چ)))).
وكرثة االأوالد يرتتب عليها م�سالح كبرية منها تكثري اأمة حممد- �سلى اهلل عليه 
االأوالد من  ما يرتتب على كرثة  له، كذلك  يعبد اهلل وحده ال �رشيك  و�سلم- ممن 
يف  وال�سرب  عليهم  واالإنفاق  ورحمتهم،  االأوالد  اإلى  الإح�سانهم  للوالدين؛  االأجر 

تربيتهم.
قال: )من عال  اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  ال�سحيح  جاء يف احلديث 

ج�ريتني حتى تبلغ� ج�ء يوم القي�مة اأن� وهو كه�تني- و�سم اأ�س�بعه -()))).
اإن من االأعمال ال�ساحلة التي ي�ستمر نفعها واالأجر عليها الولد ال�سالح كما  بل 
ثبت يف احلديث ال�سحيح اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اإذا مات ابن 
اآدم انقطع عمله اإال من ثالثٍة: اإال من �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح 

يدعو له))))).
واإن مات الولد قبل الوالد كان الولد �سفيعاً لوالده وحجاباً له من النار، فقد ثبت 
اإنه قد  يف احلديث ال�سحيح عن اأبي ح�س�ن ق�ل قلت لأبي هريرة ر�سي اهلل عنه : 
مات يل ابنان، فما اأنت حمدثي عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بحديث تطيب 
اأبويه،  ق�ل  اأو  اأب�ه  اأحدهم  يتلقى  اجلنة  دع�مي�س  )�سغ�رهم  نعم  ق�ل:  اأنف�سن�؟  به 
فياأخذ بثوبه اأو قال بيده كما اآخذ اأنا ب�سنفة ثوبك هذا، فال يتناهى اأو قال فال ينتهي 

)71) الآية 38: �سورة اآل عمران.

)72) الآية 74: �سورة الفرقان.

)73) اأخرجه م�سلم )2631) 16 / 138 من حديث اأن�س- ر�سي اهلل عنه -.

)74) اأخرجه م�سلم )1631) 11/ 253 من حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه -، وقد �سبق احلديث يف �سفحة )3) احلا�سية 
رقم )9).
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حتى يدخله اهلل اجلنة)))))، وعن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال: )اأميا امراأة مات لها ثالث من االأوالد كانوا لها حجاباً من النار، 

ق�لت امراأة واثن�ن؟ ق�ل واثن�ن()))). 
النك�ح ين�يف  اأبداً يف عقد  ف�إن ا�سرتاط عدم الإجن�ب دائم�ً  وبن�ًء على م� �سبق 
مق�سود عظيم من مقا�سد النكاح ال�رشعية، وهو اإجناب االأوالد وتكثري الن�سل يف 
اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ، وما يرتتب على ذلك من م�سالح كثرية يف الدنيا 

واالآخرة.
اأق�س�م  من  الث�لث  الق�سم  من  الأول  النوع  يف  يدخل  ال�شط  هذا  ف�إن  ولهذا 
ال�شوط امل�س�حبة لعقد النك�ح، التي مر ذكره� يف الف�سل الأول، وهو: ال�شوط 
الب�طلة ملخ�لفة الأحك�م املقررة �شع�ً، مثل ا�سرتاط عدم التوارث، اأو عدم الوطء، 

اأو ا�سرتاط عزل الزوج عن زوجته، فيلحق بذلك النوع: ا�سرتاط عدم الإجن�ب.
وقد مر حكم مثل هذه ال�شوط، وهو اأن عقد النك�ح �سحيح، مع اإلغ�ء ال�شط 
وبطالنه؛ ملخالفته مقت�سى عقد النكاح ومقا�سده، وملخالفته ما دلت عليه الن�سو�ض 

ال�رشعية)))).
ومن اأو�سح الأدلة واأ�شحه� على بطالن اأمث�ل ال�شوط ال�س�بقة: حديث بريرة 
ر�سي اهلل عنه� املتفق عليه: )... فم� ب�ل رج�ٍل منكم ي�سرتطون �شوط�ً لي�ست يف 
كت�ب اهلل؟ ف�أمي� �شٍط ك�ن لي�س يف كت�ب اهللرِ فهو ب�طل واإن ك�ن م�ئةرَ �شط، فق�س�ُء 

)75) اأخرجه م�سلم )2635) 16 / 139، ودعامي�س اجلنة: �سغار اأهلها، و�سنفة الثوب: طرفه. انظر: �سرح النووي ل�سحيح 
م�سلم 16 / 138، 139.

)76) اأخرجه البخاري )1249) 3 / 118.

)77) انظر: ال�سفحات )2، 3، 8، 9)، وقد نقل ابن حجر يف الفتح 9 / 218 عن اأبي عبيد قوله: وقد اأجمعوا على اأنها لو 
ا�سرتطت عليه اأن ال يطاأها مل يجب عليه الوفاء بذلك ال�سرط.
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اهللرِ اأحق، و�شُط اهلل اأوثق...()))).
وقد �سمعت �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه اهلل عام ))))هـ �ُسئل بعد 
اأن ُقرىء عليه حديث: )تزوجوا الودود الولود...)))))  عمن يرغب يف التعدد، 
ولكن ي�سرتط على املراأة عدم الإجن�ب؟ ف�أج�ب بقوله: لينبغي هذا ال�شط، وهذا 

لي�ض بطيب، واأقل اأحواله الكراهة اأ.هـ)1)). 
اأم� اإذا ك�ن ا�سرتاط عدم الإجن�ب حُمدد بوقت، مثل ال�سنة وال�سنتني، ف�إن احلكم 
هن� يختلف؛ لأن هذا ال�سرتاط يكون يف معنى اتف�ق الزوجني على ت�أخري احلمل 
منع  و�س�ئل  ب��ستعم�ل  العزل  ُي�سبه  م�  اأو  العزل))))،  �سنتي عن طريق  اأو  �سنة  ملدة 
احلمل املوؤقتة، والتي تكون �سبباً باإذن اهلل يف تاأخري ح�سول احلمل وعدم االإجناب 
يف فرتة ا�ستعم�له�، وق�سد ت�أخري احلمل للم�سلحة اأو احل�جة ج�ئٌز؛ بن�ًء على جواز 

العزل يف قول الأئمة الأربعة وجمهور اأهل العلم ب�شط اإذن الزوجة احلرة)))).
عنه  اهلل  ر�سي  ج�بر  كحديث  ال�سحيحة،  ال�سنة  العزل  جواز  على  والدليل 
املتفق عليه اأنه قال: )كنا نعزل على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم والقراآن 

)78) اأخرجه البخاري )2563) 5 / 190، وم�سلم )1504) 9 / 109، 113 من حديث عائ�سة- ر�سي اهلل عنها -، وقد �سبق 
تخريجه �سفحة )9).

)79) اأخرجه اأحمد، وابن حبان، والبيهقي من حديث اأن�س- ر�سي اهلل عنه -، وله �ساهد من حديث معقل بن ي�سار- ر�سي 
اهلل عنه -، اأخرجه اأبو داود، والن�سائي، و�سححه ابن حبان، واحلاكم والذهبي، وابن حجر، وقد �سبق تخريجه �سفحة )3).

)80) بحثت يف كتب �سماحة ال�سيخ- يرحمه اهلل- وفتاويه املطبوعة فلم اأعرث على كالم له يف هذه امل�سالة، كذلك مل اأقف 
على كالم للفقهاء ين�ص على حكم هذه امل�ساألة، وغاية ما وقفت عليه مما ُي�سبه هذا ال�سرط، هو ا�سرتاط عدم الوطء، اأو 

ا�سرتاط العزل.

)81) العزل هو: اأن ُيجامع الرجل زوجته فاإذا قارب الإنزال نزع واأنزل خارج الفرج، انظر: �سرح النووي 9/10، فتح الباري 
.305/ 9

)82) اإال عند ال�سافعية فال ي�سرتط اإذنها على االأ�سح، وهو قوٌل عند احلنابلة. انظر: الهداية للمرغيناين 1/ 217، �سرح 
فتح القدير 3 / 400، 401، بدائع ال�سنائع 3 / 614، البحر الرائق 3/ 348، الكايف لبن عبد الرب 2/ 563، مواهب اجلليل 
5/ 133، القوانني الفقهية / 238، اإحياء علوم الدين 2 / 65، �سرح النووي ل�سحيح م�سلم 10 / 11، فتح الباري 9/ 308، 
تكملة املجموع للمطيعي 18/ 106، 107، املغني10/ 229،230، خمت�سر الفتاوى امل�سرية لبن تيمية / 426، زاد املعاد 5 / 
145، الإن�ساف 21 /391- 393، الفروع 8 / 388، بحث حتديد الن�سل وقرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية 
دورة  الن�سل يف  تنظيم  ب�ساأن  الإ�سالمي  الفقه  / 128، قرار جممع  العدد اخلام�س  الإ�سالمية  البحوث  املن�سور يف جملة 

موؤمتره اخلام�س 1 / 748.
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ينزل)))))، ويف لفظ مل�سلم: )... فبلغ ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فلم 
ينهنا))))).

الف�شل الثالث: الآثار املرتتبة على تخلف ا�شرتاط عدم الإجناب

ر اهلل عزرَّ وجلرَّ حمل  اإذا مت عقد النك�ح على ا�سرتاط عدم احلمل والإجن�ب، ثم قدرَّ
الطرف  من  وت�سبب  بق�سد  ذلك  كان  �سواء  االإجناب،  اإلى  املوؤدي  بالولد  الزوجة 
امل�شوط عليه، اأو مل يكن كذلك، فهن� ت�أتي احل�جة اإلى بحث بع�س امل�س�ئل املتعلقة 
مب� ميكن اأن يرتتب على تخلف امل�شوط، اأو الإخالل ب�ل�شط املتفق عليه بني الطرفني 

يف عقد النكاح. 
ومن اأهم هذه امل�س�ئل م� يلي: 

املبحث الأول: الفرقة بني الزوجني

اإذا حملت الزوجة من زوجه� يف عقد النك�ح الذي جرى فيه ا�سرتاط عدم احلمل 
واالإجناب، فقد يق�سد اأحد الزوجي الفرقة بينهما، وهذا ال يخلو اإما اأن يكون من 

الزوج، اأو من الزوجة ووليها، وتف�سيل ذلك يف مطلبي:

 املطلب الأول: اأن يكون ق�شد الفرقة من الزوج

ف�إذا ك�ن الزوج هو الذي ا�سرتط على زوجته عدم احلمل والإجن�ب، فال ريب اأن 
الزوج ي�ستطيع فراق زوجته عن طريق تطليق زوجته، حيث جعل اهلل �سبحانه وتعالى 
اأمر الطالق بيد الزوج، فاإن االأ�سل اأن الطالق بيد الرجل؛ فاإن اهلل عزَّ وجلَّ خاطب 

)83) اأخرجه البخاري )5209) 9/ 305، وم�سلم )1440) 10/ 14.

)84) اأخرجه م�سلم )1440) 10/ 14.
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الرجال بالطالق يف اآيات كثرية مثل: قوله �سبحانه وتعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ی  ی  ىئ  چ   : وجلَّ عزَّ  وقوله  چ))))،  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت خت چ))))، وقوله تعالى: چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک گگ چ))))، وقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ)))).
وج�ء يف حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهم� املتفق عليه: )... ثم اإن �س�ء اأم�سك 
بعد، واإن �ساء طلق قبل اأن مَي�ض فتلك العدة التي اأمر اهلل اأن تطلق لها الن�ساء)))))، 
)اإمنا  االآخر:  احلديث  ويف  حاماًل))1))،  اأو  طاهراً  ليطلقها  )ثم  مل�سلم:  رواية  ويف 

الطالق ملن اأخذ بال�ساق))))).
فللزوج احلق يف طالق زوجته يف هذه امل�س�ألة التي فيه� ا�سرتاط عدم الإجن�ب، 
كما اأن له احلق يف طالق زوجته يف االأحوال العادية، ويف عقد الزواج الذي لي�ض 

فيه �شط بني الزوجني؛ لأن هذا حق ث�بت له يف الأ�سل.
وطالق  حملها،  تبي  بعد  زوجته  يطلق  اأن  ال�سابقة  امل�ساألة  يف  للزوج  فيمكن 

احل�مل اأمر ج�ئز ل نهي فيه، ولكن ُي�س�ر هن� اإلى اأمرين: 
االأول: اأن الن�سو�ض ال�رشعية تدل على اأنه ال ُي�سار اإلى الطالق اإال عند احلاجة 
الزوجني،  بني  الفراق  وعدم  لالإ�سالح  امل�شوعة  الو�س�ئل  ك�فة  اتخ�ذ  وبعد  اإليه، 

)85) الآية 231: �سورة البقرة.

)86) الآية 230: �سورة البقرة.

)87) الآية 49: �سورة الأحزاب.

)88) الآية الأولى: �سورة الطالق.

)89) اأخرجه البخاري )5251) 9 / 345، 346، وم�سلم )1471) 10 / 50.

)90) اأخرجه م�سلم )1471) 10 / 53.

من   591/  7  (15116( الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،67/5(3992( والدارقطني   ،413/2(2113( ماجه  ابن  اأخرجه   (91(
الغليل )2041) 7 / 108، ويف �سحيح اجلامع ال�سغري  اإرواء  الألباين يف  نه  ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنهما -، وح�سَّ حديث 

.733 /2 (3958(



ا�شرتاط عدم الإجناب يف عقد النكاح 

  العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة144

ومن اأهم هذه الو�س�ئل م� يلي:
ب االأزواج يف ال�سرب والتحمل على الزوجات، ويف معا�رشة  )- اأن االإ�سالم رغَّ
كل واحد منهما �ساحبه باملعروف واإن كانوا يكرهون منهم بع�ض االأمور اإبقاء للحياة 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  چ  تعالى:  فقال  الزوجية، 
موؤمن  يفرك  )ال   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وقال  چ))))،  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

موؤمنة، اإن كره منه� خلق�ً ر�سي منه� غريه()))).
م على الزوجة طلب الطالق من غري ما باأ�ض،  ر االإ�سالم من الطالق، وحرَّ )- نفَّ
فقال النبي عليه ال�سالة وال�سالم : )اأميا امراأة �ساألت زوجها الطالق من غري ما باأ�ض 

فحرام عليه� رائحة اجلنة()))).
)- اأو�سى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الرجال بالن�ساء خرياً، فقال عليه ال�سالة 
وال�سالم : )ا�ستو�سوا بالن�ساء خرياً...) متفق عليه))))، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : 

ي�ركم لرِن�س�ئهم ُخلق�ً()))).  ي�ركم خرِ )اأكمل املوؤمنني اإمي�ن�ً اأح�سنهم ُخلق�ً، وخرِ
به  يعاجلها  ما  اإلى  ن�سوزاً  زوجته  من  الحظ  اإذا  الزوج  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اأر�سد   -(

ڤ ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:  �سبحانه  قال  كما  املتدرج،  التاأديب  من 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

)92) الآية 19: �سورة الن�ساء.

النووي  �سرح  انظر:  البغ�س.  والفخَرك:   ،- اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه  / 46 من حديث   10 اأخرجه م�سلم )1469)   (93(
ل�سحيح م�سلم 10 / 46.

واأبو داود )2226) 2 / 268، والرتمذي  اأحمد )22379، 22440) 37 / 62، 112، والدارمي )2275) 2 / 85،  اأخرجه   (94(
وح�سنه )1187) 3 / 484، وابن ماجه )2087)2/ 399، واحلاكم و�سححه )2809) 2 / 218 من حديث ثوبان- ر�سي اهلل عنه 

-، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري )2706) 1 / 526.

)95) اأخرجه البخاري )5251) 9 / 345، 346، وم�سلم )1468) 10 / 46 من حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه -.

)96) اأخرجه الرتمذي من حديث اأبي هريرة- ر�سي اهلل عنه -، وقال: ح�سن �سحيح )1162) 3/ 457، واأخرجه ابن ماجه 
)2008) 2 / 362 من حديث ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنهما- بلفظ: )خريكم خريكم لأهله).
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چ چچ)))).
وميل  الزوجية،  العالقة  يف  فتوراً  اأح�ست  ما  اإذا  الزوجة،  االإ�سالم  اأر�سد   -(
زوجها عنها اإلى ما حتفظ به هذه العالقة، ويكون له االأثر احل�سن يف عودة النفو�ض 
اإلى �سف�ئه�، ب�أن تتن�زل عن بع�س حقوقه� الزوجية، اأو امل�لية، ترغيب�ً له به� واإ�سالح�ً 
زمعة  بنت  �سودة  املوؤمني  اأم  تنازل  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأقر  فقد  بينهما،  ملا 

القر�سية ر�سي اهلل عنه� عن ليلته� لأم املوؤمنني ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه�)))).
)- �ُشع التحكيم بينهم�، اإذا عجزا عن اإ�سالح م� بينهم�، بو�س�ئلهم� اخل��سة، 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  تعالى:  اهلل  قال 
ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ چ)))).

كل هذه الإجراءات والو�س�ئل، تتخذ وجترب قبل اأن ُي�س�ر اإلى الطالق، ومن 
هذا يت�سح م� للعالئق واحلي�ة الزوجية من �س�أن عظيم عند اهلل)11)). 

اأن ال  للحد من الطالق، ومن ذلك  اإلى ذلك اأن االإ�سالم جعل �رشوطاً  ُي�ساف 
يطلق الزوج يف حال احلي�ض، وال يف الطهر الذي ح�سل فيه جماع بي الزوجي، 

واأن يطلق طلقة واحدة رجعية.
بف�سم  الت�رشع  ، وعدم  بتقوى اهلل عزَّ وجلَّ الزوج  اأمر  ينبغي  اأنه  الثاين:  االأمر 
عرى عقد الزوجية مبجرد حمل زوجته؛ فاإن عقد النكاح �سماه اهلل ميثاقاً غليظاً، كما 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  چ   : قال عزَّ وجلَّ

)97) الآية 34: �سورة الن�ساء.

)98) اأخرجه البخاري )5212) 9 / 312، وم�سلم )1463)10/ 39 من حديث عائ�سة- ر�سي اهلل عنها -: )اأن �سودة بنت زمعة 
وهبت يومها لعائ�سة، وكان النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- يق�سم لعائ�سة بيومها ويوم �سودة).

)99) الآية 35: �سورة الن�ساء.

)100) انظر: حقوق املراأة يف الإ�سالم للدكتور حممد عرفة / 153، 154.
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ره الرحمن الرحيم احلكيم العليم  ڤ ڦ چ))1))، واأن يعلم اأن هذا �سيء قدَّ

ره اهلل، فقد يكون يف املُقدر خري  �سبحانه وتعالى، واأن الزوج اليدري اأ�رشار ما قدَّ
كبري للزوج يف الع�جل اأو الآجل اأو فيهم� مع�ً، ف�إن الإن�س�ن �سعيف النظر، ق��ش 
التفكري فعلى الزوج الر�س� بق�س�ء اهلل وقدره، وحمد اهلل على م� خلق وقدر واأعطى، 

ف�مل�سلم عبد هلل عزرَّ وجلرَّ ير�سى ب�أقدار اهلل وُي�سلِّم.

املطلب الثاين: اأن يكون ق�شد الفرقة من الزوجة، اأو وليها

بهذا  الزوج  ور�سي  وليه�،  اأو  الزوجة  قبل  من  الإجن�ب  عدم  ا�سرتاط  ك�ن  اإذا 
ملنع  امل�سببة  الو�س�ئل  اإتخ�ذ  من  ومنعه�  والإجن�ب،  ب�حلمل  الزوجة  ال�شط وط�لب 
متلك  ال  الزوجة  فاإن  حملت  ما  بعد  اأو  حملها،  قبل  الزوج  فراق  فاأرادت  احلمل، 
خم��سمة زوجه� ومط�لبته ق�س�ء بف�سخ النك�ح ب�سبب عدم وف�ء الزوج ب�ل�شط؛ مل� 
�سبق من اأن هذا ال�شط ُيعد من ال�شوط الب�طلة؛ ملن�ف�ته مق�سود عظيم من مق��سد 
اأمة حممد �سلى اهلل عليه  الن�سل يف  اإجناب االأوالد وتكثري  ال�رشعية، وهو  النكاح 

و�سلم .
وينبه اإلى اأن للق��سي نظره واجته�ده فيم� ُيعر�س عليه من ق�س�ي� الأعي�ن.

هذا وميكن للزوجة اأو وليها املطالبة باخللع))1)) فتفتدي الزوجة نف�سها من زوجها 
مبالها، باأن ترد عليه ما دفعه من املهر اأو بع�سه مقابل فراقه لها؛ فاإن اخللع م�رشوع يف 

االإ�سالم كما دل عليه القراآن الكرمي يف قوله تعالى: چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
بن  ثابت  امراأة  )اأن  الثابتة، وهي:  ال�سنة  عليه  دلت  وكما  چ))1))،  ى ى ائ ائەئ 

)101) الآية 21: �سورة الن�ساء.

)102) اخُللع يف ا�سطالح الفقهاء هو: طالق الرجل اأو فراقه زوجته على مال تبذله له. انظر: معجم لغة الفقهاء / 199، 
القامو�س الفقهي / 120.

)103) الآية 229: �سورة البقرة.
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قي�س ر�سي اهلل عنهم� اأتت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فق�لت: ي� ر�سول اهلل، ث�بت بن 
قي�ض ما اأعِتُب عليه يف ُخلٍق وال دين، ولكني اأكره الكفر يف االإ�سالم. فقال ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : اأتردين عليه حديقته؟ ق�لت: نعم ق�ل ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم : اقبِل احلديقة وطلقها تطليقة)))1)).

املبحث الثاين: اإ�شقاط اجلنني

من  الزوجة  حمل  تبني  بعد  اجلنني،  اإ�سق�ط  اإلى  اأحدهم�  اأو  الزوج�ن  يعمد  قد 
زوجه� يف عقد النك�ح الذي ا�سرتط فيه عدم احلمل والإجن�ب.

والكالم يف هذا املبحث ي�ستمل على مطلبي:

الأول: معنى الإ�شقاط:

ولده�  املراأة  اأ�سقطت  يق�ل:  مت�م،  لغري  ولده�  املراأة  اإلق�ء  اللغة:  يف  الإ�سق�ط 
قط ب�لفتح وال�سم والك�ش والك�ش اأكرث: الولد الذي  اإ�سق�ط�ً: األقته لغري مت�م، وال�سرِ

ي�سقط من بطن اأمه قبل مت�مه))1)).
ويف معنى الإ�سق�ط: الإجه��س، ج�ء يف ل�س�ن العرب: اأجه�ست الن�قة اإجه��س�ً: 

األقت ولدها لغري متام، واأجه�ست الناقة اأي اأ�سقطت))1)).
ومعنى الإ�سق�ط يف ال�سطالح الفقهي يتفق مع معن�ه يف اللغة، ف�إن الإ�سق�ط 
عند الفقهاء هو: اإلقاء املراأة جنينها قبل التمام))1))، وُي�سمى اأي�س�ً: الإجه��س وهو: 

)104) اأخرجه البخاري )5273) 9 / 395 من حديث ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنهما -.

)105) انظر: خمتار ال�سحاح/ 304، القامو�س املحيط للفريوزاآبادي 1/ 905، تاج العرو�س للزبيدي 19/ 357.

)106) ل�سان العرب 1 / 713، وانظر: القامو�س املحيط 1 / 865، تاج العرو�س 18 / 279.

)107) انظر: معجم لغة الفقهاء / 67، القامو�س الفقهي / 72.
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اإلقاء املراأة اأو احليوان حمله ناق�ض اخللق اأو ناق�ض املدة))1)). 
ع�شين  يتم  اأن  قبل  احلمل  حمتوي�ت  خروج  احلديث:  الطب  يف  والإجه��س 

اأ�سبوعاً يف بطن اأمه))1)). 

املطلب الثاين: حكم الإ�شقاط:

الفقه�ء  ل  ف�سرَّ وقد  ب�ختالفه�،  الإ�سق�ط  حكم  يختلف  ح�لت  احلمل  لإ�سق�ط 
القول يف ح�لت واأحك�م اإ�سق�ط اجلنني، وا�ستهر عن كثري منهم التفريق يف احلكم 
بني اإ�سق�ط احلمل قبل نفخ الروح، وبني اإ�سق�طه بعد نفخ الروح، وبني اإ�سق�ط احلمل 

يف ح�لة ال�شورة، وبني اإ�سق�طه من غري �شورة)1))).
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار  هيئة  فتوى  فاأنقل  لالخت�سار  و�سعياً 
رقم: ))))))) يف ))/ )/ ))))هـ، والتي مت تعميمها على جميع امل�ست�سفيات 

واملرافق ال�سحية للعمل مبوجبها: 

حكم الإ�شقاط: 

)- الأ�سل اأن اإ�سق�ط احلمل يف خمتلف مراحله ل يجوز �شع�ً. 
)- اإ�سق�ط احلمل يف مدة الطور الأول وهي مدة الأربعني ل جتوز؛ اإل لدفع �شر 

متوقع، اأو حتقيق م�سلحة �رشعية، تُقدر كل حالة بعينها من املخت�سي طباً و�رشعاً.
اأما اإ�سقاطه يف هذه املدة خ�سية امل�سقة يف تربية االأوالد، اأو خوفاً من العجز عن 

)108) انظر: معجم لغة الفقهاء / 45، القامو�س الفقهي / 174، التعريفات الفقهية / 177.

)109) انظر: املو�سوعة الطبية الفقهية للدكتور اأحمد كنعان/42، م�سكلة الإجها�س درا�سة طبية فقهية للدكتور: حممد 
البار/10.

)110) انظر: اأحكام الإجها�س يف الفقه الإ�سالمي للدكتور: اإبراهيم رحيم / 688، الإجها�س من منظور اإ�سالمي للدكتور: 
عبدالفتاح اإدري�س / 26، 32، اإجها�س احلمل وما يرتتب عليه من اأحكام يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور: عبا�س �سومان 

.164 /
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اإكتفاء مبا لدى الزوجي من  اأو  اأجل م�ستقبلهم،  اأو من  تكاليف املعي�سة والتعليم، 
الأولد فغري ج�ئز.

)- ل يجوز اإ�سق�ط احلمل اإذا ك�ن علقة اأو م�سغة حتى تقرر جلنة طبية موثوقة 
ا�ستمراره، جاز  باأن ُيخ�سى عليها الهالك من  اأمه؛  ا�ستمراره خطر على �سالمة  اأن 

اإ�سق�طه بعد ا�ستنف�د ك�فة الو�س�ئل لتاليف تلك الأخط�ر.
)- بعد الطور الثالث وبعد اإكمال اأربعة اأ�سهر للحمل ال يحل اإ�سقاطه حتى يقرر 
جمع من االأطباء املتخ�س�سي املوثوقي اأن بقاء اجلني يف بطن اأمه ي�سبب موتها، 
اإ�سق�طه  على  الإقدام  رخ�س  واإمن�  حي�ته.  لإنق�ذ  الو�س�ئل  ك�فة  ا�ستنف�د  بعد  وذلك 

بهذه ال�شوط دفع�ً لأعظم ال�شرين، وجلب�ً لعظمى امل�سلحتني())))).

 املبحث الثالث: ُظلم الزوج زوجته بالع�شل وغريه

لم: اجلور وجم�وزة  ْلم يف اللغة: و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه، واأ�سل الظُّ الظُّ
لمة: املانعون اأهل احلقوق حقوقهم))))).  احلد، والظَّ

ْلم يف ال�سطالح  ْلم يف ال�سطالح يتفق مع معن�ه يف اللغة، ف�إن الظُّ ومعنى الظُّ
ال�شعي هو: اجلور ومنع احلق، وهو اأي�س�ً: و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه))))).

َُه: منعها من التزويج،  َل الرجل اأَميِّ والع�سل يف اللغة: املنع واحلب�ض، ُيقال: َع�سَ
ول  ه�،  ُي�س�ررَّ اأن   : هرِ لمراأترِ الزوج  من  ل  �سْ والعرَ ه�،  برَ�سرَ حرَ الزوج:  عن  املراأة  لرَ  �سرَ وعرَ

ُيح�سن ع�رشتها لي�سطرها بذلك اإلى االفتداء منه مبهرها))))).

)111) انظر: اأحكام الإجها�س يف الفقه الإ�سالمي / 699، 700.

)112) انظر: خمتار ال�سحاح / 405، ل�سان العرب 4/ 2756.

)113) انظر: التعريفات للجرجاين / 144، معجم لغة الفقهاء / 296.

)114) انظر: خمتار ال�سحاح / 438، ل�سان العرب 4/ 2988، 2989.
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والع�سل يف اال�سطالح الفقهي ياأتي مبعنى: ع�سل املراأة عن الزواج اأي: منعها 
اأي: الت�سييق عليها لتطلب  بُكفِئها، وياأتي مبعنى ع�سل الرجل زوجته  التَّزويج  من 

الطالق، اأو لتفتدي نف�سها منه))))).
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعالى:  قوله  عليه  دل  فقد  االأول  املعنى  اأما 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ چ))))). 
واأما املعنى الثاين- وهو املراد هنا يف البحث- فقد ورد النهي عنه يف قوله عزَّ 

: چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ  وجلَّ
ۉې چ)))))، اأي: ال ت�ساروهن يف الع�رشة لترتك ما اأ�سدقتها اأو بع�سه اأو حقاً 

من حقه� عليك، اأو �سيئ�ً من ذلك، على وجه القهر له� والإ�شار))))). 
والإ�شار هو: اإنزال الأذى ب�لنف�س اأو اجل�سم اأو امل�ل))))).

واإ�شار الزوج ب�لزوجة بغري وجه حق حرام؛ ملن�ق�سة ذلك للواجب ال�شعي 
ۉ  چ  تعالى:  قوله  يف  كما  باملعروف،  زوجته  معا�رشة  وهو:  الزوج،  على 
ال  تعالى  واهلل  حرام،  والظلم  ظلم،  بالغري  ال�رشر  اإحلاق  والأن  چ)1)))؛  ۉې 

ُيحب الظاملي.
لأن  حرمة؛  اأ�سد  ب�لزوجة  الزوج  ف�إ�شار  حرام�ً  ب�لآخرين  الإ�شار  ك�ن  واإذا 
ال�رشع اأو�سى بالعناية بالزوجة، وبوجوب ُمعا�رشتها باملعروف)))))، بل ورد النهي 

)115) انظر: املغني 9 / 383، 10 / 272، معجم لغة الفقهاء / 315.

)116) الآية 232: �سورة البقرة.

)117) الآية 19: �سورة الن�ساء.

)118) انظر: تف�سري الطربي 6 / 531، تف�سري ابن كثري 1 / 465.

)119) انظر: معجم لغة الفقهاء / 73.

)120) الآية 19: �سورة الن�ساء.

)121) انظر: املف�سل يف اأحكام املراأة والبيت امل�سلم يف ال�سريعة الإ�سالمية للدكتور عبدالكرمي زيدان 7 / 234، ع�سل الن�ساء 
والتفريق لل�سقاق بني ال�سريعة والقانون لنايف اجلنيدي / 68، 77.
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پ  چ   : وجلرَّ عزرَّ  قوله  يف  العدة،كم�  زمن  طالقه�  ح�ل  يف  حتى  به�  الإ�شار  عن 
.(((( پ پ ڀڀ چ)))))

.((((() رَاررَ رَررَ ول �شرِ ويدل على حترمي ال�شر م� ورد يف احلديث: )ل �شرَ
ومن �سور الإ�شار ب�لزوجة: الع�سل، وهو حرام؛ لأنه ُظلم للمراأة، واإ�شار به�، 

وكالهما حمرم، وقد ورد النهي عن الع�سل كما �سبق يف قوله تعالى: چ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې چ))))). 

فال يحل للزوج الذي ا�سرتط على زوجته عدم احلمل والإجن�ب ثم ح�سل حمله� 
منه اأن يع�سل زوجته مب�سارتها، ومنعها حقوقها، واإ�ساءة ع�رشتها، والت�سييق عليها 

لتفتدي نف�سها منه مبا اأعطاها من مهر اأو بع�سه. 
ومن �سور الإ�شار ب�لزوجة: ال�شب اأو منعه� من ُحقوقه� من النفقة والق�سم 

ونحو ذلك))))).

)122) من الآية 6: �سورة الطالق.

)123) قال الطربي يف تف�سريه 23 / 61 اأن معنى الآية: »ول ت�ساروهن يف امل�سكن الذي ُت�سكنونهن فيه واأنتم جتدون �سعة 
من املنازل تطلبون الت�سييق عليهن« اأ. هـ، وقال ابن كثري يف تف�سريه 4 / 383: » يعني ُي�ساجرها لتفتدي منه مبالها اأو 

تخرج من م�سكنه«.

)124) اأخرجه اأحمد يف امل�سند )22778) 37/ 438، وابن ماجه )2383) 2 / 54، من حديث ُعبادة بن ال�سامت- ر�سي اهلل 
 .- عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س-  ابن  408 من حديث   /  5  (4540( والدارقطني   ،535  /2  (2384( ابن ماجه  واأخرجه  عنه-، 
واحلديث اأخرجه اأحمد )2865) 5/ 55، من حديث ابن عبا�س- ر�سي اهلل عنهما -، والدارقطني )4541) 5/ 408 من حديث 
اأبي �سعيد اخلدري- ر�سي اهلل عنه- بلفظ: )ل �سرر ول اإ�سرار). ومعنى ل �سرر: اأي ل ي�سر الرجل اأخاه ابتداء، وهو 
�سد النفع، ومعنى ل �سرار: اأي ل ُي�سار كل واحد منهما �ساحبه جزاء، فال�سرار منهما معاً، وال�سرر فعل الواحد منهما، 
ومعنى احلديث: ل ُيدخل ال�سرر على الذي �سره ولكن يعفو عنه، وقيل: هما لفظان مبعنى واحد تكلم بهما جميعاً على 
وجه التاأكيد. قال النووي عن احلديث: »حديث ح�سن... وله طرق ُيقوي بع�سها بع�ساً« اأ.هـ، واحلديث �سححه الألباين. 
83، جامع العلوم واحلكم لبن رجب 2 / 207، 212، �سل�سلة الأحاديث  انظر: �سرح االأربعني النووية البن دقيق العيد / 

ال�سحيحة لالألباين )250) 1/ 498.

)125) الآية 19: �سورة الن�ساء.

)126) انظر: الأم 5 / 113، املغني 10 / 172، جمموع الفتاوى 32 / 283، 284.
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اخلامتة

 وفيه� خال�سة البحث واأهم نت�ئجه.
اأذكر يف خ�متة البحث اأهم النت�ئج التي تو�سلت اإليه� فيم� ي�أتي:

واأنه  الكبرية،  ومنافعه  اأهميته  وبي  فيه،  ب  ورغَّ بالنكاح،  اأمر  االإ�سالم  اأن   -(
و�سيلة اإلى حتقيق مق�سود �رشعي عظيم، وهو املحافظة على الن�سل واإجناب االأوالد.

)- اأن االإ�سالم حث على تكثري الن�سل؛ ملا فيه من امل�سالح العظيمة. 
)- املراد ب�ل�شط يف عقد النك�ح هو: اإلزام اأحد املتع�قدين الآخر ب�سبب العقد 

ما له فيه منفعة.
)- االإجناب يف اللغة: ماأخوٌذ من اأجنب الرجُل واملراأُة اإذا ولَدا ولداً جنيباً، واأجنبت 

ه�.  لرَدرَ املراأة: ولدت الُنّجب�ء، والولدة هي: و�سع الوالرِدةرِ ورَ
النَّ�سل  ُيطلق على: ح�سول  فهو  الع�رش  اأهل  االإجناب يف ا�سطالح  واأما معنى 
والوالدة:  بالوالدة،  وانتهاًء  باحلمل  مروراً  بالتلقيح  تبداأ  عملية  يف  ُمطلقاً،  رية  والذُّ

و�سع احلمل، وهو خروج اجلنني من رحم الأنثى يف نه�ية مدة احلمل. 
الزوجي  كل  ا�ستمتاع  به  يحل  الذي  العقد  هو  النكاح  بعقد  املق�سود  اأن   -(

باالآخر على الوجه امل�رشوع.
)- ال�شوط يف عقد النك�ح تنق�سم على �سبيل الإجم�ل اإلى ثالثة اأق�س�م:

التي من مقت�سى العقد ومن مق��سده، ك��سرتاط م�سكن يليق  الأول: ال�شوط 
اأو حل وطء  الع�شة،  اأو ح�سن  له�،  الك�سوة  اأو  الزوجة  على  النفقة  اأو  ب�لزوجة، 

الزوج لزوجته، اأو كفيل ب�ملهر اأو الرهن به، اأو ا�سرتاط تعجيله اأو ت�أجيله. 
قبيل  من  وهي  العلم،  اأهل  ب�تف�ق  به�  الوف�ء  يجب  �سحيحة  ال�شوط  وهذه 
التاأكيد والتوثيق الأمور مقررة �رشعاً، وي�سهد ل�سحتها ما ورد من الن�سو�ض ال�رشعية 
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يف الأمر ب�لوف�ء ب�لعقود وال�شوط.
مثل:  مق��سده،  وتخ�لف  العقد،  مقت�سى  تن�يف  التي  ال�شوط  الث�ين:  الق�سم 

غ�ر. ا�سرتاط ت�أقيت النك�ح، كم� يف نك�ح املتعة ونك�ح املُحلِّل ونك�ح ال�سِّ
عقد  يف  ا�سرتاطه�  ول  عليه�  التف�ق  يجوز  فال  �شع�ً،  حمرمة  �شوط  وهذه 

النكاح، وهي باطلة يف نف�سها ومبطلة للعقد؛ ملا ورد من النهي عنها.
م�سلحة  فيه�  ولكن  العقد،  مقت�سى  من  لي�ست  التي  ال�شوط  الث�لث:  الق�سم 

ومنفعة للزوجي اأو الأحدهما، وهي على نوعي:
الأول: �شوط ب�طلة خم�لفة لالأحك�م ال�شعية، مثل: ا�سرتاط عدم التوارث بني 
ي�سرتط  اأن  اأو  امل�سلم،  اإرثه� من زوجه�  الكت�بية  ت�سرتط  اأن  اأو  امل�سلمني،  الزوجني 
الزوج عدم املهر، اأو اأن ل ينفق على زوجته، اأو ا�سرتاط العزل اأو عدم الوطء، اأو 

ت�سرتط الزوجة طالق �شته�.
اإلى  ويف هذا النوع ي�سح عقد النك�ح عند اجلمهور؛ لأن هذه ال�شوط تعود 
معنى زائد يف العقد، ويبطل ال�شط ب�لتف�ق؛ ملُن�ف�ته ُمقت�سى العقد، وملخ�لفته م� 
دلت عليه الن�سو�س ال�شعية، كم� دل عليه احلديث املتفق عليه: )... ف�أمي� �شٍط 
ك�ن لي�س يف كت�ب اهللرِ فهو ب�طل واإن ك�ن م�ئةرَ �شط، فق�س�ُء اهللرِ اأحق، و�شُط اهلل 

اأوثق...).
النوع الث�ين: �شوط ل تن�يف مقت�سى عقد النك�ح، ومل يرد النهي عنه�، وفيه� 
م�سلحة للزوجني اأو اأحدهم�، مثل: ا�سرتاط الزوجة اإق�مة الزوج يف بلد الزوجة، 
اأو عدم الزواج عليه�، اأو اأن يكون اأمره� بيده�، اأو اأن ي�سرتط الرجل على زوجته 

ترك درا�ستها اأو وظيفتها، وهذا النوع حمل خالف بي الفقهاء على قولي: 
الأول: جمهور الفقه�ء من احلنفية وامل�لكية وال�س�فعية على اإلغ�ء ال�شط.
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به،  الوف�ء  ويلزم  ال�شط �سحيح،  اأن  امل�لكية  عند  ورواية  احلن�بلة  قول  الث�ين: 
ومتى مل يفرِ به فللم�سرتط طلب ف�سخ النك�ح.

والراجح هو القول الث�ين ب�أن هذه ال�شوط �سحيحة ويلزم الوف�ء به�؛ لأن اهلل 
�سبحانه وتعالى اأمر بالوفاء بالعقود والعهود، ولقوة اأدلة اأ�سحاب هذا القول.

)- ا�سرتاط عدم الإجن�ب على نوعني:
الأول: ا�سرتاط مطلق غري مقيد بوقت، ب��سرتاط عدم الإجن�ب اأبداً.

النوع الث�ين: ا�سرتاط حمدد بوقت ك�سنة اأو �سنتني اأو اأكرث.
)- من اأهم البواعث والأ�سب�ب التي تدعو اإلى ا�سرتاط عدم الإجن�ب م� يلي: 

الأمرا�س  وتتنوع  لال�سرتاط،  والبواعث  الأ�سب�ب  اأهم  من  وهو  املر�س،  اأ- 
وتختلف جه�ت النظر فيه�، فقد يكون املر�س من جهة الزوجة، اأو من جهة الزوج، 
اأو ع�سبي�ً، وقد يكون املر�س وراثي�ً  وقد يكون املر�س ع�سوي�ً، وقد يكون نف�سي�ً، 

معدياً.
ب- االكتفاء مبا عند الزوج، اأوالزوجة، اأو هما معاً من االأوالد.

ج- اخل�سية من ف�ساد االأوالد وعقوقهم؛ النت�سار ذلك.
د- خوف الفقر لقلة دات اليد، اأو اخلوف على م�ستقبل احلمل بعد الوالدة.

هـ- كراهة والدة االإناث.
و- تعزز الزوجة من احلمل والوالدة، وما يتبعهما.

)- ال�سرتاط ميكن اأن يقع من الزوج، اأو الزوجة، اأو كليهم�، اأو يقع ال�سرتاط 
من ويل املراأة، وغ�لب�ً م� يكون ال�سرتاط من قبل الزوج.

اإلى طلبها،  اإجناب االأوالد نعمة كبرية ُيحبها االإن�سان، وي�سعى بفطرته  اأن   -(1
ويفرح بتح�سيلها. 
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))- اأن ا�سرتاط عدم الإجن�ب دائم�ً اأبداً يف عقد النك�ح ين�يف مق�سود عظيم من 
مقا�سد النكاح ال�رشعية، وهو اإجناب االأوالد وتكثري الن�سل يف اأمة حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم ، وما يرتتب على ذلك من م�سالح كثرية يف الدنيا واالآخرة.
))- اأن ا�سرتاط عدم الإجن�ب اأبداً يدخل يف النوع الأول من الق�سم الث�لث من 
اأق�س�م ال�شوط، وهو: ال�شوط الب�طلة ملخ�لفة الأحك�م املقررة �شع�ً؛ مثل ا�سرتاط 
عدم التوارث اأو عدم الوطء اأو ا�سرتاط العزل، وحكم مثل هذه ال�شوط: اأن عقد 
النك�ح �سحيح، مع اإلغ�ء ال�شط وبطالنه؛ ملخ�لفته مقت�سى عقد النك�ح ومق��سده، 

وملخالفته ما دلت عليه الن�سو�ض ال�رشعية.
ال�س�بقة: حديث  ال�شوط  اأمث�ل  بطالن  على  واأ�شحه�  الأدلة  اأو�سح  من   -((
ب�ل رج�ٍل منكم ي�سرتطون �شوط�ً  املتفق عليه: )... فم�  بريرة- ر�سي اهلل عنه�- 
م�ئةرَ  واإن ك�ن  ب�طل  فهو  اهللرِ  لي�س يف كت�ب  ف�أمي� �شٍط ك�ن  لي�ست يف كت�ب اهلل؟ 

�شط، فق�س�ُء اهللرِ اأحق، و�شُط اهلل اأوثق...(.
ف�إن  وال�سنتني،  ال�سنة  مثل  بوقت،  حُمدد  الإجن�ب  عدم  ا�سرتاط  ك�ن  اإذا   -((
عن  املدة  لتلك  احلمل  ت�أخري  على  الزوجني  اتف�ق  معنى  يف  يكون  ال�سرتاط  هذا 
طريق العزل، اأو م� ُي�سبهه ب��ستعم�ل و�س�ئل منع احلمل، والتي تكون �سبب�ً يف ت�أخري 
ح�سول احلمل وعدم الإجن�ب، وق�سد ت�أخري احلمل ج�ئٌز؛ بن�ًء على جواز العزل يف 
قول الأئمة الأربعة ب�شط اإذن الزوجة احلرة؛ لثبوت جواز العزل ب�ل�سنة ال�سحيحة. 
ر اهلل �سبحانه وتعالى حمل الزوجة من زوجها يف عقد النكاح الذي  ))- اإذا قدَّ
الواقع:  ذلك يف  يرتتب على  اأن  مُيكن  ف�إنه  والإجن�ب،  احلمل  ا�سرتاط عدم  فيه  مت 
الزوج زوجته  ُظلم  اأو  احلمل،  اإ�سق�ط  الت�سبب يف  اأو  الزوجني،  بني  الفرقة  ق�سد 

بع�سلها اأو الت�سييق عليها.
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اأن يكون من الزوج الذي ا�سرتط على  الفراق بني الزوجني مُيكن  ))- ق�سد 
زوجته عدم االإجناب، وذلك بالطالق الذي هو يف االأ�سل بيد الرجل، وهذا واإن 

كان حقاً للزوج اإال اأنه ُي�سار هنا اإلى اأمرين: 
االأول: اأن الن�سو�ض ال�رشعية تدل على اأنه ال ُي�سار اإلى الطالق اإال عند احلاجة 
بني  الفراق  ح�سول  وعدم  لالإ�سالح  امل�شوعة  الو�س�ئل  ك�فة  اتخ�ذ  وبعد  اإليه، 

الزوجي.
بف�سم  الت�رشع  ، وعدم  بتقوى اهلل عزَّ وجلَّ الزوج  اأمر  ينبغي  اأنه  الثاين:  االأمر 
ره الرحيم احلكيم العليم،  اأن هذا �سيء قدَّ ُعرى ميثاق النكاح، واأن يعلم الزوج 
ره اهلل، فقد يكون يف املُقدر خري كبري للزوج يف  واأن الزوج اليدري اأ�رشار ما قدَّ
الع�جل اأو الآجل، اأو فيهم� مع�ً، فعليه الر�س� بق�س�ء اهلل وقدره، وحمد اهلل على م� 

خلق وقدر واأعطى.
))- اإذا ك�ن ا�سرتاط عدم الإجن�ب من قبل الزوجة اأو وليه�، ثم ط�لب الزوج 
قبل  الزوج  فراق  ف�أرادت  احلمل،  منع  و�س�ئل  اتخ�ذ  ومنعه� من  ب�لإجن�ب،  زوجته 
بف�سخ  ومط�لبته  زوجه�  ل متلك خم��سمة  الزوجة  ف�إن  م� حملت،  بعد  اأو  حمله�، 
ملن�ف�ته مق�سود  الب�طلة  ال�شوط  ب�ل�شط؛ لأن هذا من  الوف�ء  ب�سبب عدم  النك�ح 

عظيم، وهو اإجناب االأوالد، وميكن للزوجة اأو وليها املطالبة باخللع، فاإنه م�رشوع.
ف�إن  اللغة،  يف  معن�ه  مع  يتفق  الفقهي  ال�سطالح  يف  الإ�سق�ط  معنى   -((
الإ�سق�ط عند الفقه�ء هو: اإلق�ء املراأة جنينه� قبل التم�م، وُي�سمى اأي�س�ً: الإجه��س. 
الفقه�ء  ل  ف�سرَّ وقد  ب�ختالفه�،  الإ�سق�ط  حكم  يختلف  ح�لت  احلمل  ولإ�سق�ط 
يف  العلم�ء  كب�ر  هيئة  فتوى  و�سدرت  اجلنني،  اإ�سق�ط  واأحك�م  ح�لت  يف  القول 
اململكة العربية ال�سعودية رقم: ))))))) يف ))/)/ ))))هـ، والتي مت تعميمها 
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)حكم  التايل:  بالن�ض  مبوجبها،  للعمل  ال�سحية  واملرافق  امل�ست�سفيات  جميع  على 
الإ�سق�ط: 

)- الأ�سل اأن اإ�سق�ط احلمل يف خمتلف مراحله ل يجوز �شع�ً. 
)- اإ�سق�ط احلمل يف مدة الطور الأول وهي مدة الأربعني ل جتوز اإل لدفع �شر 

متوقع، اأو حتقيق م�سلحة �رشعية، تُقدر كل حالة بعينها من املخت�سي طباً و�رشعاً.
اأما اإ�سقاطه يف هذه املدة خ�سية امل�سقة يف تربية االأوالد، اأو خوفاً من العجز عن 
اأو اكتفاء مبا لدى الزوجي من  اأجل م�ستقبلهم،  اأو من  تكاليف املعي�سة والتعليم، 

الأولد فغري ج�ئز.
)- ل يجوز اإ�سق�ط احلمل اإذا ك�ن علقة اأو م�سغة حتى تقرر جلنة طبية موثوقة 
ا�ستمراره، جاز  باأن ُيخ�سى عليها الهالك من  اأمه؛  ا�ستمراره خطر على �سالمة  اأن 

اإ�سق�طه بعد ا�ستنف�د ك�فة الو�س�ئل لتاليف تلك الأخط�ر.
)- بعد الطور الثالث وبعد اإكمال اأربعة اأ�سهر للحمل ال يحل اإ�سقاطه حتى يقرر 
جمع من االأطباء املتخ�س�سي املوثوقي اأن بقاء اجلني يف بطن اأمه ي�سبب موتها، 

وذلك بعد ا�ستنف�د ك�فة الو�س�ئل لإنق�ذ حي�ته. 
اإ�سق�طه بهذه ال�شوط دفع�ً لأعظم ال�شرين، وجلب�ً  واإمن� رخ�س الإقدام على 

لعظمى امل�سلحتي).
اجلور،  لم:  الظُّ واأ�سل  مو�سعه،  غري  يف  ال�سيء  و�سع  اللغة:  يف  ْلم  الظُّ  -((

ْلم يف ال�سطالح يتفق مع معن�ه يف اللغة.  ومعنى الظُّ
والع�سل يف اللغة: املنع واحلب�ض، والع�سل يف اال�سطالح الفقهي ياأتي مبعنى: 
ع�سل املراأة عن الزواج، اأي: منعها من التَّزويج بُكفِئها، وياأتي مبعنى ع�سل الرجل 
زوجته اأي: الت�سييق عليها لتطلب الطالق، اأو لتفتدي نف�سها منه، وهذا املعنى هو 
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املراد يف البحث.
1)- اإ�شار الزوج ب�لزوجة بغري وجه حق حرام؛ لأن اإحل�ق ال�شر ب�لغري ظلم، 
والظلم حرام؛ ولأن ال�شر منهٌي عنه، بل اإن اإ�شار الزوج ب�لزوجة اأ�سد حرمة من 
غريه؛ ملناق�سة ذلك للواجب ال�رشعي على الزوج، وهو معا�رشة زوجته باملعروف.
))- من �سور الإ�شار ب�لزوجة: الع�سل، وهو حرام؛ لأنه ُظلم للمراأة، واإ�شار 

بها، وكالهما حمرم، وملا ورد النهي عن الع�سل، كما يف قوله تعالى: چ پ پ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعالى:  وقوله  چ)))))،  ڀڀ  پ 

ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې چ ))))). 

))- ل يحل للزوج الذي ا�سرتط على زوجته عدم احلمل والإجن�ب ثم ح�سل 
حملها منه اأن يع�سل زوجته مب�سارنها، ومنعها حقوقها، واإ�ساءة ع�رشتها، والت�سييق 

عليها لتفتدي نف�سها منه مبا اأعطاها من مهر اأو بع�سه. 
النفقة  من  ُحقوقه�  من  منعه�  اأو  ال�شب،  ب�لزوجة:  الإ�شار  �سور  من   -((

والق�ْسم.

ويف ختام هذا البحث، اأ�ساأل اهلل اأن يوفق جميع امل�سلمي لكل خري، واأن يرزقهم 
العلم النافع والعمل ال�سالح، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه. 

)127) من الآية 6: �سورة الطالق.

)128) الآية 19: �سورة الن�ساء.


