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اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.
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تقد يــم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم أنبيائه
ورسله سيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن اتبع
هداه إىل يوم الدين.

وبعد:

فإذا كنا نؤمن إيامنًا حقيق ًّيا بــدور العلم وأمهيته ،ودور
التخطيط والدراســات املســتقبلية يف جمال التنمية ،فإننا ال
يمكــن أن نطلق أحكا ًمــا غري مبنية عىل العلم والدراســة
املتخصصة.

ونؤكد أن تصحيح املفاهيم اخلاطئة فيام يتصل بالقضايا
السكانية يدخل يف صميم جتديد وتصويب اخلطاب الديني
الش َب ِ
ش َّ
اب
وتصحيح مســاره ،وهذا نبينا ﷺ يقولَ « :يا َم ْع َ َ
اع ِمنْك ُُم ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت ََز َّو ْج َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َب َ ِ
ص َو َأ ْح َص ُن
اس َت َط َ
َم ِن ْ
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ِ
ِ
ِ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء» (متفق
ل ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن َل ْ َي ْســتَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ
عليه) ،فاشرتط ﷺ البـاءة التي تشـمل القدرة عـىل اإلنفاق
كرشط للزواج ،ومـن بـاب أوىل فهي رشط لإلنجاب ،فام
بالكم باإلنجاب املتعدد؟! أمل يقــل النبي ﷺَ « :ك َفى بِا َْل ْر ِء
املر ِء إِ ْث ًم َأ ْن
ــا َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن يقوت» ،ويف رواية « كَفــى بِ ْ
إِ ْث ً
ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
«و َم ْن َل ْ َي ْستَطِ ْع
ول» ،وال شــك أن قوله ﷺَ :
ِ
الص ْو ِم» قد ّبي بيانًا ال لبس فيه أن االســتطاعة هنا
َف َع َل ْيه بِ َّ
ليست االستطاعة البدنية فحسب.

ولطاملا أكدنا أن الكثرة إمــا أن تكون كثرة صاحلة قوية
منتجة متقدمة يمكــن أن نباهي هبا األمــم يف الدنيا ،وأن
يباهي نبينــا ﷺ هبا األمم يوم القيامة ،فتكــون كثرة نافعة
مطلوبة ،وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل ،عالة عىل غريها،
جـاهلة ،متخلفة ،يف ذيل األمم ،فهي والعـدم سواء.

كام نؤكد أن القـدرة ليست هي القـدرة املاديـة فقـط إنام
هي القدرة بمفهومها الشــامل بدن ًّيا وماد ًّيا وتربو ًّيا وقدرة
عىل إدارة شئون األرسة ،وكل مـــا يشمل جـوانب العناية
هبا والرعاية هلا.
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وليســت القدرة الفردية وحدها منــاط األمر ،بل األمر
يتجــاوز قــدرات األفــراد إىل إمكانات الــدول يف توفري
اخلدمات التي ال يمكن أن يوفرها آحاد األفراد بأنفســهم
ألنفســهم ،ومن هنا كان حال وإمكانات الدول أحد أهم
العوامــل التي جيب أن توضع يف احلســبان يف كل جوانب
العملية السكانية ،فام استحق أن يولد من عاش لنفسه.

عــى أن تناولنــا للقضية جيــب أال يقتصـــر فقط عىل
اجلوانــب االقتصادية إنام جيــب أن يــرز إىل جانب هذه
اآلثار االقتصادية كل اآلثار الصحية والنفســية واألرسية
واملجتمعيــة التي يمكــن أن تنعكس عىل حيــاة األطفال
واألبويــن واألرسة كلها ،ثم املجتمــع ،والدولة ،فالزيادة
السكانية غري املنضبطة ال ينعكس أثرها عىل الفرد أو األرسة
رضرا بال ًغا للدول التي ال تأخذ
فحسب ،إنـــا قد تشــكل ً
بأسباب العلم يف معاجلة قضاياها السكانية.
مع تأكيدنا عىل عدة أمور:

 -1أن قضية تنظيم النسل واملشكالت السكانية هي من
املتغــرات التي خيتلف احلكم فيها من زمان إىل زمان ،ومن
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مكان إىل مكان ،ومن دولة إىل أخرى ،بحيث ال يستطيع أي
حكم قاط ًعا أو عا ًّما.
عامل أن يعطي فيها ً
ففي الوقت الذي حتتــاج فيه بعض الدول إىل ٍ
أيد عاملة

ولدهيا من فــرص العمل ومن املقومــات واإلمكانات ما
يتطلب زيــادة األيدي العاملة لدهيا يكون اإلنجاب مطل ًبا،
وتكون الكثرة ً
سبيل من ُســبل تقدم هذا البلد ،أما الدول
التي ال متكنها ظروفها مـــن توفري املقومات املطلوبة مـــن
الصحة ،والتعليم ،وال ُبنى التحتية ،وفرص العمل الالزمة،
يف حالــة الكثرة غــر املنضبطة ،تصبح الكثــرة هنا كغثاء
السيل ،وإن أي عاقل ليدرك أنه إذا تعارض الكيف والكم
كانت العربة واملباهاة احلقيقية بالكيف ال بالكم.

 -2أن املتأمــل يف الرشيعة اإلســامية جيــد أهنا أولت
إعداد اإلنســان عنايــة خاصة ،بداية مــن تكوين األرسة،
مرورا بمراحل احلمل ،والــوالدة ،والرضاعة ،فكفلت له
ً
حقــه يف الرضاعة الطبيعية حولني كاملــن ،حتى ينمو يف
صحة جيدة ،حيث يقول تعاىل ﴿:ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[ســورة األحقاف :من اآلية  ]15ويقول سبحانه:
﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
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ﯔ ﯕ﴾ [ســورة البقرة :صدر اآلية  ،]233وقد عدَّ
جورا عىل حق الرضيع
الفقهاء إيقاع احلمل مــع اإلرضاع ً
وسموا لبن األم التي جتمع بني احلمل واإلرضاع
واجلننيّ ،
لبن الغيلــة ،وكأن ًّ
كل من الطفلني قد اقتطع جز ًءا من حق
أخيه ،مما قد يعرض أحدمها ،أو يعرضهام م ًعا للضعف.

 3ـ أن قضية تنظيم النســل لون من ألوان وفاء الوالدين
بحقوق أبنائهم ،فـكل رب أرسة مسئول عن أبنائه يف الرتبية
عضوا
القويمة ،والتعليم الصحيح ،والتنشئة السوية؛ ليكون
ً
ناف ًعا لدينه ووطنه ،يقول سيدنا عمر بن اخلطاب َ :أ ِّد ِ
ب
ا ْبن ََكَ ،فإِن ََّك َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َو َل ِد َكَ ،ما َع َّل ْم َت ُه؟

وال شك أن األمم التي حتسن تعليم أبنائها ،وإعدادهم
وتأهليهــم أمم تتقدم وترتقــي ،فالعربة ليســت بالكثرة
العدديــة ،وإنام بالصــاح والنفع ،فإن القلــة التي يرجى
خريها وبركتهــا خري من الكثرة التي ال خــر فيها ،وهذا
مــا أكده القــرآن الكريــم يف قوله تعــاىل﴿ :ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ﴾ [سورة البقرة :من اآلية .]249
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 4ـ أن األنبياء  عندما طلبوا الولد إنام طلبوا الولد
الصالح ال مطلق الولد ،فهذا نبي اهلل إبراهيم  يقول:
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [ســورة الصافــات ،اآلية
 ،]100وهذا ســيدنا زكريا  يقــول﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[ســورة آل عمران:
أيضا﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾
من اآلية  ،]38ويقول ً
[ســورة مريم :من اآليــة  ،]5وأهل العلم هلــم هنا وقفة،
يقولون :إن سيدنا زكريا  مل يطلب الولد ألجل مصلحة
دنيوية بل طلبــه ألجل الدِّ ين ،فقال كــا حكى عنه القرآن
الكريــم﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ﴾ [ســورة مريم ،اآلية  ،]6أي :يرث العلم واحلكمة
والنبوة والدعوة إىل اهلل تعاىل ،ومل يقل عند طـــلبه (أولياء)
باجلمع ،وإنــا طلب ول ًّيا ،فليســت العــرة بالكثرة وإنام
بالصالح ،يقول أحد احلكامء :والصالح هنا مطلق شــامل
لــكل ما فيه صالح أمــر الدنيا واآلخــرة ،وليس الصالح
قــارصا عىل جانب دون جانب،
صالحا
املطلوب يف الولد
ً
ً
إنام مطلق الصالح الشامل الذي يعرب عنه حديث النبي ﷺ:
الض ِع ِ
ِ
يف"
ب إىل اهلل ِمــ َن ا ُمل ْؤ ِم ِن َّ
"ا ُْل ْؤمــ ُن ال َق ِو ُّيَ ،خ ْ ٌي َو َأ َح ُّ
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والقوة هنــا عامة ،تعني املؤمن القوي بدن ًّيا وصح ًّيا وعلم ًّيا
وثقاف ًّيا واقتصاد ًّيا ،فلن حيرتم الناس ديننا ما مل نتفوق يف أمر
دنيانا ،فإن تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا ودنيانا.

ويف هــذا الكتاب الــذي نقدمه ،يتناول فضيلة األســتاذ
الدكتور عبــد اهلل النجار اجلوانب العلميــة والفقهية لتنظيم
النسل ً
ومتميزا ،نسأل اهلل العيل العظيم أن
تناول علم ًّيا دقي ًقا
ً
يرزقنا حسن الفهم لديننا ،والسداد يف القول والعمل.
واهلل من وراء القصد ،وهو املوفق واملستعان.

أ.د .حممد خمتار مجعة

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف
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مقــدمـة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده،
ســيدنا ونبينا حممد بن عبــد اهلل ،الرمحة املهــداة ،والنعمة
املسداة ،صىل اهلل عـــليه وعـىل آله وأصحابه وأتباعه ومـن
سار عىل منوال رشيعته ،واتبع منهاج دينه إىل يوم الدين.

وبعـد:

فقد كان موضوع «تنظيم األرسة يف الترشيع اإلسالمي»
– وال يزال – مقصدً ا لدراسات حمدودة ،أو فتاوى عاجلة،
ومل يتم التعامل معه بأســلوب الدراســة الفقهيــة املقارنة
عرضا ضمن مؤمتر يعقد،
واملتعمقة ،وربام جاء احلديث عنه ً
أو ســؤال يطرح ،أو نقاش ُيدار ،وهي جمــاالت علمية ال
تسمح بمثل تلك الدراسة املتعمقة ،وال تتسع هلا ،وقد يكون
ّ
حظ هذا املوضوع اإلمهال ،أو التعامل معه بالشك والريبة؛
ملا ارتبط به – منذ بدأت فكرته تطرح عـــى الناس – مـــن
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الظنون التي تربطه باإلمــاءات الغربية ،أو الغزو الفكري
أو الـــديني الذي يســتهدف األمة يف مســتقبلها البرشي،
والفـهم اخلاطئ ألحاديث التكاثر والتناسل ،وما يولد من
الرجال الذين حيملون رسالة اهلل  ويتلقوهنا من األسالف
بقوة وأمانة ،وملا تلبس به من اخلوف عىل مســتقبل الدين،
حني ال جيد من الرجال ما يكفــي حلمله ،والذود عنه ،فقد
كانت تلك التخوفات وهذه الظنون ســب ًبا للتعامل مع هذا
املوضوع بالشك الذي ال يشــجع عىل بحثه ،وال حيث عىل
تعميق دراسته ،فاقترص أمره عىل جمرد تلك األفكار املتناثرة
هنا أو هناك ،دون أن يشمله تأصيل كامل ،أو بحث عميق.

وال شك لـدينا أن هذا املوضـوع بات يمثل أمهية خاصة
تتعلق بمستقبل األمة اإلســامية ووجودها الكريم ،وفيه
من األصول العلميـــة واالجتهادات الفقهية ،ما حيفــــز
أمرا
ملثـــل تلك البحوث املتعمقة ،ويشجع عليها ،وجيعلها ً
علم ًّيا واج ًبا.
ومن هذا املنطلق قمت بتلك الدراســة وما أظن أهنا قد
سبقت بمثلها يف جمال تلك املعاجلة الفقهية املتعمقة.
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خملصا – أن يتقبلها بقبول حسن،
وأدعـــو اهلل تعاىل – ً
وأن جيعلها مفيدة نافعة فيام كتبت فيه ،وعالمة صادقة عىل
أن اإلســام صالح لكل زمان ومكان ،وأن مبادئه تتســع
الستيعاب كل ما يستجد من أمور احلياة ،وال تضيق ببحثها
وبيان احلكم الرشعي الصحيح هلا ،وما ذلك عىل اهلل بعزيز،
هذا وباهلل التوفيق.
القاهرة
1442هـ 2021 -م

أ.د .عبد اهلل النجار

عضو جممع البحوث اإلسالمية
باألزهر الرشيف

وعضو املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
بوزارة األوقاف
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الف�صل الأول

تنظيم الن�سل و�أدلة م�شروعيته

تنظيم النسل وأدلة مرشوعيته

اصطــاح (تنظيــم النســل) مســتحدث ويتألف من
كلمتني؛ (تنظيم) ومعناها لغة :إقامة األمور عىل أساس من
الرتتيب واالتساق((( ،وقد أضيفت إىل كلمة النسل ليكون
االصطالح مرك ًبــا منهام ،ومعنى النســل :الولد والذرية،
َّ
انســل بعضهم من بعض((( ،وقد
يقال :تناســل القوم ،أي
أفادت اإلضافة معنى التخصيص؛ حيث جاء النسل مضا ًفا
إىل التنظيم ،فأفاد أنه واقع عليه؛ ليكون التنظيم حمله النسل.

ومن ثم يكــون املعنى اللغوي ملصطلح تنظيم النســل:
التامس األوالد عىل أساس من الرتتيب واالتساق ،وداللة
املفهــوم فيه تعني :ترك التامســه عىل أســاس من املجازفة
واملخاطرة التي تضيــع فيها حقوق الرتبية ،وهتدر املصلحة
الرشعية املقصودة من التناسل واإلنجاب.
أمــا تنظيم النســل يف املفهوم الفقهي املعــارص فيعني:
املباعدة بني فرتات احلمل بام جيعل املصالح العامة واخلاصة
من اإلنجاب هي املعتربة.

((( املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،مادة (نظم)  ،970/2الطبعة الثالثة.
((( املرجع السابق ،مادة (نسل) .956 /2
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املبحث األول

تنظيم النسل بني التقرير النظري
والتطبيق العميل
تنظيم النسل باملعنى السابق موجود يف الترشيع اإلسالمي
منذ بداية وجوده ،ليس يف جمال التقرير النظري وحده؛ وإنام
أيضا.
يف نطاق التطبيق العميل ً

املطلب األول :تنظيم النسل يف ضوء التقرير النظري

والسنَّة ما
تضمنت مصادر الترشيع اإلسالمي يف الكتاب ُّ
يدل عىل أن مبدأ التنظيم يف جمال التامس النســل من األمور
التي تدل عليها النصوص ،ومن ذلك:
ً
أول :ما ورد بالقرآن الكريم:

يقــول اهلل تعــاىل﴿:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾((( ،فقــد دل هذا القول
((( [سورة البقرة :صدر اآلية.]233
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الكريم عــى أن من حــق الطفل الرضيع عــى والديه أن
يتم إرضاعه يف مدة تصــل إىل عامني ،وجاء حق الطفل يف
الرضاعة موز ًعا عىل تلك املدة ،فدل ذلك عـــى استئثاره
هبا ،واحلمــل  -حال إرضاعه  -فيه حرمــان للرضيع من
هــذا احلق عىل اعتبار أنــه يقلل اللبن ،من جهــة أن املواد
التي ُتك َِّونُه ســوف تنرصف إىل تكوين األقرب للبدن وهو
اجلنني املوصول ببدن أمــه ،ولن جيد الرضيع ما يكفيه منه،
ضارا به؛ وهلذا سمي يف احلديث
وإذا وجده فإنه ســيكون ًّ
الرشيف غيلة ،ومعناها :أن ترضع املرأة وهي حامل ،وقد
هم النبي ﷺ بتحريمه ،أو بالنهي عنه ملا خياف منه من رضر
َّ
عىل الولد الرضيع ،وهو ما يبدو من ُسنَّة اهلل تعاىل يف خلقه،
وما قرر العاملون بالطب من أن ذلك اللبن داء ،وهلذا كانت
العرب تكرهه(((.
ويقول اهلل تعــاىل﴿:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(((،
ويقول سبحانه﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ﴾((( ،فقـــد دل هـذا

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم  ،16/10طبعة املكتبة املرصية ومطبعتها.
((( [سورة األحقاف :من اآلية.]15 :
((( [سورة لقامن :من اآلية .]14
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القول الكريم عىل أن مدة الرضاعــة الكاملة عامان ،ومن
اآليات التي يمكن االسرتشـــاد واالســتئناس هبا يف هذا
املقام ،قوله تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾((( ،فـإن هذه اآلية الكريمة
تــدل بلفظها عــى أن املؤمن جيب عليــه أن يبذل من وقته
وجهده وماله ما يعلم فيه أبناءه ويرشدهم إىل طرق الوقاية
من النار ،ولن يســتطيع ذلــك إال إذا كان لديه من الوقت
والقدرة والطاقة ما يعينه عىل ذلك ،ويف هذا إشارة إىل أمهية
التنظيم املتوجه إىل النسل.

ومن ذلك قـــوله تعــاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾((( ،فقد دل هذا القول الكريم عىل أن اســتحقاق

األب لدعاء ولده بالرمحة مرهون بحسن الرتبية التي توقظ
يف الولد هـــذا املعنى ،ولن يقدر الولد عىل ذلك إال إذا قدم
أبوه من وقته ورعايته ما يؤدي إىل حسن تربيته حتى يدرك
هذا املعنى ،وتنظيم النســل من أهم األسباب التي تساعده
عىل ذلك.
((( [سورة التحريم :صدر اآلية .]6
((( [سورة اإلرساء :عجز اآلية .]24
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املرشفة:
ثان ًيا :ما ورد ُّ
بالسنَّة النبوية ّ

الصال َِة َو ُه ْم
ــروا َأ ْوالَ َدك ُْم بِ َّ
(أ) ما روي أنه ﷺ قالُ « :م ُ
وه ْم َع َل ْي َها َو ُه ْم َأ ْبنَا ُء َع ْ ِ
ني َو ْ ِ
ني
َأ ْبنَا ُء َســ ْب ِع ِســنِ َ
ش ِسنِ َ
اض ُب ُ
َو َفر ُقوا َب ْين َُهم ِف ا َْل َض ِ
اجعِ»(((.
ْ
ِّ

فقد دل هــذا احلديث عىل أنه ينبغي عىل األب أن يتعهد
تعليم ولده الصالة ،ويثابر عىل ذلك من بلوغه ســبع سنني
إىل ما يزيد عن عرش ،حتى يعتاد الولد عليها ،ولن يقـــدر
عىل ذلك إال إذا كان لديه وقت وجهد ٍ
كاف لذلك.

كام أفاد احلديــث أن اآلباء جيب عليهــم أن يفرقوا بني
أوالدهم يف املضاجع ،وهـذا يقتيض أن يكون عدد األوالد
مما يسمح بتحقيق هذا الواجب الرشعي ،فلو زاد العدد عن
طاقــة الرجل منع من ذلك يف الغالب ،وتكون تلك الزيادة
حينئذ ســب ًبا ملخالفة التوجيه الرشعي املقــرر له ،ويف هذا
احلديث ما يبني أمهية التنظيم وضبطه.
((( أخرجه أبو داود يف ُسننه ،كتاب الصالة ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة  ،185/1وقال عنه
النووي :حديث حســن ،رواه أبوداود بإسناد حســن ،رياض الصاحلني ،ص  ،156طبعة
املكتب اإلســامي ،باب وجوب أمره أهله وأوالده املميزين وســائر من يف رعيته بطاعة
اهلل تعاىل.
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(ب) وبما روي أنـه ﷺ قـالِ :
ـم اهلل َوالِـدً ا َأ َع َ
ـان
«رح َ
َ
َو َلـدَ ُه َع َ
لى بِ ِّـر ِه»((( ،فقـد دل هـذا احلديـث على ترغيـب
األب يف أن يعين ولـده على بـره ،وهو لن يقـدر عىل ذلك
إال إذا قـدم مـن وقتـه ورعايتـه لـه ما يدفـع الولـد إلدراك
هـذا املعنى ،ويف هذا إشـارة إىل أمهيـة التنظيم ومرشوعيته.
«تَيروا لِنُ َط ِفكُـمَ ،فان ِ
ْك ُحوا
ْ
(ج) ومـن ذلك قولـه ﷺُ َّ َ :
األَ ْك َفـاء ،و َأن ِ
ْك ُحـوا إِ َل ْي ِه ْم»(((.
َ َ
فقــد َّ
دل هـذا احلديـث على أن مـن يريـد الــزواج
عليـه أن يرتيـث يف اختيـار مـن يراهـا صاحلة للـزواج به،
ومـن ثـم كان احلـرص على األبنـاء الصاحلين النافعين
ألنفسـهم وجمتمعهم هـو الدافع لذلك الرتيـث ،والتأكيد
على أمهيـة العنايـة بـاألوالد سـواء قبـل والدهتـم أم بعد
والدهتم.

((( رواه ابن أيب شــيبة يف مصنفه ،كتاب األدب ،باب ما جاء يف حق الولد عىل والده ،357/8
ط :دار الفكــر ،بريوت ،وقال العجلوين يف كشــف اخلفاء« :رواه أبو الشــيخ يف الثواب»
 ،514/1دار الرتاث.
((( أخرجه ابن ماجه يف ُســننه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،633/1
وأخرجه احلاكم يف املســتدرك عــى الصحيحني ،طبعة دار الكتب العـــلمية  -بريوت -
الطبعة األوىل 14١1هـ 1990م ،ثم قـال عنه“ :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه”.
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خالصة هذه األدلة:

وســنَّة
وبالنظر يف هذه األدلة الواردة يف كتاب اهلل تعاىلُ ،
نبيــه حممد ﷺ نجد أهنا يف مجلتها تفيد أن التنظيم يف التامس
النسل أمر مرشوع.

املطلب الثاين :تنظيم النســل يف جمــال التطبيق العميل
(العزل وما يقوم مقامه)
( )1تعريف العزل:

العــزل يف اللغة :هــو اإلبعاد والتنحــي ،يقال :عزل
املرىض عن األصحــاء ،أي أبعدهــم ،وأنزهلم يف مكان
منعزل اتقــاء العدوى ،ومنــه تعازل القــوم ،أي تباعد
بعضهم عن بعض(((.

واصطالحا :النزع بعد اإليالج لينزل خارج الفرج((( ،أو هو
ً
(((
أن ينزع الواطئ عن امرأته قبل اإلنزال ليقذف خارج الفرج ،

((( املعجم الوسيط ،ص ( ،620مادة عزل).
((( الشوكاين ،نيل األوطار.222/ 6 ،
((( النــووي ،رشح صحيح مســلم 9/1 ،طبعة املكتبة املرصية :وابن حجر العســقالين ،فتح
الباري رشح صحيح البخاري ،583 / 8 ،طبعة دار املنار.
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وقد عرفه ابن عابدين بقوله :هو اإلنزال خارج الفرج أي بعد
النزع منه ال مطل ًقا(((.

وقد جرى التطبيق العميل لتنظيم النسل يف عرص النبي ﷺ،
ووقع بني يديه وعـلم به ،وسئل عنه ،فأقره ،و ُأثر عنه أنه مباح
ً
متمثل يف الطريقة األولية
ال حتريم فيه ،وقد جاء ذلك التطبيق
البسيطة له ،والتي تصلح للتطبيق يف كل عرص ،حيث ال حتتاج
إىل تدخل مــن ذوي اخلربات الفنيــة ،أو الطبية ،أو غريمها،
ويقدر الزوجان عىل القيام هبا من تلقاء أنفسهام وبالتشاور فيام
بينهام ،وهذه الطريقة هي املعروفة بالعزل.
*

*

((( حاشية ابن عابدين .975/13
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*

املبحث الثاين

آراء الفقهاء يف حكم العزل وما يقوم مقامه
من خالل مــا ذكره الفقهاء عن حكــم العزل يف كتبهم
يمكن رد اختالفهم إىل قولني رئيسني:
أوهلام :أن العزل مبــاح ،وهو رأي احلنفيــة ،واملالكية،
واحلنابلة ،واإلمامية ،والزيدية ،واإلباضية ،ووف ًقا ملا حققه
اإلمام الغزايل من أقوال الشافعية.

يقول ابن القيم :قــال البيهقي :وقد رويت الرخصة فيه
عن ســيدنا ســعد بن أيب وقاص ،وأيب أيوب األنصاري،
وزيــد بن ثابت ،وابن عبــاس ،وغريهم ،وهو مذهب
مالك ،والشافعي ،وأهل الكوفة ،ومجهور أهل العلم(((.

ثانيهام للظاهرية ،وحاصل قوهلم يف العزل أنه ال حيل(((،
ولكل قول أدلته.
السنن الكربى للبيهقي  ،230/ 7زاد املعاد البن القيم  ،144/5طبعة مؤسسة الرسالة.
((( ُّ
((( املحىل البن حزم  71/10طبعة دار احلديث.
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املطلب األول :أدلة مجهور الفقهاء عىل إباحة العزل

اســتدل مجهور الفقهاء ملا ذهبوا إليه مــن القول بإباحة
بالسنَّة ،واإلمجاع ،واملعقول:
العزل وعدم حتريمه ُّ
السنَّة:
 -1أما ُّ

(أ) فبام روي عن جابر  ،قالُ « :كنَّــا َن ْع ِز ُل َع َل َع ْه ِد
النَّبِ ِّي ﷺ َوا ْل ُق ْر ُ
آن َين ِْز ُل»((( ،وملســلمُ « :كنَّا َن ْع ِز ُل َع َل َع ْه ِد
رس ِ
ول اهلل ﷺ َف َب َل َغ ُه َذلِ َك َف َل ْم َين َْهنَا»(((.
َ ُ
وجه الداللة من هذا احلديث:

أن الصحـــابة  قد مارســوا العزل ً
عمل ويف وقت
تنزل القرآن الكريم ووجود الرسول ﷺ وعلمه بام فعلوا،
حمر ًما لنهاهم عنه،
ومع ذلك مل ينههم عن فعله ،ولــو كان َّ
ولنــزل فيه وحي يبني حكم التحريم فيه ،فتأخري البيان عن
وقت احلاجة ال جيوز ،وهذا يمثل ُسنَّة تقريرية منه ﷺ تفيد
اإلباحة وتدل عىل عدم التحريم.
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب العزل  ،42/ 7طبعة دار الشعب ـ القاهرة.
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب حكم العــزل  ،160/4طبعة دار
اجليل ـ بريوت.
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قال الشــوكاين :الظاهر أن النبي ﷺ ا َّطلع عليه وأقره؛
لتوفر دوامهم عىل سؤاهلم إياه عن األحكام(((.

(ب) وبام روي عن جابر َ :جا َء َر ُج ٌل إِ َل النَّبِ ِّي ﷺ،
اري ًة ِهي َخ ِ
وف َع َل ْي َها،
اد َم ُتنَاَ ،و َســانِ َي ُتنَا((( َأ ُط ُ
َف َق َال :إِ َّن ِل َج ِ َ َ
َو َأنَا َأك َْر ُه َأ ْن َ ْت ِم َل؟ َق َال ﷺ« :ا ْع ِ
ـز ْل َعن َْها إِ ْن ِش ْئ َتَ ،ف َّإنَـا
َس َي ْأتِ َيها َما ُقـدِّ َر َلَا»(((.
وجه الداللة من هذا احلديث:

أن النبـي ﷺ قـد أذن يف العزل ملن سـأل عنـه ،فقال:
اعـزل عنهـا إن شـئت ،واإلذن دليل إبــاحة الفعل وهو
العزل (((.

(ج) وبام روي عن أيب ســعيد  قالَ :خ َر ْجنَا َم َع
ِ
ــول اهلل ﷺ ِف َغ ْز َو ِة َبنِي ا ُْل ْص َ
ط ِل ِق َ -ف َأ َص ْبنَا َس ْب ًيا
َر ُس
ِ
ن ا ْل َع َر ِ
اشــت ََه ْينَا الن َِّسا َء َو ْ
بَ ،ف ْ
ت َع َل ْينَا ا ْل ُع ْز َب ُة
اشــتَدَّ ْ
م ْ
ك َر ُس َ
ن َذل ِ َ
ول اهلل ﷺ َف َق َال:
َو َأ ْح َب ْبنَا ا ْل َع ْز َلَ ،ف َس َأ ْلنَا َع ْ
((( نيل األوطار .220/6
((( السانية :الساقية للزرع ،أو التي ترفع املاء له ،املعجم الوجيز ،ص.325
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب حكم العزل .160/4
((( نيل األوطار .222/6
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َب َما ُه َو
ُــم َأال َت ْف َع ُلوا َفإِ َّن اهلل َ قـــدْ َكت َ
« َما َع َل ْيك ْ
َخال ِ ٌق َإل َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.
وجه الداللة من هذا احلديث:

أن النبي ﷺ عندما ســئل عن العــزل قال« :ما عليكم
أن ال تفعلــوا» ،ومعناه :ال حرج عليكم أن ال تفعلوا ،ففيه
نفي احلرج عن عدم الفعل ،فأفهم ثبوت احلرج وهذا يعني
اإلباحة((( ،وال يفيد النهي.
مناقشة االستدالل هبذا احلديث:

وقد نوقش االســتدالل هبذا احلديث بام ذكره ابن حجر
وغريه عن ابن ســرين ،وما نقله ابن عون عن احلســن أنه
قال :واهلل لــكأن هذا زجر عن الفعل ،قال القرطبي :كأهنم
فهموا من (ال) النهي عام سألوا عنه ،فكأنه قال :ال تعزلوا،
وعليكم أال تفعلوا(((.
((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الوحي ،باب غزوة بني املصطلق
من خزاعــة  ،147/5وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب بدء النــكاح ،باب حكم
العزل.157/4 ،
((( نيل األوطار  ،222/6وفتح الباري .364 /8
((( املرجع السابق نفسه.
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وهذه املناقشة مردودة ،بام قرره العلامء من أن هذا الفهم
مبنــي عندهم عــى أن (ال) للنهي عام ســألوه عنه ،فكأن
عندهم بعــد (ال) حذ ًفا تقديره« :ال تعزلــوا ،وعليكم أال
تفعلوا» ،ويكون قوله  -بنــاء عىل هذا التقدير  :-وعليكم
أال تفعلوا ،تأكيدً ا هلذا النهــي ،واألصل عدم هذا التقدير؛
ألن التحريــم ال يفرتض بنص مقدر ،وعليه يســلم الفهم
الصحيح للعبارة وهو الذي يفيد أنه ال حرج عليهم يف فعل
هذا العزل((( ،ومن ثم يكون حكمه اإلباحة ،وهو ما دلت
عليه األحاديث السابقة.

ومما يؤكد ذلــك ما ذكره ابن حجر ،قــال :وقع يف رواية
جماهد اآلتية يف التوحيد تعلي ًقا ووصلها مســلم وغريهُ « :ذكر
«و ِل َ يفعل ذلك أحدكم؟ ومل
العزل عند رسول اهلل ﷺ ،فقالَ :
يقل :ال يفعل ذلك ،ومل يرصح بالنهي ،ولو كان النهي وار ًدا
لرصح به ،وإنام أشار ملا يفيد أنه خالف األوىل ألن العزل إنام
يقع خشية حصول الولد ،وال فائدة له مع قدر اهلل تعاىل الذي
إن قدر وجوده ،فال يفيد يف منعه عزل أو غريه (((.
((( فتح الباري .364/8
((( فتح الباري .365/8
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ومن ثم ال يكون ملا ورد عىل وجه الداللة من هذا احلديث
أثر يف تعطيل داللته عىل اإلباحة وعدم حرمة العزل.
 -٢وأما اإلمجاع:

فقد حكاه ابن عبد الرب وغريه ،ونقله ابن حجر العسقالين
والشوكاين وغريمها ،قال ابن عبد الرب :ال خالف بني العلامء
أنه جيوز أن يعزل عن احلرة بإذهنا؛ ألن اجلامع من حقها وهلا
املطالبة به ،وليس اجلامع املعــروف إال ما ال يلحقه العزل،
قـال احلافظ :ووافقه يف نقل هذا اإلمجاع ابن هبرية(((.
 3ـ وأما املعقول فمن ثالثة أوجه:

األول :أن القول بإباحــة العزل له أصل صحيح يقاس
ً
أصــا ،وحيث ال حرمة يف
عليــه ،وهو إباحة ترك الزواج
املقيس عليه وهو ترك الزواج ،يكون للمقيس نفس حكمه.

الثاين :أن اجلامع من حقوق املرأة التي تتســاوى فيها مع
الرجل ،يــدل عىل ذلك حديث النبي ﷺ حني ســئل عن
ـي ُه َفدَ َخ َل ِ َبا ُث َّم
َر ُج ٍل َط َّل َق ا ْم َر َأ َت ُه َث َل ًثا َفت ََز َّو َج ْت َز ْو ًجا َغ ْ َ

((( فتح الباري  ،565/6نيل األوطار .222/6

34

َط َّل َقها َقب َل َأ ْن يو ِاقعهــا َأ َ ِ
ت ُّل لِ َز ْو ِج َها ْالَ َّو ِل؟ َق َال ﷺَ :
«ل
َُ ََ
َ ْ
ِ
َ ِ (((
َ
َحتَّى ت َُذوقي ُع َس ْيل َت ُه َو َي ُذ َ
وق ُع َس ْيلتَك» .

مقررا هلا شــأهنا فيه كشأن الزوج،
وحيث كان اجلامع ح ًّقا ً
الســنَّة ما يدل
فإهنــا جيوز أن تتنازل عنه برضاها ،وقد جاء يف ُّ
عىل أن الزوجة جيوز أن تتنازل عن نوبتها لرضهتا ،كام روي عن
عائشة  أن سودة بنت زمعة  وهبت يومها لعائشة ،
وكان النبي ﷺ يقسم لعائشــة بيومها ويوم سودة((( ،فقد َّ
دل
حديث عائشة عىل أن املرأة جيوز أن تتنازل عن حقها يف اجلامع
لرضهتا ،وأنه جيوز للزوجــة أن تصالح زوجها إذا خافت منه
أن يطلقها بام يرتاضيا عليه مـن إسقاط قسمتها ،أو هبة نوبتها،
أو غري ذلك مما جيري االتفاق عليه(((.
وصاحب احلق جيوز لــه أن يتنازل عنه ،فلو رضيت الزوجة
مباحا ،وال يوجد من
أن يعــزل عنها زوجها ،فإن ذلك يكــون ً
أهل العلم من يقول بأن صاحب احلق ال جيوز له أن يسقط حقه.

((( متفــق عليه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب الطالق ،باب مــن أجاز طالق الثالث
 ،55/7وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب ال حتل املطلقة ثال ًثا ملطلقها حتى
زوجا غريه .155/4
تنكح ً
ِ ِ
ِ
ِ
ض َتِا،
اب ا َمل ْر َأة َ َت ُ
((( أخرجه البخاري يف صحيحــه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
ب َي ْو َم َهــا م ْن زَ ْوج َها ل ََّ
ف َي ْق ِس ُم َذلِ َك  ٣٣/٧حديث .5212
َو َك ْي َ
((( نيل األوطار .245/6
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الثالث :أن النكاح ـ وهو السبب املوصل حلصول النسل ـ
قادرا عىل الوفاء
ال يكون مرشو ًعا بحق من يطلبه إال إذا كان ً
بأعبائه ،ومنها القدرة اجلنسية التي تعف هبا الزوجة ،وذلك
أحد معاين الباءة عند بعض الفقهاء((( ،أو أن املراد هبا القيام
بكل مـــا يقتضيه النكاح مـن املؤن كإشباع حاجات الزوجة
املادية وغري املادية ،والقدرة عىل مواجهة أوجه اإلنفاق التي
تستلزمها آثار العقد ومن أمهها النسل(((.
عجزا يف قدرته عىل تربية
فإذا توســم املقبل عىل الزواج ً

أوالده وحتمــل نفقاهتم التــي تكفل هلم نشــأة طيبة ،فإن

رشط الــزواج يف حقه ال يكــون مـــستوف ًيا ،وال جيوز له
اإلقدام عليه ،حتى ال يكون الزواج طري ًقا إىل احلرام فيأخذ
الش َب ِ
ش َّ
اب َم ِن
حكمه.يدل عىل ذلك قول النبي ﷺَ " :يا َم ْع َ َ
اع ِمنْك ُُم ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت ََز َّو ْج َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َب َ ِ
صَ ،و َأ ْح َص ُن
اســ َت َط َ
ْ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
ِ
الص ْو ِم َفإ َّن ُه َل ُه و َجا ٌء"  ،وقد
ل ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن َل ْ َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه ب َّ
((( نيل األوطار.115 /6 ،
((( املرجع السابق نفسه.
((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم ،23/7
وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه .128/4
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رجــح بعض الفقهاء أن املراد بالباءة مــؤن الزواج املادية؛
ألن العاجز عن اجلامع ال حيتاج إىل الصوم لدفع الشــهوة،
فتؤول الباءة عندهم عىل املؤن ،ومما يؤكد هذا املعنى ما رواه
«و َم ْن ك َ
َان َذا َط ْو ٍل َف ْل َين ِْك ْح»((( ،والطول هو
النسائي بلفظَ :
القدرة املادية التــي يمكن للزوج أن ينفق منها عىل الزوجة
وعىل أوالده القادمني من نكاحها(((.

وقد جعلت القــدرة املادية لإلنفاق عــى أعباء النكاح
رش ًطا ملرشوعيته فكيف بأمر النسل؟ وهلذا حكى ابن دقيق
العيــد عن املازري التحريم ،أي حتريم النكاح عىل من خيل
بالزوجة يف الوطء واإلنفاق مع عدم قدرته عليه((( ،فاألمر
عســر عىل َمن يضيع َمن َي ُقوت زوجــة أو أوال ًدا ،حيث
ِ
وت»(((.
إثم أن يض ّي َع َم ْن َي ُق ُ
يقول نبينا ﷺَ « :ك َفى باملرء ً

ومن ثم يكون قول اجلمهــور بإباحة العزل هو األوىل؛
لكونه مستندً ا إىل ُسنَّة النبي ﷺ ،واإلمجاع واملعقول.

((( نيل األوطار .116 /6
اب َما َجــا َء ِف َف ْض ِل النِّك ِ
َاح ٥٩٢/١
((( جــزء من حديث أخرجه ابــن ماجه ،باب النكاحَ ،ب ُ
حديث رقم (.)1846
((( نيل األوطار .118 /6
((( أخرجه أبو داود يف ُسننه ،كتاب الزكاة ،باب يف صلة الرحم ١١٨/٣حديث (.)1692
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املطلــب الثــاين :أدلــة القائلــن بعدم جــواز العزل
واعرتاضات املجيزين عليها
الفرع األول:

أدلــة عدم جواز العــزل وما ورد عليها من املناقشــات
اســتدل القائلون بعدم جواز العــزل  -الظاهرية  -عىل ما
السنَّة ،واآلثار:
ذهبوا إليه من ُّ
السنَّة:
أما ُّ

فبــا روي عــن جدامة بنــت وهب األســدية  قالت:
ه ْم ُت َأ ْن
حرضت رســول اهلل ﷺ يف أناس ،وهو يقولَ « :ل َقدْ َ َ
ِ
ِ ِ
الرو ِم َو َف ِ
ـــار َس َفــإِ َذا ُه ْم ُيغي ُل َ
ون
َأ ْنَى َع ِن ا ْلغي َلةَ ،فنَ َظ ْر ُت ِف ُّ
ض َأ ْوالَ َد ُه ْم َذلِ َك َش ْي ًئا» ،ثم سألوه عن العزل،
َأ ْوالَ َد ُه ْ
ـم َف َـل َي ُ ُّ
فقال ﷺ :ذلك الوأد اخلفي﴿ ،ﭭ ﭮ ﭯ﴾ (((.
وجه الداللة من احلديث:

قال ابــن حزم :كل يشء أصلــه اإلباحة حتى ينزل
نص بتحريمــه ،لقول اهلل تعــاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
((( [ســورة التكوير ،اآلية  ]8واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب جواز
الغيلة  ،161/4وأخرجه الرتمذي يف ُســننه ،كتاب الطب عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء
يف الغيلة ،406/4 ،وقال عنه :حديث حسن غريب صحيح.
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ﯲ ﯳ﴾((( ،وقـــوله تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ﴾((( ،وقــد صح أن خرب جدامــة بالتحريم
يف العزل قد نســخ مجيع اإلباحات املتقدمة ،التي قيل هبا قبل
البعث وبعــده؛ ألنه  إذا أخرب أن العــزل هو الوأد اخلفي
 والوأد حمرم  -فقد نســخ اإلباحة املتقدمة بيقني ،ومن ا َّدعىأن تلك اإلباحات املنســوخة قد عادت ،وأن النسخ املتيقن قد
بطل فقد ا َّدعى الباطــل ،ووقف عىل ما ال علم له به ،وأتى بام
ال دليل عليه (((.
مناقشة هذا االستدالل:

ما اســتدل بــه ابن حزم عــى دعواه ال يســتقيم قبوله
لألسباب اآلتية:

ً
أول :أن تشــبيه العزل بالوأد وقياســه عليه يف التحريم
قياس مع الفــارق؛ ألن الوأد جريمة قتل بالدفن يف الرتاب
ترد عىل نفس حمرتمة هلــا حرمتها ،وفيها من براءة األطفال
ما جيعل جريمــة القتل الواقعة عليها هبذا األســلوب لونًا
((( [سورة البقرة :من اآلية .]29
((( [سورة األنعام :من اآلية .]119
((( املحىل .71/ 10
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بش ًعا من اإلجرام ،والتأثيم والعقاب إنام يناطان بأفعال كاملة
وحمققة ،وليس عىل مشــتبه هبا ،إذ مل يعرف عن الشــارع يف
السياســة الرشعية تقرير عقوبة اجلرائم عىل ما يشبهها؛ ألن
العقاب بالنص ،وال جمال للقياس فيه ،ال ســيام وأن العزل ال
يتضمن قتل نفس ،وال يشــبهها من قريــب أو بعيد((( ،وربام
كان القصد مما أراده هنا النكران عىل من كانوا يصفونه بذلك
وحتذيرا من تشــبههم ،أو
نقضا لكالمهم،
مــن أهل الكتاب ً
ً
من االنخداع به ،فرتكوا العزل ظنًّا منهم أنه حمرم وهو مباح،
وحتريــم املباح كإباحة املحرم عند اهلل تعاىل يف اإلثم واحلرمة،
ال ســيام وأن احلديث مل يتضمن النص عىل التحريم رصاحة،
وال يلزم من تشبيهه بالوأد اخلفي أن يكون حرا ًما(((.

ثان ًيا :قال الطحاوي :حيتمل أن يكون حديث جدامة عىل
وفــق ما كان عليه األمر من موافقة أهل الكتاب ،فكان ﷺ
حيب موافقة أهل الكتاب فيــا مل ينزل عليه حكمه بعد ،ثم
أعلمه اهلل باحلكم ّ
فكذب اليهود فيام كانوا يقولونه ،ومن ثم
(((
ال يكون ً
دليل عىل التحريم .
((( نيل األوطار .223/6
((( فتح الباري .223 /8
((( فتح الباري .366/8
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ثال ًثــا :قد حيمل احلديث عىل العــزل عن احلامل خاصة
لزوال املعنى الذي كان يقصده من يريد العزل ،وما ســوى
مباحا إذا رضيت به(((.
احلامل فإن العزل يبقى ً

راب ًعا :أن تشــبيه العــزل بأنه الوأد اخلفــي يفيد أنه غري
ظاهر ،فال يرتتــب عليه حكم؛ ألن احلكم إنام يتعلق بالوأد
الظاهــر ،ال بالنية املوصلة إىل ما يــؤدي إليه ،وفرق بني نية
منــع الولد بمنع العلوق ،وبني من يقتــل بالوأد من اكتمل
حلم ،فإن
ُيس ً
نموه نطفة ثم علقة ،ثم مضغة ،ثم عظا ًما ،ثم ك َ
العزل قبـــل ذلـك كله ال يتساوى به ،ومن ثم ال خيرج عن
أصل اإلباحة ،وال يأخذ حكم التحريم للوأد الظاهر(((.

خامســا :ما ذكره ابن حزم من أن حديث جدامة ناسخ
ً
للحل املســتفاد من اإلباحة األصلية من جهة أن األحكام
كانت قبل التحريــم عىل اإلباحة ،فإن صحة تلك الدعوى
تتوقف عىل معرفة تاريخ حمقق يبني تأخر أحد احلديثني عن
اآلخر ،وهذا ما مل يظهر من كالم ابن حزم ،وما ال يقدر أحد
((( فتح الباري .366/8
((( املرجع السابق ،املوضع نفسه.
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عىل اجلزم به ،ومن ثم يكون القول بالتحريم مبن ًّيا عىل جمرد
احتامل ال يرقى لنسخ اإلباحة األصلية الثابتة بيقني(((.

سادســا :ورود احلديث عن طريق جدامة وهي امرأة،
ً
خمتصا بحال عدم رضا الزوجة،
حيتمل أن يكون احلظر فيه ًّ
وإال لو رضيت بالعزل ،وتنازلت عن حقها يف اكتامل وطئها
به ،فإنه ال يكون حرا ًما ،حيث ال يستقيم أن يقال ملن تنازل
عـن حـق من حقوقه إنه قد فعل حرا ًما ،تعاىل رشع اهلل عن
كبريا (((.
ذلك ًّ
علوا ً

ســاب ًعا :أن اإلباحة ثابتة بأدلة واضحــة الداللة ،وتفيد
أهنا ثابتة بيقني ،وما اســتدل به ابن حزم قد اعرتاه االحتامل
من كل وجه ،والدليــل إذا تطرق إليه االحتامل ســقط به
االســتدالل ،ومـــا ثبت بدليل متيقن ال يــزول إال بدليل
يعادله ،وما اســتدل به ابن حزم ال يعادل يف قوته ما تفيده
أدلة املبيحني ،وهلذا فإنه ال ُي ْذ َهب ملا ذهب إليه ،ويكـــون
رأيه مردو ًدا يف تلك املسألة ،وأن املراد بالنهي فيها التنزيه(((.

((( زاد املعاد .145/5
((( زاد املعاد  ،145/5نيل األوطار للشوكاين .221/6
((( غاية املأمول عىل التاج اجلامع لألصول للشــيخ منصور عيل يوســف  ،31/2طبعة جريدة
«صوت األزهر».
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أما اآلثار:

فقد اســتدل ابن حزم عىل ما ذهب إليه من حتريم العزل
بجملة من اآلثار نذكرها مقرونة بالرد عليها ،ومنها:

عيل بن أيب طـالب 
(أ) ما روي عن ذر بن حبيش أن َّ

كان يكره العزل(((.

وهذا األثر ال يدل عىل التحريم ،فـــإن العربة يف احلـل
والتحريم بام حرمه اهلل  ورسوله ﷺ.

(ب) وبــا يروى عن أيب أمامة الباهيل  أنه كان يقول
مسلم يفعله»(((.
عن العزل« :ما كنت أرى
ً

وهذا األثر ال يدل عـــى التحريم؛ ألن عدم فعل املسلم
ملا أبيح له ال يدل عىل حتريمه ،وال يلزم من عدم رؤيته عدم
فعل الناس له ،فقـد يفعلونه وال يراه ،وال سـيام وأنه جيرى
يف الغرف املغلقة وال يراه أحد ،بل وال حيصل له علم به إال
عن طريق إخبار الذي يعزل.

((( التمهيد البن عبد الرب  ،148/3املحىل .71/10
((( مرقاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح للمال اهلروي القاري ،2092/5 ،طبعة دار الفكر ـ
بريوت ـ لبنان ـ 1422هـ ـ2002م.
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(جـ) وبــا روى نافع عن ابن عمــر  :أن عمر 

رضب عىل العزل بعض بنيه(((.

وهذا األثر ال يدل عــى التحريم؛ ألن رضب عمر 

لبعض بنيه بسبب العزل حيتمل أن يكون عن عـــدم اقتناع
به ،كــا يرضب األب ابنه الضعيــف املنرصف عن الطعام
ليأكل ،وربام الحتامل أن ابنــه كان يعزل عن زوجته بدون
ظلم هلا يستحق عليه الرضب من أبيه
رضاها ،فيكون ذلك ً
عمر بن اخلطاب .
(د) وبام روي عن سعيد بن املسيب  قال :كان عمر بن
اخلطاب وعثامن بن عفان  ينكران العزل(((.

وهذا األثـــر ال يدل عىل التحريم؛ ألن إنكارمهـــا
له ال يلــــزم مـــنه حتريمه ،إذ التحريم ال يتقرر بنكران
أحــد ،وال بإقراره ،وإنــا يتقرر بحكــم اهلل  وأدلة
رشعه ،وإنــكار العزل منهام غري متصور مع تلك األدلة
القوية الدالــة عىل إباحتــه ،إال إذا كان عىل غري وجهه
((( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،املرجع السابق نفسه.
((( املحيل .71/1
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الصحيح ،أو كان بدون رضا الزوجة ،أو كان لسبب ال
يصلح لإلقدام عليه؛ ملا هو معلوم أن األسباب املحرمة
تنســحب حرمتها عىل الوســائل املؤدية إليها ،ومن ثم
السنَّة واآلثار غري صالح
يكون ما استدل به ابن حزم من ُّ
لتأييــد دعواه ،ويكون قوله بتحريم العزل غري صحيح،
وال يستقيم العمل به.

وعليه يكون ما ذهب إليه مجهــور أهل العلم من إباحة
العزل وعــدم حتريمه هو الرأي الراجــح الذي تؤيده أدلة
الرشع ،ويطمئن له القلب.
ما يؤدي غاية العزل من الوسائل احلديثة:

مباحا وال حرمة فيه ،كان لكل ما يوصل
وإذا كان العزل ً
للغايات املرجوة منــه نفس حكمه من اإلباحة ،فإن احلكم
خمتصا بذاته ،كام أن الداللة فيه ليســت داللة مقال
فيه ليس ًّ
تقترص عـــليه ،وإنام هي داللة حال يدخــل فيها ،وتأخذ
حكمه كل وســيلة تؤدي مهمته نفسها من وسائل التأجيل
املؤقت للحمــل ،فتكون تلك الوســائل مباحة برشط أن
تكون آمنة وخالية من املضار.
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جاء يف غاية املأمول :فائــدة :حكم العزل وهو اإلباحة
يف احلرة بإذهنا ،جيري عىل استعامل دواء ملنع احلمل مؤقتًا،
وجيري عىل إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فيها ،فإن احلكمة
يف الكل واحدة ،وهي منع احلمل ،واهلل تعاىل أعلم(((.
الفرع الثاين :االعرتاضات املثارة عىل رأي القائلني بإباحة
العزل وردها:

مل يســلم القــول بإباحــة العــزل يف مجلته مــن بعض
االعرتاضات التي ترد عليه ،وهي بحمد اهلل  اعرتاضات
ال تؤثر يف حكمه ،وال تــؤدي إىل حتريمه ،بل وال تنال من
إباحته ،ومن هذه االعرتاضات ما ييل:

االعرتاض األول :إن يف تلــك اإلباحة ما ينايف األحاديث
الصحيحة الدالة عىل طلب النســل واإلكثــار منه لتحصيل
املباهاة به من رسول اهلل ﷺ يوم القيامة ،ومن ذلك قـوله ﷺ:
«ت ََز َّو ُجوا ا ْل َو ُدو َد ا ْل َو ُلو َد َفإِ ِّن ُمكَاثِ ٌر بِك ُُم ْالُ َم َم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة» (((.
((( غاية املأمول عىل التاج اجلامع لألصول .311/2
((( أخرجه البزار يف مسنده ،يف مسند “حفص ابن أخي أنس”  ،92/13برقم ( ،)6456طبعة
مكتبة العلوم واحلكم ـ الطبعة األوىل.
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و ُيرد عىل ذلك بام يأيت:

إن الكثـرة إذا كانـت هزيلـة جاهلـة لن تكـون موضع
مباهـاة ،وإنما سـتكون موضع ذم وأسـف مـن النبي ﷺ
فــقد قــال ﷺ« :ي ِ
وش ُ
ُـم ك ََم
ـم َأ ْن تَدَ َ
ُ
اعـى َع َل ْيك ْ
ـك األُ َم ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعـى األَ َك َلـ ُة إِ َل َق ْص َعت َها»َ .ف َق َ
َح ُن
تَدَ َ
ـن ق َّلة ن ْ
ـال َقائ ٌلَ :وم ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ـال ﷺَ « :ب ْ
َي ْو َمئـذ؟َ ،ق َ
ير َو َلكنَّك ُْم ُغ َثا ٌء
ـل َأ ْنت ُْم َي ْو َمئـذ كَث ٌ
ِ
ـن اهلل ِم ْن ُصـدُ ِ
ُـم ا َْل َها َب َة
السـ ْي ِل َو َل َين ِْز َع َّ
ور َعدُ ِّوك ُ
َك ُغ َثـاء َّ
ِ
ِ
ـال َق ِائ ٌ
ـن»َ .ف َق َ
ـل:
ُـم ا ْل َو َه َ
ُـم َو َل َي ْقذ َف َّ
ـن اهلل ِف ُق ُلوبِك ُ
منْك ْ
ـن؟ َق َ
َيـا َر ُس َ
ـب الدُّ ْن َيـا
«ح ُّ
ـال ﷺُ :
ـول اهلل َو َمـا ا ْل َو َه ُ
ِ
ِ
ـوت»(((.
َوك ََراه َي ُة ا َْل ْ
والكثـــرة املليئة بكـل ما هو خبيث ال تستوي مـع القـلة
املؤمنة الـقـــوية ،وصــدق اهلل العظيم حــن قال﴿ :ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (((.
((( أخرجــه أبو داود يف ُســننه ،كتاب املالحم ،بــاب تداعي األمم عىل اإلســام ،111/4
والبيهقي يف الدالئل ،باب إخباره بتداعي األمم عىل من شــاء من أمته  ،534/9وأخرجه
أبو نعيم يف حلية األولياء من طريق أيب أسامء الرحبي عن ثوبان .182/1
((( [سورة املائدة :اآلية .]100
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وقد تنجز القلة القوية بإيامهنا من جالئل األعامل أكثر
ممــا تنجزه تلك الكثرة اهلزيلــة ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل:
﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ﴾((( ،وقد يساوي الرجل الواحد عرشة
رجال يف ميزان احلق ،كام قال سبحانه ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ﴾((( ،ومل تنفع كثرة املسلمني العددية يوم حنني،
قال تعــاىل﴿ :ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾(((.
وبناء عىل ذلك ،فإنه ال يصح أن تكون الكثرة العددية يف
ذاهتا هي املقصودة يف الرتبية الســليمة ،والقدرة عىل القيام
بالواجبات الرشعية يف اخلالفة عن اهلل  وتعمري األرض،
ونرش رسالة اخلري والسالم بني ربوعها.
((( [سورة البقرة :من اآلية .]249
((( [سورة األنفال :من اآلية .]65
((( [سورة التوبة :من اآلية .]25
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االعرتاض الثاين :إن يف انتهاج سياســة تنظيم النســل
معارضــة لقــدر اهلل القـــائل﴿ :ﯘ 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 ﯶ﴾((( ،كــا أن فيــه ضعف ثقة
فيام قــدره اخلالق  لعباده وضمنه هلم مــن الرزق بقوله
سبحانه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ (((.
وهذا االدعاء مردود بأن:

مــا وهبــه اهلل لنا من النعــم التي منها إنجــاب البنني
والبنات ،ومــا أراده بنا مما كتبه لنا مــن الرزق يشء ،وما
طلــب منا أن نقوم به ونعمله يشء آخر ،وليس مطلو ًبا منا
إال أن نؤمــن بام قدره اهلل علينا مــن اخلري والرش ،فاإليامن
بالقدر جـــزء من اإليامن باهلل  وإيامننا بام قدره علينا ال
ينايف أن نلتزم بام طلبه منا مـــن األخـذ باألسباب يف رسم
شئون حياتنا عـىل النحو الـذي حيقق أسباب القوة لنا ،كام
((( [سورة الشورى :اآليتان .]50- 49
((( [سورة هود :صدر اآلية .]6
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قال تعــاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،وقــال ﴿ :ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾((( ،وهلل در اإلمــام
جعفر الصادق حني قال :إن اهلل قد أراد بنا أشــياء حجبها
عنا ،وطلب منا أشياء أظهرها لنا؛ فال جيوز أن نشغل أنفسنا
بام قدره اهلل علينــا وأخفاه عنا بام طلبه منا وأظهره لنا؛ ألن
التكليف ال يكون إال بناء عــى العلم ،ومن ثم تكون تلك
االعرتاضات مردودة ،وال تنال مـن إباحة العزل شي ًئا.
*

*

((( [سورة امللك :اآلية.]15
((( [سورة اجلمعة :اآلية .]10
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*

الف�صل الثاين

الت�أ�صيل الفقهي
مل�شروعية تنظيم الن�سل

التأصيل الفقهي ملرشوعية تنظيم النسل

يقتيض بيان التأصيل الرشعي لتنظيم النســل تناوله من
جهة اســتظهار صاحب احلــق يف الولد ،فإن من املســائل
التي ال جيوز إغفاهلا عند دراســة موضوع تنظيم األرسة يف
اإلســام ،معرفة من هو صاحب احلق يف الولد؟ وهل مها
الوالدان م ًعا؟ أو األب وحده ؟ أو األم وحدها؟ أو أن ذلك
احلق مشرتك بني الوالدين وبني اهلل تعـــاىل؟ وإذا كان هـذا
احلق مشرتكًا بـني الوالدين وبني اهلل تعاىل ،فهل يكون ذلك
احلق متساو ًيا ،أو يرجح فيه أحد اجلانبني عىل اآلخر؟

ومن املؤكــد أن اإلجابة عن تلك التســاؤالت توضح
األســاس الفقهي الراســخ ملســألة تنظيم النسل ،وتعطي
مؤرشا صاد ًقــا لتجلية احلكــم الرشعــي الصحيح فيها،
ً
ورغم أمهية تلك املســألة وما تثريه من تلك التساؤالت إال
أن فقهاءنا األماجد مل يفردوها بالبحث الـــريح ،ومـن
املتعذر أن يعثر هلم عــــى تصنيف خمتص هبا ،وإن كان من
املمكن ملن يبحث فيها أن جيد من تعليل أقواهلم يف موضوع
تنظيم النســل ما يكشــف عن فهمهم هلا ،فقد جاء التعليل
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يف رأي كثــر منهم مب ِّينًا ثبوت احلق يف الولد ،أو من له حق
الولد ،بيــد أن ما ذكروه فيها ال يقطــع بموضوع متكامل
يمكــن الرجوع إليه ،وال يفيد يف الوقــوف عىل رأي الفقه
املقارن فيها لتبيان احلكم الراجح من آراء الفقهاء فيام ذكروه
من أحكامها يف كل مذهب.
وقد اســتبان لنا بعد نظر طويل يف املراجع الفقهية التي
تضمنــت أقوال الفقهاء فيها ،أن تلــك األقوال قد وردت
يف إطــار تعليالت ألحــكام متفرقة ،وربــا متباعدة ،وال
تقوم عىل تأصيل واضح يســاعد عىل إحصاء األقوال فيها
عىل نحو حمدد ،وهلذا أمجلها املرحوم اإلمام األكرب الشــيخ
حممود شــلتوت ً
إمجال فقال  :من العلــاء من رأى أن
الولــد حق للوالد وحــده ،فله إن شــاء أن حيصله وله إن
شــاء أن الحيصله ،ومن أصحاب هذا الرأي اإلمام الغزايل
املتوىف ســنة ( )505هـ ،ومنهم من يرى أنه حق للوالدين
م ًعا ،ومن أصحاب هـــذا الرأي علامء احلنفية ،ومنهم من
رأى أن الولد حق مشــرك بني األمــة والوالدين ،ولكن
حــق الوالدين أقوى ،ومن أصحاب هذا الرأي الشــافعية
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واحلنابلة واجلمهــور من أصحاب املذاهــب األخرى(((،
ومنهــم من رأى أن حــق اهلل  يف الولــد أقوى من حق
الوالدين ،وهؤالء طائفة من رجال احلديث(((.

ونحـن نرى أن األدلة الرشعية الصحيحة ال تسعف يف
الـداللة عىل أن الـولد حق للوالدين وحدمها ،فإمجاع علامء
األمة عىل أن احلق يف الولد مشرتك بني اهلل  والوالدين،
ولكن ذلك االشــراك ليس بدرجة متساوية ،فاألول حمل
اتفاق ،والثاين حمل اختالف ،ونخصص لكل منهام مبح ًثا.
*

*

*

((( اإلسالم عقيدة ورشيعة لإلمام حممود شلتوت ،ص ،219الطبعة الثانية ،دار القلم.
((( املرجع السابق ،ص.220
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املبحث األول

حمل االتفاق يف مسألة احلق يف الولد
يمكن القــول بأن األدلة الرشعيــة واضحة الداللة عىل
أن الولد حق مشــرك بني اهلل  والوالدين كذلك ،حيث
أضافت تلك األدلــة الولد لوالديه بام يدل عىل أن للوالدين
نو ًعا من االختصاص ،وقد جاءت تلك الداللة واضحة فيام
وسنَّة نبيه حممد ﷺ،
ورد بشــأهنا من األدلة يف كتاب اهلل ُ 
واإلمجاع ،وذلك كام ييل يف مطلبني:

املطلب األول :حق الوالدين يف الولد وأدلته

وســنَّة نبيه ﷺ ،وإمجاع
قامــت األدلة من كتاب اهلل ُ 
علــاء األمة عىل أن الولد حق لوالديه ،فهو قطعة منه ،ومن
حصله بالتامس أسباب كســب الولد ،وهي
كســبه الذي ّ
اجلامع يف ظل عالقة رشعية تربــط الرجل بمنكوحته ،وقد
أفادت األدلــة الرشعية هذا املعنى من القرآن الكريم ،ومن
السنَّة الرشيفة ،واإلمجاع ،وذلك كام يأيت:
ُّ
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من القرآن الكريم:
تدل آيات القرآن الكريم عىل حق اآلباء يف أوالدهم من

ُو ُجوه عدة:

أوهلــا :أن اهلل أضــاف األوالد إىل والدهيــم يف أكثر من

آيــة كريمة ،ومــن ذلك قولــه تعــاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ﴾((( ،وقولــه تعاىل ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾((( ،وقوله تعاىل﴿:ﭔ ﭕ
((( [سورة النساء :صدر اآلية .]11
((( [سورة اإلرساء :صدر اآلية .]31
((( [سورة األنفال :صدر اآلية .]28
((( [سورة املنافقون :صدر اآلية .]9
((( [سورة سبأ :صدر اآلية .]37
((( [سورة البقرة :من اآلية .]233
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾((( ،وقوله تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾(((.
وجه الداللة من هذه اآليات عىل املطلوب:

ً
أول :أهنــا قد أضافــت األوالد إىل والدهيم ،واإلضافة
تفيد معنــى التخصيص احلاجز لغري الوالدين من الناس يف
كثريا مـن تلك اآليات الكريمة قـد مجعت
هذا احلق ،بل إن ً
بني إضافة املال وإضافـــة األوالد إىل اآلبــاء ،وإذا كانت
إضافة األموال ألصحاهبــا تفيد امللك ،فإن إضافة األوالد
إليهم تفيــد ذلك ،وال يقال :إن األبنــاء ال يملكون ملكية
األمــوال ،فذلك حــق ،وهو غري وارد يف تلــك اإلضافة؛
ألن امللك يف كل يشء بحسبه ،وأقل ما يف هذا ا ُمللك أن اهلل
سبحانه  -قد أتاح للوالدين هبذه النسبة أن يستشعرا نعمةاحلب لألوالد ،واإلحساس بغريزة األبوة واألمومة ،وهي
رسورا وإشبا ًعا ال يقل عام حتدثه األموال
تدخل عىل النفس
ً
يف النفــس من املرسة ،وقــد يكــون األوالد مصدر محاية
((( [سورة آل عمران :من اآلية .]10
((( [سورة التوبة :صدر اآلية .]55
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ونرصة ورزق لوالدهيام إضافة إىل ما يربطـــهام بوالدهيام من
روابط العاطفة اخلاصة ،فيكون امللك يف األوالد أكثر ح ًّظا
وإسعا ًدا من امللك يف األموال.

ثان ًيا :أن بعض اآليات التي أفادت اختصاص الوالدين
لولدمها ،قد ذكرت ســبب امللك بام يــدل عليه ،وهو اهلبة
التي يتملــك هبا املوهوب لــه من الواهــب اليشء بدون

عوض أو مقابل ،ومن ذلـــك قــول اهلل تعاىل﴿ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ﴾((( ،وقوله تعاىل﴿:ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ﴾(((،
وقوله تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾(((،
((( [سورة إبراهيم :اآلية .]39
((( [سورة الشورى :اآلية .]49
((( [سورة آل عمران :اآلية .]38
((( [سورة الفرقان :اآلية .]74
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وقوله تعــاىل﴿:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾((( ،وقولــه
تعــاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾((( وقولــه تعاىل﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ﴾(((.
وجه الداللة من تلك اآليات عىل املطلوب:
أهنا قد بينت سبب امللك يف الولد ،وذكرت أنه اهلبة وهي

ما يكتســب به املوهوب له ملكية الــيء من الواهب بغري

عوض ،ويرتتب عىل اهلبة نقل امللك من الواهب واستقراره

يف ملك املوهوب له وحيازته ،وهي من أسباب التملك التي

تفيــد ما يرتتب عليها ،وهو أن الولــد املوهوب من اهلل 

لوالديه مملوك هلام.

((( [سورة مريم :اآلية .]19
((( [سورة ص :اآلية .]35
((( [سورة آل عمران :اآلية .]8
((( [سورة الشعراء :اآلية.]83
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وحيث حتدثت آيات القرآن الكريم عن امللك ،وسببه يف
عالقة الولــد لوالده تكون تلك العالقة ملكًا خيضع للمبدأ
املعروف يف ملكية األشياء ،وأهنا يف كل يشء بحسبه ،ومن
ثم فال خشية مما يمكن أن يرتتب عىل معنى امللك يف الولد،
وهو التشــيؤ إذ هو غري وارد يف حق اإلنسان عمو ًما؛ ألنه
ال يكتسب بالبدل ،وهلذا كان هبة من خالقه لوالديه ،وهذا
دليل عىل أن للوالدين ح ًّقا يف الولد.
ثالثها :أن اهلل تعاىل قد أوجب نسبة األوالد لوالدهيم باألمر
الرصيح يف قوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾((( ،وليس لنسبة األوالد
آلبائهم معنى سوى أن خيتص اآلباء هبؤالء األبناء كام خيتص
املالــك بام يملكه دون أن ينازعــه يف ملكه أحد ،وعليه يكون
الكتاب الكريم قد دل عىل هذا امللك باإلضافة ،وذكر السبب
املقيد للملك وهو اهلبة ،والوجوب الرصيح.
((( [سورة األحزاب :اآلية .]5
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السنَّة الرشيفة:
 -2من ُّ

السنَّة ما ييل:
ومما يدل عىل حق الوالدين يف ولدمها من ُّ
ً
الر ُج ُل ِم ْن
أول :ما روي أنه ﷺ قال« :إِ َّن َأ ْط َي َ
ب َما َأك ََل َّ
ِ
الر ُج ِل ِم ْن ك َْسبِ ِه»((( ،فقد دل هذا احلديث
ك َْسبِهَ ،وإِ َّن َو َلدَ َّ
عىل أن الولد من كسب أبيه ،فيكون ملكه ،وذلك أن األب
قدم النطفة وقذفها يف القرار املكني ،وكســب أمه بالنكاح،
أو بامللــك ،ثم مل يزل يغذو األم بالطعام والرشاب وســائر
املؤن فيســتحيل الغذاء مــاء (فيختلط بالنطفــة ،وتتغذى
طورا بعــد طور ،نطفة ثم علقة
النطفة منه) ،وينشــأ ويربو ً
حلم ،ثم ينفخ فيه الروح ،ويف كل
ثــم مضغة ،ثم عظا ًما ،ثم ً
ذلــك إنام يتغذى بفضل الطعــام إىل أن يولد ،فأصل الولد
نطفة هي جزء من األب ،ثم نموه ونشــؤه من مال األب،
وهكــذا من مولــده إىل فصاله ،إنام يتغذى باللبن ويســر
بالطعام فينبت حلمه ،وينشــز عظمه بذلك ،فمن هنا صار
الو ُجوه وزيادة
كس ًبا ،وهو ً -
أيضا  -كســب لألم من هذه ُ
الرتبية وحســن التعاهد ،ثم محله يف جوفها تســعة أشهر،
((( أخرجه النسائي يف ُسننه ،كتاب البيوع ،باب احلث عىل الكسب  ،240/7طبعة املطبوعات
اإلســامية ،حلب ،الطبعة الثانية 1406هـ ـ 1986م ،وأخرجه أمحد يف مسنده ،220/6
وقال عنه األرنؤوط" :حديث حسن لغريه".
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ثم يف حجرها حولني كاملني جهدً ا عىل جهد ومشــقة عىل
مشــقة((( ،قال تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ﴾((( ،أي شــدة بعد شــدة ،وضع ًفا

عىل ضعف ،وجهدً ا عىل جهــد ،تضاهي من هذا الوجه ما
استنبته اإلنسان من زرع ،وغرســه من شجر ،ثم قام عليه
باملاء والســاد ،والرتبية واإلصــاح والتنقية ،حتى أدرك
حبه ،وأينعت ثمرته فإنه أحق به(((.

ــك ألَبِ َ
ْت َو َما ُل َ
يك»(((،
ثان ًيا :بــا روي أنه ﷺ قالَ « :أن َ
فقد أفاد هذا احلديث أن الولد مملوك ،وقد جاء ذلك البيان
معطو ًفــا عىل املال َّ
فدل ذلك عىل أنــه مثله يف احلكم ،لكن
القضية يف ملك الولد ليســت كاملال طب ًعا ورش ًعا ،فإنه ال
يمكن أن يبيعه وال يشرتيه ،فيستخدمه رقي ًقا ،فبقي أن يراد به
أحكام امللك ال نفس امللك ،من جهة النسبة واالختصاص

((( بر الوالدين لإلمام أبى بكر الطرطويش ،ص  99وما بعدها ،حتقيق :حممد القايض ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،الطبعة الثالثة 1991م.
((( [سورة لقامن :اآلية .]14
((( بر الوالدين :الطرطويش ،ص .101
((( أخرجه ابن ماجه يف ُســننه ،أبــواب التجارات ،باب ما للرجل من مــال ولده،391/3 ،
السنن الكربى ،كتاب النفقات ،باب نفقة األبوين .480/7
وأخرجه البيهقي يف ُّ
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والوالية واإلنفاق والنصـرة واملحبة ،واحلرمة والطاعة يف
غري معصية(((.

ثال ًثـا :أن األحاديث الصحيحة قـد أضافت الولد إىل
والديـه بما يـدل على امللـك باملعنى املناسـب لـه ،ومن
ين َأ ْو َل ِدك ُْم»(((،
اع ِد ُلـوا َب ْ َ
ذلـك قولـه ﷺ« :ا َّت ُقـوا اهلل َو ْ
فقـد نسـب األوالد إىل والدهيـم ،وهـذا دليـل على
امللـك ،وممـا رواه النعمان بـن بشير  أن أبـاه أتـى به
رسـول اهلل ﷺ ،فقـال :إين نحلـت ابني هـذا غال ًما كان
ِ
َح ْلتَـ ُه ِم ْث َ
ـل
يل ،فقـال رسـول اهلل ﷺ لـهَ « :أك َُّل َو َلـد َك ن َ
َه َ
ـذا؟» ،فقـال :ال ،فقالَ « :ف ْار ِج ْع ُه»((( ،فقد نسـب والد
النعمان بـن بشير  ولده إليـه بحرضة النبـي ﷺ ،كام
نسـب النبـي ﷺ كل أوالده إليه ،فقـال والد النعامن :إين
نحلـت ابنـي هـذا نحلة ،أو غال ًمـا ،وقال لـه النبي ﷺ:
ِ
َح ْلتَـ ُه ِم ْث َ
ـل َه َذا؟» ،واإلضافـة دليل امللك
« َأك َُّل َو َلـد َك ن َ
((( بر الوالدين :الطرطويش ،ص  179وما بعدها.
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد عىل بعض يف
اهلبة .65/5
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اهلبة ،باب اهلبة للولد  ،206/3ومســلم يف صحيحه،
كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة.65/5 ،
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بمعنـاه املالئـم لـه ،وهـي مـن خصائـص امللـك وليس
عين امللك.

ومنها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

الصال َِة َو ُه ْم
قال :قال رســول اهلل ﷺ لهُ « :م ُروا َأ ْوالَ َدك ُْم بِ َّ
ِ
ِ
وه ْم َع َل ْي َها َو ُه ْم َأ ْبنَا ُء َع ْ ِ
نيَ ،و ْ ِ
ني،
َأ ْبنَا ُء َس ْب ِع ِســنِ َ
ش سن َ
اض ُب ُ
َو َفر ُقوا َب ْين َُهم ِف ا َْل َض ِ
اجعِ» (((.
ْ
ِّ
فقـد نسب هذا احلديث الرشيف األبناء إىل آبائهم ،كـام
نسبته األحاديث السابقة ،وكام نسبته إليه آيات الكتاب
املبني ،ويف تلك النسبة دليل عىل االختصاص احلاجز املفيد
السنَّة
للملك الذي يقع عىل كل يشء بحسبه ،ومن ثم تكون ُّ
دالة عىل ما دل عليه الكتاب يف حق الوالدين لولدمها.
 -3وأما اإلمجاع:

فقد أمجع الفقهاء عىل أن الولد ألبيه إذا ولد يف فراشه أو
ثبت أنه من مائه ،وقد حكى هذا اإلمجاع اإلمام ابن املنذر،
فقــال :أمجعوا عىل أن املرأة إذا جاءت بولد ألكثر من ســتة
أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد يكون ألبيه(((.
((( أخرجه أبو داود يف ُسننه ،كتاب الصالة ،باب متى يؤمر الغالم بالصالة.186/1 ،
((( اإلمجاع ،ص  49رقم  ،444طبعة دار الباز بمكة املكرمة ،الطبعة األوىل 1985م.
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املطلب الثاين :حق اهلل تعاىل يف الولد وأدلته

وحق اآلباء يف أوالدهم ال يمنع حق املالك العظيم ،
فهو يملك األرض وما عليهــا ومن عليها ،ويملك الكون
كله ،وبيده مقاليد األمور ،وهذا أمر ال شــك فيه ،وقد َّ
دل
السنَّة النبوية ،وهو
القرآن الكريم عىل ذلك ،كام دلت عليه ُّ
من املجمع عليه ،بل هو من املعلوم يف دين اهلل بالرضورة.
 -1داللة القرآن الكريم عىل حق اهلل يف الولد:

فقد دل القرآن الكريم عىل حق اهلل يف الولد من أربعة ُو ُجوه:

أوهلا :أن الولد والوالد ومــا فوقهام وما حتتهام من ذوي
النســب والقربى والصالت اإلنسانية القريبة والبعيدة ممن
يدخلــون يف ملك اهلل  فهم مملوكون له ،واجلميع عباده،
وهو القاهر فوقهم مجي ًعا ،وهو اللطيف اخلبري ،يدل عىل ذلك
قولــه تعــاىل﴿:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
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ﯦ﴾((( ،وقوله تعاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ﴾((( ،وقولــه تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾((( ،فقد دلت هـــذه
اآليات الكريمة وغـــرها أن اهلل  هو مالك الســاوات

واألرض وما فيهــن ،ومن فيهن ،ومن هؤالء اململوكني هلل
ســبحانه األبناء ،فهم ملك اهلل وعبيده ،وهذه من احلقائق
اإليامنية الثابتة.

ثانيها :أن اهلل  قد أضاف عباده إىل نفسه ،بعــــد أن
ربا ال يقدرون معه
خلقهم وأجرى عليهم قدر العبودية له ج ً
عىل أن خيرجوا من طوعه ،أو يتحرروا من قدره ،أو يتهربوا
مما جيريه عليهم من املحــن واالختبارات ،بل إنه هو الذي
يميتهم ثــم حيييهم ،وهو الذي بيــده مقاليد أمورهم ،فهم
اختيارا،
إجبارا وإن مل يقبل بعضهم أن يكون عبدً ا له
عباده
ً
ً
قــال اهلل تعــاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

((( [سورة املائدة :اآلية .]17
((( [سورة النور :اآلية .]42
((( [سورة احلديد :اآلية.]2
((( [سورة األنعام :اآلية .]18
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ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾((( ،وقال
تعاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾((( ،وقال تعاىل:
﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾((( ،وقــال اهلل تعاىل﴿ :ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾((( ،وقــال اهلل تعــاىل:
﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ﴾((( ،وقــال تعــاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ((( ،وقــال تعاىل﴿ :ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
((( [سورة اإلرساء :اآلية .]96
((( [سورة الفرقان :اآلية .]58
((( [سورة سبأ :اآلية .]39
((( [سورة الزخرف :اآلية .]15
((( [سورة مريم :اآلية .]93
((( [سورة احلجر :اآلية .]49
((( [سورة اإلرساء :اآلية .]65
((( [سورة العنكبوت :اآلية .]56
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾((( ،فقد
أضاف اهلل تعاىل العباد إىل نفسه ،وهذا دليل امللك.

ثالثها :أن اهلل تعاىل قد حدد املهمة التي من أجلها خلق
العباد ،وهذه املهمة تتمثل يف أن يقوموا بعبادته ،واخلالفة
يف أرضه ليعمروها ويقفوا عىل آيات اهلل الكونية فيها ،ومما
يدل عىل ذلــك قوله تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ﴾((( ،وقال سبحانه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(((،
وقال تعاىل﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ
((( [سورة الزمر :اآلية .]53
((( [سورة الذاريات :اآلية .]56
((( [سورة البينة :اآلية .]5
((( [سورة البقرة :اآلية .]30
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ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ﴾((( ،وقــال تعاىل:
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ﴾((( ،وقال تعــاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾((( ،وقــال تعاىل:
﴿ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ
ﰜ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾((( ،وقال تعــاىل﴿:ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡ﴾((( ،فقــد بينت هذه اآليات الكريمة أن اهلل  قد
حدد املهمة التي خلق من أجلهــا عباده ،وأهنا هي العبادة

((( [سورة األنعام :اآلية .]165
((( [سورة يونس :اآلية .]14
((( [سورة النمل :اآلية .]62
((( [سورة الكهف :اآلية .]110
((( [سورة غافر :اآلية .]60
((( [سورة النساء :اآلية .]172
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واخلالفة يف األرض ،وأن من يســتنكف عام قدره اهلل 

عليه من اخلضوع لعبوديته سوف يلقى اجلزاء الرادع له.

رابعها :أن ما جيريه اهلل للعبد من نعم الدنيا ال يســتغرق
أعيان تلك النعم ،بل غايته االنتفاع هبا إىل أجل مســمى إن
حتم باملوت
مل تفارقــه فيه تلك النعمة ،فإنه البد أن يفارقها ً
والرجوع إىل اهلل ؛ ليحاســبه عىل ما قدم من الوفاء بحق
العبودية لــه أو اجلحود له ،قال تعــاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ﴾((( ،وقــال تعاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
((( [سورة العنكبوت :اآلية .]57
((( [سورة النساء :اآلية .]78
((( [سورة اجلمعة :اآلية .]8
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ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾((( ،حيث يبدو
من هذه اآليات الكريمة وغريها ،أن متاع الدنيا قليل ،وأنه
دائم.
مؤقت إىل حني ،وليس ً
هبة األوالد من اهلل  ال تعني انتهاء حقه عليهم

قد يثري لفظ اهلبة يف قوله تعاىل﴿:ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
التباسا حول انتقال احلق عىل النسل إىل
ﯧ ﯨ﴾(((،
ً
اآلبــاء ،ومدى صلته بالواهب العظيم  بعد ذلك النقل،

ومـــا إذا كان يزيله من الواهب ليستقر يف حوزة له كلية كام
تفعل اهلبة بــن اخلالئق ،فإن معنى اهلبة لغــة هي :العطية

((( [سورة يونس :اآلية .]23
((( [سورة النحل :اآلية .]80
((( [سورة الشورى :اآلية .]49
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اخلالية من األعراض واألغراض((( ،ورش ًعا :متليك العني
بال عوض(((.

ومــن املعلوم أن نقل امللك بني الناس يقتيض زواله من
الواهب للموهوب له ،إذ إن املشــغول ال يشــغل إال بعد
التخلية من الشاغل الســابق ،فهل يرسي هذا املعنى عىل
هبة األوالد للوالدين من اهلل ســبحانه؟أم أن هلبة األوالد
من اهلل معنى خمتل ًفا عن هذا الذي اشــتهر عن عباد اهلل ؟،
ذلك ما نود أن نبينه فنقول :إن هبة اهلل  لألوالد ال تعني
انفصال حق اهلل  عليهم ،أو انحساره عنهم وانتقال هذا
احلق ً
كامل إىل اآلباء؛ ألن حقوق اهلل عىل األوالد ال تنقطع
ِ
بعــد تلك اهلبة ،بل تظل موصولة معهم ،فس اهلل  قائم
بني جنباهتم وعنايته هي التي حترسهم ،وحـــفظته الكرام
الـكاتبون يقومون عـــليهم ،وتسبيح أعـضائهم وخاليا
أبداهنم خلالقهم العـــظيم ســبحانه ناطقة ومســتمرة،
وعبوديتهــم هلل ثابتة وقائمــة ،وهم بعــد أن يبلغوا حد
((( املعجم الوسيط 1102 /2 ،مادة (وهب).
((( القاموس القويم للقرآن الكريــم ،إبراهيم أمحد عبد الفتاح  ،361 /2طبعة جممع البحوث
اإلسالمية ،سنة 1999م ،نيل األوطار.388/9 ،
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التكليف الرشعي بالبلوغ خياطبون من رهبم بأمور رشعه
التي جتــب عليهم ،والغاية التي خلقهــم هلا وهي عبادته
الثابتة بحقهم واملشغولة هبا ذمتهم بعد أن يكلفوا بالبلوغ
عـن عقل ،ولـذلك فإنه ال يـرد القول بأن حـقوق اهلل 
عىل النسل قد انتهت باحلمل واإلنجاب ،وطاملا أن الغاية
مــن خلقهم ،وهي عبادة اهلل  قائمة ومســتمرة ،يكون
قائم ال ينقطع.
حق اهلل ً 
وهلذا فإن معنى اهلبة هنا مقصود به العارية املؤقتة ،حيث
ينعم اآلباء باألوالد املـوهوبني هلم مـن اهلل ،بام تدره عـليهم
تلـك النعمة من املنافع األدبية والنفسية والروحية واملادية،
وينتفعــون هبا إىل حــن ،وحتى يســرد اهلل  وديعته،
ومما يدل عـــى ذلك قول اهلل تعــاىل﴿:ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾(((،
((( [سورة احلديد :اآلية.]20
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وقال تعــاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ﴾((( ،فهـــذه اآليات الكريمة وغـريهـــا تدل
عىل أن هبة األوالد ال تنقــل امللك فيهم ،بل تبقيه خلالقهم

العظيم  وليكون حق اآلباء عليهم يف حدود املنافع الـتي
يســوقها اخلالق العظيم هلم ،والتي قد تنقلب عليهم ً
وبال
وفتنة وابتالء يف بعض األحيــان ،وألن اهلبة فيام ال يملك،

أو يف األشــياء املعنوية عىل سبيل املجاز ،كام يف قوله تعاىل:

﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ﴾((( ،فجعل الرمحة حم ًّ
ل للهبة كأهنا يشء ثمني
هيدى للموهوب له((( ،ومن ثم تكون اهلبة يف العني بمعنى

العارية التي تسرتد بعد حني.

((( [سورة التغابن :اآلية .]15
((( [سورة الواقعة :اآليات .]87 – 83
((( [سورة آل عمران :اآلية .]8
((( القاموس القويم للقرآن الكريم.361/2 ،
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خامســها :أن اهلل تعاىل قد أخذ اإلقرار من كل نسمة
يف األصالب بـــأنه رهبم ومليكهم ،وذلـــك يف قـــوله
تعـاىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ (((.

فقد أخرب احلق  أنه استخرج ذرية بني آدم من ظهورهم،
وأصالهبم ليشــهدوا عىل أنفســهم أن اهلل رهبم ومليكهم،
وأنه هو األحق بالعبادة وحده ال رشيك له ،والشــهادة عىل
أنفسهم تعني أهنم أقروا بذلك ،فإن إقرار اإلنسان شهادة منه
عىل نفسه بام أخرب عنه ،أو أهنم أقروا وشهدت عليهم املالئكة
بذلك اإلقرار ،أو شهد بعضهم عىل بعض به ((( ،وذلك كله
يعني قيام حق اهلل  يف النســل قبل أن خيلق إىل عامل الذر،
وال يقال بحدوث هــذا اإلقرار؛ ألن اختالف الزمان ال يرد
إال عىل اخلالئق ،فال حيصل هلا العلم إال بام يقع ،أما علم اهلل
((( [سورة األعراف :اآليتان  172ـ .]173
((( رشح العقيدة الطحاوية للقايض الدمشقي  302/1ـ  308وما بعدها.
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فإنه ال ينحرص يف زمان بعينه ولكنه يستغرق األزمان كلها ما
كان منها وما هو كائن وما سيكون((( ،واآلية الكريمة فيها ما
يدل عىل حق اهلل  يف النسل بامليثاق ،وحق العباد فيه حني
نسبه إىل أصالب بني آدم.
واخلالصة:

تثبت قيام حق اهلل 
أن تلك األدلة من القرآن الكريمُ ،

يف النسل رغم نســبته إىل أصوله البرشية من بني آدم ،وأن
كل واحد من احلقني ال يغمط حق اآلخر فيه.
السنَّة املرشفة عىل حق اهلل تعاىل يف الولد:
 -2داللة ُّ

الســنَّة النبوية تدل عىل أن حق اهلل  قائم عىل الولد
و ُّ
وموصــول به ال يفارقه إىل أن تزول أهليته للوفاء هبذا احلق
السنَّة النبوية عىل
إما بزوال العقل ،وإما باملوت .وقد دلت ُّ
حق اهلل  يف النسل من وجهني:

أوهلام :التأكيد عىل حــق اهلل  الذي أقرت به ذرية
بني آدم عىل أنفســهم ،وهم يف أصــاب آبائهم يوم أن
((( رشح العقيدة الطحاوية.307/1 ،
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أخـــذ اهلل امليثاق عليهم بأنه رهبم ومليكهم ،ومن ذلك
ما روي عن ابن عباس  أن النبي ﷺ قالَ :
«أ َخ َذ اهلل
ْالِي َث َ
الم بِن ُْع َم َن ـ َع َر َف َة ـ َف َأ ْخ َر َج
الس ُ
اق ِم ْن َظ ْه ِر َآد َم َع َل ْي ِه َّ
ي َيدَ ْي ِه َك َّ
اهــاَ ،ف َن َث َر ُه ْم َب ْ َ
الذ ِّرُ ،ث َّم
ِم ْن ُص ْلبِ ِه ُك َّل ُذ ِّر َّي ٍة َذ َر َ
ــم ُق ُبال ،قــال﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
َك َّل َم ُه ْ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ﴾ (((.

ثانيهام :ختصيص حق اهلل  عىل العبد بعبادته ،والنص

عليه حتى يعــرف العبد حدود نفســه ،ويقيم حق اهلل 
عليــه ،ومن ذلك ما روي عن معاذ بن جبل  قالُ :كن ُْت

ح ٍ
ــار ُي َق ُال َل ُه ُع َف ْ ٌيَ ،ف َق َ
ــالَ « :يا ُم َعا ُذ
ِر ْد َ
ــي ﷺ َع َل ِ َ
ف النَّبِ ِّ
ــق ا ْل ِعب ِ
ِ ِِ
َه ْ
اد َع َل اهلل؟»
ــل تَدْ ِري َح َّق اهلل َع َل ع َباده؟ َو َما َح ُّ َ
ُق ْل ُت :اهلل ورسو ُله َأ ْع َلمَ ،ق َال ﷺَ « :فإِ َّن ح َّق اهلل َع َل ا ْل ِعب ِ
اد
َ
َ
ََ ُ ُ
ُ
((( [سورة األعراف :اآلية  .]172واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند عبداهلل بن العباس،
برقم " .272/1 ،"2455وقال عنه شــعيب األرنؤوط" :رجاله ثقات رجال الشيخني غري
مسلم بن جرب من رجال مسلم ،وثقه ابن معني ،وذكره ابن حبان يف الثقات".
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شكُوا بِه َشــي ًئا ،وح َّق ا ْل ِعب ِ
َأ ْن َي ْع ُبدُ و ُه َو َل ُي ْ ِ
اد َع َل اهلل َأ ْن الَ
َ
ْ َ َ
ُي َع ِّذ َب َم ْن الَ ُي ْ ِ
ش ُك بِ ِه َش ْي ًئا»(((.
فقد بني هذا احلديث أن هلل  ح ًّقا عىل عباده ال ينقطع
عنهم إال إذا ارتفع التكليف ،وهو أن يقوموا بعبادته كام أمر،
وال منافــاة بني وجود هذا احلق ،وما أثبته اهلل  للوالدين
عليهم من احلقوق؛ ألن جهة االســتحقاق منفكة ،وألن ما
جيب عىل األبناء لوالدهيم إنام هــو بتقرير اهلل  وحكمه،
بعضا مما كلفهم بــه ،فال منافاة بني
ومن ثــم كان القيام به ً
احلقني ملا بينهام من وحدة الغاية ،وهي إبراء الذمة مما كلف
اهلل به عباده.
 -٣اإلمجاع:

قديم
وال شــك أنه مما ال خالف فيــه بني أهل العلــم ً
وحدي ًثا ،ســل ًفا وخل ًفا أن اإليامن باهلل واجب ،وأنه من أول
ما طلبه اهلل من عباده ،وأن اإليامن يمثل قمة احلقوق الواجبة
فرســا لقوله« :ومن رباط
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب الوصايا ،باب من احتبس ً
اخليل» ،واللفظ له ،35/4 ،واإلمام مســلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب من لقي اهلل
باإليامن وهو غري شاك فيه دخل اجلنة.232/1 ،
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للخالق العظيم  مع ما يستلزمه من األعامل املصدقة له،
والتي طلبها الشارع من عباده ،وهذا من املعلوم من الدين
بالرضورة ،وحقوق الوالدين عــى أوالدهم ال متنع عنهم
واجب اإليامن بــاهلل  ،فدل ذلك عىل أنــه موجود ،بل
أرجح مما سواه.
*

*
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*

املبحث الثاين

أولوية احلق يف الولد
من الواضح وف ًقا ملا تفيده األدلة الصحيحة من كتاب اهلل 

وســنَّة نبيه ﷺ وإمجاع علامء األمة أن احلق يف الولد مشرتك بني
ُ
اهلل  والوالدين ،لكن ذلك االشرتاك ليس بدرجة متساوية؛
ألنــه ال يوجد حق للعبد إال وفيه حق هلل  وهو أمره بإيصال
ذلك احلق إىل من يستحقه ،فيوجد حق اهلل  دون حق العبد،
وال يوجد حق للعبــد إال وفيه حــق اهلل  وإنام يعرف ذلك
بصحة اإلســقاط ،فكل ما للعبد إسقاطه والعفو عنه يكون من
حقه ،وكل ما ال يملك العبد إسقاطه يكون من حـق اهلل ،((( 
ومن ثم كان التامثل املطلق بــن احلقني غري وارد ،وعليه يتعني
النظر يف األدلة لبيان أي احلقني هو الراجح.

وقد كانــت احلقوق التي جيتمع فيهــا حق اهلل وحق
ًّ
حمــا للخالف بني أهل العلم فيــا مىض ،واختلفت
العبد

((( الفروق ،للقرايف  ،140/1وهتذيب الفروق عليه  ،157/1طبعة عامل الكتب.
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أقواهلــم فيها إىل ثالثة آراء :فمنهم مــن رأى رجحان حق
اهلل  عىل حق العبد ،وهم :الشــافعية والظاهرية ،ومنهم
مــن رأى رجحــان حق العبــد عىل حــق اهلل  ،وهم:
احلنفية واملالكية ،ومنهم من قال بالتسوية بني احلقني ،وهم
احلنابلة ،ولكل قول من تلك األقوال ما يؤيده.

بيد أن اختالف الفقهاء يف تلك املسألة مل يتطرق إىل
مسألة األولوية يف احلق عىل الولد ،حيث كان االهتامم
موجها إىل ما يلزم الولد ،واإلنسان ،والعباد
الفقهي كله
ً
كلهم من أمور احلياة التي تقتيض املحافظة والرعاية ،وذلك
يف املعامالت ،واجلهاد ،واألرسة ،واجلنايات ،وغريها،
مما حيتاج إليه اإلنسان يف حفظ مصاحله الرضورية التي
تعد مطل ًبا دين ًّيا يف كل رشائع السامء ،ناهيك عن املصالح
احلاجية التي حددت مالمح الترشيع اإلسالمي اخلـاتم يف
اليرس ورفع احلرج عـن املكلفني إذا ما قامت هبم أسباب
التخفيف ،وكذلك املصالح التحسينية التي تعالج مسألة
اإلخراج النهائي للسلوك البرشي يف شكل متحرض حسن
من النظام والنظافة واجلامل والزينة ،وما إىل ذلك من
األفعال التي تضيف ملسات مجالية للحياة.
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ولــو أن النظر قد تطــرق إىل الولد منذ البداية ملا ســار
خالفهم عىل النحو الذي انتهى إليه ،والختذ منحى جديدً ا
قد يتفق فيه املخالفون مع غريهم ،ومما يؤكد ذلك أن احلنابلة
الذين قالوا بالتســوية بني احلقني يف الوفاء  -حق اهلل تعاىل
وحــق العبد  -بنوا رأهيم عىل عمــوم داللة اآلية الكريمة:
﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾((( ،يف الداللــة عىل
الدين ،وأنه عام يشــمل دين اهلل أو حقــه ،ودين العباد أو
حقهم ،مع أن مســتحق هذا الدين واحد ،وهم العباد ولو
خالصا هلل ،وال يشــاركه فيه عباده لكان األمر
أن احلق كان
ً
خمتل ًفا ،حيث ســيرتجح حق اهلل ً
قول واحدً ا؛ ألن الديون
املالية عرض عىل اآلدمية التي هي املحل أو املوضوع يف حق
النسل أو الولد.

فعموم لفظ الدين وما يشــتمل عليه من حقوق اهلل 

وحقوق العباد ،إنام يصب يف غايــة واحدة هم العباد الذين
ينتفعــون بتلك الديون املالية التي تُســتوىف مــن الرتكة قبل
توزيعها عىل الورثة ،وإال فإن أصحاب هذا الرأي ال خيتلفون
يف أنه لو كان احلق هلل  لكان الوفاء له مقد ًما ،بدليل أهنم ما
((( [سورة النساء :من اآلية .]11
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تلمســا ملراد الشارع يف
قالوا رأهيم بالعموم يف لفظ الدين إال ً
املسألة و تلبية لطلبه.

أقوال الفقهاء يف أولوية احلق يف الولد:

القول األول للشافعية وابن حزم الظاهري:

وحاصــل رأهيــم أن حقــوق اهلل  إذا اجتمعت مع

حقــوق العباد فإن حقوق اهلل هي التي تقدم ،ومع أن رأهيم
وارد يف حقوق اهلل املالية كالزكاة ،والكفارات ،والنذور ،إال

أن ما عدا تلك احلقوق الثابتة هلل  ترسي عليها أحكامها
بالقياس عليها ،وعليه يكون حــق اهلل يف الولد مقد ًما عىل

حق الوالدين.

القول الثاين للحنفية واملالكية:
وحاصل رأهيم أن حق اهلل إذا اجتمع مع حق العباد،

فــإن حقوق العباد هي التي تقدم ،وبنا ًء عليه يكون حق
الوالدين يف الولــد مقد ًما عىل حــق اهلل تبارك وتعاىل،

ولكل قول أدلته.

86

املطلب األول :رجحان حق اهلل يف الولد وأدلة القائلني به:

اسـتدل القائلـون برجحـان حـق اهلل  على حـق
والسـنَّة الرشيفـة،
الوالديـن يف الولـد بالكتـاب الكريـمُّ ،
واملعقـول ،وذلـك كما يلي:
ً
أول :أدلتهم من القرآن الكريم:

يقــول اهلل تعــاىل﴿:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ (((.
وجه الداللة من هذا القول الكريم عىل املطلوب:

أن اهلل تعــاىل توعد مـــن جيعــل حب اآلبــاء واألبناء
واإلخوان واألزواج والعشــرة أكرب يف قلبه وعمله ووالئه
من حب اهلل  ورسوله ﷺ ،بأن يرتبص له بعذاب ينتظره
عىل ذلــك ،وأنه بذلك يكون فاســ ًقا مل يكتــب له اهلل 
((( [سورة التوبة :اآلية .]24
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اهلداية ،ويف هذا دليل عــى أن حق اهلل  أرجح من حق
الوالدين.

ويقول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ﴾ (((.
وجه الداللة من هذا القول الكريم عىل املطلوب:

أن اهلل  خياطــب نبيه ﷺ واملؤمنــن ،بأنه :ال يوجد يف
أحــكام رشعه املعلوم ما جيعل قو ًما يوادون من حاد اهلل 
ورسوله ﷺ وخالف رشعه ،حتى ولو كان أولئك املخالفون
هم من يميل الطبع باحلب إليهم وهم آباؤهم أو أبناؤهم أو
إخواهنم أو أزواجهم أو عشــرهتم ،ويمكن أن تكون (ال)
ناهيــة ،ويكون حمل النهي ميل أي قــوم ملن حياربون اهلل 
((( [سورة املجادلة :اآلية.] 22
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ورســوله ﷺ ،ولو كانوا مــن أقرب النــاس إليهم كاآلباء
واألبناء ،وليس املراد بامليل هنا حقيقته ،وهو ميل القلب فإنه
ال سلطان ألحد عليه ،وإنـــا املـراد به لوازمه وهـي املـحبة
والنــرة هلؤالء املعادين هلم ،وذلــك ألن محلها عىل النفي
يف سياق األســلوب اخلربي غري مضطرد ،حيث قد يوجد
من يفعلون ذلك املنهي عنه فيكون خرب القرآن الكريم غري
وارد ،وهذا حمال عىل قائله  وقد وعد اهلل من ينترصون
لدينه ويمتنعون عن نرصة مــن يعادونه بأن يؤيدهم بروح
منه ،فيدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها،
ووصفهــم بأهنم قد كتب يف قلوهبــم اإليامن ،وأهنم حزب
اهلل ،وهــذا كله يدل عــى أن حق اهلل  مقــدم عىل حق
الوالدين يف الولد.

ويقول اهلل تعاىل﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (((.
((( [سورة البقرة :اآلية .]165
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وجه الداللة من هذا القول الكريم عىل املطلوب:

أن اهلل  قــد أخبر عـن أولئـك الذيـن جيعلـون هلل
أنـدا ًدا مـن األصنـام احلجريـة أو البرشيـة ،ويعطـون
هلـم مـن احلـب مـا يعطونـه اهلل خالقهـم ،فهـم ظاملـون
منحرفـون خارجـون عـن مسـار العمل املطلـوب؛ ألن
املؤمنني حيبون رهبم ُح ًّبا شـديدً ا ،وسـوف جيـد الفريقان
جـزاء املنحرفين يـوم القيامة وهـم يتقلبـون يف العذاب
أن القـوة هلل مجي ًعـا ،وأنـه هـو األوىل باحلـب مـن كل مـا
عـداه ،فاآليـة تـدل على رجحـان حـق اهلل  عىل حق
الوالديـن يف الولـد ،ويف غيره مـن املحـال التـي جيتمـع
فيهـا احلقـان :حـق اهلل  وحـق العبد.

ويقـول اهلل تعـاىل﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ﴾ (((.
((( [سورة لقامن :اآلية.]15 :
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وجه الداللة من هذا القول الكريم عىل املطلوب:
يبـر والديه ،وأن
أن اهلل  قـد أوجب عـىل اإلنسان أن َّ

يطيعهــا طاعة خالصة ،خيفض هلام جنــاح الذل من الرمحة
حتى يكون معهام كالعبد مع ســيده ،لكن تلك الطاعة إذا
اصطدمــت بطاعة اهلل  فإن طاعة اهلل  هي التي تقدم،

وال جيوز للولد أن يطيع والديه يف اخلروج عن طاعة اهلل 

وعليــه أن يطيع ربه ثم يصاحبهام باملعروف يف الدنيا ،وهذا
دليل عىل أن حق اهلل أقوى عـىل الولد من حق والديه.

ويقول اهلل تعــاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ﴾((( ،ويقــول ســبحانه﴿ :ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
((( [سورة النساء :اآلية .]36
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ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾(((.
وجه الداللة من هذه األقوال الكريمة:

أن اهلل  قد مجع بني حقه وحــق الوالدين عىل الولد،

وقدم حقه عىل حق الوالديــن يف الذكر ،فدل تقديم الذكر

عــى تقديم الرتبة ،ومن ثم يكون حــق اهلل مقد ًما عىل حق
الوالدين يف الولد.
السنَّة النبوية:
ثان ًيا :أدلتهم من ُّ

َ
ﷺ«:أ َال ُأ َن ِّبئ ُُك ْم
 -1بام رواه أبو بكرة  قال :قال رسول اهلل
ش ُ
ول اهللَ ،ق َ
ب ا ْل َك َبائِ ِر؟» ُق ْلنَاَ :ب َل َي َار ُس َ
إل ْ َ
ال ﷺ«:ا ِ
بِ َأ ْك َ ِ
اك باهلل،
ان ُم َّت ِكئًا َف َج َل َسَ ،ف َق َ
َو ُع ُق ُ
وق ا ْل َوالِدَ ْي ِنَ ،و َك َ
الزو ِر،
الَ :أ َال َو َق ْو ُل ُّ
الزو ِرَ ،ف َم َز َال َي ُق ُ َ
ولا
الزو ِرَ ،و َش َها َد ُة ُّ
الزو ِرةَ ،أ َال َو َق ْو ُل ُّ
َو َش َها َد ُة ُّ
(((
َح َّتى ُق ْل ُت :ال َي ْس ُك ُت» .
((( [سورة اإلرساء :اآلية.]23
((( [سورة لقامن :اآلية.] 14
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب عقوق الوالدين من الكبائر.48/4 ،
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وجه الداللة من هذا احلديث الرشيف:

أن النبــي ﷺ قد َّبي أكرب الكبائر وأن منها ما يناقـــض
احلقني الثابتني هلل  ولـــعباده ،وهـــا الـــرك باهلل
وعقوق الوالدين ،وقد قدم الرشك عىل عقوق الوالدين يف
الذكرَّ ،
فدل ذلك عـىل تقدم ما يناقض ًّ
كل منهام يف املرتبة،
فيكون حق اهلل  يف الولد مقد ًما عىل حق والديه.

 -2وبام روي عن عبد اهلل بن مســعود  قالَ :س َأ ْل ُت
النَّبِ َّي ﷺ َأ ُّي ا ْل َع َم ِ
«الص َ
ال ُة َع َل
ب إِ َل اهلل؟ َق َال ﷺَّ :
ــل َأ َح ُّ
َو ْقتِ َها» ،قلتُ :ث َّم َأ ُّي؟ َق َال ﷺُ « :ث َّم بِ ُّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن» قلتُ :ث َّم
َأ ُّي؟ َق َال ِْ
»:ال َها ُد ِف َسبِ ِ
يل اهلل»(((.
وجه الداللة من هذا احلديث الرشيف:

أن النبي ﷺ قد َّبي أحب األعامل إىل اهلل  مرتبة بثم،
وف ًقا ملا ورد يف ســؤال عبد اهلل بن مسعود  وهـــي تفيد
الرتتيب والرتاخي((( ،وذكر من أول تلك احلقوق :الصالة
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والســر ،باب فضل اجلهاد والســر،17/4
ومسلم يف صحيحه كتاب اإليامن ،باب كون اإليامن باهلل تعاىل من أفضل األعامل .62/1
((( أصول فقه احلنفية ،د .دياب ســليم عمر ،ص  ،43طبعة 2003م ،د .رمضان حممد هيتمي،
أصول الفقه للحنفية ،ص 28وما بعدها ،بدون تاريخ.
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عىل وقتهــا ،وهي من حقوق اهلل  وجاء بعد هذا احلق
املقرر هلل :بر الوالدين ،فــدل ذلك التقديم يف الذكر عىل
تقديم حــق اهلل  يف الرتبة ،وحيــث كان حق اهلل 
وار ًدا مع حــق الوالدين يف الولــد ،فيكون حق اهلل 
مقد ًما عىل حقهام.

 -3بام روي عن عبد اهلل بن مسعود  :أن رسول اهلل ﷺ،
قال« :ال َطا َع َة َلِ ْخ ُل ٍ
وق ِف َم ْع ِص َي ِة اهلل تعاىل»(((.
وجه الداللة من هذا احلديث الرشيف:

أن النبــي ﷺ قد بني أنــه ال جيوز أن يطــاع خملوق يف
مـــعصية اهلل تعـاىل ،ويف هذا داللة عـىل أن حق اهلل أرجح،
فإذا اجتمع مع حق الوالدين يف الولد تكون األولوية له.

 -4بــا روي عن ابــن عباس  أن امــرأة من جهينة
جاءت إىل النبي ﷺ ،فقالت« :يا رسول اهلل ،إن أمي نذرت
أن حتــج فلم حتج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال ﷺَ « :ن َع ْم،
((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند عيل بن أيب طالب 
األرنؤوط" :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني".
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 ،131/١ط اليمنية ،وقال عنه شعيب

َان َع َل ُأم ِك دين َأ ُكن ِ
َفحجى َعنْهاَ ،أر َأي ِ
ْت َق ِ
ت َل ْو ك َ
اض َي َت ُه ؟»
ِّ َ ْ ٌ
َ َ ْ
ُ ِّ
ِ ْ َ ِ (((
ِ
َ
قالت :نعم ،قال ﷺ« :ا ْق ُضوا اهلل َفإ َّن اهلل أ َح ُّق بال َوفاء» .
وجه الداللة من هذا احلديث الرشيف:

أن الـنبي ﷺ قال المرأة مـن جهينة :اقضوا اهلل ،فاهلل أحق
بالوفاء ،وكلمة (أحق) أفعل تفضيل يفيد أن حـق اهلل  إذا
اجتمــع مع غريه من احلقوق يكون أوىل بالوفاء من غريه ،قال
الشوكاين :فيه دليل عىل أن حق اهلل  مقدم عىل حق اآلدمي،
واحلديث وإن كان وار ًدا يف النذر باحلج ،إال أنه يلحق به كل
حــق هلل  كالكفارة والزكاة ((( ،أقول :ومن ذلك حقه يف
الولد ،فيكون مقد ًما عىل حق والديه فيه.
ثال ًثا :دليلهم من املعقول:

ويمكـن أن يسـتدل للقائلين بتقديـم حـق اهلل  يف
الولـد على حق والديـه باملعقول مـن جهـة :أن تقديم حق
اهلل  يقتضي املحافظـة على احلقين حـق اهلل  وحـق
العبـد ،أمـا تقديـم حـق العبد فإنـه يـؤدي إىل تقويض حق
والسنَّة ،باب من شبه أص ً
ل معلو ًما
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب ُّ
بأصل مبني.125/9 ،
((( نيل األوطار.321 /4 ،
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اهلل  ولـو ضاع فــإن مصالـح العبد املرتتبـة واملرتبطة به
سـوف تتهـاوى ،وبالتـايل يكون يف عـدم تقديمـه تعريض
احلقين للضيـاع ،فوجـب أن يقدم حـق اهلل  حمافظة عىل
ً
وحتصيلا ألقـوى املصلحتني.
احلقين،

املطلب الثــاين :رجحان حق الوالديــن يف الولد وأدلته
ومناقشتها:
اسـتدل القائلـون برجحـان حـق الوالديـن يف الولـد
بالسـنَّة ،واملعقـول:
ُّ
ً
الس َّنة النبوية الرشيفة:
أول :من ُّ

 -1بما روى أنـه ﷺ جـاءه رجـل يسـتأذنه يف اجلهـاد،
ـى َوالِـدَ َ
اك؟» ،قال :نعم ،قـال ﷺَ « :ف ِف ِيه َم
فقـال ﷺَ « :أ َح ٌّ
َفج ِ
اهدْ » (((.
َ
وجه الداللة من هذا احلديث عىل املطلوب:

أن النبــي ﷺ قدم القيام بحــق الوالدين ،عىل اجلهاد يف

((( متفــق عليــه :أخرجه البخــاري يف صحيحه ،أبــواب العمرة ،باب احلــج والنذور عن
امليت ،22/3،ومســلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب بر الوالدين وأهنام
أحق به.3/8 ،
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ســبيل اهلل  وهذا يدل عىل أولوية حـــقهام يف الولد عىل
حق اهلل  يف اجلهاد ،ولـيس املراد باجلهاد

فيهام إحلاق الرضر هبام ،كام يف جهاد األعداء ،حيث يقع به
الرضر هلم ،وإنام املراد به بذل جهاد النفس يف حتصيل رضامها.

قال الشوكاين :يف احلديث دليل عىل أن بر الوالدين
أفضل من اجلهاد ،وال يباح له اجلهاد إال بعد استئذاهنام،
وحيرم إذا منع منه األبوان ،أو أحدمها (((.

-2وبام روي عن أيب سعيد  ،أن ً
رجل هاجر إىل النبي ﷺ
«ه ْل َل َك َأ َحدٌ بِا ْل َي َم ِن؟» ،قال :أبواي،
من اليمن ،فقال ﷺَ :
ِ
«ار ِج ْع إِ َل ْي ِه َم،
فقال ﷺَ « :أذنَا َل َك؟» ،فقال :ال ،قال ﷺْ :
ِ
َف ِ
ِ
ها»(((.
است َْأذ ْنُ َم َفإِ ْن َأذنَا َل َك َف َجاهدْ َوإِالَّ َف ِ َّب ُ َ
ْ
وجه الداللة من هذا احلديث عىل املطلوب:

أنه قد دل عىل أن حق الوالدين مقدم عىل حق اهلل  يف
اجلهاد ،وهذا دليل عىل أولوية حقهام.
((( نيل األوطار .350/7
((( أخرجه أبو داود يف ُسننه كتاب اجلهاد ،باب الرجل يغزو وأبواه كارهان ،324/2 ،وأخرجه
أمحد يف مسنده ،مسند أيب سعيد اخلدري .248/8 ،
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مناقشة االستدالل هبذين احلديثني:

وقد نوقش االستدالل هبذين احلديثني من وجهني:

خمصوصا بفرض الكفاية؛ أي عند
األول :أن ذلك كان
ً
عدم تعني اجلهاد عــى الكافة وذلك بالتعبئــة العامة له،
أما إذا هجم العدو عىل البلــد ،فإن اجلهاد جيب عىل مجيع
املسلمني ،وخترج املرأة بغري إذن زوجها((( ،وعليه إذا تعني
اجلهاد فال إذن للوالدين ،ويكون احلديثان غري خالصني يف
الداللة عىل أولوية حق الوالدين يف الولد(((.

الثــاين :أن اجلهاد إذا كان فرض كفايــة فال يتعني فيه
حق اهلل  عىل الولد ،وإنام يتعــن عىل من يقوم مقامه،
فإذا وجد من يقوم مقامه فيه يســقط الوجوب عن الولد
ويرتفــع اإلثم عنــه ،وخيلص حق والديــه عليه يف تلك
احلالة ،ومــن ثم ال يكون منازعة بينــه وبني حق اهلل 
فيها ،يقول املوصيل :حق العبد ال يظهر يف مقابلة فروض
األعيان التي تعترب ح ًّقا هلل.(((
((( االختيار لتعليل املختار ،عبداهلل بن حممود  ،142/4دار املعرفة ـ بريوت.
((( نيل األوطار.200/7 ،
((( االختيار لتعليل املختار .142/4
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ثان ًيا :أدلتهم من املعقول:

وقد استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه باملعقول
من وجهني:

أوهلــا :أنــه إذا اجتمع حق اهلل  مــع العبد قدم حق
العبــد؛ ألن اهلل  غنــي غري حمتاج ،والعبــد فقري حمتاج،
وحق الفقري املحتاج يقدم عىل حق الغني غري املحتاج؛ لفقر
العبد ،وغنى الرب(((.
مناقشة هذا االستدالل:

أوهلا :أن حــق اهلل  يف الولد ال خيلــو من تعلق حق
العبد به ،وهلذا كانــت املحافظة عليه إبقاء حلق العبد ،ومن
ثــم يتعني تقديمه عىل حق العبد ،ويكون هذا االســتدالل
قارصا من تلك اجلهة.
ً
ثانيها :أن بر الوالدين فرض عني ،واجلهاد فرض كفاية،
وفــرض العني يقدم عــى فرض الكفاية ،وهــذا يدل عىل
أولوية حق الوالدين.

((( حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار .365 /4
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مناقشة هذا االستدالل:
ويمكن أن يناقش هذا االســتدالل مــن املعقول ،بأن

اجلهاد ال يكون فرض كفايــة يف كل األحوال ،بل يؤول

 وف ًقا لتطور ســر املعارك  -إىل فرض عني يتحقق فيهاالنفري العام ،وعليه يكون واج ًبا عىل كل مكلف ،وعندما

جيتمع فــرض العني يف الولد ،يقدم الفــرض الذي يقيم
حـق اهلل  وهـذا ما قرره مجهور الفقهاء(((.
الرأي الراجح:

ومــن خالل بيــان أدلة كل قــول ومــا ورد عليها من

واضحا رجحان القول بأولوية حق اهلل 
املناقشات يبدو
ً

يف الولد عىل حق الوالدين ،وهذا ما نميل إليه ونطمئن له.
*

*

*

(((حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار  ،365 /4واالختيار لتعليل املختار.142/4 ،
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خامتة

اآلثار املرتتبة عىل رجحان حــق اهلل عىل حق الوالدين
يف النسل:

لقد اســتبان بام ال يدع ً
جمال للــردد أن حق اهلل  مقدم
عىل حق الوالدين يف الولــد ،وأن هذه األولوية حلق اهلل 
من شأهنا أن جتعل حق األفراد يف اإلنجاب حمكو ًما بالضوابط
الرشعية التي تضمن احلق األقوى ،وهو حق اهلل .

وليس املراد بحــق اهلل  أن اهلل  بحاجة إىل حق،
فهو  غني عن العاملني ،والناس مجي ًعا فقراء إليه ،وعبيد
فضله وإحسانه ،قال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾((( ،وإنــا املراد بإضافة
احلــق إىل اهلل تعــاىل ترشيف احلق ،وليــس ألن اهلل 
كبريا)((( ،وهلذا كان
بحاجة إىل حق (تعاىل اهلل عن ذلك ً
علوا ً
حق اهلل  مما يتعلق به النفع العام للبرشية مجعاء ،وللناس
إبرازا للموازنة بني
كافة ،وكان إطالقــه يف مقابل حق الفرد ً
((( [سورة فاطر :اآلية .]15
((( انظر يف هذا املعنى :التلويح عيل التوضيح للتفتازاين ،151/2 ،طبعة صبيح.
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احلق العــام ،واحلق اخلاص ،وانســحاب كافة االمتيازات
املقررة للحق العام يف مواجهة احلق اخلاصً ،
إعامل للقواعد
الفقهية التي تقيض بأنه يتحمل الرضر اخلاص لتاليف الرضر
العام ،وأن احلق العام يقدم عىل احلق اخلاص.

ويف إطار تلك املبادئ العامــة يتحدد نطاق حق اهلل 

عىل الولد ،حيــث يرتبط هذا النطاق باحرتام احلق العام يف
املجتمع ،واحلفاظ عـىل املصلحة العامة فيه ،بحيث ال جيوز
أن يكـــون إنجاب األطفال بعيدً ا عن إطار تلك املصلحة
العامة ،أو مضا ًدا هلا ،كام ال جيـوز أن يكون طلب األطـفال
عشوائ ًّيا يتجاهل التامس األسباب الالزمة للرتبية السليمة،
أو األمور املادية التي تكفل لألطفال حســن التنشــئة التي
تضع أقدامهم عىل طريق العبودية الصحيحة هلل  والقيام
بواجــب اخلالفة يف أرضه ،وليكون ذلــك النشء نبتًا ط ِّيبا
لبيئة طيبة تقــدر الواجب امللقى عــى عاتقها قبل أخذها،
ولعل ذلك هو بعض ما يفيده حديث النبي ﷺ« :ال َيدُ ا ْل ُع ْل َيا
ِ
ِ
الســ ْف َلَ ،وا ْبدَ ْأ بِ َم ْن َت ُع ُ
ول»((( ،ويف رواية عن
َخ ْ ٌي م َن ال َيد ُّ

((( متفــق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الــزكاة ،باب ال صدقة إال عن ظهر غنى
 ،139/2وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اليد ال ُعليا خري من اليد
السفىل .34/3
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ابن عمر  أن رســول اهلل ﷺ قال وهو عىل املنرب بعد أن
ذكر الصدقة والتعفف عن املسألة« :ا ْل َيدُ ا ْل ُع ْل َيا َخ ْ ٌي ِم ْن ا ْل َي ِد
ِ
ِ
ِ
الس ِائ َل ُة»(((،
الس ْف َل ه َي َّ
الســ ْف َلَ ،وا ْل َيدُ ا ْل ُع ْل َيا ه َي ا ُْلنْف َق ُةَ ،و ُّ
ُّ

وإذا كان هذا احلديث الرشيف يدل عىل أن يد املسلم جيب
أن تكون عاليــة بالقيام عىل ثغور العبــادات والتكليفات
املاليــة التي جعلها اهلل جز ًءا من بنــاء رشعه الذي كلف به
عباده ،فإنه يفيد من باب القياس األولوي أن النشء القادم
جيب أن جيد الكفاية التي إن مل تدفعه للعطاء ،فال أقل من أن
تعصمه من التســول واالبتزاز ،وحتول بينه وبني أن يكون
دوا له ،أو من احلاقدين عليه الذين
عالة عىل املجتمــع أو َع ًّ
يرتبصون به الدوائر للكيد له أو التنكيل بأبنائه.
ومقصد الشارع من تنظيم النسل أمران:

أوهلام :الوفاء باحلقوق التداولية املقررة لألبناء يف ذمة اآلباء.

ثانيهام :منع الظلم الذي يلحق باألفراد يف نطاق االنتفاع
باملباحات العامة.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اليد ال ُعليا خري من اليد السفىل .34/3
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ونود أن نشــر إىل هذين األمرين بــيء من التفصيل
الذي تقتضيه تلك الدراسة ،وذلك كام ييل:
ً
أول :الوفاء باحلقوق املقررة لألبناء ضامنًا حلسن تربيتهم:

من مقاصد الترشيع اإلسالمي أن يقوم اآلباء بحقوقهم
ً
أطفال ال جيدون
جتاه أبنائهم ،ال سيام إذا كان هؤالء األبناء
من يقوم عليهم ســوى والدهيم ،ومن سامت تلك احلقوق
أهنــا ذات طابع تداويل جيب يف ذمة اآلبــاء لألبناء ،فإذا ما
وصــل األبناء إىل مرحلة األبــوة ،وأصبح هلم أبناء حتولت
تلك احلقوق إىل واجبات يف ذمتهم ألبنائهم ومن ثم تتقرر
تلــك احلقوق يف ذمة األجيال لبعضها عىل ســبيل التداول
املرتبط بتغري أوصاف امللتزمني هبا من البنوة إىل األبوة.
وملا كانت األرسة هي املناخ اإلنساين املالئم لتلك الغاية،
جعلها الشارع أساس املجتمع بل جرت سنته يف خلقه عىل
أن يوجــد النوع اإلنســاين وغريه من ذكــر وأنثى لذلك،
وأوالها من العناية واألحكام ما يضمن صالحيتها للغرض
الذي وجدت من أجله ،ومن استقراء تلك األحكام يستبني
أن القدرة االقتصادية الكافية للحياة اإلنســانية من ضمن
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تلك األحكام ،وهي تربز أمهية القضية الســكانية ،وتؤدي
بالرضورة إىل جواز بــل مرشوعية األعامل التي توصل إىل
تنظيمها والســيطرة عىل الزيادة الشــاردة أو غري املنضبطة
فيها ،ومن ذلك ما ييل:

 - 1حني يبدأ تكوين األرسة أرشــد الرشع الراغبني يف
الزواج (ومنذ البداية ،وعنــد التفكري فيه) أن يكون لدهيم
من القدرة االقتصادية مــا يكفي لقيام األرسة ،وأن العجز
ش
االقتصادي مانع مــن قيامها ،يقول النبــي ﷺَ « :يا َم ْع َ َ
الشــ َب ِ
َّ
َــز َّو ْج َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّض
اع ِمنْك ُُم ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت َ
اســ َت َط َ
اب َم ِن ْ
ِ
ِ
ِ
لِ ْل َب َ ِ
بالص ْو ِم َفإِ َّن ُه
صَ ،و َأ ْح َص ُن ل ْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن َل ْ َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه َّ
َل ُه ِو َجا ٌء» (((.
والباءة :هي القدرة بمعناها العام الذي يشــمل النفس
واملال ،وكل ما يمنع الظلم الناشئ عن عقد النكاح وآثاره،
ومنهــا الولد ،وال يتنــاىف ذلك مع ما روي أنــه قال« :من
ِ
ــس منَّا»(((؛ ألنه خمتص بحال
ترك النِّكَاح َمَا َفة ا ْلع َيال َف َل ْي َ

((( سبق خترجيه ،ص .38
((( إحتاف املتقني للزبيدي ،382 /5 ،طبعة بريوت املصورة.
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القادر عىل النكاح ال العاجز عنه الذي جيزم بأنه سيوقعه يف
خارجا عن داللة
الظلم ،أو يغلب عىل ظنه ذلــك ،فيكون
ً
هذا احلديث ،وليس املراد باملال ما يكفي لقيام الزواج فقط،
بل ما يرتتب عليه من آثار ،ومنها :احلقوق املالية التي تكفل
تربية األبناء تربية ســليمة ،تكفي املجتمع عناء اإلنفاق غري
املفيــد عىل زيادة ال جتد العائل وال يرجى منها نفع ،ويكون
الســبب فيها اندفاع عاجز عن الرعاية جيري وراء إشــباع
الغريزة دون حتسب للعواقب ،وتكون النتيجة :وجود نسل
خائب ال جيد القوت ،وال الفرص االجتامعية التي تكفل له
وجو ًدا ناف ًعا ،وعىل أســاس ذلك فإن من يعجز عن القيام
بأعباء النــكاح (ومنها ما يلزم األبناء مــن نفقات) يكون
إقدامه عليه حرا ًما ،ال جيوز فعله؛ ألنه ســيكون ذريعة إىل
الظلم والضياع ،ومها حمرمان يف رشع اهلل  وذريعة املحرم
حمرمة ،وكــا هو مقرر يف قواعد أصول الفقه :فإن ما يؤدي
إىل احلرام يأخذ حكمه.

 -2يف جمــال رعاية األبناء أوجب الشــارع عىل اآلباء أو
من يقومــون مقامهم أن يكفلوا هلم حياة اقتصادية تؤدي إىل
عــدم ضياعهم ،ويف هذا يقول النبي ﷺَ « :ك َفى بِا َْل ْر ِء إِ ْث ًم َأ ْن
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ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
وت»((( ،ومن أسباب
ول»((( ،ويف روايةَ « :م ْن َي ُق ُ
الضياع أن يرشع املرء يف اختاذ أسباب اإلنجاب دون أن يكون
ً
مؤهل اجتامع ًّيا هلا ،وال شــك أن من شأن ذلك أن يؤدي إىل

مجلة من اآلثام أخطرها ما يتعلــق بإهدار احلقوق املقررة يف
الرشيعــة لألبناء حيث هتدر تلك احلقــوق ،ويصبح األبناء
حمرومني منها ،وذلك كله حــرام؛ ألن ضياع حقوق الناس
حرام ،وخيالف قــول اهلل تعاىل﴿:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(((،
وقولــه تعــاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾((( ،وأوىل األقارب بإيتاء هذا احلق:
الولد الذي هو بعض أبيه ،أو ذكراه الباقية بعده.
 -٣أنه ال جيــوز النظر إىل األدلة الــواردة يف مرشوعية
النــكاح والتناســل منعزلة عن األدلة التــي حتدد ضوابط
ذلك ،بل جيب تقييدها هبا ،ملا هو مقرر من أنه إذا ورد دليل

السنن الكربى ،كتاب عرشة النســاء ،باب إثم من ضيع عياله .وغريه
((( أخرجه النســائي يف ُّ
.335/2
((( أخرجه أبو داود يف ُسننه ،كتاب الزكاة ،باب ىف صلة الرحم .56/2
((( [سورة اإلرساء :اآلية .]29
((( [سورة اإلرساء :اآلية .]26
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مطلق ،ودليل مقيد فإنــه جيب محل املطلق عىل املقيد ،ومن
ذلك حديث النبــي ﷺَ « :تنَاكَحواَ ،ت ْك ُثرواَ ،فــإِ ِّن ُأب ِ
اهي
َ
ُ
ُ
بِكُم ْالُمم يوم ا ْل ِقيام ِ
ــة»((( ،فليس املراد من األمر بالنكاح
ُ َ َ َْ َ َ َ
والتناســل يف احلديث هو الوجوب املطلق ،بل اإلرشــاد
واإلباحة التي يمكن أن تتحــول إىل حرام ،أو مكروه عند
العجــز عن القيام باحلقوق أو الشــك يف ذلك؛ وألن كثرة
التناسل ليست مقصودة لذاهتا ،فذلك ما ال يتصور ً
عقل بل
وال يشــهد له الواقع ،بدليل ما نراه من أن الكثرة يف معظم
األحيان ال يمكن أن تتحقق هبا مباهاة ،وذلك فيام لو كانت
كثرة جاهلة أو متخلفة ،أومريضة أو فقرية تتســول طعامها
ورشاهبا ورضورات حياهتا من غريها ،وذلك من شــأنه أن
يؤدي إىل ربط املطلق باملقيد كام قرر علامء أصول الفقه.
ثان ًيا :منع الظلم الــذي يلحق باألفراد يف نطاق االنتفاع
باملباحات العامة:

من املؤكد أن اإلخــال بالتوازن بني الفــرد واملجتمع
يؤدي إىل اضطراب يف العالقة بــن حقوق الفرد وحقوق

((( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب النكاح ،باب وجوب النكاح وفضله.10391/ 9 ،
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املجتمع ،بسبب تركيز الفرد عىل ما يأخذه ملجاهبة أغراضه
وتطلعاتــه دون اكــراث بحقوق اآلخريــن ،وهذا يؤدي
إىل اإلخالل بمبدأ املســاواة بني أفــراد املجتمع يف احلقوق
والواجبات ،واستئثار بعضهم بقدر من االنتفاع الوارد عىل
املرافــق العامة يفوق ما يأخذه اآلخرون يف الوقت الذي ال
تتســع فيه للكافة أو الزيادة املضطردة ،وهذا ظلم وفســاد
طفحت آثاره ،وأدى بنا إىل التصارع عىل أبســط مقومات
احليــاة ورضوراهتا ،والتنافس عىل فرصــة للحياة الكريمة
دون احلصول عليها إال بشق األنفس؛ حتى أصبح فساد هذا
واضحا حيتاج إىل عالج حاسم ،وقد عالج الفقهاء
املسلك
ً
مسألة التنافس عىل املباحات عند التزاحم عليها ،بام قرروه
يف عدد من الفروع الفقهية منها :حق َّ
(الشــفة) أو الرشب،
أي حق الكائن احلــي يف أن يأخذ كفايته وما تقوم به حياته
من املياه الالزمة لرشبه من مواردها العامة كالبحار واألهنار
واجلداول وأمثاهلا ،فإن هذا احلق من املباحات العامة لكل
مــن حيتاج إليه ،فإذا ما حدث تزاحــم عىل طلب املاء ،فإن
احلكم سيختلف ،حيث ســينتقل من احلق العام إىل احلق
اخلــاص الذي يتحدد بحصة معينــة أو وقت دوري حمدد،
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وهلذا قرر الفقهاء أن للحاكم أن يتدخل بالتنظيم الذي يقيد
استعامله ،وقد يكون من بينه االنتقال به من عموم االنتفاع
إىل ختصيصه بحيث يكون األخذ منه مقيدً ا وليس مطل ًقا.

ويف هــذا يقول املوصيل احلنفي« :قســمة املاء العام بني
الرشكاء جائزة ،وبعث رسول اهلل ﷺ والناس يفـعلـــونه
فـأقـرهم عـليه؛ ألن املـاء غري مملوك يف النهر»(((.

فملكية املاء يف البحار العظيمة كاألهنار ملكية عامة يشرتك
فيها النــاس مجي ًعاً ،
شكَا ُء ِف
إعامل حلديث النبي ﷺ « :الن ُ
َّاس ُ َ
َث َل ٍ
ث ِف ا َْل ِاء وا ْلك َ ِ
َل َوالن َِّار»((( ،ويف رواية عن أيب هريرة  أن
َ
(((
رسول اهلل ﷺ قالَ « :ثال ٌَث الَ ُي ْمنَ ْع َن :ا َْلا ُءَ ،وا ْل َك ُ
ألَ ،والن َُّار»
وعليه جيوز لكل إنســان أن ينتفع منه أي انتفاع شــاء ،فله أن
ً
جدول يوصل املياه إىل
يسقي أرضه ودوابه ،وله أن يشــق منه
ملكه ،وغري ذلك من أوجه االنتفاع برشط أن ال يكون يف يشء
من ذلك رضر للعامة أو لغريه ،وإال منع منه.
((( املوصيل احلنفي ،االختيار لتعليل املختار ،87/3 ،طبعة دار املعرفة.
((( أخرجــه ابن ماجه يف ُســننه كتاب الرهون ،باب املســلمون رشكاء يف ثالث،528/3 ،
وأخرجــه أبو عبيدة يف األموال ،كتاب أحكام األرضــن ،باب ِحَى األرض ذات الكأل
واملاء .372/1
((( أخرجه ابن ماجه يف ُسننه ،كتاب الرهون ،باب املسلمون رشكاء يف ثالث.528/3 ،
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ويقــرب منــه يف عرصنا احلــارض ،ما تــم عمله من
ختصيص بعض األماكن يف الشــوارع النتظار السيارات
نظــر مبلغ دوري عــن كل وقت ،مع أن الشــوارع من
املباحات التي يتســاوى فيها اجلميع ،وذلك كله يف إطار
مــا قرره الفقهاء من أن للحاكــم أن يقيد املباح يف حدود
املصلحة العامة ،ويف ضوء املبدأ املقرر بحديث النبي ﷺ:
ِ
ـر َار»(((.
ـر َر َوال ض َ
«ال َض َ

وال شك أن ذلك كله جيعل من عملية تنظيم النسل قضية
جمتمعيــة ،ال تقاس القدرة فيها بقــدرة األفراد وحدهم ،إنام
بقدرة املجتمع والدولة ،إذ ال يستطيع كل فرد أن حيقق منفر ًدا
مجيع مقومات حياته من صحة وتعليم وطرق ونحو ذلك.
ذلك ما انتهى إليه جهدنــا يف هذا املوضوع الذي يتعلق
بحارض األمة ومســتقبلها ،وال شــك أنه جهد املقل ،لكن
حســبي أنني قد أخلصت الغاية وحمضــت القصد ليكون
هلل وحده ،راج ًيا أن حيالفنــي توفيقه ،وأن يالزمني تأييده،
((( أخرجه ابن ماجه يف ُســننه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،430/3
السنن الكربى ،كتاب الصلح ،باب ال رضر وال رضار .70/6
وأخرجه البيهقي يف ُّ
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وأن يشــملني بفتحه ونعمته وحكمته ،وقد نلت من فضله
ما يعجز البيان عن رشحه ،فله احلمد يف األوىل واآلخرة.
اللهــم وفقنا ملا حتب وترىض ،وانفع بــا أجريته لنا من
فتحك وعلمك يف هذا املوضوع وغريه.
آمني يا رب العاملني
*

*
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*

املراجع
1 .1القرآن الكريم.
2 .2إحتاف السادة املتقني للزبيدي ،طبعة بريوت املصورة.
3 .3إحياء علوم الدين للغزايل ،طبعة الشعب.
4 .4اإلمجاع البن املنذر ،دار الباز للنرش والتوزيع بمكة املكرمة،
الطبعة األوىل ،سنة 1980م.
5 .5االختيار لتعليــل املختار ،لعبد اهلل بن حممود املوصيل ،طبعة
دار املعرفة  -بريوت.
6 .6اإلسالم عقيـدة وشـريعة ،لإلمام الشيخ  /حممود شلتوت،
الطبعة الثانية ،دار القلم.
7 .7التلويح عىل التوضيح رشح متن التنقيح للتفتازاين ،طبعة
صبيح.
 8 .8اجلامع الصغري للسيوطي ،طبعة الباز بمكة املكرمة.
9 .9الرشح الصغري للدردير ،طبعة الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان.
1010القاموس القويــم للقرآن الكريم ،لألســتاذ إبراهيم عبد
الفتاح ،طبعة جممع البحوث اإلسالمية ،سنة1999م.
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1111املحصــل ملســند اإلمام أمحد بــن حنبل للشــيخ عبد اهلل
القرعاوي ،مطابع اخلالد بالرياض.
1212املحىل البن حزم ،طبعة مكتبة دار الرتاث.
1313املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ،طبعة دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1411هـ 1990م.
1414املسند لإلمام أمحد بن حنبل ،طبعة القاهرة ،سنة 1313هـ.
1515املعامالت يف الرشيعة اإلســامية ،أمحد أبو الفتح ،الطبعة
الثانية1923 ،م .
1616املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،الطبعة الثالثة.
1717املغني عن محل األسفار للعراقي ،طبعة احللبي.
1818املغني البن قدامــة ،حتقيق :د/عبد اهلل بن عبد املحســن
الرتكي ،ود/عبد الفتاح احللو ،طبعة هجر.
1919بــر الوالدين لإلمــام أيب بكر الطرطــويش ،حتقيق :حممد
القايض ،مؤسسة الكتب الثقافية ،الثالثة ،سنة 1991م.
2020حاشــية ابن عابدين عيل الدر املختار ،طبعــة دار الرتاث
والثقافة بدمشق.
2121حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،مطبعة صبيح.
2222حلية األولياء أليب نعيم ،طبعة اخلانجي.
2323رياض الصاحلني للنووي ،طبعة املكتب اإلسالمي بدمشق.
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 2424زاد املعاد البن القيم ،طبعة مؤسسة الرسالة.
ُ 2525ســبل الســام للصنعاين ،الطبعة الثالثــة ،جامعة اإلمام
باململكة العربية السعودية.
ُ 2626سنن ابن ماجه ،طبعة احللبي ،سنة 1902م.
ُ 2727ســنن أيب داود ،طبعة دار الكتاب العريب – بريوت – لبنان
– بدون تاريخ.
ُ 2828سنن النسائي ،طبعة املطبوعات اإلسالمية ـ حلب ـ الطبعة
الثانية 1406هـ ـ 1986م.
الس َّنة للبغوي ،طبعة املكتب اإلسالمي.
2929رشح ُّ
3030رشح العقيدة الطحاوية ،للقايض الدمشقي ،طبعة مؤسسة
الرسالة.
3131رشح النووي عىل صحيح مســلم ،طبعــة املكتبة املرصية
ومطبعتها.
3232غايــة املأمول عــى التــاج اجلامع لألصــول يف أحاديث
الرسول ،طبعة جريدة صوت األزهر.
3333فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين،
طبعة دار املنار.
3434كتــاب اخلــاف أليب جعفر الطــويس ،مؤسســة النرش
اإلسالمي بقم ،سنة  1417هـ.
115

3535كشــف اخلفاء ومزيل اإللباس للعجلوين ،طبعة مكتبة
دار الرتاث.
3636كنز العامل للمتقي اهلندي ،طبعة دار الرتاث اإلسالمي.
3737خمترصأحكام املعامالت الرشعية للشــيخ /عيل اخلفيف،
الس َّنة املحمدية ،سنة 1954م.
مطبعة ُّ
3838مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال اهلروي القاري،
طبعة دار الفكر ـ بريوت ـ لبنان.
3939مصنف ابن أيب شيبة ،طبعة دار الفكر ،بريوت.
 4040نيل األوطار للشوكاين ،طبعة البايب احللبي.
*

*
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املوضوع
تقديم أ.د /حممد خمتار مجعة وزير األوقاف.
مقدمة.
الفصل األول :تنظيم النسل وأدلة مرشوعيته.

املبحث األول :تنظيم النسل بني التقرير النظري والتطبيق
العميل.

املطلب األول :تنظيم النسل يف ضوء التقرير النظري.
املطلب الثاين :تنظيم النسل يف جمال التطبيق العميل.

املبحث الثاين :آراء الفقهاء يف حكم العزل وما يقوم مقامه.
املطلب األول :أدلة مجهور الفقهاء عىل إباحة العزل.

املطلب الثاين :أدلة القائلني بعدم جواز العزل واعرتاضات
املجيزين عليها.
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5
13
17
21
21
26
29
30
38

الفرع األول :أدلة عدم جواز العزل وما ورد عليها من
املناقشات.

الفرع الثاين :االعرتاضات املثارة عىل رأي القائلني باإلباحة
وردها.

الفصل الثاين :التأصيل الفقهي ملشـروعية تنظيم النسل.
املبحث األول :حمل االتفاق يف مسألة احلق يف الولد.
املطلب األول :حق الوالدين يف الولد وأدلته.
املطلب الثاين :حق اهلل تعاىل يف الولد وأدلته
املبحث الثاين :أولوية احلق يف الولد.

املطلب األول :رجحان حق اهلل يف الولد وأدلة القائلني به.

املطلب الثاين :رجحان حق الوالدين يف الولد وأدلته
ومناقشتها.
خامتة.

38
47
53
59
59
68
83
86
95
101
113

املراجع.
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