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إبعاد  :، والعزل أصله اإلبعاد- عزل الرجل عن امرأته - هذا احلديث اشتمل على مشروعية العزل
ه ال ينزل أن يقذف الرجل ماءه ومنيه خارج الرحم، فإذا جامع زوجت :الشيء عن الشيء، واملراد به

 ،رمبا عزل الرجل عن امرأته ومحلتأنه  :وهذا العزل مناسبته لباب اللعان وإمنا ينزل خارج الرحم.
وهذا يقع يف  - أنه رمبا وقع احلمل واإلنسان يعزل فبني  يشك فيها أو لرمبا يتهمها بالزنا! :وحينئذ

كما ذكرها   -، ولرمبا دخل املاء وهو من خارج الفرج، وذكر العلماء هلذا مسائل -بعض الصور 
إذا كان الرجل يعزل عن امرأته ومحلت: فإن األصل أن . ف-اإلمام النووي رمحه هللا يف الروضة وغريه 

 الولد ولده، وال يقتضي ذلك اهتامها بالزنا.

من حيث  -فيه مسائل، وهو يأيت على ثالث صور، فاجلمهور  -رمحهم هللا  -والعزل حبث العلماء 
وذهب  على مشروعية العزل وجوازه، وهو مذهب األئمة األربعة وطائفة من أهل احلديث، -األصل 

أنه ال جيوز العزل. والصحيح: أنه  -كاحلسن البصري، وقال به ابن حزم الظاهري   -بعض السلف 
ملا سئل عن العزل قال: ) ذلك  جيوز العزل؛ حلديثنا. واستدل الذين منعوا حبديث مسلم: أن النيب 

أحياء، ويدفنون  كان يف أهل اجلاهلية، يدفنون أوالدهم وهم  -وأد الولد  -الوأد اخلفي ( والوأد 
من شدة قسوهتم يقول الرجل المرأته إذا أرادت أن  -أعوذ باهلل  -البنت خمافة العار، حىت كانوا 

تضع ما يف بطنها: إذا كانت بنًتا فال تسمعيين صوهتا! فتحفر احلفرة حتتها، ومبجرد أن تكون بنت 
 ملوءودة. فاملقصود من هذا: أن النيب ، وهي ا-والعياذ باهلل  -تنزهلا يف احلفرة، مث تدفنها وتقتلها 

ملا سئل عن العزل جعله كاحملرم فدل على عدم  قال: ) ذلك الوأد اخلفي ( ووجه الداللة: أن النيب 
 جوازه.

، فقال: ) وملِّ يفعل قال: ذُكر العزل لرسول هللا  عن أيب سعيد اخلدري  - 439] 
هللا فإنه ليست نفس خملوقة إال  -ومل يقل: فال يفعل ذلك أحدكم  -أحدكم ذلك؟! 

 خالقها ( [.
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: بني مشروعيته، وسيأتينا حديث جابر  وذهب اجلمهور إىل جوازه هلذا احلديث؛ فإن النيب 
ين: مل ننه عن ذلك. وجياب عن حديث الوأد اخلفي: بأن املراد "كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا" يع

 يف الصور غري اجلائزة. -إن شاء هللا  -به ما هو حمرم من العزل، وسنبينه 

فإذا ثبتت مشروعية العزل وجوازه، فإنه يرد السؤال عن أحوال العزل: العزل له ثالث حاالت، إذا 
 ثالث حاالت:امتنع الرجل من قذف املين يف الرحم فله 

 إما أن يكون قصده اخلوف من الولد وخشية الفقر.

وإما أن يكون قصده دفع  الضرر عن الزوجة: حبيث تقرر بشهادة األطباء أهنا لو محلت تضررت 
 وتضرر جنينها، ولرمبا حصل ضرر ينتهي مبوهتا أو موهتا مع جنينها.

د أن خيفف عنها عبء العناء يف احلمل واحلالة الثالثة: أن ال يوجد خوف على املرأة، ولكنه يري
 والرتبية، أو من أجل أهنا ترضع.

هذه ثالث حاالت، فإن كان العزل يف احلالة األوىل املقصود به: أن ال يأيت الولد، وخيشى من النفقة 
: ) إمنا األعمال بالنيات، ، وقد قال -رمحهم هللا  -والعيل والفقر: فإنه ال جيوز بإمجاع العلماء 

وإمنا لكل امرئ ما نوى ( فمن نوى احلرام: حرم عليه فعله، وحرمت عليه نيته، فهو ينوي أمرًا حمرًما، 
فيكون العزل حمرًما عليه على هذا الوجه، وذلك ألنه إذا امتنع وعزل هبذه النية: فإنه يسيء الظن باهلل 

ذا التحرمي، ومحلوا عليه حديث ) ذلك الوأد اخلفي ( ! وسوء الظن حمرم، وأمجع العلماء على ه
وهذا هو الصحيح يف تفسري احلديث؛ ألن اإلنسان إذا عزل خشية الفقر فإن العرب كانت تقتل 
أوالدها خشية الفقر، وتئد الذرية من أجل خوف العيلة والفقر، ولذلك عتب هللا عليهم ذلك، وبني 

عن العزل  فإًذا: هذه احلالة هي اليت ينطبق عليها هني النيب  حرمته، وهو من كبائر الذنوب احملرمة.
 وقوله: ) ذلك الوأد اخلفي (.
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احلالة الثانية: أن يكون العزل فيه خوف على املرأة أن حتمل فتضرر يف محلها، كما لو كان عندها 
ر، وهو: عيب يف الرحم حبيث لو محلت انتقل الرحم إىل موضع قد ال يعيش معه اجلنني، وقد ينفج

ما يسمى بـ"محل القناة" أو "احلمل املهاجر" أو "املنتبذ". فإذا كان هناك خوف، أو كانت حديثة 
عهد بشق بطن أو حنو ذلك: حبيث خيشى تفكك اخلياطة، أو حنو ذلك من الضرر الذي يرتتب 

ه احلالة على احلمل ويكون ضررًا مبكان، ويشرتط أن يشهد به أهل اخلربة من األطباء: فإنه يف هذ
يشرع وال مينع، وجيوز للرجل أن يعزل؛ ألن حفظ األنفس مطلوب، وملا كان حفظها متوقًفا على 
تعاطي هذا السبب فإن الوسائل آخذة حكم مقاصدها، فاملقصود من هذا مشروع وليس مبمنوع، 

 فيؤذن للرجل هبذا.

ألن األطباء شهدوا وأهل  ووجود العزل مينع من استعمال حبوب منع احلمل ويقوي الفتوى مبنعها؛
اخلربة يشهدون بوجود الضرر من استخدام هذه احلبوب، وتأثريها على املرأة، وتأثريها على احلمل، 

والعياذ  -وتأثريها على العادة، حىت ذكر بعض األطباء أهنا قد تكون سبًبا يف أمراض السرطانات 
قول األطباء معترب، وهذا يدل على أن ! وأن سرطان الرحم قد ينشأ من مثل هذه احلبوب. و -باهلل 

عندنا وسيلتان: عندنا وسيلة ال ضرر فيها "وهي العزل"، ووسيلة فيها ضرر "وهي احلبوب"، فال جيوز 
أن يرخص بالوسيلة اليت فيها ضرر مع وجود املمدوحة اليت ال ضرر فيها، مث إن هذه احلبوب هناك 

ء على العضو حىت يكون القذف ال يكون داخل : وضع الغطا-كما سيأيت   -بديل يف حكم العزل 
الرحم، فهذا كله مينع من الفتوى جبواز استخدام هذه احلبوب؛ لثبوت ضررها، ولذلك يف بعض 
بلدان الكفر ال تصرف هذه احلبوب إال بإشراف أطباء وبطريقة مشدد فيها؛ صيانة ألرواح الناس، 

ورة. إذا ثبت بقول األطباء أن محل املرأة فيه وهذا يقوي القول مبنعها إال عند وجود حاالت الضر 
ضرر على اجلنني، أو عليها، أو على اجلنني وعلى املرأة: فحينئذ يرخص، ولكن ينبغي أن يكون 

 بقول من يوثق بقوله، وبشهادة أهل اخلربة.
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ود لوجود مشاغل أو وج -احلالة الثالثة: أن يكون العزل لتخفيٍف عن املرأة يف عبء عليها باحلمل 
: فهذا خالف اأَلوىل، األوىل: صربها واحتساهبا لألجر؛ ألن الشريعة تندب إىل كثرة الولد -رضاعة 

يندب األمة إىل ذلك وإىل التكاثر، وأحل هللا نكاح األربع؛ ملا فيه من  وإىل كثرة  الذرية، والنيب 
ملصلحتها، ولكن الذرية ، فهذا خالف األوىل. فهو إذا أراد أن خيفف عنها تكثري سواد أمة حممد 

، ومن هنا: كان خالف األوىل، ومل يصل إىل احلرام؛ ألنه -دينية ودنيوية وأخروية  -ملصاحل عظيمة 
مل ينزع من قصد سيء، ومل يـُنْب على غرض ممنوع شرًعا، فنقول: إنه خالف األوىل، واألفضل له أن 

 ال يعزل.

حمرم شرًعا وال إشكال، وإذا كان العزل يف احلالة  :-إذا كان العزل خوف الفقر  -يف احلالة األوىل 
الثانية: فإنه قد جيب من باب تعاطي األسباب خوفًا للضرر، ويف احلالة الثالثة: خالف اأَلْوىل. فإذا  
كان يف حالة خالف األْوىل: هل يشرتط أن يستأذن الزوجة؟ لو أن رجاًل مل يرد أن حتمل زوجته؛ 

عليها العبء، وليس هناك ما يدعو إىل وجود ذلك وال وجود ضرر خوفًا عليها ويريد أن خيفف 
عليها، ولكنه أراد أن خيفف عنها وأشفق عليها، ففي هذه احلالة اختلف العلماء، قال بعض 
العلماء: جيب أن يستأذن املرأة "الزوجة"، وأما األمة ال إشكال، لكن العربة بالزوجة، فقالوا: 

كما   -باب ذلك، واألفضل: أن يستأذهنا؛ ألن العزل فيه أذية للمرأة يستأذهنا. ومنهم من قال باستح
، وقد يسبب النفرة بني الزوجني، ومن هنا: يتعاطى األسباب يف قفل -ذكر بعض األئمة رمحهم هللا 

األبواب املفضية حلصول الشقاق ونفرة زوجته منه، ومقصود الشرع: حصول األلفة واحملبة بني 
باملعاشرة باملعروف فيطيب خاطرها.  تأذهنا للعشرة باملعروف، وقد أمر هللا الزوجني، ومن هنا: يس

وإذا ثبتت مشروعية العزل وجوازه: فإنه يرد السؤال عن العوازل اليت حتيط بالعضو، فالعازل الذي 
حييط بالعضو ومينع قذف املين يف الفرج يف حكم العزل، ولكنه إذا تضررت منه املرأة: فإنه ُيكره، 

شى أن املرأة تتعرض للحرام إذا حصلت نفرة؛ ألن إعفافها عن احلرام مقصود شرًعا، فالواجب وخي
على الزوج: أن ينظر إىل األصلح، وإىل ما فيه درء للمفاسد، سواء فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، أو 

لشرعية يتعلق باملرأة نفسها؛ ألن مقصود الشرع هو: حصول اخلري للزوجني، وليست هذه األحكام ا



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                          (439رقم احلديث ) 
 

 
2661 

املقصود منها جمرد حتليل الشيء أو حترميه، وإمنا جاءت حبكم عظيمة، وغايات نبيلة، خاصة فيما 
 يتعلق بالعشرة، فإن الغالب فيه: أن الشريعة حترص على ما حتصل به احملبة واملودة بني الزوجني.


