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 بالخلغة العربيةخلص  امل
 )املمارسات الشاذة والتعسفية يف العالقة اجلنسية بني الزوجني من منظور فقهي(

الممارسفة الجنسفية الشفاذة  لمشفكةة الكبيفر الحجف  عفن الدراسفة تكشف  ذفذ 
والتعسفية ومظاذرذا بين الزوجين والتي تمارس بينهما نتيجة عدة عوامل متعددة ما 

القية و نفسية وبيئية ومجتمعية وثقافية تؤدي إلى ممارستها بين عوامل ذاتية و أخ
بين الزوجين ، كما يهد  البحث إلى بيان الحكف  الشفرعي لمظفاذر ذفذ  الممارسفات 

إذ أن الشفريعة ؛ وجين وأثرذا في العالقة الزوجية الجنسية الشاذة والتعسفية بين الز 
بفين الفزوو وزوجتف  ، حيفث  والعالقفة الجنسفية اإلسالمية ل  تغففل الجانفا الحسفي ،

ذدت الزوجين إلى أقو  السبل التفي تفؤدي حفل الغريفزة والف،فرة ، مفد البعفد عفن كفل 
مظففاذر اىذو واحنحففرا  والتعسفف  ؛ حفاظففا عةففى بقففاو العالقففة الزوجيففة واسففتمرارذا 

 وعد  انكسارذا وذدمها أما  المةذات والشهوات .
 : الكخلمات الدالة 

ة ف عالقة ف جنس ف زوجية ف فموي ف تخفيالت ف ذجفر ممارسات ف شاذة ف تعسفي
 ف عزل . 
 

In the name of of Allah the Merciful 
Summary of research (Abnormal and arbitrary practices in the sexual 
relationship between spouses from a jurisprudential perspective) 
Prepared by: Jamal Mohammed Yousuf Ali - Associate Professor of 
Comparative Jurisprudence at the Faculty of Studies for Girls in 
Sohag. 
Objectives: This study reveals the extent of the prevalence of sexual and 
arbitrary sexual practices and their manifestations between spouses, 
which are exercised between them as a result of several factors between 
psychological, moral, psychological, environmental, social and societal 
factors. The culture leads to exercise between the spouses, and these 
sexual practices are abnormal and arbitrary between the spouses and 
their effect on the marital relationship, as Islamic law did not ignore the 
sensual side, and the sexual relationship between the husband and wife, 
where the couple are doing the roads that lead the instinct and instinct, 
while away From all manifestations of harm and deviation and abuse; 
in order to maintain the survival of the marital relationship and its 
continuation and not break it and destroy it before pleasures and 
desires. 
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 ةـاملقدم

الحمد هلل الذي أعةى كرامة بني اإلنسان، وجعةه  خةففاو  ففي اىر ، كتفا 
عةى نفس  الرحمفة، وأزال عفن النفاس بدينف  كفل كفرا وشمفة، فشفرن لنفا دينفا  قويمفا ، 

اىمفين ،البشفير ،النفذير  عةفى رسفول  والسفال  ستقيما ،والافالةموذفدانا إليف  افرا،ا  
ما  الحكماو ، حذرنا مفن الذي نشر الرحمة والتراح  بين  الناس فكان سيد الرحماو وا 
ل  يترك شيئا  يقرا إلى اهلل ويسعد البشرية إح بين   -نزشات الشي،ان واتبان الهوو 

اففةى اهلل وسففة  وبففارك  –وأمففر بفف ، وح شففيئا  يبعففد عففن اهلل وشففرع  ، إح حففذر عنفف  
والتففابعين ومففن تففبعه  عةيفف  وعةففى الفف  اىخيففار اى،هففار، وأاففحاب  البففررة الكففرا ، 

 . بإحسان إلى يو  الدين
 ،،، وبعد

فففإن الشففريعة اإلسففالمية لفف  تغفففل الجانففا الحسففي ،والعالقففة الجنسففية بففين 
الزوو وزوجت ،حيث ذدت الزوجين إلى أقو  السبل التي تؤدي حل الغريزة والف،رة ، 

يفففاة مفففد البعفففد عفففن كفففل مظفففاذر اىذو واحنحفففرا  ؛ ىن الحيفففاة الزوجيفففة ليسفففت ح
نمففا مقيففدة بكيفيففة وحففدود  فوضففوية ، فهففي فهففي ح تسففير وفففل اىذففواو والرشبففات وا 

مقيففدة بالحففدود الشففرعية وفففل اىوامففر والنففواذي ، فمسففائل الجمففان والمباشففرة بففين 
الففزوجين ح تففت  وفففل اىذففواو واحنحرافففات الشففاذة ،بففل تففت  وفففل اىحكففا  والضففواب، 

 الشرعية.
ن يعفف  اإلنسففان نفسفف  وياففونها عففن الحففرا  ثفف  إنفف  مففن مقااففد النكففا  أ

الافحي  ويقيها موارد الفتنة ،وذلك عفن ،ريفل قضفاو الشفهوة ففي ظفل عقفد الفزواو 
،حيث إن المعاشرة الجنسية من الحقول المشتركة التي أباحها الشرن بفين الفزوجين 
بنفاو  عةففى عقففد الففزواو ،فينبغفي عةيهمففا ممارسففة ذففذا الحفل عففن رضففا و،يففا نفففس 

ا اىمر تقتضي  حسن المعاشرة بالمعرو  بين الزوجين ،ومن شأن  أن يزيد ؛ىن ذذ
 اىلفة بينهما .دوا  في المحبة و 

اففد حففل المعاشففرة الجنسففية بقاسففتعمال  عنففدأحففدذما  تعسفف ولكففن : قففد ي
دون سبا عن المعاشرة الجنسية أحدذما أو من شير قاد ، فيمتند  ،إلحال الضرر
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أن تجبففر الزوجففة عةففى  يس مففن المعقففول والمن،قففلففيأو مبففرر مشففرون ، كمففا أنفف  
،فففاو ظمففأ  حتففى ولففو عةففى  المعاشففرة الجنسففية مففد زوجهففا لمجففرد إرضففاو رشباتفف  وا 

يعاني الرجل مفن أيضا عندما ليس من المعقول و  ي والاحي ،حساا سالمها النفس
يزيحفف  نحففو زوجتفف  حيففث يقهرذففا عةففى عالقففة  أنالقهففر مففن ظففرو  حياتفف  القاسففية 

إلفى شيفر ذلفك  ح ترشبها فيشعر ذفو بالنافر والتفوازن النفسفي المؤقفتذة شاجنسية 
 من ألوان الممارسة الجنسية التعسفية والشاذة .

وشريفزة أودعهفا اهلل  ةبما أن العالقة الزوجيفة بفين الرجفل والمفرأة سفنة إلهيفو 
يشكالن الركيزتين اىساسيتين لهذ  العالقفة لف   حيث  -الذكر واىنثى -في الجنسين

يترك الشفارن الحكفي  ذفذ  العالقفة دون توجيف  وبيفان لمفا يجفا عةفى كفل ،فر  نحفو 
بحيث تستمر ذذ  العالقة وواجبات اآلخر، وما تمةي  ضرورة ذذا احقتران من حقول 

موجات الحياة الاغيرة المةذات والشهوات و وتقاو  الاعاا الدنيوية، وح تتكسر أما  
جيففة ،واىسففرية ،موضففوعا  لفف  قيمتفف  الت،بيقيففة اىمففر الففذي يجعففل ،بيعففة الحيففاة الزو 

 والنظرية في حياتنا اليومية.
ونظففرا ىذميففة ذففذا الموضففون لمففا لفف  مففن اثففار ونتففائ  خ،يففرة عةففى اففعيد 

فوقففد  : أردت أن أسففاذ  بالكتابففة فففي بعفف  قضففايا ومسففائل فقفف  اىسففرة ، اىسففرة
 حت عنوان :و توفيقي  عةى ذذ  القضية ت -تعالى  -اختياري بعون اهلل 

مفففن بفففين الفففزوجين  ةالجنسفففي ممارسفففات الشفففاذة والتعسففففية ففففي العالقفففة) ال
 منظور فقهي (.

 ممارسفةال لمشفكةة الكبيفر الحجف  عفن الدراسفة تكشف  ذفذ  أهداف البحث والدراسـة  
نتيجفة عفدة  تمارس بينهمفاي تبين الزوجين والالشاذة والتعسفية ومظاذرذا  ةالجنسي

وامفل ذاتيفة و أخالقيفة و نفسفية وبيئيفة ومجتمعيفة وثقافيفة عوامل متعددة ما بفين ع
، كمففا يهففد  البحففث إلففى بيففان الحكفف  الشففرعي بففين الففزوجين  اتففؤدي إلففى ممارسففته

لمظاذر ذذ  الممارسات الجنسية الشاذة والتعسفية بين الفزوجين وأثرذفا ففي العالقفة 
المقدسففة بففين الزوجيففة ، كمففا يهففد  البحففث إلففى ضففرورة الحفففاظ عةففى ذففذ  الراب،ففة 

بواسف،ة عفدة وسفائل وقائيفة  محاربة ذفذ  الظفاذرة البغيضفة والتافدي لهفاالزوجين ب
 بالتعاون مد الق،اعات المختةفة في المجتمد .
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ح يكاد يخةو مؤل  من المؤلفات الفقهيفة القديمفة أو الحديثفة مفن السابقة    ةالدراس
ث فففي ثنايففا الكتففا مباحففث أو مسففائل تت،ففرل إلففى ذففذا الموضففون ،ولكففن بعففد البحفف

والمؤلفففات ومففن خففالل شففبكة المعةومففات العالميففة ) اإلنترنففت ( لفف  أقفف  عةففى كتابففة 
سابقة أفردت دراسة ذذا الموضون بشكل مستقل ولكن ذناك دراسات كثيرة تةتقي مفد 
ذذ  الدراسة في موضوعها ،إح أن معظ  ذذ  الدراسات جاوت في اتجاذات ونفواحي 

ن كفان ذنفاك  ،وأخفرو افحية ونفسفية  جتماعية وتربويفة ،متعددة ما بين نواحي ا وا 
مففن لفف  تكففن وافيففة وكافيففة لكففل جوانففا الموضففون إح أنهففا  فقهيففة ، أخففرو دراسففات

كما جاوت ذنا فى ذذا البحفث ،وقفد اسفتفدت كثيفرا مفن   ،الناحية الشرعية والفقهية 
ولكفن ذكرتهفا ففي ونظفرا لكثرتهفا لف  أشفر إلفى أي منهفا ذنفا  ذذ  الدراسات السفابقة ،

 .ثبت المراجد بنهاية البحث 
ة الشفاذة الجنسفي ممارسفةحيث كون ظاذرة ال من البحث مشكةة تبرزمشكخلة البحث   

بين الزوجين ، من اىمور الخااة التي تحدث داخل شر  النفو  المغةقفة والتعسفية 
النفسفي مما تت،ةا جهدا كبيرا لدراستها عةى الاعيد احجتماعي والتربوي والاحي و 

والشففرعي ؛ لمعرفففة أسففبابها واثارذففا والوقففو  عةففى حقيقتها،ووضففد حةففول مناسففبة 
يمكفففن مفففن خاللهفففا معالجفففة ذفففذ  الظفففاذرة البغيضفففة،والتخفي  مفففن اثارذفففا المفففدمرة 

 عةميفة والتادي لها ، اىمر الفذي يسفتةز  مفن الباحفث دراسفة ذفذ  المشفكةة دراسفة

ذفذ  الظفاذرة بأشفكالها المختةففة  مفد يت،فابل فقهفي تافور لوضفد معمقفة تأافيةية
 والمتعددة بين الزوجين .

عند كتابتي في ذذا الموضون أن أتبد -مستعينا باهلل تعالى-حرات منهج البحث   
المنه  العةمي احستقرائي وذلك بتتبد المعةومات المتعةقة بمادة موضون البحفث مفن 

قفار  دون تسفاذل ففي  مظانها ،فتناولت مسائل ذذا البحث بةغة سهةة مفهومفة لكفل
قواعد الةغة العربية،كما اعتمدت عةى المنه  المقارن ففي المسفائل الخالفيفة محفاوح 
جمد اراو العةماو والفقهاو فجعةت اآلراو المتفقة في قول واحفد يجمفد بفين أافحاب  

 .ة،مراعيا في كل ذلك أمانة النقلوحدة الرأي في المسألة الواحد
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موضففون البحففث أن أقسففم  إلففى : مقدمففة ، وتمهيففد، اقتضففت ،بيعففة    خطــة البحــث
 ومبحثين وخاتمة كما يةي :

تحففدثت فيهففا عففن أذميففة موضففون البحففث ،والدراسففة السففابقة    أوالً   املقدمــة
 ومنه  الكتابة في  ،وخ،ت .
ــد   ــا   التمهي ة الشففاذة الجنسففي ممارسففةالبوذففو يففدور حففول التعريفف   ثاني

 ويشتمل عةى م،ةبين : ، ذلك ودوافد بين الزوجين ،والتعسفية 
: مفهففو  الممارسففة الجنسففية الشففاذة والتعسفففية واففورذا فففي  املطخلــا الو 
 ويشتمل عةى فرعين :،  إ،ار العالقة الزوجية
 : مفهو  الممارسة الجنسية الشاذة والتعسفية بين الزوجين. الفرع الو 

ففي العالقفة  : مظاذر واور من الممارسة الشاذة و التعسففية الفرع الثاني
 الجنسية بين الزوجين.
: الفدوافد المؤديفة إلفى الممارسفة الجنسفية الشفاذة والتعسففية  املطخلا الثاني

 في محي، العالقة الزوجية .
الحكففف  الشفففرعي لةممارسفففة الجنسفففية الشفففاذة بفففين  : ثالثـــا   املبحـــث الو 

 الزوجين وأثرذا عةى العالقة الزوجية ، ويشتمل عةى أربعة م،الا :
: حك  إجبار الزوو زوجت  عةى و،ئها في الفرو أثناو الحفي  ملطخلا الو  ا

 أو النفاس.
 : حك  الممارسة الجنسية بو،و الزوجة في الدبر . املطخلا الثاني
: حكف  الممارسفة الجنسفية بفين الفزوجين بواسف،ة المحففزات  املطخلا الثالـث

 لفرون التالية :ويشتمل عةى ا الشاذة التي تهي  الشهوة أثناو المعاشرة ،
 : ممارسة الجنس الفموي بين الزوجين لزيادة المتعة .الفرع الو  

ــاني ــرع الث : تهيففي  الشففهوة بففين الففزوجين مففن خففالل الشففذوذ السففادي  الف
والتخيالت الجنسية و إدخال اىابد في الفدبر أثنفاو المعاشفرة ، ويشفتمل  والمازوكي

 عةى المسائل التالية :
ــةلة الوى هيففي  الشففهوة بففين الففزوجين بالشففذوذ السففادي والمففازوكي : ت املس

 أثناو الممارسة الجنسية .
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: حك  تهيي  الشهوة بين الزوجين أثنفاو المعاشفرة مفن خفالل  املسةلة الثانية
 التخيالت الجنسية مد إنسان أخر .

: تهيي  الشهوة بين الزوجين بإدخال اىابد في الفدبر أثنفاو  املسةلة الثالثة
 كنون من احستمتان . المعاشرة

 : أثر الممارسة الجنسية الشاذة في التفريل بين الزوجين . املطخلا الرابع
التعسف  الجنسفي بفين الفزوجين وأثفر  ففي العالقفة  : رابعا   املبحـث الثـاني

 ويشتمل عةى م،ةبين : ، الزوجية
: الهجففر الجنسففي بففين الففزوجين وأثففر  فففي العالقففة الزوجيففة  املطخلــا الو 

 مل عةى ثالثة فرون:ويشت
 : حك  ذجر الزوجة لزوجها جنسيا واحمتنان عن معاشرت  . الفرع الو 

 : حك  ذجر الزوو لزوجت  جنسيا ،و التمند عن و،ئها . الفرع الثاني
 الجنسي في التفريل بين الزوجين ،ويشتمل عةى مسألتين: أثر الهجر: الفرع الثالث
بفين الفزوجين إلفي القضفاو بسفبا ذجفر : مدو حاجفة التفريفل  املسةلة الوى

 الزوجة جنسيا ،وعد  و،ئها ،أو ،القها .
ــة ــةلة الثاني : الوافف  الشففرعي لةتفريففل بففين الففزوجين بسففبا الهجففر  املس

 الجنسي لةزوجة .
: التعس  في حل اإلنجاا عن ،ريفل العفزل أو منفد الحمفل  املطخلا الثاني

 عةى ثالثة فرون : بوسيةة معينة وأثر  في العالقة الزوجية ويشتمل
: التمنفد عففن الحمففل و اإلنجفاا بواسفف،ة العفزل أو شيففر  لوجففود الفــرع الو  

 .تقتضي منع  أسباا شرعية
: حك  مند الحمل واإلنجفاا بفين الفزوجين برشبفة أحفدذما دون  الفرع الثاني

 رضا اآلخر  بواس،ة العزل دون سبا يقتضي ذلك .
 بسبا العزل رشبة في عد  اإلنجاا . ن الزوجينفل بيف: التفري الفرع الثالث

وتشتمل عةى أذ  النتائ  ،والتوايات التي توافةت إليهفا    خامسا   اخلامتة
 في ذذا البحث .
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 التمهيد
 ة الشاذة اجلنسي مارسةاملبوهو يدور حو  التعريف 

 هاودوافع بني الزوجني ،والتعسفية 
 ويشتمل عةى م،ةبين :

ــا الو  الجنسففية الشففاذة والتعسفففية واففورذا فففي : مفهففو  الممارسففة  املطخل
 . إ،ار العالقة الزوجية
: الفدوافد المؤديفة إلفى الممارسفة الجنسفية الشفاذة والتعسففية  املطخلا الثاني

 في محي، العالقة الزوجية .
 املطخلا الو 

 ة الشاذة والتعسفيةاجلنسي مارسةمفهوم امل  
 يف إطار العالقة الزوجيةوصورها  
 ن :ويشتمل عةى فرعي

 : مفهو  الممارسة الجنسية الشاذة والتعسفية بين الزوجين. الفرع الو 
: مظفاذر وافور مفن الممارسفة الشفاذة والتعسففية ففي العالقفة  الفرع الثاني

 الجنسية بين الزوجين.
 الفرع الو  

 بني الزوجنية الشاذة والتعسفية اجلنسي مارسةمفهوم امل 
 بففين الففزوجينة الشففاذة والتعسفففية نسففيالج ممارسففةنتعففر  عةففى مفهففو  ال يلكفف

اىجفزاو أو المففردات التفي يتكفون منهفا ذفذا ،ففال بفد مفن بيفان مفدلول  يكما،ة  عةمف
 ا يةي:فك كمفوذلالتعس (  -الشاذ  –ممارسة ، الجنسية الالما،ة   وذي )

عففال  الممارسففة فففي الةغففة : ماففدر لةفعففل مففارس ، بمعنففى : أوال   تعريــف املمارســة  
س العمفل ،أي : باشفر  أي : عالجف  ،و مفار الشفيو مراسفا  مفارسسس يقال :  باشرو  وزاول
ه،أي :  ُممسارسسسة   ومارس اىمور واىعمال وزاول   لسه اعسالسجس  ا  .وزساوس
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وح يخفففرو معناذفففا ففففي احاففف،ال  عفففن المعنفففى الةغفففوي ، فالممارسفففة تعنفففي: 
 .(1)المباشرة ، والمزاولة والمعالجة لألمور واىعمال 

 انيا   تعريف اجلنسية  ث
، وذففو ي،ةففل فففي عففر  أذففل الةغففة عةففى النففون  الجنسففية نسففبة إلففى الجففنس

 . من كل شيووالضرا  واىال
ح يكففون بففين أفففراد  تفففاوت فففاح   : مففا عةففى فففي اافف،ال  الفقهففاو ي،ةففلو 

 .بالنسبة لةفرد المقاود من 
  بفاىنوان : مفا يفدل عةفى كثيفرين مختةففين عةفى وي،ةل في ااف،ال  المنا،قفة

 . فهو أع  من النون، فالحيوان جنس واإلنسان نون
: أحفد شف،ري اىحيفاو المتعضفية مميفزا ي،ةفل الجفنس عةفى  وففي عةف  اىحيفاو
نون من اىنوان وبخااة النون البشري جنس يناظر  جنس كل بالذكورة أو اىنوثة فذكر 

 . اإلناث
واىنثى وذذا المعنفى ر عةى اتاال شهواني بين الذكالجنس أيضا : ي،ةل  كما
 .(2) ذو المراد ذنا

 ثالثا   تعريف الشاذ  
شذ الرجل : إذا انفرد عفن أافحاب  أو بمعنى المنفرد تقول :  : في الةغة اذالش
 خففرو عففن القاعففدة وخففال  القيففاس،أي :شففذ عففن الجماعففة والكففال   : ويقففال،خففالفه  
 : من الناسالشاذ لجماعة ، و عن شير   أو الخارو عن ا الشاذ : المنفرد، ف واىاول

                                           
بيففروت ،وتففاو العففروس لةزبيففدي  -، : دار اففادر 6/215ظففر : لسففان العففرا حبففن منظففور ( ين1)

ادار : مجمد الةغة العربية ،  - 2/863،والمعج  الوسي،  ، : دار الهداية 16/500 تحقيل وا 
 : دار الدعوة لة،باعة والنشر .

تحقيفل:  - 107/،والتعريففات لةجرجفاني  6/43،ولسفان العفرا 1/140( ينظر : المعجف  الوسفي، 2)
ذففف ( والتوقيفف  عةففى 1405بيففروت ال،بعففة اىولففى )  -إبففراذي  اىبيففاري ، : دار الكتففاا العربففي 

تحقيففل : د/ محمففد رضففوان الدايففة ، : دار الفكففر  بيففروت  -256مهمففات التعففاري  لةمنففاوي /
 ذف  (.1410)
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 .(1)فهو شاذ ومخال  منفرد نادر و وكذا كل شيو ، خال  السوي 
 وأمففا تعريفف  الشففاذ فففي احافف،ال  : فإنفف  ح يخففرو فففي مضففمون  ومعنففا  عففن

 . المعنى الةغوي
: مفا خفال  القاعفدة أو القيفاس مفن شيفر عند أذل الةغة ذفو  كال الفي  الشاذف

 .(2) رت كث وأ  نظر إلى قةة وجود
 : القول الذي خال  في  ااحب  أقوال سائر الفقهاو.عند الفقهاو  القول الشاذو        
 الحديث الذي خال  راوي  الثقة سائر والحديث الشاذ عند المحدثين ذو :        

 .(3)ل   الرواة الثقاة في روايت 
 مففا خففال ومففن ثفف  يمكففن تعريفف  الشففاذ اافف،الحا عةففى وجفف  العمففو  بأنفف  : 

سفواو  كثرتف  وأ  من شير نظر إلى قةة وجود المألو  أوانحر  عنالقاعدة أو القياس 
 .(4)أكان قوح أ  فعال 

 رابعا   تعريف التعسف   
الفعفل عسف  بمعنفى : ظةف  أو تعنفت تقفول :  : مافدر مفن التعس  ففي الةغفة

 وح عة   شير عةى السير  :ظةم  ،كما يراد بالتعس    :عسفا  ، أي فالنا   عس  فالن
 .(5)أثر وح ذداية 

ففي كتفا الفقف   الفقهفاو لسفان عةفى يفرد : فإنف  لف  أما التعس  في احاف،ال 
 .القانون فقهاو يستعمة  تعبير ذو إنما و ،)تعس (كةمة  اإلسالمي

                                           
يل بن أحمفد الفراذيفدي ،وكتاا العين لةخة1/476،والمعج  الوسي،  6/494( ينظر : لسان العرا 1)

 تحقيل د : مهدي المخزومي ،ود: إبراذي  السامرائي، ، : دار ومكتبة الهالل .  -6/215
 . 421والتوقي  عةى مهمات التعاري  لةمناوي / 164( ينظر : التعريفات لةجرجاني /2)
 -روت ، : دار النفففائس بيفف 255( ينظففر : معجفف  لغففة الفقهففاو لةففدكتور : محمففد رواس قةعجففي /3)

رشفففاد الفحفففول لةشفففوكاني 1985 -ذفففف 1405لبنفففان ، ال،بعفففة احولفففى: ) ، : دار  1/234  (،وا 
  ( ،والمستافففففى فففففي عةفففف  اىاففففول 1999 -ذففففف 1419الكتففففاا العربففففي ، ال،بعففففة اىولففففى )

بيفروت ال،بعفة  -، : دار الكتا العةميفة  -تحقيل:محمد عبد السال  عبد الشافي -147لةغزالي/
 (.ذف1413اىولى ) 

 ( ينظر : المراجد السابقة .4)
ومختفففار الافففحا   ومفففا بعفففدذا ، ، 2/600والمعجففف  الوسفففي،  ،9/285( ينظفففر : لسفففان العفففرا 5)

  (.1995 -ذف  1415بيروت) -، : مكتبة لبنان ناشرون  - 467لةرازي/
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 الكتفا ففي فهو موجفود اإلسالمي ، الفق  عن شريبا   ليس أن لفظ التعس  إحا 
، فقد استعمة  الفقهاو  العار في ذذا عةي  متعار ال بالما،ة  ليس ولكن الفقهية ،

 لكفن التعسف  ، و عةفى الفقف  لةدحلفة مختة  أبفواا في كتاباته  في -اهلل  رحمه  -
  مختةفة ، كةفظ التعنت واحستعمال ألفاظ أو مسميات أخرو تحت

 .(1)بالغير  المذمو  ،واإلضرار
 تافر  الشفارن ففي دقاف وقفد عرفف  أحفد العةمفاو المحفدثين بأنف  : مناقضفة

 .(2)اىال  بحسا شرعا   في  مأذون
 مناقضة قاد بفعة  إذا قاد متعسفا ، يكون اإلنسان أن لنا : يتبين ذلك ومن

 إلى العمل ذلك ب  ويؤدي باآلخرين، يةحل الضرر وج  عةى حق  يستعمل بأن الشارن
 الشارن . قاد مخالفة

ن : الممارسففة ،والجففنس : فإنفف  مففن خففالل المعففاني السففابقة لكففل مففومففن ثفف  
 .والشاذ ، والتعس 

بففين الففزوجين والتعسفففية  ية الشففاذةالجنسفف ممارسففةيمكففن تعريفف  البوجفف  عففا  
 : ما يةيكما،ة  عةمي ببوج  خاص 

ة وح فففففاحتاففال الجنسفففي بفففين الففزوجين ومباشفففرة الجمفففان ب،ريقففة شيفففر مألوف
ال حفل الجمفان المفأذون معهودة في الشرن بل مغفايرة لةف،فرة السفوية،أو إسفاوة اسفتعم

 بأحد الزوجين . جسماني أو نفسي ضررفي  شرعا أو احمتنان عن  مما يترتا عةي  
 الفرع الثاني

 الشاذة و التعسفية مارسةملامظاهر وصور من 
                                           

، :  5/368، : دار الفكفر ،وتبيفين الحقفائل لةزيةعفي  6/302( ينظر : رد المحتار حبن عابفدين 1)
، : دار الكتفا العةميفة وبةغفة  1/522دار المعرفة ،ودرر الحكا  شر  مجةة اىحكا  لعةي حيفدر 

تحقيفل : محمفد عبفد السفال  شفاذين ،: دار  - 4/287خ الافاوي فك لةشيفرا المسالفك ىقفالسال
  (،وأسنى الم،الا في شفر  رو  ال،الفا لزكريفا 1995 -ذف 1415الكتا العةمية ، بيروت ) 

بيفروت  - دار الكتفا العةميفة : ، ، محمد تامر محمد /تحقيل د  - 4/331،و2/103ناارياى 
، : دار  2/88ي المحتففاو لةخ،يففا الشففربيني فومغنفف  (2000– فذفف 1422ال،بعففة: اىولففى : ) 

 الفكر .
،:  91( ينظر : نظرية التعس  في استعمال الحل في الفق  اإلسفالمي لةفدكتور : فتحفي الفدريني /2)

   (. 2008ذف  1429ة الرسالة ) م،بع
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 بني الزوجني ةاجلنسييف العالقة 
أخفففذ أحفففد اىشفففكال أو تبفففين الفففزوجين الشفففاذة والتعسففففية  ةالجنسفففي ممارسفففةال
 تالية :المظاذر ال

 ن الزوجين من أذ  اورذا ما يةي :فاذة بيفالش ةفالجنسي ةفممارسةة لففبالنسب
أو حيضها ففي الففرو إجبار الزوو زوجت  عةى الممارسة الجنسية في أوقات مرضها  -

 أو و،ئها في الدبر .
عةى اإلذعان  ذالقيا  بأفعال جنسية مذلة أثناو الجمان أو بإجبار الزوو زوجت  بادفد  -
التي ح تقبةها النفوس السةيمة وال،بان المستقيمة م،الب  وممارسات  الجنسية الشاذة ل
 .(1)أو حدوث تةك الممارسة برضا ال،رفين  ،

 الهجر الجنسي بين الزوجين : التعسفية  ةالجنسي ممارسةومن مظاذر ال
يا أو ذجفر الفزوو لزوجتف  جنسف، هجر الزوجة لزوجها جنسيا واحمتنان عفن معاشفرت  ك

عففن  أو التمنففد عففن اإلنجففاا منهففامففن شيففر سففبا مشففرون ، واحمتنففان عففن معاشففرتها 
دون مبفرر شفرعي يقتضفي ،ريل العزل أو مند الحمل بإحدو وسائة  مفن جهفة المفرأة 

كمففا نتعففر  عةففى تةففك المظففاذر ومففا يتفففرن عنهففا باستفاضففة فففي موضففع  مففن ،   ذلففك
 البحث .

                                           
 إسفماعيل إجفالل لةفدكتورة : -نقفدي تحةيفل  -العربفي المجتمفد ففي اىسفرو ( ينظفر : العنف 1)

 عفدنان نهفى اإلسفالمية لةفدكتورة : والشفريعة الدوليفة اإلعالنات اىسري بين ،والعن 124حةمي/
كتور : جبفففرين عةفففي ،ومفففا بعفففدذا ،والعنففف  اىسفففري خفففالل مراحفففل الحيفففاة لةفففد 29القفففا،رجي /

الدراسفات  إافدار مركفز –14،والعن  العائةي لةدكتور : ما،فى عمر التيفر / 67، 61الجبرين/
   (.1997ذف 1418والبحوث بجامعة ناي  العربية لةعةو  اىمنية بالريا  ،ال،بعة اىولى )
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 املطخلا الثاني 
 ة الشاذة والتعسفية اجلنسي مارسة املالدوافع املؤدية إى 

 يف حميط العالقة الزوجية
المعاشفرة الجنسفية بفين الفزوجين ب،ريقفة عدة عوامل متعفددة تفؤدي إلفى  توجد  

ما بين عوامل ذاتية و نفسفية و أخالقيفة وبيئيفة ومجتمعيفة و ثقافيفة شاذة أو متعسفة 
 ومجمل ذذ  العوامل عةى النحوالتالي :

بفأداا وضفواب، المعاشفرة  تحةيوازن الديني واىخالقي وعد  ال: ضع  ال أوال
إن شيففاا التقففدير واححتففرا  المتبففادل بففين الففزوجين وشيففاا  الجنسففية بففين الففزوجين :
ومبادئف  تجعفل المفرو ح ينظفر إح إلفى مافالح   المجتمفد قفي  مراقبة اهلل تعالى ومناكفة

، لفذلك  مباحفة كانفت أو محرمفة  الشخاية التي يريد تحايةها بشتى الوسائل وال،رل
كان النظر إلى الماال  الشخاية عةى حساا ماال  اىسرة ،ريق فا مفضفي ا ح محالفة 

 .بين الزوجين ممارسة الجنسية ب،ريقة متعسفة أو شاذة إلى ال
الحني   اإلسالمي الدين لحقيقة الوعي وعد  النفوس في الديني الوازن فضع 

والرحمة والتعامل بالرفل والةفين واحلتفزا  بفأداا  الرأفة ةىع تحث وتعاليم  السمحة التي
 عن البعد أن كما بين الزوجين ،ساوة المعامةة الجنسية إل سببا   المعاشرة الجنسية كان

إلفى  باإلنسفان يفؤدي مهف  سفبا ذفو السفوو، رففال ومالزمفة الافال ، أذفل مافاحبة
 ،اعة عةى اإلنسان تساعد الاال  أذل مااحبة ىن الاحي  ؛ المسار عن احنحرا 

 واآلخرة  الدنيا في تعالى،وتحقل ل  النفد اهلل
 .(1)بخال  مااحبة أذل السوو 

 والمسكرات ونحوذا : المخدرات تعا،ي ثانيا  
دمانهفا يعتبفر سفببا رئيسفيا ففي ارتكفاا العنف   إن تعا،ي المخفدرات والكحفول وا 

ساوة المعامةة الجنسية الجنسي  حسفتقرار  تهديفد أكبفر خدرات ذيبين الزوجين ، فالموا 
فةقفد أثبتفت   أشفكال  بشفتى بفين الفزوجين لةعنف  رئيسفي ،وذي سبا واستمرارذا اىسرة

أساسفي   أن إدمان المخدرات والمسفكرات سفبا ، الدراسات التي تهت  بالسةوك العدواني

                                           
:  لةفدكتور،والافحة والعنف  14( ينظفر : أسفباا العنف  اىسفري ودوافعف  لةشفيخ : محمفد حسفين /1)

،وما بعدذا ،والعن  اىسري خالل مراحل الحياة لةفدكتور : جبفرين عةفي  35زيتون / عرفات منذر
 ،وما بعدذا . 81الجبرين /
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حيفث يفؤثر الكحفول عةفى ، اىشفخاص المفدمنين  لفدو واإلجرامفي العفدواني السفةوك ففي
رة والتركيز،وعففد  فهففاز العاففبي لننسففان ،وربمففا ياففل بفف  اىمففر إلففى فقففدان السي،ففالج

ة من  في الوقت الذي ح يكون فاإلدراك بشكل جيد ،ويكون الةجوو إلي العن  أكثر سهول
 .(1)في  الشخص تحت تأثير اإلدمان والتعا،ي 

ا فبففبففين الففزوجين بسالشففاذة والضففارة تحففدث  جنسففيةممارسففة الالأكثر اففور ففف  
وح  حيففث يكففون الرجففال فففي مرحةففة مففن عففد  التمييففز الواضفف  ، التعففا،ي واإلدمففان ،

يحترمففون ظفففرو  الزوجففة أو تمنفففد المففرأة ،ففففالكثير مففن الرجفففال يةجففأون إلفففى العنففف  
ان فالجنس بكل أشكال  عن ،ريل اىسفاليا المشفروعة أو الممنوعفة ففي إشبفوممارسة 

 ،أو مفففد شيفففر الزوجفففة بشفففكل عفففا  رشبفففاته  الجنسفففية مفففد زوجفففاته  بشفففكل خفففاص 
 .(2)درات فر  عندما يكون تحت تأثير المنش،ات والمسكرات والمخفوالتح اا ،فكاحشتا

 الفقر العا،فى :الحرمان و : معاناة الشخص من اإلحبا، نتيجة  ثالثا
أشةا الحفاحت نجفد أن الفقفر العفا،في تتضفافر معف  أنفوان أخفرو  حيث إن  في

ممارسفة الجنسفية بافورذا الشفاذة قافي والروحي لكي ينفت  ذفذ  الالفكري والثالفقر من 
 بين الزوجين. التعسفية أو

قففد يةجففأ الففزوو إلففى سففةوك العنفف  الجنسففي مففد زوجتفف  رشبففة منفف  فففي إثبففات ف
زي  ذفذا القهفر نحفو الحةقفة يفرجولت  التي ربمفا تكفون قفد عانفت قهفر ا مفن قفوو أخفرو ف

الذي يعاني من الفقر العا،في  محب،الزوو ال ذذاربما فاىضع  في نظر  وذي زوجت ، 
ح يشعر بكرامت  وح برجولتف ، فيحفول كفل ذفذ  المشفاعر  نتيجة ضغو، الحياة أو العمل

ذحل لزوجت  عة  أن يتخةص من تةك المشفاعر ويثبفت لنفسف   السةبية إلى ،اقة قهر وا 
 ولها أن  مازال رجال  وأن  مازال مسي،را وقادر ا وقويا  .

فيشفعر ذفو ب،ريقفة شفاذة أو متعسففة عةفى عالقفة جنسفية زوجتف   هفرحيث يق
بالنافر والتفوازن النفسففي المؤقفت الففذي يغريف  بمعففاودة السفةوك ىنفف  الوسفيةة الوحيففدة 
التفي يشففعر فيهففا بكينونتفف  الذكوريففة والرجوليففة ،ومفن ثفف  تتحففول العالقففة الجنسففية بففين 

                                           
اىسفري  ،والعنف  78( ينظر : العن  اىسري خالل مراحل الحيفاة لةفدكتور : جبفرين عةفي الجبفرين/1)

،والاحة والعن  37القا،رجي/ عدنان نهى ة :اإلسالمية لةدكتور  والشريعة الدولية اإلعالنات بين
 .35زيتون / عرفات : منذر لةدكتور

 . 78( ينظر : العن  اىسري خالل مراحل الحياة لةدكتور : جبرين عةي الجبرين /2)
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العن  في القسوة و اعر البدائية من الزوجين إلى عالقة جسدية بدائية تتبدو فيها المش
فمعانفاة الشفخص مفن اإلحبفا، تعتبفر مفن أذف  العوامفل احجتماعيفة التفي ، أكثر اورذا 
  وففي مثفل ذفذ  الظفرو  فالعن  ومن  العنف  الجنسفي مفد زوجتفالتعس  و تدفع  نحو 

 ، نجد أن الفراة  عا،فيالتي يسود فيها الفقر ال
 .(1)عسفة أو شاذة بين الزوجين ممارسة الجنسة ب،ريقة متمهيأة لة

العنف   عةفى تشفجد مشفاذد مفن اإلعفال  وسفائل تعرضف  بمفا : التفأثر رابعـا
 :بين الزوجين  و إساوة المعامةة الجنسية الجنسي

العنف  ومنف  العنف   فثقاففة النفاس، ففي كبيفرا تفأثيرا يفؤثران واإلعال  الثقافة إن
 ما قرأ أو از،فالتةف في شاذد  ما ديقو  بتقةي حيث الشخص، مد وتت،ور تنمو الجنسي

 بسفبا الواقفد أر  عةفى حافةت قاة مأساوية من فك  والمجالت، القاص في عن 
 احسفتعمال وذلك بسبا اوفالنس من كثير في حل ارتكبت جرائ  من وك  المشاذد، ذذ 

 التي تنشر اإلنترنت، وشبكة متةفزة مح،ات من أيدينا بين المتاحة لةتكنولوجيا الخا،ئ
 ومظاذر ساخنة مشاذد من المهالك يورد الذي الثقافة،والبذيو من المفيد ،ياتها بين

 .(2)عري وابتذال 
 وبفين الجريمة نسبة ارتفان بين عالقة والدراسات بأن  توجد اىبحاث دلت كما

  كبير دور والثقافة احجتماعي فةنعال  التعة  عمال  بنظرية التةفازي العن 
ساوة المعامةة الجنسية عن ال ظاذرة انتشار في  .(3)بين الزوجين  وا 

                                           
 . 36زيتون/ عرفات : منذر   لةدكتورفة والعنفوالاح ، 84ل/فد السابفر : المرجف( ينظ1)
 المجتمفد ففي اىسفرو ،والعنف 13ري ودوافع  لةشيخ : محمد حسين /( ينظر : أسباا العن  اىس2)

 .142حةمي/ إسماعيل إجالل لةدكتورة : -نقدي تحةيل  -العربي
ال،يبفة  الكةمفة ، : دار 129كجفك / لمفروان والتةيفزيفون الفيفديو أمفا  المسفةمة ( ينظفر : اىسفرة3)

ىسفري ففي ظفل العولمفة لةفدكتور:  ( ،والعنف  ا1986 ذففف ف1407اىولفى )  ال،بعفة ، بالقفاذرة
 الدوليفة اإلعالنفات اىسفري بفين ،والعنف  38عباس أبو شامة ،والدكتور : محمد أمين البشري /

 . 38القا،رجي / عدنان نهى اإلسالمية لةدكتورة : والشريعة
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 املبحث الو          

  بني الزوجنيالشاذة  ةاجلنسي ممارسةاحلكم الشرعي لخل
 وأثرها عخلى العالقة الزوجية

لفف  تغفففل الشففريعة اإلسففالمية الجانففا الحسففي ،والعالقففة الجنسففية بففين الففزوو 
تفؤدي حفل الغريفزة والف،فرة، مفد وزوجت  ، حيفث ذفدت الفزوجين إلفى أقفو  السفبل التفي 

 بفين الفزوجين ةممارسة الجنسفيالح شك أن ، و  البعد عن كل مظاذر اىذو واحنحرا 
عفدة افور ومظفاذر وأشفكال متعفددة ومفن ثف  : ففإن الحكف  الشفرعي  الهفب،ريقة شفاذة 

 بين الزوجين ، ينتظ  في الم،الا التالية :ممارسة الجنسية الشاذة ةل
كفف  إجبففار الففزوو زوجتفف  عةففى و،ئهففا فففي الفففرو أثنففاو الحففي  أو : حاملطخلــا الو  

 النفاس.
 : حك  الممارسة الجنسية بو،و الزوجة في الدبر . املطخلا الثاني

: حكف  الممارسففة الجنسففية بففين الفزوجين بواسفف،ة المحفففزات الشففاذة  املطخلــا الثالــث
 .التي تهي  الشهوة أثناو المعاشرة 

 ة الجنسية الشاذة في التفريل بين الزوجين .: أثر الممارس املطخلا الرابع
 الو   املطخلا

 أو النفاس حكم إجبار الزوج زوجته عخلى وطئها يف الفرج أثناء احليض  
 ح شفك أن ممارسففة و،و الزوجفة فففي فرجهفا أثنففاو حيضفها مظهففر مفن مظففاذر

ال يافف  لةففزوو أن يجففامد زوجتفف  الحففائ  فففي فرجهففا فففو الشففذوذ الجنسففي  نحففرا اح 
رت من  الشريعة اإلسالمية ،كما جاو ذذا النهفي ففي قولف  ذفهذا مما ح او حيضها ،أثن
َحففيَ  وسح  – ففاوس َفففي اَلمس َحففيَ  ُقففَل ُذففوس أسذو  فسففاَعتسَزُلوا النمسس ففَن اَلمس يسَسففأسلونسكس عس تعففالى : ) وس

َيفُث  تاى يسَ،ُهَرنس فسَإذسا تس،سهاَرنس فسَأُتوُذنا َمَن حس ُبوُذنا حس ُكُ  الةافُ  َإنا الةاف س ُيَحفات التافوااَبينس تسَقرس فرس أسمس
ُيَحففات اَلُمتس،سهمففَرينس (   (عنففدما سففأل  أاففحاب  عففن حكفف  المففرأة الحففائ  وقولفف  ) ، (1)وس

 .(2)حيث قال : ) اانعوا كل شيو إح النكا  (
                                           

 ( من سورة البقرة .222( من اآلية رق  ) 1)
 رضففففي اهلل  -أحمففففد مففففن حففففديث أنففففس ( جففففزو مففففن حففففديث اففففحي  ،روا  اإلمففففا  مسففففة  ،واإلمففففا 2)

ونص الحديث : ) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ففيه  لف  يؤاكةوذفا ولف  يجفامعوذن ففي  -عن  
(النبي ،فأنزل اهلل تعالى } ويسفألونك عفن المحفي  قفل ذفو أذو البيوت ،فسأل أاحاا النبي )
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ومن ثف  : فإنف  يحفر  عةفى الفزوو أن ي،فأ زوجتف  ففي فرجهفا ففي مفدة حيضفها 
 . (1) ،وذلك باتفال الفقهاوفترة النفاس  وكذلك في

أو قبففل أن ولففو بحائففل  ىن الففزوو إذا باشففر زوجتفف  وذففي حففائ  فففي فرجهففا ،
فإن  يكون مخالفا لةتعالي  اإلسالمية التي جاوت بها الشريعة  ،تنتهي مدة من النفاس 

 ، اإلسفالمية الغفراو ،ومففن ثف  : فففإن فعةف  ذففذا يواف  بأنفف  مفن قبيففل الشفذوذ الجنسففي
وقد اعتبر  بع  الفقهاو  وتنأو عن  النفوس الاحيحة ، الذي تأبا  ال،بان السةيمة ،

كبيرة مفن الكبفائر إن كفان الفزوو عامفدا مختفارا عالمفا بالحرمفة ح جفاذال ،أو مكرذفا ،أو 
 .(2)ناسيا ، فتةزم  التوبة ،واحستغفار 

التعفدي عةفى  ومن ث  : فإن  يحر  عةى ذذا الزوو ذذا التار  ؛ لمفا فيف  مفن
حيث توجد  ،وأيضا التعدي عةى حل زوجت  الحائ  واإلضرار بها –تعالى  –حدود اهلل 

فضففال عففن   د عاقبتهفافعفدة أضففرار تةحففل بالزوجفة عنففد جماعهففا أثنفاو الحففي  ح تحمفف
 رار ما يةي :فذ  اىضفن ذفوم، اىضرار الخ،يرة التي يااا بها الزوو 

                                                                                                           
(: ااففنعوا كففل شففيو إح ) فففاعتزلوا النسففاو فففي المحففي  إلففى اخففر اآليففة ا ، فقففال رسففول اهلل

النكا  ،فبةغ ذلك اليهود ،فقالوا : ما يريد ذذا الرجل أن يدن من أمرنا شيئا ،إح خالفنا في  ،فجاو 
أسيد بن حضير وعباد بن بشر ،فقاح : يا رسول اهلل إن اليهود تقفول : كفذا وكفذا ،أففال نجفامعهن 

هما فخرجا فاستقبةهما ذدية من لفبن إلفى (؛ حتى ظننا أن قد وجد عةي؟ فتغير وج  رسول اهلل )
كتففاا  -(، فأرسففل فففي اثارذمففا فسففقاذما ،فعرفففا أن لفف  يجففد عةيهمففا ( اففحي  مسففة   النبففي )

(،ومسفند اإلمفا  302  ) 1/246الحي  ،باا جواز شسل رأس زوجها وترجية  و،هفارة سفؤرذا 
 ( ، : مؤسسة قر،بة بالقاذرة .12376  ) 3/132أحمد 

بيفروت  –،ومفا بعفدذا ، : دار الكتفا العةميفة  1/31ختيار لتعةيل المختار حبفن مفودود ( ينظر: اح1)
، : دار  1/39، : دار الفكر،والفتففففاوو الهنديففففة  1/640والبنايففففة فففففي شففففر  الهدايففففة لةعينففففي 
، : دار إحيفاو التفراث العربفى بيفروت وتبيفين الحقفائل  1/80الفكر،ومجمد اىنهفر لفداماد أفنفدي 

،ومفففا بعفففدذا ، : دار الكتفففاا اإلسفففالمى ،وحاشفففية الدسفففوقي والشفففر   1/57بي وحاشفففية الشفففة
،وفففت  المعفففين 1/110،ومغنفففي المحتففاو  1/58،واى   1/49،وبدايففة المجتهففد  1/867الكبيففر

،والمحةفففى 1/198،وكشفففا  القنفففان 384، 1/347، : دار الفكفففر ،والمغنفففي  1/70لةمةيبفففاري 
،وشففر  كتففاا  1/80،ومففا بعففدذا ،وشففرائد اإلسففال  1/137،ومففا بعففدذا ،والبحففر الزخففار 2/176

 . 1/350النيل 
 .  1/110،ومغني المحتاو  1/80،ومجمد اىنهر  1/31( ينظر: احختيار لتعةيل المختار 2)
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نساو تااا بحالة من الكآبة والضيل والتفوتر : قد ثبت عةميا أن معظ  الأوال 
أثناو الحي  ،وخااة عند بدايت  ،وتكون المرأة عادة متقةبة المزاو وسريعة احذتيفاو 

وتافاا باضف،رابات عافبية ونفسفية ، كمفا أن  ، ،وقةيةة اححتمال ،وشديدة الحساسية
أن جسفمها تفب،و كمفا  وففي أدنفي مسفتوياتها، حالتها العقةية والفكرية تكفون محفدودة ،

ممففا يسففبا شففعورذا بالدوخففة ،والفتففور  وي فحركتفف  ،فضففال عففن انخفففا  ضففغ،ها الدمفف
فتفففرك جماعهفففا فيففف  احتفففرا   ، والكسفففل ،وعفففادة تكفففون كارذفففة لةجمفففان ففففي ذفففذ  الفتفففرة

 .(1)لمشاعرذا وظروفها 
ــ
ً
: إن جمففان الزوجففة أثنففاو الحففي  يترتففا عةيفف  حففدوث التهابففات ضففارة  اثاني
و فذفف فإدخففال القضففيا داخففل الفففرو أثنففاو الحففي   ي والتناسففةي لةمففرأة ؛بالجهففاز البففول

إدخال لةميكروبات في وقت ح تست،يد في  أجهزة الدفان مقاومة وجود الد  ففي المهبفل 
والرح  ، مما يساعد عةى نمو ذذ  البكتريا والميكروبات ، حيث يوجد عةى جةد العضفو 

ر المفرأة ثبفت أن اإلففراز الحمضفي لةمهبفل الذكري ميكروبات عديدة ،ولكفن ففي فتفرة ،هف
وذفذا ح  ، والم،هرة يعمل كالذمفا بشفكل جيفد ،ممفا يقتفل ذفذ  الميكروبفات أثنفاو ال،هفر

 .(2)اجزة عن القيا  بوظيفتهاىن حركة الدفان تكون مشةولة وع يتحقل أثناو الحي  ؛
 
ً
دخفول وقفد تكفون سفببا ففي  : تحدث تسةخات شير مرئية أثناو الجمان ،ا ثالث

نظففرا لشففدة احتقففان المبففي   الميكروبففات المسففببة لاللتهابففات داخففل الففرح  والمهبففل ؛
 ومففن ثفف  : فففإن احلتهابففات تمتففد لتاففل إلففى قنففاتي فففالوا  والففرح  فففي فتففرة الحففي  ،

مما يؤدي  فتعمل عةى انسدادذما ،أو تؤثر عةى دفد البويضة من المبي  إلى الرح  ،
الل؛ ىن  يؤدي فى اإل،فوذو أخ،ر أنوان الحمل عة الرح  ،أو الحمل خارو  إلى العق  ،

                                           
،ومفا بعفدذا ، : الفدار 100( ينظر: خةل اإلنسان بفين ال،فا والقفران لةفدكتور : محمفد عةفي البفار/1)

  ( ،واإلسففال  والحيففاة الزوجيففة الجنسففية 1999ذففف 1420) السففعودية ،ال،بعففة الحاديففة عشففر 
 ،وما بعدذا ، : عال  الكتا بالقاذرة .136لةدكتور : أحمد شوقي الفنجري /

( ينظر: المرجعان السابقان ،وأيضا : موسوعة اإلعجاز العةمي في الحديث النبوي لةفدكتور : أحمفد 2)
  ( ،ومففنه  القففران فففي تهففذيا 2003) ، : نهضففة ماففر ،ال،بعففة اىولفى  111شفوقي إبففراذي /

،وما بعفدذا ، : 33الغريزة الجنسية ،وتحري  الخمر والمخدرات لةدكتور : شحاتة حسيا الفيومي/
  (.1989/ذف1409دار ال،باعة المحمدية باىزذر،ال،بعة اىولى )
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ن ل  تدرك المرأة في الحال بفإجراو جراحفة عاجةفة ،فإنهفا مفن  إلى انفجار قناة الرح  ، وا 
 .(1)شير شك تالقي مايرذا 

ــا  : إن عضففو التناسففل مففن الزوجففة أثنففاو جماعهففا حالففة حيضففها يكففون رابع
 ، فإذا أزع  كان إزعاجا  في وقت اشتغال  بعمل ا  إلى إيجاد القوة التناسةيةفمتهيئ

 .(2)واإلضرار بالمرأة يقو  ب  ، مما يتسبا بإاابت  بالمر  والضع  
ــ
ً
:  إن الففزوو الففذي يجففامد زوجتفف  أثنففاو حيضففها ،ياففاا بالتهففاا  اخامس

البروستاتا ،وسرعان ما يزمن لكثفرة قنواتهفا الضفيقة ،المةتففة ،وتغفزو الميكروبفات بقيفة 
ز البولي التناسةي ،فتنتقل إلى الحالا ،ومن  إلى الكةى ،كما ينتقل الميكروا إلفى الجها

الخايتين ،مما يسبا انسداد في قناة المنفي أو يفؤدي إلفى التهفاا الخافيتين ،وينفت  
ا يفؤدي إلفى تورمف ، فممف خ في مفن عفدة اح  متعةقفة بالبربففد يعانففوقف عن  أح  مبرحفة ،

يكفون ذفذا المفر  مزمنفا مفدو الحيفاة ،وقفد تعتريف  نوبفات  وانسداد الحبل المنوي ،وقد
 .(3)إلى شير ذلك من اىضرار ذستيرية ،

ا ففي فومن ث  : إذا أراد الزوو أن يجامد زوجت  ،واشتاقت نفس  لالسفتمتان بهف
فتففرة الحففي  ،فعةيفف  أن يةتففز  بأحكففا  الشففريعة اإلسففالمية الغففراو ،ورحمففة بهففذا الففزوو 

لكن  ل  الشريعة اإلسالمية أن يستمتد بزوجت  في فترة حيضها ،فقد أباحت  المشتال ،

                                           
وقفائي ففي ،وال،فا ال 103( ينظر: خةل اإلنسان بفين ال،فا والقفران لةفدكتور : محمفد عةفي البفار /1)

،ومففا بعففدذا ، : م،ففابد الهيئففة الماففرية العامففة 205اإلسففال  لةففدكتور : أحمففد شففوقي الفنجففري /
ور ف  (،واىحكا  ال،بية المتعةقة بالنساو في الفق  اإلسالمي لةدكت1991لةكتاا  ال،بعة الثالثة ) 

   (.1999ف ذ1420، : دار النفائس باىردن ، ال،بعة الثانية )  75د مناور/فد خالف: محم
، : دار ومكتبة الهفالل ، بيفروت ، لبنفان  233( ينظر: اإلعجاز ال،بي في القران لةسيد الجميةي /2)

(1992.)  
،ومففا بعففدذا وأحكففا  103( ينظففر: خةففل اإلنسففان بففين ال،ففا والقففران لةففدكتور : محمففد عةففي البففار /3)

د عبففففد الفتففففا  ف: محمففففور فلةدكتفففف –ة فة مقارنفففففدراسففففة فقهيفففف –الحففففي  والنفففففاس واحستحاضففففة 
ور: محمد فا لةدكتف (،والقران وال،1995، : دار ال،باعة المحمدية باىزذر ) 55، 52البنهاوي/
  ( 1960 /ذفففف1380اىولفففى ) =، : دار الكتفففا الحديثفففة بالقفففاذرة ،ال،بعفففة  79، 77واففففي /

بيفة لةكتففاا ، ، : مكتبففة الفدار العر  2/154،والفزواو والحيفاة الزوجيفة لاففال  عبفد الغنفي محمفد 
   (.1998ذف 1418ال،بعة اىولى ) 
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ا فاو حيضهفد بزوجت  أثنفبقيود وضواب، ح يا  ل  أن يتعداذا ،حيث يبا  ل  أن يستمت
 .(1) وذذا باتفال الفقهاو ت الركبة ،فوتح رة ،فول السفا ففبم

)  –ى فالففتع –ك ؛ىن المففراد بففاعتزال النسففاو فففي حالففة المحففي  فففي قولفف  فوذلفف
تافى ُبفوُذنا حس َحفيَ  وسح تسَقرس َحفيَ  ُقفَل ُذفوس أسذو  فسفاَعتسَزُلوا النمسسفاوس َففي اَلمس يسَسأسلونسكس عسَن اَلمس  وس

دون شيفر  مفن  - محفل الحفرث -،ذو اعتزالهن بالو،و في من،قة الفرو  (2)يسَ،ُهَرنس ( 
 ئ  بمفا ففول السفرة ،ومن ثف  : فإنف  يجفوز لةفزوو مباشفرة زوجتف  الحفا سائر البدن ،

 .(3) وتحت ركبتها ،وشير ذلك كاحجتمان معها في مكان واحد ،واىكل والشرا معها
( كفان يباشفر ) أن النبفي -رضي اهلل عنهفا –حيث روي عن السيدة ميمونة 

 المرأة من نسائ  وذي حائ  ،إذا كان عةيها إزار يبةغ أناا  الفخذين أو 
 .(4)الركبتين محتجزة ب  ( 

أفاد الحديث : جواز مؤاكةة الحفائ  ،ومجالسفتها ،والنفو  معهفا ففي ففرا   فقد
أو  ، ةفومباشرتها بمفا ففول السفرة ،وتحفت الركبفة بالفذكر ،أو بالقبةفة ،أو المعانقف واحد،

                                           
 1/80،ومجمفد اىنهفر  1/39،والفتاوو الهنديفة  1/640( ينظر: البناية في شر  الهداية لةعيني 1)

  1/867،ومفا بعفدذا ،وحاشفية الدسفوقي والشفر  الكبيفر 1/57وتبيين الحقفائل ،وحاشفية الشفةبي 
وففت   1/110،ومغنفي المحتفاو  1/58،واى   1/373،ومواذا الجةيفل  1/49،وبداية المجتهد 

،وكشفففا  القنفففان  1/384،والمغنفففي  1/350،واإلنافففا  لةمفففرداوي  1/70المعفففين لةمةيبفففاري 
 1/80،وما بعدذا ،وشرائد اإلسال  1/137،وما بعدذا ،والبحر الزخار 2/176،والمحةى 1/198

 .   1/350،وشر  كتاا النيل 
 لبقرة .( من سورة ا222( من اآلية رق  )2)
،ومففا بعففدذا ، : دار  3/86( ينظففر : المراجففد السففابقة ،وأيضففا : الجففامد ىحكففا  القففران لةقر،بففي 3)

بيفروت والفدر المنثفور  -،وما بعدذا ، : دار الفكفر1/320إحياو التراث العربي،وتفسير ابن كثير 
، : دار  ا بعففدذافومفف 6/54بيففروت ،ومفففاتي  الغيففا لةففرازي  -، : دار الفكففر 1/618لةسففيو،ي 

 . 1/59واى     (2000 -ذف 1421بيروت ، ال،بعة اىولى ) -الكتا العةمية 
 4/200(،واحي  ابن حبان باا الحفي  واحستحاضفة 26893  ) 6/335( مسند اإلما  أحمد 4)

كتففاا الحففي  ،بففاا  -بيففروت ،والسففنن الكبففرو لةبيهقففي –( ، : مؤسسففة الرسففالة  1365  )
 (.1397  ) 1/313دون الجمان  الرجل يايا من الحائ  ما
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الةمس أو شير ذلك ،و إذا ثبت ذذا الحك  في حل أمهات المؤمنين ثبت أيضا في حفل 
 .(1)سائر النساو 

ن يستمتد بما تحت السرة ،وفول الركبفة مفن شيفر و،و إح ولكن : ح يحل ل  أ
إذا وثل بضب، نفسف  عفن الففرو ،وذلفك لسفبا عنفد  كضفع  شفهوة ،أو لكبفر سفن  أو 

ن كفان مفن اىفضفل تركف  (2)لشدة ورع  ،وشير ذلفك  ح حفر  عةيف  ذفذا احسفتمتان ،وا  ،وا 
بين الفقهاو في سدا لةذريعة ؛ىن من حا  حول الحمى يوشك أن يقد في  ،عةى خال  

 .(3)ذلك 

                                           
ا فومف 3/202،والمنهفاو شفر  النفووي عةفى افحي  مسفة  1/404( ينظر : فت  الباري حبن حجر 1)

 ومففا بعففدذا ، ، 1/350وذي فوتحفففة اىحفف ، 1/417بعففدذا ،وشففر  اففحي  البخففاري حبففن ب،ففال 
 ،وما بعدذا.1/301وعون المعبود 

 . 1/331لمحتاو ،ونهاية ا1/110( ينظر : مغني المحتاو 2)
( حيففث ذذففا اإلمففا  أبففو حنيفففة ،وأبففو يوسفف  ،والمالكيففة فففي المعتمففد مففن المففذذا ،والشففافعية فففي 3)

القول اىا  ،والحنابةة في رواية ،والزيدية في قول : إلى أن  يحر  احستمتان بالزوجفة الحفائ  
 1/207حففر الرائففل فيمففا بففين السففرة والركبففة م،ةقففا ، سففواو أكففان بففو،و،أ  شيففر  . ينظففر : الب

،ومفا بعفدذا وحاشفية الدسفوقي 1/57،وتبيفين الحقفائل ،وحاشفية الشفةبي  1/80،ومجمفد اىنهفر 
،ومغنفففي المحتفففاو 1/141=،والفواكففف  الفففدواني  1/49،وبدايفففة المجتهفففد  1/867والشففر  الكبيفففر

،والتففاو 1/137والبحففر الزخففار  1/200،وكشففا  القنففان  1/350،واإلناففا  لةمففرداوي 1/110
 . 1/65ذا المذ

وذذا محمد بن الحسن ،والمالكية في شير المعتمد من المذذا ،وذفو قفول أافبغ والشفافعية ففي 
القول الاحي  ،والحنابةة في رواية ،والظاذرية،والزيدية في قول واإلمامية،واإلباضية: إلفى أنف  ح 

: البحرالرائفل  رفيحر  احستمتان بالزوجفة الحفائ  فيمفا بفين السفرة ،والركبفة مفن شيفر و،و . ينظف
، : دار  1/117والمنتقففى لنمففا  البفففاجي  1/57،وتبيففين الحقففائل ،وحاشففية الشفففةبي  1/207

 1/331ونهايففة المحتفففاو  1/867الكتففاا العربففي ، بيففروت ،وحاشففية الدسفففوقي والشففر  الكبيففر
وشرائد اإلسال   ،1/137،والبحر الزخار  1/200،وكشا  القنان  1/350،واإلناا  لةمرداوي 

 . 1/237،وشر  كتاا النيل  1/180
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 الثاني  طخلاامل
 حكم املمارسة اجلنسية بوطء الزوجة يف الدبر 

الحيفففففاة الزوجيفففففة ليسفففففت حيفففففاة فوضفففففوية ،فهفففففي ح تسفففففير وففففففل اىذفففففواو 
نمفف دة بالحففدود الشففرعية وفففل اىوامففر والنواذي،ومقيففدة بكيفيففة وحففدود فا مقيفففوالرشبات،وا 

  أن ف تعففالى ،واإلنسففان المسففة  ينبغففي عةيففابتغففاو رضففى اهلل: ن كففل ذلففك فر  مففف،والغفف
 ا الحالل ،ويبتغي  ،وح ينشيو ذو بنفس  ما يهوا  ويشتهي  .في،ة

ولذلك : فإن مسائل المباشرة والجمان ح تت  وفل اىذواو واحنحرافات الشاذة ، 
الزوجفة ففي دبرذفا  وو ح شك أن ممارسفة و،، بل تت  وفل اىحكا  والضواب، الشرعية 

واحنحفرا  عفن الف،فرة مظهر من مظاذر الشذوذ الجنسفي ذا أو بدون رضاذا ذو برضا
 .السةيمة

لةزوجين ذذ  الممارسة الجنسية وذي الو،و في الفدبر  ومن ث  : فإن  ح يا 
جبار  م،ةقا سواو أكان ذذا برشبتهما معا أو برشبة الزوجة فق، أو برشبة الزوو وحد  وا 

ذلك ،وذذا باتفال جمهفور أذفل  ما، حيث يحر  عةيه زوجت  عةى ذذ  الممارسة الشاذة
 حيث نص بع  الفقهاو عةى أن ذلك من كبائر اإلث   ،(1)العة  

 .(2)والفواح  
الففو،و فففي وذففو ممارسففة الشففاذ  سففةوكوقففد اسففتدل الفقهففاو عةففى تحففري  ذففذا ال

دبرذا و،و الزوجة في الدبر م،ةقا ،سواو بين الذكر ومثة  أو بين الذكر واىنثى ،ومن  

                                           
والبحفففر الرائفففل  ،2/107،وتبيفففين الحقفففائل ،وحاشفففية الشفففةبي 5/119( ينظفففر: بفففدائد الافففنائد 1)

،ومفا بعفدذا 3/406ومواذا الجةيل  ، 2/215،4/311،وحاشية الدسوقي والشر  الكبير3/106
وأسفنى الم،الفا  11/433والحفاوي الكبيفر لةمفاوردي  ، 5/94،واى   2/286،والفواكف  الفدواني 

 8/132والمغنفففي  7/205ومفففا بعففدذا ،وروضفففة ال،فففالبين  ،9/103،وتحفففة المحتفففاو  3/185
،ومفففففا 10/69والمحةفففففى ، 5/261وم،الفففففا أولفففففي النهفففففى  ، 3/43،وشفففففر  منتهفففففى اإلرادات 

 .   6/456،وما بعدذا ،وشر  كتاا النيل 4/191،وشرائد اإلسال   4/78بعدذا،والبحر الزخار
،وما بعدذا ، : المكتبة العارية  2/785زواجر عن اقترا  الكبائر حبن حجر الهيتمي ( ينظر : ال2)

 ( تحقيفففل : مركفففز البحفففوث والدراسفففات بمكتبفففة نفففزار ماففف،فى 1999 -ذفففف 1420،بيفففروت ) 
بيفروت ال،بعفة اىولفى :  –، :دار الكتفا العةميفة  1/536الباز،وحاشية البجيرمي عةى الخ،يا 

عال1996-ذف 1417) تحقيل الشيخ : ،  عبد الفرؤو   – 4/402  الموقعين حبن القي   ( ،وا 
   (.1973بيروت ) -، : دار الجيل  -سعد 
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ومن السفنة   بأدلة من القران الكري استدلوا عةى ذلك ،  إجبارذا عةى ذلكب وأ،برضاذا 
 ومن اإلجمان ،والمعقول ،منها ما يةي : النبوية ،

 أوال   من القرآن الكريم 
َحفففيَ  ُقفففَل ُذفففوس أسذو  فساَعتسَزُلففف –وا بقولففف  فاستدلففف فففَن اَلمس يسَسفففأسلونسكس عس وا فتعفففالى: ) وس

َيف النمسساوس  تافى يسَ،ُهفَرنس فسفَإذسا تس،سهافَرنس فسفَأُتوُذنا َمفَن حس ُبفوُذنا حس َحفيَ  وسح تسَقرس ُكُ  فَففي اَلمس فرس ُث أسمس
ُيَحات اَلُمتس،سهمَرينس ( َرٌث لاُكَ   تعالى : –وقول   ،(1)الةاُ  َإنا الةا س ُيَحات التاوااَبينس وس ) َنسسآُؤُكَ  حس

َرثسُكَ    .(2)أسناى َشَئُتَ  ( فسَأُتوَا حس
 دلت ذاتان اآليتان الكريمتان عةى تحفري  إتيفان المفرأة ففي موضفد اىذو  وجه الداللة   

قيففا   –سففبحان  وتعففالى  –وذففو الجمففان فففي الفففرو وقففت الحففي  ،حيففث جعففل المففولى 
في القبل أثنفاو الحفي  ؛ ىن اإلنسفان ،إذا باشفر زوجتف  ففي  واىذو عةة لحرمة الو،

وذفذ   نفتن ،فضفال عفن اىمفرا  التفي تافيب ضفها ،فإنف  يتفأذو برائحفة الفد  الحالة حي
 لقففذارة الففدبر ، بففل ذففي أذ  وأفحفف  ؛ العةففة وذففي اإليففذاو موجففودة ،أيضففا فففي الففدبر،

أو  والزوجة ففي دبرذفا ،ىنف  لفيس موضفعا لةفو، وفوجا تحري  و، ، ونجاست  الالزمة
 .(3)اىما  أو الخة   في حالة ال،هركيفما شاو من  الحرث ، فمحل ذلك ذو الفرو ،

 : الوطء يف الدبر مطخلقا ومنه وطء الزوجةعخلى حتريم ثانيا   الدليل من السنة 
 ا ما يةي :ففا منهففي دبرذفة ففتحري  و،و الزوج اك أحاديث كثيرة تدل عةىفذن

                                           
 ( من سورة البقرة .222( اآلية رق  )1)
 ( من سورة البقرة .223( من اآلية رق  )2)
ما بعفدذا و  ، 3/85،وما بعدذا ،والجامد ىحكا  القران لةقر،بي 1/322ر : تفسير ابن كثير ف( ينظ3)

 ، 61، 58، 6/55،ومفففاتي  الغيففا لةففرازي  1/618،ومففا بعففدذا والففدر المنثففور لةسففيو،ي  90،
،ومففا بعففدذا ، : مؤسسففة الرسففالة ،وأضففواو البيففان لةجكنففي 4/373ا بعففدذا ،وتفسففير ال،بففري فومفف
              ،  1/80ومجمففففففد اىنهففففففر  ، 5/119د فد الانائفففففففبيففففففروت ،وبدائفففففف -، : دار الفكففففففر 1/94

بيففففففروت والمغنفففففففي  –، : المكتفففففففا اإلسففففففالمى  3/124،والكففففففافي حبففففففن قدامففففففة 5/94واى  
 ،وما بعدذا .5/188،وكشا  القنان 8/132
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 ال : ) مةعفونف( قفول اهلل )فأن رسف - رضفي اهلل عنف  -رة في ذريفن أبفما روي ع -1
 .(1)من أتى امرأة في دبرذا ( 

) ح ينظر  ال :ف( قول اهلل )فأن رس -  فرضي اهلل عن -ن ابن عباس فا روي عفم -2
 .(2)اهلل إلى رجل أتى رجال أو امرأة في الدبر ( 

( قفال : ) إن أن رسفول اهلل ) -رضفي اهلل عنف  -ن ثابت فة بفا روي عن خزيمفم -3
 .(3)أتوا النساو في أدبارذن ( اهلل ح يستحيي من الحل ،ح ت

دلت ذذ  اىحاديث السفابقة دحلفة واضفحة عةفى تحفري  و،و الزوجفة ففي  وجه الداللة   
( من يفعل ذفذا بفالةعن وذفو بل توعد رسول اهلل ) دبرذا ،وذلك لوجود اىذو والضرر،

ففي ح يكون إح عةى فعل يعد كبيرة ،ومفن ثف  : فإنف  يحفر  عةفى الفزوو أن ي،فأ زوجتف  
ح استحل الةعن من اهلل   .(4) تعالى –دبرذا م،ةقا ،في حالة حيضها أو ،هرذا ،وا 

                                           
(،وكش  الخففاو لةعجةفوني 10209 ) 2/479( سند  احي  ،ورجال  ثقات : مسند اإلما  أحمد 1)

، : مكتبففة  2/201قففن ، : دار إحيففاو التففراث العربففي ،وخالاففة البففدر المنيففر حبففن المة 2/216
 .  4/275الرشد بالريا  ،وتحفة اىحوذي 

  3/469( أخرجففف  الترمفففذي ففففي كتفففاا الرضفففان ،بفففاا مفففا جفففاو ففففي كراذيفففة إتيفففان النسفففاو ففففي أدبفففارذن 2)
بيروت ،والنسائي في سفنن   –( ،وقال عن  : حديث حسن شريا ، : دار إحياو التراث العربى 1165  )

 . 8/192بيروت وفت  الباري  –دار الكتا العةمية  ( ، :9001 ) 5/320الكبرو 
كتفاا النكفا  ،بفاا إتيفان النسفاو ففي أدبفارذن  -( الحديث إسناد  احي  : السنن الكبرو لةبيهقفي 3)

كتففاا عشففرة النسففاو:  -5/316،319(،والسففنن الكبففرو لةنسففائي بةفظفف   13892  ) 7/196
(  8982إتيففان النسففاو فففي أعجففازذن   )بفاا ذكففر اخففتال  النففاقةين لخبففر خزيمففة بفن ثابففت فففي 

بيففروت ،وسففنن ابففن ماجفف  ،  –( ، : مؤسسففة الرسففالة 4197  ) 9/512واففحي  ابففن حبففان 
 –( ، : دار الفكفر 1924  ) 1/619كتاا النكا : بفاا النهفي عفن إتيفان النسفاو ففي أدبفارذن 

ي أعجففازذن كتففاا النكففا  ، بففاا النهففي عففن إتيففان النسففاو ففف -2/196بيففروت ،وسففنن الففدارمي 
قفال ابفن المةقفن : خزيمفة ممفن ح يشفك عفال  ففي  -بيفروت  -( ، : دار الكتاا العربفي 2213)

 وما بعدذا . 2/200خالاة البدر المنير حبن المةقن  -ثقت  
ى فاو عةفف،والمنهف 4/275،وتحففة اىحفوذي  8/192،وففت  البفاري  6/622( ينظر : نيل اىو،ار 4)

 ، 5/94واى  ، 4/233وزاد المعفففاد  ،6/140وعفففون المعبفففود ،10/6  لةنفففووي ف  مسةففففاحيففف
 ا بعدذا .فوم ،5/188،وكشا  القنان  8/132،والمغني 3/124ن قدامة في حبفوالكاف
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 ثالثا   الدليل من اإلمجاع  
الو،و ففي الفدبر أجمد عةماو اىمة سةفا ،وخةفا ممن يعتد بقوله  عةى تحري  

 مروي عن أكثر الاحابة  وذذا القول،(1)في دبرذا م،ةقا ومن  و،و الزوجة 
 .(3)،ول  يعر  له  مخال  في تحريم   (2) -رضي اهلل عنه  أجمعين -والتابعين 

                                           
،ومفا بعفدذا ،والمنهفاو عةفى افحي  مسفة  لةنفووي 3/93( ينظر : الجامد ىحكفا  القفران لةقر،بفي 1)

،والفواكفف  5/119،وبففدائد الاففنائد  6/140،وعففون المعبففود  4/275،وتحفففة اىحففوذي  10/6
،والحففاوي  5/94، : دار الفكففر، بيففروت واى   2/192،والمففدخل حبففن الحففاو  2/286الففدواني 

،والمحةفففففى  5/261،وم،الفففففا أولفففففي النهفففففى  8/132،والمغنفففففي  11/433الكبيففففر لةمفففففاوردي 
وشففر  كتففاا ،ومففا بعففدذا ،4/191،وشففرائد اإلسففال   4/78،ومففا بعففدذا ،والبحففر الزخففار 10/69

 .   6/456النيل 
( مففنه  : سففيدنا عةففي ،وأبففو الففدرداو ،وابففن عبففاس ،وابففن عمففر ،وأبففو ذريففرة ،وبفف  قففال سففعيد بففن 2)

المسففيا ،وأبففو بكففر بففن عبففد الففرحمن ،ومجاذففد ،وعكرمففة ،و،ففاووس ،والثففوري . ينظففر : تحفففة 
يففر لةمففاوردي ،والحففاوي الكب 6/622،ونيففل اىو،ففار  6/140،وعففون المعبففود  4/275اىحففوذي 

 ،وما بعدذا.10/69،والمحةى 8/132،والمغني  11/433
( قد نسفا إلفى بعف  الافحابة والفقهفاو ،بفأنه  قفالوا : يحفل لةفزوو أن ي،فأ زوجتف  ففي دبرذفا فقفد 3)

ونسفا إلفى  ،حكي ذفذا عفن ابفن عمفر ففي روايفة أخفرو ، وزيفد بفن أسفة ، ونفافد ففي روايفة عنف  
اا ف  أاحففن بعففنسا إلى اإلمفا  مالفك ففي قفول، وروي عفسعيد بن المسيا في رواية أخرو ،و 

ومحمد بن كعا القرظي ، وعبد المةك بن الماجشون  وابفن القاسف  ، وأشفها . ينظفر  ي ،فالشافع
، : دار  2/192حبففن الحففاو =،ومففا بعففدذا ،والمففدخل 3/93: الجففامد ىحكففا  القففران لةقر،بففي 

،والمحةفى  8/132،والمغنفي 11/433مفاوردي   ( ،والحاوي الكبير لة1981 -ذف 1401الفكر) 
10/69  . 
 : ح يافف  نسففبة شففيو مففن ذففذا الكففال  إلففى مثففل ذففؤحو العةمففاو اىجففالو مففن الاففحابة ، ولكــن 

رذا فففي جفواز إتيفان الزوجفة ففي دبف -رضفي اهلل عنهمفا  -والفقهاو ؛ىن ما حكفي عفن ابفن عمفر 
يفعل ذلك أحد من المسةمين؟ كمفا أنكفر  شير احي  ؛ىن  ا  عن  تحري  ذلك، وقال في  : وذل

،ومففا بعففدذا ، : دار 2/39ابنفف  سففال  نقففل اإلباحففة عففن أبيفف  . ينظففر : أحكففا  القففران لةجاففاص 
 . 4/233وزاد المعاد حبن القي   6/61بيروت ،ومفاتي  الغيا لةرازي  –إحياو التراث العربي 

،فقفد روي عفن أبفي النضفر، أنف  قفال وأما ما روي عن نافد من جواز ذلك ،فقد ثبت عنف  خالفف   
لنافد مولى ابن عمر : قد أكثر عةيك القول ، أنك تقول عن ابن عمر أن  أفتى بأن يفؤتى النسفاو 
ففي أدبارذفا، قففال نفافد : لقفد كففذبوا عةفي ، ولكفن سففأخبرك كيف  كفان اىمففر، إن ابفن عمفر عففر  

  أنى شئت  ( قال : يا نافد، ذل الماح  يوما وأنا عند  حتى بةغ ) نساؤك  حرث لك  فأتوا حرثك
تدري ما أمر ذذ  اآليفة ؟ إنفا كنفا معشفر قفري  نجبفي النسفاو، فةمفا دخةنفا المدينفة ونكحنفا نسفاو 
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ً
 ا   الدليل من املعقو   رابع

 ا يأتي :فول بمفن المعقفوا مفا : استدلفي دبرذفة فف  و،و الزوجفى تحريفعة
نمفا الفذي ذيفىو لف  الففرو ، فالعفادلون  -1 أن الدبر ل  يتهيأ لةو،و، ول  يخةل ل  ، وا 

ارجون عفن حكمفة اهلل وشفرع  ، فإتيفان الزوجفة ففي دبرذفا ، يجفا أن عن  إلى الدبر خف
 .(1)يكون محرما كالةوا، 

كمفا أن الففدبر محففل أذو ، فوجففا أن تحففر  اإلاففابة فيفف  كففالحي  ، بففل ذففو أولففى  -2
بففالتحري  ؛ىن اىذو فففي الحففي  عففار  ، أمففا اىذو فففي الففدبر فهففو حز  دائفف  ؛ىنفف  

 .(2)ذي أشد من د  الحي   موضد ح تفارق  النجاسة التي
، وح يقضي  ، وو،ؤذا في دبرذا يفوت حقها وىن لةمرأة حقا عةى الزوو في الو،و -3

 ، بل يضرذا لتحريك باعث شهوتها من شير أن  و،رذا، وح يحال مقاودذا

                                                                                                           
اىناار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا ذفن قفد كفرذن ذلفك وأعظمنف ، وكانفت نسفاو 

ساؤك  حرث لك  فأتوا حرثك  أنى شئت  ( اىناار إنما يؤتين عةى جنوبهن، فأنزل اهلل تعالى : ) ن
أي :بأي كيفية مقبةة أو مدبرة باركة أو مستةقية في محل النسل الذي يأتي من  الولد وذفو الففرو 

 ، فهذا ذو الثابت عن ابن عمر ول  يفه  عن  من نقل عن  شير ذلك . 
،وما بعدذا والسنن 3/92،والجامد ىحكا  القران لةقر،بي  2/40ينظر : أحكا  القران لةجااص 

،ومفا بعفدذا ، : دار 3/42( ،وشر  معاني اآلثار لة،حفاوي  8978  ) 5/315الكبرو لةنسائي 
، : دار  6/141،وحاشففية ابففن القففي  عةففى سففنن أبففي داود  10/69المعرفففة ، بيففروت ،والمحةففى 

                                  ذف (.1415بيروت )  –الكتا العةمية 
ذو و بع  أاحاب  ، فإن  با،ل ح يا  عفنه  شفيو  -رحم  اهلل  –اإلما  مالك  وما نسا إلى

من  ، فه  مبروون من  حيث ثبت عن اإلما  مالك عكفس مفا نسفا إليف  ؛ حيفث قفال اإلمفا  مالفك 
حبن وذا وعةي بن زياد لما أخبرا  : أن ناسا بمار يتحدثون عن  أن  يجيز ذلك، فنفر مفن ذلفك 

لناقل، فقال : كذبوا عةي، كذبوا عةي، كفذبوا عةفي ث ثف  قفال : ألسفت  عربفا، ألف  وبادر إلى تكذيا ا
يقل اهلل تعالى : ) نساؤك  حرث لك  ( ، وذل يكون الحرث إح في موضد المنبت . ينظفر: الجفامد 

، : دار الغففرا اإلسففالمي  4/416،ومففا بعففدذا ،والففذخيرة لةقرافففي 3/94ىحكففا  القففران لةقر،بففي 
 . 3/407يل ،ومواذا الجة

 6/623،ونيفففل اىو،فففار  4/233،وزاد المعفففاد  3/94( ينظفففر : الجفففامد ىحكفففا  القفففران لةقر،بفففي 1)
 . 11/437،والحاوي الكبير لةماوردي  2/194والمدخل حبن الحاو 

،وبفففففدائد الافففففنائد  2/41( ينظفففففر : المراجفففففد السفففففابقة ،وأيضفففففا : أحكفففففا  القفففففران لةجافففففاص 2)
 . 1/73،والكافي حبن قدامة 5/119



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

26 

 .(1)تنال شرضها 
ذا تعففار  إن و،و الزوجففة فففي دبرذففا يتعففار  مففد المقاففد الشففرعي لةففزواو ، -4 وا 

وذو : ) احستمتان بممارسة الجنس في الفدبر برشبتهمفا معفا أو برشبفة  د الزوجينمقا
كثففار الذريففة وعمففارة  أحففدذما دون اآلخففر( مففد مقاففد الشففرن وذففو : ) ،ةففا النسففل وا 

إذا كان قضاو شفهوة اإلنسفان مفن الجمفان ؛ىن   قد  قاد الشرناىر  ..... ( فإن  ي
مففن اداا المعاشففرة الجنسففية واحلتففزا  بهففا مففد مراعففاة المترتففا عةففى الففزواو الشففرعي 

المقااففد اىساسففية بالنسففبة لفف  ،إح أن حفففظ النسففل مففن المقااففد الشففرعية الضففرورية 
ىن قضاو الشهوة مسألة تحسينية أو حاجية أو  ؛، فيقد  عةى مقاد الزوجين والكةية 

مففد ،فضففال عففن شففذوذ ذففذ  الممارسففة الجنسففية وتعارضففها مكمةففة لمقاففد حفففظ النسففل 
 الناوص الشرعية .

وذنففا تعففار  قاففد الرجففل فففي إتيففان الففدبر لقضففاو شففهوت  المريضففة الشففاذة 
، مد قاد الشرن الذي وكذلك قاد الزوجة إذا ،ةبت من زوجها ذذ  الممارسة الشاذة 

حيفث  الشرعي،واإلتيان من الدبر يعار  ذذا المقاد والمحافظة عةي  ذو ،ةا النسل 
وىن الشفريعة جفاوت  اد الشرن ؛ىن الشفارن ذفو الحفاك    ق،فيقدح يكون من  النسل 

 .(2)ذوا  إلى أحكا  الشرن   لتخرو اإلنسان من داعي
كمففا أنفف  يترتففا عةيفف  إلحففال الضففرر واىذو بففالزوو و الزوجففة معففا ، حيففث يففؤدي  -5

في الفدبر إلفى حفدوث التهابفات شفديدة ،وتشفققات ففي الشفرو ،فضفال عفن اىذو  والو،
وجة ،كما يااا الزوو بالتهابفات ففي مجفرو البفول ،واإلافابة بالميكروبفات النفسي لةز 

ممفا يسفبا لف   الضارة ؛ ىن الشرو مةيو بها ،والتي تمتد حتى تال إلى البروسفتاتا ،
العقفف  ،وقففد يتسففبا الففزوو أيضففا فففي عقفف  زوجتفف  ،عنففدما ينقففل ذففذ  الميكروبففات داخففل 

 .(3)المهبل عند جماعها في الفرو 
                                           

 ( ينظر : المراجد السابقة .1)
تحقيفل: خالفد شفبل ، ، : مؤسسفة الرسفالة  - 2/177( ينظر : ينظفر الموافقفات لنمفا  الشفا،بي 2)

  (.1999ذف 1420)
تعفالي  اإلسفال   –،وال،فا الوقفائي ففي اإلسفال   101( ينظر : اإلسفال  والحيفاة الزوجيفة الجنسفية /3)

، : الهيئففة الماففرية  180لةففدكتور : أحمففد شففوقي الفنجففري/ -ال،بيففة فففي ضففوو العةفف  الحففديث 
  (،والموسففوعة ال،بيففة الفقهيففة لةففدكتور : أحمففد محمففد 1991العامففة لةكتففاا ،ال،بعففة الثالثففة )

 ، : دار النفائس . 1/456كنعان 
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،ولهففذا ينهففى عنفف  عقففالو والمففرأة معففا وجففة فففي دبرذففا مضففر بالرجففل الز  وفففو،
ىن لةففرو خاافية ففي اجتفذاا المفاو المحفتقن وراحفة  اى،باو مفن الفالسففة وشيفرذ  ؛

الرجل من  ،والو،و في الدبر ح يعين عةى اجتذاا جميفد المفاو وح يخفرو كفل المحفتقن 
بة جدا لمخالفت  لة،بيعة ،كما يضر لمخالفت  لألمر ال،بيعي،كما يحتاو إلى حركات متع

 .(1)بالمرأة جدا ؛ىن  وارد شريا بعيد عن ال،بان منافر لها شاية المنافرة 
ــ
ً
: فإنفف  مففن أكبففر أسففباا زوال الففنع  وحةففول الففنق  ،فإنفف  يوجففا الةعنففة ا وأيض

عراض  عن فاعة  وعد  نظر  إلي ،كما أن  يحدث اله  والغ  ، ويوجا  والمقت من اهلل وا 
فففرة والتبففاش  الشففديد والتقففا،د بففين الففزوجين ،ويففذذا بمحاسففنهما ويسففود الوجفف  الن

،ويظة  الادر ،وي،مفس نفور القةفا ،ويفذذا بالحيفاو جمةفة والحيفاو ذفو حيفاة القةفوا 
،فإذا فقدذا القةا استحسن القبي  واستقب  الحسن ،وحينئذ فقفد اسفتحك  فسفاد  ؛ىنف  

  بالخسة ،والمهانة والحقارة ،ويكسو العبد من ،كما فاعة  يتا يورث الوقاحة والجرأة 
حةففة المقففت والبغضففاو وازدراو النففاس لفف  واحتقففارذ  إيففا  واستاففغارذ  لفف  ؛ وىنفف  ،بففد 

ذا نكس ال،بد انتكس القةا والعمل واله ذ الخبيفث مفن فا حينئفففيست،يف دو ،فمنكوس وا 
 اىعمال والهيئات ،ويفسد حال  وعمة  

 .(2)وكالم  بغير اختيار  
: فإن تة،خ اإلنسفان بالعفذرة مفن الفدبر مفن أخبفث الخبائفث ، وح يميفل  ولذلك

إلففى ذلففك مففن الففذكور واإلنففاث إح النفففوس الخبيثففة ، خسيسففة ال،بففد ، بهيمففة اىخففالل 
 .(3)والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك 

 ممارسفة الجنسفية: حرمفت الشفريعة اإلسفالمية ذفذا النفون مفن الومن أجل هذا 
 - تعفالى –أمرت الزوو أن يجامد زوجت  في المكان ال،بيعفي الفذي ذيفأ  اهلل ،و الشاذة 

فإن خال  ذلك كان اثما واستحل العقاا من  وجعة  محال لةنسل والتناسل وذو الفرو ،
؛ىن  -عفز وجفل –بل عةي  أن يك  عن ذذا التار  الشاذ ويستغفر اهلل  اهلل تعالى ،

                                           
 .4/233( ينظر : زاد المعاد 1)
وما بعدذا  206بوي حبن القي  /ر : المرجد السابل نفس الجزو والافحة ،وأيضا : ال،ا النف( ينظ2)

  (.1990ذف1410ى )ففة اىولفتحقيل: السيد الجميةي ، : دار الكتاا العربي ، بيروت ، ال،بع -
 . 4/418( ينظر : الذخيرة لةقرافي 3)
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 معافية،وفضفال عفن ذلفك ذفو  لشفذوذ الجنسفيوا ،ذو نون من احنحفرا  ذذا التار  
 .ور أذل العة  بل يجا في  التعزيرلكن  ح يوجا الحد ، عند جمه -تعالى –هلل

حيففث ذذففا جمهففور الفقهففاو : إلففى عففد  وجففوا الحففد عةففى الففزوو ، إذا و،و 
 (2)حتى يمتند عفن ذفذا التافر  الشفاذ  ؛ (1)ا ، بل يجا في  التعزير في دبرذف  ففزوجت

فيفف  الحففد ؛ىن الزوجففة ذففي محففل اسففتمتان الرجففل فففي الجمةففة ومففن حقفف  أن  وح يجففا
ن كان ح يا  ل  أن يباشرذا في الموضد المحفر  وذفو الفدبر ،إح أن  يباشر زوجت  ،وا 

فينفدرو بهفا الحفد  مةك المحل لةزوو ،وحق  في احستمتان بالزوجة أورث شفبهة قائمفة ،
 .(3)؛ىن الحدود تدرأ بالشبهات 

ن (4)وتعاقا زوجت  ،أيضا بعقوبة تعزيرية ، إذا ،اوعت  عةى الو،و في دبرذا        ،وا 
 .(5)ي الدبر ،ول  ينتهيا عن ذذا التار  فرل بينهما فالو،و ف ت،اوعا عةى

                                           
رر ففال ف  يتكففذا عند الشفافعية ففي المعتمفد مفن  المفذذا : إن تكفرر منف  ذفذا الشفذوذ ، ففإن لفف( وذ1)

ونهايفة الفزين  1/536،وحاشية البجيرمي عةى الخ،يا  4/144: مغني المحتاو تعزير . ينظر 
 ، : دار الفكر، بيروت .  349في إرشاد المبتدئين لمحمد بن عمر الجاوي/

ي فر  الخرشففوشف  2/286والفواكف  الفدواني  ، 7/34د الانائد فوبدائ ، 5/3ل فرالرائف( ينظر : البح2)
 1/536وحاشية البجيرمي عةى الخ،يا  4/144او في المحتفومغن ، 8/76ل فر خةيفى مختافعة

ا فا بعدذففومف ،10/69ى فوالمحة ، 5/261ى في النهفا أولفوم،ال ، 3/43،وشر  منتهى اإلرادات 
 ى ،فاا اإلسالمفففففا ، : دار الكتفففففومففففا بعدذفففف ،6/150ن المرتضففففى ففففففحب    ار فر الزخفففففوالبحفففف ،

ومفا     6/456اا النيفل فر  كتففوشف ا  ،فة وزارة اىوقف، : م،بع196ي /فد لةحةفر الناففوالمختا
 بعدذا . 

( خالفا لةشافعية في شير المعتمد من المذذا : حيث قالوا : يجا الحد عةى الزوو إذا و،أ زوجت  3)
، : دار الكتا العةمية  بيروت ،وحاشية  8/175في دبرذا . ينظر : العزيز شر  الوجيز لةرافعي 

 .       349،ونهاية الزين لمحمد بن عمر الجاوي/ 1/536ا البجيرمي عةى الخ،ي
 .  3/43وشر  منتهى اإلرادات  ،2/198،والمدخل حبن الحاو 4/144( ينظر : مغني المحتاو 4)
 5/261،وم،الا أولي النهى  3/43،وشر  منتهى اإلرادات 2/198( ينظر : المدخل حبن الحاو 5)

، : الريان بالقاذرة ،ومختار الفتاوو المارية حبن تيمي   3/174،والفتاوو الكبرو حبن تيمي  
 ، : م،بعة المدني .  491/
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  لثالثا طخلاملا
 حكم املمارسة اجلنسية بني الزوجني

 بواسطة احملفزات الشاذة التي تهيج الشهوة أثناء املعاشرة
لحكي  ل  ي،ةل العنان لةغرائز والرشبات ، بل دعا اإلنسان إلى ضب، إن الشرن ا

 وشريزت  بمقتضى الهدي الربفاني ، فحفدد لف  حفدودا ينبغفي عةيف  عفد  تعفديها ، نفس  
 وحر  عةي  أشياو  يجا عةي 

 ول  تكن تةك الحدود تحكما في حيفاة البشفر ،وح تسفة،ا عةفيه   عد  انتهاكها ،
نما حددذا  والحفديث ففي وكرامتف    حراا عةى إنسانية اإلنسان ، -وتعالى سبحان  -وا 

ذذا الم،ةا عن الممارسة الجنسية بواس،ة المحففزات الشفاذة التفي تهفي  الشفهوة بفين 
 كما يةي : الزوجين أثناو المعاشرة ينتظ  في ذذين الفرعين ،

 .ممارسة الجنس الفموي بين الزوجين لزيادة المتعة : الفرع الو 
مفن خفالل الشفذوذ السفادي والمفازوكي والتخفيالت  بين الفزوجينتهيي  الشهوة : لثاني الفرع ا

دخال اىابد في الدبر أثناو المعاشرة .  الجنسية وا 

 الفرع الو  
 ممارسة اجلنس الفموي بني الزوجني لزيادة املتعة 

، يفت  فيف  مداعبفة  نشا، جنسي ُيمارس عفن ،ريفل الفف  : الجنس الفموي ذو 
ة اىعضفففاو التناسفففةية لة،فففر  اآلخفففر، باسفففتعمال الفففف  والةسفففان ففففي العمةيفففة واسفففتثار 

ات الجنسفية ذالجنسية، كةعل الفرو و مص البظفر أو مفص القضفيا وذفي أكثفر الشفذو 
ممارسة والتي يبتغى من ممارستها الحافول عةفى الةفذة الجنسسفية ممفا يفؤدي لةقفذ  

 .(1) ، وواول المرأة لةنشوة  أحيانا عند الرجل
يعفود لةفنه  الجنسفي والبحفث عفن مزيفد  ةل السبا في انتشار ذذ  الممارسولع
ذذ  الممارسة الجنسفية ومفا شفابهها لف  تكفن شفائعة و ، والةذة بين الزوجين  من المتعة

نمففا انتشففرت بعففد احنفتففا  اإل، مففن قبففل العربيففة واإلسففالمية فففي مجتمعاتنففا  عالمففي وا 
، حيفث إن راعفي قيمفا  حميفدة وح أخالقفا  نبيةفة التفي ح ت والثقافي عةى الثقاففات الغربيفة

؛ حتفى تافب  ذفي المحفور  يبحثون عن كل سفبيل إلفى المتعفة والةفذةالناس في الغرا 

                                           
، : دار الكتففاا الحففديث   216لحيففة / أبففي العشففرة الزوجيففة وادابهففا لنورالففدين ( ينظففر : أحكففا 1)

 بالقاذرة ،ال،بعة اىولى .
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بهفذ  الثقاففة النفاس معظ  ، فتأثر  ، بل وفي الحياة كةها اىساسي في العالقة الجنسية
مسففتوو العففال  عةففى الشففاذة شففان ذففذا النففون مففن الممارسففات الجنسففية  الوافففدة ؛ حتففى

 .بشكل شير مسبول
 أما عن احلكم الشرعي ملمارسة اجلنس الفموي بني الزوجني  

الزوو لفرو زوجتف  ويقفاس عةيف  تقبيفل الفقهاو تقبيل : قد أجاز بع   فةقو 
حيث جاو في فق  الشافعية ما نا :  الزوجة لقضيا زوجها فهو مبا  بين الزوجين ،

او تمنو بمص بظرذا أو اسفبما سوو حةقة الدبر ول يجوز لةرجل كل تمتد من زوجت  ) 
 .(1)( بيدذا ح بيد  

وليس لها أي الزوجة استدخال ذكر  وذفو نفائ   ففي وجاو في فق  الحنابةة : ) 
فرجها بال إذن  ىن  تار  في  بغير إذن  ولها أي الزوجة  لمس  وتقبيةف  بشفهوة ولفو 

 قبل الجمان ويكر  بعد   يجوز تقبيل فرو المرأة: نائما وقال القاضي 
 .(2) (لتعذر  

ىن   هفذا ح حفرو فيف فةو قباةت المرأة فرو زوجها ولو قبال الزوو فرو زوجتف  ف
بقى ضمن حدود المداعبة الزوجية المشروعة ، إذ قد أبي  لهما ما ذو أشد ي ذذا اىمر

مد مراعاة  ولكنيجوز لكل من الزوجين أن يستمتد بجسد اآلخر فإن  من  وذو الجمان 
فففي قبةهففا وذففي أو إتيفان المففرأة فففي دبرذفا، وذففو  عةففى تحريمفف الشفرن اجتنفاا مففا نففص 

 .(3)أو نفساو حتى ت،هر من الد  حائ  
فففاىمر ، أمففا ماعففدا ذلففك مففن ممارسففات جنسففية مففن لعففل ومففص وشيففر ذلففك 

 ح           أن يكر  زوجت  عةفى أمفر  لةزوويجوز  حأن   حا إن في الزوجيفمتروك لتراض
ح يرشفا فيف  أو  يجوز لةزوجة أن ت،ةا مفن زوجهفا مفا كما ح، ترشا في  أو تستقذر  

 .(4)يستقذر 
                                           

عانة ال،البين لةبكري  3/387( ينظر : فت  المعين لةمةيباري 1)  . 3/340الدميا،ي ،وا 
 . 5/189( ينظر : كشا  القنان 2)
 2/107،ومفا بعفدذا ، 1/57،وتبيفين الحقفائل ،وحاشفية الشفةبي  5/119( ينظر : بدائد الانائد 3)

،وأسففنى الم،الففا 1/110،ومغنففي المحتففاو  2/286،والفواكفف  الففدواني  1/49وبدايففة المجتهففد 
 . 1/198،وكشا  القنان 8/132،والمغني 3/185

كتففاا  –ومفا بعفدذا  19ينظفر : الفتفاوو المعاافرة فففي الحيفاة الزوجيفة لعةففي بفن نفاي  الشففحود / (4)
 إلكتروني في المكتبة الشامةة .
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 يمكفففن الجفففز  بتحفففري  الجفففنس الفمفففوي بفففين الفففزوجينح بفففالرش  مفففن ذلفففك : و 
مص العضو أو لعقف  لف  يفرد فيف  نفص ىن ؛  ذا ب خاواا  إذا كان برضا المرأة وتةذذ

لفيس  ىن العضو الفذكري أو الففرو، ليل عةى التحري  القا،دح يوجد دبتحريم  و  اري 
مثل الدبر، شير أنف  مخفال  لفبداا الرفيعفة ، واىخفالل النبيةفة ، ومنفا   ةر اموضد قذ

 .شير سوي شاذ ذو تار  و ىذوال الف،ر السوية 
 وحل لهما حتى نظر الفرو كالمةك ولهذا جاو في فق  المالكية ما نا  : ) 

: ولحسفف  بةسففان  تحقيقففا  زاد أاففبغ ، : ح بففأس بنظففر فرجهففا الشففيخ، وروو  وتمتففد
 .(1) ( إلباحة النظر حعتقاد العوا  حرمت 
قال أابغ من كر  النظر إلى الفرو إنمفا كفر  : فائدة وجاو في موضد اخر : ) 

ح  : وقد روي عن مالك أنف  قفال .........ح بأس ب  وليس بمكرو   بال،ا ح بالعة  و
ينظر إلى الفرو في حفال الجمفان وزاد ففي روايفة ويةحسف  بةسفان  وذفو مبالغفة بأس أن 

 .(2)(  في اإلباحة وليس كذلك عةى ظاذر 
احسفتمتان الفذي  ذفذ  الممارسفة إذا كان القاد مفنلكن يمكنني القول بأن  : و 
 فهذا الذي يمكن أن يكفون فيف  شفيو مفن الكراذفةمن الزوجين معا ، اإلنزال يؤدي إلى 

مالبسفة لمظنفة  ذفذ  الممارسفة الشفاذة ،حيفث إنهفا ففاىحو، تفركيدة أو التحفري  ، الشد
، يترتا عةيها من ابتالعها مد الريل عادة أمر محر  النجاسة ، ومالبسة النجاسة وما

ي زوجت  فوقد يبةد الزوو من المني أو المذي في ف  المرأة فتتأذو ب الزوو قد يقذ  إذ 
ُيَحات اَلُمتس،سهمَرينس  ول: )مد الريل ، واهلل تعالى يق ابفتالن ،و  (3)(  َإنا الةا س ُيَحات التاوااَبينس وس

المني أمر منا  لةف،رة السةيمة وال،بان المستقيمة فهو مما تستقذر  ال،بان، وقد قفال 
 .(4) جمهور كبير من أذل العة  بنجاسة المني

                                           
 .5/23( ينظر : التاو واإلكةيل لةموال 1)
 5/79، : دار عال  الكتا ،والبيفان والتحافيل حبفن رشفد  5/23( ينظر : مواذا الجةيل لةح،اا 2)

 سالمي .، : دار الغرا اإل
 ( من سورة البقرة .222( من اآلية )3)
( حيففث ذذففا جمهففور الفقهففاو : الحنفيففة ، والمالكيففة ، والشففافعية فففى شيففر المعتمففد مففن المففذذا  4)

والحنابةة فى شير المشهور من المذذا ،والزيدية ، واإلمامية ،واإلباضية إلى القول بنجاسة مني 
                                                             الرجل والمرأة  .
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عةفل التحفري  ففي ذفذ   اىدلة الشرعية قد نات عةى اعتبار اىذو مفنكما أن 
، فةذلك حفر  الشفارن الجمفان ففي حفال الحفي  وحفر  الجمفان ففي بين الزوجين  العالقة

 الدبر حذرا من اىذو الذي قد يايا الزوو أو الزوجة.
ىن السففوائل ؛  ممارسففة الشففاذةأن اىذو قففد يكففون محققففا فففي ذففذ  ال: أرى و

ولعفل ففي   ةفوقد تحمل خ،را عةى الاحف،  ح تةيل بالف أو المرأة التي تفرز من الرجل 
فَرثسُكَ  أسنافى َشفَئُتَ  (  قول  تعالى : َرٌث لاُكَ  فسفَأُتوَا حس دليفل عةفى أن اإلنفزال ح  (1)) َنسسآُؤُكَ  حس

 .وذو الف  حيث إن  ليس محال لةحرث  يةيل بهذا الموضد
رمفة فتكفون مح مالبسفة النجاسفةلو ترتا عةى ذذ  الممارسة الشفاذة  وعخليه  

 بين الزوجين ذذا من جهة .

يمكففن القففول بتحففري  الجففنس الفمففوي بففين الففزوجين مففن    ومــن جهــة أخــرى
الناحيفة العةميففة وال،بيففة ،حيففث ثبففت عةميففا و،بيفا خ،ففورة الجففنس الفمففوي عةففى اففحة 

، مفن خفالل دراسفات ميدانيفة  لخ،ورة ما ثبت من نتائ  مخيفة ومرعبفةاإلنسان ، نظرا 
، مفن سفر،انات جديفدة وأمفرا  جنسفية  في مختةف  أنحفاو العفال يعُضد بعضها بعضا  

سفر،انات تافيا منفا،ل مختةففة مفن الفف  وذفي  سفر،انات الفف  والحةفل مثل : مختةفة
فيفروس الفور  ، و  والحنجفرة  ، والةفوزتين ، وقاعدة الةسان، وأعةى الحةفل تشمل الشفا 

لجنسفي سفواو  التناسفةي أو من الفيروسات التي تنتقل باحتافال اوذو الحةيمي البشري 
مففر  الُزذففري والسففيالن والقرحففة الرخففوة والهففربس الجنسففي ....الففخ،  ،وكففذلك  الفمففوي

 . كنتائ  مباشرة لةجنس الفموي
وقد ثبت لدو المختاين عالقة فيروس الفور  الحةيمفي بالسفر،انات الفمويفة ، 

دأ بافناعة مفواد تمكفن (، وتبف المب،نة لةف  إذ تدخل الفيروسات إلى الخاليا الظهارية )
وذذ  العمةية قد تسفتغرل ،، تنتهي إلى الور  السر،اني الخةية من النمو خارو السي،رة

 . من تاريخ اإلاابة بالعدوو( سنة  20إلى  10 ) زمنا ،ويال  يال من

                                                                                                           
بينما ذذا الشافعية فى المعتمد من المذذا ، والحنابةة فى المشهور من المذذا والظاذرية إلى 

ومغنى  1/70المجتهد =،وبداية  1/60القول ب،هارة مني الرجل والمرأة . ينظر : بدائد الانائد 
والبحففففر  1/125والمحةففففى  1/87قدامفففة  ،والكفففافى حبففففن 1/305،والمجمففففون  1/80المحتفففاو 

  .446، 1/417،وكتاا النيل وشرح   1/49، وما بعدذا ،والروضة البهية 1/9الزخار
 ( من سورة البقرة .223( من اآلية رق  )1)



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

33 

المتزايفد تزامن احرتفان  من أجريت في بةدان مختةفةالتي كشفت الدراسات وقد 
سر،انات التي يسببها فيروس الور  الحةيمي مفد شفيون الجفنس لمعدحت انتشار ذذ  ال

وبذلك يكون ذذا الفيفروس  (دفبري،انيا وأميركا والسوي )مثل في أكثر دول الغراالفموي 
 ذو المسبا لهذ  السر،انات من خالل ممارسة الجنس 

 . (1) ويفالفم
ة فتحفر  ومن ث  : إذا ثبت عةميا و،بيا خ،ورة الجنس الفموي وأضرار  الافحي

ممارست  بفين الفزوجين خاافة عنفد اإلنفزال ، إذ ح ياف  لننسفان أن يفورد نفسف  إلفى 
وسح )  –تعفالى  -،ريل المهالك حيث إن  مأمور بالحفاظ عةفى نفسف  ونففس شيفر  قفال 

   (2) .( ُتَةُقوا َبأسَيَديُكَ  َإلسى التاَهُةكسَة وسأسَحَسُنوا َإنا الةا س ُيَحات اَلُمَحَسَنينس 
 .(3)) ح ضرر وح ضرار (  -اةى اهلل عةي  وسة   –وقال 

ثففارة  فعةففى اإلنسففان أن يةتففز  بالوسففائل الشففرعية التففي تففؤدي إلففى احسففتمتان وا 
وح ياف  لف  ، الشهوة بين  وبين زوجت  عفن ،ريفل مقفدمات الجمفان مفن تقبيفل ونحفو 

لمفا يفؤدي إليف    ،ريقفةوبأي  ينقاد لرشبات  دون حدودو الجامحة  ت إ،الل العنان لغريز 
ل ما تعاني من  كثير من ف، ومخا،ر اجتماعية، ويكفي أن نتأم ذلك من أضرار شخاية

 ومهةكة . من أمرا  فتاكةالشاذة  بسبا احنحرافات الجنسيةالغربية المجتمعات 

                                           
،والموسفوعة الجنسفية لكريمفة  216لحيفة / أبفي العشرة الزوجيفة وادابهفا لنورالفدين ( ينظر : أحكا 1)

 2010عدذا ، : مكتبة الهالل لةنشر والتوزيد بالقاذرة ،ال،بعفة اىولفى ) وما ب 151البهجوري /
.)  

 ( من سورة البقرة .195( من اآلية رق  )2)
( أخرج  ابن ماج  في سنن  من حديث ابن عباس فى كتاا اىحكا  ، باا : من بنفى ففى حقف  مفا 3)

كتفففاا اىقضفففية (،والفففدارق،ني ففففى سفففنن  عفففن ابفففن عبفففاس ففففى 2341  ) 2/784يضفففر بجفففار  
( ،والةفظ لهما ،والترمذو بنحو  فى سنن  ، كتاا البر والاةة ، باا ما 84 :) 4/228واىحكا  

 ( ، وقال عن  : ذذا حديث حسن شريا .1940 ) 4/332جاو فى الخيانة والغ  
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 الفرع الثاني 
من خال  الشذوذ السادي واملازوكي والتصيالت  بني الزوجنيتهييج الشهوة  

 سية و إدخا  الصبع يف الدبر أثناء املعاشرةاجلن
 والحديث عن ذذا الفرن ينتظ  في المسائل التالية :

: تهيي  الشهوة بين الزوجين بالشفذوذ السفادي والمفازوكي أثنفاو  املسةلة الوى
 الممارسة الجنسية .

: حكف  تهيفي  الشفهوة بفين الفزوجين أثنفاو المعاشفرة مفن خفالل  املسةلة الثانية
 . خيالت الجنسية مد إنسان أخرالت

: تهيي  الشهوة بفين الفزوجين بإدخفال اىافبد ففي الفدبر أثنفاو  املسةلة الثالثة
 المعاشرة كنون من احستمتان .

 املسةلة الوى 
 بالشذوذ السادي واملازوكي زوجني التهييج الشهوة بني  

 أثناء املمارسة اجلنسية

لتفاعفل اإليجفابي المشفترك بفين الفزوجين إن المباشرة الجنسية الفعالفة تت،ةفا ا
يمفاوات وألففاظ تعبفر عفن  وعد  الشعور بالحرو من ترجمفة ذفذا التفاعفل إلفي إشفارات وا 

بفين الفزوجين عنفد الجمفان بمفا يعينهمفا ال،يفا الرقيفل الكال  ،فف الةذة والنشوة الجنسفية
عن الحفا  التعبيرإذ يتضمن  ؛شرعا عةى قضاو الو،ر ، وكمال الةذة المشروعة مبا  

، وذففو يهففيم  الففزوجين ، والعشففل ، والغففرا  بينهمففا ، فهففو أدعففى لأللفففة والمففودة بففين
 ال،رفين لةجمان ليع  كل واحد منهما نفس  ، ويع  زوج  .

عفن  تهيي  الشهوةمن خالل تحفيز الغريزة و  زوجينالبين أما ممارسة الجنس 
الل إلحال اىذو من ضفرا تحقيل المتعة الجنسية من خ : ،ريل الشذوذ السادي وذو

ذانتفف  بففالكال  القبففي   وخففز أو إحففداث جففرو  فففي الشففريك اآلخففرأو وجةففد أ أو إذحلفف  وا 
 الفاح  والشتائ  البذيئة .

يعذا الشفخص نفسف  أو ي،ةفا مفن : أن  وذو المازوكيأو عن ،ريل الشذوذ 
 . يفعل ب  ذلك ىجل الواول إلى النشوة الجنسية
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نزعفة عدوانيفة تتمثفل ففي يتضمن سةوك جنسي شاذ فال يا  شرعا ، فكالذما 
 .(1) معنويا  وماديا   نسانتعذيا اإل 

: فإنف  يحفر  عةفى الفزوجين تهيفي  الشفهوة أثنفاو الممارسفة الجنسفية  ومن ثم
 باستخدا  السةوك الشاذ السادي أو المازوكي ،وذلك لما يةي :

، فففال   شففرعا ذففذا السففةوك الشففاذ يتضففمن اىذو واإلضففرار وذففو محففر أن  أوال  
يفذاوذا لغيفر لبخفر ، كمفا أ،ةفا ذفذا ال ةةبيفت ين لفزوجىحفد ايجوز  ن ضفرا الزوجفة وا 

ا بفالمعرو  فينافي المعاشفرة لهفو ؛ ىن  اعتداو وظة  لها،  مسوغ شرعي كنشوزذا محر 
)                     :  –تعففالى  –التفي أواففى بهففا اهلل تعففالى ففي كتابفف  الكففري ، قففال 

َعُرو َ وسعساَشُروذُ   .(2) (نا َباَلمس
ما ذو مألو  بكمال العشرة بين الزوجين في الفرا  يتحقل بالتودد والتجميل و 

كي  يتاور من رجل عاقل سوي يحا زوجت  ويدرك عظف  الشاذة ،إذ ح بهذ  الاورة 
 حقها عةي  أن يعذبها بهذ  الافة البشعة المنافية ىحكا  الشريعة ولةف،رة السةيمة.

يمكفن تهيفي  الشفهوة بفين الفزوجين أثنفاو المعاشفرة باسفتخدا  محففزات :  ثانيا
حفرو ففال  لف،فرة السفةيمةأخرو ح تتنافى مد أحكا  الشريعة اإلسالمية وح تتعار  مد ا

أن يفذكر الزوجففان مفا يهففي  شفهوتهما مففن الكفال  ، ولففو كفان بففذكر ألففاظ العففورة شفرعا 
والعشل بفين الفزوجين حفرو ، ولفيس ففي باسمها العرفي ، وليس في ذكر كةمات الغرا  

 .(3)ذكر العورة باسمها الاري  أو العرفي حرو إذا كان ذذا يهي  الشهوة بينهما 
 
ً
بين الفزوجين لف  ،فرل  التعبير عن الشعور بالرشبة والةذة الجنسية: إن  اثالث

اسفففتخدا  اإليحفففاوات واإليمفففاوات الةفظيفففة كاآلذفففات والحركفففات كثيفففرة مشفففروعة منهفففا 
الجنسفي ىحفد ظمفأ الكال  أثنفاو المعاشفرة إن كفان سفبيال مفن سفبل إرواو ال، ف ميةالجس

                                           
كتفاا  –ومفا بعفدذا  216( ينظر : الفتاوو المعاارة في الحياة الزوجيفة لعةفي بفن نفاي  الشفحود /1)

 إلكتروني في المكتبة الشامةة .
 ( من سورة النساو .19( من اآلية رق  ) 2)
كتاا إلكتروني في  - 218( ينظر : الفتاوو المعاارة في الحياة الزوجية لعةي بن ناي  الشحود /3)

 المكتبة الشامةة .



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

36 

ىن اإلشفبان الجنسفي ذفو أحفد مرتكفزات الحيفاة الزوجيفة يكون مباحا ؛ ، فإن   زوجينال
 .(1)ولذلك قد أباح  فقهاو المالكية ،إذا ل  يكن فاحشا أو بذيئا  السعيدة

وينبغفي لف  أن يتجنفا مفا يفعةف  يفة : ) ولذلك قال ابن الحاو أحد عةماو المالك
ذفو النخيفر والكفال   -عنف  ففأنكر  وعابف   -رحمف  اهلل  -وقد سئل مالفك ،بع  الناس 

نما أنكر مالفك :  - رحم  اهلل  - قال ابن رشد، السق،  ذلفك ىنف  لف   -رحمف  اهلل  -وا 
 .(2) ( يكن من عمل السة 

عاشففرة فففي حففدود اىدا بمففا فينبغففي أن يكففون الكففال  بففين الففزوجين أثنففاو الم
إلفى مفا يجفر  الحيفاو  الكفال  تحفوليأن  اف ال ييتحقل مع  التودد واىلفة والمحبة ، ف

يريفد المفتكة  ن فى ولو ل  يكفسا وقذ  بالمحر  والفح  ، حتأو إلى ويخد  المرووة 
نما يريد التاري  بذلك الكال  ، فةيس مفن عفب   ادة المفؤمن أن يعفود فحقيقة السا ، وا 

فةا س  - ، حيفث قفالالسفا والقفذ  عةفى لسان   سس ةسَيفَ  وس فةاى الةافُ  عس لسفَيسس اَلُمفَؤَمُن  ) : -اس
 .(3)َبال،سعااَن وسحس السةاعااَن وسحس اَلفساَحَ  وسحس اَلبسَذيَو( 
مشفابهة ىفعفال أذفل الفسفاد مفن الزوانفي  ىن الكال  بألفاظ القب  والفح  فيف 

وت فبالمسة  أن يجعل فرا  الزوجية ال،اذر كحال مفا يحفدث ففي بيفوالزانيات  وح يةيل 
ن السففاق،ين والسففاق،ات ، فهفف  أحففل بتةففك اىلفففاظ ، وأذففل لهففا ، ح امرأتفف  فارة بيفففالدعفف

                                           
كةف  امرأتف  عنفد ( حيث ذذا المالكية إلى القول بإباحة الكال  عند الجمان حيفث قفالوا : لةرجفل أن ي1)

ومواذفا  5/79الو،و وح إشكال في جواز  وح وج  لةكراذة . ينظر : البيان والتحايل حبفن رشفد 
 .  5/24الجةيل 

 1/46بينما ذذا الشافعية ،والحنابةفة  إلفى كراذفة الكفال  عنفد الجمفان . ينظفر : أسفنى الم،الفا 
 . 5/194وكشا  القنان 

 . 2/187( ينظر : المدخل حبن الحاو 2)
   116فففي اىدا المفففرد / -رضففي اهلل عنفف   –( روا  البخففاري مففن حففديث : عبففد اهلل بففن عمففر 3)

بيروت ،والحاك  ففي المسفتدرك ،وقفال عنف  : افحي  عةفى  -( ، : دار البشائر اإلسالمية 312)
بيفروت والترمفذي  –( ، : دار الكتفا العةميفة 29  ) 1/57شر، الشيخين ،وسكت عنف  الفذذبي 

     350/ 4كتاا البر والاةة ،باا مفا جفاو ففي الةعنفة،وقال عنف  : حفديث حسفن   –  في سنن
كتففاا الشففهادات  –( ، : دار إحيفاو التففراث العربففي ،بيففروت ،والبيهقففي فففي سففنن  الكبففرو 1977)

( ، : مكتبففففة دار البففففاز بمكففففة المكرمففففة 20583  ) 10/193،بففففاا بيففففان مكففففار  اىخففففالل 
  (.  1994-ذف1414)
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ثفف  إنفف  ُيخشففى مففن اعتيففاد الففزوجين عةففى ذففذ  الكةمففات  فتاففب  ، العفيفففة ال،ففاذرة 
لهمفا ففي حياتهمفا ففي شيفر وقفت عالقتهما من شيرذا باردة ، وجافة ، أو تافب  عفادة 

الجمان ، خااة إذا حدث شجار ، أو تقةبت النفوس والقةوا ؛ وففي ذلفك مفن المفاسفد 
ن الففزوجين أثنففاو المعاشففرة ف، فيحففر  ذففذا الشففذوذ السففادي بيففمففا ح يخفففى عةففى متأمففل 

 الجنسية .
 املسةلة الثانية 

التصيالت اجلنسية أثناء املعاشرة من خال  زوجني الحكم تهييج الشهوة بني  
 مع إنسان أخر

أجنبيفة حتفى امفرأة ففي محاسفن  ذل يا  لةزوو أثناو جمفان زوجتف  أن يتفكفر
 وكذلك اىمر بالنسبة لةزوجة ؟ .،  خيل إلي  أن  ي،ؤذاي

لنجابة عن ذذا السؤال أقول : ل  يتعر  الفقهاو المتقدمون لهفذ  المسفألة ، 
،حيث أوردذا ابن عابدين أحد فقهاو الحنفية ولكن تكة  عنها بع  الفقهاو المتأخرين 

،وابففن الحففاو مففن فقهففاو المالكيففة ،وابففن حجففر الهيتمففي مففن فقهففاو الشففافعية ،وبعفف  
 الحنابةة كابن مفة  ، كما ذكرذا أيضا عبد الرؤ  المناوي .

مفن و،و زوجتف  متفكفرا  : حفول مسفألة  -رحمهف  اهلل تعفالى  -العةماو ذؤحو قد تكة  ف
ذل يحفر  ذلفك التفكفر والتخيفل : ، و قالوا  جنبية حتى خيل إلي  أن  ي،ؤذافي محاسن أ

 ويقاس عةي  في ذذا اىمر زوجت  إذا تخيةت أجنبيا يجامعها أثناو المعاشرة . ؟ أ  ح
واستقراو   وتتبعا لةنقوحت الفقهية التي أوردذا ذؤحو الفقهاو نجد أنه  اختةففوا 

 ما يةي :في المسألة عةى ثالثة أقوال ، ك
أجنبيفة امفرأة ففي محاسفن  : يحر  عةى الزوو أثنفاو جمفان زوجتف  التفكفر القو  الو 

،وممن ذذا إلى ذذا القفول ابفن عابفدين أحفد فقهفاو الحنفيفة خيل إلي  أن  ي،ؤذايحتى 
 .(1)،وابن الحاو من فقهاو المالكية ،وابن عقيل من الحنابةة 

            :  ابفففن عابفففدين حيفففث قفففالث نفففص عةفففى ذفففذ  الافففورة العالمفففة المحقفففل فحيففف
وذكففر  .....ذكفر بعف  الشففافعية أنف  كمفا يحففر  النظفر لمففا ح يحفل يحفر  التفكففر فيف  ) 

                                           
،واآلداا الشفرعية والمفن  2/194،والمدخل حبن الحاو  6/372ظر : رد المحتار حبن عابدين ( ين1)

 –تحقيففل شففعيا اىرنففؤو، ،وعمففر القيففا  ، : مؤسسففة الرسففالة  - 2/128المرعيففة حبففن مفةفف  
 ، : المكتبة التجارية .   1/352  (،وفي  القدير لةمناوي 1996 -ذف 1417بيروت ) 
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العالمة ابن حجفر ففي التحففة أنف  لفيس منف  مفا لفو و،فىو حةيةتف  متفكفرا ففي محاسفن 
الجفالل السفيو،ي والتقفي :مفنه   أجنبية حتفى خيفل إليف  أنف  ي،ؤذفا ونقفل عفن جماعفة 

إنف  : وقفال ابفن الحفاو المفالكي  .... ينبغفي كراذفة ذلفك: وقيفل  .....سبكي أن  يحفل ال
  نفون مفن الزنفا كمفا قفال عةماؤنفا ففيمن أخفذ كفوزا يشفرا منف  فتافور بفين فىنف؛ يحر  

ولفف  أر مففن تعففر   ف ...عينيفف  أنفف  خمففر فشففرب  أن ذلففك المففاو ياففير حرامففا عةيفف  اذفف
نما قفال ففي الفدررفلةمسأل را فو و،ففإذا شفرا المفاو وشيفر  مفن المباحفات بةهف ة عندنا وا 

 .(1).... (  واىقرا لقواعد مذذبنا عد  الحل ذفعةى ذيئة الفسقة حر  ا
 حيفث ة فأحفد عةمفاو المالكيفابفن الحفاو ى تحريم  أيضا : العالمة نص عة كما

، حتفى أنف  شفبه   ، فهفو زعفي  مفن يقفول بفالتحري ففي ذفذ  الافورة ففي التشفديد بالغ 
فال و يتعين عةي  أن يفتحفظ ففي نفسف  بالفعفل، وففي  قال في المدخل:)حيث ،  زنابال

من ذذ  الخاةة القبيحة التي عمت بها البةوو في الغالا، وذي أن الرجل  شير  بالقول
إذا رأو امرأة أعجبت ، وأتى أذة  جعل بين عينيف  تةفك المفرأة التفي راذفا، وذفذا نفون مفن 

ة اهلل عةيه  ففيمن أخفذ كفوزا يشفرا منف  المفاو، فافور بفين الزنا لما قال  عةماؤنا رحم
ف ذا ممفا عمفت بف  البةفوو ففف، وذ اعيني  أن  خمر يشرب  أن ذلك المفاو يافير عةيف  حرام 

)..... (2). 
            : قفففال حيفففث ، الزوجين معفففاأن الحرمفففة تتعةفففل بففف -رحمففف  اهلل  –ذكفففر كمفففا 

، ىن الغالا عةيها  اخةة في  بل ذي أشد) وما ذكر ح يختص بالرجل وحد  بل المرأة د
في ذذا الزمان الخروو أو النظر مفن ال،فال ففإذا رأت مفن يعجبهفا تعةفل بخا،رذفا، ففإذا 

ن عينيها، فيكون كل واحد فكانت عند احجتمان بزوجها جعةت تةك الاورة التي رأتها بي
اجتناا ذلك ليس إح، وح يقتار عةى   فة بمنفأل اهلل السالمفي نسفمنهما في معنى الزان

 .(3)(  بل ينب  عةي  أذة  وشيرذ ، ويخبرذ  بأن ذلك حرا  ح يجوز

                                           
 . 6/372تار حبن عابدين ( ينظر : رد المح1)
 .2/194( ينظر : المدخل حبن الحاو 2)
 .2/195( ينظر : المدخل حبن الحاو 3)
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كما نص عةى ذذ  الاورة أيضا العالمة ابفن مفةف  مفن عةمفاو الحنابةفة حيفث 
وقد ذكر ابن عقيل وجز  ب  في الرعاية الكبرو أظن  ففي أول كتفاا النكفا  أنف  : )  قال

 .(1) ( أجنبية محرمة أن  يأث  لو استحضر عند جمان زوجت  اورة
           وقفففد اسفففتدل أافففحاا ذفففذا القفففول عةفففى تحفففري  ذفففذ  الافففورة بفففين الفففزوجين 

 بما يةي :
  فأثنفاو معاشفرة زوجتفاىجنبيفة بفين يديف  ي،ؤذفا  الرجل لةمفرأةتاور  : إنأوال 

 لتشبه  فيحر  عةي  ذلك  رة المعاية عةى ذيئتهافر مباشف  تاويففي
 .(2) باورة الحرا 
 
ً
أو شيئا الماو نسان إذا شرا اإل فمسألة الشرا ذذ  الاورة كنظير  : إنا ثاني

فإنف  يحفر  عةيف  أن يشفرب  ،وذكفذا إذا تخيفل  ابفين عينيف  خمفر   أو تخية  فتاور حالح 
الزوو أن  ي،أ امرأة أجنبية افتتن بمحاسنها أثناو معاشرة زوجت  ، فإن  يحر  عةي  ذلك 

 .(3)الماو ونحو  إذا تخية  خمرا  قياسا عةى مسألة شرا
 شيرمسفة  المقفيس عةيف  : بأن ذذا القياس فيف  بعفد ؛ ىن اىافل نوقش هذا

إذ ح دليل عةي  فهو مبني عةى قواعد مذذبه  في سد الفذرائد وح ياف  اححتجفاو  ؛ فب
 .(4)بمذذا عةى مذذا 

حيفث  الزنا  من نبالمرأة اىجنبية أثناو جمان الزوجة ذو نو  التفكير إن:  ثالثا
 عةفى يدل الزنا بها مما عةى عاز  ىن  اىجنبية ؛ تةك  في و،ئ  وقون تخية  من يةز 

 .(5)حرمت  

                                           
 .2/128( ينظر : اآلداا الشرعية والمن  المرعية حبن مفة  1)
،وففي  القفدير لةمنفاوي 2/194،والمدخل حبن الحفاو   6/372( ينظر : رد المحتار حبن عابدين 2)

1/352. 
 : المراجد السابقة . ( ينظر3)
 –التفراث العربفي  ومفا بعفدذا ، : دار إحيفاو 7/261( ينظر : تحفة المحتاو حبفن حجفر الهيتمفي 4)

 بيروت .
 .2/195( ينظر : المدخل حبن الحاو 5)
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 الزنفا مفن ح يعتبفر بفأن مجفرد التفكيفر بمحاسفن المفرأة اىجنبيفة :نوقش هـذا 
 مقدمات  أو الزنا فعل التفكير الشخص عند لهذا يخ،ر ل  بينهما ،كما أن  الفرل لوجود

 .(1)العز  عةي   عن ضال  ف
أجنبيفة حتفى امفرأة ففي محاسفن  يبا  لةزوو أثنفاو جمفان زوجتف  التفكفر :ثاني القو  ال

لي  ذذا خيل إلي  أن  ي،ؤذاي  ، كما يبا  ذذا لةزوجة أيضا ، وح إث  عةيهما في ذلك وا 
لسفيو،ي، واقتضفا  االفدين وجفالل ،والكمال الفرادااَد ،كساَبَن اَلَفَركساَ  بع  فقهاو الشافعية 

فتبا  ذذ  الافورة دون إثف    السبكي في كالم  عةى قاعدة سد الذرائد الدين كال  تقي
 .(2)فيها 
ن مففن السففنة ،ومففن المعقففول كمففا ى إباحففة ذففذ  الاففورة بففين الففزوجيفوا عةفففواستدلفف     
 :يةي

زس َإنا الةاف س تس  : ) -اةى اهلل عةيف  وسفة   -قول  : استدلوا من السنة بأوال  فاوس جس
ُةوا َب َ  داثسَت َبَ  أسَنُفسسهسا مسا لسَ  يستسكسةاُموا أسَو يسَعمس  .(3)(  ُىماَتى مسا حس

 مفا عن  عفي قد النفس والتفكير حديث دل ذذا الحديث عةى أن   وجه الداللة منه 
 جماعف  أثنفاول  يفو،ن نفسف  عةفى المعافية والزوو ذنا  فعل، أو قول يترتا عةي  ل 

المحر  ذفو التافمي  والعفز  عةفى الزنفا ، ف نما مر ذلك بفكر  من شير استقرارا  و  لزوجت 
بخفال  الخفوا،ر التفى ح تفو،ن الفنفس عةيهفا وح يافحبها بهذ  اىجنبيفة التفي تخيةهفا 

الحرو ر ،فينتفي فل والتفكفوالتخيالهاجس والواجس وحديث النفس كعز  ح عقد وح نية و 
، أو القول بالةسفان عةفى وففل  تى يقد العمل بالجوار عما يقد في النفس حوالمؤاخذة 

 .(4)ما حدثت ب  النفس 
                                           

 . 7/261( ينظر : تحفة المحتاو حبن حجر الهيتمي 1)
 4/87و الكبفرو حبفن حجفر الهيتمفي ،والفتفاو  7/260( ينظر : تحفة المحتاو حبن حجر الهيتمفي 2)

 .1/352، : دار الفكر ،وفي  القدير لةمناوي 
كتففاا ال،ففالل ، بففاا ال،ففالل فففي اإلشففالل والكففر  والسففكران  -( متفففل عةيفف  : اففحي  البخففاري 3)

كتاا اإليمان ، باا تجاوز اهلل عن حديث  -( ،واحي  مسة    4968  ) 5/2020والمجنون 
 (.127  ) 1/116النفس 

،وتحفة المحتاو 2/151،وشر  النووي عةى احي  مسة  5/161( ينظر : فت  الباري حبن حجر 4)
،وفففي   4/87ومففا بعففدذا، والفتففاوو الكبففرو حبففن حجففر الهيتمففي  7/260حبففن حجففر الهيتمففي 

 . 1/352القدير لةمناوي 
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 استدلوا من المعقول بما يةي :ثانيا   
فعل زنفا    لةمرأة اىجنبية أثناو جمان زوجت وتخيةأ  عند تفكر  ةزوون  ل  يخ،ر لإ  -1

نما الواقد من  تاور قبي  باورة حسن فهو متناس لةوا   وح مقدمة ل   الذاتي،  وا 
ُر شسَيٍو  متذكر لةوا  العار  باعتبار تخية  وت ، وذلك ح محذور في  إذ شايت  أن  تساس

 .(1) في الذذن شير م،ابل لةخارو
 وجوا لةكفارات فدل عةى عن  ينت  التفكير والتخيل لةمرأة اىجنبية الحسناو ح إن -2

 .(2)إباحت  لةزوو أثناو معاشرة زوجت  
واإللزا   وجوا الكفارات عد  ىن ذا الدليل شير مسة  ب  ؛بأن ذ :نوقش هذا 

 يف،فر ح أنفزل وذفو افائ  حتفى أجنبية إلى فرو نظر من ىن يقتضي اإلباحة ؛ بها ح
 .(3)باحتفال  محر  النظر أن مد
لو ظفر بهفا التي تخيةها الحسناو  المرأةض  ل  قاد الزنا ب الزوو لو فر  أن  إن -3

إح   فا اإلثففح يوجف، فاتض  أن كال من التفكر والتخيل  كفى ذلف  عةفم  إح إن افل  يأث
 .(4)حقيقة بتةك المتخيةة لو ظفر بها في ال الزناعةى كان ذناك عز  إن 

مفرأة ا محاسفن أن يفكفر ففي  معاشفرة زوجتف  جنسفيا أثنفاو لةرجل يكر  القو  الثالث  
 .(5)من فقهاو الشافعية اَلَبَزَريم ابن و ذذا إلى ذذا القول  أجنبية أو يتخيل أن  يجامع 

ود فالخفروو مفن الخفال  القفوي  فنظفرا لوجف والدليل عخلى كراهة هذه الصورة هو  
 .(6)الخال   ذذا من خروجا   فعة  لننسان المسألة فيكر   الخال  في

 يحتفاو حكف  شفرعي ذذا الكال  شير مسفة  بف  ؛ىن الكراذفة بأن :نوقش هذا
 .(7)يدل عةيها  دليل وح يوجد دليل إلى

                                           
 ( ينظر : المراجد السابقة .1)
 . 6/372( ينظر : رد المحتار حبن عابدين 2)
 ، : دار الكتا العةمية . 3/38( ينظر : المرجد السابل،وأيضا : الفرون حبن مفة  3)
ومففا بعففدذا ،والفتففاوو الكبففرو حبففن حجففر  7/260( ينظففر : تحفففة المحتففاو حبففن حجففر الهيتمففي 4)

 . 1/352،وفي  القدير لةمناوي  4/87الهيتمي 
 ( ينظر : المراجد السابقة .5)
 .7/261حبن حجر الهيتمي ( ينظر : تحفة المحتاو 6)
 . 6/372( ينظر : المراجد السابقة ،وأيضا : حاشية ابن عابدين 7)
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أدلفته   بيفانبعد بيان أقوال الفقهاو في المسفألة و   الرأي الراجح يف املسةلة 
 : ي أرو، فإنومناقشة ما أمكن منهاالتي استدلوا بها 

أن الجمففد بففين اىقففوال المختةفففة واىدلففة المتعارضففة أولففى مففن التففرجي  عنففد 
 اإلمكان فجمعا بين ذذ  اىقوال أقول :

زوجتفف  اىخففرو أو  استحضففر عنففد جمففان زوجتفف  اففورةلففو أن الففزوو  :أوال 
، فهففذ   (1)أمتفف  الممةوكففة وتخيففل أنفف  يعاشففرذا فففال يؤاخففذ فففي ذلففك وح يةحقفف  اإلثفف  

اثنفاو الجمفان  تخيةها التي كما أن المرأة فيها، محظور ح الاورة مباحة شرعا ؛ىن 
 اإلباحة .في اىال وذذا يتفل مد مذذا من قال ب ل  ذي مباحة

متخيةفة ح  حمفرأة حسفنة عند جمان زوجت  اورة الزوواستحضر إذا  : ثانيا
لف  يفو،ن نفسف  عةفى يعرفها و ح وجود لها ففي الواقفد ، وتخيفل أنف  يعاشفرذا ولكفن 

وح عفز  ،  نمفا مفر ذلفك بفكفر  مفن شيفر اسفتقرارا  و  لزوجتف   فجماعف اوفأثنفة فالمعايف
اخفذ عةفى ذلفك وح يةحقف  اإلثف  شفرعا شيفر أنف  فهذ  الاورة تكفون مكروذفة ، ففال يؤ 

ىنف  ؛ يكر  ل  ذذا التخيل دفعا لةمفسدة ، وذذا يتفل مفد مفا ذذفا إليف  ابفن البفزري 
كفان ب  أو كحك  فاعة  ل حك  المتكة محرما كلو كان حك  من أضمر فى نفس  شيئ ا 

تب،ل االت  ،إح أن  ح يعد كذلك ول   حك  من حدث نفس  فى الاالة بشىو متكةم ا
حفديث فهي احيحة ولكن مد الكراذة حنشغال  بغيفر ذكفر اهلل تعفالى ففي افالت  ، ف

 وح الفعل  ح يقو  مقا  الكال  والتخيل والتاور النفس
 . (2)إح مد النية والعز  عةى ما حدثت ب  النفس 

امفرأة أجنبيفة وتخيفل  عند جمان زوجت  اورة الزوواستحضر أما إذا  :ثالثا 
،  عةيهفا ،فن نفسف وو  لزوجتف  جماعف  أثنفاوعةفى المعافية  عاشرذا مد إارار أن  ي

فإن  يحر  عةي  ذذا التفكر أو التخيل ، وذذا يتفل مد مفذذا مفن قفال بفالتحري  ففي 
 ذذ  المسألة ،فيحر  عةي  ذلك سدا لةذريعة ودفعا لةمفسدة .

كيرففي التف عقةف  فيمنفد مفن السفيئة اىفكفار بار  مأمور اإلنسان حيث إن
 الفتنة يفضي إلي المفسدة من قد محاسن المرأة اىجنبية أثناو جمان الزوجة ؛ىن 

                                           
 . 7/262( ينظر : تحفة المحتاو حبن حجر الهيتمي 1)
 د بالسعودية .فة الرشف، : مكتب 418/ 7ال فن ب،فارو حبف  البخفر  احيف( ينظر : ش2)
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بسبا تةك  زوجت  ويعر  عنها في يزذد قد الزوو ىن وذلك الزوجية العشرة وفساد
فربمفا يفدمن  الحفرا  بالبحفث عفن أو بالمشفاكل البيفوت إمفا فسفاد فيحافل - اىفكفار

 . (1)من اشتغل خا،ر  بهاالزنا حقيقة ب اإلنسان ذذا التخيل فيقود  إلى
هفذا اىمفر عةيف  أن يسفارن بفالتخةص منف  بفأن يشفغل قةبف  وعقةف  من ابتةى بف
دفعففا لةمفسففدة ، بففل عةيفف  أن  فففإن فيفف  تسففةية عففن الم،ةففوا بجنسفف زوجتفف  بجمففان 

، فقففد  ببالفف  ولففو بالتففدري  حتففى ينق،ففد تعةقفف  بهففا رأسففا مففن اشففتهاذا تناسففي أواففا ي
الففروو ولفيعة  بفأن  بدونف  ، يسفت،يد الجمفان فال ذلك الاورة ،ويعتاد بهذ  ب يتعةل قة

عففن فففرو زوجتفف  ال مزيففة لفففرو اىجنبيففة فففمتحففدة المففذال شيففر مختةفففة عنففد الحففذال 
 .(2) الشي،ان وتزيين  إشواووالتمييز بينهما من 

 املسةلة الثالثة 
 ناء املعاشرة أثبإدخا  الصبع يف الدبر زوجني التهييج الشهوة بني  

 كنوع من االستمتاع
من الممارسات الجنسية الشاذة والتي تحال أحيانا عند الجمان إدخال اىابد 
ن ففي الدبر فقد يميل بع  الناس إلى ذذا السةوك الشاذ مد زوجت  ، وربما يمارس بي

ح يجفوز لكفل  الزوجين معا وقت المعاشفرة الجنسفية ، أمفا عفن حكمف  الشفرعي ففأقول :
ولفذلك أرو تحفري  بفال ضفرورة وح حاجفة ،  الزوجين أن يضد أابع  في دبر اآلخرمن 

 :وذلك لما يةي ،ذذا السةوك الشاذ أثناو الجمان أو شير  دون ضرورة داعية 
مالمسفة النجاسفة : إن إدخال اىابد في الفدبر دون ضفرورة يترتفا عةيف  أوال 
ين النجاسفة لغيفر حاجفة عةفى أن مالمسفة عف فقهفاوالبعف  قفد نفص ول ، في موضفعها

لما كان إدخال العضو الذي من شأن إدخال  في الفروو حاول الةذة  شرعا،ىن  ممنون
وقضاو اىرا ،بعا  وشرعا ، لما كان إدخال  في ذلك المحل ممنوعا ، فمفن بفاا أولفى أن 

، بفل قفد يكفون ففي إدخالف  ضفرر  يمند إدخال شير  مما ح فائدة في إدخالف  ففي اىافل
 .لبالمح

                                           
 .7/260( ينظر : تحفة المحتاو حبن حجر الهيتمي 1)
 .1/352( ينظر : في  القدير لةمناوي 2)
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يحفذر أن ُيفدخل  )  :  وذو يتكة  عن اداا قضاو الحاجفةقال ابن الحاو حيث 
،  ، وذفو منهفي عنف ، ىنف  يفعفل بنفسف  أابع  ففي دبفر ، فإنف  مفن فعفل أشفرار النفاس

 .(1)(  وذلك حرا 
ويحذر أن يدخل أابع  مع  فإنف  مفن فعفل أشفرار : ) وجاو في مواذا الجةيل 

: وقففول الرسففالة  - انتهففى - ل بنفسفف  وذلففك حففرا  ىنفف  يفعفف؛النففاس وذففو منهففي عنفف  
ولففيس عةيفف  شسففل مففا ب،ففن مففن المخففرجين قففال الشففيخ زرول: يعنففي وح لفف  ذلففك ىنفف  

 .(2)(  ي حل المرأة وذو من فعل المبتدعةفل فافر والسحفيضر ب  ويشب  الةوا، في الدب
 شسففل مففا ب،ففن مففن -أي مريففد احسففتنجاو -ولففيس عةيفف  ) :  وقففال النفففراوي

المخفرجين حفال اسفتنجائ ، ح وجوبففا  وح نفدبا ، بفل وح يجفوز لفف  تكةف  ذلفك، بفأن يففدخل 
الرجل أابع  في دبر ، وتدخل المرأة أابعها في قبةها، ىنف  مفن البفدن المنهفي عنهفا، 

بففل المففرأة تغسففل دبرذففا كالرجففل، ،إذ ذففو مففن الرجففل كففالةوا،، ومففن المففرأة كالمسففاحقة 
 .(3) ( ال جةوسها لقضاو الحاجةوتغسل ما يظهر من قبةها ح

يففدل عةففى عففد  جففواز إدخففال المففرو المالكيففة فمجمففون ذففذ  الناففوص لفقهففاو 
أو الزوجفة  فالمند من إدخال  في دبر شير  أولفى ولفو كفان الفزوو أابع  في دبر نفس 

 فيحر  ذذا السةوك الشاذ بينهما .
 
ً
نمفا  ال المسفتقيمةلف،فر السفةيمة واىذو ن ذذا الفعل مما تأن  من  ا: إ اثاني وا 

ذو تقةيد أعمى لمن انتكست ف،رذ ، وتبةدت أذواقه ، وجعةوا كل ذمه  إشبان شهوته  
وتةك عادة من يتبد ذوا  في كل ما يزين   الحيوانية شير مراعين أدبا  وح خةقا  وح ،هارة

 . ل 
 
ً
 سفتقبل إلفى إدمانف  واحعتيفاد عةيف ن مثل ذذا الفعفل قفد يفؤدي ففي الم: إا ثالث

 بحيفث يرشفا مفن ُيفعفل بف  ذلفك إلفى أن يفؤتى ففي دبفر فيكون ذريعة إلى فعفل الةفوا، ، 
 وذو محر  شرعا ، فيحر  ذذا  في الدبرزوجت  قد يجر الفاعل إلى و،و ،و 

                                           
 . 1/30( ينظر : المدخل حبن الحاو 1)
 . 1/409( ينظر : مواذا الجةيل 2)
 ، : مكتبة الثقافة الدينية . 377/ 1( ينظر : الفواك  الدواني لةنفراوي 3)
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 .(1)السةوك الشاذ سدا لةذريعة ودفعا لةمفسدة 

  رابعال طخلاامل
 التفريق بني الزوجنيأثر املمارسة اجلنسية الشاذة يف  

، حيث  اىسرة حركة إعاقة فيالشاذة بين الزوجين  ةالجنسي  ممارسةال ذ سات
 ة حيث تؤدي إلى ذدمها .تأثير كبير وعميل وعواقا وخيمة عةى العالقة الزوجيلها 

إذا أجبففر الففزوو زوجتفف  عةففى الممارسففات الجنسففية الشففاذة ،وأسففاو  ومــن ثــم  
يثفور ،إذ عةيف  كثفرة النفزان  حتفى ترتفا خةق  معها ،وتضررت من ذفذا السفةوك الشفاذ ؛

ز لها أن ترفد أمرذا إلفى و جفإن  يالنزان والشقال عند تعار  الرشبات ونفور ال،بان ، 
الحاك  ،و لةقاضي أو الحاك  منع  ونهي  عن ذفذا الفعفل عفن ،ريفل الفوعظ والنافيحة 

تنفد أوح ؛ لعل الحال يةتئ  بينهما ويرجد عن سةوك  الشاذ ، فإن ل  يستجا الفزوو ويم
أو يهدد  بما يرا   عن ذذ  الممارسة الشاذة أو الضارة ، فةةحاك  أو القاضي أن يزجر ،

 .(2)مناسبا 
فإذا ل  ينفد مع  شيو من ذذ  الوسائل ،فإن  يا  لةقاضي أن يففرل بينهمفا ،       

دون إذن من الزوو أو رضا  ؛ لرفد الظةف  والضفرر عفن الزوجفة ،وتفاديفا لتكفرار النفزان 
،وذففذا بنففاو  عةففى مففا ذذففا إليفف :  بسففبا ذففذ  الممارسففة الجنسففية الشففاذة لففزوجينبففين ا

 (3)المعتمد من المذذا والحنابةة في شير افعية في القول الظاذر،ففوالش ،فقهاو المالكية
والحنابةفة  والشافعية في القفول اىظهفر  فقهاو الحنفية ، :خالفا لما ذذا إلي  

ظاذريفة ،والزيديفة ،واإلماميفة ، حيفث قفالوا : إذا لف  المعتمفد مفن المفذذا ،والالقول في 
بينف   نفزانيمتند الزوو عن اإلضرار بزوجت  بشيو مفن الوسفائل الوقائيفة ،ولف  يرتففد ال

وبين زوجت  ،فإن  ح يا  لةقاضي أن يفرل بينهما ،إح بإذنهما وموافقتهما عةفى ذلفك 

                                           
كتفاا  – 255،  1/48( ينظر : المراجد السابقة ،وأيضا : الفتفاوو المعاافرة ففي الحيفاة الزوجيفة 1)

 إلكتروني .
،وأسفففنى الم،الفففا  2/343،وحاشفففية الدسفففوقي والشفففر  الكبيفففر 4/23( ينظفففر : بفففدائد الافففنائد 2)

 . 5/210،وكشا  القنان  8/167،والمغني  3/260،ومغني المحتاو 3/239
وشفر   2/344،وحاشية الدسوقى والشر  الكبير  5/176( ينظر : الجامد ىحكا  القران لةقر،بى 3)

 6/392،والمنهفففاو مفففد نهايفففة المحتفففاو  3/261،ومفففا بعفففدذا ،ومغنفففى المحتفففاو 4/9الخرشفففى 
 . 8/381،واإلناا   7/244،والمغنى 
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حاففول اإلسففاوة منفف  ،وح ؛ىن الحففاك  ح يمةففك إجبففار الففزوو عةففى ال،ففالل فففي حالففة 
 .(1)منها ،إح برضاذما  ساوةالزوجة فى حالة حاول اإل

 الرأي الراجح من القولني يف هذه املسةلة  
يتفرج  لففدي فففي ذففذ  المسففألة مففا ذذفا إليفف  ) المالكيففة ،ومففن وافقهفف  ( ،وذففو 

جتف  دون رضفا  ،أو إذنف  ،إذا أجبفر و القول بأن  يا  لةقاضفي التفريفل بفين الفزوو وز 
أثناو  و في فرجهاكإكراذها عةى الو، زوجت  عةى ممارسة الجنس معها ب،ريقة شاذة ،

حيضها ،أو في دبرذفا ، فةةقاضفي إجبفار  عةفى ،القهفا إن اشفتكت إليف  الزوجفة و،ةبفت 
 من  أن يخةاها من سةوك زوجها ، وذلك لما يةي :

لزوجتف  ففي : أن مثل ذذا الزوو الذي اعتاد ذذا السفةوك الشفاذ بمباشفرت   أوال
أو إذحل زوجتفف  أثنففاو فرجهففا وذففي حففائ  ،ولففو بحائففل ،أو بففو،و زوجتفف  فففي دبرذففا 

،ذو إنسان تمةكفت الجمان  أو إجبارذا عةى أفعال جنسية مذلة تأباذا النفوس السةيمة 
في  الشفهوة الحيوانيفة البهيميفة ،وفعةف  ذفذا تأبفا  ال،بفان السفةيمة وتنففر منف  النففوس 

ا معاقبتف  بفالتفريل فتجف يمة ،فإن ل  يرجد عن شي  وفساد  مستقالوال،بان الاحيحة 
بينف  وبففين زوجتفف  ؛ لمخالفتفف  لةتعففالي  اإلسففالمية التففي جففاوت بهففا الشففريعة اإلسففالمية 

ففال ياف  لةفزوو أن يجبفر زوجتف  عةفى ذفذ   الغراو بسةوك  الشاذ ،وشفذوذ  الجنسفي ،
ي فرجهفا ،أو دبرذفا وذفذا باتففال الممارسة الشاذة ،فيحر  عةي  و،ؤذفا أثنفاو حيضفها فف

 اتنففر منهفويقفاس عةفى ذفذا الممارسفات الجنسفية اىخفرو التفي  ،(2)جمهور أذل العة  
 .النفوس الاحيحةو  المستقيمةال،بان 

                                           
،ومغنفففى  2/334،وبفففدائد الافففنائد  154، 152، 3/151( ينظفففر : أحكفففا  القفففران لةجافففاص 1)

وكشفا  ،ومفا بعفدذا 7/243،والمغنفى  6/392،والمنهفاو مفد نهايفة المحتفاو  3/261المحتاو 
،وما بعدذا وشرئد اإلسال   3/89،وما  بعدذا ،والبحر الزخار  10/87،والمحةى  5/211القنان 

2/283  . 
 1/80،ومجمفد اىنهفر  1/39،والفتاوو الهنديفة  1/640( ينظر: البناية في شر  الهداية لةعيني 2)

 1/867بيفففر،وحاشفففية الدسفففوقي والشفففر  الك 3/106،والبحفففر الرائفففل  5/119وبفففدائد الافففنائد 
،واى   2/286،ومففا بعففدذا ،والفواكفف  الففدواني 3/406،ومواذففا الجةيففل  1/49وبدايففة المجتهففد 

،وأسفففففنى الم،الفففففا  7/205،وروضفففففة ال،فففففالبين  1/110،ومغنفففففي المحتفففففاو  5/94، 1/58
،وكشفففففففا  القنفففففففان  8/132،  1/384،والمغنفففففففي  1/350،واإلنافففففففا  لةمفففففففرداوي 3/185
،وما بعفدذا والبحفر 10/69وما بعدذا ، 2/176،والمحةى  5/261،وم،الا أولي النهى 1/198
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ً
: قد اعتبر بع  الفقهاو ذذا السةوك الشاذ من الزوو كبيفرة مفن الكبفائر  اثاني

ح جاذال ،أو    ة فمختارا عالما بالحرم،فهو من كبائر اإلث  والفواح  ،متى كان عامدا 
ذففذ  الممارسففة  ىىنفف  يترتففا عةفف ؛ (1)مكرذففا أو ناسففيا ، فتةزمفف  التوبففة ،واحسففتغفار 

وأيضففا :   وحرماتفف  –تعففالى  –الجنسففية الشففاذة مففن الففزوو : التعففدي عةففى حففدود اهلل 
هفا تةحفل التعدي عةى حل زوجت  واإلضرار بها ،حيث توجد عدة أضرار ،ح تحمد عاقبت

،أو فففي دبرذففا فضففال عففن اىضففرار  أو النفففاس بالزوجففة عنففد جماعهففا أثنففاو الحففي 
ذلك  ل التشريعي فيفواىا  الخ،يرة التي يااا بها الزوو ،و الضرر تجا إزالت  شرعا

 .(2))ح ضرر وح ضرار(اةى اهلل عةي  وسة   –قول  
 
ً
ة وزوجهفا بنفاو  عةفى إن القاضي يكون ل  الحل في التفريل بين الزوج:  اثالث

وذلك إذا ثبت تضررذا من سةوك زوجها ، فمتى تضفررت الزوجفة مفن سفةوك    ،ةبها ،
الشاذ عند جماعها ،واشتكت إلفى القضفاو ،فإنف  يجفا إزالفة الضفرر عنهفا وذفذا يتحقفل 

؛ىن وحيففة  لممارسففة حقفف  الجنسففي معهففا ب،ريقففة شففاذةبففالتفريل بينهففا وبففين زوجهففا 
مقتضى وحيت  يرفد الظة  عن الناس ،فبذلك يحل محل الزوو ففي القاضي عامة ،وذو ب

،الل الزوجة ،ويفرل بينهما بناو  عةي ،ةا الزوجة المتضررة من فعفل زوجهفا ؛ لهفذا 
كان ذذا القول ذو الراج  ؛ىن  يفدفد المفسفدة ،ويجةفا المافةحة ودرو المفسفدة مقفد  

 .(3)عةى جةا الماةحة 
ماففةحة  ا الماففةحة ؛ ىن ماففةحة الففزوو ،فالمفسففدة ذنففا تتففرج  عةففى جانفف
مفد أحكفا  الشفرن اإلسفالمي وأمفا  تتعارضفقفد شخاية مبنيفة عةفى اىذفواو والتشفهي و 

المفسففدة ذنففا فهففي الضففرر واىذو ودفففد الضففرر مففن اىمففور الواجبففة إذ يتفففل مففد رو  
 عن العباد . الشريعة اإلسالمية السمحة التي ترفد الضرر

                                                                                                           
،ومففا بعففدذا وشففر  كتففاا 4/191، 1/80،وشففرائد اإلسففال   4/78،ومففا بعففدذا ،1/137الزخففار 
 .    6/456، 1/350النيل 

،وحاشفية 1/110،ومغني المحتفاو  1/80،ومجمد اىنهر  1/31( ينظر: احختيار لتعةيل المختار 1)
،وما 785/ 2،والزواجر عن اقترا  الكبائر حبن حجر الهيتمي  536/ 1 البجيرمي عةى الخ،يا

عال  الموقعين حبن القي    . 4/402بعدذا ،وا 
 ( سبل تخريج  .2)
،وشمففز  1/98، وقواعففد اىحكففا  لةعففز بففن عبففد السففال   87( ينظففر : اىشففبا  والنظففائر لةسففيو،ى/3)

 . 1/290عيون الباائر لةحموو 
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  ثانياملبحث ال
 وأثره يف العالقة الزوجية بني الزوجنياجلنسي التعسف 

إن مففن مقااففد النكففا  أن يعفف  اإلنسففان نفسفف  وياففونها عففن الحففرا  ،ويقيهففا 
موارد الفتنة ،وذلك عن ،ريل قضفاو الشفهوة ففي ظفل عقفد الفزواو ،حيفث إن المعاشفرة 

 الجنسية من الحقول المشتركة التي أباحها الشرن بناو  عةى عقد الزواو .
عةي الزوجين ممارسة ذذا الحل عن رضا و،يا نفس ؛ىن ذذا اىمر  فينبغي

تقتضي  حسن المعاشرة بالمعرو  بين الزوجين ،ومن شأن  أن يزيد في المحبة واىلفة 
بقافد ويتعسف  ففي حفل الممارسفة الجنسفية بينهما ،ولكن : قد يسيو أحفدذما لبخفر 

 .إلحال الضرر ،أو من شير قاد 
 بين الفزوجينلةتعس  الجنسي ث ذنا عن الحك  الشرعي ومن ث  : فإن  الحدي

 : ، كما يةيذذين الم،ةبين ينتظ  في  ،وأثر  في العالقة الزوجية 
 . وأثر  في العالقة الزوجية بين الزوجين جنسيالهجر ال  و الاملطخلا 
عفن ،ريفل العفزل أو منفد الحمفل بوسفيةة التعسف  ففي حفل اإلنجفاا  : ثـانياملطخلا ال
 . ر  في العالقة الزوجيةوأثمعينة 

 و الاملطخلا 
 وأثره يف العالقة الزوجية بني الزوجني نسياجلرجر اهل 

 ويشتمل عةى ثالثة فرون ، كما يةي :
 . حك  ذجر الزوجة لزوجها جنسيا واحمتنان عن معاشرت :  الو الفرع 
 .حك  ذجر الزوو لزوجت  جنسيا ،و التمند عن و،ئها : الثانيالفرع 

 . أثر الهجر الجنسي في التفريل بين الزوجين   لثلثاا فرعال
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 الو  الفرع 
 حكم هرجر الزوجة لزوجها جنسيا واالمتناع عن معاشرته 

إن حل استمتان الزوو بزوجت  ضمن حدود الشرن ذفو مفن أذف  حقفول الفزوو 
عةى زوجت ، ىن اذتما  المرأة بحاجة زوجها إليهفا ففي فراشف  سفبا مهف  جفد ا لسفعادة 

ن إذمالها لهذا الحل الز  وكثير ا ما يؤدي ذذا  ُيسبا النكد والشقال بين الزوجينوجين وا 
 .إلى انهيار الحياة الزوجية

ح يجففوز لةمففرأة وح يافف  لهففا شففرعا أن تتمنففد عففن زوجهففا فإنفف   : ومففن ثفف 
ىن الزوجة م،البة شرعا بعد  التقاير في رعايفة زوجهفا  وترف  معاشرت  الجنسية ؛

ل فيها أن تحقل كل سبل الراحفة لزوجهفا واسفتقرار  حسفيا ومعنويفا وح يتحقف، فينبغي عة
 .(1)واحستمتان بها  وومنها حل الو، حقوق  الشرعية ،من  تمكين إح ب ذذا ،

،  لةجمفان  شداد الشفرن عةفى المفرأة أن تسفتجيا لرشبفة زوجهفا إذا دعاذفاولهذا 
: )إذا دعفا الرجفل امرأتف  قال  -ة اةى اهلل عةي  وس –ي فأن النبففي الحديث الاحي  
 .(2)يو لعنتها المالئكة ، حتى تاب (يإلي فراش ،فأبت أن تج

فالمراد من ذذا الحفديث : أن الزوجفة إن أبفت أن تفأتي ففرا  زوجهفا مفن شيفر 
عذر شرعي، فإن اهلل يكون ساخ،ا  عةيها، والمالئكة تعةنها، ويستمر ذذا السخ، وذفذا 

تهففا ل،اعففة زوجهففا، أو رضففا  عنهففا، أو ب،ةففون الفجففر فةففيس الةعففن، إمففا بتوبتهففا وعود
لةزوجة الحل في احمتنان عن معاشرة زوجها ، بأن باتت ذاجرة ل  ، بال سبا يقتضي 

                                           
، : دارالفكفففر، بيفففروت ،وحاشفففية  3/299ةيفففوبي وعميفففرة عةفففى شفففر  المحةفففي ( ينظفففر : حاشفففيتا ق1)

حيففاو التففراث العربففي ،بيففروت ،والمغنففي حبففن قدامففة  2/139البففاجوري  ، : دار  8/163، : دارا 
 بيروت . –الفكر 

كتفاا بفدو  -احي  البخفاري ،والةففظ لف   -رضي اهلل عن   -( متفل عةي  : من حديث أبي ذريرة 2)
(،وكتاا النكا ، بفاا 3065  )3/1182ا إذا قال أحدك  امين والمالئكة في السماو الخةل ،با

،بعفة  –( تحقيل : ما،فى ديا البغفا 4897  )5/1993إذا باتت المرأة مهاجرة فرا  زوجها 
كتففاا النكففا  ،بففاا تحففري  امتناعهففا مففن  -بيففروت ،واففحي  مسففة   –: دار ابففن كثيففر واليمامففة 

، : دار إحيففاو التففراث  –( تحقيففل : محمففد فففؤاد عبففد البففاقى 1436  ) 2/1059فففرا  زوجهففا 
 بيروت )د.ت(. –العربى 
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ح اسفتحقت الةعفن مفن اهلل تعفالى  ذلك ، فيجا عةيها أن ت،يع  وتجيب  في ذذا اىمفر وا 
 .(1)،وذو ح يكون إح بترك شيو واجا 

) إذا دعفا الرجفل  : قال -اةى اهلل عةي  وسة   -أن النبي : وفي حديث اخر 
ن كانت عةى التنور َن  زوجت  لحاجت ، فةتأت  وا  َتَ  فسَةُتَجَبُ ، وساَ  اجس تسُ  َلحس َوجس َإذسا دسعسا الراُجُل زس

ةسى التانتورَ   . (2)( كسانسَت عس
لزوجهفا لةزوجة بسرعة اإلجابفة  -اةى اهلل عةي  وسة   - النبي أمر منفهذا 

الحاجففة فففي والتعبيففر بةفففظ إذا دعاذففا لهففذ  الناحيففة، ولففو كانففت منشففغةة بففأي شففغل، 
مفن نفسفها وجوبفا  زوجهفا تمكفنيجفا عةيهفا أن ف الحديث كناية عن المعاشرة الجنسفية

ن كانت عةى إيقاد التنور الذي يخبز في  لتعجل قضفاو مفا عفر   فورا حيث ح عذر، وا 
ن كانفت مشفغولة بمفا ح بفد منف ل ، فيرتفد شغل بال  ويتمخ  ت مفد أنف   عةفل قةبف ، وا 

شغل شاشل ح يتفرغ من  إلى شير  إح بعد انقضائ  ففإن الواجفا عةفى الزوجفة تحافين 
زوجها في ذذ  الناحية بغ  النظر عن المفاسد المالية الحااةة، فهفي أقفل شفانا مفن 

 . (3) ن العر فالمال في الشرن أذون م دة المترتبة عةى عد  إجابة الزووالمفس
همفل ت،  كثير من الزوجاتففي ذذا اىمر،  من النساو قد تتساذل اكثير   أن  إحا 
فتهجفر  في احستمتان بها في وقت يكون في  الزوو بحاجة ماسة إلى ذلك  هاحل زوج

                                           
تحقيففل : أبففى تمففي  ياسففر بففن إبففراذي  ،:  – 7/316( ينظففر : شففر  اففحي  البخففاري حبففن ب،ففال 1)

، : مكتبففة  1/135،189مكتبففة الرشففد بالسففعودية ،والتيسففير بشففر  الجففامد الاففغير لةمنففاوي 
،ومففا بعففدذا ، : دار الكتففا  4/272بالريففا  ،وتحفففة اىحففوذي لةمبففاركفوري اإلمففا  الشففافعي 

بيفروت ونيفل  –، : دار الكتفا العةميفة  6/126بيروت  ،وعون المعبود لةعظي  ابادي  –العةمية 
 .6/262اىو،ار لةشوكاني 

ففي  –من حديث ،ةل بن عةي  -( ذذا الحديث إسناد  احي  : أخرج   البيهقي في سنن  الكبرو 2)
                            292/ 7كتففففففففاا القسففففففففف  والنشففففففففوز ،بفففففففففاا مفففففففففا جففففففففاو ففففففففففي بيففففففففان حقففففففففف  عةيهفففففففففا 

كتفاا الرضفان  -( ،والترمفذي ففي سفنن  4165  ) 9/473(،وابن حبان في افحيح  14487)
ن كانفت عةفى التنفور( وقفال عنف  : ذفذا  ،باا ما جاو ففي حفل الفزوو عةفى المفرأة بةففظ )فةتأتف  وا 

يان النساو فاداا إت –(،وكذلك النسائي في سنن  الكبرو 1160  )  3/465يا حديث حسن شر 
(،ونيفففل 8971)                  313/ 5، مففا جففاو ففففي المففرأة تبيففت مهفففاجرة لفففرا  زوجهففا 

 . 6/262اىو،ار 
،وتحففففففففة اىحفففففففوذي 1/135،189( ينظفففففففر : التيسفففففففير بشفففففففر  الجفففففففامد الافففففففغير لةمنفففففففاوي 3)

 . 6/262عدذا،ونيل اىو،ار ،وما ب4/272لةمباركفوري
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، وتوليفف   ذففذ  الزوجففة فففرا  زوجهففا بغيففر عففذر شففرعي ويكففون الففزوو فففي حاجففة إليهففا
، فتكون بفذلك سفبب ا لةنكفد والتعاسفة والحفزن  وكأن  ليس زوجها ظهرذا وح تةقي ل  باح  

بففل إن مففن  ، ثففار سففةبية عةففى الحيففاة الزوجيففةالففدو الففزوو ومففا يترتففا عةففى ذلففك مففن 
الزوجات من تهجر فرا  زوجها مدة ،ويةة تستمر شفهورا  تزيفد وتفنقص، وتفأبى عةيف  

 إتيان  فراش .
عففن إجابففة زوجهففا ،إذا ،ةبهففا فففال يافف  لةزوجففة شففرعا أن تمتنففد  :ومــن ثــم 

لةجمان ،فتكون اثمة ففي نظفر الشفرن ،إح إذا وجفد لفديها مبفرر شفرعي مقبفول يقتضفي 
أو يزيفد  كفأمرا  القةفا أو  مثال بمر  يضر مع  الفو،و تكون مريضة ،  كأن ذلك ،

الافيا  العبفادة الواجبفة كفي وقفت  السر،ان وشيرذا من اىمرا  المستعاية، أو كانت
ن كففان لنفففاس أو ،أو فففي فتففرة نحففو  و الواجفا  أن يسففتمتد بهففا أثنففاو زوجهففا حففي  ،وا 

حيضها بما فول السرة ،وتحت الركبة ،أو كان الزوو مثال ب  عبالة ،أي كان ذكر  كبيرا 
 (1) .،وتتأذو من  تأذيا ح يحتمل عادة أو نحو ذلك من اىعذار المعتبرة شرع ا

عففن رشبففة زوجهففا فففي معاشففرتها  ولكففن لففيس مففن اىعففذار : أن تمتنففد الزوجففة
بحجة انشغالها بالعبادات الت،وعية كقيا  الةيل أو ايا  الت،ون ونحوذمفا مفن العبفادات 

اتفل الفقهاو عةى أنف  ح يحفل لةزوجفة أن تتفذرن بالعبفادات فال يا  منها ذلك ، حيث 
ة فعفف،اىن  لةجمففان لففيال أو نهففارا ؛ الت،وعيففة لالمتنففان عففن إجابففة زوجهففا إذا ،ةبهففا

 ل وايا  النهار فت،ونفا  الةيفى الفرا  فر  واجا عةيها، وأما قيفا إلفإذا ،ةبه افزوجه
 . (2)فيقد  الفر  أو الواجا عةى الت،ون ، 

                                           
بيففروت ونهايففة  –،ومففا بعففدذا ، : دار الفكففر 3/436( ينظففر : مغنففي المحتففاو لةخ،يففا الشففربيني 1)

ى المففنه  فبيففروت ،وحاشففية الجمففل عةفف –،ومففا بعففدذا ، : دار الفكففر  7/205المحتففاو لةرمةففي 
ومفا بعفدذا ، : دار ،3/433بيروت ،وأسنى الم،الا لزكريا اىنافاري  –، : دار الفكر  9/384

 9/285بيفروت والمغنفي  –، : المكتفا اإلسفالمى  8/200الكتا العةمية ،والمبفدن حبفن مفةف   
 بيروت . –،وما بعدذا ، : دار الفكر  5/470،وكشا  القنان لةبهوتي 

شفر  ل،وحاشية الدسفوقي وا 1/201،وما بعدذا ،والفتاوو الهندية 2/107( ينظر : بدائد الانائد 2)
 ،197، 1/195، والمهففذا  465/  2،و شففر  الخرشففي عةففى مختاففر خةيففل  1/541ر الكبيفف

،وشففففر  منتهففففى اإلرادات  5/188،وكشففففا  القنففففان  468، 454، 1/449ومغنففففي المحتففففاو 
1/464 ،476 . 
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إلسففائت  ، ففال يعفد ذفذا امتناعففا منهفا ، بفل أبفا  بعفف   زوجهفا إذا ذجفرت: ولكـن       
فةها أن تهجر   وتضررذا من   الفقهاو أن لةزوجة ،إذا اشتكت إلى القاضي إيذاو زوجها

 .(1)  ووعظ  ،وذذا من باا التعزير ل إن ظهر من  النشوز ،وذلك بعد ناح
 الثاني الفرع 

 حكم هرجر الزوج لزوجته جنسيا ،و التمنع عن وطئها 
ح يا  شرعا الهجر الجنسي من قبل الفزوو وعفد  و،و زوجتف  ،والتمنفد عفن 

كأن يكون مريضا بمر  يقتضي  شرعي با معاشرتها جنسيا لعدد من الشهور دون س
 ؛ونحفو ذلفك  يمنع  من الو،و لمدة معينة أو مسافرا سفرا مباحا ،أو كون زوجت  ناشزا

دون زوجتف  تعنيفا لتارف  ذذا تعسفا و ىن  يترتا عةي  إلحال الضرر بالزوجة فيكون 
 مقبول .أو عذر مبرر 

ي ينفذر  ،ويبفين لف  خ،فورة إذا اشتكت الزوجة إلى القضاو ،فإن القاض عخليه  و
عذار  .  ذذا اىمر بعد لوم  وا 

حيث ذذا فقهاو المالكية ،والحنابةة عدا القاضي أبي يعةفى ،واإلباضفية : إلفى 
مففا لفف  يكففن لديفف  عففذر يمنعفف   أن اسففتدامة الففو،و واجففا عةففى الففزوو لزوجتفف  قضففاو  ،

شففتكت إلففى فففإذا ذجرذففا أو شففاا عنهففا وتضففررت بتففرك الجمففان ،وا كمففر  أو شيففر  ،
جفاز لزوجتف  ،ةفا  فإن أبى بعد إنذار  وامتنفد  ويةوم  ، فإن القاضي ينذر  ، القضاو ،
 . (2)التفريل 

                                           
بيففروت ،والبحففر الرائففل حبففن  –، : دار الكتففاا العربففى  4/23( ينظففر : بففدائد الاففنائد لةكاسففاني 1)

،: دار إحياو  2/343بيروت ،وحاشية الدسوقي والشر  الكبير –ار المعرفة ، : د 3/237نجي  
 الكتا العربية لعيسى الحةبى .

 ى ف، : دار الكتففاا اإلسالمففف 5/416، 4/36،30( ينظففر : المنتقففى شفففر  المو،ففأ لنمففا  البفففاجى 2)
عفدذا ، ومفا ب، 1/520،والبهجة شر  التحفة لةتسولي  2/431وحاشية الدسوقى والشر  الكبير 

بيفروت  –، : دار الغفرا اإلسفالمى  2/93بيروت ،والتفريد حبفن الجفالا  –: دار الكتا العةمية 
،وروضفة ال،فالبين لةنفووي  3/442، : دار الفكر ،ومغنى المحتاو  2/231،والمهذا لةشيرازي 

واإلنافففا  لةمفففرداوي   8/142بيفففروت والمغنفففى حبفففن قدامفففة  –، : المكتفففا اإلسفففالمي  9/72
،ومفففا بعفففدذا 8/131بيفففروت ،والمبفففدن  –،ومفففا بعفففدذا ، : دار إحيفففاو التفففراث العربفففي  8/354

، : المكتففا اإلسففالمي بدمشل،وشففر  كتففاا النيففل  5/266أولففى النهففى لةرحيبففاني =،وم،الففا 
 ، : مكتبة اإلرشاد بجدة .     14/247ى،في  
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ولكن   ذها احلنفية ،والشافعية ،والقاضي أبو يعخلى من احلنابخلـة والظاهريـة  
دون الزوجفة، ففإذا تفرك لهفا النفقفة وتفرك  إلى أن دوا  الو،و قضاو  ذو حل لةزوو فق،

مدة ل  يكن ظالما لهفا أمفا  القاضفي ، مادامفت عنفدذا النفقفة، ففال حفل لهفا ففي و،ئها 
فةهفا الحفل ففي  الو،و إح مرة واحدة يستقر بها المهر ،وذذا ففي القضفاو ،وأمفا ديانفة ،

 .(1)كل أربعة أشهر مرة ؛ىن اهلل تعالى جعل ذذ  المدة أجال لمن الى من امرأت  
يهجر زوجت  جنسيا ،ويمتند عن معاشرتها  فإن  ح يا  لةزوو أن :وعةى كٍل 

 منف تعسففا أكثفر مفن أربعفة أشفهر؛ ىن فعةف  ذفذا يكفون    ،فيقتضيفي فشرعدون سبا 
 مقبول ، فيةحق  اإلث  شرعا ، وذلك لما يةي : عذر  دون فتعنيفا لزوجتو 

إن ذجففر الزوجففة ،وتركهففا دون جمففان يترتففا عةيفف  أضففرار نفسففية تةحففل  أوال  
بقاوذا معف  تحفت عافمت  دون و،و لفيس ذفو مفن اإلمسفاك بفالمعرو  ىن  بالزوجة؛

أمر الزوو بحسن المعاشرة لزوجت  ،كما أن  -تعالى  –المأمور ب  شرعا ،حيث إن اهلل 
ففالمرأة ح تشفعر بسفكن وح  بقاوذا معف  عةفى ذفذ  الحالفة يتنفافى مفد مقافود النكفا  ،

 رحمة أو مودة عند ذجرذا جنسيا .
 
ً
حيفث  ا فالفزوجين ، وذفو دففد الضفرر عنهمف كفا  شفرن لمافةحة: إن الن اثاني

،فيكفون الفو،و حقفا مشفتركا (2)يؤدي إلى دفد ضرر الشفهوة عفن المفرأة ،وكفذلك الرجفل 
قال لعبد اهلل بفن عمفرو  –اةى اهلل عةي  وسة   -بينهما جميعا ،ولذلك روي أن النبي 

ل ؟ قةفت : بةفى يفا فو  الةيففتقفبن العاص : ) يا عبد اهلل : أل  أخبر أنفك تافو  النهفار و 
ن  رسول اهلل ، قال : ففال تفعفل ، اف  وأف،فر ، وقف  ونف  ، ففإن لجسفدك عةيفك حقفا ، وا 

ن لزوجك عةيك حقا (   .(3) لعينك عةيك حقا ، وا 
 
ً
يتعفار  مفد الف،فرة الجنسفية التفي  : إن ترك و،و الزوجة لمدة ،ويةة ، اثالث

يففزة تختةفف  مففن شفخص آلخففر ،ومففن زوجففة ف،فر اهلل تعففالى الففزوجين عةيهففا ،وذفذ  الغر 

                                           
بيفروت ،وحاشفية ابفن عابفدين ،وما بعدذا ، : دار المعرففة ، 11/34( ينظر : المبسو، لةسرخسي 1)

 ،2/230، : دار المعرففففة ،والمهفففذا  5/239، : دار الفكفففر ،واى  لنمفففا  الشفففافعى  3/590
 10/134،والمحةفى حبفن حفز   8/142،والمغنفى  8/354،واإلناا   3/442ومغنى المحتاو 
 ، : دار الفكر .

 .8/142( ينظر : المغنى 2)
 (.4903  ) 5/1995لنكا ، باا : لزوجك عةيك حقا كتاا ا -( روا  البخاري في احيح  3)
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ىخفرو فقفد تتحمفل امفرأة مففا ح تتحمةف  اىخفرو مفن الفففرال والافبر عةفى عفد  الففو،و ؛ 
( المجاذفدين بق،فد سففرذ  ،عنفدما سفمد شفكوو لذلك أمر سيدنا عمر بن الخ،اا )

إحدو الزوجات ،وقد تضررت ل،فول شيفاا زوجهفا عنهفا ،وتركهفا دون جمفان فقفد روي 
( كفان ي،فو  حفول المدينفة ( : أن سفيدنا عمفر بفن الخ،فاا )أسفة  ) عن زيد بن

،فةما كان من الغد سأل عنهفا فقيفل لف   (1)لحراستها فسمد امرأة تقول أبياتا من الشعر 
: إنهففا فالنففة زوجهففا شائففا فففي سففبيل اهلل ،فأرسففل إليهففا امففرأة تكففون معهففا وبعففث إلففى 

ية ك  تابر المرأة عن زوجها ؟ فقالت زوجها فأرجع ،ث  دخل عةى حفاة فقال : يا بن
: سبحان اهلل ثث مثةك يسأل عن ذذا ؟ فقال : لوح أني أريد النظر لةمسةمين ما سفألتك 
قات لةناس في مغازيه  ستة أشفهر يسفيرون  ، فقالت : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، فسوس

 . (2)شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون في شهر( 
قاتس لةزوو الغائا عن زوجت  مدة ح تزيفد عفن سفتة  ( قدفإن سيدنا عمر ) وس

أشهر؛ ىن ذذ  المدة ذي التي تتحمةها الزوجة وتابر عةيها ،وذذا اىمر يختةف  مفن 
لوجففود عففذر يقتضففي  زوجففة ىخففرو ،وذففذا اىمففر بالنسففبة لةففزوو الغائففا عففن زوجتفف  ؛
 أداو الواجا الفو،ني،شيبت  ، كسفر  لةعمل و،ةا الرزل ،أو الجهاد في سبيل اهلل ،أو 

بفأن  ولكنف  تعسف  ففي حفل زوجتف  ، ونحو ذلك ، فما بال ذذا الزوو لو كفان حاضفرا ،
ترك و،ئها ؟ث فمن ث  : ح يجوز ل  أن يهجر زوجت  جنسفيا  لمفدة  أربعفة أشفهر دون 

ح لحقف  اإلثف  ، ، ،أو مر  ،ونحو  سفر مبا سبا يقتضي  ك ذا تضف وا    فررت زوجتففوا 
 لها ،ةا التفريل لرفد الظة  والضرر عنها  ول  تتحمل جاز

                                           
( كانت تقول : أح ،ال ذذا الةيل واسود جانب  * وأرقني إذ ح خةيل أحعب  * فواهلل لوح اهلل 1)

تخشففى عواقبفف  * لزعففزن مففن ذففذا السففرير جوانبفف  مخافففة ربففي والحيففاو يكفنففي * وأكففر  
 4/36،30و،فففأ لنمفففا  البفففاجى زوجفففي أن تنفففال مراكبففف   . ينظفففر : المنتقفففى شفففر  الم=

 .  14/24،وشر  كتاا النيل  5/267وم،الا أولى النهى  2/149والمهذا 
،وابفن حجفر ففى التةخفيص  4/36،30( ذكر  بةفظ  اإلما  الباجى فى المنتقى شر  المو،فأ 2)

 ،وما بعدذا  وقال : ل  أق  عةي  مفاال .  3/441الحبير
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 .  (1)فربما تخشى عةى نفسها من الوقون في الفاحشة 
الحيفاة الزوجيفة ح تخةفو مفن بعف  المنغافات ،فقفد تحفدث أمفور بفين  ولكن  

الزوجين ،كوجود المشاكل اىسرية ،ونحوذا من جهفة الزوجفة ، قفد تجعفل الفزوو يقافد 
ا معنويا ونفسيا ،فيمتند عن الوفاو بحقها من المعاشرة إلحال الضرر بزوجت  ،وتعنيفه

الجنسية لمدة معينة قد تال إلى أربعة أشهر ،مؤكدا  ذلفك بفاليمين  وح يريفد أن يحنفث 
في يمين  ، فتتضفرر الزوجفة بذلك،وذفذا السفةوك قفد بينف  القفران الكفري  وذفو مفا يعفر  

بتُص أسَربسعسَة أسَشُهٍر فسَإن فساُووا فسفَإنا تعالى : " َلةاَذينس ُيَؤُلونس مَ  -باإليالو بقول   ن نمسساَئَهَ  تسرس
َةيٌ  "  َن عسزسُموا ال،االلس فسَإنا الةا س سسَميٌد عس ُفوٌر راَحيٌ  . وساَ   .(2)الةا س شس
تفف  حةفف  أح ي،أذففا السففنة حيففث كففان الرجففل فففي الجاذةيففة إذا شضففا مففن زوج

،وقفد تقضفي المفرأة في يمينف  مفن شيفر لفو  أو حرويمضي و أو أح ي،أذا أبدا،،والسنتين
م،ةقة تست،يد أن تتزوو  ،وح ذي،فال ذي زوجة تتمتد بحقول الزوجةعمرذا كالمعةقة 

د لنيفالو فيغنيهفا اهلل مفن سفعت  ، فةمفا جفاو اإلسفال  أناف  المفرأة ، ووضفبرجل اخر،
ون إلففى معاشففرة م  إمففا بففالرجوألز أحكامففا خففففت مففن أضففرار ،وحدد لةمففولي أربعففة أشففهر،

ما بال،الل عةي    يكفن ذفذا الهجفر بفالحة  لفو ،كما أن  إذا ل  يؤكد عد  الفو،زوجت ،وا 
 (3)ل ذو من سوو معامةة وعشرة الزوجة،بمن قبيل اإليالو

فإيالو الزوو من زوجت  لهذ  المدة جائز شفرعا ،والحكمفة ففي موقف  الشفريعة 
وجفة ،قفد يكفون مفن وسفائل تأديبهفا ، اإلسالمية من اإليالو ذذا الموقف  : أن ذجفر الز 

أو  ت في شأن بيتها ،أو بسبا معامةة زوجها معامةة سيئة ح تةيفل بف  ،فا إذا أذمةفكم
شير ذلك من اىمفور التفي تسفتدعي ذجرذفا ،عةهفا ترجفد إلفى رشفدذا ويسفتقي  حالهفا ، 
ن فيحتفاو الرجففل فففي مثففل ذففذ  الحففاحت إلففى اإليففالو ، فيقففوي بفف  عزمفف  عةففى تففرك قربففا

فةهفذا  ،زوجت  تأديبا لها ورشبة في إاالحها ، أو لغير ذلفك مفن اىشفرا  المشفروعة 

                                           
،ومففا  3/208،وسففبل السففال   4/36،30  المو،ففأ ( ينظففر : المنتقففى لنمففا  البففاجى شففر 1)

،ومفا بعفدذا ، : دار الكتفا  5/481،والفتاوو الكبرو حبفن تيميف  2/149بعدذا والمهذا 
 ،وما بعدذا .14/247،وشر  كتاا النيل  5/423العةمية وكشا  القنان 

 ( من سورة البقرة.227، 226( اآلية رق  )2)
 .   7/221تية ( ينظر : الموسوعة الفقهية الكوي3)
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لفف  تب،ففل الشففريعة اإلسففالمية اإليففالو جمةففة ، بففل أبقتفف  مشففروعا فففي أاففة  ؛ لففيمكن 
 .(1)احلتجاو إلي  عند الحاجة 

: فقفد اتففل الفقهفاو عةفى أن الفزوو إذا حةف  عةفى تفرك و،و زوجتف  ومن ثم 
أشهر ،ومضت ذذ  المدة ،وانتهت دون أن يففيو الفزوو وي،فأ زوجتف  فإنف   لمدة أربعة

يجوز لةزوجة ويحل لها الم،البة بالفيئة بأن يرجد الزوو إلى و،ئهفا وجماعهفا، أو أن 
 .(2)ي،ةقها ، فإن  يحل لها ذلك ،وذذا باتفال الفقهاو 

أربعفة فإن الشارن الحكي  جعل لةزوو حل احمتنان عفن و،و زوجتف   ومن ثم  
 -تعالى –وح يحل لةزوجة فيهن أن ت،الا بالفيئة قبل انقضاو المدة ؛ىن اهلل  أشهر ،

جعل لةُمَوَلَينس شيئا  واحدا  وذو تفربص أربعفة أشفهر وعةفيه  الفيئفة ففي ذفذ  المفدة ،ففإذا 
انقضت المدة كان لةزوجفة الم،البفة بالفيئفة أو ال،فالل ،واختيفار الفيفئ قبفل المفدة فيف  

ل الفزوو مفن جهفة نفسف  ،ففال يجفوز إب،فال حقف  بإب،فال شيفر  ،ففإذا انقضفت إب،ال لحف
 .(3)ادت الزوجة إلي حقها بموجا العقد وذو الم،البة بحقها في الجمان فالمدة ،ع

  لثالثا فرعال
 أثر اهلرجر اجلنسي يف التفريق بني الزوجني 

تفأثير ا ، حيث لهف اىسرة حركة إعاقة فيالمتعسفة  ةالجنسي  ممارسةال ساذ ت
،حيفث يسفاذ  الهجفر الجنسفي  كبير وعميل وعواقا وخيمة عةى العالقفة بفين الفزوجين

 في التفريل بين الزوجين وذد  العالقة الزوجية ، وبيان ذلك كما يةي :

                                           
 . 7/222( ينظر : المرجد السابل 1)
،وما بعدذا ،وحاشية الدسوقي ،والشر  الكبيفر 175/ 3،وبدائد الانائد 7/20( ينظر : المبسو،  2)

،ومفففا بعفففدذا ، : دار الفكفففر والمهفففذا  4/90،وشفففر  الخرشفففي عةفففى مختافففر خةيفففل  2/432
،والتفففاو  10/42،والمحةفففي  ،ومفففا بعفففدذا7/415،والمغنفففي  3/349،ومغنفففي المحتفففاو 2/152

، : مؤسسفففة  3/65،ومفففا بعفففدذا ، : مكتبفففة الفففيمن الكبفففرو ،وشفففرائد اإلسفففال  2/255المفففذذا 
 .7/185م،بوعاتى إسماعيةيان ،وشر  كتاا النيل 

 –بيروت  –، : مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار اإلسالمية  5/349( ينظر : زاد المعاد حبن القي   3)
، : دار الوففففاو لة،باعفففة والنشفففر ،وسفففبل السفففال   5/576حبفففن القفففي    الكويفففت ،وجفففامد الفقففف 

  ( . 1986 -ذف 1407ال،بعة الرابعة عشر ) –.7/428،والمغني 3/184
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 أوال   بالنسبة هلرجر الزوجة لفراش زوجها  
ح ياف  لةزوجفة شفرعا ،أن تمتنفد عفن إجابفة زوجهفا  لقد تبين فيما سبل بأن 

حذا ،ةبهففا لةجمففان ،إ اثمففة فففي نظففر الشففرن ،إح إذا وجففد لففديها مبففرر شففرعي كانففت  وا 
 . مقبول يقتضي ذلك

: إذا ل  يكن لةزوجفة عفذر شفرعي مقبفول وذجفرت زوجهفا جنسفيا تكفون وعةي  
اثمة شفرعا لتمردذفا وعافيانها ونشفوزذا ، ومفن ثف  : فإنف  يثبفت لزوجهفا حفل ال،فالل 

شوز زوجت  ،وذذا بعد تقويمها بالنا  والفوعظ والتأديفا والتفريل بينهما لتضرر  من ن
،فإذا ل  ت،د زوجها في حق  المشرون وذو الو،و جاز ل  أن ي،ةقها ويفارقها بإحسفان 

:  - الىفففتع –قولف  أو يبقيها في عامت  عةى أن يحسن إليها ويعامةها بفالمعرو  ؛ ل
َعُروٍ  أسوَ  ) ُل مسراتساَن فسَإَمسساٌك َبمس  .(1) ( تسَسَريٌ  َبَإَحسسانٍ  ال،االس

 ثانيا  بالنسبة هلرجر الزوج معاشرة زوجته 
عففد  عةففى  حةفف أو إذا تففرك الففزوو و،و زوجتفف  لمففدة تزيففد عففن أربعففة أشففهر، 

إذا  قاادا  بذلك تعنيفها ،واإلضرار بها ،وقد انتهت المدة المعتبرة في حك  اإليالو ئهاو،
بمجرد انتهاو المدة المعتبرة في الزوجين  بينفهل يقد التفريل  ،حة  عةى ترك الو،و 

 .أ  ح بد من قضاو القاضي بالتفريل ؟  حك  اإليالو ،
ذا ت  التفريل بينهما بسبا ال فهل يكون ،القا  أ  فسخا  لعقفد  ، هجر الجنسيوا 

 .النكا ؟
الحديث عن أثر الهجر الجنسي لةزوجفة ينتظ   :لإلجابة عن هذا التساؤ  أقو  

 كما يةي : ،ذاتين المسألتين بينها وبين زوجها في  في التفريل
مدى حاجة التفريق بين الزوجين إلي القضاء بسبب هجر الزوجة جنسيا    الوىسةلة امل

 وعدم وطئها ،أو طالقها .

 . لزوجةالجنسي لهجر الالوصف الشرعي للتفريق بين الزوجين بسبب :  ةالثاني سةلةامل

                                           
 ( من سورة البقرة .229(  من اآلية رق  )1)
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  الوىسةلة امل
 التفريق بني الزوجني إيل القضاء  مدى حاجة 

 بسبا هرجر الزوجة جنسيا وعدم وطئها ،أو طالقها .
 -حترير حمل النزاع يف املسةلة    -

أو  لقفد اتففل الفقهفاو عةفي ثبفوت حفل الزوجفة ففى الم،البفة بالفيئفة   أوالً  حمل االتفاق
أشهر، ما ل  يف و  التفريل بينها وبين زوجها بال،الل بعد انقضاو مدة اإليالو اىربعة

الفزوو فففي ذفذ  المففدة عنفد ) الحنفيففة ( ،أو بعفد انتهائهففا عنفد ) جمهففور الفقهاو(،فففإن 
 . (1)بسبا ذجر زوجت  جنسيا  الفرقة تقد بينهما

ذجفر الفزوو معاشفرة أما محل الخال  بين الفقهاو فهو ففي حالفة    حمل اخلالف ثانيًا  
هففل ف ،القهففا بعففد انتهففاو مففدة اإليففالو ،وعففد  أإلففى زوجتفف   تفف عففد  فيئزوجتفف  جنسففيا و 

اختةف  ، أ  ح ؟ زوجتف  ي،ةفل عةيف  بحيفث إلي قضاو القاضي ،التفريل بينهما يحتاو 
 : الفقهاو في ذلك عةي قولين كما يةي

                                           
والحنابةفففة  ( حيفففث ذذفففا جمهفففور الفقهفففاو :) المالكيفففة ففففي المشفففهور مفففن المفففذذا ،والشفففافعية ،1)

والزيدية ،واإلماميفة( إلفى أنف  ح يثبفت لةزوجفة حفل الم،البفة بحكف  اإليفالو بفأن يففيو  والظاذرية 
الففزوو ويمففارس الففو،و لزوجتفف  أو ي،ةقهففا ،إن لفف  يعففد ،وذلففك قبففل انتهففاو المففدة ،أي قبففل مضففي 
اىربعة أشهر ، فال يحل لها ذلك ،إح بعد انتهاو اىربعة أشهر مدة اإليالو ،فإذا انتهت المدة قبل 

ن يرجففد الففزوو ويفففيو ، يحففل لهففا م،البتفف  بالفيئففة أو ال،ففالل . ينظففر : حاشففية العففدوي عةففى أ
بيفروت  –، : دار الفكفر  2/47،: دار الفكفر ،والفواكف  الفدواني لةنففراوي  2/132كفاية ال،الفا 

، والمنهفاو 3/355،ورو  ال،الا مد أسني الم،الفا  2/432وحاشية الدسوقي والشر  الكبير
والمغنفي  3/348ومفا بعفدذا ، : دار الفكفر  بيفروت ،ومغنفي المحتفاو  7/78لمحتاو مد نهاية ا

،ومفففا بعفففدذا وشفففرائد 2/255والتفففاو المفففذذا  10/42،والمحةفففي 9/189،واإلنافففا  7/416
 .3/65اإلسال  

ينما ذذا الحنفية ،والمالكية في شير المشهور من المفذذا ،واإلباضفية : إلفى أنف  يحفل لةزوجفة 
اإليالو من الفيئة قبل انتهاو مدة اإليالو ،فإذا مضت اىربعة أشهر دون أن يففئ  أن ت،الا بحك 

،وبففدائد الاففنائد 7/20الففزوو فففإن ال،ففالل يقففد بنفسفف  بمجففرد انتهففاو المففدة . ينظففر : المبسففو، 
، : دار الكتفاا اإلسفالمى ومختافر اخفتال  العةمفاو  2/262،وتبيين الحقفائل لةزيةعفي 3/176

وبدايففة المجتهففد  حبففن رشففد  ا بعففدذا ، : دار البشففائر اإلسالميةففف بيففروت ،،ومفف2/473لة،حففاوي 
،وشففر  الخرشففي  2/132، : دار الفكففر ،وحاشففية العففدوي عةففى كفايففة ال،الففا  2/178الحفيففد 

 .7/185،وشر  كتاا النيل  4/91عةى مختار خةيل 
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قولففف  لةحنفيفففة ،والمالكيفففة ففففي شيفففر المشفففهور ،واإلمفففا  الشفففافعى ففففى    القـــو  الو  
 الحنابةفففة ففففي شيفففر المعتمفففد مفففن المفففذذا،المفففذذا ،و  ففففيالقفففدي ،وذو القفففول الظفففاذر 

ن  إذا انقضفت مفدة اإليفالو دون أن يففيو الفزوو إ:  (1)والظاذرية ،والزيدية ،واإلمامية 
بفل لف  أن ذجرذفا جنسفيا أو ي،ةل ،فإن  ح يجوز لةقاضي أن ي،ةل عةي  زوجت  بسبا 
 يحبس  ،أو يضيل عةي  ؛حتى يجبر  عةي الفيئة أو ،القها.

الجديفد وذفو   لةمالكية ففي مشفهور المفذذا ،واإلمفا  الشفافعي ففي قولف    القو  الثاني
ذجفر الفزوو نف  إذا إ :(2)والحنابةة في المعتمفد مفن المفذذا ،المذذا  فياىظهر القول 

مضت مدة اإليالو دون أن يففيو أو ي،ةفل زوجتف  زوجت  دون أن يعاشرذا جنسيا وقد 
 زوجة .فإن القاضي ي،ةقها عةي  ؛ منعا  لةضرر بال،

يرجفد سفبا الخفال  ففي المسفألة بفين الفقهفاو إلفي معارضفة  سبا اخلالف يف املسـةلة 
اىال المعرو  في ال،الل لةماةحة فمن راعى العمفل باىافل المعفرو  ففي ال،فالل 
قال: بعد  وقون ال،الل ،إح من الزوو ومفن راعفى المافةحة نظفر إلفى الضفرر المترتفا 

لنساو ،ولذلك قال: بجواز ت،ةيفل القاضفي أو السفة،ان عةى اإليالو والذي تتضرر من  ا
 .(3) الزوجة عةى زوجها ؛ لرفد الضرر عنها

 -الدلة  -
) الحنفيففة ومففن وافقهفف  ( عةففي عففد  حاجففة  الو   أدلــة أصــحاق القــو   أوالً 

التفريل بسبا اإليالو بين الفزوجين إلفي قضفاو القاضفي ،اسفتدلوا عةفي ذلفك بأدلفة مفن 
 ،والمعقول ،وذلك كما يةي: الكتاا ،والسنة

                                           
المنتقفففي لةبفففاجي ،و  11/82،وأوجفففز المسفففالك 3/176،وبفففدائد الافففنائد 7/21( ينظفففر: المبسفففو، 1)

،والمغنفففففففففي 9/189،واإلنافففففففففا  8/255،وروضفففففففففة ال،فففففففففالبين 2/154،والمهفففففففففذا  4/31
،ومففا بعففدذا ،وشففرائد اإلسففال   2/256،ومففا بعففدذا ،والتففاو المففذذا 10/42،والمحةففي 7/436
3/65. 

،والمهفففذا 160،والقفففوانين الفقهيفففة /2/47،والفواكففف  الفففدواني  4/31( ينظفففر: المنتقفففي لةبفففاجي 2)
،والمغنففففي 9/190،واإلنافففا  8/255،وروضفففة ال،ففففالبين  3/351نفففي المحتففففاو ،ومغ2/154
 ،وما بعدذا. 5/362،وكشا  القنان 7/436

 .  2/181( ينظر: بداية المجتهد 3)
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ُمفوا ال،افاللس فسفَإنا الةاف س سسفَميٌد  -استدلوا بقول     ( دليخلهم من الكتاق1 َن عسزس تعالى: " وساَ 
َةيٌ  "   . (1)عس

دلت ذذ  اآلية عةى عد  حاجة التفريل بين الزوجين بسفبا إيفالو الفزوو    وجه الداللة
ضفي ؛ىن اهلل تعفالى قفد أضفا  العفز  إلفى من زوجت  عند انتهاو المدة إلفى قضفاو القا

ث ذكر عزيمة ال،الل بعد ذكفر المفدة فاقتضفى ذلفك: أن ال،فالل ح ياف  فحي اىزواو ،
من شير  ففيها إشارة إلفى أن تفرك الفيفيو ففي المفدة عزيمفة ال،فالل عنفد مضفي المفدة 

 .(2)،فيت  ال،الل بعد انتهاو المدة دون حاجة إلى قضاو القاضي
أنف  قفال:  --: استدلوا بما روي عن عكرمة ،عن ابن عباس  ن السنة( دليخلهم م2

تس  وذو يريد أن يفرل  --) أتي النبي  رجل فقال: يا رسول اهلل ،إن سيدي زوجني أسمس
المنبر فقال : يفا أيهفا النفاس مفا بفال أحفدك   --بيني وبينها ،قال: فاعد رسول اهلل 

 .(3)ا ال،الل لمن أخذ بالسال ( فففإنم ا ،ث  يريد أن يفرل بينهم يزوو عبد  أمت  ،
دل ذذا الحديث عةي أن ال،الل ذو من حل الزوو ،ففال يجفوز أن يوقعف   وجه الداللة  

قال: إنما ال،الل لمن أخذ بالسال ، والزوو ذو الذي أخفذ  --عن  شير  ؛ىن النبي 
ن يوقفد ال،فالل لذلك ح يجفوز لةقاضفي أ بسال المرأة ، دون شير  من حاك  ،أو سيد ؛

عةي الزوو ،إن أمتند عن جمان زوجت  بعد مدة اإليالو ،أو أبى أن ي،ةقهفا،إذ ال،فالل 
ح يت  عقا انتهاو مدة اإليفالو دون فيئفة الفزوو ، بفل لف  أن يحبسف  ،أو يضفيل عةيف  

 . (4)حتى يجبر  عةي ،القها أو فيئت  
دخل لةحاك  في أحفدذما فةف  ذو أن الزوو مخير بين أمرين ح   دليخلهم من املعقو  -3

يكن ل  دخل في اآلخر وما تعين الحل في  ىجل التخييفر ، لف  يقف  الحفاك  ففي التخييفر 

                                           
 ( من سورة البقرة .227( اآلية رق  )1)
،ومغنفففففففي المحتفففففففاو  7/21،والمبسفففففففو،  53:  2/51( ينظفففففففر: أحكفففففففا  القفففففففران لةجافففففففاص 2)

 .10/48،والمحةي3/351
( ،وسففنن الففدار ق،نففي فففي 208 :)1/672كتففاا ال،ففالل ،بففاا ،ففالل العبففد  -( سففنن ابففن ماجفف  3)

( ،والةفظ حبن ماج ، وذذا الحديث قفال عنف  102، 101 :)4/37كتاا ال،الل والخةد واإليالو 
ابن حجر: إسناد  ضعي  ؛ىن في إسناد  ابن لهيعة وذو ضعي  ،ولف  ،ريفل أخفرو وفيف  يحيفي 

سناد  ضعي  . التةخيص الحبير الحماني ،  (.1612 :)3/219وذو ضعي  وا 
 .3/35،ومغني المحتاو 2/154( ينظر : المهذا 4)



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

61 

مقام  ،وذلك كاختيفار أربفد نسفوة ،إذا كفان متزوجفا  بفأكثر مفن أربعفة ،ففال يقفو  الحفاك  
 . (1)مقا  الزوو في ذذا احختيار ،فكذلك في ال،الل

بأن الزوو في حالفة اختيفار  لةنسفوة ذفو مجبفر عةفي ذفذا   ميكن أن يناقش هذا الدليل 
احختيار وح يجوز لغير  ؛ىن المستحل من النسوة شير معين ، فال تدخة  النيابة ،وذذا 
بخال  اإليالو ،فإن ال،الل حل متعين لةزوجة ،فتدخة  النيابة ،ومن ثف  : فإنف  يجفوز 

 .(2)أن يوقع  القاضي عةي  كقضاو الدين 
: المالكيفة ففي المشفهور،ومن وافقهف  عةفي أنف  يجفوز أدلة أصحاق القو  الثاني  :ثانياً 

لةقاضففي أن ي،ةففل الزوجففة إن لفف  ي،ةقهففا المففولي أو لفف  يفف و بعففد انتهففاو مففدة اإليففالو 
 استدلوا عةي ذلك من القياس ،وذلك كما يةي :

حفل لهفا إن الزوجة تستحل ال،الل بعد مفدة اإليفالو ،إن لف  يف و الفزوو إليهفا ،في -1
 ذلك ؛ىن  ح سبيل إلفى دوا  إلحفال الضفرر بهفا ،كمفا أن الفزوو ح يجبفر عةفي الفيئفة ،
فففإن لفف  ي،ةقهففا الففزوو ،ةقهففا القاضففي عةيفف  قياسففا  عةففى اسففتيفائ  الحففل مففن المما،ففل 
بالدين ؛ ىن ال،الل حل تدخة  النيابة وذو مستحل متعين ،فإذا امتنفد مفن ذفو عةيف  

ان لةقاضي حل احستيفاو من  قياسفا  عةفي اسفتيفاو الحفل مفن ذذا الحل وذو الزوو ،ك
 . (3)المما،ل 

إن ال،ففالل حففل مسففتحل عةففى الففزوو المففولي إذا انقضففت مففدة اإليففالو ولفف  يفف و  -2
 او ؛إلزالة الضرر عن الزوجفة قياس فالزوو ،فيجوز أن يقو  ب  القاضي عند امتنان الزو 

 . (4)عةي ،القها عةي  في حالة إعسار  بالنفقة 
إن ما استحقت ب  الزوجة لةتفريل بينها وبين زوجها بعد انتهاو مفدة اإليفالو كفان  -3

سببا  في تدخل الحاك  في ذفذا التفريفل بينهمفا ،قياسفا  عةفي تدخةف  ففي التفريفل بسفبا 
 .(5)ُعناة الزوو بعد ضرا مدة ل  لعالج  

                                           
 .10/48،والمحةي  7/436،والمغني 2/154( ينظر: المهذا 1)
 .5/367( ينظر : كشا  القنان 2)
 . 5/367،وكشا  القنان  7/436،والمغني  3/351( ينظر: مغني المحتاو 3)
 . 5/365كشا  القنان  ( ينظر:4)
 . 5/365،وكشا  القنان  7/428( ينظر: المغني 5)
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المسفألة وعفر  أدلفته  التفي بعد بيان أقوال الفقهاو ففي ذفذ   الرأي الراجح يف املسةلة 
استدلوا بها ،ومناقشة ما أمكنني مناقشت  منها فإن الفراج  مفن وجهفة نظفري ذفو : مفا 
ذذا إلي  أافحاا القفول الثفاني ) المالكيفة ففي مشفهور المفذذا ومفن وافقهف  ( ،وذفو 
القول بأن التفريل بين الزوجين بسبا اإليفالو يحتفاو إلفي قضفاو الحفاك  ،وذلفك إذا لف  

المولي زوجت  بعد انتهاو المدة وبعد امتناع  عن الفيئة ورجوع  بالو،و لزوجت   ي،ةل
لمند الظة  ورفد الضرر عن الزوجة ،وكان ذذا القول ذو  ،فإن القاضي ي،ةقها عةي  ؛

 الراج  لما يةي:
التفي اسفتدلوا بهفا وسفالمتها مفن المعارضفة  ة أافحاا ذفذا القفولقوة أدلف : أوالً 

ة الاحيحة ،حيث تدل أدلته  عةى وجاذة رأيهف  ففي المسفألة ،فضفال  والمناقش القوية ،
 عن ضع  ما استدل ب  أاحاا القول اآلخر.

إن القاضي ينوا عن الزوو في ،الل زوجت  عند امتناع  عن ،القهفا  :ثانيًا 
زالفة الظةف  عفن الزوجفة والقاضفي يكفون لف  ذفذا الحفل ىن وحيتف   ،وذلك لرفد الضرر وا 

ضى وحيت  يرفد الظةف  عفن النفاس ،فبفذلك يحفل محفل الفزوو ففي ،فالل عامة وذو بمقت
الزوجة ويفرل بينهما بناو  عةي ،ةا الزوجة المتضررة من فعل زوجها ؛لهذا كفان ذفذا 
القول ذو الراج  ؛ىنف  يفدفد المفسفدة ويجةفا المافةحة وذفذا يتففل مفد رو  الشفريعة 

 .اإلسالمية السمحة ،التي ترفد الضرر عن العباد 
 ةالثاني سةلةامل

 خلزوجةاجلنسي لرجر اهلالوصف الشرعي لخلتفريق بني الزوجني بسبا  
 حترير حمل النزاع   -

لقد اتفل الفقهاو عةفي أن الفرقفة بفين الفزوجين بسفبا اإليفالو ذفي     أوالً  حمل االتفاق
 .(1)،الل وليست فسخا  لعقد النكا  

و ففي نفون ذفذا ال،فالل بفين الفزوجين أما محفل الخفال  بيفنه  ،فهف   ثانيًا  حمل اخلالف
 الل بائن ،أ  رجعي ؟ اختةفوا في ذلك عةى قولين كما يةي:فو ،فل ذفا اإليالو ،ذفبسب

                                           
،والمغنفففي  3/351،ومغنفففي المحتففاو 160،والقففوانين الفقهيففة /3/176( ينظففر : بففدائد الافففنائد 1)

،وشففففرائد  2/257،والتففففاو المففففذذا  50، 7/47،ونيففففل اىو،ففففار  10/42،والمحةففففي  7/436
 ،وما بعدذا .7/182،وشر  كتاا النيل  3/65اإلسال  
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باضفية ي شيفر المعتمفد مفن المفذذا ،والظاذريفة واىفة فففلةحنفية ،والحنابة :القو  الو  
يمةففك الففزوو : أن ال،ففالل المترتففا عةففى انقضففاو مففدة اإليففالو ذففو ،ففالل بففائن ،فففال (1)

مراجعتهففا ،إح بمهففر وعقففد جديففدين ،بففإذن الزوجففة ورضففاذا،إن لفف  تكففن ذففذ  ال،ةقففة 
 .(2)مسبوقة بت،ةيقتين ،وذذا القول مروي عن جمد من الاحابة والتابعين 

 عخلى هذا القو  الو 
ً
: فإن  ينتهي عقد النكا  عةى الفور وتنتقص عدد ال،ةقات  وبناء

مةففك الففزوو رجعففة زوجتفف  إح بعقففد ومهففر جديففدين أو بعففد التففى يمةكهففا الففزوو  ، وح ي
 زواجها من إنسان اخر .

ــاني ــو  الث  لةمالكيففة ،والشففافعية ،والحنابةففة فففي المعتمففد مففن المففذذا ،والزيديففة    الق
أن التفريل بين الزوجين بسبا اإليالو ذو ،الل رجعي ، فإذا مضفت مفدة :(3)واإلمامية

امتند ،و ل و،ةبففت الزوجففة ال،ففالل مففن القاضففيي،ةففاإليففالو دون أن يفففيو الففزوو ،أو 
 (4)قة رجعية ما ل  تكن مكمةة لةثالث،،ةقها عةي  القاضي ،ة،القها الزوو عن الفيئةأو

 عخلى هذا القـو 
ً
ك ففإنف  تنفتقص عفدد ال،ةقفات التفى يمةكهفا الفزوو ،إح أنف  يمةف : وبناء

لففك إح بعقففد ومهففر رجعففة زوجتفف  مففا دامففت فففي عففدتها ،فففإن انتهففت عففدتها ح يمكنفف  ذ
 جديدين .

رجفد سفبا الخفال  بفين الفقهفاو ففي ذفذ  المسفألة إلفي   سبا اخلالف يف هذه املسةلة 
معارضة الماةحة المقاودة من التفريفل بسفبا اإليفالو لألافل المعفرو  ففي ال،فالل 

                                           
،والعنايففة عةففى الهدايففة لةبففابرتي  2/183،وتحفففة الفقهففاو لةسففمرقندي  7/21( ينظففر : المبسففو، 1)

،ومففففا بعففففدذا 9/189،واإلناففففا   7/436، : دار الفكففففر ، بيففففروت ،والمغنففففي 191، 4/189
 ،وما بعدذا .7/182،وكتاا النيل وشفاو العةيل  10/42والمحةي 

وعكرمفة  ابفن مسفعود ،وزيفد بفن ثابفت ،وابفن عبفاس ،وسفعيد بفن جبيفر ،( منه  : عثمان ،وعةي ،و 2)
،ونيفل  4/324،ومفا بعفدذا ،وتحففة اىحفوذو  11/80والنخعي وشيرذ  . ينظر : أوجفز المسفالك 

 .7/428،والمغني 4/193،والعناية  2/474،ومختار اختال  العةماو  7/50اىو،ار 
،والمهفففذا  2/47،والفواكفففة الفففدواني 160فقهيفففة /،والقفففوانين ال 4/33( ينظفففر: المنتقفففي لةبفففاجي 3)

،والتفففاو 7/436،ومفففا بعفففدذا ،والمغنفففي 9/189،واإلنافففا   3/351،ومغنفففي المحتفففاو 2/154
 .3/65،وما بعدذا ،وشرائد اإلسال  2/257المذذا 

( وب  قال : سعيد بن المسيا ،وربيعة ،ومكحول ،والزذري ،وأبفو بكفر بفن عبفد الفرحمن بفن الحفارث 4)
 7/50،ونيل اىو،ار  11/81،وأوجز المسالك  2/49.ينظر : أحكا  القران لةجااص ،و،اوس 
 .  10/46،والمحةي  7/428،والمغني 
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ا العمفل ومفن شةسف الل بسبا اإليفالو ،فالل رجعفي ،فل قال : ال،فا جانا اىافمن شةس 
 (1)قال : ذو ،الل بائن ،وذلك لدفد الضرر عن الزوجة فهذا من ماةحتها بالماةحة 

 -الدلة  -
ا فالل بسففالحنفيفة ومفن وافقهف  عةفي أن ال،ف:  أدلة أصـحاق القـو  الو أوالً  

 والمعقول كما يةي: والقياس ، استدلوا عةي ذلك بأدلة من اىثر ، اإليالو ،الل بائن،
 دلوا من اىثر بما يةي :: است   دليخلهم من الثرأوال 

 قال: إذا مضت أربعفة أشفهر ، --بما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  -1
 .(2)فهي ت،ةيقة بائنة 

: قفالوا : إذا مضفت اىربعففة --وبمفا روي أن عةيفا  ،وابففن مسفعود ،وابفن عبففاس  -2
 . (3)أشهر ،فهى ت،ةيقة وذي أحل بنفسها ،وتعتد عدة الم،ةقة 

دل ذفذان اىثفران دحلفة واضفحة عةفي أن التفريفل بفين الفزوجين    وجه الداللـة
بسبا اإليالو ،ذو ،الل بائن ،فال يمةك الزوو رجعتها ،إح بعقد ومهر جديدين 

 . (4)بإذن الزوجة ورضاذا

                                           
 .2/180( ينظر: بداية المجتهد 1)
( ينظر : السنن الكبرو لةبيهقي كتاا احيالو ، باا من قفال : عفز  ال،فالل انقضفاو اىربعفة أشفهر 2)

(،ومافن  ابفن 154  ) 4/63،نى كتفاا ال،فالل والخةفد ( وسنن الدار ق15006 ) 379/ 7
، : الففدار السففةفية الهنديففة  5/129بففاا مففن قففالوا فففي الرجففل يففوالي مففن امرأتفف    –أبففي شففيبة 

 . 7/50،ونيل اىو،ار  4/324القديمة ،وتحفة اىحوذو 
( 11645، 11641  ) 454/ 6بففاا انقضففاو اىربعففة أشففهر   –( ينظففر: ماففن  عبففد الففرزال 3)

 . 7/50،ونيل اىو،ار  4/324وتحفة اىحوذو ،
،ومفا بعفدذا ،وبفدائد الاففنائد 2/474،ومختافر اخفتال  العةمفاو 4/324( ينظفر: تحففة اىحفوذو 4)

 ،وما بعدذا.10/45،والمحةي 3/177
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 ثانيا   دليخلهم من القياس  
ذو قياس التفريل بين الزوجين بسا اإليالو عةى التفريل بينهمفا بسفبا ُعنافة 

 . (1)وو ،فالفرقة بينهما ،الل بائن كفرقة العنة الز 
بأن  قيفاس مفد الففارل ففال ياف  ؛ىن التفريفل بالُعنفة ذفو فسفخ    نوقش هذا

لعقد النكا  بسبا العيا والتفريل باإليالو ،الل بين الزوجين ،كما أن العنين قد يئس 
د الضفرر عنهفا من و،ئ  عند عد  عالج  ،ولو أبي  ل  مراجعفة الزوجفة ،فإنف  لف  يرتفف

،فال فائدة في رجعت  ،وذذا بخال  اإليالو ،حيث إن الزوو المولي من زوجت  ذفو شيفر 
قالعفف  عففن اإلضففرار بزوجتفف  فففافترل  عففاجز عففن و،ئهففا ،ورجعتفف  دليففل عةففي رشبتفف  وا 

 . (2)اىمران 
: ذو أن ال،الل قد ثبفت لةزوجفة بسفبا إيفالو الفزوو وعفد   ثالثا   دليخلهم من املعقو 

بعد انقضاو المدة ؛ىن  بذلك قد ظة  زوجتف  ،إذ منعهفا مفن حقهفا المسفتحل لهفا  فيئت 
عةي  ،وذو حل الو،و في ذفذ  المفدة فجفازا  الشفرن بفال،الل عنفد مضفي المفدة ،وذلفك 
تخةياا  لةزوجة من ضفرر التعةيفل ،وح يحافل تخةيافها مفن الضفرر بفال،الل الرجعفي 

لك وقفد التفريفل بينهمفا بفاإليالو ،القفا  ىن من حل الفزوو أن يردذفا إلفى عافمت  ،فةفذ
 .(3)بائنا  ؛ لرفد الضرر عن الزوجة 

بأن ذذا ح يا  ؛ىن الزوو ح يكون ظالما  لزوجت  بسبا اإليالو  نوق  ذذا :
؛حيث إن  يكون ظالما  لها بمند حقها من الو،و إذا ل  يكن قد و،ئها ولو مرة ،أمفا إذا 

رر يزول عن الزوجفة بضفرا المفدة بعفد الرجعفة إن و،ئها فقد سق، حقها ،كما أن الض
 . (4)بقيت مدة اإليالو
عةفي أن ال،فالل  ( املالكيـة ،ومـن وافقهـم أدلة أصحاق القـو  الثـاني ) ثانيًا 

 يةي: ي ذلك من اىثر ، والمعقول كمافوا عةفي استدلفالل رجعفو ،فالو ذفا اإليفبسب

                                           
 . 7/183،وكتاا النيل 7/428،436،والمغني 2/183( ينظر: تحفة الفقهاو 1)
 .7/437،والمغني 2/154( ينظر: المهذا 2)
،وفففففت  القففففدير 2/262،وتبيففففين الحقففففائل ،وحاشففففية الشففففةبي 3/177( ينظففففر: بففففدائد الاففففنائد 3)

 .7/436،والمغني 4/191،وحاشية سعدي جةبي عةى العناية 4/191
 .7/437،والمغني 2/154( ينظر: المهذا 4)
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 بما يةي : : استدلوا من اىثر دليخلهم من الثر أوال  

بفن الحفارث ان الزذري قال: قال أبفو بكفر بفن عبفد الفرحمن فر عفن معمفا روي عفبم – 1
 . (1)بن ذشا  في اإليالو إذا مضت أربعة أشهر فهي ت،ةيقة وذو أمةك بهاا
وبما روي عن ابن شهاا أن سفعيد بفن المسفيا ،وأبفا بكفر بفن عبفد الفرحمن كانفا  – 2

  : إنهففا إذا مضففت اىربعففة اىشففهر فهففي ت،ةيقففة يقففوحن فففي الرجففل يففولي مففن امرأتفف
 .( 2)ولزوجها عةيها الرجعة ،ما كانت في العدة

دل ذففذان اىثففران دحلففة واضففحة عةففي أن التفريففل بففين الففزوجين بسففبا    وجــه الداللــة
اإليففالو ذففو ،ففالل رجعففي ،حيففث إن الففزوو يمةففك رجعتهففا مادامففت الزوجففة لفف  تنتفف  مففن 

 .(3)عدتها
 استدلوا من المعقول بما يةي :  م من املعقو دليخله ثانيا  

إن اىال في كل ،الل وقد بالشرن أنف  يحمفل عةفى أنف  ،فالل رجعفي مفا لف  يفدل  -أ 
 . (4)دليل عةى أن  ،الل بائن 

إن التفريل بين الزوجين باإليالو ذو ،الل ااد  مدخوح  بها من شير عو  وح  -ا
 . (5)الل في شير اإليالواستيفاو عدد فوجا أن يكون رجعيا  ،كال،

 الرأي الراجح يف املسةلة  
بعففد بيففان أقففوال الفقهففاو فففي ذففذ  المسففألة ،وبيففان أدلففته  التففي اسففتدلوا بهففا 
ومناقشة ما أمكنني مناقشت  منها فإني أرو أن الرأي الراج  من وجهة نظري ذو : مفا 

أافحاا القفول  )  والحنابةفة ففي المفذذا ،ومفن وافقهفذذفا إليف  المالكيفة ،والشفافعية ،
( القائل : بأن التفريل بين الزوجين بسبا اإليالو ذو ،الل رجعفي ولفيس بائنفا   الثاني

 : ،وذلك لما يةي

                                           
 (.11651 :)6/456باا انقضاو اىربعة  -( أخرج  عبد الرزال في مانف  1)
( ،وعبفد الفرزال ففي 18 :)2/402كتفاا ال،فالل ،بفاا اإليفالو  -ما  مالك في المو،أ ( أخرج  اإل2)

 ( ،والةفظ لنما  مالك.11652 :)6/456باا انقضاو اىربعة  -المان  
 . 11/83،وأوجز المسالك 2/402( ينظر: المو،أ 3)
 . 2/180( ينظر: بداية المجتهد 4)
 ،وما بعدذا.7/436،والمعني 2/154،والمهذا 4/33( ينظر: المنتقي لةباجى 5)
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لقوة أدلته  التي استدلوا بها وسفالمتها مفن  المعارضفة والمناقشفة القويفة  أوالً 
 أدلة أاحاا القول اآلخر. بع  ،فضال  عن ضع 

ن الزوجفة ،ففإذا ففاو الفزوو المفولي منهفا خفالل إن الضرر يجفا رفعف  عف ثانيًا 
 الزوو ويعتبر ذلك دليال  منعةى أن تكون الرجعة برضاذا،المدة ،فإن الضرر يزال عنها 

وعد  إلحال الضفرر بهفا مفرة أخفرو ،واىافل ففي كفل ،فالل أنف   زوجت  عةي رشبت  في
 رجعي ما ل  يدل دليل عةي أن  بائن.

وتخفيفف  عةفي الففزوجين ،فالعمففل بف  أولففي مففن  إن ذفذا القففول فيفف  يسفر  ثالثــاً 
شير  فضال  عن أن  يحقل الماةحة بينهما ويراعي ظروفهما ؛ىن الزوجة قد يكون لها 
أوحد من ذذا الزوو وذي ترشا في تربيته  في ظل الحياة الزوجيفة وتحفت رعايفة أبفيه  

ري ،وذذا الزوو وع،ف  عةيه  ،وحفاظا  عةيه  من التشرد والضيان بسبا احنفكاك اىس
قد يند  عةي فعة  وي،ةا مراجعة زوجتف  وتعفود إليف  مفرة أخفرو ، أمفا إذا كفان ال،فالل 
بائنا  ؛لترتا عةي  الضرر بهما ،فقفد يغففل ذفذا الفزوو عفن ذفذ  المفدة التفي حةف  فيهفا 
وتنتهففي ويفاجففأ الففزوو ب،ففالل زوجتفف  ،القففا  بائنففا  ،وذففذا يتعففار  مففد رو  الشففريعة 

بنية عةفي التسفام  ورففد الضفرر ،ولفو انتبف  إلفي ذلفك لسفارن إلفي الفيئفة اإلسالمية الم
 ذذا واهلل أعة  بالاواا. -ومجامعة زوجت  

 ثانياملطخلا ال
وأثره عن طريق العز  أو منع احلمل بوسيخلة معينة التعسف يف حق اإلجناق  

 يف العالقة الزوجية
 متهيد  

نسففية ، وذففو ،ريففل اإلنجففاا الففزواو ذففو وسففيةة اإلشففبان الاففادقة لةغريففزة الج
الاادل في استكمال فراغ اىبوة واىمومة وح يخفى ما إلنجاا اىوحد من أثفر ففي ذفذا 
اإلشبان الف،ري ، والوجدان اىسري ، فالبسمة التي يع،يها اى،فال آلبائه  وأمهاته  ، 

، وتثير في أداة ربانية بارعة ، تست،يد أن تمحو كل اثار التعا واإلجهاد عن الوالدين 
 قةبيهما ينابيد المشاعر النبيةة والحنو اىايل واىمل الكبير .

كما ح يخفى ما لألوحد من أذمية كبرو في استقرار الحياة الزوجية واسفتمرارذا 
، حيففث يتنففازل الزوجففان عففن كففل المشففكالت ، ويبففذحن أقاففى التضففحيات  مففن أجففل 
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، بنتي ( مفن أسفمى القفي  التفي تحفرص  اىبناو، وذلك ىن كةمات ) أبي ، أمي ، ولدي
 عةيها جميد اىديان السماوية.

إن اإلنسففان م،بففون عةففى حففا البقففاو ، وسففبيل ذلففك اىبنففاو ، فاآلبففاو  :أجففل 
واىمهات يرون في أبنائه  امتداد بقائه  ، واسفتمرار ذاكفرته  وحيفاته  ، ولوحفة تحمفل 

يجتهفدون ففي  يبتةفون بفالعق   لهفذا نجفد أكثفر مفناورذ  في الحيفاة وبعفد الممفات ، و 
معالجففة أنفسففه  لتحقيففل اإلنجففاا ، ومففا ذلففك إح تعبيففر عففن شريففزة اىبففوة واىمومففة ، 

 ومدو حاجة الف،رة البشرية إليهما .
الجنسفي بفالتمند عفن اإلنجفاا بواسف،ة  تعس فإن الحك  الشرعي لة ومن ث  :

 : ن  التاليةالفرو ينتظ  في وأثر  في العالقة الزوجية ، العزل ونحو  
التمنععع عععن الومععن و ابوجععا  بوالععوة العععزج أو سيععر  لوجععو  ألععبا     الفــرع الو 

 . تقتضي منعه شرعية

: حكععم منعع الومععن وابوجععا  بععين الععزوجين برسبععة أحععدهما  و    ععا الفــرع الثــاني 

 . اآلخر بوالوة العزج  و  لبب يقتضي ذلك

 .  سبة في عدم ابوجا عزج لاالتفريق بين الزوجين بسبب :  لثالثاالفرع 

 الفرع الو  
 التمنع عن احلمل و اإلجناق بواسطة العز  أو غريه  

 لوجود أسباق شرعية تقتضي منعه
ح خال  بين العةماو في إباحة إيقا  الحمل عن ،ريل العزل وذفو أن يجفامد 

 .(1)الرجل حةيةت  ، فإذا قارا اإلنزال نزن وأنزل خارو الفرو 
اسفتخدا  العفوازل ال،بيفة لةفذكر أو كل شيفر  مفن الوسفائل الحديثفة فن ،ريفأو ع

 .(2)ة معينة كحبوا مند الحمل أو شيرذا من الوسائل فاول أدويفتنأو  لألنثى
ففال مفاند مففن ذفذا شففرعا إذا كفان ذنفاك موجففا شفرعي يقتضففي منفد الحمففل أو 

 عزل أو شير  اإلنجاا ، حيث أورد الفقهاو حاحت متعددة حول إباحة مند الحمل بال
 دون توق  عةى إذن من أحد الزوجين لبخر .

                                           
،وأسفنى الم،الفا  3/175،وحاشفية ابفن عابفدين  10/9( ينظر : شر  النووو عةى احي  مسة  1)

 . 8/133،والمغني حبن قدامة  7/205،وروضة ال،البين لةنووي  3/186
 . 3/176،وحاشية ابن عابدين  310، 9/305( ينظر : فت  الباري حبن حجر  2)
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 ومن ذذ  الحاحت أو اىسباا التي تبي  العزل أو مند الحمل ما يةي :
 أوال   اخلوف عخلى حياة الم، أو تدهور صحتها  

إذا كانففت اى  مريضففة بمففر  يففؤثر الحمففل فففي زيادتفف  أو تففأخير البففرو منفف  
ا بأي وسيةة من الوسائل ؛ ىن حفظ الحياة أمفر واجفا فحفاظا عةى حياتها يمند حمةه

ر فان الغيففزوجفا كف ر فبالنسبة لنفس  أو بالنسبة لغي شرعا عةى اإلنسان أن يراعي  سواو
 أن  : فل شفال جفوق ، (1)َة (ف  يكن زوجا ، قال تعالى : ) وسحس ُتَةُقوا َبأسَيَديُكَ  َإلسى التاَهُةكس فأو ل

أسَنُفسسُكَ  َإنا الةا س كسانس َبُكَ  رسَحيم ا (  ) وسحس تسَقُتُةوا
(2). 

وكل ما يت،ةب  ذذا اىمفر أن يكفون ذفذا الخفو  لف  أسفباب  المقنعفة والمعقولفة 
فمفن النفاس  -إذ أن  ليس كل خفو  يعتفد بف   -والتي يقررذا أذل احختااص والخبرة 

 .(3)من يكون الخو  عند  مرضا يحتاو إلى عالو 
 وف عخلى الطفل الرضيع من حدوث احلمل  ثانيا   اخل

د ترضفع  مفن ففيجوز مند الحمل بالعزل أو شير  إذا كانت المرأة لها ،فل رضي
لبنها، وتعول  وترعا ، وتخشى أن يتأثر لبنها بالحمل، وتتأثر رعايتها لهذا الرضيد مفن 

 مضاعفات الحمل وظروف  التي تختة  من امرأة إلى أخرو قوة وضعفا.
ن  حماية نفس الرضيد واستمرار رعايت  وتتبع  بمفا يقويف  ويسفاعد  والهد  م

عةى النمو، والواول إلى درجة احستغناو عن الرضاعة التي ذفي عمفاد الحيفاة اىولفى 
ا أنها الغذاو الذي ح يعادلف  شفذاو لة،ففل وأي شفذاو شيفر  فيف  فلة،فل، والتي أثبت ال،
 .(4)من المخا،ر ما في  

 ى مستقبل الطفل بعد والدته  ثالثا   اخلوف عخل
الخو  عةى مستقبل ال،فل بعد وحدت  يتمثل في الظفرو  المحي،فة بالوالفدين، 
وبما يتوقد أن يحي، بال،فل من ظرو  بيئية أو اجتماعية أو احية بعفد وحدتف  أثنفاو 

 قيا  ذذ  الظرو .
                                           

 من سورة البقرة. 195( من اآلية 1)
 من سورة النساو. 29( من  اآلية 2)
،والفففدين وتنظفففي  اىسفففرة لةفففدكتور: أحمفففد  2/328( ينظفففر : إحيفففاو عةفففو  الفففدين لنمفففا  الغزالفففي 3)

 ، : دار م،ابد الشعا . 69الشربااي/
والففدين  9/307، : مافف،فى الحةبففي ،وفففت  البففاري حبففن حجففر   3/145( ينظففر : سففبل السففال  4)

 .69ي  اىسرة لةدكتور: أحمد الشربااي/وتنظ
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 فمن الظروف البيئية والتي تتمثل يف إقامة الزوجني خارج الوطن 
كون الزوجان في دار الحفرا ، ومفن المعةفو  لنفا أن الحفرا ومفا يكتنفهفا كأن ي

من مخا،ر وما يحي، بها من مفاجآت وأحداث، قد تؤدي إلفى قتفل الوالفدين، ثف  ضفيان 
ن ل  يقتال أو أحدذما ، فقد يتعر  ال،فل لةرل  إن كان ذنفاك  -الولد في ذذ  الدار وا 

ير  فيف   أو لعفد  رعايتف  الرعايفة الم،ةوبفة   وتسخير  فيما يراد تسفخفأو حخت،اف -رل 
والحفاظ عةى حياتف  ، وكفل ذلفك خ،فر جسفي  وضفرر عظفي  يخشفى منف  عةفى مسفتقبل 

 .(1)ال،فل إذا وجد 
ويقرا من ذلفك ففي التعفر  لةمخفا،ر أن يكفون الزوجفان ففي سففر بعيفد وففي 

ن في  الرعاية مكان يخشيان في  من أن حدوث الحمل أثناو السفر، ث  الوحدة ، ح يجدا
الم،ةوبة لأل ، وح اإلمكانات التفي ح بفد منهفا لهفا ممفا يضفعهما ففي حفرو بفالغ وضفيل 
شديد، لما يحي، باى  في أثناو الحمل وأثناو الوحدة من ظرو  خااة يعتبر ذفذا عفذرا 

 .(2)يبي  لةزوو العزل عن زوجت ، ولها أيضا ذلك، كما ار  الحنفية 
 ة.ف: فقد تكون ذذ  الظرو  عامة أو تكون خااا الظرو  احجتماعيةفوأم

فإن كانت الظرو  عامة :  بأن كان الزمن زمفن سفوو، تفشفت فيف  الموبقفات، 
وانتشرت فيف  الفدعارة، ووئفدت فيف  القفي ، وأافب  اىبفوان ففي ظةف  يعجفزان عفن إمكفان 

حسفا  -وح يسفت،يعان  ة التفي كةفهمفا المشفرن الحكفي  بهفاتربيت  التربية السوية ال،يب
حا،تهما بجميد ما يجري حولهما  النجاة ب  من احنغمفاس ففي ذفذا الشفر  -تقديرذما وا 

فإن ذلك يكون عفذرا مقبفوح شفرعا يبفي  العفزل دون إذن مفن  -إذا أنجبا   -المست،ير 
 .(3)الزوو اآلخر، كما ار  ب  عةماو الحنفية 

 أما إن كانت الظرو  خااة بأحد الزوجين :
و الزوو سيئة الخةفل، أو سفيئ الخةفل، ويخشفى إن ذفو أو كأن كانت الزوجة أ

أن يكون  -إذا حمةت ب   -ذي أنجا منها، أو أنجبت من  ، أن يكون مآل ذذا ال،فل 

                                           
،وشر  منتهى اإلرادات لةبهفوتي 8/133،والمغني حبن قدامة 3/176( ينظر : حاشية ابن عابدين 1)

 ، :عال  الكتا . 3/44
 .3/176( ينظر : حاشية ابن عابدين 2)
والبحففر  3/176، : دار إحيففاو التففراث ، حاشففية ابففن عابففدين  5/241( ينظففر : المحففي، البرذففاني 3)

 . 5/356،والفتاوو الهندية  3/214الرائل 
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سففيئ الخةففل مثةفف  أو مثةهففا، أو إذا كففان الففزوو قففد اعتففز  فففرال زوجتفف  لعففد  حففدوث 
حيفث لف  يجفد مففرا مفن احئتدا  والعشرة ال،يبة بينهمفا بفأن تففاق  أمفر الشفقال بينهمفا ب

الفرال ، فإن  في ذذ  الحالة يكون ذذا السفبا عفذرا مبيحفا لةفزوو أو لةزوجفة أن يعفزل 
 (1)الحنفيفة  ر  بف  عةمفاوفا اف ، كمفعن زوجت  ، أو تعزل عن  بوضد ما يسد ف  الرح

. 
في الزوجين أو في أحفدذما ،فإنف  ففي  يوكذلك الحال إن كان ذناك مر  معد

ن أن يعتبر ذلك عذرا يبفي  لف  العفزل عنهفا دون إذنهفا ، أو تعفزل عنف  ذذ  الحالة يمك
 .إن أذن لها زوجها خوفا عةى مستقبل ذذا ال،فل 

 فإنفف  يبففا  العففزل فففي الاففور التففي تةحففل ضففرر ا بففاىا أو اى  أو ال،فففل دفعففا
 لةمفسدة وت،بيقا لةقاعدة المقررة أن الضرورات تبي  المحظورات ،وتعا،ي أسباا 

 لحمل أو تأخير  في حاحت فردية لضرر محقل ح ماند من  شرعا.مند ا
إن اإليجاد والخةل منو، باإلرادة اإللهية فبفالرش  مفن إرادة عفد   : وفي الحقيقة

يقا  الحمل ومنعف  بواسف،ة العفزل أو شيفر  مفن الوسفائل ،إح أنف  قفد يحفدث  اإلنجاا وا 
فا  )ك مافداقا لقولف  تعفالى: فذلف الحمل رش  اسفتخدا  وسفائل منفد الحمفل إذا أراد اهلل َإنامس

 .(2) (أسَمُرُ  َإذسا أسرسادس شسَيئ ا أسَن يسُقولس لسُ  ُكَن فسيسُكوُن 
فَعيٍد اَلُخفَدَروم قسفالس : ) ُذَكفرس اَلعسفَزُل  ولقول  اةى اهلل عةي  وسفة  فيمفا روا  أسبفو سس

َلف س » فسقسالس  -اةى اهلل عةي  وسة -َعَندس رسُسوَل الةاَ   فُدُكَ   وس فُل ذسَلفكس أسحس لسفَ  يسُقفَل فسفالس  -يسَفعس وس
ُدُكَ   اَلُقهسفا ( -يسَفعسَل ذسَلكس أسحس َخُةوقسفٌة َإحا الةافُ  خس ، ففال يغنفي حفذر مفن (3)فسَإناُ  لسَيسسَت نسَففٌس مس

 قدر ، فما شاو اهلل تعالى كان وما ل  يشأ ل  يكن .
ولكن ح يجوز مند الحمل واإلنجاا نهائيا بالعزل أو بغير  إذا كفان القافد مفن 

أو كان ذلك ىسفباا أخفرو شيفر معتبفرة شفرعا ، كاسفتبقاو  ذلك اإلمالل وخشية الفقر ،
جمال المرأة وعد  تشو  منظرذا،لدوا  التمتد بها ،أو أن تمتنفد المفرأة عفن الحمفل تأفففا 

إذ يتنففافى مففد  فففاس والرضففان فهففذا الغففر  ح يافف  ؛وتضففجرا وتحففرزا مففن ال،ةففل والن
،بيعففة مففا خةقففت لفف  ، ومففا تحمةتفف  بمقتضففى عقففد الففزواو ، ومففا خ،فف  الشففرن ورسففم  

                                           
 . 3/176( ينظر : حاشية ابن عابدين 1)
 ( من سورة يس .82( من اآلية ) 2)
 ( . 1438  ) 2/1061كتاا النكا  ، باا العزل  -( احي  مسة  3)
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لمسيرتها في الحياة ؛ ولذلك : فإن استعمال المرأة دواو  معينا لمنفد الحمفل عةفى الفدوا  
 .(1)ذو حرا  

 الفرع الثاني
 ني برغبة حكم منع احلمل واإلجناق بني الزوج 

 أحدهما دون رضا اآلخر  بواسطة العز  دون سبا يقتضي ذلك
ذل يا  شرعا أن يعزل الزوو عن زوجت  أثناو الجمان بهد   وذنا نتسائل :

حرمانها من اإلنجاا من  ،وذل يا  لةزوجة أن تستخد  وسيةة لمند الحمل مفن شيفر 
 عة  زوجها لعد  رشبتها في اإلنجاا من  ؟ .

ذا السفؤال أقفول : ح بفد مفن بيفان  مفا اتففل عةيف  الفقهفاو ومفا لنجابة عفن ذف
 اختةفوا في  بالنسبة لةعزل وذلك كما يةي :

 حترير حمل النزاع يف املسةلة  
 أوال   حمل االتفاق  

ة فاتفل جمهور الفقهاو عةى أن العزل عن الزوجة أثناو الجمان مبا  ففى حالف
 ا العزل دون موافقة فحدذموز ىفك وح يجفى ذلفن عةفال الزوجيفاتف
 .(2)ر فاآلخ

ويدخل في حك  العزل سائر اىسفباا الوقائيفة التفي تمنفد الحمفل فيقفاس عةيف  
التي  كل ما قد يشبه  من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدذما الحمل  كالحبوا

 .لغر ، ونحو ذلك من الوسائل التي قد يبتكرذا اى،باو لتحقيل ذذا اتستعمةها النساو
فيقاس عةى عزل الزوو أثناو جمان زوجت  دون رضاذا استخدا  الزوجفة لوسفيةة منفد 

 الحمل دون إذن زوجها أو دون عةم  .
                                           

،و  3/215،والبحفففر الرائفففل 3/146،وسفففبل السفففال   9/307ينظفففر : ففففت  البفففاري حبفففن حجفففر  ( 1)
،وما بعدذا ،ونهاية المحتاو  11/267حاشية الجمل عةى المنه  لشيخ اإلسال  زكريا اىنااري 

عانة ال،البين  8/443  . 1/386،واإلناا  لةمرداوي  4/130وا 
والبحففر  ، 2/334( خالفففا لةظاذريففة : حيففث ذذبففوا إلففى تحريمفف  م،ةقففا . ينظففر : بففدائد الاففنائد 2)

والففذخيرة ،  2/266وحاشففية الدسففوقي عةففى الشففر  الكبيففر ، 3/214الرائففل شففر  كنففز الففدقائل 
ا بعفدذا ف،ومف16/422وما بعدذا ، : دار الغرا ،وتكمةة المجمون شر  المهفذا  4/418لةقرافي 

 2/320وشففر  اىزذففار  2/87،والتففاو المففذذا  8/133، : دار الفكففر ،والمغنففي حبففن قدامففة 
 . 10/70،والمحةى حبن حز  



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

73 

 ثانيا   حمل اخلالف  
أما محل الخال  بين الفقهاو فففي حكف  عفزل الفزوو عفن زوجفة لمجفرد رشبتف  

و عن زوجتف  أثنفاو من شير رضاذا أو إذنها ، حيث اختة  الفقهاو في حك  عزل الزو 
 الجمان دون إذنها أو رضاذا عةى ثالثة أقوال كما يةي :

أن  يحر  عزل الزوو عن زوجت  أثناو الجمان م،ةقفا للظاهرية :    القو  الو 
 .(1)، سواو أكانت زوجت  حرة أو أمة بإذنها أو بدون إذن 

أنف  يبفا   : لةشفافعية ففي وجف  وذفو مفا اختفار  اإلمفا  الغزالفي : القو  الثـاني
، ودون تف  الممةوكفةعزل الزوو عن زوجت  م،ةقا ، سواو أكان عن زوجت  الحفرة أ  أم

 .(2)توق  عةى إذنها 

ة فففي فوالشافعيفف : لجمهففور الفقهففاو : ) الحنفيففة ،و المالكيففة ، القــو  الثالــث
  ( اإلباضفيةواإلماميفة و  الوجف  اىاف  وذفو المعتمفد ففي المفذذا ،والحنابةفة ،والزيديفة ،

ك عنفد عفد  ف  ذلففا  لففوح يبف وو أن يعفزل عفن زوجتف  إذا أذنفت لف يرون أن  يبا  لةز و 
ح كر  ل  ذلك  (3)إذنها   .(4)، وذذا إن كان ذناك عذر يبي  ل  العزل وا 

                                           
 .    10/70( ينظر : المحةى1)
 . 3/186،وأسنى الم،الا  2/66،والمهذا  5/183( ينظر : الوسي، لةغزالي 2)
،والففذخيرة لةقرافففي  3/214،والبحففر الرائففل شففر  كنففز الففدقائل  2/334( ينظففر : بففدائد الاففنائد 3)

،والكافي في فق  أذفل المدينفة  2/266وما بعدذا ،وحاشية الدسوقي عةى الشر  الكبير  4/418
، : مكتبففففة الريففففا  الحديثففففة ،وتكمةففففة المجمففففون شففففر  المهففففذا   2/563البففففر حبففففن عبففففد 

بيفروت  –الكتفا العةميفة  ، : دار 1/537،وما بعدذا وحاشية البجيرمي عةى الخ،يفا 16/422
،وشفففر   2/87والتفففاو المفففذذا  8/348،واإلنافففا  لةمفففرداوي   8/133والمغنفففي حبفففن قدامفففة 

 .3/298وشر  كتاا النيل  2/320اىزذار 
( حيث ذذا الحنفية ،والشافعية ،والحنابةة : إلى إباحفة العفزل مفد الكراذفة ،إح أن الحنابةفة قفالوا : 4)

إذا شففر، فففي العقففد فففال يكففر  ، كمففا ذذففا إلففى كراذففة العففزل جمففد مففن الاففحابة مففنه  : أبففو بكففر 
ل الاففديل ،وعمففر بففن الخ،ففاا ،وعةففي بففن أبففي ،الففا ،وابففن عمففر ،وابففن مسففعود ؛ ىن فيفف  تقةيفف

النسل إذ العزل يخال  الماةحة العامة وذي حفظ النسل الذي ذو أحفد الضفرورات الخمسفة التفي 
ففي دعوتف   -افةى اهلل عةيف  وسفة   -قا  عةيها التشريد اإلسالمي، كمفا يعفار  رشبفة الرسفول 

 :إلى استكثار النسل ، كما أن  يق،د الةذة عن المو،ووة ، إح إذا كان العزل لحاجة ففال يكفر  مثفل
أن يكون الزمن زمن سوو ،أو يكون الزوو في دار الحرا أو الزوجة مريضة وما إلى ذلفك ، ففإن 
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 سبا اخلالف يف املسةلة  
ا الخال  في حك  عزل الفزوو عفن زوجتف  يرجفد إلفى سفببين كمفا فأرو أن سب

 يةي :
فففي  –اففةى اهلل عةيفف  وسففة   –ديففث المرويففة عففن النبففي : تعففار  اىحاأوال 

فَدياَة وشيفر  ، ولفذلك حرمف  الظاذريفة  المسألة كما جاو في حديث ُجدسامسةس َبَنفَت وسَذفٍا اىسسس

                                                                                                           
عزل من شير حاجة كر  ول  يحر  . ينظر : المراجد السابقة ،وأيضفا: شفر  النفووي عةفى افحي  

 . 10/14مسة  
كة ، فقد اختةففوا وذذا الحك  عند جمهور الفقهاو بالنسبة لةزوجة الحرة ،أما بالنسبة لألمة الممةو 

 في إباحة العزل عنها أثناو جماعها من شير إذنها عةى قولين كما يةي :
: لةحنفيففة ،والمالكيففة ،والشففافعية فففي الاففحي  مففن المففذذا ، والحنابةففة فففي القففول القففول اىول 

الاحي  وذو المعتمفد ففي المفذذا : أنف  ح يبفا  العفزل عفن اىمفة إح بإذنهفا أو إذن وليهفا فهفي 
أمر العفزل =لحرة تماما ،إح أنه  اختةفوا في اعتبار اإلذن منها، أو من وليها أو منهما معا في كا

، حيث قال أبو حنيفة ، والحنابةة : إن اإلذن في العزل لمولى اىمة، وقالوا ففي توجيف  ذلفك : إن 
الافنائد ر، رضفا  ينظفر : بفدائد فالعزل يخل بحل المولى، وذو حاول الولد الذي ذو مةك  فيشت

ومفا  16/422،وتكمةفة المجمفون لةنفووي 2/266،وحاشية الدسوقي عةى الشر  الكبير  2/334
 وما بعدذا. 8/348بعدذا ،واإلناا  لةمرداوي 

أبو يوسف  ومحمفد :  أنف  يشفتر، رضفاذا، دون رضفى وليهفا، ىن الفو،و  -بينما يرو الااحبان 
 حقها، والعزل تنقيص ل .

لمالكهفا العفزل إذا أذنفت ووليهفا معفا لف  بفالعزل، إذا كانفت ممفن تحمفل  أن  يجوزويرو المالكية : 
ح فالعبرة بإذنها دون وليهفا، وقريفا منف  قفول اإلباضفية حيفث يجفوز لف  = =ويتوقد منها الحمل وا 

العزل عنها بإذنها، أو بإذن وليها، أما إذا ل  يأذن سيدذا ل  يجز إذنها. ينظر : المراجد السفابقة 
                                          .3/298نيل ،وشر  كتاا ال

القول الثاني : لةشافعية في القول اىا  ، والحنابةة في شير المعتمد من المذذا والزيديفة: أنف  
 2/66يبا  العفزل عفن اىمفة الممةوكفة م،ةقفا وح يشفتر، إذنهفا أو إذن سفيدذا . ينظفر: المهفذا 

 . 8/348،واإلناا  لةمرداوي   16/423،وتكمةة المجمون لةنووي 
وأرو أن الراج  من القفولين ذفو القفول اىول لجمهفور الفقهفاو الفذين يشفتر،ون اإلذن ففي العفزل 
عن اىمة المتزوجة، كما أرج  الرأي القائل بأن اإلذن ففي العفزل يكفون مفن حفل اىمفة فقف، دون 

تا عةى العقد من أحكفا  واثفار، سيدذا ؛ىن السيد أو المولى برضا  بزواجها قد رضي بكل ما يتر 
وأابحت العالقة بفين الفزوجين عالقفة خاافة يحكمهفا عقفد الفزواو، فدخولف  بعفد ذلفك ففي الحيفاة 

 أمر ح يتفل مد مقتضى عقد الزواو . -في العزل وشير   -الزوجية 
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ومن وافقه  تمسكا بحديث جدامة ،وأباح  شيرذ  عةى اإل،فالل بفإذن الزوجفة أو بفدون 
ح إذنها كما ذذا إلي  اإلمفا  الغزالفي ومفن وافقف   ،بينمفا أباحف  بعضفه  بفإذن الزوجفة وا 

 فهو مكرو  كما ذذا إلي  جمهور الفقهاو .

يرجد خال  الفقهاو في مسألة العزل إلى اختالفه  فيمن لف  حفل الولفد  ثانيا  
 واإلنجاا من الزوجين فمسألة العزل عن الزوجة مبنية عةى ذذ  المسألة .

  من الشافعية بأن اإلنجاا و،ةفا الولفد فمن رأو من الفقهاو كاإلما  الغزالي ومن وافق
ذو حل لةزوو فق، دون الزوجة ، فإن  يقول بإباحة العزل عن الزوجة من شيفر كراذفة 
؛ ىن الولد حل لةوالد وحد  فهو الذي يختار اإلنجاا أو عدم  وبموجفا ذفذا احختيفار 

ون بفنص أو يكون امتناع  عن إنجفاا الولفد مباحفا ح كراذفة فيف  ؛ ىن النهفي إنمفا يكف
قيففاس عةففى مناففوص وح نففص فففي الموضففون فتففرك التةقففي  بعففد المخال،ففة عففن ،ريففل 

 العزل مبا  ليس في  إح مخالفة اىفضل .
فإنف   ومن رأو منه  بأن اإلنجفاا و،ةفا الولفد ذفو حفل لةفزوو والزوجفة معفا ،

ح كفر  العفزل مفن شيفر  يذذا إلى القول بإباحفة العفزل عفن الزوجفة إن رضفيت بفذلك ،وا 
 .(1)إذنها ورضاذا ،كما ذذا إلي  أكثر الفقهاو 

 -الدلة  -
أدلففة أاففحاا القففول اىول الظاذريففة ومففن وافقهفف  عةففى تحففري  العففزل عففن    أوال       

منها مفا  و المعقول  الزوجة م،ةقا استدلوا عةى ذلك بأدلة كثيرة من السنة ، و اىثر ،
 يةي :

 أوال   دليخلهم من السنة  
ففَرُت  اسففتدلوا بمففا ضس ففَدياَة قسالسففَت حس ففةس َبَنففَت وسَذففٍا اىسسس ففَن ُجدسامس ففةس عس روي عففن عساَئشس

فةا س  -رسُسولس الةاَ   سس ةسَيفَ  وس ةاى الةاُ  عس فَن  -اس َمفُت أسَن أسَنهسفى عس َففي نسفاٍس وسُذفوس يسُقفوُل لسقسفَد ذسمس
فساَرسس فسَإذسا ُذَ  ُيَغيفَرُت فَ فاَلَغيةسَة فسنسظس  وَ  وس فَيئ ا ي الرت دسُذَ  ذسَلكس شس دسُذَ  وسحس يسُضرت أسَوحس  (2)ُةونس أسَوحس

 ذساكس   -   وسة فاةى اهلل عةي -ثُ ا سسأسُلوُ  عسَن اَلعسَزَل فسقسالس رسُسوُل الةاَ   ،

                                           
ن ،وتكمةفة المجمفو  2/266،وحاشية الدسوقي عةى الشر  الكبير  2/334( ينظر : بدائد الانائد 1)

 . 10/70،والمحةى 8/133،وما بعدذا،والمغني حبن قدامة 16/422شر  المهذا 
بكسفر الغفين ،والمفراد بهفا:  -بكسر الغين ، ويقال لها الغيل بفت  الغين واليفاو، والغيفال  -( الغيةة 2)

أن يجامد الرجل امرأت  وذي مرضد  ، وقيل ذي : أن ترضد المرأة وذي حامل ، وذلك لما يحال 
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َفيت وسُذوس  َوُوودسُة ُسَئةسَت  )اَلوسَأُد اَلخس ذسا اَلمس  .(1)( وساَ 
 وجه الداللة من هذا احلديث  

النبي اةى اهلل عةي  وسة  قد ار  ففي ذفذا الحفديث بفأن العفزل ذفو الفوأد إن 
ذا كان وأدا، فالوأد محر ، فيكون العزل محرم   ا سواو كان العزل فالخفي أو مثة  تماما وا 

النسل ، والعزل مند أال النسل فتشابها ، من عن حرة أو أمة ىن الوأد يرفد الموجود 
 .(2)قب  فعال إح أن قتل النفس أعظ  وزرا وأ

 نوقش هذا االستدال  من هذا احلديث مبا يخلي   
إن ذذا الحديث ح يؤخذ من  حك  عةى تحري  العزل حيث إن  يعار  اىحاديث 
الدالة عةى جواز  أو إباحت  فيكفون منسفوخا بهفا فهفي أقفوو مفن حفديث جدامفة و أكثفر 

يكفون عةفى وففل مفا من  ،رقا ،وعةى فر  عد  النسخ ، فإن حديث جدامة يحتمل أن 
افةى اهلل عةيف  و  -كان عةي  اىمر أوح من موافقة أذل الكتاا فيما نزل عةفى رسفول 

 .(3)بالحك  فكذا اليهود فيما يقولون   -عز وجل  –سة ، ث  أعةم  اهلل 
قال : قةنا: يا رسفول اهلل  –رضي اهلل عن   -حيث روي عن جابر بن عبد اهلل 

َغرسو ، فقال إنا كنا نعزل فزعمت اليهود  َوُوودسةس الات اةى اهلل عةيف  وسفة  : )  -إنها اَلمس
كذبت اليهود َإنا الةا س َإذسا أسرسادس أسَن يسَخُةقسُ  فة  يمنع  ( 
(4). 

                                                                                                           
لرضففيد مففن الضففرر بالحبففل حففال إرضففاع  ، فكففان ذلففك سففبا ذمفف  اففةى اهلل عةيفف  وسففة  عةففى ا

بالنهي، ولكن  لما رأو النبي اةى اهلل عةيف  وسفة  أن الغيةفة ح تضفر ففارس والفرو  وتفرك النهفي 
ومفا  ، 10/260وعون المعبفود  ، 206/ 6،وتحفة اىحوذي  3/145عنها .ينظر: سبل السال  

 .    11/199،والحاوي الكبير لةماوردي  1/164حبن حجر ا وفت  الباري فبعدذ
( أخرج  اإلما  أحمد ومسة  ،والةففظ لنمفا  أحمفد ، افحي  مسفة  كتفاا النكفا ، بفاا جفواز الغيةفة 1)

( ، : دار إحيفاو التفراث العربفي ،ومسففند 1442  ) 2/1066وذفي و،و المرضفد وكراذفة العفزل 
 ة قر،بة .( ، : مؤسس27487  ) 6/434اإلما  أحمد 

وشفر   7/132،ومفا بعفدذا ،والجفامد ىحكفا  القفران لةقر،بفي  10/70( ينظر : المحةى حبن حز  2)
 .  2/320اىزذار 

وشفر   6/223وما بعدذا ،ونيل اىو،ار لنما  الشوكاني  9/308( ينظر : فت  الباري حبن حجر 3)
،وتكمةفة المجمفون شفر  6/152ومفا بعفدذا ،وعفون المعبفود  7/330احي  البخاري حبفن ب،فال 

 .16/424المهذا 
( ،ومسففند اإلمففا  أحمففد 1136) 3/442( سففنن الترمففذي كتففاا النكففا  ، بففاا مففا جففاو فففي العففزل 4)

3/51 ( 11495 .) 
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 ثانيا   دليخلهم من الثر  
استدلوا من اىثر عةى تحري   العزل عن الزوجة م،ةقا بفبع  اآلثفار المرويفة 

 يةي : عن بع  الاحابة، ومنها ما
روي عن سعيد بن المسيا قال : ) كان عمر بن الخ،اا وعثمان بفن عففان ينكفران  -

 العزل (
 روي عن عةى بن أبي ،الا رضي اهلل عن  أن  كان يكر  العزل . -
روي عفن عبففد اهلل بففن مسففعود رضففي اهلل عنفف  أنفف  قففال فففي العففزل : )ذففي المففووودة  -

 .الخفية ( وعن  أيضا: ذي المووودة الاغرو
  (ضرا عمر عةى العزل بع  بني )روي عن ابن عمر رضي اهلل عن  أن  قال: -
روي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافد أن ابن عمر ) كان ح يعزل، وقال : لو عةمت  -

 أحدا من ولدي يعزل لنكةت  (.
زل فقففال : ) مففا كنففت أرو مسففةما ففففروي عففن أبففي أمامففة اَلبسففاَذَةيم أنفف  سففئل عففن الع -

 .(1)( يفعة 
 وجه الداللة من هذه اآلثار  

تدل ذذ  اآلثار عةى تحري  العزل عن المرأة م،ةقفا حيفث لف  تففرل بفين زوجفة 
حرة أو أمة ،حيث مند بع  الاحابة ذلك ولو كفان العفزل مباحفا لف  ينكفل أو يعتفر  

 .(2)عةي  بعضه  
 نوقش هذا االستدال   

ذ بففن أبففي رفاعففة قففال: ن ذففذ  القضففية محففل خففال  بففين الاففحابة فعففن معففابففأ
شهدت نفرا من أاحاا رسول اهلل اةى اهلل عةي  وسفة  يفذكرون المفووودة ففيه  عةفي 

                                           
،ومو،فأ اإلمفا  مالفك بروايفة محمفد بفن الحسفن  10/71( تنظر ذذ  اآلثار في : المحةى حبن حفز  1)

فد لمو،إلفأ اإلمفا  تحقيل : الدكتور  - 2/467الشيباني  : تقي الدين النفدوي ،ومعف  التعةيفل الُممسجا
 -ذففف  1413دمشففل ال،بعففة : اىولففى ) -محمففد وذففو شففر  لعبففد الحففيإل الةكنففوي ، : دار القةفف  

تحقيففل :عةفففي بففن نفففاي  الشففحود ،بعفففة :  -98،  1/96 ( ،وعشففرة النسففاو لةنسفففائي  1991
 مؤسسة الرسالة.

 . 10/71( ينظر : المحةى 2)
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وعمففر وعثمففان والزبيففر و،ةحففة وسففعد ،فففاختةفوا فقففال عمففر : إنكفف  أاففحاا رسففول اهلل 
 اةى اهلل عةي  وسة  تختةفون في ذذا فكي  بمن بعدك  ؟.

 -زل فقففالوا نعففزل ورسففول اهلل فقففد ثبففت عففن بعفف  الاففحابة أنهفف  أرادوا العفف
اففةى اهلل عةيفف   -بففين أظهرنففا قبففل أن نسففأل  فسففألو  فقففال:  -اففةى اهلل عةيفف  وسففة  

جازتفف  وذففذا فففي  –وسففة   ) مففا عةففيك  أح تفعةففوا ( فففأي شففيو أبففين مففن إباحففة العففزل وا 
وذفي الحجفة عنفد التنفازن فةفو  -اةى اهلل عةيف  وسفة   -السنة الثابتة عن رسول اهلل 

مند العزل عن بع  الافحابة كانفت الحجفة فيمفا ثبفت عفن رسفول اهلل افةى اهلل ا  
 .(1)عةي  وسة  دون شير   

ــا  أدلففة أاففحاا القففول الثففاني  عةففى إباحففة العففزل عففن الزوجففة م،ةقففا   ثاني
 استدلوا عةى ذلك بأدلة من السنة منها ما يةي :

افةى  -رسفول اهلل  قفال: ) خرجنفا مفد - رضي اهلل عن  -عن أبي سعيد الخدري  -1
ففَبَي اَلعسففرسَا فساَشففتسهسَينسا  -اهلل عةيفف  و سففة  ففَبي ا َمففَن سس ففَبنسا سس ففَزوسَة بسَنففي اَلُمَافف،سَةَل فسأساس فففي شس

ةسَينسا اَلُعَزبسُة وسأسَحبسَبنسا اَلعسَزلس فسسسأسَلنسا رسُسولس اهلَل اةى اهلل عةي  وسة  فسقس  الس فالنمسساوس فساَشتسداَت عس
ةسيَ  َة َإحا وسَذيس كساَئنسة( فٍة َإلس فٍة كساَئنس فَن نسسسمس فَ ا مفوا مس فُ َ  أسَن حس تسَفعسةفكُ مسا عس ى يسَوَ  اَلَقيسامس

(2). 
افةى  -أن  قال : ) كنا نعزل عةى عهد رسول اهلل  - رضي اهلل عن  -عن جابر  -2

فةف    - وسفة افةى اهلل عةيف    - والقران ينزل فبةغ ذلفك نبفي اهلل  - اهلل عةي  و سة 
 .(3)ينهنا(

أن رجفال قفال : ) يفا رسفول اهلل إن لفي  - رضي اهلل عنف  -عن أبي سعيد الخدري  -3
ن اليهود تحدثت أن  جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكر  أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وا 

                                           
،ومفا بعفدذا ، : مؤسسففة قر،بفة ،وشففر  الزرقفاني عةففى  3/148ينظفر : التمهيفد حبففن عبفد البففر  (1)

ومففا  9/309،ومففا بعففدذا ، : دار الكتففا العةميففة ،وفففت  البففاري حبففن حجففر  3/292مو،ففأ مالففك 
 .8/133،وما بعدذا ،والمغني حبن قدامة 3/145بعدذا ،وسبل السال  

احي  البخاري كتاا العتفل بفاا مفن مةفك مفن العفرا رقيقفا فوذفا  ( متفل عةي  ،والةفظ لةبخاري :2)
  2/1061( ،واففحي  مسففة  كتففاا النكففا  بففاا حكفف  العففزل 2404  ) 2/898وبففان وجففامد 

(1438.) 
(،وافحي  مسفة  4911  ) 5/1998( متفل عةي  والةفظ لمسة  : احي  البخفاري كتفاا النكفا  3)

 ( .1440  ) 2/1065كتاا النكا  باا حك  العزل 
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ف  كذبت يهود لو أراد اهلل أن يخةق  ما است،عت أن تار : العزل المووودة الاغرو قال 
 )(1). 

 وجه الداللة من هذه الحاديث  
ذذ  اىحاديث السابقة تفيد إباحة العزل عن الزوجة م،ةقا سواو أكانت حرة أ  
أمة؛ىن النبي اةى اهلل عةي  وسة  لف  ينف  عفن العفزل عنفدما بةغف  أن الافحابة كفانوا 

لسفان نبيف   يعزلون عن نسائه  ، والقران ينزل، فةو كان محرما لحرم  اهلل تعالى عةفى
كذا اليهفود عنفدما قفالوا بفأن العفزل ذفو المفووودة  -اةى اهلل عةي  وسة   –،كما أن  

الاغرو ؛ ىن  ليس قتال لةنفس ،كما أن  ح يؤثر في إيجاد الولد أو عد  إيجاد  ، فإذا 
ن ل  يوجد العزل ذا ل  يرد وجود  ل  يوجد  وا  ن وجد العزل، وا   .أراد اهلل وجود  أوجد  وا 

تأثير العزل ففي وجفود الولفد ومنف   - اةى اهلل عةي  وسة  -نفى الرسول  فقد
 .(2)يتبين أن  إذا ل  يكن لةعزل أثر في ذلك فال تكون ذناك حرمة في ذلك 

عةفى إباحفة العفزل عفن ( جمهفور الفقهفاو ) أدلة أاحاا القول الثالفث   ثالثا 
، اسفتدلوا عةفى ذلفك بأدلفة  الزوجة في حالة رضاذا أو إذنها وعد  إباحت  من شيفر إذن

 من السنة ، ومن المعقول ،كما يةي :

 أوال   دليخلهم من السنة   
التفي تفيفد  -استدلوا بجميد اىحاديفث التفي اسفتدل بهفا أافحاا القفول الثفاني 

شيفر أن ذفذا اإل،فالل الفوارد ففي ذفذ  اىحاديفث قيفد  -إباحة العزل عن الزوجة م،ةقفا 
 المروية في ذلك ومنها ما يةي : بإذن الزوجة في بع  اىخبار

                                           
(،وسففنن أبففي داود 14092  ) 7/230( حففديث اففحي  ورواتفف  ثقففات : السففنن الكبففرو لةبيهقففي 1)

( 11306  ) 3/33(،ومسفند أحمفد  2171  ) 658/ 1كتاا النكا : باا ما جاو ففي العفزل 
(،وقفال عنف  : 1138، كتاا النكا  : باا ما جاو ففي كراذيفة العفزل،  )3/135وسنن الترمذي 

ديث حسن احي  ، وقفد روي مفن شيفر وجف  عفن أبفي سفعيد ،والسفنن الكبفرو حديث أبي سعيد ح
( 14092  ) 7/230كتفاا عشفرة النسفاو بفاا العفزل  -لةنسائي من حديث جفابر بفن عبفد اهلل 

 . 4/343،وما بعدذا ،ومجمد الزوائد  3/398والتةخيص الحبير 
ومفا بعفدذا  7/330ب،فال  ومفا بعفدذا ،وشفر  افحي  البخفاري حبفن 9/308( ينظر : ففت  البفاري 2)

،ومففا بعففدذا والمغنففي حبففن  16/422،وتكمةففة المجمففون شففر  المهففذا  6/152وعففون المعبففود 
 .8/133قدامة 



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

80 

ما روي عن عمر بفن الخ،فاا رضفي اهلل عنف  أنف  قفال : نهفى رسفول اهلل افةى اهلل  -
 .(1)عةي  وسة  ) أن يعزل عن الحرة إح بإذنها ( 

               : ) نهفففي عفففن عفففزل الحفففرة  مفففا روي عفففن ابفففن عبفففاس رضفففي اهلل عنففف  أنففف  قفففال -
 .(2)إح بإذنها 
 هم من املعقو   ثانيا   دليخل

إذ يففوت  ؛استدلوا بالمعقول بأن لةزوجة في الولد حقا، وعةيها في العزل ضرر
عةيها لذة احستمتان بالجمان واإلنجاا ؛ىن لها في اإلنزال لذة ،وح إنجفاا إح بفاإلنزال 
في الفرو، فة  يجز العزل إح بإذنها ؛ىن إسقا، الحل ح يكون إح من ااحب ، كما أن 

 .(3)ا الضرر ح يكون إح برضا المضرور ،وفي حدود ما يتحمل شرع   تحمل
 الرأي الراجح يف املسةلة  

بعد بيان أقوال الفقهاو فى المسألة وعر  أدلفته  التفى اسفتدلوا بهفا ومناقشفة 
ما أمكننى مناقشفت  ، ففأرو  أن الفراج  مفن وجهفة نظفرو ، ذفو مفا ذذفا إليف  جمهفور 

ل بإباحة العزل عن الزوجفة ففي حالفة رضفاذا وعفد  إباحتف  الفقهاو أاحاا القول القائ
 من شير إذنها ورضاذا .

 ويرجع سبا ترجيحه إى السباق التالية  
إن ذففذا الففرأي ذففو وسفف، بففين اىقففوال فففي المسففألة وقففد جمففد بففين اىدلففة  أوال  

ديفث وحينئذ يكون العمل باىحا -المتعارضة، حيث يحر  العزل إذا ل  تأذن الزوجة في  

                                           
 4/87( ،والمعج  اىوس، لة،برانفي 1928  ) 1/620( سنن ابن ماجة كتاا النكا ، باا العزل 1)

( والسففنن الكبففرو 212  ) 1/31( ، : دار الحففرمين بالقففاذرة ،ومسففند اإلمففا  أحمففد  3679  )
لةبيهقي ، كتاا الادال ، باا من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنهفا ومفا روي 

، :  4/251نافا الرايفة  –،وذذا الحديث في إسناد  ابفن لهيعفة وذفو ضفعي   7/231في ذلك 
، : دار  2/111،ومابا  الزجاجة  3/400مؤسسة الريان لة،باعة والنشر ،والتةخيص الحبير 

 المعرفة .
( السنن الكبرو لةبيهقي كتاا الافدال ، بفاا مفن قفال يعفزل عفن الحفرة بإذنهفا وعفن الجاريفة بغيفر 2)

( ،ومان  عبد الرزال كتاا النكا  ، باا تسفتأمر 14102  ) 7/231إذنها وما روي في ذلك 
 (  .12562  )  7/143الحرة في العزل ،وح تستأمر اىمة 

 3/295،وشر  الزرقاني عةى مو،فأ مالفك 5/126،وما بعدذا ،و 2/334ائد الانائد ( ينظر : بد3)
 .3/44،وشر  منتهى اإلرادات لةبهوتي 8/133،والمغني حبن قدامة 



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

81 

ويبا  العزل إذا أذنت الزوجة في  وحينئذ يعمل باىحاديفث الدالفة  -الدالة عةى التحري  
 عةى اإلباحة .
: كما يمكن الجمد بين حديث جدامة ، وحديث : ) كفذبت اليهفود َإنا الةاف س ثانيا 

لعففزل ح َإذسا أسرسادس أسَن يسَخُةقسففُ  فةفف  يمنعفف  ( بففأن الففذي كففذبت فيفف  اليهففود ذففو زعمهفف  أن ا
اةى اهلل  -يتاور مع  الحمل أاال ، وجعةو  بمنزلة ق،د النسل بالوأد فأكذبه  النبي 

ذا ل  يرد خةق  ل  يكفن ،  -عةي  وسة   وأخبر أن  ح يمند الحمل إذا شاو اهلل خةق  ، وا 
افةى اهلل عةيف  وسفة  لف  يسف  العفزل وأدا حقيقفة ففي حفديث جدامفة  -لذلك فإن النبفي 
نما سما  وأ دا خفيا ،فة  يكن اريحا في المند إذ ح يةز  من تسمية العفزل وأدا خفيفا وا 

عةى ،ريل التشبي  ؛ إذ في  ق،د ،ريل الحمل قبل مجيئ  فأشب  قتل الولد بعد مجيئف  
 .(1)أن يكون حراما ، بل يحمل حديث جذامة عةى كراذة التنزي  

ة ذفو مفا ذذفا إليف  إن الذي يقتضفي  الفدليل ويتففل مفد القواعفد الفقهيف:  ثالثا
الجمهور من اشترا، رضا الزوجة في مسفألة العفزل ،وكفذلك رضفا الفزوو عنفد اسفتعمال 
ح من عزل منهما دون موافقة اآلخر كان اثمفا  زوجت  وسيةة مستحدثة لمند الحمل ،وا 
وخااة إن قافد أحفدذما إيفذاو اآلخفر وتضفرر  أو قافد الفزوو ق،فد لفذة زوجتف  أثنفاو 

نجابها من  فيحر  عةي  ذلك الجمان ،أو عد  حبة  .(2)ها وا 

                                           
،ومففا بعففدذا 10/9،وشففر  النففووي عةففى اففحي  مسففة   9/309( ينظففر : فففت  البففاري حبففن حجففر 1)

 .16/424 ،وتكمةة المجمون شر  المهذا 6/152،وعون المعبود 
 . 9/179( ينظر : حاشية الجمل عةى المنه   2)
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 لثالثاالفرع 
 رغبة يف عدم اإلجناقعز  الالتفريق بني الزوجني بسبا 

قبل بيفان الحكف  الشفرعي ففي ذفذ  المسفألة أود أن أشفير إلفى أن و،و الزوجفة 
واجا عةى زوجها ، إح أن  عند فقهاو : الحنفية ،والشفافعية ،والقاضفي أبفي يعةفى مفن 

الظاذرية ح حل لةزوجة في الو،و إح مرة واحدة يستقر بها المهر  وذذا في الحنابةة ،و 
القضاو وأما ديانة ، فةها الحل في كل أربعة أشهر مرة ؛ىن اهلل تعالى جعل ذذ  المدة 

 أجال لمن الى من امرأت  .
باضفية : إلفى بينما ذذا فقهاو المالكية ،والحنابةة عدا القاضي أبي يعةفى ،واى

امة الففو،و واجففا عةففى الففزوو لزوجتفف  قضففاو  ،مففا لفف  يكففن لديفف  عففذر يمنعفف  أن اسففتد
 . (1)كمر  أو شير  

  فوذنا في مسألة عزل الزوو عن زوجت  أثناو الجمان قد حال الو،و ولكن لف
 ل لذة الزوجة واستمتاعها بالجمان فضال عن حرمانها من اإلنجاا .فتكتم

ذا كان الرجل ح يتضفرر كثيفرا ففي حالفة عف زل المفرأة باسفتخدا  وسفيةة مانعفة وا 
لننجففاا دون عةمفف  ؛ حيففث إنفف  يسففت،يد أن يتففزوو بففأخرو وينجففا منهففا  كمففا لفف  أن 
يفارقها فهو يمةك حل الت،ةيفل ،إح أن اىمفر يختةف  بالنسفبة لةزوجفة ، حيفث ح تمةفك 
ال،الل وذي تضرر مفن العفزل ، خاافة إن تكفرر مفن الفزوو ؛ حيفث يففوت عةيهفا لفذة 

ان بالجمان ويق،د عةيها كمال الةذة ،كما يفوت عةيها حل اإلنجاا نظرا لتكفرار احستمت
العزل ومداومة زوجها عةيف  ،فهفل ياف  لهفا ،ةفا التفريفل بينهفا وبفين زوجهفا بسفبا 

 العزل أ  ح ؟.
التوفيل : ل  ينص الفقهفاو افراحة عةفى حكف  التفريفل  –تعالى  –أقول وباهلل 

 . بين الزوجين بسبا العزل
كن يمكن تخري  مسألة حك  التفريل بين الزوجين بسبا العزل المتكرر من ول

الففزوو عففن زوجتفف  دون رضففاذا وحرمانهففا مففن اإلنجففاا عةففى مسففألة : ) تفويففت حففل 

                                           
،وحاشفففية  3/590،ومفففا بعدذا،وحاشفففية ابفففن عابفففدين  34/ 11ي ف( ينظفففر : المبسفففو، لةسرخسففف1)

 ومففا= =  2/230،والمهففذا  2/93،والتفريففد حبففن الجففالا  2/431ر  الكبيففر فى والشفففالدسوقفف
،ومفففا بعفففدذا والمبفففدن  8/354نافففا  ،واإل  8/142،والمغنفففى  3/442بعفففدذا،ومغنى المحتفففاو 

 .     14/247،وشر  كتاا النيل 10/134،وما بعدذا ،والمحةى 8/131
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احستمتان والتةذذ بالو،و أو مند اإلنجاا بوجود عيفا يمنفد مفن ذلفك كالجفا أو العنفة 
ن ، أو الراتسل  فى الرجل ،أو القسرس

إذ ح تخفرو ففي تخريجهفا  ، رأة ونحفو ذلفك (المف يف (1)
 الفقهي عن ذذ  المسألة، إذ ذي أقرا التخريجات الفقهية لها .

ا مففن الحكفف  الشففرعي لةتفريففل بففين الففزوجين بسففبا العيففا المففاند مففن وان،الق فف
بينهفا  احستمتان أو اإلنجاا يمكننا بيان الحك  الشرعي بالنسبة ل،ةا الزوجفة لةتفريفل

 إن تضررت من  وبيان ذلك كما يةي :   عنهاسبا عزلب وبين زوجها
واز ف،ةا التفريل بسبا العيا حول ج ياختة  الفقهاو القائةون بثبوت حل الزوجين ف

كوجفود  (2)ا وجود عيا يمند من احستمتان بالو،و أو اإلنجاا  فا بسبفل بينهمفالتفري

                                           
( الجا : ذفو ق،فد الفذكر مفد احنثيفين ، أو ق،فد جميفد الفذكر ، أو ق،عف  بحيفث لف  يبفل منف  قفدر 1)

 3/202، و مغنففى المحتففاو  3/381،ومففن  الجةيففل  2/38الحشفففة . ينظففر: الفواكفف  الففدوانى 
 . 5/105كشا  القنان و 

العنة : ذى العجز عن الو،و بعد انتشفار اآللفة ، وقيفل ذفى ففر، افغر الفذكر ، وقيفل : ذفى عفد  
وأيضفا : ففت   القدرة عةى إتيان النساو سفواو كانفت اآللفة تنتشفر أ  ح . ينظفر : المراجفد السفابقة

كتفففاا النيفففل  ومفففا بعفففدذا وشفففر  2/262،وشفففرائد اإلسفففال   7/152،والمغنفففى  4/297القفففدير 
6/387 . 

ن : ذفففو عظففف  ففففى الففففرو يمنفففد مفففن الفففو،و ، وقيفففل : ذفففو لحففف  يوجفففد ففففى الففففرو ؛ ىنففف              والقسفففرس
                                                                      ح يكون في  عظ  . 

الجمففان . ينظففر : البحففر  والرتففل : ذففو انسففداد مسففةك الففذكر فففى فففرو المففرأة بحيففث ح يمكففن معفف 
،ومغنففى المحتففاو  3/382،ومففن  الجةيففل  2/38،ومففا بعففدذا ،والفواكفف  الففدوانى  4/137الرائففل 

 4/61،والبحفففر الزخفففار  7/141،والمغنفففى  3/60،ومفففا بعفففدذا ،والكفففافى حبفففن قدامفففة  3/202
 . 6/388،وما بعدذا ،وشر  كتاا النيل  2/263وشرائد اإلسال  

الفقهاو : ) الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابةة ، والزيديفة  واإلماميفة ( حيث ذذا جمهور 2)
باحتفف   بففين الففزوجين بسففبا وجففود عيففا فففى أحففدذما  ، واإلباضففية ( إلففى القففول بجففواز التفريففل وا 
فيحل لةسةي  منهما أن ي،الا بالتفريل بسبا ذذا العيا إن وجد باآلخر سواو كفان مانعفا لةفو،و 

كعمر بن الخ،اا  وابفن =، أ  يتأذو من  لنفرت  وذذا القول مروو عن بع  الاحابة واإلنجاا 
عباس ، وعبد اهلل بن عمر ، وجابر بن زيد )رضى اهلل عنه  أجمعين( وب  قال اىوزاعى  ينظر : 

،ومففا بعففدذا ومواذففا الجةيففل  5/95، ومففا بعففدذا والمبسففو،  2/225تحفففة الفقهففاو لةسففمرقندو 
ومفا بعفدذا ،ومغنفى  6/309والمنهاو مد نهاية المحتفاو  2/47د حبن الجالا ،والتفري 3/283

،ومففا بعففدذا ،وكشففا  7/140،والمغنففى  11/464،والحففاوو الكبيففر لةمففاوردو  3/202المحتففاو 
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ن ف يالجا أو العنة ف رأة أو العق  فيهما وشيفر ذلفك مفن الم يالرجل أو الراتسل ، أو القسرس
العيفففوا واىمفففرا  العافففرية المستعافففية كفففبع  أمفففرا  القةفففا المانعفففة لةفففو،و أو 

 اإلنجاا وكان خالفه  فى ذلك عةى قولين كما يةى :
الزوو أو الزوجة  يف ي: حيث فرقوا بين وجود العيا التناسة (1)لةحنفية :   القو  الو 

وو كالعنففة أو الجففا أو الخاففاو ، فإنفف  ز الففي ففف يتناسففةحيففث قففالوا : إذا وجففد العيففا ال
زوجهفا  ي،ةا التفريفل بينهفا وبفين زوجهفا متفى وجفدت فف ييثبت لةزوجة حل الخيار ف

الزوجففة ، فإنفف  ح  يعيبففا يمنففد مففن الففو،و أو اإلنجففاا ، وذففذا بخففال  وجففود العيففا ففف
، أو قرنفاو أو  ،ةا التفريفل بينف  وبفين زوجتف  إذا وجفدذا رتقفاو ييثبت لةزوو الحل ف

بهفا عيفا يمنفد مفن احسفتمتان بفالو،و أو اإلنجفاا ىنف  يمةفك ال،فالل ،إذ يمكنف  دففد 
أما المرأة فال يمكنها ذلك ىنها ح تمةك ال،الل ، ،الضرر عن نفس  بال،الل ىن  بيد  

 .(2)،ةا التفريل لدفد الضرر عنها وح يثبت لةزوو يفيثبت لها الحل ف
 و   وخترجيا عخلى هذا الق

،ةفا التفريفل  يفإن الزوجة المتضررة من عزل الزوو عنها يثبت لها الحفل فف
ذا عزلفت الزوجفة وامتنعفت مفن اإلنجفاا بأخفذ وسفيةة لمنفد الحمفل  لدفد الضرر عنهفا،وا 

 .ح تمةك  ي،فال يثبت لزوجها حل الفسخ لعقد النكا  ىن  يمةك ال،الل ،وذ
                                                                                                           

،ومففا  2/262،ومففا بعففدذا وشففرائد اإلسففال   4/60ومففا بعففدذا ،والبحففر الزخففار  ،5/105القنففان 
 بعدذا .،وما  6/386بعدذا  وشر  النيل 

ا لةظاذرية : حيث ح يثبت الحل ففى ،ةفا التفريفل بفين الفزوجين بسفبا العيفا م،ةقفا سفواو خالف  
كفان العيففا مانعفا مففن الفو،و ، أ  احسففتمتان ، أ  اإلنجففاا ، أ  شيفر ذلففك ، ففال يحففل لةسففةي  أن 

السفالمة  ي،الا بالتفريل بينهما لوجود العيا فى اآلخفر م،ةقفا ،ولكفن : إذا اشفتر، أحفد الفزوجين
من وجود العيا فى عقد النكا  فإن العقد يكون با،ال عند وجود العيفا  ولكفن إذا رضفى أحفدذما 
بهذا الزواو مد وجود ذذا العيا ، فإن  يكون بعقد جديد ح تشتر، في  السالمة . ينظر:  المحةفى 

10/113،109،115 . 
،و ففففففت  القفففففدير  2/327،322، ومفففففا بعفففففدذا وبفففففدائد الافففففنائد  5/95( ينظفففففر : المبسفففففو، 1)

 ،وما بعدذا .  4/303،297
( وب  قال الحسفن البافرو ، وع،فاو بفن أبفى ربفا  ،وابفن أبفى ليةفى ، والثفورو واىوزاعفى. ينظفر : 2)

،بعفة: م،بعفة: دار  -تحقيل د/ عبد اهلل نفذير أحمفد  2/296مختار اختال  العةماو لة،حاوو 
. والحفاوو الكبيفر لةمفاوردو 2/327دائد الافنائد ال،بعة الثانية ،وبف-بيروت -البشائر اإلسالمية

11/464  . 
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  ة  والحنابةة فمالكية ، والشافعيلجمهور الفقهاو وذ  : ) ال  القو  الثانى 
: أن  إذا وجد عيا بأحد الزوجين يمند من الو،و  (1)باضية( واإلمامية ، واى والزيدية،

واحستمتان أو يمنفد مفن إنجفاا النسفل ، فإنف  يحفل لبخفر ،ةفا التفريفل ، وذلفك كفأن 
، أو كانفت ، أو كان مجبوبا ، أو كان ب  خااو أو كان عقيمفا (2)يكون الزوو ب  عنة 

الزوجففة عقيمففا كففذلك أو بهففا رتففل ، أو قففرن أو شيففر ذلففك ،فإنفف  يثبففت حففل التفريففل 
لةزوجين من أجل تةفك العيفوا المانعفة لةفو،و أو إنجفاا النسفل أو الذريفة إذا كفان ذفذا 

 سابقا عةى عقد الزواو ، ول  ي،ةد عةي  أحدذما ول  ير  ب  قبل الزواو .
 
ً
لزوجة المتضررة من عزل الفزوو عنهفا يثبفت لهفا الحفل فإن ا  ا عخلى هذا القو  وخترجي

فى ،ةا التفريفل لفدفد الضفرر عنهفا ،وكفذلك إذا عزلفت الزوجفة وامتنعفت مفن اإلنجفاا 
 بأخذ وسيةة لمند الحمل ،فإن  يثبت لزوجها حل التفريل وال،الل  .

الففرأي الففراج  فففي مسففألة التفريففل بففين الففزوجين بسففبا العيففا المففاند مففن 
 : و اإلنجاااحستمتان أ

أرو أن الرأي الراج  من اىقوال السابقة ذو ما ذذا إلي  جمهور الفقهاو وذ  
: ) المالكية ، والشافعية ، والحنابةة ، والزيديفة، واإلماميفة  واإلباضفية( أافحاا القفول 
الثاني في المسألة إذ يثبت لكل واحد من الزوجين الحل في ،ةا التفريل إذا وجد عيبا 

                                           
، ومفا بعفدذا ، و مغنفى المحتفاو  2/47، و التفريد حبفن الجفالا  2/37( ينظر : الفواك  الدوانى 1)

، ومفففا بعفففدذا ، و كشفففا  القنفففان  7/140، و المغنفففى  7/176، وروضفففة ال،فففالبين  3/202
ومفففا بعفففدذا  وشفففر   210المختافففر النفففافد / ، و 4/61،60، و البحفففر الزخفففار  5/110،109

 ، وما بعدذا .   6/386كتاا النيل 
( ولكن اختة  الزيدية عةى قولين حول ثبوت الخيار لةزوجة فى ،ةا التفريل بسفبا عنفة زوجهفا: 2)

"  -تعفالى-القول اىول :  أن العنة عيا فى الرجل يثبت لةزوجفة الحفل ففى ،ةفا التفريفل لقولف  
َعُروٍ  أسَو تسَسَريٌ  َبَإَحسساٍن " من اآلية رق  )فسَإَمسساٌك بَ  ( من سورة البقرة ، فقد تعذر اإلمساك 229مس

 بالمعرو  ، فتعين التسري  باإلحسان . 
( القول الثانى له  : أن  ح يثبت لةزوجة الحل فى ،ةا التفريل بسبا عنة زوجها ىن النبفى )

يخبرذا بشئ مفد =جها عبد الرحمن بن الزبير ، ل  حينما اشتكت ل  امرأة رفاعة بما حال من زو 
البحففر الزخففار   :أنفف  كففان فففى موضففد التعةففي  ، بففل قففال لهففا : حتففى تففذوقى عسففيةت  ... . ينظففر

 ،وما بعدذا  . 4/64
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د من الفو،و واحسفتمتان أو يمنفد مفن إنجفاا النسفل ، فإنف  يحفل لةمتضفرر باآلخر يمن
  دون الزوو  منهما ،ةا التفريل ، و ح يقتار ذذا الحل عةى الزوجة فق، 

 بل يثبت لهما معا، وكان ذذا القول ذو الراج  لما يةي :
 إن ذذا القول يحقل العدالة ، والماةحة بين الزوجين ، وح يخل بمقاود:أوال 

 .ىن الماةحة قد تكون فى التفريلالنكا  وأشراض  ، وأذداف  لكل واحد منهما 
 
ً
إن القول بثبوت الحل لةزوجة فق، فى ،ةا التفريل إن وجفدت بزوجهفا  :ا ثاني

عيبا يمند من الو،و ، واحستمتان ب  ، أو يمند من إنجاا النسل ذذا في  ظةف  لةفزوو 
لحال الضرر ب  ، ف جحا  بحق  ، وا  ال يقتار عةفى الزوجفة فقف، ، والتفريفل جفائز ، وا 

لكل واحد منهما ،فالقول بمثل ذلك أولى،إذ في  مراعاة لماال  كل منهما ومنعا  إللحال 
 : ) ىفال تعالففة قففالضرر بهما أو بأحدذما، وذذا ما دعا إليف  اإلسفال  وشفريعت  السمحف

ن يستسفسراقسا ُيَغَن الةإلُ  ُكالًّ ممن سسعسَتَ  وس  َكيمفا وساَ  : ) ح  - -،وقولف   (1) (كسفانس الةإلفُ  وساَسفعا  حس
 .(2)ضرر وح ضرار ( 

 عخلى هذا القو  الذي مت ترجيحه فإنه يتقرر ما يخلي بالنسبة ملسةلة العز  
ً
 وبناء

لةزوو التفريل بين  وبين زوجتف  التفي تعفزل عنف  باسفتخدا   حليأوال   بالنسبة لخلزوج  
كمففا لفف  أن يمسففكها  أو إذنفف  فةفف  الحففل أن ي،ةقهففا ،وسففيةة منففد الحمففل دون عةمفف  

هفا بفالمعرو  فهفو بالخيفار بإحسان ويبقيها في عامت  ويتزوو عةيهفا بشفر، أن يعامة
ىن  ح يا  لةزوجة أن تستخد  حبوا مند الحمل أو وسيةة أخرو من شير ؛ في ذلك 

 ضفي ذلفك ،عة  زوجهفا أو دون إذنف  لعفد  الرشبفة ففي اإلنجفاا دون سفبا مشفرون يقت
كأن تعزل لتحرزذفا عفن اح  الحمفل والفوحدة  وال،ةفل أو النففاس والرضفان وتأففهفا مفن 

أو تعزل مفن أجفل الزيفادة ففي النظاففة والحففاظ عةفى رشفاقتها وجمالهفا ففال ياف  ، ذلك
أوجد اإلنسان وخةق   -تعالى  –ىن اهلل ؛   أن يكون مع،ال لننجاا نهائيا ذذا الغر 

عل من  الزوجين الذكر واىنثى، وخص كال منهما بخاائص تناسا عةى نه  قوي ، وج
، وكةفف   تكوين ، واستعدادات  الف،رية وجعفل لكفل منهمفا مهفا  تناسفا ذفذ  الخافائص

بتكالي  تتففل ومفا منحف  وأع،فا  ، ففإذا كانفت المفرأة تمتنفد عفن الحمفل تأفففا وتضفجرا 

                                           
 ( من سورة النساو. 130( اآلية )1)
 .   33( سبل تخريج  ص 2)
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اد شيفر مسفتقي ، يتنفافى مفد وتحرزا من ال،ةل والنفاس والرضان فهو تأف  فاسد، وق
 ، وما تحمةت  بمقتضى عقد  ،بيعة ما خةقت ل  من ناحية

 ، وما خ،  الشرن ورسم  لمسيرتها من ناحية ثالثة. الزواو من ناحية أخرو
مفن رشفاقة وجمفال، إذا  -تعفالى  –كما أن الحفاظ عةى الزوجة وما وذبها اهلل 
شففوا فيفف  شففرعا ، بففل إن الرشبففة فففي كففان أمففرا مرشوبففا فيفف  شففرعا، فأيضففا اإلنجففاا مر 

تففول الرشبفة ففي حففظ جمفال الزوجفة ؛ ىن لحففظ جمالهفا  -ما دا  ممكنا  -اإلنجاا 
 شاية خااة بها ، ولننجاا شاية عامة، وشاية خااة.

  فأما عمومهفا : فمفن ناحيفة تعميفر الكفون وتتفابد بنفي اإلنسفان تحمفال لألمانفة
رضففاو شريففزة وابتغففاو لرضففى اهلل تعففالى، وأمففا خاو  اففها : فمففن ناحيففة وجففود العقففا وا 

اىبففوة واىمومففة، وتحاففيل متعففة امتففداد الففذكر وبقففاو احسفف  ،فتقففد  الغايففة العامففة مففن 
 اإلنجاا عةى الغاية الخااة وذي رشبة الزوجة في الحفاظ عةى جمالها ورشاقتها.

قفولين السفابقين بفالنظر إلفى ذفذا التخفري  الفقهفي عةفى كفال ال ثانيا   بالنسبة لخلزوجة  
نجد أن الزوجة المتضررة من عزل الزوو عنها يثبت لها أيضا الحل فى ،ةفا التفريفل 

 بينها وبين زوجها لدفد الضرر عنها وذلك لما يةي :
إن ماال  النكا  وأشراض  ح تتحقل مد وجود ذذا العزل المتكرر مفن قبفل الفزوو  -1

 . (1)نزال في الفرو ؛ىن عامة ماال  النكا  تتوق  عةى الو،و  واإل 
والعزل وخااة إذا تكرر من الزوو يفؤدي إلفى تفويفت مقاافد النكفا  والتناسفل 
من أذف  ذفذ  المقاافد ، فكيف  تحفر  امفرأة مفن عا،ففة اىمومفة بإمسفاك زوجهفا الفذي 
يعزل عنها أثناو جماعها دون ضرورة تقتضي العزل ؟ فضال عفن أن عفزل المفرأة عفن 

تي ذي من أجل ما خةقها اهلل لها يحدث فيها كبتفا، ويولفد فيهفا وظيفة الحمل والوحدة ال
ذا اسفتعمةت لمنفد  عقدا نفسية، ويورثها بؤسا وكآبة تفذذا بجمالهفا وحسفن رونقهفا، وا 

ىن كفل ؛  وضاع  افاتهفا ومضفارذا ا ذلك ذماالحمل أو إسقا،  العقاقير وأمثالها زادذ
المسفتقةة حتفى يحقفل بفذلك عضو في جسفد اإلنسفان يجفا أن يفؤدي وظيفتف  الخاافة 

المهمة التي قد أسندت إلي ، وعةى ذذا إذا مند ذفذا العضفو مفن أداو وظيفتف  الخاافة 
فففال بففد أن تتعففر  حيففاة اإلنسففان لمشففاكل مرذقففة متعففدة ،وجسففد المففرأة لفف  يخةففل فففي 

                                           
،ومغنفففى المحتفففاو  6/310لمحتفففاو ،و المنهفففاو مفففد نهايفففة ا 3/278( ينظفففر : المنتقفففى لةبفففاجى 1)

 .  5/106،و كشا  القنان  7/140،والمغنى  3/203
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معظمفف  إح لوظيفففة الحمففل والتوليففد، فهففي إذا منعففت أن تعمففل لتحقيففل ذففذ  الوظيفففة 
امها الجسدي والعقةي فال بد أن تذذا ضحية احضمحالل والتفذمر والعقفد اىساسية لنظ

النفسية المتعددة، وعةفى خفال  ذفذا فإنهفا عنفدما تافب  أمفا تجفد جمفاح جديفدا وبهفاو 
رضاع   روحيا يتغةا عةى ما قد يعتريها من الضع  واحضمحالل بسبا وضد ال،فل وا 

(1). 
ك زوجتففف  بفففالمعرو  ، أو تسفففريحها أوجفففا عةفففى الفففزوو إمسفففا –إن اهلل تعفففالى  -2

بإحسان ومعةو  أن استيفاو الحل من الزوجة مد كونها محرومة الحل من الزوو ليس 
ن لف   ذو من قبيل اإلمساك بالمعرو  فى شئ فتعفين عةفى الفزوو تسفريحها بإحسفان وا 

ىن النكففا  شففرن لماففةحة  ؛(2) يفعففل ذلففك مففن نفسفف  تففدخل القاضففى ، وفففرل بينهمففا 
دفد الضرر عنهما ، حيث يؤدي إلى دفد ضرر الشهوة عفن المفرأة لإذ شرن  الزوجين ،

،وكذلك الرجل فيكون الو،و حقا مشتركا بينهما جميعا وكذلك حفل اإلنجفاا إذ ذفو مفن 
الحقول المقررة شرعا لةزوجين وذو من أسباا الزواو ومن سنة اهلل في خةقف  إلعمفار 

ثففار منفف  م،ةففوا فففي ذاتفف  ويتماشففى مففد اىر  وعبففادة اهلل تعففالى ف،ةففا النسففل واإلك
 الف،رة السةيمة وال،بيعة اإلنسانية.

فحفففل اإلنجفففاا أو منعففف  أو تكثيفففر  ذفففو حفففل خفففاص بفففالزوجين ففففي الشفففريعة 
إذ كفل واحفد   -الفزوو والزوجفة  –اإلسالمية، وذلك ىن الزواو عقد يت  برضا ال،فرفين 

ولف  الحفل ففي أن ي،فأ، ولف  منهما ل  الحفل ففي أن يتفزوو، ولف  الحفل ففي أح يتفزوو، 
 الحل في أح ي،أ .
فة  الحل في أن ينجا ، ول  الحفل ففي أح ينجفا، إح أنف  ففي ذفذ   ومن ثم  

الحالة اىخيرة بعد تما  الزواو ياب  ذذا الحل لهمفا سفويا ؛ ىنف  بعقفد الفزواو أافب  
حد منهمفا دون الو،و واإلنجاا حقا من حقول العقد، وأثرا من اثار  ، فال يستأثر ب  وا

                                           
العفدد الخفامس إافدار شفهر المحفر  إلفى  –،ومفا بعفدذا 5/120( ينظر : مجةة البحوث اإلسفالمية 1)

 ذف (.1400شهر جمادو الثانية ) 
 .  6/397 ،وما بعدذا ،وشر  النيل 7/140،و المغنى  3/203( ينظر : مغنى المحتاو 2)
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، وح يا  أن يتحك  في  شيرذما، بل ذو لهما فق، ىن الفزواو عالقفة خاافة (1)اآلخر 
 بهما فق، ، فكذلك حل الو،و واإلنجاا .

 فالزوجة لها في الولد حق ا مد الزوو، وفي تفويت ذذا الحل إضرار بها  ث  
ن رضاذا فقفد أضفر إن العزل من شأن  أن يفوت عةيها لذة الجمان ، فإن كان ذلك بدو

 .(2)وح ضرار (  اةى اهلل عةي  وسة  : ) ح ضرر -ا لقول   فون شرعفرر مرففبها والض
 حسنها –تعاى  -نسة  اهلل   اخلامتة

، فبنعمتفف  تفففت   الحمففد هلل عةففى إحسففان  ، والشففكر لففف  عةففى توفيقفف  وامتنانفف 
والاالة  ئات والزحت ،وتغفر السي ، وبفضة  تكمل الغايات ،وترفد الدرجات الاالحات ،

وعةفى  والسال  عةى من خت  اهلل ب  النبوات سيدنا محمد خير خةل اهلل عةى اإل،فالل ،
، تالل وسفار عةفى نهجهف  بإحسفان إلفى يفو  الف ومفن اذتفدو بهفديه  ، ال  وأاحاب  ،

ومففن خففالل معايشففتي لموضففون : العنفف  الجنسففي بففين  فبعففد أن يسففر اهلل لففي اىمففر،
والتواففيات التففي تفف   ، أخففت  بهففذ  السفف،ور أسففجل فيهففا أبففرز النتففائ  ، فففإني الففزوجين

 :فوذلك كما يةى  ، التوال إليها من خالل دراسة ذذا الموضون
 أوال   نتائج البحث  

ممارسفات الجنسفية الشفاذة لمشفكةة ال الكبيفر الحجف  عفن الدراسفة تكشف  ذفذ  -1
ة عوامفل متعفددة مفا بفين نتيجفة عفدتفي تمفارس بينهمفا وال بفين الفزوجين والتعسفية

 اعوامل ذاتيفة و أخالقيفة و نفسفية وبيئيفة ومجتمعيفة وثقافيفة تفؤدي إلفى ممارسفته
تخفففذ عففدة  افففور و مظففاذر منهفففا : إجبففار الفففزوو زوجتفف  عةفففى تبففين الففزوجين و 

الممارسة الجنسية في أوقات مرضها أو بإجبارذا لةقيفا  بأفعفال جنسفية مذلفة أثنفاو 
عةفففى اإلذعفففان لم،البففف  وممارسفففات  الجنسفففية الشفففاذة  الجمفففان أو بإجبفففار الزوجفففة

الهجر الجنسي كذلك و كالو،و في الدبر أو وقت وجود الد  اثناو الحي  والنفاس  
واإلعرا  عن المعاشرة الجنسية بين الزوجين أو التمند عن اإلنجاا والحمفل عفن 

 ،ريل العزل ونحو ذلك .

                                           
،وتكمةففة المجمففون  2/266،وحاشففية الدسففوقي والشففر  الكبيففر  2/334( ينظففر : بففدائد الاففنائد 1)

 .8/133،والمغني حبن قدامة 16/222شر  المهذا 
 . 33 ( سبل تخريج  ص2)
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الشففرعية لةففزواو ،فمففن مقااففد  إن ذففذ  الظففاذرة البغيضففة تتعففار  مففد المقااففد -2
النكا  أن يع  اإلنسان نفس  ويافونها عفن الحفرا  ،ويقيهفا مفوارد الفتنفة والهفالك 
وذلك عن ،ريل قضاو الشهوة في ظل عقد الزواو ، فتعتبفر العالقفة الجنسفية بفين 
الزوجين من باا العبادة التي يثاا ال،رفان فيها، ىن كال  منهما سفاعد عةفى عففة 

 .والشذوذ  احنحرا ااحب  من 
 الشريعة اإلسالمية ل  تغفل الجانا الحسي ،والعالقة الجنسية بفين الفزوو وزوجتف  -3

،حيث ذدت الزوجين إلى أقو  السبل التي تؤدي حل الغريزة والف،رة مفد البعفد عفن 
كل مظاذر اىذو واحنحرا ،ولفذلك ففإن مسفائل الجمفان والمباشفرة بفين الفزوجين ح 

،  بفل تفت  وففل اىحكفا  والضفواب، الشفرعية و واحنحراففات الشفاذة ،تت  وففل اىذفوا
كففأن يعاشففرذا ب،ريقففة شففاذة أو مففد زوجتفف  يسففيو العالقففة الجنسففية الزوو الففذي ففف
أثنففاو المعاشففرة أو ح يراعففي حالتهففا النفسففية، مخففال  عنففد اسففتخدا  حقفف   تعسفف ي

ة اإلسفالمية الغفراو ولفذلك حرمفت الشفريع،وكذلك الزوجة إن أساوت  لتعالي  الشرن 
بكل أشكال  المختةفة بين أفراد المجتمد بافة  والتعس  العن الشذوذ و كل مظاذر 

 الجنسي .والتعس  العن  الشذوذ و عامة وبين الزوجين بافة خااة ،ومن  
 يبفا  شفرعا لةزوجفة تقبيففل ومالمسفة ذكفر زوجهفا وكففذلك لةفزوو تقبيفل ففرو زوجتفف   -4

بقففى ضفمن حففدود المداعبفة الزوجيففة ي ىن ذففذا اىمفر،  ح حففرو فيف فهفذا التافر  
  احسففتمتان الففذي ذا كففان القاففد منففإ ، إح أن ممارسففة الجففنس الفمففوي المشففروعة
فهففذا الففذي يمكففن أن يكففون فيفف  شففيو مففن مففن الففزوجين معففا ، اإلنففزال يففؤدي إلففى 

مظنة  ذذ  الممارسة الشاذة ،حيث إنها ترك فاىحو،  الشديدة أو التحري  ، الكراذة
يترتففا عةيهففا مففن ابتالعهففا مففد الريففل  مالبسففة النجاسففة ، ومالبسففة النجاسففة ومففال

فيففروس الففور  كفضففال عففن احتمففال اإلاففابة بففاىمرا  الخ،يففرة  . عففادة أمففر محففر 
 .الحةيمي

يحففر  عةففى الففزوجين تهيففي  الشففهوة أثنففاو الممارسففة الجنسففية باسففتخدا  السففةوك  -5
ي، كذلك يحر  عةى الزوجين تهيي  الشهوة أثناو الجنسي الشاذ السادي أو المازوك

عنفد جمفان  الفزووستحضفر الممارسة الجنسية بواس،ة التخفيالت الجنسفية ،كفأن  ي
امرأة أجنبية معروفة ويتخيل أن  يعاشرذا وكذلك زوجت   سدا لةذريعة  زوجت  اورة

 ودفعا لةمفسدة .
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،وأواففى  يجسففد اإلنسففانوكففر  ال الففدين اإلسففالمي مففن قيمففة اإلنسففان ، ىلقففد أعةفف -6
أن تجبر الزوجة عةى المعاشرة الجنسية  يبالنساو خيرا  فةيس من المعقول والمن،ق

،فففاو ظمففأ  حتففى ولففو عةففى حسففاا سففالمها  مففد زوجهففا لمجففرد إرضففاو رشباتفف  وا 
، ىنها ليست مجرد الة ميكانيكية ح تتعفا وح  ذا، فال بد من احترا  مشاعر يالنفس

تعا النفسي والجسفدي، فينبغفي لةفزوجين ممارسفة ذفذا الحفل يايبها اإلرذال أو ال
ومفن ، ىن ذفذا اىمفر تقتضفي  حسفن المعاشفرة بفالمعرو   عن رضا و،يفا نففس؛

 بين الزوجين. شأن  أن يزيد في المحبة واىلفة
المعاشرة الجنسية من الحقول المشتركة بين الفزوجين والتفي أباحهفا المشفرن بنفاو   -7

من ث  : فال يا  لةزوو أن يهجر زوجت  جنسفيا ويمتنفد عفن عةى عقد الزواو ، و 
تعسففا معاشرتها دون سبا يقتضي  ،أكثفر مفن أربعفة أشفهر؛ ىن فعةف  ذفذا يكفون 

تعنيفففا لزوجتفف  دون مبففرر مقبففول ، فيةحقفف  اإلثفف  شففرعا وكففذلك الزوجففة ح و منفف  
ح  ، يا  لها شرعا أن تتمند عن زوجها وترف  معاشرت  الجنسية اثمفة  تكفونوا 

ففي نظفر الشفرن إن امتنعفت عفن معاشفرت  جنسفيا ،إح إذا وجفد لفديها مبفرر شففرعي 
كفأن تكفون مريضفة ،مفثال بمفر  يضفر معف  الفو،و ،أو ففي  مقبول يقتضي ذلفك ،

  مثال .والنفاس  فترة الحي 
يجا عةى اىزواو والزوجات أن يتعفامةوا مفد أمفور شفر  النفو  المغةقفة ففي إ،فار  -8

، وليس من خالل الوقو  ففي سفاحات إلسالمية ومبادئها السامية ا الشريعةأحكا  
فشفاو اىسفرار ففي  المحاك  ؛ىن ذذا سيؤدي إلى زيادة المشفكالت وانهيفار اىسفر وا 

فحينئفذ يتفدخل القضفاو لةتفريفل بفين  المحاك  ، إح إذا وافةوا إلفى ،ريفل مسفدود ،
 . اومظاذرذ اوافعهكل دالممارسة الجنسية الشاذة والتعسفية بالزوجين بسبا 
لها أبةفغ اىثفر ففي  لعالقة الزوجية أذ  وحدة بنائية في المجتمد ،ا ثانيا   التوصيات  

، فال بد من الحفاظ عةفى ذفذ  البناو احجتماعي والسياسي واحقتاادي والروحي لألمة 
ن أبرز توافياتي التفي،و  محاربة ذذ  الظاذرة البغيضة والتادي لهاالراب،ة المقدسة ب  ا 

 : ، تتةخص فيما يةيبخاوص ذذا الموضون أتقد  بها 
بفين الشفذوذ الجنسفي ممارسفة  إلفى الموافةة اىسفباا بعف  تحاشفي عةفى العمفل -1

كالعمففل عةفى منففد تعففا،ي ،  وكففذلك التعسف  فففي العالقفة الجنسففية بينهمفاالفزوجين 
ك المسففكرات والمخففدرات وشيرذففا مففن المشففروبات الضففارة ،التففي تففذذا الففوعي واإلدرا
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حيفث تتسفبا كثيفرا ففي  عن ،ريل حظر بيعها وتداولها ففي اىسفوال ومافادرتها ،
 بين الزوجين . اإليذاو الجنسياحنحرا  و ممارسة 

ممارسففات تبففين خ،ففورة ظففاذرة ال عقففد مففؤتمرات ونففدوات مكثفففة بأمففاكن متعففددة ، -2
 هفاالبعفد عن ضفرورة عةفى الضوو بين الزوجين وتسةي، الجنسية الشاذة والتعسفية
اىسرة والمجتمد ،وتؤكد عةفى ضفرورة  عةى المدمرة اثارذا والتحذير منها ،وتوضي 
ة اإلسفالمية فيمفا يخفص اداا ف،والت،بيل الاحي  لةشريعف العمل عةى الفه  السةي 

 الجمان والمعاشرة الجنسية بين الزوجين .
الزوجيفة  العمل عةى وجود أماكن لالستشارات الشرعية وال،بية فيما يخفص العالقفة -3

،وتقدي  دورات توعوية منظمة تركز عةى شر  ،بيعة العالقة بين الفزوجين  وبيفان 
النفسفية  ابفين الفزوجين ونتائجهفوالممارسة الجنسية الشاذة خ،ورة العن  الجنسي 

واحجتماعيففة واحقتاففادية ،والعمففل عةففى تو،يففد العالقففة بففين الففزوجين عففن ،ريففل 
 العالو الزواجي .

ممارسففات الجنسففية الشففاذة الظففاذرة ات اإلعالميففة فففي الوقايففة مففن مسففاذمة الجهفف -4
 المجتمفد لحمايفة الفديني واإلرشفاد بفالوعظ وكذلك القيفا  بين الزوجين ، والتعسفية

 خفالل مفن الفديني ؛ الفوازن اثفار ذفذ  الظفاذرة ،والعمفل عةفى  تقويفة واىسفرة مفن
 عفن المجتمفد أزواجفا وشفبابا  الذاتيفة ىففراد والرقابفة الداخةيفة التربية عةى التركيز
أو عن ،ريفل  والتةفاز، اإلذاعة خالل من تبث التي واإلاال  برام  التوعية ،ريل
 المساجد وشيرذا . بهذ  الظاذرة من خالل المتعةقة الدينية الخ،ا إلقاو

فقد  وأشكر  عةى أن وفقنى إلتما  ذذا البحث ، –تعالى  –: أحمد اهلل وختاما 
مدا  ،وحاولت إخراج  في أجمل اورة ممكنة شفكال  –تعالى  –ة  اهللبذلت في  جهدا يع

من جهد ومفا أفرشفت مفن وسفد ،راجيفا مفن وراو ذلفك أن في  وموضوعا ،ورش  ما بذلت 
يال ذذا العمفل إلفى أحسفن افورة ،و أفضفل ذيئفة ،إح أنف  يبقفى جهفدا بشفريا عرضفة 

أعتفر  بالتقافير ، حيفث إنف  لةاواا والخ،أ ،فال أدعى الكمال في  و ح مقاربتف  ،بفل 
 (.من سمات البشر ،والكمال هلل وحد  ،والعامة لرسول  )

ن كان شير ذلك ،فحسبي أني  فإن كان ذناك توفيل في  ،فهو من اهلل وحد  ،وا 
 اجتهدت ،والخير أردت ،ول  الو جهدا أو أدخر وسعا .
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تفففا لففف  أن ينففففد بهفففذا البحفففث كاتبففف  ،وقارئففف ، وأن يك –تعفففالى  –أسفففأل اهلل 
القبفول،وأن يغفففر لففي مفا كففان فيفف  مففن خةفل أو تقاففير ، فففال أبفروو نفسففي مففن الففزحت 
والهفوات،والحمد هلل أوح واخرا ،واَل الةه  وسة  عةى سيدنا محمد وعةفى الف  وافحب  

 تعالى و توفيق  . –ت  بعون اهلل  أجمعين .
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 -  ( و، : دار القةفف  2001ذففف 1421دار الحففديث بالقففاذرة )  :، فمو،ففأ اإلمففا  مالففك  ف42
 .   ( 1991 -ذف  1413اىولى )دمشل ال،بعة : 

                    ث بمافففففر ف، : دار الحديففففف  فنافففففا الرايفففففة ففففففى تخفففففري  أحاديفففففث الهدايفففففة لةزيةعفففففى  ف43
 ذف( .1357) 

دارة    (1973روت )فبيف –ل ف، : دار الحديث بمار ،ودار الجيف فنيل اىو،ار لةشوكانى   ف44 وا 
 ال،باعة المنيرة .

 ، واملصطخلحات   رابعا   كتا الخلغة ، واملعاجم

 ، : دار الهداية . فتاو العروس فى جواذر القاموس لةزبيدي  ف45
 ذف  (.1410) بيروت –دار الفكر ، : ف  مناويلة التوقي  عةى مهمات التعاري  ف46
 ، : دار ومكتبة الهالل . –العين لةخةيل بن أحمد الفراذيدي ف47
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 خامسا   كتا أصو  الفقة ، والقواعد الفقهية  
 أوال   ) كتا أصو  الفقه( 
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 ذف( 1403ال،بعة اىولى) –بيروت –،:دار الكتا العةميةف  اىشبا  والنظائر لةسيو،ى ف54
 -، : دار الكتفا العةميفة  ف بيفروت فشمفز عيفون البافائر شفر  اىشفبا  والنظفائر لةحمفوو  ف55

  ( .1985ذف ف 1405ال،بعة اىولى )
بيروت )  –العةمية  الكتا قواعد اىحكا  فى ماال  اىنا  لةعز بن عبد السال  ،بعة : دار ف56

 د.ت ( 
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 سادسا   كتا الفقه  

 ( كتا احلنفية  1)
ال،بعفة الثالثفة )  –بيفروت  –ة فا العةميفف، : دار الكت فاحختيار لتعةيل المختار حبن مودود  ف57

  ( .2005ذف 1426
ال،بعفة  -لبنفان –بيفروت  –: دار المعرففة  ، -ر  كنز الدقائل حبن نجي  فل شفر الرائفالبح ف58

 انية  )د.ت( .الث
  ( .1982بيروت ) –، : دار الكتاا العربى  فبدائد الانائد فى ترتيا الشرائد لةكاسانى  ف59
 ذف (.1041ال،بعة اىولى )  –،: دار الفكر،بيروت  -ة فى شر  الهداية لةعينىفالبناي ف60
 ، : دار الكتاا اإلسالمى . فتبيين الحقائل شر  كنز الدقائل لةزيةعي  ف61
  .( 1994ذف 1414الثانية )  -بيروت –،: دار الكتا العةمية ف سمرقندو تحفة الفقهاو لة ف62
 ، : الم،بعة الخيرية )د.ت ( .ف الجوذرة النيرة لةحدادو  ف63
 ذف (. 1386ال،بعة الثانية ) -، : دار الفكر ، بيروت ف حاشية ابن عابدين  ف64
 ، : دار الكتاا اإلسالمى . ف حاشية الشةبى عةى تبيين الحقائل ف65
 ، : دار الفكر ف بيروت . فشر  الهداية لةبابرتى  العناية ف66
  .بيروت ف ال،بعة الثانية ) د.ت( -، : دار الفكرف فت  القدير شر  الهداية حبن الهما   ف67
   ( .1991ذف 1411، : دار الفكر) -الفتاوو الهندية لةشيخ نظا   ف68
  . (1985 -فذ1406، : دار المعرفة ف بيروت )ف المبسو، لةسرخسى   ف69
، : دار إحياو التفراث العربفى بيفروت )  فد اىنهر فى شر  مةتقى اىبحر لداماد أفندو مجم ف70

 د.ت( .
، :  م،بعة : دار البشائر اإلسالمية ف بيروت ف ال،بعفة ف مختار اختال  العةماو لة،حاوو  ف71

 0الثانية
 ، : المكتبة اإلسالمية.ف ةمرشينانى لالهداية شر  بداية المبتدو  ف72
 ة  ( كتا املالكي2)

            لبنففان  -بيففروت  -، :: دار الفكففر فبدايففة المجتهففد ونهايففة المقتاففد حبففن رشففد الحفيففد  ف73
  ( .1995 -ذف 1415) 

              بيفففروت   : دار الكتفففا العةميفففة، فففف  الافففاويأحمفففد  لةشفففيخ بةغفففة السفففالك ىقفففرا المسفففالك ف74
 (. 1995 -ذف 1415 )

ذفف 1418اىولفى ) –بيفروت  –دار الكتفا العةميفة ، : ف البهجة في شفر  التحففة لةتسفولى  ف75
 تحقيل: محمد عبد القادر شاذين . -  ( 1998
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-ذفف 1408ال،بعفة اىولفى ) –بيفروت  –، : دار الغفرا اإلسفالمى ف التفريفد حبفن الجفالا  ف76
1987. )  

، : دار إحيففاو الكتففا العربيففة لعيسففى  فحاشففية الدسففوقى عةففى الشففر  الكبيففر حبففن عرفففة  ف77
 القاذرة ، و ، : دار الفكر .الحةبى ب

 ذف (.1412بيروت )  –، : دار الفكر ف حاشية العدوو عةى كفاية ال،الا الرباني  ف78
  ( تحقيففل : سففعيد 1994،: دار الغففرا اإلسففالمي ، ال،بعففة اىولففى ) -الففذخيرة لةقرافففى   ف79

 بيروت . –أعراا ، و ، : عال  الكتا 
                   محمفففففد بففففن عبففففد اهلل الخرشفففففى  شففففر  الخرشففففى عةففففى مختافففففر خةيففففل: ىبففففى عبففففد اهلل ف80

 ، : دار الفكر،بيروت.ف ذف( 1101ت )
 ، : دار إحياو الكتا العربية لعيسى الحةبى بالقاذرة . فالشر  الكبير لةدردير  ف81
بيففروت  –، : دار الفكففر  فالفواكفف  الففدوانى عةففى رسففالة ابففن أبففى زيففد القيروانففى لةنفففراوو  ف82

 ذف(.1415)
ذفف( و، : دار الفكفر 1420لبنفان )  –، : دار القةف  بيفروت   ف قهيفة حبفن جفزوالقوانين الف ف83

 ،بيروت .
 –، : مكتبفففففة الرياضففففة الحديثفففففة  -الكففففافى فففففي فقففففف  أذففففل المدينفففففة حبففففن عبفففففد البففففر  ف84

 .بالريا ،ال،بعة اىولى
  (.1981 -ذف 1401، : دار الفكر، بيروت )ف المدخل حبن الحاو  ف85
  ( .1989-ذف 1409بيروت ) –، : دار الفكر ف  من  الجةيل عةى مختار خةيل ف86
ذففف 1412: دار الرشففاد البيضففاو ، المغففرا ال،بعففة الثالثففة )  ،ف مواذففا الجةيففل لةح،ففاا  ف87

 ،ودار عال  الكتا .  (،و، : دار الفكر ،بيروت 1992
 ( كتا الشافعية  3)

 . (2000ذف 1422بعة اىولى )ال، –أسنى الم،الا ىبى زكريا اىناارو ف88
 بيروت . –، : دار الفكر  -نة ال،البين لةدميا،ي إعا ف89
ذفف( 1415بيفروت ) –، : دار الفكفر  ف اإلقنان فى حل ألفاظ أبى شجان لةخ،يا الشفربينى  ف90

. 
 ذف (.1393، : دار المعرفة )ف اى  لنما  الشافعى  ف91
 بيروت . –التراث العربي  ، : دار إحياو فتحفة المحتاو في شر  المحتاو لةهيتمي  ف92
س  الغزو عةفى مفتن الشفيخ أبفى ية الشيخ إبراذي  الباجورو عةى شر  العالمة ابن القاحاش ف93

حياو التراث العربي ،بيروت ،ال،بعة اىولى ) ف شجان   (.1996ذف 1417،: دارا 
   (.1996ا العةمية ) فو، : دار الكت ، ،: دار الفكر ف حاشية البجيرمى عةى الخ،يا ف94
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 تركيا . –ديار بكر  -، : المكتبة اإلسالمية -،الا حاشية البجيرمي عةى شر  منه  ال ف95
 : دار الفكر ،بيروت. ،ف حاشية الجمل عةى منه  ال،الا  ف96
)                    –بيفروت  ف دار الكتفا العةميفة –، : دار الفكفر ف الحفاوو الكبيفر لةمفاوردو  ف97

  (.1994 -ذف 1414ال،بعة اىولى ) –لبنان  –بيروت  – ( ،و،بعة : 1994ذف 1414
ال،بعففة  -بيففروت  –، : المكتففا اإلسففالمى  فروضففة ال،ففالبين وعمففدة المفتففين لةنففووو  ف98

 ذف( .1405الثانية )
ال،بعفففة  –لبنفففان –بيفففروت  –، : دار الكتفففا العةميفففة  –لةرافعفففى -العزيفففز شفففر  الفففوجيز  ف99

  (.1997-ذف1417اىولى )
 لميمنية )د.ت( .،: المكتبة اف الغرر البهية فى شر  البهجة الوردية لألناارو  ف100
 ، : دار الفكر . -الفتاوو الفقهية الكبرو حبن حجر الهيتمي   ف101
 بيروت )د.ت( . –، : دار الفكر ف فت  المعين لةمةيبارو  ف102
-ذفف1417ال،بعفة اىولفى) –بيفروت  –، : دار الفكفر  -المجمون شر  المهذا لةنووو  ف103

1996. )  
 ( بيروت ) د.ت –، : دار الفكر ف الخ،يا  مغنى المحتاو إلى معرفة ألفاظ المنهاو  لةشربينى ف104
  ( .1994-ذف1414،بعة : دار الفكر ) –المهذا فى فق  اإلما  الشافعى لةشيرازو ف105
 ذف( .1417،بعة : دار السال  بالقاذرة ، ال،بعة اىولى ) -الوسي، فى المذذا لةغزالى  ف106
ال،بعفة  –بيفروت  –نهاية المحتاو إلفى شفر  ألففاظ المنهفاو لةرمةفى  ،بعفة : دار الفكفر  ف107

  ( .1984-ذف1404اىخيرة )
 ( كتا احلنابخلة  4)

   (.1973بيروت ) -،  : دار الجيل  ف إعال  الموقعين حبن القي   ف108
 –، : دار إحيففاو التففراث العربففي  فاإلناففا  فففى معرفففة الففراج  مففن الخففال  لةمففرداوو  ف109

 بيروت .
 والنشر .،بعة : دار الوفاو لة،باعة  -جامد الفق  حبن القي    ف110
،بعفة : مكتبفة الريفا  الحديثفة بالريفا   فالرو  المربفد بشفر  زاد المسفتقند لةبهفوتى  ف111

 ذف .1390
-ذفف1416ال،بعفة الثانيفة ) –بيفروت  –،: عفال  الكتفا  فشر  منتهى اإلرادات لةبهفوتى  ف112

1996.)  
لبنففان و،بعففة الريففان  –، : دار الكتففا العةميففة بيففروت ف الفتففاوو الكبففرو حبففن تيميفف   ف113

 بالقاذرة .
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 - ذفف1408)  ، المكتفا اإلسفالمي ف بيفروت  –الكافى فى فق  اإلما  أحمفد حبفن قدامفة  ف114
1988.)  

 ذف( .1402بيروت) –،بعة : دار الفكر  فكشا  القنان عن متن اإلقنان لةبهوتى  ف115
 ذف( .1400بيروت ) –،بعة : المكتا اإلسالمى  – المبدن شر  المقند حبن مفة  ف116
  (.1961دمشل ) –، : المكتا اإلسالمي  فلةرحيباني م،الا أولي النهى ف117
ال،بعفففة  -بيفففروت  –،بعفففة : دار الفكفففر  فففف حبفففن قدامفففة المغنفففى عةفففى مختافففر الخرقفففى ف118

 ذف(  .1405اىولى)
، : دار المعفار  فف  ةى مفذذا اإلمفا  أحمفد حبفن ضفويان منار السبيل فى شر  الدليل ع ف119

 ذف(1405بالريا ) 
 ( كتا الظاهرية  5)

بيففروت ،و، : دار اآلفففال  –،بعففة : دار الفكففر  ففف الظففاذري  باآلثففار حبففن حففز  المحةففى ف120
 بيروت ) د.ت ( . –الجديدة 

  كتا الزيدية  -( 6)
،بعففة : دار الكتففاا  ف البحففر الزخففار الجففامد لمففذاذا عةمففاو اىماففار حبففن المرتضففى ف121

 بالقاذرة ،و،: مؤسسة الرسالة ، بيروت . –اإلسالمى 
 ،بعة : مكتبة اليمن الكبرو . فكا  المذذا لةعنسى التاو المذذا ىح ف122
 ، : انعاو ، اليمن .  فحبن المرتضي  رشر  اىزذار فى فق  اىئمة اى،ها ف123

 كتا اإلمامية   -(7)
 –بيفروت  –، : دار إحياو التراث العربى  فجواذر الكال  فى شر  شرائد اإلسال  لةنجفى  ف124

 (.  1981ال،بعة السابعة )
 ،بعة : مؤسسة م،بوعاتى إسماعيةيان . ف  فى مسائل الحالل والحرا  لةحةى شرائد اإلسال ف125
،بعة : م،بعفة وزارة اىوقفا  ، ال،بعفة الثانيفة  فالمختار النافد فى فق  اإلمامية لةحةى  ف126

 ( .  1958 - ذف1377 : )
  كتا اإلباضية  -(8)

ة ال،بعفة الثالثفة ،بعفة : مكتبفة اإلرشفاد بجفدف شفر  كتفاا النيفل وشففاو العةيفل ى،ففي   ف127
  (.1985-ذف1405)

 سابعا   الكتا العامة املتنوعة ) احلديثة املتصصصة وغريها ( 
لةفدكتور/ محمفد عبفدالفتا  دراسفة فقهيفة مقارنفة  –أحكا  الحي  والنففاس واحستحاضفة  ف128

 . (1995اعة المحمدية باىزذر )، : دار ال،ب–البنهاوي 



 

  

 

 
 الممارسات الشاذة والتعسفية في العالقة الجنسية بين الزوجين من منظور فقهي

 

101 

، : دار الكتفاا الحفديث بالقفاذرة  -لحيفة  أبفي ينالعشفرة الزوجيفة وادابهفا لنورالفد أحكفا  ف129
 ،ال،بعة اىولى .

، : دار لةدكتورففف محمففد خالففد مناورففف  اىحكففا  ال،بيففة المتعةقففة بالنسففاو فففي الفقفف  اإلسففالمي ف130
  (.1999ذف  1420النفائس باىردن ، ال،بعة الثانية ) 

ذف 1417 ) بيروت – مؤسسة الرسالة ، : -حبن مفة   اآلداا الشرعية والمن  المرعية ف131
- 1996  .) 

  رةذبة بالقفايال، الكةمة دار ، :  ف لمروان كجك نيوفز يوالتة ويدفال أما  المسةمة اىسرة ف132
  (. 1986 ف 1407)  اىولى ال،بعة ،

 الجديدة اآلفال دار ، :ف  لةدكتور / إبراذي  خةيل الدر اإلنسان لسةوك البيولوجية اىسس ف133
   (.1983)  اىولى ،ال،بعة بيروت 

، : عففال  الكتففا ، اإلسففال  والحيففاة الزوجيففة الجنسففية لةففدكتور : أحمففد شففوقي الفنجففري  ف134
 بالقاذرة .

اإلسال  ومستقبل الحضارة لةدكتور : ابحي الاال   ، : دار الشفورة ببيفروت ، ال،بعفة  ف135
   (.1990الثانية ) 

  (.1992بيروت  )اإلعجاز ال،بي في القران لةسيد الجميةي ، : دار ومكتبة الهالل ،  ف136
خةل اإلنسان بين ال،ا والقران لةدكتور : محمد عةي البار  ، : الدار السعودية ال،بعفة  ف137

 (.  1999ذف 1420الحادية عشر ) 
الففزواو والحيففاة الزوجيففة لاففال  عبففد الغنففي محمففد  ، : مكتبففة الففدار العربيففة لةكتففاا ،  ف138

   (.1998ذف 1418ال،بعة اىولى ) 
 ، : دار م،ابد الشعا . -ة لةدكتور: أحمد الشربااي ن وتنظي  اىسر فالدي ف139
                بيففففروت الزواجففففر عففففن اقتففففرا  الكبففففائر حبففففن حجففففر الهيتمففففي ، : المكتبففففة العاففففرية ، ف140

  ( .1999 -ذف 1420) 
 الففدين عففالو إشففرا  الففدكتور -زيتففون   عرفففات : منففذر الاففحة والعنفف  لةففدكتور ف141

 لشفؤون الو،ني إادار : المجةس –شخاترة  فارول: العةوان،واخرين ، مراجعة الدكتور
   (.2005العالمية ) الاحة اىسرة باىردن ،التابد لمنظمة

تحقيل:السففيد الجميةففي ، : دار الكتففاا العربففي، بيففروت،  -ال،ففا النبففوي حبففن القففي  - ف142
  (.1990ذف1410ال،بعة اىولى ) 

، : م،فابد الهيئفة المافرية ال،ا الوقائي في اإلسفال  لةفدكتور : أحمفد شفوقي الفنجفري  ف143
   (.1991العامة لةكتاا ، ال،بعة الثالثة ) 

 ،بعة : مؤسسة الرسالة .  -عشرة النساو لةنسائي   ف144
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 عفدنان نهفى اإلسالمية لةفدكتورة : والشريعة الدولية اإلعالنات اىسري بين العن  ف145
 التاسفعة الفدولي ففي دورتف  اإلسفالمي الفقف  إلفى مجمفد مقفد  بحفث -القفا،رجي 

مفن شفهر أبريفل لعفا   30:  26الشفارقة ففي الفتفرة مفن )  بإمفارة عشفرة المقامفة
2009   .) 

إاففدار :  –العنفف  اىسففري خففالل مراحففل الحيففاة لةففدكتور : جبففرين عةففي الجبففرين ف146
  (.2005ذف 1426مؤسسة المةك خالد الخيرية،ال،بعة اىولى )

لدراسففات والبحففوث إاففدار مركففز ا –العنفف  العففائةي لةففدكتور : مافف،فى عمففر التيففر ف147
  1997ذفف 1418بجامعة ناي  العربية لةعةو  اىمنية بالريفا  ،ال،بعفة اىولفى )

. ) 
كتفاا إلكترونفي   – عةفي بفن نفاي  الشفحودل الفتاوو المعاارة ففي الحيفاة الزوجيفة ف148

 عةى المكتبة الشامةة .
يقيفة فق  اىسرة فى اإلسفال  لألسفتاذ الفدكتور: نافر فريفد واافل ، : المكتبفة التوف ف149

 (.  1999-ذف 1420) ال،بعة اىولى –بالقاذرة 
فق  اىسرة المسةمة لةشيخ : حسن أيفوا  ،بعفة : دار التوزيفد والنشفر اإلسفالمية  ف150

  ( .1999 -ذف 1419)
مففنه  القففران فففي تهففذيا الغريففزة الجنسففية ،وتحففري  الخمففر والمخففدرات لةففدكتور :  ف151

 يففة بففاىزذر، ال،بعففة اىولففى)ي  ، : دار ال،باعففة المحمدفا الفيومفففة حسيفففشحاتفف
 (.  1989ذف 1409

موسوعة اإلعجاز العةمفي ففي الحفديث النبفوي لةفدكتور : أحمفد شفوقي إبفراذي  ، :  ف152
   ( .2003نهضة مار ،ال،بعة اىولى ) 

، : مكتبفففة الهفففالل لةنشفففر والتوزيفففد  -الموسفففوعة الجنسفففية لكريمفففة البهجفففوري  ف153
  (. 2010بالقاذرة ال،بعة اىولى ) 

 وعة ال،بية الفقهية لةدكتور : أحمد محمد كنعان ، : دار النفائس .الموس ف154
 الموسوعة الفقهية الكويتية: إادار: وزارة اىوقا  والشئون اإلسالمية بالكويت . ف155
 -نظرية التعس  في استعمال الحل في الفق  اإلسالمي لةدكتور : فتحفي الفدريني  ف156

 .   ( 2008ذف  1429، : م،بعة الرسالة ) 


