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 .ملخص البحث  
 

 النسل. مبقصد ادلتعلقة ادلعاصرة القضايا إىلدراسة الرسالة عرضمقصدهتدفىذه ومعكثرة
إالأنوالزالبكرايفعرضومنالناحيةادلقاصديةوعلى،النسلوالبحثفيوبٌنثناياكتبالفقو

ادلتعلقةحبفظالنسل، ادلعاصرة بـــ)القضايا البحثمَعْنونا قراراتمنظماتدوليةغربية.فجاء ضوء
مقاصدية( الوجود.دراسة جانيب من اإلسالمية الشريعة يف النسل حفظ وسائل الباحث ويربز

أثبتتالرسالة دلنظماتوشخصياتغربيةمعاصرةمندوريفالدعوةإىلحتديدوالعدم،كما ما
وإنسانية صحية خدمات تقدمي يف ادلتثملة التمويو طرق ذلك سبيل يف مستخدمٌن النسل،

م،ومؤدترادلرأةيف4991مؤدترالسكانوالتنميةيفالقاىرةعامويتناولالباحثماتركولضحاياىم،
مدمرةلألسرة،ففيهمامتإدماجمصطلحاتجديدةيفمضمونحريةمنآثارم4991بيكٌنعام

ادلرأة،رمواحلقوقاإلذمابيةوحقالشركاءوالتعايش،كمامتاعتمادأمناطجديدةلألسرة؛وىذهاحلرية
واذلدفمنذلككلواستخدامادلراىقٌنوادلراىقاتتسببتيفانتشاراألنوسةواالرماللاألخالقي،

الباحثالدينوالقيم.تدمًن؛والغايةىيمططاهترتويجخمفي تكنولوجيااإلذماباحلديثةماأحدثتووبٌنن
.وفيمايتعلقبتكنولوجياالدفاع،تناولالباحثأثرعلىمقصدالنسلضارةآثارذاتقضايامنال

وبٌنالثروةوأكدالباحثالعالقةالوثيقةبٌنازدىاراالقتصاد.أسلحةالدمارالشاملعلىالنسل.
اليتيرادمنالعاملاإلسالميتقليلأمهيتها ادلسنٌن،البشرية نسبة ،يفوقتكانالغربتتزايدفيو

باالنقراضالدديوغرايفواألخالقي. ومهدد فيو، مقاصدوتقلاألياديالعاملة الباحثمعيار واختذ
وجوباحل الباحث: خلصإليو ودما البحث. عناصر معاجلة يف النسلالشريعة مقصد فاظعلى

وأناإلسالمإمنايرفضفكرةحتديدالنسلوحيثعلىالنسلالصاحل،إذىوالذيبالزواجالشرعي،
يتباىىبورسولناصلىاهللعليووسلماألمَميومالقيامة.
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Abstract 
This research is aimed at studying some contemporary issues which are highly related to 

the objectives of protecting progeny/ lineage. Although the topic of the subject matter has 

been discussed and studied in jurisprudence doctrine books، but it is still a virgin in its  

Maqasid perspective، and under the light of western organizations` resolutions.  As a result 

the topic “CONTEMPORARY ISSUES RELATED TO OBJECTIVES OF PROGENY” is 

chosen by the researcher. This research also aims at highlighting the methods of protecting 

lineage in Islamic legal system, and explained the role of western organizations and 

personalities in promoting birth control, via using camouflaging methods i.e humanitarian 

and health services to their victims. The researcher also discussed the effects of cairo and 

Beijing conferences on progeny, i.e conference   on development and population 1994, and 

woman conference 1995 respectively, where new terminologies were concocted such as: 

reproductive rights, safe sex and cohabitation right.Moreover, this research also aimed at 

studying effects of modern reproductive technologies and weapons of mass destruction and 

their effects on progeny. The study also affirmed and confirmed the relationship between 

economic growth and human resources, nevertheless western world insisted on Islamic world 

to control their birth rate, while they are suffering the consequences of adopting and 

legalizing birth control and reproductive rights.To conclude, its necessary to protect progeny 

by encouraging legal marriage, for there is nothing to substitute it. Islam rejects the idea of 

birth control and encourages giving birth to productive children.   
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شكر و تقدير

وأخص،علىإذمازوتذليلصعوباتىذاالبحثأعانينأتوجوجبزيلالشكروالعرفانإىلكلمن
 كيتا عمر موسى الدكتور ادلساعد األستاذ الرسالةبالذكر ،مشرف يف جهدا يأل توجيهاتوفلم

خًناجلزاء.فاهللتعاىلأسألأنجيزيوعنا،بحثىذاالسامهتيفذماحالصائبةاليت

 أشكر أن يفوتين مديروال خليفة بن حممد الدكتور األستاذ العادلية: ادلدينة جامعة عليبن
ولسانحالو،ليقومعلىإدارةىذهاجلامعةادليمونة،تركاألىلوالوطنتكبدمشقةالذي،التميمي
يقول:

ألستسهلنالصعبأوأدركادلىن***فماانقادتاآلمالإاللصابر.

العليا الدراسات عميد إىل بالشكر أتقدم ماسًنيادلساعداألستاذ،كما الدكتورو،دوكوري
واألستاذادلساعدالدكتورحممدسعيداجملاىدرئيس،اإلسالميةالعلومعميدكلية،عزيزمهديعبدال

قسمالفقووأصولو.

مجيعاحملاضرينوادلوظفٌنالذينبفضلجهودىمحققتاجلامعةماحققتأتقدمبالشكرإىلو
اإلذمازاتيففرتةقياسيةقصًنة.من

نسألأنجيزياجلميعخًناجلزاء.واهللتعاىل
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 إهداء

ادلتو العمل ىذا ثواب روحيأىدي إىل صحابيتاضع حبسن الناس وأحق عيين والديقريت
فارمحهمايارمحنكماربياينصغًنا.،يفحياتيالعلميةالذينكانايلسندا،العزيزين
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 المقدمة:
ًَا وََ ذبَن احلمد  الذي خلق فسوى و قدر فهدى، َُلَذُو َاَسذًِب َوِ ذها ََ ًَا َف َِ َرَاذ ﴿َوُىَو الَّذِذي َخلَذَق ِنذَا الاَمذب

ًَا﴾ َور أافسنب ونا سيئبت أعمبلنب، نذا  سِحباو  (1)َررَُّك َقِدي َه واُوذ رو نا ش ضلمده واستُينو واستغف
َيك لذو وأشذهد  يهده ا فذ  نلذل لذو ونذا يلذلل فذ  ىذبدي لذو،  وأشذهد أن ا إلذو إا ا و ذده ا شذ

 أن زلمدا عِده ورسولو.
ِلُموَن﴾﴿يَب أَيذَُّهب الَِّذيَا آَنُنوا اتذَُّقوا اللََّو َ قَّ تُذَقبتِِو َوَا دتَُ  وُتاَّ ِإاَّ َوأَاذاُت ا ُنسا

(2) 
ُهمَ  َهب َزواَجَهب َوَرثَّ ِننذا ٍس َواِ َدٍة َوَخَلَق ِننذا ب رَِجبًا  ﴿يَب أَيذَُّهب النَّبُس اتذَُّقوا َررَُّكُ  الَِّذي َخَلَقُك ا ِناا اَذفا

ََُلوَن ِرِو  ًَ َواتذَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَسب َراَ بَم ِإنَّ اللََّو َ بَن َعَلياُك ا َرِقيًِب﴾َ ِثَتًا َوِاَسب َواْلا
﴿يَب أَيذَُّهب الَِّذيَا آَنُنوا (3)

( ُيصاِلحا َلُك ا أَعاَمبَلُك ا َويَذغاِفَا َلُك ا ُذاُوَرُك ا َوَناا يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَذَقدا 77اتذَُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَذواًا َسِديًدا )
             (4)ِظيًمب﴾فَبَز فَذوازًا عَ 

 وشَ اْلنور زلدثبهتب و ل ردعة أنب رُد فإن خَت احلديث  تبب ا وخَت اذلدى ىدى زلمد
 (5)ض لة.

َاعي نصبحل الُِبد دينب       َار ت َائُو نا ِ َك  وأس لقد اقتلت  كمة ا عز وجل أا ختلو ش
َار ىي  َيُتو اليت أنَ ودايب، وىذه احلك  واْلس ََ وإدلبنو هبب يزداد و   ،حبفظهبنقب د ش َفة ادل رقدر نُ

إديباب نع إديباو، ويسهل عليو اانتثبل رأوانَ ا تُبىل، ْلاو عل  أن ادلستفيد نا ذلك إمنب ىو الُِد 

                                                      

َقبن، اآلية : 1)  .54(  سورة الف

َان، اآلية: 2)  .172( سورة آل عم

 .1( سورة النسبَ، اآلية : 3)
 .71-77(سورة اْل زاب، اآلية: 4)
 .867، رق  احلديث:335واخلطِة، ص:( حيح نسل  رًتقي  عِد الِبقي.  تبب اجلمُة، ربب ختفيف الص ة 5)
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قاَوى دلواه، أنب ا تُبىل فكمب قبل: ﴿َلاا يَذَنبَل اللََّو حلُُوُنَهب َوَا ِدَنبُؤَىب َوَلِكاا يَذَنبلُُو التذَّ اخلبضع 
ِنناُك ا﴾
(6) 

َائع يف حتقيق تلك        ونناأ اخل ف رُت النبس ىو عدم أو سَو فهمهب، ولقد اتفقت رتيع الا
َوريبت اخلمس، وىي  فظ الديا َفت ربلكليبت أو الل والنفس والُقل والنسل  ادلقب د، واليت ع

َاَ  ورية،وادلبل. فكبات زلل إرتبع عند أىل ادللل، فهي ادلقب د وادلصبحل اللَ  َيُتنب الغ وىي أ ول ش
 وأىدافهب الُبنة.

ولئا تنبول الِب ثون قدديب و ديثب نوضوع الكليبت اخلمس يف نؤلفبهت ، فإن ذتة  بجة إىل     
َاد  ل  لية ربلِحث، نع إضبفة نسبئل وقلبيب مل تكا اوقات يف نب  دراستهب نا أطَ نقب دي وإف

ْلن ذلك أدعى إىل استيفبَ عدد  أو اوقات ولكا استَدت جزئية نا جزئيبهتب. ألف يف ادلقب د،
 أ رب نا اجلزئيبت ادلتُلقة ركل  لية.

َب يف سِيل      والدافع للِب ث إىل ختصيص  لية النسل ربلدراسة، ىو ذلك اجلهد الذي يِذلو الغ
حقيق نآرهب ، فيتذرعون إىل إيقبف تكبثَ اْلنة اإلس نية، نستخدنُت عبنل التخويف نا اجلوع لت

َة إليقبف اابط تكبثَ  زتا  سا  ِنكة ادليداين: "ويف زلبولة نب  ىدم  يبن اْلنة مب يقول عِد ال
َيبت اقتصبدية تتُلق رنسِة تزايد ادلوارد  َيق التنبسل، أطلق دىبة الغزاة رُت ادلسلمُت اظ ادلسلمُت عا ط

َيبت أن اجملموعة اإلاسباية ا رد أن الغذائية ونقبراتهب رنسِة التكبثَ الُددي لل ِاَ، وتفيد ىذه النظ
َابنج حتدد فيو أاسبذلب،  ىت تتنبسب تزايد  تتَُض إىل رلبعة واسُة النطبق، نب مل تلَأ إىل وضع ر

َية.  (7)ادلوارد الغذائية نع تكبثَ اْلعداد الِا

                                                      

 .37( سورة احلج، اآلية:6)
زتا  ِنكة، 7) ، ) دناق: دار 2طأجنحة المكر الثالثة و خوافيها)التبشير ، االستشراق ،االستعمار(.(ادليداين ، عِد ال

 .324-323م(، ص: 2777ىذذ/1427القل ، 
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َات اليت تُقد نا أجل احلث على حتديد النسل تفبديب     ل افَبر السكبين ادلزعوم،  فكبات ادلؤدت
َاىقبت فيمب يتُلق رصحته  اإلصلبرية مبُنبىب الغَيب ادلطلق، ونب يقوم  َاىقُت وادل َية ادل نع الدعوة إىل  
َيدون، نربريا تلك ااجتهبدات رتُلي ت  رو أابس نا رٍت جلدتنب نا ََلِّ أعنبق النصوص لتنصبع دلب ي

َيدون،  بن ذلك َُدُّ ذلك إيذااب   واىية لتنقبد إىل نب ي  لو مبثبرة سه  ابفذ يف قلب اْلنة اإلس نية. إذ يُذ
َورية، اليت أرتُت اْلنة على وجوب  َب على نقصد نا ادلقب د الل َب نا ا ورسولو، إاو احل ربحل

  فظهب نا جبايب الوجود والُدم.

اذلدانة، وسُوا ولقلة الوازع الديٍت، واإلعَبب ركل نب ىو غَيب، ا تلنوا تلك اْلفكبر     
َادا –جبىديا على اخت ف نستويبهت   َعية ليقِلوا  - كونبت ورتُيبت  وأف إىل ادلسبمهة يف إقنبع ال

َة.  تلك  اْلفكبر ادلب 

َه      أو مل يُل  ىؤاَ أن ا تُبىل ىو الزراق، ونب على الُِد إا أن يأخذ ربْلسِبب، مث يفوض أنذ
ُُِدوِن )َوَنب َخَلقاُت اإىل ا رازقو ﴿ ُا ااَس ِإاَّ لِيَذ اَّ َواإلاِ ُُِمذوِن 56جلِا ُه ا ِناا رِزاٍق َوَنب أُرِيذُد َأنا يُطا ( َنب أُرِيُد ِننذا

ُالَذذذذُ  (8)( ِإنَّ اللَّذذذَو ُىذذذذَو الذذذََّزَّاُق ُذو الاُقذذذذوَِّة الاَمتِذذذُُت﴾57) َراِض ِإاَّ َعلَذذذذى اللَّذذذِو رِزاقُذَهذذذذب َويَذ ﴿َوَنذذذذب ِنذذذذاا َدارَّذذذٍة يف اْلا
تَذواَدَعَهب ُ لٌّ يف ِ َتبٍب ُنٍُِِت﴾ تَذَقَََّىب َوُنسا ُنسا
فِينمب تتكبتف اجلهود و ختطط احلذ ت لتحديذد النسذل،  .(9)

َع  تذدعو  نع رذل أنوال  ثَتة نا أجل توفَت نتطلِبت ننع احلمل، حيدث ذلك يف  ُت أن أ كبم الاذ
اج رذبلولود نذا أجذل إ ثذبر النسذل الذذي إىل اإل ثبر نا النسل يف  غَت نب آية و ديث. فحث علذى الذزو 

َث ا اْلرض ونذذذا عليهذذذب. وأخرباذذذب رسذذذولنب  رذذذو يذذذت  إعمذذذبر الكذذذون رطبعذذذة ا تُذذذبىل يف الذذذدايب، إىل أن يذذذ
َى "أ يذوم القيبنذة. لى ا عليو وسل  أاو يِذبىي رنذب اْلنذ   ن ا تُذبىل  كذ  رِقذبَ الُذبمل إىل وىكذذا اذ

ذا الِقبَ وىذا التنبسل عبدة ا يكون إا رُت الذذ ور واإلاذبث وا حيصذل قيبم السبعة وربلتنبسل يكون ى

                                                      

 .58-56(   سورة الذاريبت، اآلية: 8)
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َيق ذلك الذوطَ النكذبح ْلن يف التغبلذب فسذبدا ويف اإلقذدام رغذَت  ذلك رينهمب إا ربلوطَ فَُل الاَع ط
نلذذذك اشذذذتِبه اْلاسذذذبب وىذذذو سذذذِب للذذذيبع النسذذذل دلذذذب ربإلاذذذبث نذذذا رذذذٍت آدم نذذذا الَُذذذز عذذذا التكسذذذب 

َف نذذا يكذذون ننذذو الولذذد فيوجذذب عليذذو افقتذذو لذذئ  واإلافذذبق علذذى ا َيقذذب لذذو  ذذىت يُذذ ْلواد فتُذذُت ادللذذك ط
َيق النكبح َية ا يثِت إا رط  (17)."يليع وىذا ادللك على نب عليو أ ل  بل اآلدني نا احل

َةو       َىون رص ح اْلس ورقدر احلفبظ على نقونبهتب وأخ قيبهتب يكون ، إنَّ تقدُّم أي رلتمع ن
اجملتمع نتمبسكب  بندا أنبم رتيع التحديبت. ادلسل  ا يأخذ نا غَته إا نب ينفُو، فهو يؤثَِّ فيما 

بَرَك جيبوره ويستََت رو، فيتحفو مبب أاُ  ا عليو نا ىدي اإلس م،  ََ َت َِِ َُت اسا ﴿َوِإنا َأَ ٌد ِنَا الاُماا
َمَع َ َ َم اللَّوِ  َفَأِجَاهُ  ، (12)"ْلن يهدي ا رك رج  وا دا خَت لك نا زتَ النُ " (11)﴾َ ىتَّ َيسا

وىكذا ينِغي أن يتُبنل ادلسل  نع نب يأتيو نا دعوات وأفكبر وافدة ختبلف ىدي إس نو، عليو أن 
َب هبب ب لتوافق نب عنده، وإن تُذر التوفيق رينهب ورُت تُبلي  دينو، فلَتدىذلَ دِّ َُ يذُ  ب رتلة وتفصي  وليل

 عَض احلبئط. 
َة ادلسلمة يف الدعوة إىل حتديد النسل فحسب، رل     ومل تنحصَ التحديبت اليت تواجو اْلس

هتب لتامل نب مت اخًتاعو نا وسبئل تكنولوجية لإلصلبب؛ واليت فتحت اْلروب على  توسُت دائ
َاعيهب للاواذ جنسيب أن حيصلوا َروا ذلك،  مب  بات ىنبك جهود  ثيثة  اْلواد نىت نب على نص ق

َار استنسبخ ويلمت لنَُة دوللي -استنسبخ الِاَ القلية اليت ا أ د يستطيع أن يتنِأ  -على غ
َار. َي على أرض الواقع، إا  حبَ  نب ستلحقو ربجملتمع اإلاسبين نا اْلض ولئا مل حيدث استنسبخ را

حتفظبت أردهتب رُض احلكونبت وادلؤسسبت الدينية، إذ ا  َ، وإمنب  ِح رتب وكَ نا أن الُزم عليو ا يذُ 
خ يف ع قتو ااجتمبعية. وربس  التقدم التكنولوجي سَ نا أ د يستطيع التخمُت دلب سيؤول إليو  بل ادلستذَ 

                                                      

َخسي، مشس الديا.  (17 م(،   1993 -ىذ  1414، )رَتوت: دار الكتب الُلمية، 1،  تبب النكبح، ط المبسوط(   الس
4/193. 

 .6سورة التورة، اآلية:  (11)
 .3779، رق  احلديث:4/67(  حيح الِخبري، طُِة طوق النَبة.  تبب اجلهبد، ربب فلل نا أسل  على يديو رجل، 12)
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َب النسب، فهذه ىي اْلم وتلك  َت نسبئل عويصة، واضط الطيب استِيحت زلبرم ا تُبىل، و ظه
يوااب ننويب مث يلقح نع رويلتهب، فيحصل زتل ر  زوج، وىكذا  دثت  ىي احلبنل، وتلك تاًتي  

َوجيهب،  للنبس أقلية على قدر نب أ دثوا نا الفَور. وىذه أنور تقف ننظمبت دولية وراَ دتويلهب وت
َأة، نثل ادلؤدتَ الدوَل للسكبن والتنمية، ونؤدتَ  َات دولية حتت شُبر التنمية و قوق ادل فُقدت نؤدت

َأة يف َذائل واإلرب ية،  مصطلح الصحة ادل  ركُت،  يث مت إ دار نصطلحبت يت  حتتهب الدعوة إىل ال
 اإلصلبرية واجلنس اآلنا و ق الاَ بَ.

َيق إرب ة اإلجهبض واختيبر جنس اجلنُت،     َية حتسُت النسل عا ط َب ليطِق اظ وقد عبد الغ
َا يف غبية السهولة،  َغوب فيو أن  فبلغبية لديه  تربر الوسيلة.فكبن التخلص نا زتل غَت ن

َي، إهنب أسلحة الدنبر الابنل، تلك اليت تًتك آثبرىب     َ على النسل الِا َى ذلب أثَ سيِّ وقلية أخ
َضا ْلشُة اووية نا أنهبت -ت  ق ادلواليد   ، جي  رُد جيل.لفًتة طويلة -تُ

القضايا المعاصرة المتعلقة بحفظ النسل، دراسة ذلذا  لو مت اختيبر الِب ث دلوضوع:"    
لدراسة تلك القلبيب نا إطبرىب ادلقب دي، وذلك ْلمهية ىذه الكلية لتُلقهب مقاصدية" 

َون الكون رُِبدة ا تُبىل.  ربلتنبسل الذي رو يوجد الِاَ الذيا يُم

 

 مشكلة البحث: 

لقد أوىل الِب ثون نوضوع النسل أمهية فبئقة، فِحثذوا جزئيبتذو يف اْلرذواب الفقهيذة ذات الصذلة ربلنكذبح، 
َى أن قلذذذية النسذذذل حببجذذذة إىل  َع عنذذذو نذذذا طذذذ ق و لذذذباة و ذذذق النسذذذب، إا أن الِب ذذذث يذذذ ونذذذب يتفذذذ

َيع النكبح، وأاو ا تنحصَ َاره يف قلذبَ  دراستهب دراسة نقب دية،  ىت يتلح احِلَك  الكبننة يف تا أس
حببجذذة إىل إعذذبدة النظذذَ يف النذذوازل وادلسذذتَدات ذات الصذذلة  - غذذَته-الذذوطَ فحسذذب. ونوضذذوع النسذذل 
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َعي ذلذذب، وإا أ ذذِحت نسذذألة النسذذل نهذذددة نذذا قِذذل  َت قلذذبيب ا رذذد نذذا إجيذذبد  ذذل شذذ رذذو، فقذذد ظهذذ
 أعداَ اإلس م.

َسذبلة  ىذذو  يذذف اذربز للنذذبس أمهيذذة    خلطذذَ الذذداخلي نذا ا النسذل واحلفذذبظ عليذذوفذأى  سذذؤال يف ىذذذه ال
َاره و   و واخلبرجي الذي يهدد  ؟ استم

َعية اآلتية:              وجييب الِحث عا ىذا السؤال نا خ ل اإلجبرة عا اْلسئلة الف
 نب ننزلة  فظ النسل نا رُت الكليبت اخلمس ؟ 
 نسل؟ال نقصد نب أثَ اجتهبدات غَت ننلِطة نا ِقَِل رُض الِب ثُت على 
 َة ادلتُلقة مبقصد  فظ النسل ؟  نب ىي أى  القلبيب ادلُب 
 َق ووسبئل احلفبظ على  النسل نا جبايب الوجود والُدم؟  نب ىي ط
 َرية؟  نب نفهوم ىذا النسل يف احللبرة الغ
 َيع اإلس ني؟ َة يف التا َب اجلنسية على نفهوم اْلس  نب أثَ ثقبفة الغ
  َعي دلسبئل َيق اجتهبد نقب دي؟ىل ديكا وجود  ك  ش  نستَدة يستنِط عا ط
  َية  واْليذذبدي الُبنلذذة ىذذي سذذَ النمذذو َوة الِاذذ وىذذل اقتصذذبد الذذدول يُتمذذد علذذى ادلذذوارد الطِيُيذذة أم أن الثذذ

  ااقتصبدي ؟
 

 أهمية البحث:

 ربإلنكبن إرتبل أمهية ىذا الِحث يف اآليت:

  َة يف التنمية ااجتمبعية، وأهنب ا ديكا  ااستغنبَ عنهب، وا رديل ذلب.تأ يد أمهية اْلس
 .َيع اإلس ني َيق تقوديو ربلتا َب  لبرة عا ط  حتليل نب يُده الغ
 .رتع وحتليل شتبت القلبيب ذات أثَ سليب على نقصد النسل 
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  َاثه  اإلسذذ ني ىذذو قمذذة احللذذبرة َريذذة رذذأن تذذ وتظهذذَ أمهيذذة ىذذذا الِحذذث يف تِصذذَت نذذا اغذذًتوا ربحللذذبرة الغ
ََ سُبدة الداريا.احلقيقة، اليت تلما   للم

 

 أهداف البحث :
  ََاد اجملتمذذع، وتنتاذذ اسذذتَ َ نذذب حلفذذظ النسذذل نذذا ننزلذذة رذذُت الكليذذبت اخلمذذس، فإاذذو رتلذذييُو يلذذيع أفذذ

َذائل، ويصِح إس م النبس وإديبهن  نهددا نا الداخل ع وة على التهديدات اخلبرجية.  ال
 َاز اآلثبر السيئة ْلفكبر احلداثيُت ادلِنية على َيق شلبرسة اجتهبدات نقب ذدية غذَت  إر ىوى النفس، عا ط

 ننلِطة رلوارط ااجتهبد اليت  ددىب الُلمبَ.
  َة ادلتُلقذذة مبقصذذد  فذذظ النسذذل،  تكنولوجيذذب اإلصلذذبب احلديثذذة، واحلقذذوق اإلصلبريذذة ريذذبن  القلذذبيب ادلُب ذذ

 واجلنسية، وحتديد النسل للحد نا زيبدة عدد سكبن الُبمل.
 فذذبظ اإلسذذ م علذذى النسذذل نذذا جباذذب الوجذذود ربحلذذث علذذى الذذزواج رذذذات الذذديا،  الوقذذوف علذذى  يفيذذة 

مي الزاب والاذوذ اجلنسي.  واحلفبظ على النسل نا جباب الُدم رتح
 َأة رذذأن َريذذة ا يقتصذذَ علذذى نذذب ينَِذذو الزوجذذبن، رذذل إذا رضذذيت ادلذذ تسذذكا  ريذذبن أن النسذذل يف احللذذبرة الغ
َرط رينهمب ع قو  َريذة ا ُ ذتُيش نع أي رجل ا ت م نثذل ىذذه الُ قذة، وخذَت َِ ة زوجيذة؛ فذإن احللذبرة الغ

َة "التُبيش"    يف رلتمُبهت .    (COHABITAITON)دليل على ذلك ااتابر ظبى
  ََة يف اإلسذ م،  يذث تذأخَ سذا  ةتقصِّي اآلثبر ادلدن َب اجلنسذية علذى نفهذوم اْلسذ اليت تَ تهذب ثقبفذة الغذ

َى  رتلك الثقبفبت.  الزواج رُت رُض الاِبب والابربت رسِب تأَثُّ
  َية يف النهذذوض رباقتصذذبد، وأن الذذدول الذذيت توقذذف شذذُِهب عذذا اإلصلذذبب فإهنذذب آيلذذة َوة الِاذذ تأ يذذد دور الثذذ

 إىل الزوال ا زلبلة.   
 ولذذذة توظيذذذف الذذذًتاث اإلسذذذ ني يف إجيذذذبد  ذذذل لكثذذذَت نذذذا ادلاذذذب ل ااجتمبعيذذذة ذات أثذذذَ سذذذليب علذذذى زلب

 نقصد النسل.
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 حدود البحث:

َاهتذذب َانج ادلنظمذذبت الدوليذذة واْلىليذذة علذذى نقصذذد النسذذل نذذا خذذ ل نؤدت يف قلذذبيب  يتنذذبول الِب ذذث أثذذَ رذذ
َأة َة للتنميذذة والسذذكبن ، نذذع جُذذل ادلذذ َي القذذبى َارات نذذؤدت َأة ريكذذُت 1994رُذذض قذذ م 1995م، ونذذؤدتَ ادلذذ

َي  -منوذجذب للدرسذة،  مذب سذيتنبول الِحذث آثذبر التكنولوجيذب  علذذى  –يف اجملذبل اإلصلذبيب والذدفبع الُسذك
َرية يف الدعوة إىل حتديد النسل ووسبئل حتقيق ذل   ك.  النسل، نع اإلشبرة إىل دور رُض الاخصيبت الغ

 الدراسات السابقة:
َضذذت دلوضذذوع ادلقب ذذد  َقذذت الدراسذذبت الذذيت تنبولذذت  ليذذة النسذذل رذذُت تلذذبعيف الكتذذب الذذيت  تُ قذذد تف
َعية وأ كذذبم اْلسذذَ يف اإلسذذ م، فهنذذبك نذذا  تِذذوا عذذا حتديذذد النسذذل أو تنظيمذذو، ونذذنه  نذذا جُلذذوا  الاذذ

َقذذوا إىل احلذذديث عذذا  َي، رينمذذب  تذذب الذذُِض اإلجهذذبض نوضذذوع حبذذثه ، وىنذذبك نذذا تط ااستنسذذبخ الِاذذ
َ   أو التذذذربع رذذذو، وىذذذذا  لذذذو رسذذذِب التذذذداخل رذذذُت ىذذذذه اجلزئيذذذبت ورذذذُت نقصذذذد  فذذذظ  عذذذا اسذذذتئَبر الذذذ

َاَ نب  تب  ول نوضذوع النسذل يظهذَ أن ىنذبك  بجذة إىل دراسذةأ ثَ  النسل. و فوة القول، إاو ربستق
َيد ى َة، وختطيطبهتب نا أجل   ذا ادلقصد نذا نقونبتذو، نذع الًت يذز علذى نذب يُبايذو مشولية للقلبيب ادلُب 

َاد رلتمُو. َية اجلنسية رُت أف َة احل َاَ ااتابر فك َب افسو نا وي ت ج   الغ
َفة رلمل نب ورد فيهب: و  َاَ الِحوث اليت قدنت  ول ادلوضوع، دلُ  قبم الِب ث ربستق

 فما ىذه الدراسبت :
َيُة اإلسذذ نية".نذذب تنبولذذو  الاذذيخ زلمذذد الطذذبىَ رذذا عبشذذور يف   .1 نذذا  (13) تبرذذو ادلوسذذوم رذذذذذذذذ "نقب ذذد الاذذ

َيُة نقب ذذذذد نذذذذا  نوضذذذذوع ادلقب ذذذذد،  يذذذذث قسذذذذ  الكتذذذذبب إىل ث ثذذذذة أقسذذذذبم، اْلول يف إثِذذذذبت أن للاذذذذ
َيع الُبم، أنب الثبلث ففي ادلقب د اخلب ذة رذأاواع ادلُذبن ت رذُت النذبس،   َيع، والثبين يف نقب د التا التا

 عبت والُقوربت.  أ كبم الُبئلة والترب 
                                                      

 .م(2771-ىذ 1421،)اْلردن: دار النفبئس للناَ والتوزيع،2، ط مقاصد الشريعة اإلسالميةعبشور زلمد الطبىَ ، (13)
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ومل يتُذذَض لذذذ َ النسذذل إا يف القسذذ  الثبلذذث عنذذد احلذذديث عذذا نقب ذذد الُبئلذذة  يذذث ذ ذذَ أن النسذذل 
َعب إمنذب ىذو النبشذ  عذا اتصذبل الذزوجُت رواسذطة عقذدة النكذبح ادلنتفذي عنهذب الاذك يف النسذب،  ادلُترب ش

   .فهو رذلك ينوه إىل الُ قة رُت  فظ النسل و  فظ النسب
َيُة اإلسذذذ نية"وذتذذذة د .2 للذذذد تور  زلمذذذد أزتذذذد ادلِذذذيض،   (14)راسذذذة رُنذذذوان "نصذذذلحة  فذذذظ الذذذنفس يف الاذذذ

َى ذات الصلة  القوية ربلنسل. َق إىل قلبيب أخ َة، لكنو مل يتط  تكل  عا اإلجهبض ونستَداتو ادلُب 
َيذذذذة  الوسذذذذبئل يف  .3 َضذذذذت أم ابيذذذذل رَ ذذذذبين دلوضذذذذوع  فذذذذظ النسذذذذل يف رسذذذذبلتهب ادلُنذذذذوة رذذذذذذذذ" اظ َيُة وتُ الاذذذذ

َة لوسذبئل  فذظ الكليذبت اخلمذس،  اإلس نية ، دراسة أ ولية نقب دية"  عنذد ريبهنذب للتطِيقذبت ادلُب ذ
َت على احلديث على التلقيح الصنبعي.  و اقتص

وقد أشبر  الِب ث سفيبن را عمَ رورقُة يف رسبلتو ادلوسونة "النسب وندى تأثَت ادلسذتَدات الُلميذة  .4
َي واإلخصبب الصنبعي.يف إثِبتو دراسة فقهية حت  ليلة" ويتنبول  ثَتا شلب سَتد يف حبثي  بستنسبخ الِا

َيذذدة زوزو رُنذذوان " النسذذل دراسذذة نقب ذذدية يف وسذذبئل  فظذذو يف ضذذَو حتذذديبت الواقذذع  .5 مث تذذأيت دراسذذة ف
واليت قسمتهب إىل فصل دتهيدي يف ريبن  لية النسل، وربرُت: اْلول يف وسبئل  فظ النسل نا  ادلُب َ"

َق إىلو  والثبين يف وسبئل  فظو نا جباب اإلرقذبَ وااسذتدانة. جباب الوجود،  تفصذيل دراسذتهب مل تتطذ
َة،القدديذة وا أثَ ادلنظمبت الدولية علذى نقصذد النسذل، و ذذا حتسذُت النسذل واخلصذبَ ودواعيذو َه  دلُب ذ وأثذ

 وغَت ذلك شلب ىو نذ ور يف حبثي. وأثَ أسلحة الدنبر الابنل على النسل، على نقصد النسل،
َز الكتب اليت تنبولت نوضوع ادلقب د عمونب نب قدنو الد تور يوسذف  بنذد الُذبمل حتذت عنذوان  .6 ونا أر

َيُة اإلسذذذ نية". َارذذذع نذذذا الِذذذبب اْلول ذ ذذذَ ابفظذذذة علذذذى  (15): " ادلقب ذذذد الُبنذذذة للاذذذ ففذذذي الفصذذذل ال

                                                      

َيُة اإلس نية ، الطُِة اْلوىل (14) م. نؤسسة ادلختبر    2775 -ىذذ1425نِيض زلمد أزتد ، نصلحة  فظ النفس يف الا
َة  –للناَ والتوزيع   ديدة.نصَ اجل –شبرع النزىة  65القبى

َيُة اإلس نية . ادلُهد الُبدلي للفكَ اإلس ني ، (15) م. ىَتادن، 1994-ىذ 1415الُبمل يوسف  بند ، ادلقب د الُبنة للا
َيكية. َجينيب، الوايبت ادلتحدة الألن  ف
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َق ابفظذذة عليذذو وىذذو الذذزواج، مث أتِذذع ذلذذك رببفظذذة علذذى النسذذل  النسذذل، واقتصذذَ علذذى احلذذديث عذذا طذذ
 ردفع ادلفبسد  يث هنى الابرع احلكي  عا الزاب واللواط.

الذزيا يُقذوب الذزرَت لنيذل درجذة  ونا الدراسبت السذبرقة الذيت تنبولذت  فذظ النسذل ، الدراسذة الذيت أعذدىب .7
َيُة اإلس نية نا تنظي  النسل"  (16)ادلبجستَت، واليت أمسبىب : " نوقف الا

الكتذبب نقسذ  إىل ث ثذذة أرذواب، أشذذبر يف التمهيذد إىل نُذذٌت النسذل و عنبيذذة اإلسذ م رذذو  يذث  ذذث 
َآن والسذذنة عليذذو، وتنذذبول يف الِذذبب اْلول نسذذألة حتديذذد النسذذل رذذُت اإل ثذذب َب أنثلذذة القذذ ر واإلقذذ ل، وضذذ

َج علذذى  َيُت، والصذُت والفذَس، مث تُذ لألنذ  السذبرقة لإلسذ م يف قلذية اإل ثذبر نذا النسذذل،  قذدنبَ ادلصذ
َيُة اإلس نية، أنذب يف  الِذبب الثذبين فتنذبول نوضذوع حتديذد النسذل  ريبن نلبر اإلق ل نا النسل يف الا

َيُة اإلسذذذ نية :  كمذذذو و نسذذذوغبتو و ووسذذذبئل و، أنذذذب الِذذذبب الثبلذذذث فأشذذذبر إىل اإلعتذذذداَ علذذذى يف الاذذذ
َة ادلتُليقة حبفظ النسل.  اجلنُت ربإلجهبض. فبلكتبب فقهي الصِغة، ومل يتنبول  ثَتا نا القلبيب ادلُب 

َة  .8 َة يف نصذنفو " تنظذي  اْلسذ و نا أى  الدراسبت اليت تنبولت  فظ النسل، نب  تِو اإلنب زلمد أرذو زىذ
 (17)وتنظي  النسل".

َب، والثبين يف قباون الُبئلة قسمو  َية ادلستوردة نا الغ إىل ث ثة أقسبم، تنبول يف اْلول التيبرات الفك
َت يف الذذذِ د  َريذذذة، أنذذذب القسذذذ  الثبلذذذث فأ ذذذد فيذذذو أن الدعبيذذذة لتحديذذذد النسذذذل ظهذذذ يف رُذذذض الِلذذذدان الُ

 اإلس نية نا نصبدر أوررية.

َة يف ىذذذا اجملذذبل نذذا قدنذذو الذذد ت .9 ور زلمذذد سذذُيد رذذا أزتذذد رذذا سذذُود اليذذويب رُنذذوان: ونذذا الدراسذذبت الثذذ
َعية". َيُة اإلس نية و ع قتهب ربْلدلة الا َارذع نذا الفصذل اْلول   (18)"نقب د الا وذلذك يف ادلطلذب ال

                                                      

 م.1991 -ىذذ 1411الزرَت الزيا يُقوب، دار اجليل رَتوت. الطُِة اْلوىل (16)
َة زلمد، تنظي  (17) َة و تنظي  النسل، الطُِة اْلوَل : أرو زى  م. دار الفكَ الَُيب1976 –ه 1396اْلس
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َارع،  يث تنبول نقصذد النسذل واخذت ف الُلمذبَ يف حتديذده ىذل ىذو  فذظ النسذل أو النسذب  للِبب ال
َق إىل وسذبئل  فذظ  النسذل نذا جهذة الوجذود ربحلذث علذى النكذبح، ونذا جباذب الُذدم أو الِلع؟ مث تط

َيُة لإلجهذذبض وأثذذَ ذلذذك علذذى  َاض عنذذو وأسذذِبب ذلذذك،  مذذب حتذذدث عذذا ننذذع الاذذ رذذًتك النكذذبح واإلعذذ
َه.  النسل. فهو رذلك مل خيصص نقصد النسل ربلدراسة، و إمنب استَُض رُض عنب 

َارارت نذؤدتَ السذكبن والتنميذة مل  رلمل ىذه الدراسبت، اتلح أهنب رُد تتِعو فوة القول،  تُذَفصِّذل أثذَ قذ
َأة رِيكذُت،  مذب  َة ونؤدتَ ادل َه مل ربلقبى تتنذبول أثذَ أسذلحة الذدنبر الاذبنل علذى النسذل؛ والذذي فذبق خطذ

َفُت  ، خصو ذذذباحلديثذذذة رتيذذذع نهذذذددات النسذذذل. ويذذذذ َ الِب ذذذث اخلصذذذبَ وأاواعذذذو ودواعيذذذو يف  ذذذق ادلنحذذذ
َىب على نقصد النسل.  َة وأث َرية نُب    جنسيب، وتتنبول الدراسة شخصيبت غ

 فتلك الُنب َ وغَتىب ىي نب يأنل الِب ث أن يستَلي أرُبدىب يف ثنبيب ىذا الِحث رُون ا تُبىل. 
 

 منهج البحث : 
o  َعية الذذيت وردت فيمذذب يتُلذذق مبقصذذد  فذذظ النسذذل نذذا َاَ النصذذوص الاذذ تُتمذذد ىذذذه الدراسذذة علذذى اسذذتق

َجيحهب عندنب يقتلي ادلوقف ذلك.    نصبدرىب اْل لية، نع حتليلهب وت
o  َتيذذذذب ادلذذذذبدة الُلميذذذذة وتقسذذذذي   ذذذذل رذذذذبب إىل فصذذذذول، مث تقسذذذذي  الفصذذذذول إىل نِب ذذذذث، وادلِب ذذذذث إىل ت

َو    لمب رأى الِب ث احلبجة إىل ذلك.    ع نطبلب، وادلطبلب إىل ف
o .َسبلة َيُة  هنَب يسَت عليو الِب ث يف نُبجلة عنب َ ىذه ال  اختبذ نُيبر نقب د الا
o .َآاية إىل سورىب  عزو اآليبت الق
o  َاد اْل بديذذث َيج اْل بديذذث النِويذذة نذذع ريذذبن درجذذة نذذب ورد يف ادلصذذنفبت الذذيت مل يلتذذزم نصذذنفوىب رذذإي ختذذ

 الصحيحة فقط.

                                                                                                                                                                     

َعية. الطُِة اْلوىل  (18) َيُة اإلس نية و ع قتهب ربْلدلة الا اليويب ، زلمد سُيد را أزتد را سليمبن . نقب د الا
َرية السُودية1998 -ىذذ1418 َيبض ، ادلملكة الُ َة للناَ والتوزيع. ال  .م، دار اذلَ



 

12 

 

o .َة َعية لقلبيب النسل ادلُب   توظيف القواعد اْل ولية يف استنِبط اْل كبم الا
o .َضيبت   صَ الِحث يف قلبيب واقُية واارتُبد عا الف
o .رتة ْلى  الاخصيبت الواردة يف الِحث  ذ َ ت
o َب، وقذذد ينقذذل الِب  ذذث ااعتمذذبد علذذى ادلصذذبدر اْل ذذلية ادلكتورذذة ربإلصلليزيذذة يف ادلسذذبئل ذات الصذذلة رذذبلغ

 النص اْل لي مث يًترتو.

 هيكل البحث : يتضمن ما يلي:
o ادلقدنة 
o نالكة الِحث و أسئلتهب 
o أمهية الِحث 
o أىداف الِحث 
o دود الِحث  
o الدراسبت السبرقة 
o ننهج الِحث 
o ىيكل الِحث 
o َسبلة و ىي  بآليت  :تقسيمبت ال

َعية.  الفصل التمهيدي:  َيُة و تُليل اْل كبم الا  نفهوم نقب د الا
َيُة.ادلِحث   اْلول: نفهوم نقب د الا

َعية.  ادلِحث الثبين: تُليل اْل كبم الا
َسبلة. َدات يكثَ تداوذلب يف ال  ادلِحث الثبلث:شَح دلف

 .الباب األول: وسائل حفظ مقصد النسل
 الفصل األول: حفظ النسل من جانب الوجود بالحث على النكاح.

َيُة على النكبح.  ادلِحث اْلول: يف  ث الا
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 لثبين: يف أقوال الُلمبَ يف احلك  التكليفي للنكبح.ادلِحث ا
 ادلِحث الثبلث: يف نقب د النكبح.

 .الفصل الثاني : حفظ النسل من جانب العدم
َىِباية.  ادلِحث اْلول: النهي عا ال

 ادلِحث الثبين: النهي عا الزاب  والاذوذ اجلنسي.
 ننع احلمل. ادلِحث الثبلث:

مي اخلصبَ َارع: حت  .   ادلِحث ال
 الباب الثاني: الغرب و مبدأ حفظ النسل.

 الفصل األول: حركات و تيارات  معادية لحفظ النسل.
 ااأة ادلنظمبت ادلُبدية حلفظ النسل. :ادلِحث اْلول
 يف أىدافهب وسلططبهتب. :ادلِحث الثبين

 الفصل الثاني: اإلجهاض.
َيف اإلجهبض و كمو عند الفقهبَ.  ادلِحث اْلول: تُ

 الثبين: إجهبض اجلنُت ادلاوه.ادلِحث 
 ادلسئولية الطِية ادلتُلقة ربإلجهبض. ادلِحث االثبلث:

َارع: أثَ اإلجهبض على نقصد  فظ النسل.  ادلِحث ال
الفصل الثالث: دراسة تحليلية لبعض ما تضمنه  قرارات المؤتمرات الدولية حول  قضايا 

 رأة في بكين نموذجا (.متعلقة بالنسل. )مؤتمر السكان بالقاهرة و مؤتمر الم
َية حتديد النسل.  ادلِحث اْلول: ااقتصبديون واظ
َة ونؤدتَ ركُت.  ادلِحث الثبين: نؤدتَ السكبن ربلقبى

 الفصل الرابع : أثر األشعة النووية على النسل.
َيف أسلحة الدنبر الابنل وأاواعهب.  ادلِحث اْلول: تُ
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 نقصد النسل. ادلِحث الثبين: آثبر أسلحة الدنبر الابنل على
 الباب الثالث: الطرق الحديثة لإلنجاب.

 الفصل األول: التلقيح الصناعي، استئجار الرحم واالستنساخ البشري وأطفال األنابيب.
 ادلِحث اْلول: التلقيح الصنبعي/أطفبل اْلابريب.

.  َ  ادلِحث الثبين: استئَبر ال
َي.  ادلِحث الثبلث: ااستنسبخ الِا

 ن النسل.الفصل الثاني: تحسي
َيف حتسُت النسل واِذة  َة  ادلِحث اْلول: تُ  عا جذوره التبرخيية.سلتص

َق حتسُت النسل.  ادلِحث الثبين: ط
َعي لتحسُت النسل.  ادلِحث االثبلث: احلك  الا

َارع:  لة حتسُت النسل رإجهبض اْلجنة ادلاوىة.  اادلِحث ال
 ادلِحث اخلبنس: آثبر حتسُت النسل على نقصد النسل.

 اتمة: تشتمل على أهم النتائج التي خلص إليها الباحث.الخ
 التو يبت.

َآاية.   فهَس اآليبت الق
 فهَس اْل بديث النِوية.
 فهَس القواعد ادلقب دية.

َاجع.  قبئمة ادل
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 الفصل التمهيدي
المبحث األوؿ: مفهـو مقاصد الشريعة    

 المبحث الثاني: تعليل األحكاـ الشرعية 
 المبحث الثالث: شرح لمفردات يكثر تداولها في الرسالة 
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 الفصل التمهيدي: 

ألنو بقدر  ،ة كضوابط تعليل األحكاـ الشرعيةعيمقاصد الشر مفهـو  ىذا الفصليتناكؿ الباحث يف       
يتوصل ّٔا إُف معرفة أحكاـ النوازؿ  االجتهادتتكوف لديو ملكة  اقدرة آّتهد على مراعاهتا كإ٤بامو ّٔ

كمن َف يكن  ،دل فه  العلل الشرعية ك ضوابهها٤باـ خاضع خضوعا تاما تعليل األحك ألف ،كا٤بستجدات
 لكثرةمن فرساف ىذا ا٤بيداف أتى بالغرائب. كصلة موضوع الرسالة بعل  ا٤بقاصد كتعليل األحكاـ صلة قوية؛ 

ة أثر األشعك  ،البشرم كتكنولوجيات اإلخصاب الصناعي مثل االستنساخ ،ا٤بتعلقة بالنسلا٤بستجدة القضايا 
فهذه كغّبىا ٰبتاج من يتناك٥با بالبحث إُف دراسة ا٤بقاصد الشرعية مع العلل  الكيميائية كالنوكية على النسل.

الشرعية قبل البت فيها ٗبنع أك إباحة. كلقد أصدرت فتاكل كاجتهادات ٨بالفة للنصوص الشرعية يف األمور 
عل  ا٤بقاصد كعلل األحكاـ الشرعية. لذا عقد  ٗبعزؿ عن االجتهادى  ككاف السببي  ،ا٤بتعلقة باألسرة كالنسل
كوف خّب معْب يف ٙبليل القضايا كا٤بسائل ا٤بتعلقة ٕبفظ النسل يف بقية فصوؿ يالباحث ىذا الفصل ل

 الرسالة. كلقد اشتمل الفصل على ا٤بباحث التالية:

   مفهـو مقاصد الشريعة.ا٤ببحث األكؿ :

 .ا٤ببحث الثاين : تعليل األحكاـ الشرعية 

 شرح ٤بفردات يكثر تداك٥با يف الرسالة.ا٤ببحث الثالث: 
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 مفهـو مقاصد الشريعة.   المبحث األوؿ:

 ،فهي أصو٥با العظمى ،مقاصد الشريعة ىي األسس الركيزة الٍب جاءت أحكاـ الشارع ا٢بكي  لرعايتها
إهنا أسرار  ،فبل تتغّب بتغّب الزماف كا٤بكاف ،كخصائصها ا٤بثلى الٍب ٚبو٥با ميزة مواكبة النوازؿ كالوقائع ا٤بستجدة

 كٗبعرفتها يتمكن آّتهد من فه  خبايا النصوص كمراميها. ،الشريعة كغاياهتا
 :لبامه ىذا الفصل ثبلثة يفكسوؼ يتناكؿ الباحث 

 
 ا٤بهلب األكؿ يف تعريف مقاصد الشريعة ك أقسامها. 
 ا٤بهلب الثاين: يف مراعاة الشريعة للمقاصد. 
 هلب الثالث: يف الفرؽ بْب ا٤بقاصد كالوسائل.ا٤ب 
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 األوؿ: تعريف مقاصد الشريعة وأقسامها. المطلب
 

األكؿ يف التعريف  ،فرعْبعلى  ٤بهلبكاشتمل ا ،تعريف ٝبلة مقاصد الشريعة ا٤بهلبيتناكؿ الباحث يف ىذا 
 كالثاين يف التعريف االصهبلحي. ،اللغوم

 
 .ف اللغوي لمقاصد الشريعة: التعرياألوؿ الفرع

كالثاين باعتبار   ،األكؿ باعتبار الَبكيب ،درج األصوليوف عند تعريف مقاصد الشريعة أف يعرفوىا باعتبارين
  كوهنا علما لفن من الفنوف الشرعية. 

 
 .: تعريف المقاصد في اللغةأوال
كالقصد: استقامة الهريق  ،كىو مصدر ميمي من قولك قصد يقصد قصدا ،كا٤بقاصد يف اللغة: ٝبع مقصد 

 قصد يقصد قصدا فهو قاصد.
           منها: ،كلكلمة القصد معاف ذكرىا أىل اللغة

o يقاؿ الناقة القصيد : ا٤بكتنزة ا٤بمتلئة ٢بما. ،االكتناز يف الشيء 
o   يق ا٤بستقي  كالدعاء أم على ا تبيْب الهر  (ُ) ﴾كىعىلىى اللًَّو قىٍصدي السًَّبيلً ﴿كمنو قولو تعاُف ،تبيْب الشيء

 إليو با٢بجج كالرباىْب الواضحة كمنها جائر أم كمنها طريق غّب قاصد.
o ا  لو كاف﴿كيف التنزيل العزيز  ،كطريق قاصد سهل مستقي  كسفر قاصد سهل قريب عىرىضنا قىرًيبنا كىسىفىرنا قىاًصدن

تػَّبػىعيوؾى   (ْ)دؿ.سفرا قاصدا أم غّب شاؽ كالقصد الع(ّ)قاؿ ابن عرفة (ِ) ﴾الى

                                                           

 ٗ( سورة النحل، اآلية:ُ)
 ِْسورة التوبة، اآلية: ( ِ) 
 ( إبراىي  بن ٧بمد بن عرفة األزدم العتكي، أبو عبد ا. من أحفاد ا٤بهلب ابن أيب صفرة، ككاف يلقب بػػػػػ"نفهويو". كلد بواسط )بْبّ)

 .     ُٔ/ُق.  إماـ يف النحو يؤيد مذىب  سيبويو  يف النحو. األعبلـ للزركشي ِّّ ق ك تويف ببغداد سنةِْْالبصرة كالكوفة( سنة 
(ْ ،  .       ّّٓ/ّ)بّبكت : دار صادر(، مادة : "قصد"،  ُ، ط لساف العرب( ابن منظور، ٧بمد بن مكـر
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  ثانيا: تعريف الشريعة في اللغة.
 

كشرعت الدكاب يف ا٤باء تشرع  ،الشريعة يف اللغة من قولك: شرع الوارد يشرع شرعا كشركعا تناكؿ ا٤باء بفيو
ىٍشرىعةي ا٤بواضع الٍب  ،كدكاب شيركعه كشيرَّعه شرعت ٫بو ا٤باء ،شرعا كشركعا أم دخلت

كالشَّريعةي كالشّْراعي كا٤ب
 (ُ)٤باء منها.  كتهلق الشريعة يف اللغة أيضا على الدين كا٤بلة كالهريق كا٤بنهاج كالسنة. ا  ينحدر 

 
 الثاني: التعريف االصطالحي لمقاصد الشريعة.   الفرع

 كالثاين باعتبار العلمية كاللقبية. ،األكؿ باعتبار كوهنا تركيبا إضافيا ،باعتبارينكيكوف ىذا التعريف 

 ريعة باعبار تركيبها من كلمتين.: تعريف مقاصد الشأوال

إرادة حصوؿ ا٤براد من تشريع  ىي كأ ،ا٤بقاصد يف اصهبلح األصوليْب: ىي ا٤براد من تشريع األحكاـ 
 (ِ).األحكاـ

 (ّ)أما الشريعة يف االصهبلح: اس  ينتظ  كل ما شرع ا من العقائد كاألعماؿ.      
و ا لعباده من هنا ما سنَّ إيف نظرم أف يقاؿ يف تعريف الشريعة: قاؿ الدكتور ٧بمد سعد اليويب: األكُف       
كعىلَّلى أكلوية استخداـ عبارة "ما سنو"ٗبعُب الهريقة الٍب  كاـ عن طريق نيب من أنبيائو عليه  السبلـ.حٍ األى 

 (ْ)كىو أصل الشريعة كجعلو يف التعريف. "شرع"ألف يف ذلك دكرا حيث أخذ لفظ بدؿ "ما شرعو"  ،سنها
 

                                                           

           ، )بّبكت: دار ُ: إبراىي  األبيارم. ط.ٙبقيقالتعريفات. ا١برجاين، علي بن ٧بمد. ُٕٓ/ٖ( ابن منظور، مرجع سابق، مادة "شرع" ُ)   
 .ْٕٗ/ُ. ك ا٤بعج  الوسيط.مادة "شرع" ُٕٔىػ(، ص:َُْٓالكتب العريب،

 .َِـ(، ص:ََِِ –ىػ. ُِّْ)الرياض  ُ، ط علم مقاصد الشارع( ابن ربيعة، عبد العزيز بن عبد الرٞبن، ِ)
 .َّٕ/ُٗـ(، ََِٓ -ىػ ُِْٔ)دار الوفاء،  ّ، ط مجموع الفتاوىلي ، (  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بّ)
)الرياض: دار النهضة للنشر  ُ، ط مقاصد الشريعة اإلسالمية و عالقتها باألدلة الشرعية( اليويب،٧بمد سعد بن أٞبد بن مسعود، ْ)

 .ُّـ(، ص:ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖكالتوزيع، 
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 : تعريف مقاصد الشريعة باعتبار العلمية واللقبية.ثانيا

 يؤثر عن ا٤بتقدمْب تعريفا اصهبلحيا مضبوطا ٤بقاصد الشريعة. ذلك ألف الذين كتبوا يف ا٤بقاصد قدٲبا َف َف
أك ا٤بصاٌف  ،يعرفوىا؛ ألف بعضه  كاف يتعرض للكبلـ عن ا٤بقاصد تبعا ٤بوضوع آخر يف األصوؿ كالعلل

د أف يدخل يف التعريفات رً وثا إال أنو َف يي كٕبأفرد ٤بقاصد الشريعة أجزاء  كإفكبعضه   ،كّب ذلكغأ
 (ُ)كمناقشات ا٤بناطقة كا٤بتكلمْب. ،كالتحديدات ا٤بستحدثة

 ك ف ،إال أف ذلك ال يعِب أف األمور الٍب َف يتهرؽ إليها ا٤بتقدموف قد استنفدت ك عصرت إُف آخر قهراهتا
إتياف رب غٍ تػى سٍ بل يي فلذا  ،ما جعله  ٯبتهدكف يف ا٤بسائل الٍب َف يكن لسلفه  قوؿ فيها ،للخلف ترؾ السلفي 

 :ما يلي يورد الباحث ىذه التعريفاتكفي ،٤بقاصد الشريعة ن بتعريفاتيا٤بتأخر 
o  ًمن أجل ٙبقيق مصاٌف  ،  ك٫بوىا الٍب راعاىا الشارع يف التشريع عموما كخصوصاكى ا٤بقاصد ىي ا٤بعاين كا٢ب

 ( ِ)بد.العا
o  سواء أكانت تلك ا٤بعاين حكما جزئية  ،كا٤بَبتبة عليها ،ا٤بقاصد ىي ا٤بعاين ا٤بلحوظة يف األحكاـ الشرعية

ىو تقرير عبودية ا كمصلحة اإلنساف  ،كىي تتجمع ضمن ىدؼ كاحد ،أـ مصاٌف كلية أـ ٠بات إٝبالية
   (ّ)يف الدارين.

o ىا ا عز كجل من دخو٥ب  يف اإلسبلـ كأخذى  دالٍب أرا ،دا٤بقاصد ىي ا٤بصاٌف العاجلة كاآلجلة للعبا
 (ْ)بشريعتو.

فتكوف  ،عامة كخاصة ،لعباده مصاٌف عاجلة كآجلة من تشريعاتو ليحقق ده ا تعاُفافا٤بقاصد ىي ما أر 
 فكلما أدركها العبد ازداد إٲبانا كاستسبلما. ،سبب انقيادى  كطاعته  إياه تعاُف

 
                                                           

. سلسلة دعوة ا٢بق، كتاب شهرم ٧بك . إدارة الدعوة ة اإلسالمية  تأصيال و تفعيالمقاصد الشريع(  حبيب، ٧بمد بكر إ٠باعيل. ُ)
 .ُٔىػ.   ص:ُِْٕالعاـ  -ُِّ-ك التعلي ، رابهة العاَف اإلسبلمي. السنة الثانية كالعشركف

 .ّٕ( اليويب، ٧بمد سعد بن أٞبد. ا٤برجع السابق.ص:ِ)
 .ُٕ-ُٔ(، ص: ُُِْ-ََُِ)الرياض: مكتبة العبيكاف   ،ُط ،شرعيةعلم المقاصد النورةالدين بن ٨بتار.  ،(ا٣بادميّ)
 .ُٕ( حبيب، ٧بمد بكر إ٠باعيل.  ا٤برجع السابق. ص:ْ)
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 المقاصد الشرعية.  أقساـالفرع الثالث:

 النقاط التالية:كٯبملها الباحث يف  ،للعلماء يف ما يتعلق با٤بقاصد الشرعية تقسيمات كثّبة باعتبارات ٨بتلفة 

 أقساـ المقاصد الشرعية باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة لرعايتها. :أوال

 ٤بقاصد التحسينية.كا ،ا٤بقاصد ا٢باجية ،تنقس  إُف ثبلثة أقساـ: ا٤بقاصد الضركريةك 
 ،كالنسل ،كالنفس ،كىي حفظ الدين ،كيهلق عليها الضركريات أك الكليات ا٣بمس: المقاصد الضرورية

 الشاطيب يف قولو: اإلماـ كا٤باؿ. كعرفها ،كالعقل
ر مصاٌف ت َف ٘بىٍ دى قً ٕبيث إذا في  ،: ىي ا٤بقاصد الٍب ال بد منها يف قياـ الدين كالدنياالمقاصد الضرورية

كالرجوع با٣بسراف  ،كيف األخرل فوت النجاة كالنعي  ،بل على فساد كهتارج كفوت حياة ،دنيا على استقامةال
 ا٤ببْب.

: ىي ا٤بقاصد الٍب يفتقر إليها من حيث التوسعة ك رفع الضيق ا٤بؤدم يف الغالب إُف ا٢برج أما الحاجيات
كلكنو ال يبلغ مبلغ الفساد  ،ا٢برج كا٤بشقة ٕبيث إذا َف تراع ٢بق الناس ،كا٤بشقة البلحقة بفوت ا٤بهلوب
 العادم ا٤بتوقع يف ا٤بصاٌف العامة.

 ،ك٘بنب ا٤بدنسات الٍب تأنفها العقوؿ الراجحات ،: ىي األخذ ٗبا يليق من ٧باسن العاداتوالتحسينات
 (ُ)كٯبمع ذلك قس  مكاـر األخبلؽ.

 
 تحتها.: أقساـ المقاصد باعتبار شموليتها لألفراد المندرجة ثانيا

 ك مقاصد جزئية.،كمقاصد خاصة ،تنقس  من ىذه ا٢بيثية إُف مقاصد عامة 

                                                           

-قُُْٕا٤بملكة العربية السعودية: دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، -، )ا٣بيربُط . ا٤بوافقات.، إبراىي  بن موسى( الشاطيبُ)
 .ِِ-ُٕ/ِ ـ(،ُٕٗٗ
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فالعامة ىي: األغراض العامة الٍب جاءت الشريعة لرعايتها يف كل جزئياهتا من عبادات كعادات كمعامبلت 
كيظهر ىذا ٤بن تتبع نصوص  ،كجنايات. كذلك مثل جلب ا٤بصاٌف كدرء ا٤بساكئ كرفع ا٢برج عن األمة

 قاؿ تعاُف: ،فقد كضع عن األمة اإلصر كاألغبلؿ ،لشارعا
ديكنىوي مىٍكتيوبنا ًعٍندىىيٍ  يف التػٍَّورىاًة كىاإٍلً٪بًٍ ﴿ يًل يىٍأميريىيٍ  بًاٍلمىٍعريكًؼ الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم ٯبًى

لُّ ٥بىي  انىٍت كىيػىنػٍهىاىيٍ  عىًن اٍلميٍنكىًر كىٰبًي ؿى الًٍَّب كى  ي الهَّيّْبىاًت كىٰبيىرّْـي عىلىٍيًه ي ا٣ٍبىبىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍ  ًإٍصرىىيٍ  كىاأٍلىٍغبلى
 يةاآل تأكيل كيف (ُ)﴾ميٍفًلحيوفى عىلىٍيًهٍ  فىالًَّذينى آمىنيوا ًبًو كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّبػىعيوا النُّورى الًَّذم أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىي ي الٍ 

 قاؿ اإلماـ الهربم رٞبو ا تعاُف:
من إقامة التوراة كالعمًل ٗبا فيها من األعماؿ  ،"كيضع النيبُّ األميُّ العهدى الذم كاف ا أخذ على بِب إسرائيل

 ،ك٫بو ذلك من األعماؿ الٍب كانت عليه  مفركضةن  ،كٙبرًن الغنائ  ،كقهع ا١بلد من البوؿ  ،الشديدة
حيٍك  القرآف"فنسخها 

(ِ) 
نىا ًإٍصرنا كىمىا ٞبىىٍلتىوي عىلىى الَّ ﴿كقولو تعاُف:  ًذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخهىٍأنىا رىبػَّنىا كىالى ٙبىًٍمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفرٍ  اًفرًينى  رىبػَّنىا كىالى ٙبيىمّْ نىا فىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى         (ّ)﴾لىنىا كىاٍرٞبىٍنىا أىٍنتى مىٍوالى
قاؿ ا تعاُف: قد فعلت.  (ْ)﴾رىبػَّنىا ال تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخهىٍأنىا﴿كجاء عن ابن عباس قاؿ: ٤با نزلت 

جب: "كليس كاحد منهما مصرحا برفعو" ال يضره فإنو وؿ ابن ر قا٢بديث كركاه أيضا من حديت أيب ىريرة ك 
 (ٓ)ال يقاؿ من قبل الرأم فلو حك  ا٤برفوع كما ىو ظاىر. 

                                                           

       ِِ.ُٖٓ، اآلية : (  سورة األعراؼُ)
ـ(، َََِ -ىػَُِْ)مؤسسة الرسالة،  ،ُ، ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر، طجامع البياف في تأويل القرآف (  الهربم، ٧بمد بن جرير،ِ)

ُّ/ُٖٔ. 
 .ِٖٔ(  سورة البقرة، اآلية :ّ)

 .686سورة البقرة، اآلية:  (4)

، ُِٔياف أنو سبحانو كتعاُف َف يكلف إال ما يهاؽ. رق  ا٢بديث:بَبقي  عبد الباقي. كتاب اإلٲباف، باب ب صحيح مسلم(  ٓ)
 .     ٕٔص:
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أك أبواب  ،كأما ا٤بقاصد ا٣باصة: فهي األىداؼ كالغايات كا٤بعاين ا٣باصة بباب معْب من أبواب الشريعة
كمقاصد  ،كمقاصد ا٤بعامبلت ،ٝبيعاكذلك كمقاصد العبادات  ،متجانسة منها أك ٦باؿ معْب من ٦باالهتا

 (ُ)ذا.كىكا١بنايات أك مقاصد باب من أبواب الشريعة كا٤بقاصد ا٤بتعلقة بباب الههارة كلو أك البيوع 
األمر الذم ٯبدد لو العهد بذكر ا  ،فتتمثل يف االنقياد كاالستسبلـ  تعاُف ،فأما مقاصد العبادات        
كالتذلل بْب  ،كالتوجو إليو ،اإلماـ الشاطيب يف قولو : "مقصود العبادات ا٣بضوع كىذا ما أشار إليو  ،تعاُف
كمراقبا  ،حٌب يكوف العبد بقلبو كجوارحو حاضرا مع ا ،كعمارة القلب بذكره ،كاالنقياد ٙبت حكمو ،يديو

 ( ِ)كأف يكوف ساعيا يف مرضاتو كما يقرب إليو على حسب طاقتو". ،لو غّب غافل عنو
فقد  ،كيظهر مقصد الشارع يف ا٤بعامبلت من ناحية ٛبكن امتبلؾ ا٤برء ما ٰبتاج إليو عن طريق البيع       

فأبيح ٥بمها أف يتبادال ما يف أيديهما  ،كصاحب الهعاـ ٰبتاج إُف ماؿ ،ٲبلك ماال ك لكن ٰبتاج إُف طعاـ
 على مآربو. فيحصل كلّّ 

عت ٥با رً قداـ على مثل ما فعلو غّبى  من ا١بنايات الٍب شي كمقاصد ا١بنايات ىي زجر الناس عن اإل       
كلك  يف القصاص ﴿،كما أف يف تشريعها هتذيبا للجاين كإرضاء للمجِب عليو  ،ا٢بدكد كالقصاص كالتعزيرات

 فلو َف تكن ىناؾ حدكد كقصاص التسعت دائرة االعتداءات بْب الناس. ،﴾حياة

كيف أم  ،صده الشارع ا٢بكي  من كل حك  شرعي تكليفي أك كضعيكأما ا٤بقاصد ا١بزئية: فهي ما يق       
فما  .أك دليل خاص ،باب من األبواب. أك ىي ا٤بعاين كا٢بك  ا٤بلحوظة للشارع يف مسألة خاصة دكف غّبىا

مثالو: األمر بكتابة الدين بقصد  ُب يعترب مقصدا شرعيا جزئيا.كمعيستنتج من الدليل ا٣باص من حكمة أ
 (ّ)كمقصد مسألة خاصة يف كالوضوء أك الصبلة. ،من الضياعحفظ ا٢بقوؽ 

 

 
                                                           

 .ُْْسابق، ص: الرجع ا٤ب( اليويب،  ُ)
 ّّٖ/ِ(  الشاطيب، مرجع سابق، ِ)
 ُٔٗ-ُٓٗعبد العزيز بن عبد الرٞبن ، ا٤برجع السابق، ص: ابن ربيعة، (  ّ)
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 : أقساـ المقاصد من حيث تحقق وقوعها.ثالثا
 ك ظنية ك أخرل كٮبية. ،تنقس  ّٔذا االعتبار إُف: مقاصد قهعية 

 كمقاصد الضركريات ا٣بمس.  ،أما ا٤بقاصد القهعية: فهي الٍب تواترت األدلة الشرعية على إثباهتا
 رك مثل ٥با الدكتو  ،كإمكانية اختبلؼ كجهات النظر حو٥با أمر كارد ،د الظنية: فهي دكف القهعيةكأما ا٤بقاص
فتكوف تلك  ،ٗبقصد سد ذريعة إفساد العقل بتحرًن النبيذ الذم ال يغلب إفضاؤه إُف اإلسكار (ُ)ا٣بادمي

 (ِ)الداللة ظنية خفية.
 ،ٙبديد النسل من أجل خوؼ الفقر كمصلحة  ،٤بلغاةأما ا٤بقاصد الوٮبية: فهي الٍب يهلق عليها ا٤بصاٌف ا

 ألف الشارع ألغاىا ك َف يعتربىا. ،فهذه مصاٌف غّب معتربة شرعا ،ا٤بيسر كالتعامل بالربا كمصلحة

 أقساـ المقاصد باعتبار االبتداء والتتميم إلى مقاصد أصلية و تبعية. :رابعالالفرع 

العليا لو. كال حظ  غايةفهو قصد ا٢بك  األكؿ كال ،  ابتداءاألصلية ىي الٍب قصدىا الشارع عند كضع ا٢بك
أما التبعية فهي  فهو مضهر أمامها ال اختيار لو البتة. ،ك عليو القياـ بتنفيذىا طوعا أـ كرىا ،للمكلف فيها

فقصدىا متم  كمكمل للقصد األكؿ الذم ىو األصلي. كىذا ،الٍب قصدىا الشارع تبعا للمقاصد األصلية
 الشتمالو على حاجياتو كاستجابتها لبعض ما تشتهيو نفسو كٲبيل إليو طبعو. ،عي فيو حظ ا٤بكلفالقصد رك 

 يقوؿ اإلماـ الشاطيب يف ذلك:

فهي الٍب ال حظ  ،فأما ا٤بقاصد األصلية كمقاصد تابعة. ،"ا٤بقاصد الشرعية ضرباف: مقاصد أصلية      
كٕبفظ نفسو  ،.فهو مأمور ٕبفظ دينو  اعتقادا كعمبلكىي الضركريات ا٤بعتربة يف كل ملة.. ،فيها للمكلف

كٕبفظ نسلو التفاتا إُف بقاء عوضو  ،كٕبفظ عقلو حفظا ٤بورد ا٣بهاب من ربو إليو ،قياما بضركريات حياتو
 يف عمارة ىذه الدار.

                                                           

مايو  ُٖمن مواليد مدينة )تالة( بوالية )القصرين( بتاريخ  –ي. تونسي ا١بنسية األستاذ الدكتور / نور الدين بن ٨بتار ا٣بادم(    (1
 قاـ بتدريس العلـو اإلسبلمية كا٤بواد الشرعية يف عدة مؤسسات بتونس كا٤بملكة العربية السعودية. .ـُّٔٗ

 بتصرؼ يسّب. ْٕ-ّٕ(  ا٣بادمي، مرجع سابق، ص:لِ) 



 
25 

 

عليو ل بً فمن جهتها ٰبصل لو مقتضى ما جي  ،فهي الٍب ركعي فيها حظ ا٤بكلف ،كأما ا٤بقاصد التابعة      
ق لو شهوة الهعاـ كالشراب إذا مسو ا١بوع لً فخي ... كسد ا٣ببلت ،ل الشهوات كاالستمتاع با٤بباحاتيٍ من نػى 

ككذلك خلق لو الشهوة إُف النساء  ،كالعهش؛ ليحركو ذلك الباعث إُف التسبب يف سد ىذه ا٣بلة ٗبا أمكنو
ك كسيلة  ،التابعة إال كسائل لؤلصليةفما ا٤بقاصد  (ُ).."لتحركو إُف اكتساب األسباب ا٤بوصلة إليها.

 فالتناكح كالتناسل كسيلة إُف عمارة ىذا الكوف بعبادة ا ك تهبيق ما أمر بو تعاُف. ،الضركرم ضركرية أيضا
 الثاني: مراعاة الشريعة للمقاصد. المطلب

قاصد لتجمدت عقوؿ العلماء ا٤ب والكل ،ا للوصوؿ إليومن لَّ الشريعة كأسرارىا إ٭با يكوف باٚباذ ا٤بقاصد سي   ي هٍ فػى 
 ،كلعجزكا عن مواكبة كل جديد ،ت عليه  كسائل استنباط األحكاـ للنوازؿ يف أمور الدينصى عٍ تػى سٍ كالى 

فتتحّب  ،على حكمها يف الشريعة صَّ نى نظاـ الدين لكثرة ا٤بسائل الٍب َف يػي  فيختلٌ  ،كلتعهلت أحكاـ كثّبة
 ك لفتح الباب على مصراعيو ٤بن يريدكف النيل كالهعن يف ،صوركرٗبا اهت  البعض ىذه الشريعة بالق ،العقوؿ

الباحث ا٢بديث عن مراعاة الشريعة للمقاصد يف ثبلثة  كيتناكؿ .لكل زماف كمكافو  النصوص اإل٥بية صبلحية
 فركع:

 األكؿ: مراعاة ا٤بقاصد يف نصوص القرآف  كالسنة الشريفة. الفرع 
 اؿ كأفعاؿ الصحابة رضي ا عنه  أٝبعْب.الثاين: مراعاة ا٤بقاصد يف أقو الفرع  
 .الثالث: مراعاة ا٤بقاصد من خبلؿ اإلٝباعالفرع  
 
 
 
 
 
 

                                                           

 رؼ يسّب.بتص َّّ-ََّ/ِ( الشاطيب، مرجع سابق، ُ)
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 األوؿ: مراعاة المقاصد في نصوص القرآف  والسنة الشريفة. الفرع

كجود نصوص كثّبة تتضمن أحكاما ركعي فيها مقصد الشارع  ،٩با يدؿ على اىتماـ الشارع با٤بقاصد
 آف آيات كثّبة منها:ففي القر  ،ا٢بكي 

ٍغًي يىًعظيكيٍ  ًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػى ﴿قولو تعاُف:  
 (ُ)﴾لىعىلَّكيٍ  تىذىكَّريكفى 

      إف ا يأمر بالعدؿ ﴿ يةاآلأنو قرأ ىذه كأخرج البيهقي يف شعب اإلٲباف عن ا٢بسن رضي ا عنو  
كاحدة فوا ما ترؾ  آيةكلو يف   و كالشرَّ كلَّ   إُف آخرىا مث قاؿ: إف ا عز كجل ٝبع لك  ا٣بّبى  ﴾كاإلحساف

العدؿ كاإلحساف من طاعة ا شيئا إال ٝبعو كال ترؾ الفحشاء كا٤بنكر كالبغي من معصية ا شيئا إال 
 فتأمل. ،ككل شر ٯبتنب ،كل خّب ٲبتثل  يةاآلعت فجم (ِ)ٝبعو"

فهي ترشد إُف مراعاة مصاٌف الناس يف ٝبيع ما جاءت بو  (ّ)﴾كما أرسلناؾ إال رٞبة للعا٤بْب﴿كقولو تعاُف: 
  فالرٞبة مستلزة ٤بصاٌف الناس. ،أدركنا ذلك أـ َف تدركو عقولنا القاصرة ،الشريعة من األحكاـ

 
قاـ رسوؿ ا  :قاؿ (ْ)ىريرةما ركاه أبو  منها: ،تؤكد مراعاة الشارع للمقاصدوفي السنة روايات كثيرة 

الصبلة الله  ارٞبِب ك٧بمدا كال ترح  معنا  يف وصلى ا عليو كسل  يف صبلة كقمنا معو فقاؿ أعرايب كى
. مث َف يػىٍلبىٍث فلما سل  النيب صلى ا عليو كسل  قاؿ لؤلعرايب: "لقد حجرت كاسعا" يريد رٞبة ا ،أحدا

                                                           

 َٗسورة النحل، اآلية :   (ُ)
)القاىرة:  ُ، ٙبقيق : الدكتور عبد ا بن عبد اسن الَبكي، ط الدرر المنثور في التفسير بالمأثور( السيوطي ، جبلؿ الدين، ِ)

 .َُّ/ٗـ(، ََِّ -ىػ ُِْْمركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسبلمية، 
 َُٕ( سورة األنبياء، اآلية: ّ)

صحايب، كاف أكثر الصحابة حفظا  ـ(  ٕٗٔ - َِٔىػ =  ٗٓ -ؽ ىػ  ُِ) عبد الرٞبن بن صخر الدكسي، ا٤بلقب بأيب ىريرة(4) 
ىػ كلـز صحبة النيب،  ٕللحديث كركاية لو. نشأ يتيما ضعيفا يف ا١باىلية، كقدـ ا٤بدينة كرسوؿ ا صلى ا عليو كسل  ٖبيرب، فأسل  سنة 

رجل بْب صح أيب كتابعي. ككِف إمرة ا٤بدينة مدة. ك٤با صارت ا٣ببلفة إُف  ََٖحديثا، نقلها عن أيب ىريرة أكثر من  ّْٕٓفركل عنو 
سماء تهذيب األانظر :  عمر استعملو على البحرين، مث رآه لْب العريكة مشغوال بالعبادة، فعزلو. كأراده بعد زمن على العمل فأَب.

 .ِٖٓ/ُ وصفة الصفوة َِٕ/ِ واللغات
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 ،كقاؿ:"إ٭با بيًعٍثتيٍ  مييىسّْرًينى  ،فنهاى  النيب صلى ا عليو كسل  ،أف باؿ يف ناحية ا٤بسجد؛ فأسرعى الناسي إليو
 (ُ)."ذىنوبان من ماء": كقاؿأ "كَف تػيبػٍعىثيوا ميعىسّْرينى! صيبوا عليو سىٍجبل من ماء

فسألت النيب صلى ا عليو كسل ؟ فقاؿ:"صل  ،(ِ)كعن عمراف بن حصْب قاؿ:كاف يب الناصور      
  (ّ)قائما؛ فإف َف تستهع فقاعدا؛ فإف َف تستهع فعلى جنب".

 فهذه النصوص تؤصل القاعدة الفقهية "ا٤بشقة ٘بلب التيسّب".
يعترب أصبل لقاعدة " الضرر يزاؿ" كمن ا٤بعركؼ أف رفع الضرر عن ا٤بكلف  (ْ)كحديث "ال ضرر كال ضرا"

 اصد العامة ٥بذه الشريعة.من ا٤بق
 
 الثاني: مراعاة المقاصد في أقواؿ وأفعاؿ الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين. الفرع 

٤بعايشته  نزكؿ الوحي كصحبته  لرسوؿ ا صلى  ،ؼ الناس ٗبقاصد الشارعرى عٍ الصحابة رضواف ا عليه  أى 
فقد ٝبعوا القرآف  ،  با٤بقاصد كرعايته  ٥باكاألعماؿ الٍب قاموا ّٔا تدؿ على سعة علمه ،كسل ا عليو 

                                                           

. ك زيادة "فل  يلبث أف باؿ يف ََُٔ، رق  ا٢بديث:َُ/ٖصحيح البخارم، كتاب األدب، باب رٞبة الناس كالبهائ ،  (ُ)
. كقاؿ:حديث ِٕٔ-ِٕٓ، ص:ُْٕ. أبواب الههارة، باب ما جاء يف البوؿ يصيب األرض. رق  ا٢بديث:سنن الترمذي" كردت يف 

  حسن صحيح.   
، أيضا "الناسور": علة ٙبدث يف مآقي العْب، يسقى فبل ينقهع، -بالنوف كالصاد كبالسْب -الناصور -يب النَّاصور" "كاف (  قولو:ِ) 

علة ٙبدث يف ا٤بقعدة، كيف  -بالباء ا٤بوحدة -كقد ٰبدث أيضا يف حواِف ا٤بقعدة؛ كىو ا٤براد ىاىنا، كقد ٰبدث أيضا يف اللثة، كالبىاسيور
كيف لفظ: " مىٍبسورا" كيف لفظ بالنوف. كقيل: ال يسمى بىاسيورا إال إذا جرل  -بالباء -و: " كاف ِف بواسّب"داخل األنف، كجاء يف حديث

كتفتحت أفواه عركقو من داخل ا٤بخرج. )العيِب، ٧بمود بن أٞبد بن موسى. شرح سنن أيب داكد. ٙبقيق: أيب ا٤بنذر خالد بن إبراىي  
 .(ِِٓ/ْـ،( ُٗٗٗ-ىػػَُِْ، )الرياض: مكتبة الرشد، ُا٤بصرم. ط

. ك أخرجو البخارم بفقظ "كانت ُُِ، ص:ِٓٗ( أبو داكد،سنن أيب داكد. كتاب الصبلة، باب يف صبلة القاعد. رق  ا٢بديث:ّ) 
يب بواسّب" بدؿ "الناصور" أنظر: البخارم، ا١بامع ا٤بسند الصحيح)طوؽ النجاة(. كتاب تقصّب الصبلة، باب إذا َف يهق قاعدا صلى 

 .   ْٖ/ِ، ُُُٕنب. رق  ا٢بديث:على ج
. ك خرجو األلباين َِٕٔ، رق  ا٢بديث:ِّْ/ٓ. المنة الكبرى شرح و تخريج السنن الصغرىاألعظمي، ٧بمد ضياء الرٞبن.   (ْ)

 ، كبْب أف لو طرقا ينتهي ّٔا إُف درجة الصحة أك ا٢بسن.ُّْ/ّيف اإلركاء، 
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 ،كقاموا باجتهادات اعتمدكا فيها على مقاصد الشارع ،الكرًن استنادا إُف مقصد حفظ الدين من الضياع
 منها على سبيل ا٤بثاؿ:

إ٭بَّىا ﴿ما فعلو عمر ابن ا٣بهاب رضي ا عنو من إسقاط سه  ا٤بؤلفة قلؤّ  الثابت بقولو تعاُف:    (ُ
ًبيًل اللًَّو كىاٍبًن دىقىاتي لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍلعىاًمًلْبى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍ  كىيف الرّْقىاًب كىاٍلغىارًًمْبى الصَّ  كىيف سى

ىناؾ حاجة إُف  دٍ عي كَف تػى  ،كذلك ٤با رأل أف ا أعز اإلسبلـ (ُ) ﴾السًَّبيًل فىرًيضىةن مّْنى اللًَّو كىاللَّوي عىًلي ه حىًكي ه 
يف غّب  وككضعتو إضاعبإعهاءى  من ماؿ ا٤بسلمْب  وى فشبَّ  ،تأليف قلب من َف يتمكن اإلسبلـ من قلبو

فأسقط سهمه  حفظا ٤بقصد ا٤باؿ. إال أف الراجح بقاء ا٢بك  كالعمل بو مٌب ظهرت لئلماـ  ،موضعو
  (ِ)ا٢باجة إُف ذلك. 

كا٢بديث مركم عن  ،الذم قتل غيلة: لو اشَبؾ فيو أىل صنعاء لقتلته  قوؿ عمر رضي ا عنو يف الغبلـ (ِ
فقاؿ عمر: لو اشَبؾ فيو أىل صنعاء لقتلته . كفيو: مغّبة  ،أف غبلما قتل غيلة ،رضى ا عنهما ،ابن عمر
 (ّ)فقاؿ عمر مثلو. ،عن أبيو: إف أربعة قتلوا صبيا ،بن حكي 

ا٢بد على ا١بماعة إذا قتلوا   ً قً فقد أدرؾ أنو لو َف يي  ،ٗبقاصد الشارعفانظر إُف فقو عمر رضي ا عنو       
ألف أىل القتيل  ،كتع  الفوضى ،فتهدر بذلك دماء األبرياء ،لتحايل الناس على القصاص كهتربوا منو ،كاحدا

ليله  إال فبل شيء يشفي غ ،أشد التعزير رى زّْ ال يرضوف أف يركا قاتل قريبه  يذىب ك ٯبيء حرا طليقا كإف عي 
 ل كما قتل غّبه.تى قٍ أف يػي 

                                                           

 َٔ( سورة التوبة، اآلية: ُ)
فة قلؤّ  من عهد خبلفة أيب بكر حكاه القرطيب، كال شٌك أف عمر قىهع إعهاء ا٤بؤلٌفة قلؤّ  مع أٌف صنفه  ال ( سقوط سه  ا٤بؤلٌ ِ)

يزاؿ موجودان، رأل أٌف ا أغُب دين اإلسبلـ بكثرة أٍتباعو فبل مصلحة لئلسبلـ يف دفع أمواؿ ا٤بسلمْب لتأليف قلوب من َف يتمٌكن 
اء من جعل فعل عمر كسكوتى الصحابة عليو إٝباعان سكوتيان فجعلوا ذلك ناسخان لبعض ىذه اآلية اإلسبلـ من قلؤّ ، كًمن العلم

كقاؿ  كىومن النسخ باإلٝباع، كيف عٌد اإلٝباع السكويت يف قوة اإلٝباع القوِف نزاع بْب أئٌمة األصوؿ كيف ىذا البناء نظر، كما علمت آنفان 
ٌف اإلماـ رٗبا احتاج إُف أف يستألف على اإلسبلـ، كبو قاؿ الزىرم، كعمر بن عبد العزيز، كثّب من العلماء: ى  باقوف إذا كيجدكا فإ

 ( ِّٗ/َُكالشافعي، كأٞبد بن حنبل، كاختاره عبد الوىاب، كابن العريب.)تفسّب التحرير كالتنوير للشيج ٧بمد الهاىر ابن عاشور 
 .ٖٔٗٔ، رق  ا٢بديث:ٖ/ٗل، ىل يعاقب أك يقتص منه  كله ،( صحيح البخارم. كتاب الديات، باب إذا أصاب قـو من رجّ) 
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فهو دستور  ،فلو ضاع القرآف لذىبت أحكاـ ا تعاُف ،ٗبقصد حفظ الدين نايةٝبع القرآف الكرًن: كفيو الع (ّ
 بل ىو أى  مصدر من مصادر الشريعة لديه . ،ا٤بسلمْب

 يهتموف ٗبقاصد الشارع كالناظر إُف ىذه األمثلة كغّبىا يدرؾ كيف كاف الصحابة رضواف ا عليه  أٝبعْب
 ،وف ا٥بول مع غزارة علمه مي كّْ . كال ٰبيى فيستنبهوف ٥با حكما شرعيا مناسبا ،كينزلوف عليو القضايا ا٤بستجدة

فليكونوا لنا قدكة  ،داتيقوموف بو من االجتها كمابل يبحثوف عن مستند شرعي فيما يصدركنو من الفتاكل 
  ردىا. تعديلها أك إُف القضايا ا٤بستجدة قبل أف ٫بك  بقبو٥با أكيف االستناد إُف أسرار الشريعة لننظر 

 يقوؿ اإلماـ ا١بويِب رٞبو ا: 
"٫بن نعل  قهعا أف الوقائع الٍب جرت فيها فتاكم علماء الصحابة كأقضيته  تزيد على ا٤بنصوصات زيادة ال 

كالوقائع تَبل كالنفوس إُف البحث  ،فإهن  كانوا قايسْب يف قريب من مائة سنة ؛كال ٰبويها حد ،ٰبصرىا عد
يات كاألخبار ا٤بشتملة على األحكاـ نصا كاآل ،كما سكتوا عن كاقعة صائرين إُف أنو ال نص فيها ،طلعة

 كظاىرا باإلضافة إُف األقضية كالفتاكم كغرفة من ٕبر ال ينزؼ. 
 ،بلحظة قواعد متبعة عندى كعلى قهع نعل  أهن  ما كانوا ٰبكموف بكل ما يعن ٥ب  من غّب ضبط كربط كم 

فإف َف يصادفوه فتشوا يف سنن  ،كقد تواتر من شيمه  أهن  كانوا يهلبوف حك  الواقعة من كتاب ا تعاُف
 (ُ)فإف َف ٯبدكىا اشتوركا كرجعوا إُف الرأم". ،كسل رسوؿ ا صلى ا عليو 

استنباط ما استنبهوه من األحكاـ يف األبواب  ٥ب  طريق تٍ لى لَّ كمن ا٤بؤكد أف معرفته  ٗبقاصد الشارع ذى       
إذ ٙبكي  الرأم آّرد ٧باؿ يف حقه  رضواف  ،مع اطمئناهن  على صحة نتائج اجتهاداهت  ا٤بقاصدية ،ا٤بختلفة

 ا عليه  أٝبعْب.
 
 جماع.ثالث: مراعاة المقاصد من خالؿ اإلال الفرع 

كد ما اشتمل عليو القرآف الكرًن كالسنة الشريفة من  ٝباع ٤بقاصد الشريعة أنو يبْب كيؤ اإل رعايةككجو 
اإلٝباع ٥بذه ا٤بقاصد. من  رعايةا٤بقاصد إال نوعا من  رعايةكما إٝباع علماء األمة على ضركرية  ،األحكاـ

                                                           

) مصر: دار ْ، ٙبقيق: د. عبد العظي  ٧بمود الديب، ط البرىاف في أصوؿ الفقو( ا١بويِب، عبد ا٤بلك بن عبد ا بن يوسف، ُ)
 .ََٓ-ْٗٗىػ(، ص: ُُْٖالوفاء، 
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ٲبثل اإلٝباع مدركا كسبيبل إُف  إذ ،أنو يعترب مسلكا من مسالك معرفة العلل ،أبرز عبلقة ا٤بقاصد باإلٝباع
 (ُ)٤بقاصد كاالىتداء إليها.معرفة ا
كال حظ فيها  للعقوؿ كاالجتهادات إال  ،ككل ما سبق يدلك على أف ا٤بقاصد مستندة إُف أدلة شرعية      

فوركد كى ٍّ كبّب من النصوص  ،فهي أمر مقرر يف الشرع لداللة تلك النصوص عليها ،االستنباط كاالستخراج
ا ذىب إليو ٝبهور األصوليْب من القوؿ بتعليل األحكاـ الشرعية. كَف معللة ٗبصاٌف العباد يف الدارين يقرر م

 يأت ا٤بخالفوف ٗبا يقتنع بو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُّّـ(، ص:َََِ)األردف: دار النفائس للنشر كالتوزيع،  ُ، ط مقاصد الشريعة عند ابن تيمية(  البدكم، يوسف أٞبد ٧بمد، ُ)
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 الثالث: الفرؽ بين المقاصد والوسائل. المطلب 

 ك٤با  ،فهما أمراف ال ينفك أحدٮبا عن اآلخر ،الوسائل امن يتحدث عن ا٤بقاصد ال بد كأف يض  إليه 
ٗبثابة ما يؤدم إُف ٙبقيق ا٤بقاصد؛ كاف من ا٤به  بل الضركرم أف يعرؼ ىذه الوسائل  كانت الوسائل

 :فركعكالقواعد الٍب ٙبكمها. كا٤ببحث مقس   إُف ثبلثة  ،كأقسامها

   
 األكؿ : تعريف ا٤بقاصد كالوسائل . الفرع 
 الثاين : قواعد الوسائل كا٤بقاصد. الفرع 

 د كالوسائل.الثالث :التفريق بْب ا٤بقاص الفرع
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 األوؿ: تعريف المقاصد والوسائل.  الفرع

أك ٙبمل على  ،الٍب تسعى النفوس إُف ٙبصيلها ٗبساع شٌب،ا٤بقاصد ىي األعماؿ كالتصرفات ا٤بقصودة لذاهتا
  (ُ)السعي إليها امتثاال.

من الويٍصلة كالقيٍرَب كٝبعها الوسائل الوىًسيلةي: أما 
 كا٤بقصود. غايةلهرؽ ا٤بوصلة إُف الفالوسائل ىي ا (ِ)

 للوسائل يف االصهبلح تعريفاف: عاـ كخاص.ك  
 : األفعاؿ الٍب يتوصل ّٔا إُف ٙبقيق ا٤بقاصد. الوسيلة ٗبعناىا العاـ

ألهنا يتوصل ّٔا إُف ٙبقيق  ،كبناء على ىذا ا٤بفهـو العاـ تدخل ٝبيع أفعاؿ العباد يف مصهلح الوسائل
ألهنا أفعاؿ يتوصل ّٔا  ،صاٌف أـ مفاسد. حٌب العبادات تدخل يف ىذا ا٤بفهـو العاـسواء كانت م ،ا٤بقاصد

 (ّ)إُف ا٤بصاٌف األخركية كالثواب ك دخوؿ ا١بنة. 
كعدـ أدائها  ،لعدـ تضمنها ا٤بصلحة أك ا٤بفسدة ،الوسائل ٗبعناىا ا٣باص: فهي األفعاؿ الٍب ال تقصد لذاهتا

كا٤بؤدية  ،ّٔا إُف أفعاؿ أخرل ىي ا٤بتضمنة للمصلحة أك ا٤بفسدة كلكنها تقصد للتوصل ،إليها مباشرة
 (ْ)إليها.

 ا٥بدؼ ا٤برمي إليو من التصرؼ. كىي ،أما ا٤بقاصد: ٝبع مقصد
كالقوؿ ٖببلؼ ذلك عبث كىو  ،ك فتح ما يؤدم إُف ا٤بأمور ،(ٓ)كا٢بكمة تقتضي منع ما يؤدم إُف ا٤بمنوع 

 رٞبو ا تعاُف:  قاؿ ابن القي  ،٧باؿ على ا تعاُف

                                                           

ـ(، ََُِ-ىػ ُُِْ،) األردف : دار النفائس للنشر كلتوزيع، ِ، ط مقاصد الشريعة اإلسالمية( ابن عاشور، ٧بمد الهاىر، ُ) 
 .ُْٓص:

 .ِْٕ/ُُ،مادة "كسل" ا٤برجع السابق( ابن منظور، ِ)
، مصهفى بن كرامة ا، ّ)  .ْٖ) دار إشبيليا للنشر كالتوزيع(، ص: عد والوسائل في الشريعة اإلسالمية قوا( ٨بدـك
، مصهفى بن كرامة ا،ْ)   .ْٓص:  (  مرجع سابق، ٨بدـك
(  قاؿ الغزاِف: كما من حراـ إال كلو حرًن يهيف بو، كحك  ا٢برمة ينسحب على حيمو، ليكوف ٞبى للحراـ ك كقاية لو، كحظارا مانعا ٓ)

 طبعة دار الشعب (. ُُِٕ/ٔء علـو الدين )إحيا حولو.
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 ،كانت طرقها كأسبأّا تابعة ٥با معتربة ّٔا  ،"٤با كانت ا٤بقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب كطرؽ تفضى إليها
ككسائل  ،فوسائل ارمات كا٤بعاصي يف كراىتها كا٤بنع منها ٕبسب إفضائها إُف غاياهتا كارتباطاهتا ّٔا

فوسيلة ا٤بقصود تابعة للمقصود  ،ا ٕبسب إفضائها إُف غايتهاالهاعات كالقربات يف ٧ببتها كاإلذف فيه
فإذا حـر الرب تعاُف شيئا كلو  ،لكنو مقصود قصد الغايات كىي مقصودة قصد الوسائل .ككبلٮبا مقصود

كلو أباح  ،فإنو ٰبرمها كٲبنع منها ٙبقيقا لتحرٲبو كتثبيتا لو كمنعا أف يقرب ٞباه ؛طرؽ ككسائل تفضي إليو
كحكمتو تعاُف كعلمو يأيب ذلك   ،الذرائع ا٤بفضية اليو لكاف ذلك نقضا للتحرًن كإغراء للنفوس بوالوسائل ك 

 (ُ)كل اإلباء".
لقوة  ،فلـز من ذلك أف تكوف ا٤بقاصد أعلى رتبة من الوسائل ،كتعترب ا٤بقاصد أصوال كالوسائل أتباع      

ا يقودنا إُف ا٢بديث عن قواعد كىذ فيكوف حكمها أخف من حك  متبوعها. ،ا٤بتبوع ك ضعف التابع
 التاِف . الفرعالوسائل كا٤بقاصد يف 

 
 الثاني: قواعد الوسائل والمقاصد. الفرع

 كىذه القواعد كالتاِف: ، نوعية الصلة بينهماْبّْ كتبػى  ،للوسائل كا٤بقاصد قواعد ٙبكمهما

 الوسائل أخفض رتبة من ا٤بقاصد. (ُ
 الوسائل تتبع ا٤بقاصد يف أحكامها. (ِ
 ال تربر الوسيلة. يةغاال (ّ
 (ِ)كسيلة اـر قد تكوف غّب ٧برمة إذا أفضت إُف مصلحة راجحة.  (ْ

ٕبيث إذا كاف ا٤بقصد مباحا كانت الوسيلة  ،القاعدة األكُف كالثانية تفيداف أف الوسيلة تأخذ حك  ا٤بقصد
باحة كا٢برمة متفاكتة لكن درجة اإل ،كإذا كاف ا٤بقصد حراما كانت الوسيلة إليو حراما تبعا أيضا ،تبعا لو

                                                           

) ا٤بملكة العربية السعودية: دار ابن ا١بوزم، رجب  ،ُ. طإعالـ الموقعين عن رب العالمين( ابن القي ، ٧بمد بن أيب بكر، ُ)
 .ّٓٓ/ْىػ.(،ُِّْ

-ُٗٗ/ُِـ(، ََِّ-ىػُِْْ) بّبكت: مؤسسة الرسالة ، ، ُ، ط موسوعة القواعد الفقهية( البورنو، ٧بمد صديق بن أٞبد، ِ) 
َُِ. 
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 ،: إف ا٤بقصد إذا كاف كاجبا كانت كسيلتو كاجبة تبعا لوقولو يف والدكتور البورنكىذا الذم عناه  بينهما.
كلكن ليس يف درجة كجوب ا٤بقصد. كإذا كاف ا٤بقصد حراما كانت كسيلة الوصوؿ إليو ٧برمة كذلك كلكن 

 (ُ)ليس يف درجة حرمة ا٤بقصد. 
 ،ايف: "كموارد األحكاـ على قسمْب: مقاصد كىي ا٤بتضمنة للمصاٌف كا٤بفاسد يف أنفسهاقاؿ القر ك       

غّب أهنا أخفض رتبة من  ،كحكمها حك  ما أفضت إليو من ٙبرًن كٙبليل ،الهرؽ ا٤بفضية إليها كىيككسائل 
 ( ِ)ا٤بقاصد يف حكمها".

نو ال يربر الوسيلة ا٤بؤدية إليو إذا كانت غّب أما القاعدة الثالثة : فتفيد أف ا٥بدؼ مهما كاف حسنا فإ      
 ،إال أف الوسيلة ٧برمة ،فالقصد حسن ،كمن ينظر إُف مفاتن األجنبية بقصد تدبر ٨بلوقات ا  ،شرعية

كالٍب تعِب عدـ  ،ال تربر الوسيلة غايةُب قاعدة: الومعفيمنع من اٚباذىا للتوصل إُف قصده امود. كىذا ى
 لكوهنا توصل إُف مقصد حسن. ،ية الوسيلة إذا كانت ٧برمةجواز االحتجاج بشرع

كالٍب أفادت أف الوسائل تأخذ حك  ا٤بقاصد. فهذه  ،كالقاعدة الرابعة تعترب استثناء من القواعد السابقة      
دكبا كمنكلكن بالنظر إُف مقصد آخر يكوف كاجبا أ ،القاعدة تفيد أنو ٯبوز أف تكوف كسيلة اـر غّب ٧برمة

لذلك فهي من كجو  ،أك ينظر إليها من ناحيتْب ٨بتلفتْب ،فتكوف الوسيلة ذات كجهْب ٨بتلفْب ،ك مباحاأ
فّبجح عدـ التحرًن ٤با فيو من مصلحة  ،لكنها من كجو آخر ك ناحية أخرل تكوف غّب ٧برمة ،كناحية ٧برمة

إذا َف يق  األطباء  ن غالب الظن ىبلكهامثالو إجهاض ٞبل مى  (ّ)راجحة على ا٤بفسدة ا٤برجوحة. 
لكن ٤با كاف كسيلة إُف مصلحة عظيمة ىي إنقاذ نفس األـ  ،بإجهاضو. فاإلجهاض قتل للنفس كىو ٧بـر

 كاجبا. أصبح

                                                           

 ُٗٗ( البورنو، مرجع سابق، ص: ُ) 
 )مؤسسة الرسالة:، ُ، طالفروؽ بحاشيتو: أنوار الشروؽ على أنوارء الفروؽ( القرايف، أبو العباس أٞبد بن إدريس الصنهاجي، ِ)

 .ْٔ-ّٔص:  ،ـ(ََِّىػ  ُِْْ
 َُِ(  البورنو، مرجع سابق، ص: ّ)
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بقصد الصلح     (ُ)كالكذب  –غّب شرعية  –دليل على جواز اٚباذ مثل ىذه الوسيلة  ككذا إذا دؿَّ        
كرد  (2)"كاذب من أصلح بْب الناس فقاؿ خّبا أك ٭بى خّباكما جاء عنو صلى ا عليو كسل  :"ليس بال

"ال ٰبل  ككذا يف ا٢برب قاؿ صلى ا عليو كسل : ،مثل ذلك يف كذب الرجل لزكجتو ٤بصلحة تقتضي ذلك
 (ّ)الكذب إال يف ثبلث ٰبدث الرجل امرأتو لّبضيها كالكذب يف ا٢برب كالكذب ليصلح بْب الناس".

 
 بين المقاصد والوسائل. الثالث :التفريقالفرع  

 بينما الوسائل ىي الهرؽ ا٤بؤدية إليها. ،ا٤بقاصد ىي ا٤بصاٌف أك ا٤بفاسد ذاهتا -
 كأما الوسائل فتستمد قيمتها من الغايات الٍب ترمي إليها. ،قيمة ا٤بقاصد مستمدة من ذاهتا -
 بينما الوسائل مقصودة لغّبىا. ،ا٤بقاصد مقصودة لذاهتا -

ذلك أف ا٤بقاصد كالوسائل تنقس   ،ن ا٤بقاصد باعتبار كمن الوسائل باعتبار آخركقد يكوف الشيء م ،ىذا
 إُف ثبلثة أقساـ:

 مقاصد ٧بضة بكل اعتبار. (ُ
 كسائل ٧بضة بكل اعتبار. (ِ

                                                           

إباحة حقيقة الكذب يف األمور الثبلثة لكن التعريض أكُف كقاؿ بن العريب الكذب يف ا٢برب من ا٤بستثُب ا١بائز (  قاؿ النوكم الظاىر ُ)
بالنص رفقا با٤بسلمْب ٢باجته  إليو كليس للعقل فيو ٦باؿ كلو كاف ٙبرًن الكذب بالعقل ما انقلب حبلال... ا٤بنع مهلقا من خصائص 

ى شيئا من ذلك كأف كاف مباحا لغّبه ، ال يعارض ذلك ما تقدـ من أنو كاف إذا أراد غزكة كرل النيب صلى ا عليو كسل  فبل يتعاط
 بغّبىا فإف ا٤براد أنو كاف يريد أمرا فبل يظهره كأف يريد أف يغزك كجهة الشرؽ فيسأؿ عن أمر يف جهة الغرب كيتجهز للسفر فيظن من يراه

تو الغرب كإ٭با مراده الشرؽ فبل كا أعل .)فتح البارم بشرح صحيح البخارم، باب كيسمعو أنو يريد جهة الغرب كأما أف يصرح بإراد
 (.   ُٗٓ/ٔالكذب يف ا٢برب، 

قاؿ أبو عيسى : ىذا  ُّّص: ُّٖٗ،كتاب الرب كالصلة، باب ما جاء يف إصبلح ذات البْب، رق  ا٢بديث :سنن الترمذي( ِ) 
 حديث حسن صحيح.

 ُّٗٗث: (  ا٤بصدر السابق، رق  ا٢بديّ)
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فإهنا  ،كىي ا٤بقاصد با٤بعُب ا٣باص ،ككسيلة باعتبار آخر ،مقاصد ككسائل غّب ٧بضة: فهي باعتبار مقصد (ّ
كىكذا كل فعل يعد كسيلة باعتبار ٜبراتو كنتائجو كما يؤدم إليو من ا٤بصاٌف  ،كسائل باعتبار ا٤بعُب العاـ

 كا٤بفاسد.
كما يف الوضوء فإنو مقصد   ،كقد تكوف ا٤بقاصد با٤بعُب ا٣باص كسائل با٤بعُب ا٣باص من جهة أخرل       

قوؼ بْب يدم ا كحسن الو  ،ككسيلة باعتبار كونو مرادا للصبلة ،باعتبار كونو نظافة ك طهارة يف نفسو
 (ُ).تعاُف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، مرجع سابق، ص: ُ)  .ّٔ-ِٔ( ٨بدـك
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 المبحث الثاني: تعليل األحكاـ الشرعية.

بالتعليل  نايةظهور قضايا معاصرة ٥با عبلقة ٗبقصد حفظ النسل ٯبعل الباحث يضهر إُف ذكر أٮبية الع
التعليل كا٣بهأ ألف ا٣بهأ يف  ،للتوصل إُف إٯباد حك  شرعي ٤بثل تلك النوازؿ ،الصحيح ألحكاـ ا تعاُف

فجعلوه مسلكا من مسالك فه   ،أدرؾ الصحابة الكراـ أٮبيتو كقد يف ا٤بقدمة ا٤بؤدم إُف نتيجة خاطئة.
عبلقتو الوطيدة باالجتهادات  ،تعليل األحكاـ ٗبسألةمقصد الشارع ا٢بكي . ك٩با يدؿ على أٮبية اإل٤باـ 

 يارا الستنباط األحكاـ الشرعية.كمعشرعيتْب ميزانا كالٍب تعتمد على اعتبار ا٤بقاصد كا٤بصاٌف ال ،ا٤بعاصرة

على دين ا كى  ٰبسبوف أهن  ٰبسنوف كيتجرأكف  ،كالهامة الكربل كجود أناس ال يتورعوف يف دينه        
إذ ٯبب يف نظر ىؤالء إعادة  ،كف مثل تلك ا١برأة نوعا من التحرر من قيود ا٤باضي الدفْبألهن  يعدُّ  ،صنعا

األمر الذم دفعه  إُف  ،يواكب معهيات ا٢بضارة ا٢بديثة -٥با  -كإٯباد تفسّب ،ذه النصوصالنظر يف ى
أحكاما ٨بالفة ٤بقصود الشارع  -باس  ا٢بداثة-للناساستنبهوا كبالتاِف  ،تعليل بعض أحكاـ ا بعلل موىومة

 ا٢بكي .
ص كردت معللة كمنهجية التعليل يف أمثلة لنصو كيورد الباحث يف ىذا ا٤ببحث تعريفا للتعليل مع ذكر        

 كذلك يف ا٤بهالب التالية: االجتهادات ا٤بعاصرة.

 ا٤بهلب األكؿ: تعريف التعليل لغة كاصهبلحا.

 .أمثلة التعليل يف القرآف كالسنة ا٤بهلب الثاين: 

 منهجية التعليل يف االجتهادات ا٤بعاصرة. ا٤بهلب الثالث:
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 ة واصطالحا.المطلب األوؿ: تعريف التعليل لغ

ا ما يسرده الباحث يف كىذ ،إذ التعليل مأخوذ من مادهتا ،لكي يتضح معُب التعليل ينبغي تعريف العلة
 الفرعْب اآلتيْب:

 .علةالفرع األوؿ: تعريف ال

ًبًعلَّة. كالًعلَّةي أىم ال أىصابك  ، كال أىعىلَّك اي مىًرض فهو عىًليله كأىعىلَّو اي  لغة من عىلَّ يىًعلُّ كاعتىلَّ أىم العلة
كؿ. كيف حديث  ثانيان مىنػىعىو عن شيٍغلو األكأىفَّ تلك الًعلَّة صارت شيٍغبلن ،ا٢بىدىث يىٍشغىل صاحبىو عن حاجتو 

فوضع الًعلَّة  ،أىم ما عٍذرم يف ترؾ ا١بهاد كمىعي أيٍىبة القتاؿ (ُ)عاص  بن ثابت ما ًعلٍَّب كأىنا جىٍلده نابله؟
ٍرقاءي ًعلَّةن "ثلكيف ا٤ب .موضع العذر ـي خى كىذا ًعلَّة ٥بذا أىم ، يقاؿ ىذا لكل ميٍعتىلٍّ كمعتذر كىو يػىٍقًدر "ال تػىٍعدى

سبىب.
 فللعلماء تعريفات متقاربة منصبة يف قالب كاحد. ،كأما اصهبلحا (ِ)

 العلة ىي الوصف الذم علق عليو ا٢بك  الشرعي كيسمى الباعث على ا٢بك .  منها: 
  لكل صفة توجب أمرا ما إٯبابا ضركريا كالعلة ال تفارؽ ا٤بعلوؿ البتة ككوف النار علة العلة ىي اسكمنها:

اإلحراؽ كالثلج علة التربيد الذم ال يوجد أحدٮبا دكف الثاين أصبل كليس أحدٮبا قبل الثاين أصبل كال 
 (ّ)بعده.

  (ْ) ىي الٍب ألجلها ثبت ا٢بك  كقيل الصفة ا١بالبة للحك . بأهنا: العلةكعرفت 

                                                           

-ىػ ُِّٗ)مكتبة ا٢بلواين،  ُ. ط جامع األصوؿ في أحاديث الرسوؿأبو السعادات، ا٤ببارؾ بن ٧بمد ا١بزرم ابن األثّب .  (ُ)  
  .ِٓٓ/ٖـ( ُِٕٗ

 ".علل"مادة ابن منظور، ا٤برجع السابق، (    ِ) 
 .ّٔٓ/ٖىػ.(   َُْْ.)القاىرة. دار ا٢بديث  ُط اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ.لسي. أبو ٧بمد، علي بن أٞبد بن حـز األند (ّ)  
ـ( َََِ-ىػُُِْ. )دار الكتب العلمية البحر المحيط في أصوؿ الفقوالزركشي، بدر الدين ٧بمد بن ّٔادر بن عبد ا.    (ْ) 
ْ/َُّ. 
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أم عند كجوده ال بو  ٢بصوؿ ا٢بكمة جلب مصلحة  أم ما  ،ىي ما  أم كصف  شرع ا٢بك  عنده  
  (ُ)يكوف لذة أك كسيلة إليها  أك تكميلها أك دفع مفسدة  أم ما  يكوف أ٤با أك كسيلة إليو  أك تقليلها.

ى كونو مناطا كصف ظاىر منضبط دؿ الدليل عل"أهنا:  ،أحسن ما قيل يف تعريف العلةلعل من ك 
 (ِ)."للحك 

 
 .الفرع الثاني: تعريف التعليل

ير دىو تقفالتعليل إذا: ،أظهر عليتو ك أثبتها بالدليلك الشيء:إذا بْب  فبلف من قولك: عللالتعليل يف اللغة: 
 (ّ) .ثبوت ا٤بؤثر إلثبات األثر

أم معللة  ،العاجل كاآلجل أما التعليل اصهبلحا: فيعِب أف أحكاـ ا كضعت ٤بصاٌف العباد يف       
 لبياف ٧باسن الشريعة. كذلك ،ٗبصاٌف العباد

للتوصل إُف معرفة حك  حادثة َف  ،يفية استنباطهاكككيهلق التعليل على بياف علل األحكاـ الشرعية       
ا ٢بك  شرعي أك لكي يبحث آّتهد يف ا٢بادثة عن معُب يصلح مناطن  ،ينص على حكمها بهريق القياس

كىو ا٤بسمى باالستصبلح أك ا٤بصاٌف ا٤برسلة. كقد يبحث عن علة ا٢بك   ،بو على ذلك ا٤بعُب ٰبك 
  (ْ) كىو ما يسمى بالتعليل بالعلة القاصرة. ،ا٤بنصوص عليو ال لتعديتو

 
 
 
 

                                                           

 .ُٖٖ-ُٕٖ/ّـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕدار الفكر(  . )بّبكت ،التقرير التحرير في علم األصوؿابن أمّب ا٢باج ،   ( ُ)
 .َُٓ. ص: أصوؿ الفقو الذي ال يسع الفقيو جهلوالسلمي، عياض بن نامي.   (ِ)
، )بّبكت: دار الفكر ا٤بعاصر، ُ. ٙبقيق: د. ٧بمد رضواف الداية. طالتوقيف على مهمات التعاريفا٤بناكم، ٧بمد عبد الرؤكؼ.  ( ّ)

    .ُٖٗىػ،( ص:َُُْ
 .َُْ-ُّٗ)األردف: دار النفائس للنشر كالتوزيع(، ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية.م، يوسف أٞبد. البدك   (ْ) 
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 أمثلة التعليل في القرآف والسنة. :المطلب الثاني 

ا٤بذىب القائل بتعليل أف األمر الذم على  ،ةكالسنة ا٤بههر  ،كردت تعليبلت كثّبة يف آم القرآف الكرًن
إذ القوؿ ٖببلؼ ذلك خركج عن دائرة العمل  ،أحكاـ ا تعاُف ىو ا٤بختار عند ٝبهور األصوليْب

كيبقى بعد ذلك ٞبل أقواؿ النافْب للتعليل على التعليل بالعلة الغائية يف أفعاؿ ا تعاُف يف باب  ،با٤بنصوص
 كقد قس  الباحث ىذا ا٤بهلب إُف الفرعْب اآلتيْب: إال ردىا إذ ال اجتهاد مع النص. كإال فبل خيار ،التوحيد

 : التعليالت في القرآف الكريم. الفرع األوؿ

يىاةه يىا أيكِف اأٍلىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍ  تػىتػَّقيوفى ﴿قولو تعاُف:  .ُ  (ُ)﴾كىلىكيٍ  يف اٍلًقصىاًص حى
رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل فىًللًَّو كىلًلرَّسيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍرَبى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍبًن مىا أىفىاءى اللَّوي عىلىى ﴿قولو تعاُف:  .ِ

 ،فحكمة توزيع الفيء ىي أال يستأثر األغنياء با٤باؿ العاـ( ِ).﴾السًَّبيًل كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن بػىٍْبى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكي ٍ 
 كال يستفيدكف منها بشيء. ٕبيث ٰبـر الفقراء

بالتزكج من زينب زكجة متبناه زيد بن  كسل ك علل تعاُف حكمة أمر النيب صلى ا عليو  .ّ
ًهٍ  فػىلىمَّا قىضىى زىٍيده ًمنػٍهىا كىطىرنا زىكٍَّجنىاكىهىا ًلكىٍي الى يىكيوفى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى حىرىجه يف أىٍزكىاًج أىٍدًعيىائً ﴿:بقولو(ّ)حارثة

 (ْ).﴾ا قىضىٍوا ًمنػٍهينَّ كىطىرنا كىكىافى أىٍمري اللًَّو مىٍفعيوالن ًإذى 

 

                                                           

 .ُٕٗسورة البقرة، اآلية:  (ُ) 
 .ٕ( سورة ا٢بشر، اآلية:ِ)
نانة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزل بن امرئ القيس بن عامر بن النعماف بن عامر بن عبد كد بن عوؼ بن ك (ّ)

بكر بن عوؼ بن عذرة بن زيد البلت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن كبرة بن تغلب بن حلواف بن عمراف بن ٢باؼ بن قضاعة. كىو موُف 
رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  أشهر مواليو كىو حب رسوؿ ا صلى ا عليو كسل   .  كقيل : بل رآه رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  

 ٗبكة ينادل عليو ليباع فأتى خدٯبة فذكره ٥با فاشَباه من ما٥با فوىبتو لرسوؿ ا صلى ا عليو كسل  فأعتقو كتبناه.   بالبهحاء
 .ّٕسورة األحزاب، اآلية:  (ْ)
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 :منها ،كثّبة كىي النبوية. السنة فيالتعليالت الواردة  الفرع الثاني:
 

أم حٌب ال  (ُ)كىو يعلل حكمة  االستئذاف: "إ٭با جعل األذف من أجل البصر". كسل قولو صلى ا عليو  .ُ
 لو شرعا رؤيتو. يهلع الداخل على ما ال ٯبوز

إباحة ادخار ٢بـو األضاحي بعد هنيو عن ذلك بقولو : "إ٭با فعلت ذلك من   كعلل صلى ا عليو كسل  .ِ
 (ِ)أجل الدافة".

كمنو ما ركاه اإلماـ البخارم أيضان عن أيب مسعود األنصارم قاؿ: قاؿ رجل يا رسوؿ ا ال أكاد أدرؾ  .ّ
نيب صلى ا عليو كسل  يف موعظة أشد غضبان من يومئذ فقاؿ: "أيها الصبلة ٩با يهيل بنا فبلف. فما رأيت ال

 (ّ)فإف فيه  ا٤بريض كالضعيف كذا ا٢باجة". ،الناس إنك  منفركف فمن صلى بالناس فليخفف
فتلك األيات القرآنية كاألحاديث الشريفة تدؿ على أف تعليل النصوص ثابت بتوجيو من مصدرم       

 كراء ذلك. من إذ ال طائل ،ينبغي بعد ذلك االشتغاؿ بأقواؿ من نفوا ذلكالشريعة الرئيسْب. فبل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   ُِْٔ، رق  ا٢بديث:ْٓ/ٖصحيح البخارم، ا٤برجع السابق. كتاب االستئذاف، باب االستئذاف من أجل البصر.  (ُ) 
مسل ، كتاب األضاحي، باب بياف ما كاف من النهي عن أكل ٢بـو األضاحي بعد ثبلث يف أكؿ اإلسبلـ، كبياف نسخو ك  ( صحيحِ)

    .ُُٕٗ، رق  ا٢بديث:ُٖٔإباحتو إُف مٌب شاء. ص:
 .  َٗ، رق   ا٢بديث:َّ/ُصحيح البخارم. كتاب العل ، باب الغضب يف ا٤بوعظة كالتعلي  إذا رأل ما يكره،   (ّ) 
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 :  منهجية التعليل في االجتهادات المعاصرة.لثالثالمطلب ا

حيث حاكؿ أناس  ،بالعجائب يف ٦باؿ االجتهاد ا٤بقاصدمأتت  ا٤بعاصر التجديدحركة ا٢بداثة ك إف        
تلك  رى رّْ بػى كلوكا أعناؽ النصوص لتي  ،الغربية الٍب احتضنوىا بدكف غربلة ربط أحكاـ الشارع ٗبعهيات ا٢بضارة

زاعمْب بذلك أهن  ٯبددكف للمسلمْب  ،كرأكا أنو حاف األكاف لفتح باب االجتهاد ا٢بر ،الوقائع كا٤بستجدات
منا  : "كلّّ حٌب قاؿ أحد الباحثْب ،ك ينفوف عنها آثار التخلف كا١بمود على ا٤باضي الدفْب ،ثقافته  الدينية

فهناؾ من يتعامل مع النص تعامبل  فيو امتداد ٤بنظومة اآلراء الٍب  ،يتعامل مع النص بالهريقة الٍب يراىا
ك أصبحت تعترب ىي التفسّب  ،كما تعكسها لو ٨بيلتو ال الواقع التارٱبي،تبلورت يف القرنْب الثالث كالرابع

 ،ن ٙبت مظلة السلف كا٤بنظومة الفكرية ا٤بوركثة عنه يكالفه  األكحد للنص...كإذا سلمنا ٕبرية ا٤بنضوً 
  (ُ)إذ ا٢برية كل ال يتجزأ". ،فينبغي أف يسلموا ى  أيضا ٕبرية ٨بالفيه  يف تعامله  مع النص

حٌب قدمها  ،ك توسع يف اعتبار ا٤بصلحة غاُفا٘باه  ،فظهر ا٘باه جديد يف ٦باؿ االجتهاد ا٤بقاصدم      
فكانت النتيجة أف تظهر  ،٦بردا عن كل الشركط كالضوابط ،االجتهاد ا٢بر فمارس ،على النص الصريح

تعمل من كراء  ،فتاكل كاجتهادات ٨بالفة للمعلـو من الدين بالضركرة. كتقف كراء ىذه الظاىرة أياد خفية
ٚبوض  معركة مع اإلسبلـ متخذة الكلمة سبلحا كقلوب ا٤بسلمْب  ،مستهدفة أصوؿ الدين ك أسسو ،السَب
 حة.سا

يف الفركع التالية يتناكؿ الباحث حك  االجتهاد يف النوازؿ كأٮبيتو ك ضوابهو كأسباب ظهور         
مث اإلشارة إُف عبلقة االجتهاد  ،مع ذكر أمثلة ٤بثل تلك االجتهادات ،اجتهادات ٨بالفة للمقاصد الشرعية

  ٗبقاصد الشريعة.

 

 

                                                           

 ْٔـ.(، ص:ُِٗٗ، )تونس: دار سراس للنشر، عياؿ اهلل: أفكار جديدة في عالقة المسلم بنفسو وباآلخرين٧بمد الهاليب ،   (ُ) 
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  .ي القضايا لمعاصرةالفرع األوؿ: المنهج األمثل لتعليل األحكاـ ف

فكانوا ٰبذركف القوؿ  ،لقد ضرب السلف الصاٌف ٥بذه األمة خّب مثاؿ يف كيفية تعليل أحكاـ ا تعاُف
 يةأأرض تقلِب أك  يةأمن كتاب ا عز كجل قاؿ: " آيةفقد سئل الصديق رضي ا عنو عن  ،بالرأم آّرد

 (ُ)من كتاب ا بغّب ما أراد ا ّٔا". آيةيف ٠باء تظلِب أك أين أذىب ككيف أصنع إذا أنا قلت 

فشريعتنا  ،كبذلك تظهر مشولية اإلسبلـ كعا٤بيتو ،كاالجتهاد يف القضايا ا٤بعاصرة أصبح ضركرة شرعية      
فالقياس كاالجتهاد كغّبٮبا من  ،مع إٯباد حك  شرعي لكل نازلة ،ا من مواكبة كل جديدهى نػي كّْ ٛبلك آليات ٛبي 

 .اجتماعية كانت أك اقتصادية ية تدؿ على قدرة اإلسبلـ على إٯباد حلوؿ لكل معضلة ٙبدثعشر صادر الا٤ب
علما بأف دعاة ٙبديد النسل كثّبا ما يقولوف إف كثرة اإل٪باب سبب من أسباب ا٤بشاكل االجتماعية 

 تثمارىا. إذ الثركة البشرية بركة إف أىٍحسىنَّا اس ،إال أف ا٤بنهق السلي  يرد ذلك ،كاالقتصادية

كجيلُّها كفدت إُف العاَف اإلسبلمي من الغرب الذم أحيط ٗبشاكل  ،كقد كثرت النوازؿ ا٤بتعلقة ٗبقصد النسل
كالواقع يدؿ على أنو "ٙبدث للناس أقضية بقدر ما ،متنوعة بسبب ابتعاده عن الدين كالسّب كراء ا٥بول

  (ِ)أحدثوا من الفجور".

فبل  ،ىو عْب ا٢بك  يف أم قضية ال نص فيها ك تتهلب حكما شرعيا حك  االجتهاد يف النوازؿك        
 ،ألف االجتهاد كاإلفتاء توقيع عن ا العلي ا٢بكي  ،كاالجتهاد يف شيء من النوازؿ ٯبوز لغّب األكفاء اإلفتاء
على   ي تّْ ٙبيى  ،كصلتو الوثيقة بالقياس ،كلقد كضعت ضوابط لبلجتهاد يف دين ا( ّ)كال ٯبوز ذلك ببل عل .

 مع اإل٤باـ با٤بصاٌف الشرعية كضوابهها.  ،القائ  بو معرفة العلل كضوابهها كمسالكها

 

                                                           

، رق  ا٢بديث ُٖٔ/ِ، ٙبقيق : الدكتور سعد بن عبد ا بن عبد العزيز آؿ ٞبيد، كتاب فضائل القرآف، سنن سعيد بن منصور  (ُ) 
ّٗ. 
 .ِِّ/ٖ، انظر ابن بطاؿ، شرح صحيح البخارية إُف اإلماـ مالك بن أنس رٞبو ا تعاُف. ك تنسب ىذه العبار   (ِ) 
 .ُٕ-ُٔ/ِ، ا٤برجع السابق ،للتوسع ينظر : ابن القي ، ٧بمد بن أيب بكر   (ّ)
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  الفرع الثاني: اتجاىاف لتعليل األحكاـ في االجتهادات المعاصرة.  

منهج يعلل األحكاـ با٤بصاٌف  ،أمامنا ا٘باىاف فيما يتعلق ٗبنهجية تعليل األحكاـ يف االجتهادات ا٤بعاصرة
كمنهج ثاف انفلت من  ،شرعية يصلح التعليل ّٔا مراعيا كل الشركط كالضوابط الٍب ٘بعل ا٤بصلحة ،نضبهةا٤ب

متخذين إياىا أداة  ،فاستخدمو أنصاره يف تعليل األحكاـ با٤بصاٌف ا٤بهلقة ،تلك  الشركط كالضوابط
ئك الذين اٚبذكا اإلماـ ٪ب  أكل ،فتحللوا من النصوص الثابتة ببل سلهاف مبْب ،الستنباط األحكاـ الشرعية

بيد أهن  َف يتفهنوا إُف كونو شاذا  ،قدكة يف مراعاة ا٤بصلحة كتقدٲبها على النص كاإلٝباع (ُ)الدين الهويف
كما تقرر   ،ما تقرر يف عل  األصوؿ من القواعد الٍب تؤكد عدـ االجتهاد مع النص ٤بخالفتو ،فيما ذىب إليو

أما  ،كا٤بعترب من ا٤بصاٌف إ٭با ىو ما كاف شرعيا ،رض مع مصلحة شرعيةأف النص الصحيح ال ٲبكن أف يتعا
 فهذه مصلحة موىومة. ،كىي يف نظر الشارع ملغاة ال اعتبار ٥با ،ا٤بصاٌف الٍب يتخيل يف العقوؿ أهنا مصلحة

تداد يقوؿ الدكتور الريسوين حوؿ قضية النص كا٤بصلحة: من القضايا اآلخذة اليـو يف الربكز كاالح       
قضية )النص كا٤بصلحة( ك يبدكا أهنا ستصبح أكثر فأكثر  ،على صعيد التشريع اإلسبلمي بأصولو ك فركعو

من معاَف ا٤برحلة ا٢بديثة من مراحل ا١بدؿ العلمي اإلسبلمي على غرار قضية )العقل كالنقل( ك قضية )خرب 
بل ىي كجو  ،ن قضية )العقل كالنقل(ا٤بصلحة قريبة جدا مك الواحد( كقضية )خلق القرآف(...كقضية النص 

ينسُب أنو  كال ،فا٤بسل  مهالب بأف ٗبحص كل ما يفد إليو من الثقافات (ِ)أك فرع من فركعها. ،من كجوىها
فقد كفى ا ا٤بؤمنْب القتاؿ. كال ينبغي أف يكوف ا٤بسل   ،إهنا شريعة ا تعاُف ،ٲبتلك قسهاسا مستقيما

 ور ك يزهنا ٗبيزاف شرع ا تعاُف.بل عليو أف ٲبحص األم ،إمعة

                                                           

 -أك طوفا-بقرية طوؼسليماف بن عبد القوم بن الكرًن الهويف الصرصرم، أبو الربيع، ٪ب  الدين:فقيو حنبلي، من العلماء. كلد   (ُ) 
ىػ كزار مصر، كجاكر با٢برمْب، كتويف يف بلد  َْٕىػ كرحل إُف دمشق سنة  ُٗٔ)من أعماؿ صرصر: يف العراؽ( كدخل بغداد سنة 

 .ُِٖ-ُِٕ/ّـ(، ََِِ)دار العل  للمبليْب، ُٓ، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد، األعبلـ، ط الزركلي. ا٣بليل )بفلسهْب(
ـ(، َََِ -ىػ َُِْ) دمشق: دار الفكر، ُ، ط االجتهاد: النص، الواقع، المصلحة ك٧بمد ٝباؿ باركت، أٞبد الريسوين (ِ)

 . ِٖص:
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كلقد ظهر يف العقود ا٤بتأخرة عدد من الكتاب كا٤بفكرين ا٢بداثيْب يعللوف األحكاـ الشرعية با٤بصاٌف         
كما على النص إال أف يسعى إُف ٙبقيقها. إهنا منهجية  ،فهي األساس ،فقدموىا على النص ،ا كاف نوعهايِّ أى 

ك در علي ا٤بؤمن حْب  ،ؿ على اوُّ أكلئك الذين فتحوا باب التقى  ،ى النصوصأعهت ا٤بصلحة أكلوية عل
 قاؿ:

التيار الذم يدعو إُف دراسة  ،كلعل من أخهر التيارات التحريفية على أصالة الفكر اإلسبلمي"       
 (ُ)."متجردا عن أم التزاـ ك ضابط آيديولوجي ،األصوؿ اإلسبلمية ٗبنهج معريف )غريب(

كا٤بتأمل ألصحاب ىذا اال٘باه يف تعليل األحكاـ يرل أهن  َف ينهلقوا من اإلطار ا٤بنهجي الذم تواطأ        
األصوليْب يقسموف النصوص الشرعية إُف أربعة أقساـ:  ألف كذلك ،علماء أصوؿ الفقو على العمل بو
ظنية الثبوت قهعية   كنصوص ،قهعية الثبوت ظنية الداللة كنصوص ،نصوص قهعية الثبوت كالداللة معا

كإف كاف فيو اجتهاد ففي  ،فكانوا ال ٯبتهدكف مع القس  األكؿ ،مث نصوص ظنية الثبوت كالداللة ،الداللة
فيجتهدكف مع النص كإف كاف قهعي  ،يه  شركط  االجتهاددل أما من َف تتوفر فهمو كاستنباط ا٢بك  منو. 

 الثبوت كالداللة.
     هادات مخالفة لمقاصد الشريعة.الفرع الثالث: أسباب ظهور اجت 

 ،جراء سوء تعليل أحكاـ الشارع ،كيقصد الباحث ّٔا تلك االجتهادات الٍب استندت إُف مقاصد كٮبية
ألنو  ،إذ يسهل ا٣بهب عند ذلك ،فة أسباب ىذا التبلعب أٮبية كبّبةك٤بعر كٙبكي  العقوؿ على النصوص. 

ما داـ  كقد تظهر للناس أسباب أخرل ٗبركر الزماف ،ّبةإذا عرؼ السبب بهل العجب. كىذه األسباب كث
ىذه ك  من نفسو كفاءة االجتهاد. سَّ حى أى  من باب االجتهاد ا٤بقاصدم ترؾ مفتوحا على مصراعيو لكل

 األسباب كالتاِف:

يف  ة على دين ا: إف ا تعاُف أناط أمر االجتهاد كاإلفتاء يف الدين بالعلماء العارفْب ا٤بتخصصْبأا١بر   .ُ
كما حذر من خوض ا٤برء فيما   (ِ)﴾فىاٍسأىليوٍا أىٍىلى الذٍّْكًر ًإف كينتيٍ  الى تػىٍعلىميوفى  ﴿ قاؿ تعاُف: ،العلـو الشرعية

                                                           

 .َّ)بّبكت: دار الركضة(، ص:  ُ، طاإلسالـ والتجديد: رؤى في الفكر اإلسالمي المعاصرعلي مؤمن،   (ُ)
 .ٕسورة األنبياء، اآلية:   (ِ)
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 كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍل ه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلًئكى كىافى عىٍنوي ﴿قاؿ تعاُف : ،ال عل  لو بو
كيف ذلك يقوؿ الدكتور أٞبد الريسوين معلقا على قوؿ ٧بمد الهاليب: "كل منا يتعامل مع النص  (ُ)﴾مىٍسؤيكالن 

كأصبح من حق كل  ،أخذنا ّٔذه ا٢برية ا٤بهلقة يف فه  النص كتفسّبه كإذا قاؿ: ،(ِ)بالهريقة الٍب يراىا"
يعزز حريتو تلك كيكسب ٥با ا١بواز  كأصبح كل منا ،مسل  أف يتعامل مع النص بالهريقة الٍب يراىا

كلو بعد  أليس يصبح كاردا أف يصّب لكل مسل  إسبلمو ا٣باص بو ،كا٤بشركعية باعَبافو لآلخرين ٕبرية ٩باثلة
 (ّ)أم موجب سنمنع ا٤بصّب إُف ىذا ا٤بآؿ؟!.كبىذا ا٤بنهج ا٢بر؟! كإال فبأم حق  لىفَبة من السّب ع

مع ا٤بهالبة بفتح باب  ،ا٢بد من حرية االجتهادللحداثيْب الذين يرفضوف  كلقد ذكر الدكتور الريسوين عبارات
 كإليكموىا : ،االجتهاد ببل حدكد كال قيود

 ليس ألحد حق تفسّب الدين كحده. -
 كباس  الشريعة. ،ليس ألحد حق التحدث باس  اإلسبلـ -
 ليس يف اإلسبلـ بابوية كال كهنوت كال إكلّبكس. -
 كذلك راجع إُف قناعتو ك ضمّبه. ،سّبهلكل كاحد حق فه  الدين كتف -
 فحٌب ال نكوف )ماضويْب( متحجرين عند القر  ،تفسّب الدين ٯبب أف ٱبضع للتهورات كيواكب ا٤بستجدات -

 األكؿ ا٥بجرم أك عند القركف األكُف.

و قاؿ الريسوين : كال شك أف يف ىذه األقواؿ كثّبا من ا٢بق كمن الصواب. كلكنو من ا٢بق الذم قد يراد ب
كقد تكوف تلك النتائج  ،قبيل ا٤بقدمات الصحيحة الٍب تسخر ٣بدمة نتائج غّب صحيحة كىومنأ ،الباطل

فهذه الفه  ىو األساس الذم بنيت عليو حرية ا٤برأة يف أمور تصهدـ مع  (ْ)مقررة كمقصوردة سلفا.

                                                           

 ّٔ( سورة اإلسراء، اآلية: ُ)
 ٧ّٕبمد الهاليب، مرجع سابق، ص:   (ِ) 
 ِّسابق، ص: الرجع ا٤بأٞبد الريسوين،    (ّ) 
 .ُٕ-ُٔ، ص: السابق رجع ا٤بالريسوين،   (ْ) 
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ال ترغب فيو ك٥با حق إجهاض ٞبل  ،ايشة شريك برضاىاكمعأ ،فهي حرة يف الزكاج ا٤بثلي ،النصوص
 كىكذا... 

أف دعاة ا٢بداثة يركف ضركرية تربير النصوص للواقائع  ،تهويع النصوص لتربير الواقع: كمن عجيب الفارقات  .ِ
ألف اإلسبلـ ال ٱبضع  ،بينما لو أرادكا خدمة الدين لسعوا إُف تهويع الوقائع للنصوص الشرعية ،ا٤بستجدة

فتخضع لتعاليمو كىدايتو ٝبيع  ،آّتمعات إُف مستول من القي كإ٭با جاء لّبفع  ،لرغبات الناس كأىوائه 
 كصبلحيتو لكل مكاف كزماف. ،كبذلك تظهر مشولية اإلسبلـ كعا٤بيتو ،األكضاع كا٤بستجدات

يف اعتبار ا٤بصاٌف تركت آثارا يف أكساط  (ُ)تقدًن ا٤بصلحة على النص: كذلك أف رسالة اإلماـ الهويف .ّ
 ،إذ ٛبسك أناس با٤بصلحة آّردة يف تعليل األحكاـ يف ٝبيع أبواب الشريعة ،خرةالباحثْب يف العصور ا٤بتأ

بل َف  ،بالرغ  من أف اإلماـ الهويف إ٭با دعا إُف تقدًن ا٤بصلحة على النص يف العادات كا٤بعامبلت فحسب
٦برد األمر الذم جعل رأيو  ،يأت ٗبثاؿ كاحد حقيقي على التعارض الذم افَبضو بْب النص كا٤بصلحة

ألهنا ٨بالفة ٤با استقر عند  ،سألةال يرل الباحث االشتغاؿ بالرد على مثل ىذه ا٤ب . كعلى كلٍّ (ِ)افَباض نظرم
كما قيل عن اإلماـ الهويف يكشف لك السر  ،مع النصاجتهاد صولية تؤكد أنو ال األقواعد الك  ،علماء الفن

عصور ا٤بتأخرة حْب تهفل أناس يف ٩بارسة االجتهاد فل  ٘بد قبوال إال يف ال ،كراء عدـ انتشار ىذه النظرية
    (ّ)فوجدكا يف آراء اإلماـ الهويف ما يساند دعوهت . ،ألغراض يعلمها ا تعاُف

                                                           

كاف قوم ا٢بافظة شديد الذكاء ... كاف فاضبلن لو معرفة ككاف مقتصدان يف لباسو كأحوالو متقلبلن من الدنيا ككاف يته  بالرفض كلو   ( ُ) 
يها من بعض الصحابة. كقاؿ الذىيب كاف دينا ساكنان قانعان كيقاؿ أنو تاب عن الرفض كنسب إليو أنو قاؿ عن نفسو: قصيدة يغض ف

 حنبلي رافضي ظاىرم ... أشعرم أهنا إحدل الكرب
ي أنو كقع يف حق عائشة كقد قاؿ ابن مكتـو يف ترٝبتو من تاريخ النحاة قدـ علينا يف زم الفقراء مث تقدـ عند ا٢بنابلة فرفع عليو ا٢بارث  

مث حج كنزؿ إُف الشاـ  ُٓكجاكر سنة  ُْٕفعزره كسجنو كصرؼ عن جهاتو مث أطلق فسافر إُف قوص فأقاـ ّٔا مدة مث حج سنة 
)العسقالني، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعياف المائة يف رجب.  ُٕٔفمات ببلد ا٣بليل سنة 

   بتصرؼ(. 451-2/451ـ(، 4991-ىػ4141دار الجيل، الثامنة، )بيروت: 
 ّٖسابق : الرجع ا٤بسألة أنظر: الريسوين، للتوسع يف ا٤ب   (ِ) 
كلقد اعتمد ٦بد الدين الهويف فيما ذىب إليو على قوؿ النيب صلى ا عليو كسل :"ال ضرر كال ضرار" فقاؿ: يقتضي رعاية ا٤بصاٌف   (ّ)

ا٤بفسدة، فإذا نفاىا الشرع لـز إثبات النفع الذم ىو ا٤بصلحة، ألهنما نقيضاف ال كاسهة بينهما. كىذه األدلة إثباتا كنفيا، إذ الضرر ىي 
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 .معاصرة خولفت فيها النصوص الشرعية الجتهادات الفرع الرابع: أمثلة 

 ،التعليل ألحكاـ ا العلي  ا٢بكي نتيجة سوء ،ما أكثر تلك االجتهادات الٍب جاءت ٨بالفة لشرع ا تعاُف
لًيىٍحًمليواٍ ﴿ ،أكلئك الذين ما قدرا ا حق قدره ،إنو التبلعب بآيات ا ،تهاكؿ على شريعة االرأة ك ا١بإهنا 

اًملىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًمٍن أىٍكزىاًر الًَّذينى ييًضلُّونػىهي  ًبغىٍّبً ًعٍل و أىالى سىاء "إذا اجتهد  كحديث (ُ)﴾مىا يىزًريكفى  أىٍكزىارىىيٍ  كى
ال يعِب فتح الهريق أماـ كل من ىب كدب ليقوؿ يف دين  (ِ)ا٢باك  فأصاب فلو أجراف كإف أخهأ فلو أجر"

بل ا٢بديث كرد يف حق من كاف أىبل لبلجتهاد. إنو التبلعب  ،ا تعاُف ما شاء مٌب شاء ككيف شاء
يريدكف لشرع ا أف يتبع أىواء  -(ّ)ور يوسف القارضاكمكما قاؿ الدكت-بل ى   ،بالصوص ا٤بقدسة

 كىلىًو اتػَّبىعى ا٢بٍىقُّ أىٍىوىاءىىيٍ  لىفىسىدىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىنٍ  ﴿ال أف ٱبضع أىواء الناس لشرع ا  ،الناس
اإلسبلـ أف يسل ؟!  كيهالبوف ،إننا نقوؿ ٥بؤالء الذين عبدكا أنفسه  لفكرة التهور ا٤بصلق (ْ)﴾ًفيًهنَّ 

                                                                                                                                                                                                    

 التسعة عشر أقواىا النص كاإلٝباع، مث ٮبا إما أف يوفقا رعاية ا٤بصلحة أك ٱبالفاىا. فإف كافقاىا فبما ك نعمت كال نزاع، إذ قد اتفقت
ي: النص، كاإلٝباع، كرعاية ا٤بصلحة ا٤بستفادة من قولو عليو السبلـ: "ال ضرر كال ضرار"، كإف خالفاىا األدلة الثبلثة على ا٢بك ، كى

كجب تقدًن ا٤بصلحة عليهما بهريق التخصيص كالبياف ٥بما، ال بهريق االفتئات عليهما كالتعهيل ٥بما، كما تقدـ السنة على القرآف 
ة ا٤بستفادة من قولو عليو السبلـ : "ال ضرر كال ضرار" ال تقول على معارضة اإلٝباع، بهريق البياف...كلعلك تقوؿ إف رعاية ا٤بصلح

لتقضي عليو بهريق التخصيص كالبياف، ألف اإلٝباع دليل قاطع، كليس كذلك رعاية ا٤بصلحة، ألف ا٢بديث الذم دؿ عليها كاستفيدت 
 منو ليس قاطعا، فهو أكُف. 

كيظهر ذلك   ول من اإلٝباع، ك يلـز من ذلك أهنا من أدلة الشرع، ألف األقول من األقول أقول،فنقوؿ لك: إف رعاية ا٤بصلحة أق     
الدار ا٤بصرية  ُلئلماـ الهويف،ٙبقيق الدكتور أٞبد عبد الرحي  السايح، ط  رسالة في رعاية المصلحةمن الكبلـ يف ا٤بصلحة اإلٝباع. )

 .بتصرؼ يسّب ِٓ-ِّـ(ك ص: ُّٗٗ-ىػُُّْاللبنانية، 
 .ِٓسورة النحل، اآلية:   (ُ) 
 .ِٖٗٓ، رق  ا٢بديث ِِّ/ٖ، كتاب القضاء، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  (ِ)
) الكويت: دار القل  للنشر التوزيع، ُ، طاالجتهاد في الشريعة االسالمية مع نظرات تحليلية في االجتهاد المعاصر( القرضاكم، ّ)

 .ُٕ(، ص:ُٔٗٗ-ىػُُْٕ
 .ُٕسورة ا٤بؤمنوف، اآلية:  (ْ) 
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كا٤بتبوع تابعا؟!  ،فكيف ٘بعلوف ا٢باك  ٧بكوما،ك ليقود ال ليقاد ، كى حٍ يي ال لً   ى كي حٍ يى كاإلسبلـ إ٭با شرعو ا لً 
ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ﴿    كىذه األمثلة كالتاِف: (ُ) ﴾أىفىحيٍك ى ا١بٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اللًَّو حيٍكمن

ٍينو ًإُفى أىجىلو مُّسىمِّى  ﴿ا مستفاد من قولو تعاُف:كىذيف شهادة ا٤برأة: تنص .ُ ايىنتي  ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإذىا تىدى يىا أىيػُّهى
نىكيٍ  كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عىلَّمىوي اللَّوي فػىٍليىٍكتي  كىٍلييٍمًلًل الًَّذم عىلىٍيًو ٍب فىاٍكتيبيوهي كىٍليىٍكتيب بػَّيػٍ

لَّ ىيوى  كالا أى ا٢بٍىقُّ كىٍليىتًَّق اللَّوى رىبَّوي كىالى يػىٍبخىٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىإف كىافى الًَّذم عىلىٍيًو ا٢بٍىقُّ سىًفيهنا أىٍك ضىًعيفن  يىٍستىًهيعي أىف ٲبًي
ٍيًن  اًلكيٍ  فىًإف َفٍَّ يىكيونىا رىجيلىٍْبً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ٩بَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى فػىٍلييٍمًلٍل كىلًيُّوي بًاٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًهديكٍا شىًهيدى من رّْجى

اٮبيىا فػىتيذىكّْرى ًإٍحدىاٮبيىا األيٍخرىل اء أىف تىًضلَّ ٍإٍحدى كعن أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو قاؿ: خرج  (ِ) ﴾الشُّهىدى
ر إُف ا٤بصلى فمر على النساء فقاؿ: "يا معشر النساء رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  يف أضحى أك فه

ما رأيت  ،تكثرف اللعن كتكفرف العشّب :قاؿ ؟كمب يا رسوؿ ا :تصدقن فإين أريتكن أكثر أىل النار فقلن
 ؟كما نقصاف ديننا كعقلنا يا رسوؿ ا :قلن .من ناقصات عقل كدين أذىب للب الرجل ا٢باـز من إحداكن

أليس إذا  .فذلك من نقصاف عقلها :قاؿ .بلى :قلن ؟ا٤برأة مثل نصف شهادة الرجل أليس شهادة :قاؿ
 (ّ)قاؿ فذلك من نقصاف دينها" ،بلى :قلن ؟حاضت َف تصل كَف تص 

إال أف بعض العلماء علل  ،الكرٲبة كا٢بديث الشريف يدالف داللة كاضحة على تنصيف شهادة ا٤برأة يةاآلف 
فهي  ،ال تشارؾ يف ا٢بياة العامة ،َف تكن مثقفة يةاآلا٤برأة كقت نزكؿ  كوف مفاده أف العلةا٢بك  بتعليل 

أما اآلف كقد ٙبررت ك تثقفت كزاٞبت الرجاؿ يف ٝبيع  ،قليلة ا٣بربة يف األمور الٍب ٙبدث خارج البيت
مسألة  يف افا٤برأة الواحدة تساكم رجبل كاحد ،ينه كبىناؾ مربر للتفريق بينها  يعد فل  ،ميادين ا٢بياة

 الشهادة. 
بأف ا٤برأة يف زمن ا٢بيض تصاب بارتباؾ يف مزاجها األمر الذم ٯبعلها غّب قادرة على  يةاآلالبعض  لى لَّ بنيما عى 

كقد ٕبثت يف ىذا ا٤بوضوع فأدركت أف ا٤برأة يف عادهتا الشهرية تكوف شبو مريضة. كأف قاؿ: " ،ضبط األمور
 يصيبها بعض االرتباؾ. كالتثبت يف أداء الشهادات كاجب... ا٫براؼ مزاجها كاضهراب أجهزهتا ا٢بيوية

                                                           

 .َٓسورة ا٤بائدة، اآلية:   (ُ) 
 .ِِٖ(  سورة البقرة، اآلية : ِ)
 (ّ)  ،.  .َّْ، رق  ا٢بديث:ٖٔ/ُصحيح البخارم. كتاب ا٢بيض، باب ترؾ ا٢بائض الصـو
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فإف َف يكونا رجلْب فرجل كامرأتاف ٩بن ترضوف من  ،كاستشهدكا شهيدين من رجالك ﴿ذاؾ سر قولو تعاُف: 
 (ُ).﴾الشهداء. أف تضل إحداٮبا فتذكر إحداٮبا األخرل

يقوؿ الدكتور يوسف  ،من النجاسات لذتعليل حرمة ا٣بنزير بأف ذلك كاف يف كقت كانت ا٣بنازير تتغ .ِ
كانت   ،ف قالوا: إف ا٣بنازير الٍب حرمها القرآف ك جعل ٢بمها رجساألغ التبلعب ببعضه  كبالقرضاكم: 

فانظركا كيف أعهوا (ِ)أما خنازير اليـو فَبَب ٙبت إشراؼ َف تنلو ا٣بنازير القدٲبة. ،خنازير سيئة التغذية
 القياس مع الفوارؽ؟!.اب ذا من بأليس ى ،(ّ)ا٣بنازير حك  ا١ببللة

كاف فيها من   كماالتصوير إ٭با حـر لقرب العهد بالوثنية أف جواز التصوير آّس  منو "التماثيل" استنادا إُف  .ّ
كَف يعد ٜبة ٦باؿ ألف يعبد إنساف القرف العشرين صورة  ،أما اليـو فقد ٙبررت العقوؿ ،صور تعبد من دكف ا

 (ْ) أك ٛبثاال.
ا٢ببيب بورقية إُف أف صياـ رمضاف  ،إليو الرئيس التونسي السابق ك مؤسس الدكلة التونسية ا٢بديثة ما ذىب .ْ

إُف اإلفهار حفاظا على اإلنتاج الذم يدخل  (ٓ)ك دعا العماؿ ،يسبب تعهيل األعماؿ ك ضعف اإلنتاج
 (ٔ)ضمن ا١بهاد األكرب.

ن التيسّب  كالتخفيف أمر أقرتو الشريعة كحثت مع أف كبل م ،صرؼ النص عن ظاىره بعلة التيسّب كالتخفيف .ٓ
ا٤برء أف يف ذلك تيسّبا  لى يَّ إال أف ذلك ال يعِب اإلذف بتأكيل األيات مٌب ما ٚبىى  ،كحديث آيةعليو يف غّب ما 

كإال  ،كما أف صرؼ األمر عن الوجوب إُف اإلباحة إ٭با يكوف عند كجود القرائن الٍب تؤيد الصرؼ  ،كٚبفيفا
 وب كما أف النهي للتحرًن. فاألمر للوج

                                                           

 .ٖٓـ(، ص: ُٖٗٗ، ) دار الشركؽ، السنة النبوية بين أىل الفقو و أىل الحديث( ٧بمد الغزاِف، ُ)
 .ُٕالقرضاكم، ا٤برجع السابق، ص:   (ِ)
الدابة الٍب تتبع النجاسات كتأكل ا١بلة ، كىي البعرة كالعذرة . كأصلو من جل فبلف البعر جبل التقهو فهو جاؿ ، كجبلؿ (  ىي ّ)

خلة الٍب ارتضعت بلنب مبالغة كمنو ا١ببللة. كا٤براد با١ببللة على ما نص الشافعية : كل دابة علفت بنجس كلومن غّب العذرة ، كالس
 (.ِِٔ-َِٔ/ُٓ)ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية  ٫بوكلبة أك أتاف.

 .ٕٗ( القرضاكم، ا٤برجع السابق، ص: ْ)
 ـ.ُُٔٗ( سنة ٓ) 
 .ّٗ-ّٖ(  الريسوين، ا٤برجع السابق، ص:ٔ) 
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كاألمر  ،﴾افىاٍقهىعيو ﴿و تعاُف: وقولكيف ذلك يقوؿ أحدى : فٍهل لنا أف ٪بتهد ىف األمر الوارد ىف حد السرقة كى
كيكوف األمر فيهما  ،فنجعل كبلن منهما لئلباحة ال للوجوب ﴾فىاٍجًلديكا﴿و تعاُف: وقولنا كىالوارد ىف حد الز 

بُّ ﴿ مثل األمر ىف قولو تعاُف: ـى خيذيكٍا زًينىتىكيٍ  ًعندى كيلّْ مىٍسًجدو ككيليوٍا كىاٍشرىبيوٍا كىالى تيٍسرًفيوٍا ًإنَّوي الى ٰبًي يىابىًِب ءىادى
بل  ،ال ٯبوز العدكؿ عنو ىف ٝبيع حاالت السرقة ،كضار فبل يكوف قهع يد السارؽ حدان مف ،(ُ)﴾اٍلميٍسرًًفْبى 

كٯبوز العدكؿ عنو ىف بعض ا٢باالت إُف عقوبات أيخرل  ،يهايكوف القهع ىف السرقة ىو أقصى عقوبة ف
كتقبل التأثر بظركؼ كل  ،األمر ِفكيكوف شأنو ىف ذلك شأف كل ا٤بباحات الٌب ٚبضع لتصرفات ك  ،رادعة

مع مراعاة أف الرج  ىف الزنا ال يقوؿ بو فقهاء  ،زماف كمكاف. كىكذا ىف حد الزنا سواء أكاف رٝبان أـ جىٍلدان 
كىل لنا أف نذلل ّٔذا عقبة من العقبات الٌب تقـو ىف سبيل  ،لعدـ النص عليو ىف القرآف الكرًن ،ا٣بوراج

كإ٭با كسَّعنا األمر  ،مع أنَّا ىف ىذه ا٢بالة ال نكوف قد أبهلنا نصان كال ألغينا حدان  ،األخذ بالتشريع اإلسبلمى
كٗبا عيًرؼ عنها من  ،لصبلحية لكل زماف كمكافتوسيعان يليق ٗبا امتازت بو الشريعة اإلسبلمية من ا٤بركنة كا

 (ِ)إيثار التيسّب على التعسّب. كالتخفيف على التشديد".
إذ لو  ،ّب ا٤بسلمْب بأف ا تعاُف إ٭با حـر ذلك رأفة ك رٞبة بغّب ا٤بسلمْبكغتعليل منع الزكاج بْب ا٤بسلمات  .ٔ

فمنعوا من زكاجها رٞبة ّٔ . كيلـز من ىذا  ،أبيح ٥ب  ذلك للحق ّٔ  ضرر كجوب أخذىا إُف مكاف عبادهتا
 الكبلـ منع ا٤بسل  نكاح غّب ا٤بسلمة )الكتابية( ألنو أيضا يلزمو أخذىا إُف مكاف عبادهتا!

أم: ال تزكجوا  (ّ) ﴾كال تنكحوا ا٤بشركْب حٌب يؤمنوا﴿قاؿ: كقولو:  ،صوصلننقل كبلـ أيب الفداء ّٔذا ا٣ب
لُّوفى ٥بىينَّ  ﴿كما قاؿ تعاُف:   ،الرجاؿ ا٤بشركْب النساء ا٤بؤمنات مث قاؿ تعاُف:  .(ْ)﴾الى ىينَّ ًحلّّ ٥بىيٍ  كىالى ىيٍ  ٰبًى

 ،خّب من مشرؾ-عبدا حبشيا  لو كافك -أم: كلرجل مؤمن  ﴾كلعبد مؤمن خّب من مشرؾ كلو أعجبك ﴿
الدنيا كاقتنائها أم: معاشرهت  ك٨بالهته  تبعث على حب  ﴾أكلئك يدعوف إُف النار﴿ (ٓ)كإف كاف رئيسا سريا

                                                           

 ُّ( سورة األعراؼ، اآلية: ُ)
 .ّٖٖ/ِـ(،  َََِمكتبة كىبة، ) القاىرة:  ٕ، ط التفسير والمفسروف( الذىيب، ٧بمد حسْب، ِ) 
 ُِِسورة البقرة، اآلية :   (ّ)
 َُ(  سورة ا٤بمتحنة، اآلية : ْ)
أم: نفيسا شريفا، كمنو حديث أـ زرع "فنكحت بعده سريا". كقيل: سخيا ذا مركءة. كا١بمع سراة بالفتح على غّب قياس، كقد   (ٓ)

 (.ّّٔ/ِ . باب السْب مع الراء.في غريب األثرالنهاية تض  السْب، كاالس  منو "السرك". )ابن األثّب.
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أم: بشرعو كما أمر بو  ﴾كا يدعو إُف ا١بنة كا٤بغفرة بإذنو﴿كعاقبة ذلك كخيمة  ،كإيثارىا على الدار اآلخرة
 (ُ).﴾كيبْب آياتو للناس لعله  يتذكركف ﴿كما هنى عنو 

د فا٢بفاظ على شرفها علة ١بواز اإلجهاض عن ،عتها حسنةإباحة إجهاض ٞبل ا٤بغتصبة إذا كانت ٠ب .ٕ
 البعض.

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

) جيزة:  ،ُ، ٙبقيق : مصهفى السيد ٧بمد ك ٧بمود السيد رشاد كغّبٮبا، ط تفسير القرآنالعظيمأبو الفداء، إ٠باعيل بن كثّب،   (ُ) 
 .ِٗٗ/ِـ(، َََِ -ىػ ُُِْمؤسسة قرطبة، 
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 المبحث الثالث: شرح لمفردات يكثر تداولها في الرسالة.

كيضمنوهنا معاف لو ٞبلت الكلمة  ،درج الباحثوف على ذكر مصهلحات ٧بددة يف ثنايا رسائله  العلمية
 ذلك أف للمصهلحات مفاىيمها ك دالالهتا  الٍب ٯبب أال ٚبرج من ،على غّبىا لصعب إدراؾ مقصودى 

فإنو يف ىذا ا٤ببحث يقتصر على ذكر  ،إطارىا. ك٤با كاف الباحث سيذكرىا بنوع من التفصيل يف مواضيعها
األمر الذم قد يسهل فهمها كإدراؾ  ،حٌب تتكوف لدل القارئ فكرة عامة عنها ،ا٤بعُب اإلٝباِف ٥با

 مضامينها. كأى  ىذه ا٤بصهلحات ما يأيت:

 
 كفصل. ، كٍ عُب حي : ىي ٝبع قضية كىي مصدر ٗبالقضايا

االصهبلح: عبارة عن ا٢بك  الكلي اإل٥بي يف أعياف ا٤بوجودات على ما ىي عليو  كيفكالقضاء لغة: ا٢بك . 
ال  ،كمراد الباحث بالقضايا يف ىذه الرسالة: مسائل ذات أحكاـ خفية (ُ)من األحواؿ ا١بارية يف األزؿ.

 ا.يتوصل إُف بياف أحكامها الشرعية إال بتقصي جزئياهت
 

 المعاصرة:  
أم يف القرف الرابع عشر  ،كا٤بقصود با٤بعاصرة ىنا: ا٤بسائل كالقضايا الٍب جٌدت كظهرت يف عصرنا ا٢باضر

كالقرف الواحد كالعشرين( كٙبتاج إُف بياف حكمها  ،كالقرف ا٣بامس عشر ا٥بجرم )القرف العشرين ،ا٥بجرم
 أك النوازؿ. ،كىي الٍب تسمى با٤بستجدات ،الشرعي

 كىكذا. ،فما كاف معاصرا يف القرف األكؿ َف يظل معاصرا يف القرف الثاين ،سألة ا٤بعاصرة مسألة نسبيةكم
أم ا٢بوادث الٍب ٙبتاج  ،ككانت القضايا ا٤بعاصرة يف القركف السابقة تسمى يف كتب الفقو: النوازؿ كالوقائع

 ،كثّبة  عاصرة لفَبة طويلة ألسبابكما أف بعض القضايا ٙبتفظ بصفة ا٤ب  (ِ)إُف استنباط حك  شرعي ٥با.

                                                           

 .ُٖٓ: ضا٤برجع السابقا١برجاين.   (ُ) 
 .ٕٗق، ص:ا٤برجع الساب  (ِ) 
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كاالستنساخ البشرم الذم َف ٰبدث حٌب اآلف على   ،منها عدـ توصل الباحثْب إُف اإلحاطة بتفاصيلها
 أرجح األقواؿ.

 الحكم التكليفي:
يقوؿ  ارع بْب األمرين )الفعل كالَبؾ(.ف من ا٤بسل  البالغ العاقل أك خّبه الشككىو ما اقتضى طلب فعل أ

 ن حسْب بن حسن ا١بيزاين:٧بمد ب
كينقس  ا٢بك  التكليفي إُف ٟبسة أقساـ:  (ُ)"خهاب ا ا٤بتعلق بأفعاؿ ا٤بكلفْب باالقتضاء أك التخيّب".

كما أف األحكاـ التكليفية خاصة بأفعاؿ ا٤بكلفْب ٖببلؼ   ،اإلٯباب كالتحرًن كالندب كالكراىة مث اإلباحة
 األحكاـ الوضعية. الٍب تشمله  كغّبى .

 
 مقاصد الشريعة: 

يراد بلفظة مقاصد الشريعة تلك األسرار كا٢بك  الٍب أرادىا ا تعاُف من كحيو بقسميو ا٤بتلو كغّب ا٤بتلو. 
كلقد كضع الشارع ا٢بكي  تلك الغايات من أجل ٙبقيق مصاٌف العباد يف معاشه  كمعادى  يف صورة جلب 

 ا٤بصاٌف ٥ب  كدرء ا٤بفاسد عنه .
مركرا با٢باجيات مث التحسينيات. كتشمل الضركريات ٟبس   ،بدء بالضركريات ،قاصدكتتفاكت ىذه ا٤ب

مث النسل كا٤باؿ. كال حياة للناس كال استقرار ٥ب  إذا عدمت ىذة  ،كالعقل ،كالنفس ،كليات: حفظ الدين
تتوقف ا٢بياة الكليات الضركريات. بينما ا٢باجيات تتمثل يف األمور الٍب ٰبتاج إليها ّٓرد رفع ا٢برج كال 

 كالتحسينيات دكهنا.  ،عليها
 
 الجندرة: 

التاِف يفسح الهريق أماـ كب ،مصهلح جديد يقصد بو إزالة كل ا٢بواجز ا٤بادية  كا٤بعنوية بْب الذكور كاإلناث
ا١بنسْب أف يكتسب كل منها خصائص ا١بنس اآلخر. فهي دعوة صرٰبة إُف الشذكذ ا١بنسي ا٤بتمثل يف 

                                                           

ىػ.(، ص ُِْٕ)دار ابن ا١بوزم،  ٓ، ط معالم أصوؿ الفقو عند أىل السنة والجماعة(  ا١بيزاين، ٧بمد بن حسْب بن حسن، ُ) 
ِٗٔ. 
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عقبل. كقد لعن الرسوؿ صلى ا عليو كسل  ا٤بخنثْب من الرجاؿ  نً يٍ ٤بمقوتْب شرعا كا٤بنبوذى الَبجل كالتخنث ا
 (ُ)كا٤بَبجبلت من النساء.

 
 الصحة اإلنجابية:

دنيا ك عقليا كاجتماعيا يف ٝبيع األمور ا٤بتعلقة با١بهاز التناسلي ككظائفو يقصد ّٔا: حالة السبلمة الكاملة بى 
السبلمة من ا٤برض أك اإلعاقة. كما تعِب الصحة اإل٪بابية: إتاحة ا٢برية كاألماف كليست ٦برد  ،كعملياتو

 للراغبْب يف ٩بارسة ا١بنس كإباحة اإلجهاض من ٞبل غّب مرغوب فيو.
   
 الشذوذ الجنسي: 

كٗبعُب أدؽ  ،كا٤برأة إُف النساء جنسيا ،فهي تعِب ميل الرجل إُف الرجاؿ ،عبارة ٥با صلة ٗبصهلح ا١بندرة
 للواط كالسحاؽ.ا
 

عبلقة جنسية بْب رجل كامرأة ال تربط بينهما رابهة  اإلقامة مع : COHABITATION:المساكنة/التعايش
 (ِ)زكجية.

   
 العادة السرية:  

كذلك باستعماؿ اليد لتدليك القضيب عند الذكور  ،ىي الوصوؿ إُف النشوة ا١بنسية بهرؽ غّب طبيعية
مناء يف حق الذكور كاإللهاؼ يف حق النساء. كتسميو العرب "جلد كيسمى است ،كا٤بهبل عند النساء

 إذا حللت بأرض ال أنيس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها   =    فاجلد عمّبة ال عار كال حرج      قاؿ الشاعر : ،عمّبة"
 

                                                           

) ا٤بوصل: مكتبة العلـو كا٢بك ،  ِ، ٙبقيق: ٞبدم بن عبد آّيد السلفي، ط المعجم الكبيرالهرباين، سليماف بن أٞبد،    (ُ) 
 .ُّْٕٕ، رق  ا٢بديث ََْ/ُِ ـ(،ُّٖٗ-ىػَُْْ

(
2
)  J. Herbie DiFonzo، HOW MARRIAGE BECAME OPTIONAL: COHABITATION، GENDER، AND THE 

EMERGING FUNCTIONAL NORMS.  Rutgers Journal of Law and Public Policy، Vol 8:3، Spring 2011. P.540. 
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 الرىبانية:
ن تكسب كتزاكر  كغّب ذلك ٩با م ،اللجوء إُف مكاف بقصد التعبد كاالبتعاد عن نشاطات ا٢بياة اليومية

ة ففي الرىبانية كبت للغرائز ا٤بودعة يف النفس. كالعزلة كالسياحة ألفاظ ذات صل ،تقتضيو ا٢بياة االجتماعية
 ( ُ)٢بديث: "ال رىبانية يف اإلسبلـ". ،بالرىبانية. كىي منهي عنها

 التلقيح الصناعي:  
كقد يكوف صاحب ا٤باء أجنبيا عن  ،ينهما عبلقة جنسيةإدخاؿ ماء الرجل يف رح  امرأة من غّب أف ٰبصل ب

كيف ىذه ا٢بالة يلجأ إُف التلقيح  ،كما قد يكوف صاحب ا٤باء زكجا للمرأة  ،رح الحالة استئجار  يف ا٤برأة كما
 الصناعي ألسباب صحية مثبل. كالتفصيل يأيت عند ا٢بديث عنو يف موضعو.

   
 أطفاؿ األنابيب:

ل خبليا ا٢بيوانات ا٤بنوية خارج الرح  يف ا٤بخترب. كىو بى فيها إخصاب البويضات من قً ىي العملية الٍب يت   
عبلج رئيسي للعق  عندما تبوء ٝبيع الوسائل األخرل لتكنولوجيا ا٤بساعدة للتناسل بالفشل. كتنهوم 

ة كترؾ كسحب البويضات )البيض( من ا٤ببيض يف ا٤برأ ،العملية على التحك  يف عملية التبويض ىرمونيا
ا٢بيوانات ا٤بنوية تقـو باإلخصاب يف كسط سائل. كمن مث يت  نقل البويضة ا٤بخصبة )البيضة ا٤بلقحة( إُف 

 (ِ)رح  ا٤بريضة بقصد حدكث ٞبل ناجح.
  
 

 

 

 
                                                           

ا عليو كسل  من استهاع الباءة فليتزكج فإنو أغض للبصر ك أحصن للفرج.  كتاب النكاح، باب قوؿ النيب صلىفتح الباري، ( ُ)
ٗ/ُُُ. 

2 http://www.alriyadh.com/2012/09/12/article767322.html   browsed 09/12/12 

http://www.alriyadh.com/2012/09/12/article767322.html
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 الباب األوؿ: وسائل حفظ مقصد النسل.

بالحث على الزواج. ب الوجودحفظ النسل من جان الفصل األوؿ:  

حفظ النسل من جانب العدـ. الفصل الثاني:   
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 ٛبهيد:

ف ٜبرة ىذا أل ،اقتضت حكمة ا تعاُف أف يكوف االجتماع بْب الرجل كا٤برأة ضركرة من ضركريات ا٢بياةك  
إنو إعمار  ،دت من أجلوكجً االجتماع ىي ا٢بصوؿ على ذرية تتوالد ك تتناسل لتكثر ك ٙبقق أى  ىدؼ أي 

ٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ) ﴿،الكوف بهاعة ا ك عبادتو ( مىا أيرًيدي ًمنػٍهيٍ  ًمٍن رًٍزؽو كىمىا أيرًيدي ٔٓكىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلً
 ( ُ).﴾( ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتْبي ٕٓ) أىٍف ييٍهًعميوفً 

نستغل خّباتو كٜبراتو كنشيد بنيانو إُف أف ف ،فا تعاُف أكجدنا يف ىذه ا٤بعمورة لنعمل يف عمارة الكوف       
 (ِ)عليها كمنيرث ا األرض 

جاءت آيات كثّبة تتحدث  كلقدة على ىذه البسيهة.فأمر الشارع بالتناسل كي تستمر ا٢بياة اإلنساني       
 ،تتبعها يدرؾ  ما بينو ا تعاُف من مدل رغبة الناس يف ا٢بصوؿ على ذرية طيبة كمن،عن النسل ك رعايتو

كأنبياء ا كرسلو كسائر الصا٢بْب  ،ذلك أف األكالد ى  أمنية الناس قدٲبا كحديثا ما دامت الفهرة سليمة
كنصوص الكتاب كالسنة شاىدة على ضركرية كتثلج صدكرى .  ،به  ذرية تقر ّٔا أعينه ا أف يه دعوا

 النسل.
يػىٍهًديًن )كى ﴿فهذا إبرايه  عليو السبلـ دعا ربو قائبل :        ( رىبّْ ىىٍب ِف ًمنى ٗٗقىاؿى ًإينّْ ذىاًىبه ًإُفى رىيبّْ سى

ًلي و ََُالصَّا٢ًبًْبى ) ـو حى ألف لفظ ا٥بًبىًة غلب يف الولد كإف   ،. أم ىب ِف كلدان صا٢بان (ّ) ﴾( فػىبىشٍَّرنىاهي ًبغيبلى
نىا لىوي ًمن رٍَّٞبىًتنىآ أىخىاهي ىىاريكفى نىًبيٌان ﴿يف قولو تعاُف:   (ْ)كاف قد جاء يف األخ بػٍ كىكىىى

﴾(ٓ). 

                                                           

 .ٕٓ-ٔٓسورة الذاريات، األية:   (ُ)
 .ُٗالزبّب، الزين يعقوب، مرجع سابق، ص:   (ِ)
 .َُُ-ٗٗ( الصافات،األية:  (ّ
 ُ، ٙبقيق: الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كالشيخ علي ٧بمد معوض، طاللباب في علـو الكتاب(  أبو حفص، عمر بن علي.  (ْ

 .ِّٗ/ُٔـ( ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗ)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
 .ّٓ(  سورة مرًن، األية:  (ٓ
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  أس شيبا كَف قاؿ رب إين كىن العظ  مِب كاشتعل الر ﴿أما زكرياء عليو السبلـ فنادل ربو نداء خفيا:        
أكن بدعائك رب شقيا. كإين خفت ا٤بواِف من كرائي ككانت امرأيت عاقرا فهب ِف من لدنك كليا . يرثِب 

  (ُ ).﴾كيرث من آؿ يعقوب كاجعلو رب رضيا . يا زكريا إنا نبشرؾ بغبلـ ا٠بو ٰبٓب َف ٪بعل لو من قبل ٠بيا
نك  كالصا٢بْب من عبادك  كإمائك  إف يكونوا فقراء كقاؿ تعاُف كىو ٰبث على الزكاج: "كأنكحوا األيامى م 

 (ِ)يغنه  ا من فضلو كا كاسع علي ".
﴿كىاذٍكيريكا ًإٍذ   فقاؿ: ،ها إكثار عددى كمن ،كىذا شعيب يذكر قومو ما أنع  ا عليه  من نع  ال ٙبصى

ثػَّرىكيٍ ﴾  (ّ).كيٍنتيٍ  قىًليبلن فىكى
كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا  ﴿ْب ٗبحامد كثّبة منها قولو : كأثُب ا تعاُف على عباده الصا٢ب

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامان   ( ْ) .﴾كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعْبي
ًئفى اأٍلىٍرضً ﴿قاؿ تعاُف يف استخبلفنا يف األرض:   شىأىكيٍ  ًمنى اأٍلىٍرًض وإنىي ﴿  (ٓ)﴾كىىيوى الًَّذم جىعىلىكيٍ  خىبلى

فكاف ال بد من الزكاج   ،كاالستخبلؼ كعمارة األرض ال تتحققاف إال بالكثرة (ٔ) ﴾كىاٍستػىٍعمىرىكيٍ  ًفيهىا
 كالتناسل.
   (ٕ)﴾كال تػىٍقربيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىر ًمنػٍهىا كىمىا بىهىنى ﴿قولو تعاُف:

كقد بْب  ،القرآف لكرًن ٕبفظ النسل نايةها كالباطنة ليدؿ على عفنهيو تعاُف عن اقَباب الفواحش الظاىرة من 
   (ٖ)﴾كال تػىٍقربيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبل﴿ ا تعاُف أف الزنا من أعظ  الفواحش يف قولو:

                                                           

 .ٕ-ْ( سورة مرًن، األية: ُ)
 .ِّ( سورة النور، األية:ِ)
 .ٖٔ( سورة األعراؼ، األية: ّ)
 .ْٕ( سورة الفرقاف، األية : ْ)
 .ُٓٔاألية:  ( سورة األنعاـ،ٓ)
 .ُٔ( سورة ا٥بود، األية : ٔ)
 .ُُٓ( سورة األنعاـ، األية:ٕ)
 .ِّٗٓ( سورة اإلسراء، األية: ٖ)
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ذلك  ﴿ لكبائر بقولو:إذ أتبع النهي عن الزنا كبقية ا ،فحظ النسل داخل يف الوصية الربانية لعباده الصا٢بْب
 .﴾كصاك  بو

فأمر  ،كنوع أساليب ذلك ،كردت أحاديث كثّبة تدؿ على أٮبية الزكاج بقصد طلب الولدكيف السنة         
كأمر الشباب بتبكّب الزكاج ألنو أغض للبصر كأحصن  ،بزكاج البكر حينا كعلل ذلك بأهنن أنتق أرحاما

 ٤بن تقدـ ٣بهبتها ما داـ أنو مرضي الدين كا٣بلق. كمن ىذه األحاديث:كما أمر أكلياء ا٤برأة بتزكٯبها   ،للفرج
إين أصبت امرأة ذات  :جاء رجل إُف النيب صلى ا عليو كسل  فقاؿ :عن معقل بن يسار قاؿ       

كد مث أتاه الثالثة فقاؿ: تزكجوا الود ،مث أتاه الثانية فنهاه .ال :قاؿ ؟أفأتزكجها ،كإهنا ال تلد ،حسب كٝباؿ
فإذا قدمت رضي ا عنو " ١بابر بن عبد ا ا عليو كسل كقولو صلى  (ُ)الولود فإين مكاثر بك  األم .

."سى يٍ الكى  سى يٍ الكى 
(ِ) 

كىذا ا٢بديث شاىد   حديث أنس مرفوعا: "تزكجوا الودكد الولود فإين مكاثر بك  األم  يـو القيامة"ك        
كىو: "سوداء كلود خّب من حسناء ال تلد إين مكاثر بك  األم   ،على صحة معُب حديث آخر ركم ضعيفا

حٌب السقط يظل ٧ببنهئا على باب ا١بنة فيقاؿ لو: ادخل ا١بنة فيقوؿ: أنا كأبوام فيقاؿ لو: ادخل ا١بنة 
 (ّ).فيقوؿ: أنا كأبوام فيقاؿ لو: ادخل ا١بنة فيقوؿ: أنا كأبوام فيقاؿ لو: ادخل أنت كأبواؾ"

أمر ٨بالف ألصل مقصد  ،ىذه األحاديث أف ٦برد قضاء الشهوة من غّب قصد الذرية كيفه  من      
 الشريعة من تشريع النكاح.

                                                           

، َِْٖ. كتاب النكاح، باب ذكر العلة الٍب من أجلها هنى عن التبتل. حديث رق :ب ابن بلبافصحيح ابن حباف بترتي( ُ)
 .ٕٗٔ/ُ،  ُُِٗ)الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، ( رق  ا٢بديث:  ٓ، لؤللباين، طصحيح الترغيب والترىيب. كانظر: ّّٖ/ٗ
)بّبكت:دار الكتب  ُ، كتاب النكاح،طماـ مسلمالمسند المستخرج على صحيح اإل(  األصبهاين، أبو نعي  أٞبد بن عبد ا، ِ)

 الكيس الكيس: يريد بو الولد ك طلب النسل. .ُّٗ/ْ   ّّْٗـ( رق  ا٢بديث:ُٔٗٗ-ىػُُْٕالعلمية، 
  ِّٕٔ( رق  ا٢بديث:  َََِ-ىػُُِْ)الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ،  ُ، طالسلسلة الضعيفة( األلباين، ٧بمد ناصر الدين،  ّ)
ٕ/ِٔٓ. 
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حديث أيب ىريرة مرفوعا: "تنكح ا٤برأة ألربع: ٤با٥با ك٢بسبها ك١بما٥با كلدينها فاظفر بذات الدين كجاء       
ىتماـ ىنا فاال ،ر من الك  فيما يتعلق بالنسللكيف أكثليدؿ على أف الشريعة إ٭با تراعي ا (ُ)تربت يداؾ".

ألف الرسوؿ صلى ا  ،كاف ىذا ا٤بعُب مقصودا أيضا يف مثل حديث الودكد الولود  كإف ،بالصبلح كاإلٲباف
عليو كسل  إ٭با يتباىى باألمة الصا٢بة كا٤بستقيمة على شريعة خالقها. إال أف كركد مثل ىذا ا٢بديث يؤكد 

 تكن كلودا على الها٢بة الولود. فا٢بديث يقيد ما أطلق يف مثل تلك األحاديث تفضيل الصا٢بة كإف َف
          كيبينها. 

كأمر كهذا  ،تعاُفاألنبياء عليه  السبلـ طلبوا الولد من ا كقد أف  ،كأٝبعت األمة على ضركرية النسل     
علما  ،خبلؼ ما أثبتو القرآف كالسنةككيف يستساغ لؤلمة أف ٘بتمع على  ،ال يتصور عدـ إٝباع األمة عليو

كأدلة الشرع كلها مع النسل كليست  ،بأف أرجح األقواؿ أال يصح اإلٝباع حٌب يكوف لو مستند شرعي
باب التأكيد ال  ومنضده. كلنعل  أف ذكر اإلٝباع كدليل شرعي بعد كركد اآليات كاألحاديث إ٭با ى

 ل الكتاب كالسنة.ألف انعدامو ليس بقادح فيما ثبت بدلي ،التأسيس
كَف  ،ا٤بصلحة األصلية ا٤بقصودة للشارع من مشركعية الزكاج ىي اافظة على النسل إٯبادا كإبقاءف       

لنسل من ا٤بقاصد الضركرية ألهن  أٝبعوا على أف اافظة على ا ،ٱبالف أحد من علماء الشريعة يف ىذا
 (ِ).ا٣بمسة
فكانت ا٢باجة  ،أف مقصد النسل ضركرم من الضركريات ا٣بمس بعد ىذا العرض نكوف قد أدركنا       

 :ناكلو الباحث يف الفصلْب اآلتيْبا يتكىذ ،ماسة إُف معرفة كسائل حفظو من جانيب الوجود كالعدـ
 با٢بث على الزكاج. حفظ  النسل من جانب الوجود :الفصل األكؿ
 حفظ النسل من جانب العدـ. :الفصل الثاين

  

                                                           

.  ك مسل ، ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر.  ٖ-ٕ/ٕ، ََٗٓالبخارم. كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين. حديث رق :  (  صحيحُ) 
 .   َُٖٔ/ِ، ّٓكتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين. رق  ا٢بديث:

الدار العا٤بية للكتاب ىػ، )الرياض: ُُْٓ/ِىػ كطُُّْ/ُا٤بقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية. ط (  العاَف، يوسف حامد،ِ)
 .َْٔ-َْٓص:  ـ(،ُْٗٗ-قُُْٓاإلسبلمي، 
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 فظ النسل من جانب الوجود بالحث على النكاح.: حاألوؿالفصل 

فكانوا خّب قدكة كأفضل أسوة  ،كجعل ا ألنبيائو األزكاج كالذرية ،ثبتت مشركعية الزكاج بالكتاب كالسنة
  ،كالنهي عن التبتل كالرىبنة طورا ،باألمر بو تارة ،للناس. كسلك الشارع أساليب متنوعة للحث على النكاح

ى ا عليو كسل  بأنو سيباىي بنا األم  السابقة يـو القيامة. بل كعد الذم يضع كما صرح الرسوؿ صل
 ا٤بباحث اآلتية:كالفصل مقس  إُف كأكعد الذم يضعها يف ا٢براـ بعذاب ألي .  ،شهوتو يف ا٢ببلؿ أجرا كبّبا

 ا٤ببحث األكؿ :يف حث الشريعة على النكاح.  

 ٢بك  التكليفي النكاح.ا٤ببحث الثاين : يف أقواؿ العلماء يف ا  

 ا٤ببحث الثالث: يف مقاصد النكاح.  
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 المبحث األوؿ: في حث الشريعة على النكاح.

فجعل يف ا٤بخلوقات غريزة ميل ا١بنس إُف  ،إف ا تعاُف ٤با أبدع ىذا الكوف أراد لو البقاء إُف أجل مسمى
فالبهائ  ٤با ّٔمت َف تبه  عن أربع:  ،قية ا٢بيواناتكبـ ال فرؽ يف ذلك بْب بِب آد ،ا١بنس اآلخر بغية التوالد

كاح معركفا بْب فكاف نظاـ الن (ُ)ك ٚباؼ ا٤بوت. ،ك هتتدم ٤بعاشها،ك يأيت الذكر األنثى ،تعل  أف ا رّٔا
. بل ذكر بعض العلماء أنو "لسن لنا عبادة شرعت من باختبلؼ ثقافاهت  كمعتقداهت  قدٲبا كحديث الناس

يتناكؿ الباحث   شأنو. ك ظفهذه داللة على ع (ِ)إُف اآلف مث تستمر يف ا١بنة إال النكاح كاإلٲباف".عهد آدـ 
 موضوع حث الشريعة على النكاح يف ا٤بهلبْب اآلتيْب:

 ا٤بهلب األكؿ: تعريف النكاح.

 يف ا٢بث على النكاح الشرعي.الواردة نصوص الا٤بهلب الثاين: 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َْ، ٙبقيق:طلعت حسن عبد القوم )دمشق:دار الكتاب العريب( ص:الوشاح في فوائد النكاح( السيوطي، جبلؿ الدين، ُ)
أٞبد عبد ا٤بوجود ك الشيخ . ٙبقيق: الشيخ عادؿ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار(  ابن عابدين، ٧بمد أمْب. ِ)

  .ٗٓ-ٕٓ/ْـ،(ََِّ-ىػُِّْعلي ٧بمد معوض. كتاب النكاح.  )الرياض: دار عاَف الكتب، 
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 نكاح. المطلب األوؿ: تعريف ال

لذا  ،كجاء ىذا االختبلؼ كنتيجة الختبلؼ مشارب مذاىبنا الفقهية ،للنكاح تعريفات اصهبلحية كثّبة
مث ٱبلص إُف اختيار ما يراه أقرب إُف احتواء ما كرد فيها.  ،من تلك ا٤بذاىب يورد الباحث تعريفا لكلٍّ 
 الصهبلحي..كالثاين يف ا ،األكؿ يف التعريف اللغوم ،كا٤بهلب مقس  إُف فرعْب

 الفرع األوؿ: تعريف النكاح في اللغة.

ككذلك  ،كنىكىحىها يػىٍنًكحيها باضعها أىيضان  ،فبلف امرأىة يػىٍنًكحيها ًنكاحان ًإذا تىزكجها -بى رى كضى  عى نى بابو مى  - حى كى نى  
ا تعاُف  يعرؼ شيء من ذكر النكاح يف كتاب ا تعاُف ًإال على معُب التزكيج قاؿ كالدىٞبىىها كخىجىأىىا. 

ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتي ي  ﴿فهذا تزكيج ال شك فيو كقاؿ تعاُف  ﴾كأىٍنًكحيوا األىيامىى منك ﴿ يىا أىيػُّهى
  (ُ)كقيل للتزٌكج نكاح ألىنو سبب للوطء ا٤بباح. ،أىصل النكاح يف كبلـ العرب الوطءك . ﴾اٍلميٍؤًمنىاتً 

 الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطالحا. 

تدكر حوؿ ملك منفعة االستمتاع ا٤بنعقد بلفظ اإلنكاح أك ما  ،أما النكاح شرعا فللفقهاء تعريفات متقاربة
إليها بعض ا٤بعاصرين. كا  هى وَّ مع اإلشارة إُف مآخذ نػى  ،يرادفو. كإليك  ىذه التعريفات عند ا٤بذاىب األربعة

 من كراء القصد.

   (ِ)عة من امرأة َف ٲبنع من نكاحها مانع شرعي.النكاح عند ا٢بنفية: عقد يفيد ملك ا٤بت

 النكاح عند ا٤بالكية:  عقد على ٦برد متعة التلذذ بآدمية غّب موجب قيمتها ببينة قبلو غّب عاَف عاقدىا
 (ّ)حرمتها إف حرمها الكتاب على ا٤بشهور أك اإلٝباع على اآلخر.

                                                           

 ِٓٔ/ِ( ابن منظور، مرجع سابق، باب: بكح، ُ) 
 .َٔ-ٗٓ/ْا٤برجع السابق،  ابن عابدين، ٧بمد أمْب.    (ِ)
، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُاب النكاح كما يتعلق بو. ط. بالبهجة في شرح التحفة( التسوِف، علي بن عبد السبلـ. ّ) 

 .ّْٕ/ُـ(، ُٖٗٗ-ىػُُْٖ
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 (ُ)قبوؿ ك شاىدم عدؿ.عبارة عن استباحة الوطء بإٯباب ك  النكاح عند الشافعية:
 (ِ)كا٤بعقود عليو منفعة االستمتاع. ،النكاح عند ا٢بنابلة: عقد يعترب فيو لفظ إنكاح أك تزكيج يف ا١بملة

 اختلفت يف ألفاظها فقد تضمنت معاف متقاربة. كإفكالذم يظهر للباحث من ىذه التعريفات أهنا 
استنادا إُف النصوص الواردة  كذلك ،يف تعريف النكاح كيرل الباحث أٮبية إضافة ٝبلة " تقربا بغية التناسل"

"تناكحوا تناسلوا". أضف إُف ذلك أف ىذه الزيادة  ،حيث عللت مشركعية النكاح بذلك ،يف ا٢بث عليو
فقد أدرجوا الزكاج ضمن األمور  ،يػيرىدُّ ّٔا على دعاة حرية ا٤برأة فيما يتعلق بصحتها اإل٪بابية با٤بفهـو الغريب

  ،كيف نفس الوقت ييسىهَّلي ٥ب  ارتكاب الفواحش ،اىقْب كا٤براىقات فيها حرية تقرير مصّبه اإل٪بايبالٍب للمر 
ربة يتقرب ّٔا إُف ا قي  . فشعور الشباب كالشابات بأف النكاحى كالتعايش كل ذلك باس  ا٢بقوؽ اإل٪بابية

ليو يف الكتاب كالسنة إال ألف االمتثاؿ بو طاعة ينا إعً فما دي  ،يدفع بالكثّبين منه  إُف اإلقباؿ عليو ره مٍ أى  ،تعاُف
 يأيت مفصبل يف موضعو.سكعلى رأسها التناسل كما  ،ع من أجل ٙبقيق أىداؼ ٧بددةًر كقربة. فالنكاح شي 

 فالتعريف الذم ٲبيل إليو ك يعتربه شامبل ىو: ،فإذا صح ىذا البياف الذم تيسر للباحث

يباح ّٔا استمتاع آدمي بآدمية ال ٙبـر  ،ىدم عدؿ كصداؽمع شا ،النكاح شرعا: ىو عقد بصيغة مؤبدة
 تقربا إُف ا بقصد التناسل. ،عليو كقت العقد

كالنكاح بشرط  ،كالنكاح بنية الهبلؽ ،كالنكاح الؤقت ،فخرج بقيد صيغة مؤبدة كل من نكاح ا٤بتعة      
كا٤بخادنة.   ،كنكاح السفاح ،٣بدفكنكاح الل. كخرج بقيد "ال ٙبـر عليو كقت العقد": نكاح ا ،الهبلؽ

 شاىدم عدؿ: نكاح السر. كخرج بصداؽ: نكاح الشغار. كما خرج بقيد

أما د. ملكة يوسف فقد عمدت يف مسعاىا لتعريف النكاح إُف نقد استخداـ كلمة "عقد" يف تعريف  
 فقالت: ،لت االلتزاـ بالتعريف اإل٥بي للنكاحكفض ،النكاح

                                                           

 .ْ/ِ، ِ. طجوىرة العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود(    األسيوطي، ٧بمد بن أٞبد ا٤بنهاجي. ُ)
 .ُّّكاح. ص:. كتاب النالروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع( البهويت، منصور بن يونس. ِ) 
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فلو  (ُ)فيجب التزامو دكف تأكيل )ميثاؽ غليظ( ،زاـ التعريف اإل٥بي للزكاج دكف تكلف"كاألكُف بنا الت        
كإرادة الشارع سبحانو  ،عز كجلسبحانو  ﴾كاف ربك نسيا  كما﴿شاء ا أف ٯبعلو عقدا لنص عليو تصرٰبا 
الٍب توقن جعلو سبحانو ميثاقا تتحملو الضمائر  ﴾ميثاقا غليظا﴿ك مقصوده دؿ عليو تصرٰبا ال تلميحا 

 بعظ  أمر العهد مع ا.

الفقهاء ا٤بعاصرين استبعدكا الصبغة العقدية الٍب التصقت  كبعض ،النهج اإل٥بي فقهاء الصحابة ـى زى تػى الٍ       
أك القوؿ بأف الزكاج عقد أشبو بالعقود  ،كصرحوا أف اإلغراؽ يف التعريف ا٤بادم ا٢بسي من جانب ،بالزكاج
أمر يتناىف كيتعارض مع جوىر الزكاج   ؛ا ٗبا ذىب إليو القانوف ا٤بدين الفرنسيهن بػُّ شى أك عقد مدين تى  ،ا٤بدنية

كىو كإف ٠بي عقدا إال أنو ليس   ،كمنهج كتنظي  إ٥بي اصهبغ بصبغة ا سبحانو...إف الزكاج لو قدسيتو
 (ِ)بل ىو ميثاؽ ترابط كتعاىد على حياة مشَبكة كتكوين األسرة. ،كسائر العقود

إال أنو  ،إف أمكن ٞبلو ٧بمبل حسناك  قوؿ كىو ،أف الباحث يرل أف ذلك منها من قبيل االجتهاد بيد     
إذ ال يقصد العلماء بذلك أف عقد  ،الوىن. فليس ىناؾ أم التباس يف استعماؿ كلمة "عقد" ومنال ٱبل

 !كبل؟  ميثاقا غليظا ىناؾ من نفى كوف النكاح كىلّبٮبا. كغالنكاح كسائر العقود ا٤بدنية من بيع ك إجارة 
بل لقد  ،ت أبواب يف حقوؽ الزكجْب إال سعيا إُف ٙبقيق ىذا ا٤بيثاؽدى قً كما عي  ،فا١بميع متفقوف على ذلك

كما اٚبذت ىذه اإلجراءات إال  ،الزكجْب من األذل نظرا ٤با يلحق أحدى  ،النكاح حراما يف بعض ا٢باالت دَّ عي 
 . اغليظ االنكاح مثقاقلكوف 

 لثاني: النصوص الواردة في الحث على النكاح الشرعي.المطلب ا    
فكاف  ،ا كضوابط تدؿ على اعتناء الشريعة بوسن سي ت لو أي عى ضً لقد حثت الشريعة اإلسبلمية على الزكاج ككي 

جاءت يف القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة . ك ا٤بنهية شرعا األنكحة كل أنواع  الواجب على ا٤بسل  اجتنابى 

                                                           

( مأخوذ من قولو تعاُف: ﴿كإف أردمت استبداؿ زكج مكاف زكج ك آتيت  إحداىن قنهارا فبل تأخذكا منو شيئا أتأخذكنو ّٔتانا ك إٜبا ُ) 
 .ُِ-َِسورة النساء، اآلية:  مبينا. ككيف تأخذكنو كقد أفضى بعضك  إُف بعض  كأخذف منك  ميثاقا غليظا﴾

)القاىرة: الفتح لئلعبلـ  ُ،طسوعة الزواج والعالقة الزوجية في اإلسالـ والشرائع األخرى المقارنةمو (  زرار، ملكة يوسف، ِ) 
 .ُّٖـ(   ص: َََِ-ىػَُِْالعريب، 
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القدٲبة  ،كأظهرتو يف ثوب جديد مغاير ٤با ىو متعارؼ عليو يف ا١باىلية ،ترغب يف النكاحنصوص متضافرة 
مع  ،فحرص اإلسبلـ على أف يكوف النكاح أداة ٙبقق معُب الرضا بْب الزكجْب كأقربائهمامنها كا٤بعاصرة. 

 كمن ىذه النصوص قولو تعاُف: االستهداء بأكامر ا تعاُف يف كل مرحلة من مراحلو.
كىاللَّوي جىعىلى لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكىاجان ﴿و: كقول (ُ) ﴾كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ٥بىيٍ  أىٍزكىاجنا كىذيرّْيَّةن  ﴿

ةن كىرىزىقىكيٍ  ًمنى الهَّيّْبىاًت أىفىًباٍلبىاًطلً   (ِ).﴾يػيٍؤًمنيوفى كىبًًنٍعمىًت اللًَّو ىيٍ  يىٍكفيريكفى  كىجىعىلى لىكيٍ  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍ  بىًنْبى كىحىفىدى

 كزاجرا عن البغاء: ،كقاؿ تعاُف حاثا على الزكاج كالتحصن       

كىاللَّوي كىاًسعه  ًمٍن فىٍضًلوً كىأىٍنًكحيوا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍ  كىالصَّا٢ًبًْبى ًمٍن ًعبىادًكيٍ  كىًإمىاًئكيٍ  ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًه ي اللَّوي ﴿
ديكفى ًنكىاحان حىٌبَّ يػيٍغًنيػىهي ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىالًَّذينى يػىٍبتػىغيوفى اٍلًكتىابى  (ِّ)  عىًلي ه  ٩بَّا  كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى ال ٯبًى

اتًبيوىيٍ  ًإٍف عىًلٍمتيٍ  ًفيًهٍ  خىٍّبان كىآتيوىيٍ  ًمٍن مىا ًؿ اللًَّو الًَّذم آتىاكيٍ  كىال تيٍكرًىيوا فػىتػىيىاًتكيٍ  عىلىى مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍ  فىكى
نٍػيىا كىمىٍن ييٍكرًٍىهينَّ فىًإفَّ اللَّوى ًمٍن بػىٍعدً   (ّ) ﴾ ًإٍكرىاًىًهنَّ غىفيوره رىًحي ه اٍلًبغىاًء ًإٍف أىرىٍدفى ٙبىىصُّنان لًتىٍبتػىغيوا عىرىضى ا٢بٍىيىاًة الدُّ

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامنا كىالًَّذينى ﴿قولو تعاُف:  منهاك   (ْ).﴾يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعْبي

نىكيٍ  مىوىدَّةن كىرى  ﴿: قولوك  ٍٞبىةن ًإفَّ يف ذىًلكى كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكىاجان لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ
ياتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى   (ٓ).﴾آلى

فمنها ما ركاه عبد ا بن مسعود عن النيب صلى ا عليو كسل  أنو قاؿ"يا معشر  ،كأما األحاديث       
فمن َف يستهع فعليو بالصـو  ،الشباب من استهاع منك  الباءة فليتزكج فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج

  (ٔ)لو كجاء".فإنو 
                                                           

 .ّٖ( سورة الرعد، جزء من اآلية: ُ)
 .ِٕ( سورة  النحل، اآلية:ِ)
 .ّّ-ِّ( سورة النور، اآلية:ّ)
 .ْٕ( سورة الفرقاف، اآلية:ْ) 
 .ُِـ، اآلية: ( سورة الرك ٓ)
، باب الصـو ٤بن خاؼ على نفسو العزكبة، (ٔ)      .َُٓٗ، رق  ا٢بديث:ِٔ/ّالبخارم، ا٤برجع السابق. كتاب الصـو
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عن أيب ىريرة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  قاؿ: "ثبلثة حق على ا عوهن : ا٤بكاتب الذم         
 (ُ)كآّاىد يف سبيل ا". ،يريد األداء كالناكح يريد العفاؼ

دينو كخلقو كعن أيب حامت ا٤بزين قاؿ : قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  إذا جاءك  من ترضوف        
فأنكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض كفساد قالوا يا رسوؿ ا ! كإف كاف فيو ؟ قاؿ إذا جاءك  من 

  (ِ)ترضوف دينو كخلقو فأنكحوه ثبلث مرات".

فلما أخربكا  ،يف قوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسل  ٤بن سألوا عن عبادتو ،أنس رضي ا عنو كحديث        
أما كا إىن  ،ككذ ،فقاؿ: "أنت  الذين قلت  كذا ،جاء رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  إليه فتقالوىا...

فمن رغب عن سنٌب فليس  ،كأتزكج النساء ،كأصلى كأرقد ،كلكُب أصـو كأفهر ،كأتقاك  لو ،ألخشاك  
ابن  كعنلو تسع نسوة. ك  ،كاف يهوؼ على نسائو ىف ليلة كاحدة  ،أف النىب  عليو السبلـكعنو أيضا  (ّ)مُب".
 (ْ)فإف خّب ىذه األمة أكثرىا نساء. ،قاؿ: فتزكج ،قاؿ: قاؿ ُف ابن عباس: ىل تزكجت؟ قلت: ال ،جبّب

  

 

 

 

 

                                                           

ب د كا٤بكاتى باب ما جاء يف آّاىً ا٤بباركفورم، أبو العلي ٧بمد عبد الرٞبن.ٙبفة األحومذم بشرح جامع الَبمذم، أبواب ا١بهاد، ( ُ) 
 .َُٕٔرق  ا٢بديث:  ِٔٗ/ٓ )دار الفكر للهباعة كالنشر كالتوزيع(، ، إياى كعوف ا حكالناكً 

. قاؿ أبو َُٖٓ، رق  ا٢بديث: ّٓٗ/ّ، كتاب النكاح، باب إذا جاءك  من ترضوف دينو ك خلقو فزكجوه ،  سنن الترمذي ( ِ) 
  عليو كسل  غّب ىذا ا٢بديث.عيسى ىذا حديث حسن غريب ك أبو حامت ا٤بزين لو صحبة كال نعرؼ لو عن النيب صلى ا

      .َّٔٓ، رق  ا٢بديث:ِ/ٕالبخارم، ا٤برجع السابق. كتاب النكاح، باب الَبغيب يف النكاح،  (ّ) 
    .  َٗٔٓ، رق  ا٢بديث:ّ/ٕ ، كتاب النكاح، باب كثرة النساء،البخارم، ا٤برجع السابق( ْ) 
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 أقواؿ العلماء في الحكم التكليفي للنكاح. في المبحث الثاني:

 ُف مقصده األصلي.كالثاين يف حكمو بالنظر إ ،األكؿ يف تنوع حك  النكاح التكليفي ،كيشتمل على مهلبْب

 ا٤بهلب األكؿ: تنوع حك  النكاح التكليفي.

 ا٤بهلب الثاين: حك  النكاح بالنظر إُف مقصده األصلي.

 

 المطلب األوؿ: تنوع حكم النكاح التكليفي.

فمنه  من ذىبوا إُف كجوبو مستدلْب بقولو  ،اختلفت أقواؿ العلماء يف حك  الزكاج من حيث التكليف بو
فقالوا بوجوبو على كل من قدر عليو.  (ُ)﴾األيامى منك  كالصا٢بْب من عبادك  كإمائك  كأنكحوا﴿تعاُف:

فإنو  ،من استهاع منك  الباءة فليتزكج ،كاحتجو أيضا بظاىر قولو صلى ا عليو كسل : "يا معشر الشباب
   (ِ)كمن َف يستهع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء". ،كأحصن للفرج ،أغض للبصر

 ،تناسلوا ،توالدكا ،أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  قاؿ: "تزكجوا-من غّب كجو -يف السنن  كجاء      
 كاألمر للوجوب. ،ففي ا٢بديث أمر بالزكاج (ّ): "حٌب بالسقط".آيةفإين مباه بك  األم  يـو القيامة" كيف رك 

كإف َف ٯبد أىبتو يكسر  ،آخركف إُف استحبابو ٤بن تاقت نفسو إُف النكاح ككجد أىبتو أف يتزكج كذىب 
.  (ْ) شهوتو بالصـو

                                                           

 .ِّسورة النور، جزء من اآلية:  (ُ) 
 و.( سبق ٚبرٯبِ) 
 .ُٓ/ٔـ( ُٗٗٗ-ىػَُِْ)دار طيبة للنشر كالتوزيع،  ،ِ. طتفسير القرآف العظيم( ابن كثّب، إ٠باعيل بن عمر بن كثّب، ّ) 
، ) بّبكت: دار الفكر، تفسير الخازف المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل( ا٣بازف، عبلء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىي ، ْ) 

 .ِٕ/ٓـ(، ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
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فإف  ،فإف ا٤برأة الصا٢بة خّب متاع الدنيا ،كرد يف تفسّب ركح البياف: "كٱبتار للتزكج ا٤برأة ذات الدين        
كالتكلف بشغل الهبخ كالكنس كالفرش كتنظيف األكاين كهتيئة  ،ّٔا ٰبصل تفريغ القلب عن تدبّب ا٤بنزؿ

إذ لو تكفل  ،فإف اإلنساف لو َف يكن لو شهوة الوقاع لتعسر عليو العيش يف منزلو كحده ،أسباب ا٤بعيشة
فا٤برأة الصا٢بة ا٤بصلحة للمنزؿ معينة على  .ٔبميع أشغاؿ ا٤بنزؿ لضاعت أكثر أكقاتو كَف يتفرغ للعل  كالعمل

كلذلك قاؿ أبو  ،يشصات للعغّْ نػى كاختبلؿ ىذه األسباب شواغل كمشوشات للقلب كمي  ،الدين ّٔذا الهريق
 (ُ)سليماف الدراين: الزكجة الصا٢بة ليست من الدنيا فإهنا تفٌرغك لآلخرة".

كذكر اإلماـ النوكم أف الناس يف ذلك أربعة أقساـ: قس  تتوؽ إليو نفسو كٯبد ا٤بؤف فيستحب لو        
لو أيضا كىذا مأمور بالصـو  النكاح كقس  ال تتوؽ كال ٯبد ا٤بؤف فيكره لو كقس  تتوؽ كال ٯبد ا٤بؤف فيكره

لدفع التوقاف كقس  ٯبد ا٤بؤف كال تتوؽ نفسو فمذىب الشافعي كٝبهور الشافعية أف ترؾ النكاح ٥بذا التخلي 
للتحلي بالعبادة أفضل كال يقاؿ النكاح مكركه بل تركو أفضل كمذىب أيب حنيفة كبعض أصحاب مالك 

 (ِ)كالشافعي أف النكاح لو أفضل.

بأف ا تعاُف مدح  ٰبٓب بن زكريا عليهما الٌسبلـ  ،النكاح كترؾلبعض أفضلية االشتغاؿ بالعبادة كعلل ا      
ًئكىةي كىىيوى قىاًئ ه ييصىلّْي يف اٍلًمٍحرىاًب أىفَّ اللَّوى يػيبىشّْريؾى ﴿حيث قاؿ ،بعدـ إتياف النساء مع القدرة عليو فػىنىادىٍتوي اٍلمىبلى

قنا ًبكىًلمى  ا كىحىصيورنا كىنىًبيِّا ًمنى الصَّا٢ًبًْبى بًيىٍحٓبى ميصىدّْ  (ّ)﴾ةو ًمنى اللًَّو كىسىيّْدن

أما يف شريعتنا ففي  ،الباحث أنو ال مانع من أف يكوف األمر كذلك يف شريعتو عليو السبلـ كيرل       
ط ناىيك عن أنو صلى ا عليو كسل  حْب ٠بع أحد الرى ،خبلؼ بْب األصوليْب اعتبار شرع من قبلنا

ك أخربه بأنو أخشاى   ،هناه صلى ا عليو كسل  ،الثبلثة يقوؿ إنو سيقـو الليل كال يتزكج النساء ما داـ حيا
  بل أضاؼ قائبل: من رغب عن سنٍب فليس مِب.  ،ذلك يتزكج النساء كمع ،

                                                           

 .ُٖٖ/ِا٣بلويت، إ٠باعيل حقي بن مصهفى اإلستانبوِف، تفسّب ركح البياف،)دار إحياء الَباث العريب(،   (ُ) 
بّبكت:دار إحياء الَباث العريب(، . روح المعاني في تفسير القرآف العظيم والسبع المثاني. ٧بمود بن عبد ااأللوسي،  (ِ) 
ْ/ُّٗ-ُْٗ. 
 .ّٗسورة آؿ عمراف، اآلية:   (ّ) 
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النكاح كاشتغالو بأمر  : كٙبقيق ا٤بقاـ عندل أف من رأل من نفسو أف(ِ)العثماين(ُ)قاؿ العبلمة ٧بمد ثناء ا 
 ،ال ٲبنعو عن اإلكثار يف الذكر كاالنقهاع إُف الٌلو من غّبه كتعمّب األكقات بالهاعات ،األىل كالعياؿ

فالنكاح يف حقو أفضل من تركو. ككاف ىذا شأف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كسل  كالصحابة ككثّب من 
ف إف ،أفضل؛ فاف ٦باىدتو أشد كأكثر من ٦باىدة العزب األنبياء كالصا٢بْب من عباد الٌلو. ككيف ال يكوف

كمن أجل ذلك كاف خواص البشر أفضل من  ،القياـ على العبادة مع ا٤بوانع أكثر ثوابا منو مع عدـ ا٤بوانع
كمن رأل من نفسو ضعفا كرأل أف النكاح كاشتغالو بأمور  .كعوامه  أفضل من عوامه  ،خواص ا٤ببلئكة

من اإلكثار يف الذكر كاالنقهاع إُف الٌلو كتعمّب األكقات كال ٱباؼ من نفسو الوقوع يف األىل كالعياؿ ٲبنعو 
يا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍلًهكيٍ  أىٍمواليكيٍ  كىال أىٍكالديكيٍ  عىٍن ﴿الزىن فَبؾ النكاح يف حقو أفضل قاؿ الٌلو تعاُف 

قيٍل ًإٍف كافى آباؤيكيٍ  كىأىٍبناؤيكيٍ  ﴿كقاؿ الٌلو تعاُف  (ّ) ﴾ىي ي ا٣ٍباًسريكفى  ذًٍكًر اللًَّو كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذًلكى فىأيكلًئكى 
ا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍ  ًمنى كىًإٍخوانيكيٍ  كىأىٍزكاجيكيٍ  كىعىًشّبىتيكيٍ  كىأىٍمواؿه اقػٍتػىرىفػٍتيميوىا كىً٘بارىةه ٚبىٍشىٍوفى كىسادىىا كىمىساًكني تػىٍرضىٍوهنى 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىٌبَّ يىٍأيتى اللَّوي ًبأىٍمرًهً اللًَّو كىرىسيولًًو كى  ا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ ًمٍن ﴿كقاؿ الٌلو تعاُف   (ْ) ﴾ًجهادو يف سى يا أىيػُّهى
    (ٓ).﴾أىٍزكاًجكيٍ  كىأىٍكالدًكيٍ  عىديكِّا لىكيٍ  فىاٍحذىريكىي ٍ 

 

 المطلب الثاني: حكم النكاح بالنظر إلى مقصده األصلي.

ٯبدى  يعللوف كجوبو بالتوقاف مضافا إليو القدرة على اإلنفاؽ  ،ن تتبع ما ذكره العلماء من حك  الزكاجم
 ،الوقوع يف الفواحش فالزكاج يف حقو مندكب نى مً ما يعِب أنو إذا َف تكن للمرء شهوة كأى  ،ّبٮباكغكالسكُب 

                                                           

ق. بفاىن فت، كنشأ ّٔا، فحفظ القرآف ُُّْ( القاضي ٧بمد ثناء الٌلو العثماين ا٢بنفي ا٤بظهرم النقشبندم. كلد رٞبو ا ىف سنة ُ)
مث رجع  كعمره سبع سنْب كاشتغل بعده بأخذ العلـو النقلية كالعقلية فتبحر فيها مث ارٙبل إُف الدىلى فلـز العبلمة الشاه كٌُف الٌلو الدىلوم.

.  توىف ىف غرة الرجب سنة    ق.ُِِٓإُف كطنو ك أقاـ بو كأفُب عمره الشريف ىف نشر العلـو
 .َٔٓ/ٔـ( ،ََِْ-ىػُِْٓ)بّبكت: دار إحياء الَباث العريب،  ،التفسير المظهريا٤بظهرم، ٧بمد ثناء ا العثماين،   (ِ) 
 .ٗسورة ا٤بنافقوف، اآلية:  (ّ) 
 ِْسورة التوبة، اآلية:   (ْ) 
 .ُْسورة التغابن، اآلية:   (ٓ) 
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الباحث أف يف ذلك  كيرلالت. يسعو تركو كاالشتغاؿ ٗبا ىو أفضل منو حسب تفصيبلت ذكرت يف ا٤بهو 
ينبغي  كال .التناسل كالتكاثر كتعفيف النفس أماـ ا٤بغريات كىو ،إٮباال للمقصد العاـ كاألصلي للنكاح

صحيح أف طلب إفراغ الشهوة عن طريق زكاج  ،للمسل  أف يكوف قضاء الوطر ىو دافعو الوحيد إُف الزكاج
كلكن مع ذلك علينا أف نفه  أف  ،تار ما ٰببو ا تعاُفألنو بذلك ٘بنب السفاح كاخ ،شرعي عبادة أيضا

مث يسعى إُف طلب ٙبقيق بقية ا٤بقاصد التابعة من  ،ا٤بقصد األصلي ىو الذم ينبغي التعويل عليو بصفة أكرب
 قاؿ القاضي عياض:  ّبٮبا.كغقضاء الوطر كالسكوف 

الوطء شهوة ككذا يف حق من لو رغبة دكب يف حق كل من يرجى منو النسل كلو َف يكن لو يف ومن"ى      
يف نوع من االستمتاع بالنساء غّب الوطء .فاما من النسل لو كال أرب لو يف النساء كال يف االستمتاع فهذا 

نو مندكب أيضا لعمـو "ال رىبانية يف اإلسبلـ" إمباح يف حقو إذا علمت ا٤برأة بذلك كرضيت. كقد يقاؿ 
كن يف حديث سعد بن أيب كقاص عند الهرباين "إف ا أبدلنا بالرىبانية قاؿ ا٢بافظ َف أره ّٔذا اللفظ ل

 (ُ)ا٢بنيفية السمحة".

حيث أنو  ،كىو بذلك يؤكد أٮبية ا٢بفاظ على مقصد النسل ،العبارة من القاضي عياض جيدة كىذه      
ذلك  كما ،رء إُف الزكاجفتكثّب سواد األمة كاؼ يف أف يدفع ا٤ب ،َف يربط بْب استحباب الزكاج بالتوقاف إليو

فاختياره كرغبتو فيها  ،أم ال يعترب فيها حظو ،إال ألف ا٤بقاصد األصلية ىي الٍب ال حظ فيها للمكلف
بل إف تفريهو فيها موجب للحجر عليو. فيجب عليو حفظ نسلو التفاتا إُف بقاء عوضو يف عمارة  ،منعدمة

ال  كحٌب ،بأال يضع شهوتو حيث حـر ا ،األنسابك رعيا لو عن كضعو يف مضيعة اختبلط  ،ىذه الدار
 (ِ)يقع يف الفاحشة.

                                                           

. الهبعة األخّبة،  )مكتبة ك مهبعة نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارالشوكاين، ٧بمد بن علي،   (ُ) 
 .ُُٖ/ٔمصهفى البايب ا٢بليب ك أكالده( 

الدماـ: دار ابن القي  للنشر   ُ. طالموافقات القواعد األصولية عند اإلماـ الشاطبي من خالؿ كتابو( ا٤بريِب، ا١بيبلٌِف . ِ) 
 .ِٗٔـ.  ص: ََِِ-ىػُِّْكالتوزيع، 
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ا١بزئية تدفعنا إُف ا٢بديث عن قصد العبد من عبادتو األمور الدنيوية ا٤بباحة شرعا دكف سواىا  كىذه       
ذلك  كلو استغُب عن ،فغرضو من القياـ بالعبادة أف ٰبقق لنفسو ىواىا ا٤بباح فحسب ،من ا٤بقاصد األصلية

يذكركف ا٢بك  التكليفي  كى فكبلـ  بعض العلماء  ،تضمنت حكما شرعيا كلو٤با أقدـ على ىذه العبادة 
حٌب إنك تكاد تستنبط عدـ ا٢باجة إُف الزكاج إذا انعدـ التوقاف مع أمن الوقوع يف  ،للزكاج ينوه إُف ذلك

  (ُ)ٌب يغنيه  ا من فضلو".كا تعاُف إ٭با قاؿ: "كليستعفف الذين ال ٯبدكف نكاحا ح ،الفًب

كا٢باج الذم ٯبلب   ،ٯبوز للعبد القياـ بالعبادة مع نية ا٢بصوؿ على ما يعود عليو بنفع دنيوم ،نع       
 ،ذا آّاىد يف سبيل ا قد يهمع يف حصوؿ الغنائ ككمعو السلع ليبيعها يف ا٤بوس  مث يبتاع أخرل إُف بلده. 

ٕبيث إنو لو َف ٙبقق لو ا٤بقاصد األخرل ٤با ضاؽ  ،صد األصلي ىو العبادةكىذا كلو ال يضر ما داـ الق
ذلك يقوؿ اإلماـ   كيف ،بذلك ذرعا. لكن األكُف فهيا أف يفرد قصد العبادة عن قصد األمور األخرل

 الشاطيب رٞبو ا تعاُف:

كلذلك إذا غلب قصد الدنيا  ،ُف"غّب أنو ال ينازع يف أف إفراد قصد العبادة عن قصد األمور الدنيوية أك       
كيقع الَبجيح  ،فإف غلب قصد العبادة فا٢بك  لو ،فل  يعتد بالعبادة ،على قصد العبادة كاف ا٢بك  للغالب

يف ا٤بسائل ٕبسب ما يظهر للمجتهد...كأيضا ففي قصد امتثاؿ األمر القصد إُف ا٤بقصد األصلي من 
فليس لو ىذه  ،ٖببلؼ طلب ا٢بظ فقط ، ىذا القصدفهو بامتثاؿ األمر ملب للشارع يف ،حصوؿ النسل

 (ِ)ا٤بزية.

 

 

 

 
                                                           

 .ّّ(  سورة النور، اآلية:ُ) 
 بتصرؼ. ّٕٕ-ِّٕ/ِالشاطيب، مرجع سابق،      (ِ) 
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 مقاصد النكاح. في المبحث الثالث:

 ،كالنسبكعند تأمل ا٤بقاصد الشرعية ا٣باصة بالزكاج ٪بدىا تعود إُف مقصد اافظة على النسل        
كىذه ا٤بقاصد تنقس  إُف  ،ةكالتعارؼ كالتقارب بْب الناس بسبب ا٤بصاىر  ،كٙبقيق السكن النفسي كالركحي

 كىذا ما سيبينو الباحث يف ا٤بهلبْب التاليْب: ،أصلية ك أخرل تبعية

 ا٤بهلب األكؿ: يف ا٤بقاصد األصلية. 

 ا٤بهلب الثاين: يف ا٤بقاصد التابعة. 

 

 المطلب األوؿ: المقاصد األصلية.

قى النوع البشرم مصونا من لتتحقق عمارة األرض كيب ،التناسل ىو ا٤بقصد األصلي لتشريع النكاح 
بيد أف البعض اعَبضوا  ،ألف األدلة يف ذلك مستفيضة ،االنقراض. كىذا ا٤بقدار ال خبلؼ فيو بْب العلماء

إذ الكثرة  الشبيهة بغثاء  ،على كوف التناسل مقصدا أصليا للنكاح بأف تكثّب سواد األمة ليس مقصودا مهلقا
و كسل : "يوشك األم  أف تداعى عليك  كما تداعى األكلة إُف لقولو صلى ا علي ،السيل غّب مقصودة

قصعتها". فقاؿ قائل: كمن قلة ٫بن يومئذ؟ قاؿ: "بل أنت  يومئذ كثّب كلكن غثاء كغثاء السيل". كما رأكا أف 
كذلك يف قولو  ،عدـ ترتب حصوؿ النسل على الزكاج يف بعض ا٢باالت دليل على أنو ليس مقصدا أصليا

 على ىذين االعَباضْب بقولو: د/ حسن السيد حامدَأأجاب ك   (ُ).﴾عل من يشاء عقيماك ٯب﴿تعاُف: 

 كا١بواب على االعَباض الثاين:أف ا٢بك  مبناه على االحتياط كالغالب ال على النادر. 

كٯباب عن االعَباض األكؿ: بأف الزكاج موضوع للتناسل من أجل تكثّب نسل أمة سيدنا ٧بمد صلى ا 
ألف ا٤براد تكثّب  كال نسل  بأف تكثّب النسل مهلقنا غّب مقصود؛ ،كىذا يتحقق بكل ا٤بسلمْب ، عليو كسل

اآلخرة . ففي الدنيا ال تتحقق ا٤بباىاة  يف كفهو الذم يتحقق بو ا٤بباىاة قد يكوف يف الدنيا أ ،نسل ا٤بسلمْب
                                                           

 .َٓ( سورة الشورل، اآلية:ُ) 
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ناء الفرد كآّتمع؛ كلذلك نقوؿ: من أى  كىذا يرجع إُف مراعاة عوامل القوة يف ب ،إال بالكثرة القوية ا٤بؤمنة
 ،كما يَبتب عليو من حسن الَببية من الوالدين ،كال سبيل لوجوده إال بالنكاح ،مقاصد النكاح الولد الصاٌف

كما جاء يف ،فيتحقق بكل نسل حٌب السقط  ،أما يف اآلخرة كتكامل العبلقات السرية بْب اآلباء كاألبناء.
 (ُ)ٙبقيق التناسل للحفاظ على النوع البشرم. -مراعاة ىذا ا٤بقصد كمن أجل ركايات ا٢بديث؛

بل بالنسل  ،الباحث أف التباىي ال يكوف بكل نسل كما ذىب الدكتور حسن السيد حامد كيرل       
يعكر ذلك حديث التباىي  كال كحديث ا٢بوض خّب شاىد. ،ا٤بؤمن القوم العامل بشريعة ا كالذاب عنها

  ،ىذا على تقدير صحة ا٢بديث ،حك  ا٤بهيعْب يف وٰباسب يـو القيامة فه كالغّب مكلف ألنو  ،بالسقط
فإين مكاثر بك  األم   ،كعليك  بالسوداء الولود ،"ذركا ا٢بسناء العقي  كىذا نصو: ،كيف كا٢بديث موضوع

 (ِ).فيقاؿ لو: ادخل ا١بنة. فيقوؿ: حٌب يدخل كالدم معي" ،حٌب بالسقط ٧ببنهئا على باب ا١بنة

 المطلب الثاني: المقاصد التابعة.

كىي كثّبة غّب منحصرة من حيث العدد ٖببلؼ  ،ىي تلك ا٤بقاصد الٍب كضعت ٣بدمة ا٤بقصد األصلى
"ىي الٍب َف تكن كاجبة فهي منحصرة يف ٟبسة مقاصد على الراجح. كا٤بقاصد التابعة  ،ا٤بقاصد األصلية

ياـ ّٔا عموما، يف ٝبيع ا٤بكلفْب، بل ريكعي فيها حظ على كل مكلف يف نفسو، أك منوطة بالغّب الق
كما أف   ،ها مقاصد فردية كأخرل ٝباعيةكمن (ّ)."ا٤بكلف، كىي خادمة للمقاصد األصلية، كمكملة ٥با
 بعضها منفعتها دنيوية إُف جانب مقاصد تابعة أخركية.

                                                           

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْة با٤بدينة ا٤بنورة، . جامعة طيبمقاصد النكاح وآثارىا دراسة فقهية مقارنة( خهاب، حسن السيد حامد، ُ) 
ٙبقيق: دار ا٤بشكاة للبحث العلمي، بإشراؼ: أبو ٛبي  ياسر بن إبراىي .  إتحاؼ الخيرة المهرة.البوصّبم، أٞبد بن أيب بكر.  (ِ)
ين الولود، ـ(،كتاب النكاح، باب الَبغيب يف النكاح كا٢بث عليو سيما بذات الدُٗٗٗ-ىػَُِْ، )الرياض: دار الوطن للنشر، ُط

. ك ضٌعف اقق إسناده، كقاؿ األلباين: موضوع. َّٕٔ، رق  ا٢بديث: ٗ/ْكما جاء يف ا٤برأة ا٢بسناء العقي  ك ا٣بفيف ا٢باذ. 
رق   ٗٗٓ/ّـ(، ُِٗٗ-ىػُُِْ)الرياض: دار ا٤بعارؼ،  ُسلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة، ط)

 .ُُّْ(ا٢بديث: 
 .َِٕريِب، ا١بيبلٌِف . ا٤برجع السابق، ص:(  ا٤بّ)



 
76 

 

 فمن ىذه ا٤بقاصد:
 .حصوؿ ا٤بودة كالرٞبة كٙبقيق السكن كاألمن النفسيْب -
 تلبية ا٢باجة الغريزية على أسس مشركعة. -
 ا٢بصوؿ على الزرؽ كاليسار بعد اإلعسار.-

قاؿ علي بن أيب  ، (ُ)﴾ ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًه ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو كىاللَّوي كىاًسعه عىًلي ه  ﴿يف مثل قولو تعاُف:  كذلك
ًإٍف ﴿فقاؿ:  ،ككعدى  عليو الغُب ،كأمر بو األحرار كالعبيد ،عن ابن عباس: رغبه  ا يف التزكيج ،طلحة

 . "ثبلثة حق على ا عوهن " كذكر منه  ا٤بتزكج يريد العفاؼ.﴾ يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًه ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلوً 
-عيد عن س ،حدثنا عمر بن عبد الواحد ،حدثنا ٧بمود بن خالد األزرؽ ،كقاؿ ابن أيب حامت: حدثنا أيب

قاؿ: أطيعوا ا فيما أمرك  بو من  ،رضي ا عنو ،قاؿ: بلغِب أف أبا بكر الصديق-يعِب: ابن عبد العزيز 
 .﴾ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًه ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلوً  ﴿قاؿ:  ،ينجز لك   ما كعدك  من الغُب ،النكاح

  ﴾ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًه ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلوً ﴿ تعاُف: يقوؿ ا ،كعن ابن مسعود: التمسوا الغُب يف النكاح
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا  ،رضي ا عنو ،عن أيب ىريرة ،عن سعيد ا٤بقربم ،عن ٧بمد بن عجبلف ،كعن الليث

ازم يف كالغ ،كا٤بكاتب يريد األداء ،صلى ا عليو كسل : "ثبلثة حق على ا عوهن : الناكح يريد العفاؼ
 (ِ)سبيل ا".

 ٙبقيق السكن النفسي كا١بسمي كالركحي. -
 الديو.ولو ا٢بصوؿ على كلد صاٌف يدع-

 (ّ) أك كلد صاٌف يدعو لو". ،أك عل  ينتفع بو  ،"إذا مات اإلنساف انقهع عملو إال من ثبلثة : صدقة جارية 
تبتغي ّٔا كجو ا إال أجرت عليها "إنك لن تنفق نفقة ،حصوؿ األجر العظي  نتيجة القياـ ٕبقوؽ األىل-

 (ْ)حٌب ما ٘بعل يف يف امرأتك".

                                                           

 ِّ(  سورة النور، اآلية:ُ)
 (  ابن كثّب، مرجع سابق نفسو.ِ) 
    .ُُّٔ، حديث رق :ٗٔٔصحيح مسل  )ترقي  عبد الباقي(، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو. ص: (ّ)
 َْٗ/٤ّباؿ يف حقو، ا٤برجع السابق، كتاب الزكاة، باب إنفاؽ ا  (ْ)
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 امتثاؿ أمر ا تعاُف كرسولو صلى ا عليو كسل .-

 االستعانة بالنكاح يف التعفف ك صوف النفس من الوقوع فيما حـر ا تعاُف.-

 .حفظ آّتمع من الشر ك ٙبلل األخبلؽ كتفشي األمراض ا٤بعدية- 

٤با هنى عما عسى يفضي إُف السفاح ا٤بخل  وا اأٍلىيىامىى ًمٍنكيٍ  كىالصَّا٢ًبًْبى ًمٍن ًعبىادًكيٍ  كىًإمىاًئكيٍ ﴾﴿كىأىٍنًكحي 
بالنسب ا٤بقتضي لؤللفة كحسن الَببية كمزيد الشفقة ا٤بؤدية إُف بقاء النوع بعد الزجر عن مبالغة فيو عقبو 

 (ُ)بأمر النكاح ا٢بافظ لو.

بقاء اإلنساف. يقوؿ اإلماـ   على كجو سلي  فاف النكاح سبب للنسل الذم بوبقاء النوع اإلنساين-
 السرخسي رٞبو ا تعاُف:

كىذا التناسل عادة ال يكوف إال بْب  ،كبالتناسل يكوف ىذا البقاء ،"حك  ببقاء العاَف إُف قياـ الساعة      
ألف يف  ،طريق ذلك الوطء النكاحكال ٰبصل ذلك بينهما إال بالوطء. فجعل الشرع  ،الذكور كاإلناث

٤با باإلناث من بِب آدـ من  ،التغالب فسادا كيف اإلقداـ بغّب ملك اشتباه األنساب كىو سبب لضياع النسل
فتعْب ا٤بلك طريقا لو حٌب يعرؼ من يكوف منو الولد فيوجب  ،العجز عن التكسب كاإلنفاؽ على األكالد
 ،ما عليو أصل حاؿ اآلدمي من ا٢برية ال يثبت إال بهريق النكاحعليو نفقتو لئبل يضيع. كىذا ا٤بلك على 

 (ِ)فهذا معُب قولنا إنو تعلق بو البقاء ا٤بقدكر بو إُف كقتو.
 حفظ آّتمع من األمراض ا١بنسية ا٤بعدية.- 

فيه  الهاعوف كاألكجاع الٍب َف تكن مضت  فشاإال ٢بديث: "َف تظهر الفاحشة يف قـو قط حٌب يعلنوا ّٔا 
 (ّ)  أسبلفه ".يف
 تقوية األكاصر بْب القبائل كالشعوب ا٤بختلفة:-

                                                           

 .ُْٖالبيضاكم، تفسّب البضاكم،ص:  (ُ)
 .ُّٗ/ْالسرخسي، مرجع سابق،   (ِ) 
    .ِٕٕٗ، رق  ا٢بديث:ْْٔ-ْْٓ/ٕالبوصّبم، ا٤برجع السابق. كتاب الزىد، باب قصر األمل كاإلكثار من ذكر ا٤بوت  (ّ)
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رىمىكيٍ  ًعٍندى يىا أىيػُّهىا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍ  ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍ  شيعيوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإفَّ أىكٍ ﴿يقوؿ تعاُف:  
اًء بىشىران فىجىعىلىوي نىسىبان كىًصٍهران كىكىافى  ﴿و تعاُف:كقول  (ُ)﴾ ه خىًبّبه اللًَّو أىتٍػقىاكيٍ  ًإفَّ اللَّوى عىًلي كىىيوى الًَّذم خىلىقى ًمنى اٍلمى

 (ِ).﴾رىبُّكى قىًديران 
جاءت إُف الرسوؿ صلى ا عليو  كقد ،مثاؿ يف السنة قصة جويرية بنت ا٢بارث رضي ا عنها كخّب          

 بن ع  لو... فقاؿ ٥با:كالا حْب كقعت يف سه  ثابت بن قيس بن الشماس أكسل  تستعينو على كتابته
؟ قالت: كما ىو يا رسوؿ ا؟ قاؿ: أقضى كتابتك كأتزكجك. قالت: نع  "فهل لك يف خّبمن ذلك"

قاؿ: قد فعلت. قالت: كخرج ا٣برب إُف الناس أف رسوؿ ا صل ا عليو كالسل   تزكج جويرية  .يارسوؿ ا
: فلقد عائشة قالت .فأرسلوا ما بأيديه ! أصهار رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  :فقاؿ الناس ،ا٢بارثبنت 

 (ّ)فما أعل  امرأة أعظ  بركة على قومها منها". ،أعتق بتزكٯبو إياىا مائة أىل بيت من بِب ا٤بصهلق

كتوطيد أكاصر ابة  ،ناسذا يكوف النكاح عامبل مهما من عوامل تضييق ىوة ا٣ببلفات بْب الكىك       
كتقوية أكاصر القرَب كاألرحاـ ذلك أف من أسباب التفرقة الٍب تفرؽ بْب  ،كإزالة العداء كالنفور مع اآلخرين

ا١بهلة يغذكف ىذه البغضاء يف قلوب  كبعض .الناس كاألسر: البغضاء ك حب الذات كالرغبة يف التفاضل
  على أساس عنصرم ليساندكه ك يعاكنوه على الظل  كالهغياف ك يستدعيه ،أبنائه  ك إخواهن  ك عائبلهت 

 (ْ) كالباطل. يعلمه  التفرقة كالتفاضل بْب األسر كيقنعه  بأف أسرتو عريقة كأصيلة ك ذات ماض عظي ...

 كىي خادمة للمقصد األصلي للنسل. ،ألهنا كما سبق غّب منحصرة ،فتلك أمثلة للمقاصد التابعة

  
 

                                                           

 .ُْ( سورة ا٢بجرات، اآلية:ُ) 
 .ْٓ( سورة الفرقاف، اآلية: ِ) 
-ُّٔ/ٗصحيح ابن حباف، كتاب النكاح، باب ذكر اإلباحة لئلماـ أف ييزكّْج با٤بكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كيوتبت عليو. ( ّ)

 .َْٓٓ، رق  ا٢بديث:ِّٔ
، ، )جدة: دار البشّباإلسالـ والعنصرية و تفاضل القبائل و ذوي األلواف في ميزاف اإلسالـقارة، عبد العزيز عبد الرٞبن،   (ْ) 

 .ُٗٓـ( ص: ُٓٗٗ-ىػُُْٔ
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 النسل من جانب العدـ. حفظ :الثانيالفصل 
جانب  ننتقل إُف ا٢بديث عن حفظ الشريعة لو من ،بعد ا٢بديث عن حفظ النسل من جانب الوجود

قضاء مباشرا أك بالتسبب  ،بنهي الشارع عن اإلقداـ على كل ما من شأنو القضاء على النسل كذلك ،العدـ
ٗبراعاتو من ا١بانبْب. فبل يكفي ا٢بث على كالتوسل. كال يت  ا٢بفاظ على أم مقصد من مقاصد الشريعة إال 

 .إذا أنت تبنيو كغّبؾ يهدـ   *مٌب يبلغ البنياف ٛبامو       ،إٯباد الشيء مع اإلغفاؿ عما يزيلو ك يذىبو
كسر كضع العقوبات يف التشريع اإلسبلمي ىو ردع النفوس عن ا٤بساس بتلك  ا٤بقاصد الٍب ال تستقي  للناس 

 حياهت  إال ّٔا.
 :كىيالفصل على أربعة مباحث  ملكيشت

 ا٤ببحث األكؿ : النهي عن الرىبانية.
 ا٤ببحث الثاين :النهي عن الزنا  كالشذكذ ا١بنسي.

 ا٤ببحث الثالث : منع ا٢بمل.
 ا٤ببحث الرابع: ٙبرًن ا٣بصاء.
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 المبحث األوؿ: النهي عن الرىبانية.  

ت غريزة الشهوة بقصد تربية النفس كتصفيتها من شوائب يتناكؿ الباحث يف ىذا ا٤ببحث مسألة تتعلق بكب
بينما الذم جعل يف  ،ىذا منهج اختاره الناس ألنفسه  ،لتتهلع إُف السعادة األبدية ،ىذه ا٢بياة الفانية

زييّْنى لًلنَّاًس  ﴿ألنو تعاُف ىو القائل:  ،َف يأمرى  بذلك ،اإلنساف غريزة الشهوة ك خلق من كل نوع زكجْب
ًة كىاأٍلىنٍػعىاـً كىا٢بٍىٍرًث لشَّهىوىاًت ًمنى النّْسىاًء كىاٍلبىًنْبى كىاٍلقىنىاًطًّب اٍلميقىٍنهىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٣ٍبىٍيًل اٍلميسىوَّمى حيبُّ ا

هي حيٍسني اٍلمىآبً  نٍػيىا كىاللَّوي ًعٍندى اف أف ال ٲبنعو إفراغ ىذه فاقتضت رٞبتو تعاُف باإلنس( ُ)﴾ذىًلكى مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ
ك جعل الزكاج سبيبل  ،فاإلسبلـ حارب اإلباحية كالرىبانية معا ،إال أنو حدد طرؽ ككسائل ذلك ،الشهوة

 حكمها كًَفى  كمالقضاء الوطر ا٤بؤدم إُف التناسل الذم ال يستغِب عنو أم ٦بتمع بشرم. فما ىي الرىبانية؟ 
 ذلك يكوف يف ا٤بهالب اآلتية: كبيافغاؿ بالعبادة. اف القصد ىو االشتك وهنى الشارع عنها كل

 ا٤بهلب األكؿ: تعريف الرىبنة.

 ا٤بهلب الثاين: حك  الرىبنة.

 ا٤بهلب الثالث: سر النهي عن ترؾ النكاح كاالشتغاؿ بالرىبنة.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ُْ(  سورة آؿ عمراف، اآلية:ُ)
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 .المطلب األوؿ: تعريف الرىبنة

 و فرعاف:كفي

 الفرع األوؿ: تعريف الرىبنة في اللغة.

رَّؾ ٍىبان بالض  كبالفتًح كبالتحريكعىًل ى رىٍىبىةن كري رىًىبى كى  . كاالس : الرٍَّىىبى كيض  ،: خاؼى كريٍىبانان بالض  كٰبي
 : : التػَّعىبُّدي. كالرٍَّىبي هي. كالتػَّرىىُّبي بىوي: أخافىوي. كتػىرىىَّبىوي: تػىوىعَّدى بىوي كاٍستػىٍرىى : كاحدي ري كأٍرىى ىٍهزيكلىةي. كالراىبي

اًف ٍىبالنَّاقىةي ا٤ب
 ،النَّصارىل؛ كىو ا٤بتعبد يف صومعة من النصارل يتخلى عن أشغاؿ الدنيا كمبلذىا زاىدا فيها معتزال أىلها

 (ُ)الرىباف كاًحدان. يكوف كقدكالرٍُّىبىافي بالض   كا١بمع: رىىاًبْبي كرىىابًنىةه كرىٍىبانيوفى 

 الفرع الثاني: تعريف الرىبنة اصطالحا.

يف خلوة فردية تامة بقصد العبادة؛ غّب أف ىذه الكلمة  ،طريقة ا٤بعيشة ا٤بنعزلة عن الناسفا٤بقصود بالرىبانية: 
 (ِ)"رىبانية" أصبحت تستعمل كذلك للتدليل على ا٢بياة الديرية القائمة على أسس اجتماعية.

العاَف يف حٌب عرؼ ا١برجاين الراىبى بأنو:  ،،البعض إُف ٚبصيص الرىبنة بالديانة النصرانية كذىب       
إال أف بعض الباحثْب أثبت أنو َف تكن  (ّ)الدين ا٤بسيحي من الرياضة كاالنقهاع من ا٣بلق كالتوجو إُف ا٢بق.

ففي الديانات السابقة للمسيحية  ،النصرانية ىي الديانة الوحيدة الٍب انفردت بالدعوة إُف ا٤ببادئ النسكية
على درجات متفاكتة من القسوة البدنية! ك لكل  ،سكيةٝباعات ك طوائف كرست نفسها ٢بياة انعزالية أك ن

  (ْ)ذلك يف األدب ا٤بصرم القدًن. ككذلك شواىد يف كتابات الصْب القدٲبة كا٥بند كشعوب آسيا الغربية 

مع اعتزاؿ الناس كاستبداؿ ٭بط حياهت  ٕبياة  ،كحياة الرىبنة تتس  بهابع ا٤ببالغة يف العبادة كالرياضة       
ركنا من أركاف حياة الرىباف. فكانوا يَبىبوف  -كما ٠باه د.حكي  أمْب  –فكاف الفقر االختيارم التقشف. 

                                                           

 .ّٕٕ-ّٕٔ/ُ.  كا٤بعج  الوسيط.مادة رىب،  ٕٔ/ُ. باب الباء فصل الراء. مادة "رىب"، القاموس المحيط( فّبكز أبادم، ُ)
 .ّص: . الفصل األكؿ. مهبعة رمسيس با١بيزة.دراسات في تاريخ الرىبانية والديرية المصرية( أمْب، حكي . ِ)
 .ُُْباب الراء، ص: ا٤برجع السابق، ( ا١برجاينّ) 
 ( ا٤برجع السابق نفسو.ْ) 
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حٌب إف منه  من كاف  ،بالتخلي من أشغاؿ الدنيا كترؾ مبلذىا كالزىد فيها كالعزلة عن أىلها كتعهد مشاقها
   ٱبصي نفسو كيضع السلسلة يف عنقو كغّب ذلك من أنواع التعذيب.

 اني: حكم الرىبنة.المطلب الث
أبيح من مأكل ك مشرب للتفرغ بالعبادة ك ىجر الناس ليست  كماالرىبانية ٗبعُب العزكؼ عن النكاح      

ألف ا تعإُف كصف الذين ألزموا أنفسه  ترؾ ا٤بباحات بأهن  ابتدعوا يف الدين ما  ،من اإلسبلـ يف شيء
نىا عى ﴿قاؿ تعإُف:  ،يأمرى  بو ا يلى كىجىعىٍلنىا يف مثيَّ قػىفَّيػٍ نىاهي اإٍلً٪بًٍ نىا ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرًنىى كىآتػىيػٍ لىى آثىارًًىٍ  ًبريسيًلنىا كىقػىفَّيػٍ

نىاىىا عىلىٍيًهٍ  ًإالَّ اٍبًتغىاءى  تىبػٍ ا رىعىٍوىىا حىقَّ  ًرٍضوىاًف اللًَّو فىمى قػيليوًب الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي رىٍأفىةن كىرىٍٞبىةن كىرىٍىبىانًيَّةن ابٍػتىدىعيوىىا مىا كى
نىا الًَّذينى آمىنيوا ًمنػٍهيٍ  أىٍجرىىيٍ  كىكىًثّبه ًمنػٍهيٍ  فىاًسقيوفى   يقوؿ الدكتور عبد الكرًن ا٣بهيب: (ُ).﴾رًعىايىًتهىا فىآتػىيػٍ

 ،كألزموىا إياىا ،إشارة إُف أهنا ٩با فرضو أتباع ا٤بسيح على أنفسه  ،كىف كصف الرىبانية بأهنا مبتدعة      
َف تكن ٩با فرضو الٌلو عليه  .. فه  الذين ابتدعوا ىذه الرىبنة تقربا إُف الٌلو بالزىد ىف متاع ا٢بياة الدنيا كأهنا 

   (ِ) من ىذا ا٤بتاع الزائل. ،كاالستخفاؼ ٗبهالب النفس ،

 كال ،األنو تعإُف أعل  ٕبوائجنا ا٤بادية كا٤بعنوية من ،فا تعإُف َف يقرى  على ذلك رغ  حسن مقصدى      
 الح للبعض فيو منفعة.  كإفينهى تعإُف إال ما فيو ضرر 

قاؿ تعإُف:  ،ك هنى ا عباده أف ٰبرموا على أنفسه  ما أباحو ٥ب  كما حـر عليه  إتياف ما هنوا عنو      
بُّ اٍلميٍعتىًدينى )يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى ٙبيىرّْميوا طىيّْبىاًت مىا أىحىلَّ اللَّوي لىكيٍ  كىالى تػىعٍ ﴿ ( كىكيليوا ٩بَّا ٕٖتىديكا ًإفَّ اللَّوى الى ٰبًي

الن طىيّْبنا كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم أىنٍػتيٍ  ًبًو ميٍؤًمنيوفى   (ّ) .﴾رىزىقىكي ي اللَّوي حىبلى

ا أىٍىلى اٍلًكتىاًب يى ﴿ ،كما الرىبانية إال صورة من صور الغلو ا٤بذمـو شرعا ،الدين منهي عنو اتفاقا ويفكالغل      
كيف ىذا النهي اعتبار للمسلمْب؛ ألهن  أكُف باالنتهاء عن الغلو بأف دينه  دين  (ْ)﴾الى تػىٍغليوا يف ًديًنكي ٍ 

                                                           

 .ِٕسورة ا٢بديد، اآلية:  (ُ) 
 .ّٕٗ/ُْ. القاىرة: دار الفكر العريب. التفسير القرآني للقرآفا٣بهيب، عبد الكرًن.   (ِ) 
 .ٖٖ-ٕٖسورة ا٤بائدة، اآلية:   (ّ) 
 .ُُٕسورة النساء، اآلية:  (ْ) 
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العبادة كعن ترؾ الهيبات كعن الرىبانية كا٣بصاء  ويفنهي عن الغلالالرٞبة كاليسر. كاألحاديث الصحيحة يف 
 (ُ)مبينة ٥بذه اآليات.

ك ٙبث  ،سنة ا٤بصهفى صلى ا عليو كسل  قدر ال بأس بو من األحاديث الٍب تنهى عن الرىبانية كيف     
 على الزكاج.

عن عائشة رضي ا عنها قالت: دخلت امرأة عثماف بن مظعوف كا٠بها خولة بنت حكي  على       
ـو النهار فدخل النيب عائشة كىي بذة ا٥بيئة فسألتها عائشة: ما شأنك؟ فقالت: زكجي يقـو الليل كيص

عثماف بن مظعوف فقاؿ "يا  كسل فذكرت عائشة ذلك لو فلقي النيب صلى ا عليو  كسل صلى ا عليو 
     (ِ)عثماف إف الرىبانية َف تكتب علينا أما لك يف أسوة حسنة ! فوا إين ألخشاك   كأحفظك  ٢بدكده".

 (ْ)سياحة يف اإلسبلـ". كالتبتل  كالرىبانية  كال(ّ)خزاـ كالعن طاككس مرفوعا بلفظ :"ال زماـ       

عن سعد بن أيب كقاص رضي ا عنو: "إف ا أبدلنا بالرىبانية ا٢بنيفية السمحة"  كعن بن عباس رفعو       
تبتل كفعل النصارل.   كالأم ال انقهاع عن النكاح  ُب ال صركرة يف اإلسبلـ:كمع"ال صركرة يف اإلسبلـ". 

 ،سعد بن أيب كقاص أيضا يقوؿ: أراد عثماف بن مظعوف أف يتبٌتل كعن  (ٓ.)ركرة أيضا: الذم َف ٰبجكالص
                                                           

 .ُِٔ/ُُـ.(َُٗٗا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب،  )تفسير المنار(. تفسير القرآف الحكيم(   ٧بمد رشيد بن علي رضا. ُ) 
 .ٗحديث رق : ُٖٓ/ُصحيح بن حباف بَبتيب ابن بلباف.   (  ِ)
عند بلوغه  هناية العبادة عند ا إشارة إُف ما كاف يفعلو بعض أىل الكتاب يف الزمن األكؿ من زٌمه  أنوفه  كخزمه  تراقيه     (ّ)

عل يف عنق البعّب أك عل يف  كحظر  ىذا على أمتو كأصل الزماـ ا٢ببل من األدـ ٯبي يف رأسو ك ا٣بزاـ ٝبع خزامة كىي حلقة من شعر ٘بي
ٕبيث ال يشهد ٝبعة كال أنف البعّب. كالرىبانية لزـك الصوامع كترؾ أكل اللح  كالسياحة ا٣بركج إُف أطراؼ الببلد كالتفرد من الناس 

، ٧بمد بن القاس .الزاىر يف معاين كلمات الناس، ٙبقيق: الدكتور حامت صاٌف الضامن. مؤسسة الرسالة، األنباريٰبضر ٝباعة. أنظر:)
 (. ّْٔ/ِ ُـ، طُِٗٗ-ىػُُِْ

ا إسناد رجالو ثقات ، كىو مرسل . كقد . الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع. قاؿ األلباين: كىذالسلسلة الصحيحةاأللباين،   (ْ) 
عزاه يف " ا١بامع الصغّب " لعبد الرزاؽ عن طاككس مرسبل . كغالب الظن أنو عنده من طريق ابن جريج بو ، كبا١بملة فا٢بديث ّٔذه 

 .ّٕٖ/ْ،الشواىد صحيح عندم
العسقبلين،  .ِْٔٗ، رق  ا٢بديث:ُُٖ/ّ ة،البوصّبم، ا٤برجع السابق. كتاب ا٢بج، باب يف الصركرة ك فسخ ا٢بج إُف العمر  (ٓ) 

 .ُُُ/ٗ ، فتح البارم .أٞبد بن علي
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عن ابن عباس: أف النىب صلى ا  (ُ)فنهاه رسوؿ  ا صلى ا عليو كسل . كلو أجاز لو ذلك الختصينا.
 (ِ)عليو كسل  هنى أف يقاؿ للمسل  صركرة.

منه :  ،د من ا٤بتعبدين خرجوا إُف ظاىر الكوفة كبنوا مسجدا يتعبدكف فيوكقد كاف يف زمن ابن مسعو        
فخرج إليه  ابن مسعود كردى  على الكوفة كىدـ مسجدى  كقاؿ: إما أف  ،كمفضل العجلي ،عمرك بن ىتبة

 (ّ)تكونوا أىدل من أصحاب ٧بمد أك تكونوا متمسكْب بذنب الضبللة.

يف مثل  كذلك ،نصوص ظاىرىا األمر بالتبتل ك أخرل تنهى عنو كلسائل أف يسأؿ كجو التوفيق بْب      
كاألحاديث القاضية با٤بنع. فبل تعارض بْب ىذه (ْ).﴾كىاذٍكيًر اٍس ى رىبّْكى كىتػىبىتٍَّل إًلىٍيًو تػىٍبًتيبلن ﴿قولو تعإُف: 

هي تعلق بالتبتل كالن ،إذ األمر متعلقو التبتل ا٤بشركع الختبلؼ متعلق كل من األمر كالنهي. كذلك ،النصوص
 قاؿ ا٤بظهرم: نوع مسموح بو كآخر غّب مسموح بو. ،فالرىبنة نوعاف ،ا٤بمنوع

كالنكاح   ،"ا٤براد أنو صلى الٌلو عليو كسل  هنى عن ترؾ األمور ا٤بباحة اٌلٍب ال مثوبة عند الٌلو يف تركها      
: ُفامن النصارل تفعلها. قاؿ الٌلو تع كما كانت الرىباف  ،كالنـو على الفراش كأكل اللح  كالكبلـ مع الناس

نٍػيىا خىاًلصىةن يػىٍوـى قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اللًَّو الًٍَّب أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالهَّيّْبىاًت ًمنى الرٍّْزًؽ قيٍل ًىيى لًلًَّذينى آمىنيوا يف ﴿  ا٢بٍىيىاًة الدُّ
كقد  ،فا٤بمنوع ىو الرىبانية ا٤ببتدعة دكف الرىبانية ا٤بشركعة (ٓ)﴾ٍعلىميوفى اٍلًقيىامىًة كىذىًلكى نػيفىصّْلي اآٍليىاًت لًقىٍوـو يػى 

                                                           

،)دار ابن عفاف ُ.ٙبقيق: أيب إسحاؽ ا٢بويِب. طالديباج على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطي، عبد الرٞبن بن أيب بكر.   (ُ) 
 .َُ/ْـ.(، ُٔٗٗ-ىػُُْٔللهباعة النشر، 

لعبلء الدين علي بن عثماف ا٤بارديِب الشهّب بابن  السنن الكبرى وفي ذيلو: الجوىر النقي البيهقي،أٞبد بن ا٢بسْب بن علي.  (ِ)
 .ُٓٔ/ٓىػ(، ُّْْ)حيدر آباد: ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية با٥بند،ُالَبكماين. ط

دماـ:دار ابن ا١بوزم، ، ٙبقيق: أبومعاذ طارؽ بن عوض ا بن ٧بمد.) الفتح الباري(  ابن رجب،عبد الرٞبن ابن شهاب الدين. ّ)
 .َُِ/ُ( ِىػ طُِِْ

 .ٖسورة ا٤بزمل، اآلية: (ْ) 
 .ِّسورة األعراؼ، اآلية:  (ٓ) 
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كالٌلو  ،هن  رىباف بالليل ليوث بالنهارإصحاب رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كسل  أكقع يف ا٢بديث يف مدح 
 (ُ)عل ".أ

نقهاع إُف ا بإخبلص العبادة؛  فالتبتل ا٤بأمور بو: اال ،فمتعلق األمر غّب متعلق النهي؛ فبل يتناقضاف       
ةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كى ﴿ُف: اكما قاؿ تع ذىًلكى ًديني كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اللَّوى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدّْينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلى

لكن عند  ،اح كالَبىيب يف الصوامعكالتبتل ا٤بنهي عنو: ىو سلوؾ مسلك النصارل يف ترؾ النك (ِ).﴾اٍلقىيّْمىةً 
  (ّ) يفر بدينو من الفًب. ،فساد الزماف يكوف خّب ماؿ ا٤بسل  غنما يتبع ّٔا شغف ا١بباؿ كمواقع القهر

 ،كالبعد عن التنهع يف الدين ،األخذ باليسر كالسماحة ،فالنصوص السابقة داعية إُف األخذ كالتوسط      
كدكاعي الفهرة السليمة السوية  ،كمراعاة متهلبات ا٢بياة ،للنفس البشرية كعن األخذ ٗبشاؽ األعماؿ ا٤بضنية

  (ْ) صرٌح القرآف بأهنا مبتدعة. كقد ،من إيفاء حق الركح كا١بسد. كفيها دليل على حرمة الرىبانية
 

 المطلب الثالث: سر النهي عن ترؾ النكاح واالشتغاؿ بالرىبنة.  

يشارؾ الناس يف ٮبومه   ،ة يدعو إُف أف تكوف حياة ا٤برء مثمرةإف اإلسبلـ بتعاليمو السمح         
 ،اف بو خصاصة. يتكافل مع من يعيش معه ك كلوبل كيؤثرى  على نفسو  ،يهت  بأمورى  ،مومه كغ

فقد قاؿ صلى ا عليو كسل : "ا٤بؤمن الذم  ،بذلك تظهر قدرة ا٤برء على الصرب كالتحمل كسعة الصدر
 (ٓ)ى أذاى  أعظ  أجرا من ا٤بؤمن الذم ال ٱبالط الناس كال يصرب على أذاى ".ٱبالط الناس كيصرب عل

نبيو صلى ا عليو كسل  كالتهرب من  كسنةُف اكالَبىب كاالنعزاؿ نوع من ا٣بركج على أحكاـ ا تع

                                                           

 .َٗٓ/ٔ ،  ٧بمد ثناء ا العثماين، ا٤برجع السابق،ا٤بظهرم   (ُ) 
 .ٓ( سورة البينة، اآلية:ِ) 
شاـ ٠بّب البخارم.)الرياض: دار عاَف الكتب، . ٙبقيق: ىألحكاـ القرآف الجامع( القرطيب، ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر. ّ) 

 ْٓ-ْْ/ُٗـ(، ََِّ-ىػُِّْ
 ُٔ/ٕ( كىبة بن مصهفى الزحيلي، التفسّب ا٤بنّب.ْ) 
 .َِّْرق  ا٢بديث: ُّّٖ/ِ، كتاب الفًب، باب الصرب على الببلء، سنن ابن ماجو( ٓ)
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ة ا اف بنية عبادك وكمن يقـو ّٔا لو اختار الناس الَبىب كل ،فما أكثر التكاليف الشرعية ،ا٤بسؤكليات
 يقوؿ الشيخ الشعراكم رٞبو ا تعإُف: ،؟ُفاتع

رًـ آّتمع من مشاركة اإلنساف فقاؿ صلى ا عليو كسل : "ال رىبانية يف       "حرَـّ اإلسبلـ الرىبانية الٍب ٙبى
ل كمن ىنا كاف العم ،اإلسبلـ" ألنو اعترب كل حركة مقصودو منها صاٌفي آّتمع كلو حركةن إٲبانية عبادية

   (ُ)عبادة".

٤باذا يعاب على من ترىب ليتعبد أك ليتعل  ك ٯباىد يف سبيل ا؟ أليس يستحق  ،قد يقوؿ قائل        
موا لنا كما ىائبل من ا٤بعارؼ يف كقد  من علماء أجبلء عاشوا حياة العزكبة ككا٤بدح كالتقدير ّٔذا الصنيع؟ 

ه  تركوا النكاح كبعض٥ب  الوقت فتفرغوا للعل  دراسة ك تأليفا؟  رى فػَّ شٌب آّاالت؟ أليس تركه  للزكاج ىو ما كى 
كلكن بعض الَبيث كتتبع مقاصد الشارع من  ،كؿ كىلة حجة مقنعةكالتساؤالت تبد ،فسدكا الثغور ببل أجور

 تشريع الزكاج يزكؿ الضباب ليظهر ا٢بق الذم ٯبب ا٤بصّب إليو.

كأتباعه   ،عليو كسل  الٍب سار عليها أصحابو الكراـ ل من رغب عن سنة نيب الرٞبة صلى اكك      
من فعل ذلك استحق الذـ الختياره طريقا َف يبعث بو نبينا صلى  ،كأتباع تابعيه  رضواف ا عليه  أٝبعْب

 ُف:اقاؿ مشس الدين الذىيب رٞبو ا تع ،ا عليو كسل 

كيفوتو خّب كثّب  ،يندـ كيَبىب كيسوء مزاجو ،لنبويةنفسو يف تعبده كأكراده بالسنة ا(ِ)"ككل من َف يزـٌ       
كما زاؿ صلى ا عليو كسل  معلما  ،ا٢بريص على نفعه  ،من متابعة سنة نبيو الرؤكؼ الرحي  با٤بؤمنْب

كهنى عن  ،فنهى عن سرد الصـو ،كآمرا ّٔجر التبتل كالرىبانية الٍب َف يبعث ّٔا ،لؤلمة أفضل األعماؿ
كهنى عن ترؾ اللح  إُف غّب  ،كهنى عن العزبة للمستهيع ،كثر الليل إال يف العشر األخّبكعن قياـ أ ،الوصاؿ

 ذلك من األكامر كالنواىي.

                                                           

 .ّْٖٗ/ُٔ. تفسير الشعراويالشعراكم، ٧بمد متوِف.   (ُ) 
ـي ما زيَّ بو كا١بمع أىزًمَّةه.( زىَّ الشِ)  يءى يػىزيمُّو زىٌمان فانٍػزىَّ شده كالزّْما
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ا٤بتجاكز ٥با مفضوؿ  ،كالعابد العاَف باآلثار امدية ،فالعابد ببل معرفة لكثّب من ذلك معذكر مأجور     
 (ُ)مغركر".

تعليل بعض العلماء عدـ زكاجه  بإيثارى   ،ك٩با زاد الهْب بلة ،لماءاغَب البعض بعزكبة بعض الع كلقد       
دة. وغهر ذلك جليا يف كتاب: "العلماء العزاب الذين آثركا العل  على الزكاج"لعبد الفتاح أبكيظ ،العل  عليو

 فقد قاؿ فيو:

شدائد يف حياة اإلنساف السهل أف ندرؾ أف التبتل كاالنقهاع عن الزكاج اختيارا: شدة من أكرب ال كمن"      
ك يتحٌمل معها مشاؽ العزكبة يف شؤكف الهعاـ كالشراب  ،كالسكوف النفسي ،يفقد ّٔا األنس الركحي ،العاَف

 ،ا٤برأة كحناهنا عند نزكؿ األمراض كاألسقاـ عليو رعايةك ٰبـر بسببها من  ،كالنظافة كخدمة البيت كا٤بسكن
ال يتحٌملها إال من رأل الصرب  ،مشاؽ متعاظمة ،شدائد مَباكمة كىذه ،كيف حلوؿ الشيخوخة كمتاعبها لديو

على ما يراه لو ألٌذ  ،فآثر ما يراه لو أغن  كأعظ  ،عليها أىوف عليو من فقد االزدياد من العل  ك ٙبصيلو كبثٌو
 (ِ)من أساطْب العل  الكبار". كى  ،كشأف العزٌاب الذين سأذكر أخبار طائفة منه   ،ع كإن

فما منع عبلنا  ،إذ للعزكبة دكاع كمبلبسات ٨بتلفة ،أىن لنا معرفة األسباب ا٤بفضية إُف عزكبته لكن       
تعددت األسباب كالنتيجة كاحدة. كعلى فرض صحة عزكبته   ،من الزكاج ال يكوف سببا يف عدـ زكاج فبلف

ت باالستقراء كجود جهابذة فقد ثب ،فهل ى  أفضل ٩بن ٝبعوا بْب العياؿ كالعل ؟ كبل ،إليثارى  العل  كنشره
ذكر الشيخ بكر أبو زيد ٝبعا كثّبا منه  يف كتابو "النظائر". مثل: ا٢بسن بن  ،من العلماء كانوا متزكجْب

                                                           

ـ.(. ُِٖٗ-ىػَُِْ) بّبكت:مؤسسة الرسالة،  ِ. طسير أعالـ النبالءالذىيب، مشس الدين ٧بمد بن أٞبد بن عثماف.  (ُ) 
ّ/ٖٓ-ٖٔ. 
-ىػَُِْ   ُلزكاج. بّبكت: مكتب ا٤بهبوعات اإلسبلمية.طالعلماء العزاب الذين آثركا العل  على ا غدة، عبد الفتاح. ( أبوِ) 

 .ٗ-ٖـ.(. ص:ُِٖٗ
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كا٤ببارؾ بن ( ّ)،كٞباد بن سلمة ابن دينار (ِ)،كسويد بن غفلة ابن عوسجة بن عامر (ُ) ،علي بن أيب طالب
 (ْ) كامل.

                                                           

ا٢بسن بن علي بن أيب طالب ابن عبدا٤بهلب بن ىاش  بن عبد مناؼ، االماـ السيد، رٰبانة رسوؿ ا صلى ا عليو كسل   (ُ) 
شعباف سنة ثبلث من ا٥بجرة. كقيل: يف نصف  كسبهو، كسيد شباب أىل ا١بنة، أبو ٧بمد القرشي ا٥بامشي ا٤بدين الشهيد.مولده يف

 كقد كاف ىذا االماـ سيدا، كسيما، ٝبيبل، عاقبل، رزينا، جوادا، ٩بدحا، خّبا، دينا، كرعا، ٧بتشما، كبّب الشأف. رمضاهنا.
 ْب امرأة.ككاف منكحا، مهبلقا، تزكج ٫بوا من سبعْب امرأة، كقلما كاف يفارقو أربع ضرائر.قاؿ ا٤بدائِب: أحصن ا٢بسن تسع

عن جعفر الصادؽ، أف عليا قاؿ: يا أىل الكوفة ! ال تزكجوا ا٢بسن، فإنو مهبلؽ، فقاؿ رجل: كا لنزكجنو، فما رضي أمسك، كما كره 
عاش ا٢بسن سبعا كأربعْب سنة. قاؿ الواقدم، كسعيد بن عفّب، كخليفة: مات سنة تسع كأربعْب. كقاؿ ا٤بدائِب، كالغبليب، كالزبّب،  طلق.

 ابن الكليب، كغّبى : مات سنة ٟبسْب، كزاد بعضه : يف ربيع االكؿ. كقاؿ البخارم: سنة إحدل كٟبسْب.ك 
كبنوه ى : ا٢بسن، كزيد، كطلحة، كالقاس ، كأبو بكر، كعبد ا، فقتلوا بكرببلء مع عمه  الشهيد. كعمرك، كعبد الرٞبن، كا٢بسْب، 

-ِْٓ/ّ،سير أعالـ النبالءكالد السيد ا٢بسن. كَف يعقب منه  سول ا٢بسن كزيد.) ك٧بمد، كيعقوب، كإ٠باعيل، فهؤالء الذكور من أ
 باختصار (. ِٕٗ

(  سويد بن غفلة ابن عوسجة بن عامر، اإلماـ، القدكة، أبو أميد ا١بعفي الكويف.قيل: لو صحبة، كَف يصح، بل أسل  يف حياة النيب ِ)  
 ّبموؾ.صلى ا عليو كسل ، ك٠بع كتابو إليه ، كشهد ال

بلغ سويد بن غفلة عشرين كمئة سنة، َف ير ٧بتبيا قط، كال متساندا، كأصاب بكرا، يعِب يف العاـ الذم تويف فيو.كقاؿ عاص  بن كليب: 
تزكج سويد بن غفلة بكرا كىو ابن مئة كست عشرة سنة.قاؿ أبو عبيد، ك٧بمد بن عبد ا بن ٭بّب، كىاركف بن حامت: مات سويد سنة 

  باختصار. ِٕ-ٗٔ/ْنْب.كقاؿ أبو حفص الفبلس: مات سنة اثنتْب كٜبانْب. سّب أعبلـ النببلء، إحدل كٜبا
(  ٞباد بن سلمة ابن دينار، اإلماـ القدكة، شيخ اإلسبلـ، أبوسلمة البصرم، النحوم، البزاز، ا٣برقي، البهائِب، موُف آؿ ربيعة بن ّ)  

 ، كَف ينحط حديثو عن رتبة ا٢بسن، كمسل  ركل لو يف االصوؿ، عن ثابت، كٞبيد، مالك، كابن أخت ٞبيد الهويل. ٕبر من ٕبور العل
 لكونو حبّبا ّٔما. أف ٞباد بن سلمة تزكج سبعْب امرأة، كَف يولد لو كلد.

 مات ٞباد بن سلمة، كقد أتى عليو ست كسبعوف سنة.قلت: فعلى ىذا يكوف مولده يف حياة أنس بن مالك.كقاؿ أبو ا٢بسن ا٤بدائِب:
مات ٞباد بن سلمة يـو الثبلثاء، يف ذم ا٢بجة، سنة سبع كستْب كمئة، كصلى عليو إسحاؽ بن سليماف.  سّب أعبلـ 

  باختصار. ُْٓ-ْْْ/ٕالنببلء،
(  ا٤ببارؾ بن كامل ابن ايب غالب البغدادم كيعرؼ ابوه با٣بفاؼ ابو بكر ا٤بفيد كلد سنة ٟبس كتسعْب كاكؿ ٠باعو يف سنة ست ْ)  

 ئة كقرأ القرآف بالقراآت ك٠بع ابا القاس  بن بياف كابا علي بن نبهاف كابا الغنائ  النرسي كخلقا كثّبا كما زاؿ يسمع العاِف كالنازؿكٟبسما
كيتبع االشياخ يف الزكايا كيقل السماعات فلو قيل إنو ٠بع من ثبلثة آالؼ شيخ ٤با رد القائل. كجالس ا٢بفاظ ككتب ٖبهو الكثّب 

معرفة ا٤بشايخ كمقدار ما ٠بعوا كاإلجازات لكثرة دربتو يف ذلك، ككاف قد صحب ىزارسب ك٧بمودا األصبهاين كغّبٮبا ٩بن  كانتهبت إليو
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 بل كما قاؿ الشيخ بكر أبو زيد: ،هن  آثركا العل  على النكاحإال يقاؿ فالعلماء الذين َف يتزكجوا 

أك عارض ال استهاعة  ،كك  من سبب قاىر ال خيار فيو ،"إف األسباب متكاثرة كالعوارض متواردة      
 ك ٲبكن تكييف بعض األسباب على ما يلي: ،معو

 ُف ال ٲبكنو ا١بماع.اهما ا تعككاف إبراىي  بن أيب ٰبٓب شيخ الشافعي رٞب ،أف يكوف حصورا  (ُ

كىناد بن  ،شر ا٢بايفكبكابن أدى  ك حسْب ا١بعفي  ،لك بن دينار ك ابن ٪بيحكماغلبة التنسك عليو. (ِ
 كَف يتزكجوا. ،فاقت شهرهت  يف التعبد ،السرم

 بأف يكوف مقبل معدما. ،اإلمبلؽ ك ضيق ا٢باؿ (ّ

 ا٤برض كالزمانة. (ْ

 لك سببا.  من كصف خلقي أك خلقي كاف يف ذكك (ٓ

 الكفاءة يف النكاح. فرب عاَف حفظة من ا٤بواِف يعيش يف كسط العرب فبل ٯبد من يقرنو بزكج. (ٔ

 ك  من قاعد بو حظو طارؽ لؤلبواب فاستحكمت مغلقة أمامو. (ٕ

 ك  مريد للزكاج حٌب إذا كاد أف يت  حصلت نفرة كاختبلؼ. (ٖ

 لى زكج فتويف قبل الدخوؿ ّٔا.من إنساف عقد لو ع -شواىد ا٤بعاصرة كيف  رأينا يف السّب كك (ٗ

 وا أف يزكجوه فيقَبش ٧بارمه .بى كأى  ،نفر منو الناس ،كشهرتو ببدعتو ،قد يكوف لفساد ٫بلتو (َُ

                                                                                                                                                                                                    

يعِب ّٔذا الشأف فانتهى األمر يف ذلك إليو إال أنو كاف قليل التحقيق فيما ينقل من السماعات، ٦بازفة منو لكونو يأخذ عن ذلك ٜبنا 
 ككاف كثّب التزكج كاألكالد. كتويف يف ٝبادل األكُف من ىذه السنة ،كدفن بالشونيزية.ككاف فقّبا إُف ما يأخذ 

. دراسة ك ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عها ك مصهفى عبد . المنتظم في تاريخ الملوؾ واألمم)ابن ا١بوزم، عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد
 (.َٕ/ُٖـ(،ُِٗٗ-ىػُُِْبّبكت: دار الكتب العلمية،  ُالقادر عها. ط
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َف يفصح ا٤بخرب عن السبب كال يستهيع الناظر أف يستظهره من  ،٩بن ذكر خرب عدـ تزكٯبه  ثّبكك (ُُ
 (ُ)ٙبمل التعليل بالظنوف". كال ،ترٝبتو فهذه تركل كتهول

ففي  ،ضرر كال ضرار يف اإلسبلـ كال ،ألهنا تلحق با٤برء أضرارا صحية ،أسرار النهي عن الرىبنة كمن       
 ،أمس ،طالب باحثوف علميوف أسَباليوف متخصصوف يف السرطاف ،مهالبة تبدك ظاىريا غريبة من نوعها

أم أخهار إضافية ٧بتملة الكنيسة الكاثوليكية بأف تدفع مقابل للراىبات ألخذ حبوب منع ا٢بمل ٣بفض 
يف ضوء إحجامهن عن الزكاج ال٬براطهن يف سلك الرىبنة. كيشّب ا٣برباء إُف أف  ،إلصابتهن بالسرطاف

خاصة أنو من الثابت علميا ازدياد خهر السرطانات  ،يدفعن ٜبنا باىظا للتبتلراىبة يف أ٫باء العاَف  َْٕٗٗ
بفعل  ،يرضعن كالينجنب أ كالالنساء البليت ال ٰبملن أالنسائية كسرطانات الثدم كا٤ببيض كالرح  بْب 

 اختبلؼ اإلفرازات ا٥برمونية. 

الباحثة ا٤بتخصصة يف السرطاف ٔبامعة موناش )أيضا يف مدينة  ،نشر شورت كالدكتورة كارا بريت      
طاف النسائي على ملبورف( أخّبا ٕبثا يف ٦بلة "النسيت" الهبية الربيهانية ا٤برموقة فصل ازدياد ٨باطر السر 

 (ِ)الراىبات نتيجة حياة التبتل.

أدركناىا أـ َف  ،فبل تنهى عن شيء إال فيو مضرة ،لعمرؾ إف ىذا ٤بن اإلعجاز العلمي لشريعة ا تعإُف      
نػىهيٍ  أىٍف يػىقيوليوا ًإ٭بَّىا كىافى قػىٍوؿى اٍلميٍؤًمًنْبى ًإذىا ديعيوا إُف اللًَّو كىرىسيولًًو لًيى  ﴿ُف: اكىذا سر قولو تع ،ندركها ٍحكي ى بػىيػٍ

ٍعنىا كىأىطىٍعنىا كىأيكلىًئكى ىي ي اٍلميٍفًلحيوفى  فا٤بَبىب يضر نفسو ك٦بتمعو بتسببو يف انتشار الفواحش ما ظهر  (ّ).﴾٠بًى
 ،آّتمع من الفساد األخبلقي بسبب تهبيق قانوف فردية الزكجة قايةك  ،بهن. إذ من األسرار أيضا كمامنها 
رية تأخذ ّٔا ا٤بسيحية ظاىرنا كانهول ٙبتها سيئات متعددة ظهرت على األخص يف ثبلث نتائج نظ كىي

                                                           

)دار  ِط   لطائف الكلم في العلم(.-العزاب-التحوؿ المذىبي-النظائر)التراجم الذاتية(  أبو زيد، بكر بن عبد ا. ُ)  
 باختصار. َِِ-ُِٔق(ص:ُِّْالعاصمة، 

ىػ ُّّْـر ٧ب ُْ. ا١بمعة جريدة الشرؽ األوسط( باحثوف أسَباليوف يهالبوف بتشجيع الراىبات على أخذ حبوب منع ا٢بمل. ِ)  
 .َُِْٔـ العدد: َُُِديسمرب ٗ
 .ُٓ(  سورة النور، اآلية:ّ)
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كاألبناء غّب الشرعيْب. إف ىذه  ،كالعوانس من النساء ،تلك ىي الدعارة ،كاقعية شديدة ا٣بهر جسيمة الببلء
فيها الشريعة اإلسبلمية األمراض االجتماعية ذات السيئات األخبلقية َف تكن تعرؼ يف الببلد الٍب طبقت 

 (ُ)ٛباـ التهبيق كإ٭با دخلتها كانتشرت فيها بعد االحتكاؾ با٤بدنية الغربية.

فما بالك ٗبجتمع أخذ ٗببدأ نظرية  ،فإذا كانت ىذه ا٤بفاسد ىي نتيجة تهبيق نظرية التوحيد يف الزكجة     
 ،ك تشجيعو للزكاج بل التعدد فيو ،لرىبانيةال بد أف ا٤بصيبة تكوف أعظ  كأسوأ. فنهي  اإلسبلـ عن ا ،الرىبنة

 إ٭با يقدـ بذلك طبا كقائيا للمجتمعات من كل ما يهدـ كيانو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) http://nahdetalmoslmeen.com/vb/showthread.php?t=272 
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 المبحث الثاني :النهي عن الزنا  والشذوذ الجنسي. 

كينهي عن الرذائل ك اقَباب الوسائل ا٤بؤدية إليها. ا٤بسل  مأمور بأف  ،إف اإلسبلـ ٰبث على كل خلق كرًن
حٌب ال يشملو الوعيد الوارد يف حديث ثوباف رضي ا عنو عن النيب  ،عظ  حرمات الللو يف السر كالعبلنيةي

 ،أمٍب يأتوف يـو القيامة بأعماؿ أمثاؿ جباؿ هتامة بيضاء صلى ا عليو كسل  أنو قاؿ: "ألعلمن أقوامان من
قاؿ:  ،نعل  ال نكوف منه  ك٫بن ال ،جله  لنا ،لنا قاؿ ثوباف: يا رسوؿ ا صفه  ،منػثوران  فيجعلها ا ىباءن 

قـو إذا خلوا ٗبحاـر ا  كلكنه  ،كيأخذكف من الليل كما تأخذكف ،أما إهن  إخوانك  كمن جلدتك 
 (ُ)انتهكوىا".

يهدؼ اليهود كذلك إُف ٚبريب سنة التناسل بْب  -ما قالو عبد ا التل -٘بدر اإلشارة إليو  ك٩با       
تضهرب أنظمة ا٢بياة االجتماعية ك تنعدـ الرجولة ك  ،كاألنثى. فعندما تنعدـ الفوارؽ بْب ا١بنسْبالذكر 

 (ِ)أقصى ما يسعى إليو اليهود. كذلك ،ك ينقرض النسل ،تنتشر ا٣بنوثة

مع إحاطتو بسياج من القي   ،اٚبذ اإلسبلـ تدابّب من أجل ا٢بفاظ على النسل ك إكثاره كلقد       
 ،فهي ليست طريقا شرعيا إلفراغ الشهوة ،ى اإلسبلـ عن الزنا كاللواط كالسحاؽ كالعادة السريةكالشرؼ.فنه

 كالجاءت نصوص يف النهي عنها.  ،فقهعا ١بذكر ىذه ا٤بفاسد ،الشتما٥با على أضرار على الفرد كآّتمع
ا عليو كسل  من كل ما حذر رسولنا صلى  كلقدينكر ضررىا إال ا٤بكابر ا١بحود بأسرار شريعة ا تعاُف. 

ك أخرب أف عاقبة ذلك أف تنتشر األكبئة الكاسحة ا٥بالكة للحرث كالنسل.  ،ينحرؼ بالسلوؾ السوم
 كيشتمل ا٤ببحث على أربعة مهالب كالتاِف:

     ا٤بهلب الثالث: السحاؽ. ،ا٤بهلب الثاين: اللواط ،ا٤بهلب األكؿ: الزنا

 

                                                           

حديث صحيح، أنظر:  صحيح الَبغيب  .ِْْٓ، رق  ا٢بديث:ُُْٖ/ِ، كتاب الزىد، باب ذكر  الذنوب. سنن ابن ماجو (ُ) 
 . ِّْٔرق : .  حديثِْٗ/ِكالَبىيب لؤللباين، 

 .ُُٖـ(، ص:ُُٕٗ-ىػَُّٗ)بّبكت: دار اإلرشاد للهباعة كالنشر كالتوزيع،  ُ. ط  جذور البالءالتل، عبد ا.   (ِ) 
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 المطلب األوؿ: النهي عن الزنا.

كىذا أبلغ من النهي  ،بل هنى عن  اقَبأّا ،كَف ينو عن ارتكأّا فحسب ،الشارع الزنا من كبائر الذنوب عد 
قاؿ بعض العلماء: ككثّبا ما يتعلق النهى (ُ).﴾كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن ﴿ ،عن فعل الشيء

كتدفع  ،و باالستقراء :أف كل منهي عنو من شأنو أف ٛبيل النفوس إليوكضابه ،ىف القرآف بالقرباف من الشئ 
كيكوف القصد التحذير من أف يأخذ ذلك ا٤بيل ىف النفس مكانة  ،جاء النهي فيو عن القرباف ،إليو األىواء

.    (ِ)تصل ّٔا إُف اقَباؼ اـر

عراكم رٞبو ا عند تفسّبه ٥بذه كما قاؿ الش ،النسل من الضياع ايةفسبب النهي عن الزنا ىو ٞب       
 :يةاآل

أراد سبحانو أف ٰبمي ىذا  ،"بعد أف ٙبٌدث ا٢بق سبحانو عما ٰبفظ النسل كيستبقي خبلفة ا يف األرض 
 (ّ)كيوفر لو ا٢بياة الكرٲبة". ،النسل من الضياع

باىها فبل يعرؼ كذكر الرازم من مفاسد الزنا: "أهنا تشتمل على مفسدة اختبلط األنساب كاشت       
كذلك  ،فبل يقـو بَببيتو كال يستمر يف تعهده ،غّبه كمنو أومناإلنساف أف الولد الذم أتت بو الزانية أى

من أجل ذلك كردت نصوص يف  (ُ)كذلك يوجب انقهاع النسل كخراب العاَف". ،(ْ)يوجب ضياع األكالد

                                                           

 .ِّسورة اإلسراء، اآلية:  (ُ) 
 من سورة اإلسراء. ِّ( طنهاكم، عند تفسّب اآلية:ِ) 

 تفسّب الشعراكم. (ّ)  
كمع أف ا٤بسألة ستلحاؽ كلد الزنا ٘بنبا ٤با أشار إليو اإلماـ الرازم من ضياعو لعدـ من يتعده، اجتهد بعض العلماء يف جواز إ (4)     

 ار:اجتهادية، إال أف الباحث ٲبيل إُف القوؿ ٔبواز إ٢باؽ ا٤بولود من الزنا بصاحب ا٤باء، كذلك لقوة أدلة آّيزين. كىي على سبيل االختص
ل أف النيب صلى ا عليو كسل  حكى عن جريج نسب الولد للراعي الزاين، كصٌدؽ ا ىذه حديث الغبلـ يف قصة جريج. ككجو الدلي -

 النسبة ٗبا أجراه من خبلؼ العادة يف نهق الصيب.
 قصة مبلعنة ىبلؿ بن أمية مع امرأتو. كجو االستدالؿ أف النيب صلى ا عليو كسل  نسب الولد إُف أبيو من الزنا. كالذم خيلق من مائو. -
 قضاء عمر بإ٢باؽ أكالد ا١باىلية ٗبن ادعاى  يف اإلسبلـ. -
 القياس على األـ يف الزنا يف إ٢باؽ كلدىا ّٔا. -
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 تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا كىالى ﴿ قاؿ تعاُف: ،واحش عموما كالزنا على كجو األخصٙبرًن الف
  (ِ).﴾بىهىنى 
ٍدنىا عىلىيػٍهىا آبىاءىنىا كىاللَّوي أىمىرىنىا ًّٔىا قيٍل ًإفَّ اللَّوى ال يىٍأميري بًا﴿تعاُف:  كقاؿ ٍلفىٍحشىاًء كىًإذىا فػىعىليوا فىاًحشىةن قىاليوا كىجى

 (ّ).﴾وفى أىتػىقيوليوفى عىلىى اللًَّو مىا ال تػىٍعلىمي 
ًإفَّ اللَّوى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاأًلٍحسىاًف ﴿: كقاؿ (ْ).﴾قيٍل ًإ٭بَّىا حىرَّـى رىيبّْى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىهىنى ﴿: كقاؿ

 (ٓ).﴾َ  تىذىكَّريكفكىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبى كىيػىنػٍهىى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكىًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍ  لىعىلَّكيٍ  

                                                                                                                                                                                                    

 قاعدة تشوؼ الشرع إُف ثبوت النسب، كقاعدة إثبات النسب أكُف من نفيو. -
 تفرع الولد عن كالديو.قاعدة معقولية النسب، إذ النسب ليس تعبديان ك٧بددان بكيفية ٨بصوصة، كمعناه ا٤بعقوؿ ىو  -
 قاعدة السَب كالعفة كا٢بياء. -
مراعاة مآالت األفعاؿ، إذ ييراعى ما يؤكؿ إليو ثبوت النسب من حفظ الولد كأبويو كأسرتو، كمن صيانة آّتمع من دكاعي االستخفاؼ  -

 برابهة النسب كأعراض الناس.
كاقعية حسية، كليس كٮبان أك ٚبيبلن. كىو خبلؼ التبِب الذم تنتفي منو األبوة قاعدة مراعاة حقائق األمور دكف أكىامها، فالولد حقيقة  -

 ا٢بقيقية، كونان كشرعان.
 قاعدة ا٤بسؤكلية الذاتية، فبل ييؤاخذ الولد ٔبريرة كالديو يف معاقبتو بنفي النسب عنو. -
 قاعدة ا٤بوازنة بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد؛ فمصاٌف ثبوت النسب أعظ  من نفيو. -
ينظر يف: ٕبث بعنواف "نسب ا٤بولود خارج رابهة الزكاج" للدكتور نور ).بدأ االعتبار بالواقع ا٤بعاصر، كليس اعتباره حاكمان على الشرعم -

رابهة العاَف اإلسبلمي. الدكرة العشركف للمجمع الفقهي اإلسبلمي ا٤بنعقدة يف مكة  ،الدين ٨بتار ا٣بادمي. آّمع الفقهي اإلسبلمي
ك ٕبث آخر بعنواف "حك  استلحاؽ كلد الزنا" للدكتور  ـ.ََُِديسمرب  ِٗ-ِٓيوافقو -ىػ٧ُِّْبـر  ِِ-ُٗ الفَبة من ا٤بكرمة يف

، السعودية(.الناشر: قس  الدراسات العليا-أٞبد بن صاٌف بن عبد ا آؿ عبد السبلـ. )أستاذ الفقو ا٤بقارف يف كلية ا٤بلك خالد بالرياض
 ( ISBN:978-967-5534-19-5. ُّّ-ُُُـ. ص:َُِِكواال ٤ببور. الهبعة األكُف  ََّٔٓ ،مية ٔبامعة مبلياأكادٲبية الدراسات اإلسبل

 .ُٗٗ/َِـ(، ُُٖٗىػَُُْدار الفكر، بّبكت: ) ُ. طالتفسير الكبير( الرازم، ٧بمد بن عمر. ُ) 
 .ُُٓ( سورة األنعاـ، جزء من اآلية:ِ) 
 .ِٖ( سورة األعراؼ، اآلية:ّ)
 .ّّعراؼ، اآلية:( سورة األْ)
 .َٗ( سورة النحل، اآلية:ٓ)
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الى يػىٍنًكحي ًإالَّ زىانًيىةن أىٍك ميٍشرًكىةن كىالزَّانًيىةي الى يػىٍنًكحيهىا ًإالَّ زىافو  الزَّاين ﴿ تعاُف عن الزنا با٠بو يف اآليات التالية: كهنى
و: كقول (ِ).﴾نَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنىا إً ﴿و: كقول (ُ).﴾أىٍك ميٍشرًؾه كىحيرّْـى ذىًلكى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى 

ًن ٔ( ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍ  أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانػيهيٍ  فىًإنػَّهيٍ  غىيػٍري مىليوًمْبى )ٓكىالًَّذينى ىيٍ  ًلفيريكًجًهٍ  حىاًفظيوفى )﴿ ( فىمى
 (ّ).﴾ ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىي ي اٍلعىاديكفى 

قيٍل لًٍلميٍؤًمًنْبى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍ  كىٰبىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍ  ذىًلكى أىزٍكىى ٥بىيٍ  ﴿ كسد الشارع الوسائل ا٤بفضية إليو بقولو:
    (ْ). ﴾جىهينَّ ( كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كىٰبىٍفىٍظنى فػيريك ًَّإفَّ اللَّوى خىًبّبه ٗبىا يىٍصنػىعيوفى )

كأخرب أف الزاين كالزانية ال ينكحاف إال  ،عباده ا٤بؤمنْب من أف تأخذى  رٞبة حْب إيقاع العقوبة بالزناة كهنى
ةو كىالى تىٍأخيٍذكيٍ  ًًّٔمىا رىٍأفىةه يف ًديًن ا﴿فقاؿ تعاُف:  ،مثليهما ا ًمئىةى جىٍلدى  الزانية كالزاين فاجلدكا كيلَّ كىاًحدو مّْنػٍهيمى

ابػىهيمىا طىآئًفىةه مّْنى ا٤بؤمنْب   (ٓ).﴾ًإف كينتيٍ  تػيٍؤًمنيوفى با كاليـو اآلخر كىٍليىٍشهىٍد عىذى
 كيف السنة كردت األحاديث التالية:

كالتارؾ لدينو ا٤بفارؽ  ،كالنفس بالنفس ،"ال ٰبل دـ امرئ مسل  إال بإحدل ثبلث الثيب الزاين      
 (ٔ)للجماعة".

سعود رضي ا عنو قاؿ: "سألت رسوؿ ا صلى ا عليو كسل : أم الذنب أعظ  عند عن ابن م      
ا؟ قاؿ: أف ٘بعل  ندا كىو خلقك. قلت: إف ذلك لعظي . قلت: مث أم؟ قاؿ: أف تقتل كلدؾ ٨بافة أف 

القيامة كال "ثبلثة ال يكلمه  ا يـو  كحديث (ٕ)يهع  معك؟ قلت: مث أم؟ قاؿ: أف تزاين حليلة جارؾ".

                                                           

 .َّ( سورة النور ، اآلية:ُ) 
 .ِّ( سورة اإلسراء، اآلية:ِ) 
 .ٕ-ٓ( سورة ا٤بؤمنوف، اآلية: ّ) 
 .ُّ-َّ( سورة النور، اآلية: ْ)

 .ِسورة النور، اآلية:  (ٓ)
، رق  ٓ/ٗ ﴾كالعْب بالعْب كاألنف باألنف أف النفس بالنفس﴿البخارم، كتاب الديات، باب قوؿ ا تعاُف:  ( صحيحٔ) 

 . ٖٕٖٔا٢بديث:
 .َِّْحديث رق : َّٕ/ِ .  صحيح الترغيب والترىيب،( صحيح ركاه البخارم كمسل  كركاه الَبمذم كالنسائيٕ) 
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و صلى ا كقول (ُ)كعائل مستكرب". ،كملك كذاب ،ك٥ب  عذاب ألي  : شيخ زاف ،كال ينظر إليه   ،يزكيه  
ما من أحد أغّب من  كاكقولو صلى ا عليو كسل : " (ِ)عليو كسل : "ال يزين الزاين حْب يزين كىو مؤمن".

 (ّ)ا أف يزين عبده أك تزين أمتو".
 كسلك لذلك كسائل من أٮبها:  ،سبلـ ٝبيع ا٤بنافذ الٌب تؤدل إُف ارتكاب ىذه الفاحشةكلقد سد اإلً 

كمن  ،كمنع االختبلط بْب الرجاؿ كالنساء إال ىف حدكد الضركرة الشرعية ،ٙبرًن ا٣بلوة با٤برأة األجنبية -ُ
لى ا عليو كسل  ما ركاه الشيخاف عن ابن عباس أف رسوؿ ا ص ،األحاديث الٌب كردت ىف ىذا ا٤بعُب

."   (ْ)قاؿ:"ال ٱبلوف أحدك  بامرأة إال مع ذل ٧بـر
أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  قاؿ: "إياك  كالدخوؿ على  ،عقبة بن عامر رضي ا عنو كعن       

كىو قريب الزكج كأخيو كابن  -بفتح ا٢باء كسكوف ا٤بي   -النساء". فقاؿ رجل من األنصار: أفرأيت ا٢بمو 
 (ٓ)فقاؿ صلى ا عليو كسل : " ا٢بمو ا٤بوت". ،عمو

 .ككجوب غض البصرٙبرًن النظر إُف ا٤برأة األجنبية  -ِ

قيٍل لًٍلميٍؤًمًنْبى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍ  كىٰبىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍ  ذىًلكى أىزٍكىى ٥بىيٍ  ًإفَّ اللَّوى خىًبّبه ٗبىا ﴿قاؿ تعاُف : 
كىقيل كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كىٰبىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ كىالى يػيٍبًدينى  ﴿: -سبحانو -اؿكق (ٔ)﴾يىٍصنػىعيوفى 

أىٍك آبىائًًهنَّ أىٍك آبىاًء  بػيعيولىًتًهنَّ زًينىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىٍليىٍضرًٍبنى ًٖبيميرًًىنَّ عىلىى جيييؤًًّنَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ لً 
وىاهًتًنَّ أىٍك ًنسىاًئًهنَّ أىٍك مىا مىلىكىٍت بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك أىبٍػنىاًئًهنَّ أىٍك أىبٍػنىاًء بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًِب ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًِب أىخى 

                                                           

   .   َُٕ، رق  ا٢بديث:ٖٔصحيح مسل . كتاب اإلٲباف، باب بياف غلظ ٙبرًن إسباؿ اإلزار...ص   (ُ) 
 .ٖٕٓٓ، رق  ا٢بديث: َُْ/ٕ، ﴾إ٭با ا٣بمر كا٤بيسر كاألنصاب ﴿بخارم، كتاب األشربة، باب قوؿ ا تعاُف: صحيح ال   (ِ)
 .  َُْْ، رق  ا٢بدبث:ّْ/ِصحيح البخارم، كتاب الكسوؼ، باب الصدقة يف الكسوؼ،   ( ّ)
   .ْٕٔٓ، رق  ا٢بديث:ّْٕ-ّْٔ/َُصحيح ابن حباف، كتاب السّب، باب طاعة كالة األمر،  (ْ) 
    صحيح البخارم، كتاب النكاح، باب ال ٱبلوف بامرأة إال ذك ٧بـر كالدخوؿ على ا٤بغيبة. (ٓ)
 .َّ( سورة النور، اآلية:ٔ)
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اًؿ أىًك الهٍّْفًل الًَّذينى َفٍى يىٍظهىريكا عىلىى عىٍورىاًت النّْسىاًء كىالى يىٍضرًٍبنى أىٲٍبىانػيهينَّ أىًك التَّاًبًعْبى غىٍّبً أيكِف اإٍلً  ٍربىًة ًمنى الرّْجى
يعنا أىيُّوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّكي ٍ    (ُ) ﴾ تػيٍفًلحيوفى بًأىٍرجيًلًهنَّ لًيػيٍعلى ى مىا ٱبيًٍفْبى ًمٍن زًينىًتًهنَّ كىتيوبيوا ًإُفى اللًَّو ٝبًى

كٰبرؾ الغريزة ا١بنسية  ،كجوب التسَب كاالحتشاـ للمرأة؛ فإف التربج كالسفور يغرل الرجاؿ بالنساء -ّ
 بينهما.

بًيًبًهنَّ ذى ﴿قاؿ تعاُف:  ًلكى أىٍدىنى أىٍف يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ قيٍل أًلىٍزكىاًجكى كىبػىنىاًتكى كىًنسىاًء اٍلميٍؤًمًنْبى ييٍدًنْبى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن جىبلى
 (ِ) ﴾يػيٍعرىٍفنى فىبلى يػيٍؤذىٍينى كىكىافى اللَّوي غىفيورنا رىًحيمنا

كٚبفيف مؤنو كتكاليفو . . فإف الزكاج  ،كالبعد عن التغإُف ىف نفقاتو ،كتيسّب كسائلو ،ا٢بض على الزكاج -ْ 
 كٯبعلو يقضى شهوتو ىف ا٢ببلؿ . . ،من شأنو أف ٰبصن اإًلنساف

: -تعاُف -كما قاؿ  ،على الزناة سواء أكانوا من الرجاؿ أـ من النساء إقامة حدكد ا ٕبـز كشدة -ٓ  
ةو كىالى تىٍأخيٍذكيٍ  ًًّٔمىا رىٍأفىةه يف ًديًن ا ًإف كينتي ﴿ ٍ  تػيٍؤًمنيوفى با الزانية كالزاين فاجلدكا كيلَّ كىاًحدو مّْنػٍهيمىا ًمئىةى جىٍلدى

ابػىهيمىا طىآئً    (ّ). ﴾فىةه مّْنى ا٤بؤمنْبكاليـو اآلخر كىٍليىٍشهىٍد عىذى

ألف الشخص  ،قت ىذه الفاحشة ٧بقا ،على الزناة-تعاُف-ك٩با ال شك أنو لو مت تنفيذ حدكد ا       
كمن فضيحتو على رءكس  ،لَبكها خوفا من تلك العقوبة الرادعة -عز كجل -إف َف يَبكها خوفا من ربو

 األشهاد.

 ،لههرت أمته  من رجسها ،كلو اتبعها ا٤بسلموف ،شة القبيحةمن تلك الفاح قايةىذه بعض كسائل الو 
يف قولو تعاُف: (ُ)ك للتوسع يف أضرار الزنا ينصح الباحث باالطبلع على ٕبث (ْ)ك٢بفظت ىف دينها كدنياىا.

 تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة ك ساء سبيبل". كال"

                                                           

 .ُّ( سورة النور، اآلية:ُ)
 .ٗٓسورة األحزاب، اآلية:  (ِ)
 .ِ( سورة النور، اآلية:ّ)
 .ِّْ/ٖ. التفسير الوسيط للقرآف الكريم( طنهاكم، ٧بمد سيد. ْ)
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أكرب  ومننو على النهي عن القتل الذم ىأنو تعاُف قدـ النهي ع ،يدلك على خهر الزنا على النسل ك٩با 
 كالسبب يف ذلك ىو ما بينو اإلماـ الرازم رٞبو ا تعاُف يف قولو: ،الكبائر بعد اإلشراؾ با تعإُف

كالقتل عبارة عن إبهاؿ اإلنساف بعد  ،"أنا بػىيػَّنَّا أف فتح باب الزنا ٲبنع من دخوؿ اإلنساف يف الوجود        
فلهذا السبب ذكر ا تعإُف  ،كدخولو يف الوجود مقدـ على إبهالو كإعدامو بعد كجوده  دخولو يف الوجود.

  (ِ)الزنا أكالن مث ذكر القتل ثانيان".

يقوؿ الدكتور الفرنسي عبد  ،حسب العل  ا٢بديث ،ك للزنا أضرار صحية ٥با أثر سليب على النسل       
 با كقرأ القرآف فوجد فيو عجائب طبية فأسل .الذم أسل  حديثا ككاف قبل إسبلمو طبي -ا٤بعهي 

يقوؿ ىذا الهبيب: كحسب اإلنساف أف يعل  أف الزنا ينشر أمراضا خهّبة فتاكة كالزىرم كالسيبلف كالقرحة 
 الرحوة كالقرحة األكالة .

 ،كتصلب الشرايْب ،كل كاحدة منها أخهر من غّبىا. كيعتقد أف الزىرم أخهرىا ألنو يقود إُف الشلل
 ،كالضمور العضلي كالوراثي ،كيف ا١بنْب البلو ،كيف ا٤برأة اإلجهاض ،ذٕبة الصدرية كسقوط الشعركال

 (ّ)كيؤدم إُف العق  كالتهاب ا١بهاز التناسلي بأٝبعو كالعمى كركماتـز الشباف. ،كالسيبلف

األمراض ا٤بستعصية فالزنا من أقبح ما يرتكبو العصاة من ا٤بعاصي الٍب تودم ٕبياة ا٤ببليْب من البشر بسبب  
فكاف حقا أنو َف تظهر يف قـو قط إال فشا فيه  الهاعوف كاألكجاع الٍب  ،ا٤بنتشرة بسببو بْب أفراد آّتمعات

 َف تكن مضت يف أسبلفه  الذين مضوا.

 

                                                                                                                                                                                                    

جدة: دار ماجد عسّبم، ، )ُ. طبحث في قولو تعإلى وال تقربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيال( العدكم، مصهفى. ُ)
 (.ـَََِىػ ُُِْ

 .َُِ-ََِ/َِ . ا٤برجع السابقالرازم، ٧بمد بن عمر  (ِ) 
دكرية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارات  ٦بلة -مجلة البحوث اإلسالمية( آؿ الشيخ، عبد ا بن إسحاؽ. أضرار فاحشة الزنا. ّ) 

 .َُٓ/ِّالبحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد. ا٤بملكة العربية السعودية. 
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 أكجو تأثّب الزنا على النسل: 

حج   كمامقصد النسل؟  كيف يؤثر الزنا على  ،ىذا ىو البيت القصيد من ا٢بديث عن الزنا يف ىذا ا٤ببحث
 ىذا التأثّب؟ ىذا ما سيبينو الباحث يف النقاط اآلتية: 

ألنو ٲبكنه  من قضاء شهوهت  مع التخلص من ٙبمل مسؤكلية  ،استغناء ضعاؼ اإلٲباف بالزنا عن الزكاج .ُ
 األبناء ك تربيه .

ة ٨بلوؽ ٧بَـب ٰبـر االعتداء فرارا من العار. بينما ا٤بقرر يف الشريعة أف جنْب الزاني ،إجهاض ٞبل السفاح .ِ
 الغامدية خّب شاىد على معا٤بة الرسوؿ صلى ا عليو كسل  ٤بن ٞبلت من الزنا. كحديث ،عليو

 كثرة استخداـ حبوب منع ا٢بمل من الزانية قد يعرضها ٣بهر عدـ الوالدة لو تابت ك تزكجت زكاجا شرعيا. .ّ
إذا  ،دكا أف يكوف ٥ب  أبناءاكأر  ،حٌب إذا انتبهوا ،رذيلةمنغمسوف يف تلك ال كى فوات مرحلة ا٣بصوبة للزناة  .ْ

فعند التوقف عن تناكؿ ىذه ا٢ببوب تعود ا٣بصوبة  ا أكثر يف اإلناث منو يف الذكور.كىذ ،بالوقت قد فات
كيرتبط  ،تهوؿ ىذه ا٤بدة لتسبب ظاىرة عق  ثانوم لتناكؿ ا٢ببوب إُف ما كانت عليو يف السابق كأحيانا

  (ُ)استعما٥با كبنوع رد فعل جس  ا٤برأة ٥با. ٢ببوب كمدةذلك بنوعية ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)    http://www.tbeeb.net/a-289.htm last visited on: 22/01/13. 

http://www.tbeeb.net/a-289.htm
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 المطلب الثاني: النهي عن اللواط.

أكعد الشارع فاعلها  ،فاحشة ٨بالفة للهباع السليمة ،تشمئز منها جلود الذين آمنوا ،مع فاحشة أخرل      
كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى ﴿،عليو السبلـ(ُ)كالٍب سنها قـو لوط ،إهنا فاحشة اللواط ،أشد الوعيد

بػىقىكيٍ  ًّٔىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمْبى ) ( ًإنَّكيٍ  لىتىٍأتيوفى الرّْجىاؿى شىٍهوىةن ًمٍن ديكًف النّْسىاًء بىٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه َٖمىا سى
بػىقىكيٍ  ًّٔىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمْبى  كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو ًإنَّكي ٍ ﴿ (ِ)﴾ميٍسرًفيوفى  قاؿ (ّ)﴾لىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

حٌب كاف قـو لوط.  ،عمرك بن دينار: قولو: "ما سبقك  ّٔا من أحد من العا٤بْب" قاؿ: ما نزا ذكر على ذكر
 تفسّب ابن كثّب.

 ها قولو تعاُف:من ،كجاءت آيات تنفر من ىذا العمل يف القرآف الكرًن        
بػىقىكيٍ  ًّٔىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمْبى )﴿ ( ًإنَّكيٍ  لىتىٍأتيوفى الرّْجىاؿى شىٍهوىةن َٖكىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى

 (ْ ﴾(ًُٖمٍن ديكًف النّْسىاًء بىٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه ميٍسرًفيوفى )
( ًإينّْ لىكيٍ  رىسيوؿه أىًمْبه ُُٔ( ًإٍذ قىاؿى ٥بىيٍ  أىخيوىيٍ  ليوطه أىالى تػىتػَّقيوفى )َُٔوطو اٍلميٍرسىًلْبى )كىذَّبىٍت قػىٍوـي لي   ﴿
( ُْٔ( كىمىا أىٍسأىليكيٍ  عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبّْ اٍلعىالىًمْبى )ُّٔ( فىاتػَّقيوا اللَّوى كىأىًطيعيوًف )ُِٔ)

( ُٔٔ( كىتىذىريكفى مىا خىلىقى لىكيٍ  رىبُّكيٍ  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍ  بىٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه عىاديكفى )ُٓٔوفى الذٍُّكرىافى ًمنى اٍلعىالىًمْبى )أىتىٍأتي 
( رىبّْ ٪بىًِّْب كىأىٍىًلي ُٖٔ )( قىاؿى ًإينّْ لًعىمىًلكيٍ  ًمنى اٍلقىاًلْبى ُٕٔقىاليوا لىًئٍن َفٍى تػىٍنتىًو يىا ليوطي لىتىكيونىنَّ ًمنى اٍلميٍخرىًجْبى )

نىاهي كىأىٍىلىوي أىٍٝبىًعْبى )٩ُٔٗبَّا يػىٍعمىليوفى ) يػٍ ( ُِٕ( مثيَّ دىمٍَّرنىا اآٍلخىرًينى )ُُٕ( ًإالَّ عىجيوزنا يف اٍلغىاًبرًينى )َُٕ( فػىنىجَّ
( كىًإفَّ ُْٕكىمىا كىافى أىٍكثػىريىيٍ  ميٍؤًمًنْبى ) يةذىًلكى آلى  ( ًإفَّ يف ُّٕكىأىٍمهىٍرنىا عىلىٍيًهٍ  مىهىرنا فىسىاءى مىهىري اٍلميٍنذىرًينى )

                                                           

كىو ابن أخي إبراىي  ا٣بليل، عليهما السبلـ، ككاف قد آمن مع إبراىي ، عليو السبلـ، كىاجر معو إُف ( كلوط ىو ابن ىاراف بن آزر، ُ)
" كما حو٥با من القرل، يدعوى  إُف ا، عز كجل، كيأمرى  با٤بعركؼ كينهاى  عما كانوا  أرض الشاـ، فبعثو ا تعإُف إُف أىل "سدـك

ٍب اخَبعوىا، َف يسبقه  ّٔا أحد من بِب آدـ كال غّبى ، كىو إتياف الذكور. كىذا شيء َف يكن يرتكبونو من ا٤بآمث كااـر كالفواحش ال
" عليه  لعائن ا.   .(ْْٓ/ّتفسّب القرآف العظي  البن كثّب، )بنو آدـ تعهده كال تألفو، كال ٱبهر ببا٥ب ، حٌب صنع ذلك أىل "سدـك

 .ُٖ-َٖ( سورة األعراؼ، اآلية:ِ) 
 .ِٖكبوت، اآلية:( سورة العنّ) 
 .ُٖ-َٖ( سورة األعراؼ، اآلية:ْ) 
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( أىئًنَّكيٍ  لىتىٍأتيوفى ْٓكىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنٍػتيٍ  تػيٍبًصريكفى )﴿ (ُ) ﴾رىبَّكى ٥بىيوى اٍلعىزًيزي الرًَّحي ي 
 (ِ) ﴾ٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه ٘بىٍهىليوفى ًء بى الرّْجىاؿى شىٍهوىةن ًمٍن ديكًف النّْسىا

 (ّ)فقولو صلى ا عليو كسل : "إف أخوؼ ما أخاؼ على أمٍب عمل قـو لوط". ،أما األحاديث       

قيل من ى  يا رسوؿ ا قاؿ: ا٤بتشبهوف  ،و:"أربعة يصبحوف يف غضب ا كٲبسوف يف سخط اكقول       
 (ْ)من النساء بالرجاؿ كالذم يأيت البهيمة كالذم يأيت الرجل". من الرجاؿ بالنساء كا٤بتشبهات

ابن عباس أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  قاؿ: "لعن ا من توُف غّب مواليو كلعن ا من غّب  كعن      
كلعن ٚبـو األرض كلعن ا من كمو أعمى عن السبيل كلعن ا من لعن كالديو كلعن ا من ذبح لغّب ا 

 (ٓ)ا من كقع على ّٔيمة كلعن ا من عمل عمل قـو لوط ثبلث مرات".

 منها: ،كللواط آثار سلبية على النسل    

 ،األمر الذم قد يصل بو إُف حد العجز عن مباشرة ا٤برأة ،كاستغنائو بالرجل ،رغبة اللوطي عن ا٤برأة .ُ
 الزكاج. ومنكىذا أمر لو أثره السليب على التناسل ا٤برج

حيث تنتشر قرح يف األعضاء التناسلية ،. تأثر أعضاء التناسل ّٔذه العملية يف صورة الوـر الليفي التناسليِ 
 القضيب كفتحة الشرج على األخص.

                                                           

 .ُٕٓ-َُٔ( سورة الشعراء: األيات:ُ)
 .ٓٓ-ْٓ( سورة النمل: اآلية:ِ)
 . ُْٕٓ، رق  ا٢بديث:ٖٓ/ْسنن الَبمذم، كتاب ا٢بدكد، باب ما جاء يف حد اللوطي،  (ّ)
ـ ( رق  ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔيوائي. )الرياض: دار السلف، . ٙبقيق: د. عبد الرٞبن الفر ذخيرة الحفاظ( ا٤بقدسي،٧بمد بن طاىر. ْ) 

 .ّٖٓ/ُ ْٕٔا٢بديث:
، ُِِْ( حديث صحيح، ركاه ابن حباف يف صحيحو كالبيهقي كالنسائي. )األلباين: صحيح الَبغيب كالَبىيب، حديث رق : ٓ)
ِ/ُُّ  . 
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كيؤثر على  ،كيعمل على القضاء على ا٢بيوية ا٤بنوية ،الرئيسية يف ا١بس  . اللواط يضعف مراكز اإلنزاؿّ
٩با  ،بالعق  كاإلصابة ،مر بعد قليل من الزمن إُف عدـ القدرة على إٯباد النسلمث ينتهي األ ،ا٤بِب تركيب مواد

 (ُ)ٰبك  على البلئهْب باالنقراض كالزكاؿ.

 هايةكيف الن ،يؤدم إُف إفرازات صديدية كقرح كثّبة فيحدث بو التهاب شديد ،يصاب الشرج غالبان  .ْ
٩با يسبب انسدادان  ،فرازات الصديدية مع نزؼ دمومينتج عنو زيادة يف اإل ٰبدث ضيق شديد يف فتحة الشرج

 .كامبلن 
 ( ِ) اإلصابة بأكراـ خبيثة يف األعضاء التناسلية ال سيما السرطاف. . ٓ

ػػٍ  فىػػٍأتيوا  ﴿يف قولػػو:  عػػز كجػػلكمػػا أخػػرب ا٤بػػوُف   ،فػػا٤برأة ىػػي موضػػع ا٢بػػرث القابػػل للتناسػػل ػػٍرثه لىكي ػػاؤيكيٍ  حى ًنسى
ػػٍرثىكيٍ  أىىنَّ ًشػػٍئتيٍ   ػػٍؤًمًنْبى حى ػػًر اٍلمي قيػػوهي كىبىشّْ ػػٍ  ميبلى أمػػا الرجػػل فلػػيس ( ّ)﴾كىقىػػدّْميوا أًلىنٍػفيًسػػكيٍ  كىاتػَّقيػػوا اللَّػػوى كىاٍعلىميػػوا أىنَّكي

ناىيػك عيػك عػن األمػراض ا٤بنقلػة عػن  ،فهذا ضػرر أٲبػا ضػرر ،فإتيانو يعِب القضاء على التناسل ،شأنو كذلك
 طريق ا٤بمارسات الشاذة.

 لنهي عن السحاؽ. المطلب الثالث:ا
السحاؽ يف اللغة من قولك: سحق الشيء يسحقو سحقا دقو أشد الدؽ كقيل السحق الدؽ الرقيق        

كقيل ىو الدؽ بعد الدؽ كقيل السحق دكف الدؽ. كالسحق الثوب ا٣بلق الباِف. كاإلسحاؽ ارتفاع الضرع 
 (ْ)كسحقو ا كأسحقو ا أم أبعده. .كلزكقو بالبهن كأسحق الضرع يبس كبلي كارتفع لبنو كذىب ما فيو

 فإذا كاف بْب الرجاؿ ٠بي لواطا. ،أك إتياف ا٤برأة ا٤برأة ،كيقصد بو اكتفاء ا٤برأة با٤برأة      

إذ إف ىذه ا٤بمارسة ا٤بثلية ال تؤدم إُف  ،فكأف ىذه ا٤بمارسة اكتسبت مصهلحها من معانيها اللغوية      
كال تؤدم إُف إدرار الضرع الذم ىو ا٢بليب الذم ينتج يف الثدم  ،ليباساإل٪باب الذم ىو النبت عكس ا

                                                           
(1)http://www.ziadazzam.com/archive/index.php/t-535.html browsed: 03/01/13.   

 (2(http://www.saaid.net/Doat/yahia/61.htm browsed: 03/01/13. 
 .ِِّ( سورة البقرة، اآلية:ّ) 
أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا،  تأليف: معجم مقاييس اللغة، ُِٓ/َُسحق"،ابن منظور، ا٤برجع السابق، مادة "( ْ) 
 .  ِٖٔ/ُ،  (،بّبكت: ا٤بكتبة العلمية). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيا٤بقرم، أٞبد بن ٧بمد بن علي. ك  .ُّٗ/ّ

http://www.ziadazzam.com/archive/index.php/t-535.html
http://www.saaid.net/Doat/yahia/61.htm
http://www.saaid.net/Doat/yahia/61.htm
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كالسحق كما  ،كتقـو بفعل الرضاعة الذم ىو ا٤بساعدة على االخضرار عكس اليباس ،عندما تنجب ا٤برأة
 ،أم أصبح غّب صاٌف لبلستعماؿ ،سحق الثوب: بلي ،سحاؽ الشيء أم ببلؤهوإنىو كاضح يف ا٤بعاج  ى

ألهنا ٛبنع  ،تذىب يف ٙبديد كظيفة ا٤بصهلح إُف حد جعل ا٤بساحقة فعبل تدمّبيا للجنس البشرم الداللة ىنا
 إال أف كلمة الفاحشة تشملها. ،أنو َف يرد ذكر كلمة السحاؽ يف القرآف الكرًن كمع(ُ)أم التناسل.،اإل٪باب

". ،أما يف السنة  (ِ)فقولو صلى ا عليو كسل  "سحاؽ النساء بينهن ًزىنن

أخرج ابن أيب الدنيا كالبيهقي كابن عساكر عن أيب ٞبزة قاؿ: قلت مد بن علي: عذب ا نساء قـو لوط ك 
 (ّ) بعمل رجا٥ب  قاؿ: ا أعدؿ من ذلك استغُب الرجاؿ بالرجاؿ كالنساء بالنساء.

عو قاؿ كاف كأخرج ابن أيب الدنيا كابن أيب حامت كالبيهقي كابن عساكر عن أيب صخرة جامع بن شداد رف
 اللواط يف قـو لوط يف النساء قبل أف يكوف يف الرجاؿ بأربعْب سنة.

 كآثار السحاؽ  على النسل تتمثل يف اآليت:
 عزكؼ الساحقات عن الزكاج كاالكتفاء ببِب جنسهن. .ُ

أف ككانت النتيجة   ،على مائة امرأةيف موضوع السحاؽ قامت الدكتوراة عالية بتوزيع أسئلة االستبياف  كلقد
ا كإ٭بكليس رفضو كفكرة  ،( ينبع أصبل من ا٣بوؼ من استجابة الدين كآّتمعَ/َ ٖٓ) رفض السحاؽ لدم

 كإف( بإمكانية ٧ببة امرأة لو َف ٲبانع الدين كآّتمع. َ/َ ّٓكأقرت ) ضو كفكرة يرفضها الدين كآّتمع.رف
( َ/َ  ٕٗ). كما تبْب أف كآّتمع( يعلن موافقتهن على ٩بارسة السحاؽ حٌب لو مانع الدين َ/َ  ِّ)

 :ٔبهلهن با٢بديث الشريف الذم يقوؿ ( َ/َ ِْ)كاعَبؼ  لديهن ميل إُف النساء ٰباكلن كبتو أك هتذيبو.
إُف ٩بارسة السحاؽ كوسيلة إلسكات جوع  ( َ/َ ٔٓ)كأسفرت الدراسة ١بوء  "السحاؽ زىن النساء بينهن".

ا٢برماف الذم تعانيو النساء غّب ا٤بتزكجات كا٤بهلقات بب ا١بسد ك للحصوؿ على متعة جنسية آمنة بس
                                                           

 .ٓٓ. ص: السحاؽ والبغاء في الشريعة الفلسفة( شعيب، عالية ٧بمد، ُ) 
)سلسلة األحاديث .  كىو ضعيف: ُْٕٗ، حديث رق /ْٕٔ/ُّ. حديث كاثلة بن األسقع. مسند أبي يعلىأبو يعلى. ( ِ) 

 (.  َُُٔحديث رق : ،  َُٓ/ْالضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة. 
      ك إسناده ضعيف. .َُٖٓ، رق  ا٢بديث:ِّٔ/ٕ، ٙبقيق: ٨بتار أٞبد الندكم. الجامع لُشَعب اإليمافالبيهقي،  (ّ) 
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كما أف ا٣بوؼ من الزكاج كالتعرض  لئليذاء بالنسبة إُف العانس قد ،البليت ال تسعفهن الظركؼ للزكاج
ا٤بهلقة الٍب تعرضت لئليذاء أك اإلحباط  ككذا ،يبعدىا عن الزكاج ك يشجعها على إقامة عبلقة سحاؽ آمنة

 (ُ)كاج قد تتحوؿ إُف سحاقية نتيجة لذلك.ا٣بيبة يف الز 

فهذا االستبياف يوضح كيف ابتعدت نساء كثّبات عن الزكاج كاكتفْب بالسحاؽ لؤلسباب ا٤بذكورة.        
 فارتفاع معدؿ العنوسة كالهبلؽ عامل مه  من عوامل ا٬براط الكثّبات منهن يف سلك فاحشة السحاؽ.

 ،على النسل -ا٤بشَبكة لكل من اللواط كالسحاؽ  -آلثار ا لسلبية  ك يعد زكاج ا٤بثلْب من ا ،ىذا      
تقنْب  كإف ،انهبلقا من مبدأ ا٢برية ا٤بهلقة ،كلقد دافعت بعض الدكؿ الغربية عن حق زكاج ا١بنس ٔبنسو

فإهنا ال  ،فانظر إُف ضعف استدال٥ب (ِ)،زكاج ا٤بثلْب ال ٲبنع من أراد الزكاج ٔبنس آخر من أف يفعل ذلك
 مى األبصار ك لكن تعمى القلوب الٍب يف الصدكر.تع

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .بتصرؼ ُِٔ-ُُٖ( شعيب، عالية ٧بمد. ا٤برجع السابق، ص: ُ)
 )2( Langbein، L. Same-Sex Marriage and Negative Externalities. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY، أنظر:  

           Volume 90، No. 2، June 2009 © by the Southwestern Social Science Association.p.293  
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 المبحث الثالث: منع الحمل. 

كا٢بديثة كاستعماؿ عقاقّب ،منها القدٲبة كالعزؿ ،٤بنع ا٢بمل بقصد تنظي  أك ٙبديد النسل كسائل متنوعة
لب. ك للعلماء أراء أك بوضع ما ٲبنع كصوؿ التقاء ماء الرجل بالبييضة باستعماؿ اللو  ،كحبوب ٛبنع ا٣بصوبة
كأضاؼ البعض أف  ،يكوف الباعث شرعيا كإففأجازه البعض مشَبطْب رضا الهرفْب  ،يف جواز منع ا٢بمل

أما بعد التقائهما فبل يسمح بذلك لوجود مرحلة من مراحل  ،يكوف ذلك ٗبنع التقاء ا٢بيواف ا٤بنوم بالبييضة
 كأيٍمًهل لىتىخىلَّق ك صار خلقا آخر. ؾر تي  وكيعد االعتداء عليها اعتداء على ما ل ،التخلق

كا٤بسل  ٯبد يف  ،علما بأف فكرة منع ا٢بمل بقصد ٙبديد أك تنظي  النسل منشؤىا النظرية ا٤بالتوسية     
يقر يف األرحاـ ما  وتعاُففه ،فا تعاُف نظ  ىذه ا٢بياة تنظيما دقيقا ،القرآف ما يستغِب بو عن ٙبديد النسل

فكل ىذه تعترب سببل  ،كىو الذم ٯبعل من يشاء عقيما ،ل شيء عنده ٗبقداركك ،يشاء إُف أجل مسمى
 يقوؿ  الدكتور شريف عدناف: ،طبيعية لتنظي  ا٢بياة

"فقد بينت علـو األحياء عن كجود قوانْب ٧بددة دقيقة تنتظ  كل ما يتعلق بتكاثر األحياء من نبات        
ككل ما أنبتو ا  ،حساب آخر. بل كل شيء ىو ٗبقدارٕبيث ال يهغى حي على  ،ك حيواف ك مكركبات

من مائة من حاالت ا٢بمل يسقط فيها  ٖٕفقد جاء يف بعض اإلحصائيات أف  ،كمن جهة ثانية ،موزكف
كيف ظنها أف ما ٱبرج منها دـ حيض  ،من مائة منها ٰبصل للمرأة من دكف علمها َٓكأف  ،ا١بنْب تلقائيا

 (ُ) األياـ العشرة األكُف للحمل".كغالبا ما يكوف ذلك يف ،عادم

 ا٤ببحث على ا٤بهالب اآلتية: كيشتمل

 كالثالث يف أضرار منع ا٢بمل على النسل. ،اك الثاين يف حك  استعما٥با ،األكؿ يف كسائل منع ا٢بمل  

 

                                                           

ـ(، َُٗٗ، )دار العل  للمبليْب، ُ. طمن علم الطب القرآني: الثوابت العلمية في القرآف الكريم( الشريف، عدناف. ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ُِٗ-َُٗص:
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 المطلب األوؿ: وسائل منع الحمل.

بينما  ،٢بمل ك ربط األنابيب عاؿفنسبة ٪باح استعماؿ حبوب منع ا ،الوسائل متفاكتة نسب النجاح كىذه
ما من كل ماء يكوف  ا يؤكد ما قالو صلى ا عليو كسل : "كىذالعزؿ كا١بماع أثناء الرضاع نسبة فشلو كبّبة.
فرغ  استخداـ ىذا الوسائل ٰبصل ا٢بمل إذا أراد ا تعإُف  (ُ)الولد كإذا أراد ا خلق شيء َف ٲبنعو شيء"

 (ِ)﴾ٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي ًإ٭بَّىا قػى ﴿كقدر ذلك: 

استشارية نساء كتوليد كجراحة مسالك نسائية يف قس  النساء -أكضحت الدكتوراة فاطمة نور كِف،      
ية أف طرؽ منع ا٢بمل عديدة، منها كسائل طبيع -كالتوليد ٗبستشفى ا٤بلك عبد العزيز للحرس الوطِب ٔبدة

كأخرل دكائية أك عبلجية بتدخل طيب. كيقتصر الباحث على ذكر الوسائل الدكائية أك العبلجية لصلتها 
 ٗبوضوع الرسالة، كىي:

 أ/ استخداـ العوازؿ:

o  ِٓالواقي الذكرم: كسيلة آمنة بنسبة%. 
o  ََُالواقي النسوم: يعمل بنسبة جيدة، كلكن ال تصل نسبة منع ا٢بمل معو إُف%. 
o ا٢بيوانات ا٤بنوية با٤بهبل: يت  باستخداـ اإلسفنجة أك ا٢ببوب ا٤بهبلية إلبادة ا٢بيوانات  القضاء على

 ا٤بنوية با٤بهبل حٌب ال يت  التلقيح. كسيلة غّب آمنة كتفشل بنسبة عالية.
o  عازؿ مهاطي يت  إدخالو با٤بهبل قبل ا١بماع بعد كضع كرًن )دىاف(، يقضي على استخداـ

 ساعات(. ٖ-ٔن مث يزاؿ بعد ساعات من ا٤بهبل )ا٢بيوانات ا٤بنوية، كم

 ب/أقراص منع ا٢بمل، كىي على أنواع، منها:

o  ذإ مت إس تخدإهما  %ٖٗأقراص ٧بتوية على اسَبكجْب كبركجستّبكف: كسيلة ٩بتازة، تصل نسبة فعاليتها إُف إ 

 ابلطريقة إملوصوفة هبا. تقوم هذه إلرتكيبة عىل منع إلتبويض إلشهري.
                                                           

 .َُْ/ّ. مؤسسة القرطبة. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد( ابن عبد الرب، يوسف بن عبد ا بن ٧بمد، ُ) 
 .َْسورة النحل، اآلية: (ِ) 
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o عىل هرمون إلربوجس تريون فقط: وس يةل فعاليهتا أ قل من إل وىل يف منع إمحلل. أ قرإص حمتوية 

 ج/ كسائل أخرل:

o  زرع أعواد الربكجستّبكف: كسيلة يستخدـ فيها نوع كاحد من ا٥برموف، كيت  زرعو ٙبت ا١بلد غالبا يف
عدة أنواع منها ما يت  إفراز كمية ٧بددة من ا٥برموف يوميا من ىذه األعواد ا٤بزركعة. ىناؾ الذراع. ك 

 أعواـ. ٓيستخدـ لعاـ كاحد، كأخرل تعمل إُف 
o  أسبوعا.  ُِإبرة الربكجستّبكف: كىي تستخدـ ٗبعدؿ حقبة كاحدة كل 
o  حلقة ا٤بهبل: كىي حلقة ببلستيكية مرنة جدا توضع با٤بهبل، كتعمل عمل حبوب منع ا٢بمل ا٥برموين

 ا٢بلقة بأخرل مرة كل شهر.)الربكجستّبكف كاإلسَبكجْب معا(. كٯبب استبداؿ 

 د/ اللولب كالربط:

اللولب: عبارة عن قهعة ببلستيكية صغّبة يت  إدخا٥با يف الرح ، تقـو بتغيّب بهانة الرح ، حيث تصبح معادية 
 للحيوانات ا٤بنوية، فتعمل على منع ا٢بمل، كيتنوع إُف:

o  سنوات دكف تغيّب.لولب غّب ىورموين أنو ٫باسي: كٲبكن استخدامو ٤بدة تصل إُف عشر 
o .لولب ىورموين: ٲبكن استخدامو ٤بدة ٟبس سنوات، كال يضر با٤برأة ٤برضعة، كيقـو ٗبنع التبويض 
o ،فبل ٲبكن للمرأة ا٢بمل بعد  ربط قناة فالوب: ا٥بدؼ من استخداـ ىذه الوسيلة إيقاؼ النسل ٛباما

ضارا جدا بصحة األـ كقد  فيكوف ٞببل -كيكوف يف حاالت قليلة –ىذه العملية. كإف حصل ا٢بمل 
 يودم ٕبياهتا.

o  ربط القنوات ا٤بنوية للرجل: ا٤بقصود من ىذه الوسيلة أيضا إيقاؼ النسل ٛباما، ٕبيث ال ٲبكن للرجل
 إنتاج حيوانات منوية بسائلة، كيعمل ّٔا للحد من التناسل.

 (ُ)كالهريقتاف األخّبتاف ال يعمل ّٔما إال يف حاالت نادرة.

                                                           

يناير  ّىػ ُِْٖذك ا٢بجة  ِٓ. ا٣بميس وسائل منع الحمل من القديم إلى الحديث. الشرؽ األوسطولي، فاطمة نور.   ( (ُ
 .َُِٖٔالعدد  ََِٖ
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 : حكم استعماؿ وسائل منع الحمل. المطلب الثاني

فعليو ال ٯبوز منع ا٢بمل إال يف حدكد ضيقة مربرة  ،أشار الباحث إُف أف طلب الولد أعظ  مقصد النكاح
أما منعو بنية إبقاء  ،كإنقاذ حياة ا٤برأة لعدـ قدرهتا على ا٢بمل ألسباب صحية بشهادة طبيب مؤٛبن  ،شرعا

األكالد كغّب ذلك من األسباب الٍب ال يساندىا دليل شرعي  رعاية ك خوؼ ٙبمل مسؤكلية ،رشاقة ا٤برأة
 نصا أك ضمنا فبل ٯبوز.

لكن الدكتور  ٧بمد القرم بن عيد ذىب إُف أف ا٤بقصد األصلي للنكاح ىو سكوف أحد الزكجْب إُف اآلخر 
ا لًتىٍسكينيوا  كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى ﴿ما أشار إليو ا تعاُف يف قولو:   كىو ،كليس التناسل لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكىاجن

يىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى  نىكيٍ  مىوىدَّةن كىرىٍٞبىةن ًإفَّ يف ذىًلكى آلى ناء على ىذا الفه  ذىب إُف جواز كب (ُ)﴾إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ
ليكتمل  -بتصرؼ -هويل ك ينقل الباحث كبلمو ال ،ك لكي نتمكن من تصور رأيو،استعماؿ موانع ا٢بمل
 مث أتبعو بتعقيبات ناجعة. قاؿ الدكتور ٧بمد القرم بن عيد: ،تصوره لدل  القارئ

كأف تكوف الزكجة مريضة أك ضعيفة أك   ،ٯبوز للزكجْب باختيارٮبا استعماؿ موانع ا٢بمل ألم سبب       
 ة ا٢برج معْب على الدين... موصولة ا٢بمل...ككذلك ا٣بوؼ من كثرة ا٢برج بسبب تعدد األكالد؛ ألف قل

كقد اعتقد بعض العلماء أف جواز استخداـ كسائل منع ا٢بمل )كمنها العزؿ ( ال ٯبوز إذا كاف ذلك        
كىالى تػىٍقتػيليوا ﴿ الكرٲبة  يةاآلنص -يف رأيه   -خشية الفقر أك خوفا من زيادة تكاليف العيش؛ ألنو ٱبالف

ؽو  دىكيٍ  خىٍشيىةى ًإٍمبلى  ،الكرٲبة تشّب إُف قتل األكالد يةاآلف ،. كا٢بق أف ذلك قياس مع الفارؽ(ِ)﴾أىٍكالى
 كاستخداـ موانع ا٢بمل ليس فيو قتل لولد...

كلذلك ال  ،كلكن ا٤به  يف األمر أنو ال يوجد دليل قهعي يقوؿ بضركرة العمل على زيادة عدد السكاف  
ذلك  كإفأ ،أمر مهلوب شرعا بشكل مهلق يوجد سند مقبوؿ للقوؿ إف العمل على زيادة عدد السكاف

أحد مقاصد الشريعة... صحيح أف اإلسبلـ ينهى عن التبتل كعن قهع النسل كٰبث على الزكاج كلكن ىذه  
                                                           

، اآلية:ُ)  .ُِ( سورة الرـك
 ُّ( سورة اإلسراء، اآلية:ِ) 
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كلها غّب كافية الستنتاج أف اإلسبلـ يدعو إُف ضركرة أف ٰباكؿ كل مسل  إ٪باب أكرب عدد ٩بكن من 
 التالية:لؤلسباب  ،األطفاؿ بل الدليل على عكس ذلك

كالنكاح تسرم عليو األحكاـ  ،إف اإل٪باب ال يتأتى يف ٦بتمع اإلسبلـ إال عن طريق النكاح الشرعي - ُ
كالشركط الٍب يكوف فيها الزكاج فرضا ٘بعل ىذه  ،كالندب كاإلباحة  ،كالكراىة ،الوجوب كا٢برمة ،ا٣بمسة

 ا٢بالة ىي الشذكذ ال القاعدة العامة...  

كما   ،كإ٭با أف تكوف ا٤برأة سكنا للرجل كيكوف الرجل سكنا ٥با ،ن الزكاج ليس اإل٪بابكا٤بقصود األصلي م
نىكيٍ  مىوىدَّةن كىرىٍٞبىةن آكىًمٍن  ﴿ُف:اقاؿ تع  (ُ). ﴾يىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكىاجنا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ

و ال ٯبوز إجراء الكشف قبل الزكاج لبلطمئناف على قدرة الزكجْب على كلذلك فقد أفٌب بعض العلماء بأن
يسكن الرجل إُف ا٤برأة كتسكن إليو كيكوف  وإفاإل٪باب؛ ألف ذلك ٨بالف للغرض اإلسبلمي من الزكاج كى

 بينهما مودة كرٞبة.

ف ليس كالقوؿ بتحرًن ا٢بد من زيادة السكا ،ال يكوف التحرًن إال بنص أك قياس على منصوص - ِ
 منصوصا عليو كليس لو أصل كاحد يقاس عليو...

للزكجة كاإلنفاؽ  رعايةَف يبح اإلسبلـ الزكاج إال ٤بن كاف قادرا على نفقاتو كالقياـ بواجباتو من  - ّ
عليها...فالقدرة االقتصادية الزمة التوفر حٌب تكوف مؤسسة الزكاج ذات جدكل كٜبرة مفيدة للفرد كآّتمع.  

ديكفى ًنكىاحنا حىٌبَّ يػيٍغًنيػىهي ي اللَّوي ًمٍن فىٍضًلًو ﴿: يقوؿ عز كجل فالقدرة إذف شرط  (ِ) ﴾كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى ٯبًى
 يف النكاح.  

كحٌب تلك اإلباحة مقيدة بشرط القدرة  ،)أم ليس مندكبا إليو مثبل( ،إف تعدد الزكجات مباح فقط - ْ 
ةن  ﴿: ُفاعلى العدؿ بْب النساء كما قاؿ تع     (ّ) ﴾فىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى

                                                           

، اآلية:ُ)   ُِ( سورة الرـك
 ّّ( سورة النور، اآلية:ِ)
 ّ( سورة النساء، اآلية:ّ) 
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يتعلق بالنهي عن قهع النسل كليس فيو دعوة (ُ)أف الدليل ا٤بتضمن يف ىذا ا٢بديث -كا أعل   -كىف رأينا 
ي على صحة ما نرم -إف شاء ا  -كالقرائن التالية تدؿ  ،إُف العمل على زيادة عدد السكاف ّٓرد التزايد

 إليو:

يركل ا٢بديث كرد من الرسوؿ صلى ا عليو كسل  على من سألو عن رغبتو يف زكاج ا١بميلة الٍب ال  - ُ
فالرسوؿ صلى ا عليو كسل  ينهاه عن قهع نسلو  ،كىذا مه  لفهمنا للمعُب ا٤بتضمن يف ىذا ا٢بديث ،تلد

كإ٭با إُف النهي عن  ،لدعوة إُف تكثّب السكافبالزكاج من العقي ...فالواضح أف ا٤بعُب يف ا٢بديث ال ينصرؼ ل
 قهع النسل.

  فهموا منو الدعوة إُف تكثّب وإهنكالراجح أف ىذا كاف فه  الصحابة رضواف ا عليه  للحديث. إذ ل - ِ
لكاف ا٣بلفاء منه  رضي ا عنه  قد اٚبذكا  ،السكاف ّٓرد العدد كأف على كِف األمر مسئولية فعل ذلك

ية ّٔذا الصدد مثل ا٢بث على زيادة األكالد أك دفع ا٤بكافآت ٥بذا العمل أك الدعوة إُف تعدد خهوات عمل
 الزكجات ...  

كما قاؿ األعراَب للجاحظ يف القصة ا٤بشهورة )كل أذكف كلود ككل   ،إف كلمة )الولود( معناىا الوالدة - ّ
 صموخ بيوض( فجعل الولود أم الٍب ال تبيض كإ٭با ٙبمل كتلد.   

 ،كالذين يدعوف إُف ضركرة زيادة عدد السكاف ّٓرد التكاثر يصرفوف معُب الولود يف ا٢بديث إُف كثّبة الولد
ألف سؤاؿ الصحايب كاف عن  ،أم ا٤برأة الٍب ٙبمل كتلد ،كاألرجح أف ا٤بعُب إ٭با ينصرؼ إُف عكس العقي 

كل طاقاتو التناسلية يف إ٪باب األطفاؿ   كمن مث ال يكوف معُب ا٢بديث الهلب إُف ا٤بسل  أف يستغل ،العقي 
 النهي عن قهع النسل. (ِ)بل ٦برد

                                                           

( يشّب إُف ما أخرجو النسائي يف آّتىب كا٢باك  يف ا٤بستدرؾ كالبيهقي يف السنن الكربل، جاء رجل إُف النيب صلى ا عليو كسل  ُ) 
ة فقاؿ: " تزكجوا الودكد فقاؿ: إىن أصبت امرأة ذات حسب كٝباؿ كأهنا ال تلد أفأتزكجها قاؿ: " ال "، مث أتاه الثانية فنهاه مث أتاه الثالث

 الولود فإين مكاثر بك  األم ".   
 ( أم ا٢بديث إ٭با ينهى عن ٦برد قهع النسل، كىذا ٰبصل بإ٪باب طفل أك طلفْب.ِ) 
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ككلمة التكاثر الواردة يف ا٢بديث الشريف ٙبتاج إُف كقفة. فالتكاثر ٗبعُب التزايد ٰبصل ٗبجرد عدـ قهع  - ْ
 ،األطفاؿ كال يعِب ضركرة إ٪باب أكرب قدر ٩بكن من ،فالزكجاف إذا أ٪ببا طفبل كاحدا فقد تكاثرا ،النسل

 فا٤بقصود يتحقق بإ٪باب كلد كاحد.

...كقوة األمة اإلسبلمية (ُ)كيعِب التكاثر أيضا )التفاخر(...كلكن ال يتصور أف يكوف التفاخر ٗبجرد العدد؛
كلكنو ببل شك  ،َف يكن مصدرىا ا٤بعدؿ العاِف للوالدات -لو استعرضنا تارٱبنا اإلسبلمي منذ البعثة  -

 (ِ)إُف اإلسبلـ يف عهد الفتوحات اإلسبلمية... دخوؿ أكثر أم  األرض

 التعقيب:
 قولو: ٯبوز للزكجْب باختيارٮبا استعماؿ موانع ا٢بمل ألم سبب...

يقوؿ الزبّب الزين  ،بل ٯبوز ٥بما ذلك بشركط ك ضوابط ،ىذا ال ينبغي أف أف يكوف ّٔذا اإلطبلؽ      
 يعقوب:

فكل ما  ،قا من طرؽ منع ا٢بمل بعد أخذ رأم الهبيب الثقة"إذ ال مانع من أف يستخدـ ا٤برء طري      
يرتضيو الزكجاف من الوسائل الواقية ٩با ال يلحق ضررا با١بس  أك النفس كال يصادـ الشرع كال يتنايف مع 

كشريهة أال  ،ٲبكن أف يقاس على العزؿ شريهة أال تتخذ منو األمة خهة عامة لئلقبلؿ من النسل ،أحكامو
 (ّ)لوسائل دك٭با حاجة حقيقية تدعو إليها أك ضركرة ٙبمل على ٩بارستها".تستعمل ىذه ا

كالصػػػواب جػػػواز ذلػػػك عنػػػد تػػػوفر الشػػػركط  ،فػػػالقوؿ ٔبػػػواز اسػػػتعماؿ موانػػػع ا٢بمػػػل ألم سػػػبب مرفػػػوض شػػػرعا
 اآلتية:

                                                           

 ( سيأيت بياف ذلك عند ا٢بديث عن أثر ا١بندر كالصحة اإل٪بابية على مقصد النسل يف ص: ....ُ)
ٔبدة. تصدر عن  مجلة مجمع الفقو االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي. لمسألة تحديد النس( عيد، ٧بمد القرم. ِ)

 )ترقي  الشاملة(.  ِّٓ-َِّص: ٓمنظمة ا٤بؤٛبر االسبلمي ٔبدة. العدد:
 ِِٔ( الزبّب، الزين يعقوب. موقف الشريعة اإلسبلمية من تنظي  النسل،   ص:ّ) 
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 أف توجد ضركرة أك حاجة شرعية تتهلب منع ا٢بمل بصورة مؤقتة أك دائمة. .ُ
 ن قبل أشخاص يعوؿ على قو٥ب  يف ذلك.م (ُ)تقدير الضركرة أك ا٢باجة .ِ
يف حالػة ا٤بنػع ا٤بؤقػت؛ بػل يكػوف الػػدافع  كذلػك ،أال يكػوف قصػد اإلقػداـ علػى منػع ا٢بمػل قهعػو بصػورة هنائيػة .ّ

مػػػع العػػػـز علػػػى العػػػودة إُف ا٢بالػػػة الهبيعيػػػة عنػػػد زكاؿ تلػػػك  ،إُف ذلػػػك مػػػن أجػػػل الضػػػركرة أك ا٢باجػػػة القائمػػػة
 الضركرة.

 ،قيد لقاعدة الضركرات تبيح اظورات كىي ،بقاعدة الضركرات تقدر بقدرىاألنو ٯبب العمل  كذلك 
 كإذاإذ الضركرات تقدر بقدرىا.  ،فالضركرات الٍب تندفع ٗبنع ٞبل مؤقت ال ٯبوز إيقاؼ ٞبل دائ  بسببها

 ألف ما جاز لعذر بهل بزكالو. ،ما زاؿ الضرر كليا فاإلباحة زائلة أيضا

كيف كالنسل حق   ،منع ا٢بمل ألم سبب لو فرض أف النسل حق ٧بض للزكجْبقد يقاؿ ٔبواز  ،نع      
ٯبوز ٥بما ٩بارسة ما يريانو حقا ٥بما إذا  كال ،الزكجاف كما كلدا ٝبيعا مأموركف باالنقياد ألكامر ا ، كآّتمع

 David(ِ )نكت :يقوؿ دفيت ببل ،غّب ا٤بسلمْب أدركوا ىذا القدر من الفه  كحٌب ،أ٢بق ذلك ضررا باألمة
Blunkett 

                                                           

 ر يكمن إٝبا٥با يف اآليت:ك يتمثل الفرؽ بْب الضركرة كا٢باجة يف أمو  ( (ُ
 أ/ ا٤بشقة يف ا٢باجة أقل منها يف الضركرة.

 ب/ استفادة الضركرة من ا٢براـ لذاتو، كاستفادة ا٢باجة من ا٢براـ لغّبه.
 ج/ باعث الضركرة اإل١باء، كباعث ا٢باجة التيسّب.

 د/ أحكاـ الضركرة مؤقتة، ك أحكاـ ا٢باجة مستمرة. 
-ّٗـ(، ص:ََِْ-ىػُِْْ، )بّبكت: دار الكتب العلمية، ُ. طجة الشرعية حدودىا و قواعدىاالحاينظر يف : كايف، أٞبد. 

ْٓ. 
 MP Member of)ـ، سياسي  يف حزب العماؿ الربيهاين، شغل منصب عضو الرب٤باف ُْٕٗيونيو  ٔكلد ديفيد ببلنكيت يف (  (6

Parliament )( ٩بثبل لػػػػػػ شيفيلدSheffield Brightside من )ُٖٕٗ ـ. ك شغل مناصب كثّبة يف حكومة توين بليارََُِـ إُف   .

Browsed 07/01/13          http://en.wikipedia.org/wiki/David_Blunkett      

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Blunkett
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Child bearing is not a right. It is part of the unfathomable life force.
(1)

 

 ال يسرب غورىا(.ا٢بياة الذم من قوة ىو بل جزء  ،–خياريا للشريكْب  –ترٝبة:  )اإل٪باب ليس حقا 

 ،الضركرات كا٢باجات للمحظورات مع إعماؿ قواعد إباحة ،فليكن منع ا٢بمل مقيدا بالشركط اآلنفة الذكر 
 فهذا ما ينسج  معا التعالي  الشرعية. ،ك يهلق لو العناف ،أما أف نَبكو حببل على غارب

كإ٭با أف تكوف ا٤برأة سكنا للرجل كيكوف الرجل سكنا"  ،و: "كا٤بقصود األصلي من الزكاج ليس اإل٪بابكقول  
نىكيٍ  مىوىدَّةن كىًمٍن آىيىاتًًو أىٍف خى ﴿مستدال بقولو تعإُف:  ا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ لىقى لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكىاجن

 (ِ) .﴾كىرىٍٞبىةن 

تتبع أقواؿ ا٤بفسرين كب ،ككل يؤخذ من كبلمو ك يرد إال الرسوؿ صلى ا عليو كسل  ،ىذا اجتهاد منو        
عبارة عن عوامل تقوم آصرة  ،ذا ا٤بودة كالرٞبةكك يةاآليتضح جليا أف السكوف ا٤بذكور يف  يةاآللتلك 
 لتهيئة ا١بو ا٤بناسب لتنشئة األكالد ك تربيته  على ا٣بّب كالصبلح. ،الزكجية

كجعل بينه  كبينهن مودة:  ،مث من ٛباـ رٞبتو ببِب آدـ أف جعل أزكاجه  من جنسه  يقوؿ ابن كثّب:       
أك  ،بأف يكوف ٥با منو كلد ،أك لرٞبة ّٔا ،لرجل  ٲبسك ا٤برأة إما بتو ٥بافإف ا ،كرٞبة: كىي الرأفة ،كىي ابة

 (ّ)كغّب ذلك. ،أك لؤللفة بينهما ،٧بتاجة إليو يف اإلنفاؽ

ثانية فيها عظة كتذكّب بنظاـ الناس العاـ كىو نظاـ االزدكاج ككينونة العائلة  آيةىذه  الشيخ ابن عاشور: كقاؿ
 عجيب جعلو ا مرتكزان يف ا١ببلة ال يشذ عنو إال الشذاذ.كىو نظاـ  ،كأساس التناسل

                                                           
(

1
)  Sheldon S. Fragmenting Fatherhood: The Regulation of Reproductive Technologies. Kent Academic Repository. 

The Modern Law Review Limited 68 (4) 523-553. July 2005.(Post Refereed Version-Not Published Version). 

Published version available in The Modern Law Review Limited 68 (4) 523-553. P.8. 
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كأف جيعل تناسلو بالتزاكج كَف  ،تنهوم على عدة آيات منها: أف جيعل لئلنساف ناموس التناسل آيةكىي 
كأف جعل أزكاج اإلنساف من صنفو كَف ٯبعلها من صنف آخر ألف التأنس  ،ٯبعلو كتناسل النبات من نفسو

     (ُ)الف...ال ٰبصل بصنف ٨ب

كاألنثى إُف اآلخر ا٤بيل  ،مث إف ا٢بكمة اإل٥بية يف ميل كل من الزكجْب الذكر الشيخ ٧بمد رشيد رضا: كقاؿ
كما أف ا٢بكمة يف شهوة التغذم ىي حفظ   ،الذم يدعو إُف الزكاج ىي التناسل الذم ٰبفظ بو النوع

 (ِ)الشخص.

قاء النوع اإلنسٌي كقد كاف النيب صلى ا عليو كسل  ألف يف ذلك ب ،فهلب الولد ىو أعظ  مقاصد النكاح
 ٰبٌث على ذلك أصحابو بقولو:" تزكجوا الودكد الولود..."

مث الكيس كالكيس" كمعُب  ،كقاؿ ٥ب  مرة: "أمهلوا حٌب تدخلوا ليبل لكي ٛبتشط الشعثة كتستحد ا٤بغٌيبة
 (ّ)فجعل طلب الولد عقبل . ،"الكيس" ا١بماع

للزكجة كاإلنفاؽ  رعايةيبح اإلسبلـ الزكاج إال ٤بن كاف قادرا على نفقاتو كالقياـ بواجباتو من  و: َفكقول       
 عليها .. إٍف

كا١بهاد   ،ألف القدرة شرط يف القياـ بسائر العبادات ،فهذا ال يفه  منو االستخفاؼ بأمر الزكاج      
  ،ٙبوؿ ا٤برء إُف بديلها إف كاف ٥با بديل ،ففي حالة عدـ القدرة على القياـ بعبادة ما ،كالصبلة كالصياـ

تعذر ذلك سقهت العبادة برمتها من غّب أف  كلوكالصـو للعاجز عن الباءة.  ،كالتيي  عند تعذر الوضوء
 يكوف العبد عاصيا لربو.

أما قولو: كال تقتصر ا٤بسئولية ا٤بلقاة على األب ٘باه أطفالو على رعايته  كٙبرم ما فيو خّبى         
 بل تتعدل ذلك إُف ضركرة ا٢برص على أف يَبؾ ٥ب  ما يغنيه  بعد كفاتو...: ،غدى  يف حياتوكر 

                                                           

 .ُٕ-َٕ/ُِـ( ُٕٗٗ. )تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع، . التحرير والتنوير( ابن عاشور، ٧بمد الهاىرُ)
 .ِّٓ/ْىػ( ُِّٖ) مصر: مهبعة ا٤بنار بشارع ا١بمامْب، ُ(. طتفسير القرآف الحكيم )تفسير المنار ( علي رضا، ٧بمد رشيد.ِ)
 .ّٗـ( ص:ُٕٖٗ-ىػَُْٕ)بّبكت: دار الكتاب العريب، ُ. طاإلنشراح في آداب النكاحو إسحاؽ. ( ا٢بويِب، أبّ)
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كلكن  ،فه  يركف لكي نضمن عيشا رغدا ألبنائنا فبل بد من تقليل النسل ،فهذا ديدف االقتصاديْب       
أعلى مصادر الثركة  كإف ،ةالذين ال يقلدكف كال ينحرفوف يقرركف أف النسل يف ذاتو ثرك  ،االقتصاديْب ا٤بدركْب
كمثلها كثّب من  ،كىناؾ أم  كسويسرا ال تعتمد يف مصادرىا إال على مهارة سكاهنا ،ىو القول البشرية

كمثلنا   ،ك أٜبنها كأغبلىا ،فهل نريد أف ٫بـر أنفسنا ىذه القول العاملة كىي أغلى الثركات يف الوجود ،األم 
أك ما ينفع الناس يف  ،يستهيع أف يتخذ منو نقدا أك حلياكمثل من يكوف يف يده كنز من الذىب ال 

 (ُ)ليتخلص من أعباء صناعتو أك االنتفاع بو. ،فيلقيو يف البحر ،األرض

إذا ما ٙبولت الثركة  ،فالعودة إُف التاريخ تثبت اقَباف زيادة السكاف باالزدىار االقتصادم كليس العكس
كأفواه فاغرة فقط كصغار  ،كعاطلْب عن العمل ،معاقْبكليس إُف  ،البشرية إُف ثركة منتجة كخبلقة

 (ِ)العصافّب.

فكانت كمازالت ا٤بوارد البشرية ىي ا٤بورد األغلى كاألى . كعلى الرغ  من أٮبية ا٤بوارد الهبيعية      
 (ّ)كالتكنولوجية كاالقتصادية إال أف ا٤بورد البشرم ىو الذم يسٌّب بقية ا٤بوارد كيتحك  ٕبسن استغبل٥با.

 و: "إف تعدد الزكجات مباح فقط".كقول      

فهل ا٤بباح حك  شرعي أـ ال؟ كىل يقع التكليف بو أـ ال؟ ىذه  ،فعلى فرض صحة ىذه ا٤بقولة       
  كيف،كالباحث ٲبيل إؿ كوف اإلباحة حكما شرعيا ،مسألة تناك٥با األصوليوف يف مصنفاهت  بشيء من التفصيل

كقاؿ:  ،كخالفه  يف ذلك الكعيب ،ذىب ا١بمهور إُف أف ا٤بباح غّب مأمور بوحيث  ،كوهنا مأمورا ّٔا خبلؼ
 إنو مأمور بو.

قاؿ ابن بدراف: كا٣ببلؼ يف ىذه ا٤بسألة لفظي؛ أم: يرجع إُف التسمية فقط. كيتضح كوف ا٣ببلؼ       
 لفظينا إذا الحظنا األمور اآلتية:

                                                           

 .َُُـ(، ص:ُٕٔٗ-ىػُّٔٗ،)دار الفكر العريب، ُ. طتنظيم األسرة و تنظيم النسلأبو زىرة، ٧بمد.  أنظر: (ُ)
 ُّْ. ص:اإلسالـ بين كينز وماركس وحقوؽ اإلنساف في اإلسالـ( شوماف، نعيمة. ِ)

      (3)  http://www.arado.org.eg/Edara/؟m=201107 03/01/13   الفاعورم، رفعت. ا٤بوارد البشرية، الثركة األى  

http://www.arado.org.eg/Edara/?m=201107
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فوسيلة  ،كا٤بباح الذم صار كسيلة إُف ٙبصيل الواجب ،دأكالن: ما مضى بيانو من التفريق بْب ا٤بباح آّر 
 كمراد ا١بمهور: ا٤بباح آّرد. ،فمراد الكعيب: ا٤بباح ا٤بتوسل بو ،الواجب كاجبة؛ كإف كانت مباحة يف األصل

 ،كإف تعْب طريقنا صار كاجبنا معيننا ،فمن فعل ا٤بباح يصّب كاجبنا ّٔذا االعتبار ،ثانينا: االلتفات إُف القصد
 لكن مع ىذا القصد.  ،كإال كاف كاجبنا ٨بّبنا

بل ا٤بباحات عندى  طاعات؛ ألهن   ،ثالثنا: أف ا٤بباح بالنسبة للسابقْب ا٤بقربْب ال يستوم فعلو كتركو 
فا٤بباح  -كما ىو حاؿ ا٤بقتصدين   - أما غّب ا٤بقربْب  ،كلديه  حيٍسن القصد ،يستعينوف ّٔا على طاعة ا

فه  مأموركف إما  ،ال يذـ. فصح أف يقاؿ: إف ا٤بباح مأمور بو؛ يعِب: بالنسبة للمقربْبعندى  ال ٲبدح ك 
 (ُ)و.كتركبفعلو أ

 ،فالرسوؿ صلى ا عليو كسل  عىدَّدى  ،وف التعدد مباحا ال مندكبا إليو غّب مسل  بو على اإلطبلؽكك        
سوؿ صلى ا عليو كسل  التعدد بأربع ال يعِب ك ٙبديد  الر  ،كاألحاديث الداعية إُف نكاح الولود تؤكد ذلك

ا كإ٭ب... ،أبو يوسف إُف أف إباحة التعدد ليست من قبيل اإلباحة األصلية كذىبالدعوة إُف تقليل النسل. 
فجاء اإلسبلـ ككضع  ،ىي إباحة خاصة... ٗبعُب أف الفهرة اعتادهتا ك شرائع ا السابقة على اإلسبلـ أقرهتا

مؤداىا حٌل الزكاج من النساء حٌب أربع كفق ضوابط معينة أٮبها عدـ غلبة الظل  على ظن  ٥با قاعدة عامة
   (ِ)راغب التعدد.

كإ٭با ىو أمر مستحب  ،ذىب بعض العلماء إُف أف التعدد يف اإلسبلـ ليس أمرا مباحا فقط كلقد       
 لؤلسباب اآلتية:

قد  لو كافك  ،كإ٭با أمر بو أمرا غّب جاـز ،ر بو أمرا جازماقد أمر بو ك لكنو َف يأم كتعاُفأ/ إف ا سبحانو 
قاؿ  كقدفاألصل أف األمر يفيد الوجوب ما َف ٙبف بو قرينة تصرفو عنو.  ،أمر بو أمرا جازما لكاف كاجبا

                                                           

 .ُّٓ-ُّْ. ص:معالم أصوؿ الفقو عند أىل السنة والجماعة( ا١بيزاين، ٧بمد بن حسْب بن حسن. ُ)
 .   بتصرؼ ّٕ. ص:تعدد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف المد االستشراقيو سعد، ٧بمد بن ٧بمد شتا. ( أبِ) 
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قد صرؼ  ﴾فانكحوا﴿فدٌؿ على أف األمر يف قولو تعإُف:  ﴾فإف خفت  أالٌ تعدلوا فواحدة﴿ يةاآلسبحانو يف 
 كىذا ىو ا٤بستحب كا٤بندكب كالسنة. ،فصار الهلب غّب جاـز ،بعن الوجو 

ألف األحكاـ التكليفية ا٣بمسة   ،لبلستحباب أك الندب يةاآلب/ كذلك فإف األصوليْب يؤكدكف أف األمر يف 
ألف اإلباحة ال تنهوم على  ،إ٭با ىي يف ا٢بقيقة أربعة ،الوجوب كالندب كالتحرًن كالكراىة كاإلباحة كىي

كَف تعترب من التكليفات إال جريا على قاعدة التغليب. كاألصل أف  ،ا تعإُف ومنا ىي عفكإ٭ب ،تكليف
 ا نص على أنو حبلؿ.كإ٭بكالشرع َف يسكت عن تعدد الزكجات  ،اإلباحات ال ينص عليها

ؿ عدـ كلذا فإف للزكاج عند التعدد نفس أحكاـ الزكاج حا ،ج/ إف تعدد الزكجات ليس إال زكاجا ككل زكاج
فإف الزكاج الثاين  ،كاف الزكاج األكؿ ليس لو قيود سول قيد الباءة  كإذا ،فحك  الزكاج كاحد ال يتغّب ،التعدد

 (ُ)يستلـز مراعاة ضوابهو ك أخصها العدؿ كالقدرة فحسب.

  كلكنو ببل شك دخوؿ أكثر أم ،قولو: َف يكن مصدر قوة األمة اإلسبلمية ا٤بعدؿ العاِف للوالدات        
كالدعوة إُف دين اإلسبلـ سوؼ تظل ا٤بصدر األكؿ للقوة  ،األرض إُف اإلسبلـ يف عهد الفتوحات اإلسبلمية

 اإلسبلمية.    

وف ذلك بارتفاع معدؿ كك ،ألنو يقرر ا٢باجة إُف تكثّب سواد األمة ،ىذا كبلـ ينقض آخريه أكلىو       
فمقصد حفظ النسل يهدؼ إُف  ،م إُف نتيجة كاحدةفهذا يؤد ،الوالدات أك ارتفاع معدؿ معتنقي اإلسبلـ

بكل الهرؽ الشرعية. مث الواقع الذم تعيشو األمة ٯبعلنا نكرر الدعوة إُف تكثّب النسل  ،تكثّب سواد األمة
ألف عدد معتنقي اإلسبلـ يف ىذه األياـ تراجع بنسبة عالية مقارنة ٗبا كاف عليو يف تلك الفَبة.  ،الهيب

ف مع الباحث من ىذه ا٢بيثية. فإذا تركنا تشجيع األمة على التناسل مع غياب مصدر كالدكتور ال ٱبتل
الباحث عدـ الربط بْب ا١بهاد كتكثّب  كيرلفما يكوف مصّب أمتنا؟  ،ا١بهاد كالدعوة لكسب ا٤بسلمْب ا١بدد

استغِب عن التناسل كىل  ،ْب إنقاذى  من عبادة العباد إُف عبادة رب العبادكبسواد األمة بقدر ما يربط بينو 
بل كاف الرسوؿ صلى ا عليو كسل  يشجع التناكح  ،يوما با١بهاد كالدعوة لكسب ا٤بسلمْب ا١بدد؟ كبل

                                                           

 .ٖٖ-ٕٖص:، ا٤برجع السابق  (ُ) 
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"ألف يهدم ا بك رجبل  ،كالتناسل يف الوقت الذم كاف ٰبث أمتو على ا١بهاد كالدعوة إُف اعتناؽ اإلسبلـ
 كاحدا خّب لك من ٞبر النع ". 

 

 ضرار منع الحمل على النسل.المطلب الثالث : أ

 منها: ،٤بنع ا٢بمل أضرار كثّبة

يف حالة استخداـ ا٤برأة   كذلك ،أهنا ٗبثابة دافع لبعض األزكاج إُف استفراغ شهوهت  عن طريق الزنا-ُ
ا عْب ما جاء  يف تقرير كىذ ،خشية ا٢بمل (Abstinence)أسلوب االمتناع عن ٩بارسة ا١بنس مع الزكج 

 األمريكي لتنظي  األسرة:منشور لبلٙباد 
"abstinence for birth control among married women، however، led to even greater reliance on 

prostitution by married men، which in turn، led to epidemics of sexually transmitted infections 

by the turn of the century".(1)                                                                                                 
                                                                                              الَبٝبة:    

ُف ركوف  رجاؿ متزكجْب إُف أدل إ ،) االمتناع عن ٩بارسة ا١بنس لتحديد النسل بْب النساء ا٤بتزكجات
ا بدكره أدل إُف فشو أكبئة من األمراض ا٤بنقولة عن طريق االتصاؿ ا١بنسي مع مهلع كىذ ،٩بارسة البغاء

 القرف العشرين(.  
ا أمر كىذ( ِ) بعض أنواع حبوب منع ا٢بمل قد تسبب نزيفا دمويا يف غّب موعد الدكرة الشهرية. -ِ  

 ٰبوؿ دكف حدكث ا٢بمل.  
حقيقة قررىا عقبلء  كىذه ،د من أكرب أسباب انقراض األمة ك تبلشيهاعى منع ا٢بمل بوسائلو ا٤بختلفة يػي  -ّ

من ) ُ)فاباتريك جيو بوكان تربى عكيي  ،كحذركا حكوماهت  النتائج الوخيمة ٥بذا السلوؾ ،الغرب أنفسه 

                                                           
(1) Report (A History of birth Control Methods). Published by the Katherine Dexter McCormick Library. Planned 

Parenthood  Federation of America. 

(2) http://www.tbeeb.net/a-289.htm  date browsed: 19/12/12. 

http://www.tbeeb.net/a-289.htm
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ف الغرب سائر إُف ا٤بوت حٌب أشار إُف أ ،الشيخصيات الفذة الٍب أنكرت على الغرب ٧باربته  للتناسل
 :قاؿ بوكاناف ،كاالنقراض ال ٧بالة

دؤكا باالنكماش. كَف يق  منذ كب ،كتوقف سكانو عن النمو ،"الغرب ٲبوت. لقد توقفت أ٩بو عن التكاثر     
الذم حصد أركاح ثلث سكاف أكركبا يف القرف الرابع عشر هتديد أخهر لبقاء ا٢بضارة  (ِ)ا٤بوت األسود
اليـو ىناؾ سبعة عشر بلدا أكركبيا فيها جنازات دفن أكثر من احتفاالت  ن ىذا ا٣بهر ا٤باثل.األكركبية م

 ،كٝبهورية التشيك ،ركاتياكك ،كبلغاريا ،كىناؾ أكفاف أكثر من ا٤بهود. كالبلداف ىي: بلجيكا ،الوالدة
 ،كسلوفينيا ،كسلوفاكيا ،كركمانيا ،ربتغاؿكال ،كليتوانا ،تافياكال ،كإيهاليا ،كىنغاريا ،كأ٤بانيا ،كإستونيا ،كالدا٭بارؾ
كاألرثوذكس. أم ٝبيع ملل اإلٲباف ا٤بسيحي ٩بثلوف يف ا٤بسّبة  ،كالربكتستانت ،كركسيا. كالكاثوليك ،كإسبانيا

  (ّ)العظيمة ٤بوت الغرب.

إُف ما  ٯبراهنا -كما قاؿ أبو األعلى ا٤بودكدم-ط عليو شيهاناف قوياف لّْ ذلك يكوف الغرب قد سي كب       
فالشيهاف األكؿ قد سيهر على أفرادىا  ،فيو ا٥ببلؾ. أك٥بما شيهاف قهع النسل كاآلخر شيهاف القومية

األكؿ قد قلب عقوؿ رجا٥با كنسائها فجعله  يستأصلوف أنسا٥ب   كإفكاآلخر على أ٩بها كحكوماهتا. 
  فوائد عملية التعقي  بأيديه . إنو يعلمه  تدابّب منع ا٢بمل كٰبضه  على تعمد اإلسقاط كيلقنه

(Sterilization) كيبعث فيه  من القسوة كالغلظة ما ٯبعله   ،الٍب يقضوف ّٔا على قوهت  التوليدية لؤلبد
 (ْ)فهذا ىو الشيهاف الذم يدفعه  تدرٯبيا إُف االنتحار. ،يقتلوف أكالدى  بأيديه 

                                                                                                                                                                                                    

 تلقى تعليمو يف ا٤بدارس الكاثوليكية كاليسوعية، ـ، ُّٖٗيف الثاين من نوفمرب  DC يف كاشنهن Patrick Joseph Buchananكلد   (1)
مدير االتصاالت ـ كىو يف الثانية كالعشرين من عمره. كاف ُِٔٗيف الصحافة من جامعة كولومبيا يف عاـ  درجة ا٤باجستّبحصل على 
مرتْب مرشحا  ،أمريكيْب لثبلثة رؤساء اكبّب   امستشار  باتريك بوكانافكما كاف . ـُٕٖٗحٍب  ُٖٓٗيف البيت األبيض من  لركنالد ريغاف

    http://buchanan.org/blog/biography  17/01/13 .ـ٢َََِبزب اإلصبلح يف عاـ  ارئاسيا للفوز بَبشيح ا٢بزب ا١بمهورم، مرشح

كتسبب يف ـ، َُّٓ-ـُّْٖ بْب عامي أكركبا اجتاح أ٫باء : ىو الهاعوف  الذم(The Black Death) الموت األسود مصهلح( 6)
   موت ما ال يقل عن ثلث سكاف القارة. 

غرب. نقلو إُف العربية:٧بمد ٧بمود :أثر شيخوخة السكاف ك موهت  كغزكات ا٤بهاجرين على الموت الغرب( بوكانن، باتريك جيو. ّ) 
 .ِٕـ(، ص:ََِٓ -ىػ ُِْٓالتوبة. راجعو: ٧بمد بن حامد األٞبرم. ) الرياض: مكتبة العبيكاف، 

 .ِٖـ(، ص:ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ) جدة: الدار السعودية للنشر كالتوزيع،  ،نحن والحضارة الغربية(  ا٤بودكدم، أبو األعلى. ْ)

http://buchanan.org/blog/biography
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 المبحث الرابع: تحريم الخصاء.

ألسباب تعود إُف معتقدات بعضه  أك لدكاع تتعلق بنمط ا٢بياة  ا٤باضية رميوًرس ا٣بصاء يف العصو 
 ،سارابياكباالجتماعية أك السياسية. ففي القرف الثامن عشر انتشرت ٝباعة مسيحية يف ركسيا كركمانيا 

كيعتقدكف أف نزكؿ ا٤بسيح للمرة الثاثية إ٭با يقع حينما  ،كيهلقوف اس  "ٞبامات بيضاء" على ا٤بخصيْب منه 
قامت أسرة تشينغ  ،أكاخر القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم كيفعدد ا٤بخصيْب مائة ك أربعة ك أربعْب ألفا. يبلغ 
بإجراء عملية اإلخصاء ٤بمن يتولوف كظائف ٨بتلفة يف  -ـُُِٗ-ـُْْٔالٍب حكمت الصْب من –

د اإلمرباطور القصر ا٤بلكي. كتاريخ ٩بارسة توظيف ا٣بصياف يف قصر القسهنهينية )إسهنبوؿ( بدأ يف عه
 (ُ)جستنياف يف أكاخر اإلمرباطورية الركمانية كالبيزنهية كاستمر إُف ا٣ببلفة العثمانية.

أمكن القوؿ بأف اإلسبلـ يرفض ا٣بصاء   ،عد ىذا العرض السريع لتاريخ إخصاء ذكور بِب آدـكب       
م يشجع على إكثار النسل الذ ،ألهنا تعارض مقصدا من مقاصد ىذا الدين ا٢بنيف كذلك ،كرفضو للرىبنة

ألف مؤداٮبها كاحد. ىذا ما يتناكلو الباحث يف ىذا ا٤ببحث  ،فليس غريبا أف ينهى أيضا عن ا٣بصاء ،الهيب
 على ثبلثة مهالب:  كيشتمل ،بعوف ا تعاُف

 ،ا٤بهلب األكؿ: يف تعريف ا٣بصاء

 ،واعوكإنالثاين: أقساـ طرؽ ا٣بصاء ا٤بهلب 

 ا٢بك  الشرعي للخصاء ك ًحٍكمة النهي عنو. يف بياف: ا٤بهلب الثالث

 

 

                                                           
 (1  ) JEAN D. WILSON AND CLAUS ROEHRBORN. Departments of Internal Medicine and Urology، University of 

Texas Southwestern Medical Center، Dallas، Texas. Long-Term Consequences of Castration in Men: Lessons from the 

Skoptzy and the Eunuchs of the Chinese and  Ottoman Courts. 

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Vol.84، No.12 Printed in U.S.A. Copyright © 1999 by The 

Endocrine Society. P.4324-4328. 
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 المطلب األوؿ: تعريف الخصاء.
 كالثاين يف التعريف االصهبلحي.،األكؿ يف التعريف اللغوم ،كيأيت تعريفو يف فرعْب

 الفرع األوؿ: تعريف الخصاء في اللغة.
استخرجت بيضتها فجعلها ا١بلدة.  قاؿ ابن القوطية :معنت ا٣ٍبيٍصيىة ،ا٣ٍبيٍصيىةي :كا٣بيٍصيي لغة فيها       

ه  من ٯبعل ا٣بيٍصيىةى كمنالبيضتاف كبغّب تاء ا١بلدتاف.  ،كحكى ابن السكيت عكسو فقاؿ: ا٣بيٍصيىتىاًف  بالتاء
مثل مدية كمدل.  ،فيقاؿ:خيٍصيىاًف. كٝبع ا٣ٍبٍصيىًة خيصنى ،كيثُب ٕبذؼ ا٥باء على غّب قياس ،للواحدة

مثل جريح  ،فعيل ٗبعُب مفعوؿ ،فهو خىًصيّّ  ،ًخصىاءن بالكسر كا٤بٌد: سللت خيٍصيػىٍيوً كخىصىٍيتي العبد أىٍخًصيًو 
 (ُ)كقتيل كا١بمع ًخٍصيىافه.

 الفرع الثاني: تعريف الخصاء في اصطالح الفقهاء.
  (ِ)و.كمعكيف االصهبلح أطلق الفقهاء ا٣بصاء على أخذ ا٣بصيتْب دكف الذكر أ       
فالهريقة الوحيدة لئلخصاء تتمثل يف  ،يقة إجراء ىذه العملية يف ذلك الزمنا التعريف يتماشى مع طر كىذ

فقد استحدت  ،أك قهعهما معا. أما بعد التهورات ا٤بلحوظة يف ٦باؿ الهب ،قهع ا٣بصيتْب دكف القضيب
ػػػ "كل لذا يرل الباحث أف يعرَّؼ اإلخصاء بػػػػػػ ،أمر يدفع إُف تغيّب تعريفو أيضا كىوطرؽ جديدة لئلخصاء؛ 

أك كظيفة ا٤ببيضْب يف حق  ،تزيل كظيفة ا٣بصيتْب بالنسبة للذكور ،ّب ذلككغيميائية أك كعملية جراحية أ
 اإلناث".

ال سيما  ،كلئن كاف ا٣بصاء ٱبص الذكور يف العصور ا٤بنصرمة؛ إال أنو اليـو قد يشمل اإلناث أيضا       
 ية يتساكل مع التعقي .ىذه ا٢بيث ومنفه ،عندما يكوف من النوع الكيميائي

 

 

                                                           

 .ُُٕ/ُالمرجع السابق، ا٤بقرم، أٞبد بن ٧بمد بن علي.   (ُ)
 . ُُٗ/ُٗا٤بوسوعة الفقهية الكويتية.  (ِ) 
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 واعو.وإنالمطلب الثاني: أقساـ طرؽ الخصاء 

مع ذكر أنواعها. ك يأيت ذلك يف  ،اكحديثيذكر الباحث يف ىذا ا٤بهلب طرؽ إجراء عملية ا٣بصاء قدٲبا 
الثالث يف األسباب الدافعة إُف  ،الثاين يف صور ا٣بصاء ،األكؿ: يف يف طرؽ عملية ا٣بصاء ،ثبلثة فركع

 صاء.ا٣ب

 

 الفرع األوؿ: طرؽ إجراء عملية الخصاء. 

 .(Chemical Castration)اإلخصاء الكيميائي  - أ
يعهى الشخص الذم ٱبضع ٥بذه العملية جرعة من ا٢بقنة ا٤بضادة للهرمونات  ،يف حالة اإلخصاء الكيميائي

anti-androgens)الذكورية 
(ُ)

)  . 

 ،هريقة لتقليل مدة إقامته  يف  السجنك كما قسرا أاستخداـ اإلخصاء الكيميائي إما للمجرمْب إ كلقد
الواليات ا٤بتحدة  كيفىولندا ك ركسيا.  ،نيو زيبلد ،إسرائيل ،إستونيا ،منها: أسَباليا ،يف دكؿ كثّبة كذلك

الواليات  كىذه ،توجد على األقل تسعة كاليات يف بعض مواد قوانينه  إشارة إُف ىذا النوع من اإلخصاء
 (ِ)تكساس ك كيسكنسن.  ،أكريغوف ،مونتانا ،لوييسيانا ،أيوا ،جورجيا ،فلوريدا ،ىي: كاليفونيا

 (.Surgical Castration)اإلخصاء ا١براحي  - ب
كما يقـو األطباء ّٔذه العملية أيضا.ك يستخدـ سكينا أك حبلقة   ،كيت  ذلك عادة عن طريق ا٤بشعوذين

ة ككقاي –كالذم يت  إيقفو  ،ب ذلك تدفق دمومك يعق ،حادة. فيت  قهع القضيب كا٣بصيتْب بضربتْب فقط
  الهريقة تسبب أ٤با بليغا. كىذهبصب زيت السمس  ا٤بغلي على ا١برح.  –ا٤بخصي من العدكل 

                                                           

تعِب: مضاد ا٥برمونات  "anti-androgens"االس  الذم ييهلق على ٦بموع ا٥برمونات الذكورية ، فكلمة ىو  Androgens(األندركجْب ُ)
 الذكورية.

 (6) http://edition.cnn.com/2012/09/05/health/chemical-castration-science/index.html     browsed 23/12/12. 

Using chemical castration to punish child sex crimes. By Madison Park، CNN. September 5، 2012 -- Updated 0830 

GMT (1630 HKT).  

http://edition.cnn.com/2012/09/05/health/chemical-castration-science/index.html%20%20%20%20%20browsed%2023/12/12
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  (.  Horse hair castration)إخصاء بعشر ا٢بصاف.  - ج

 -اـ بإحك -ُفّببط القضيب مع الصفن ،يستخدـ شعر ا٢بصاف يف العصور القدٲبة يف عملية ا٣بصاء   
 فتتقلص إُف أف تسقط.    ،بشعر من ذيل ا٢بصاف. فيؤثر ذلك يف إيقاؼ تدفق الدـ إُف القضيب كا٣بصية

  
 الفرع الثاني: صور الخصاء.

أك يبقياف بعد رٌض  ،أك يقهعاف معا ،عند إجراء عملية ا٣بصاء؛ إما أف يت  قهع ا٣بصتْب دكف القضيب
 :ىيك  ،ذلك تكوف صور ا٣بصاء ثبلثكبا٣بصيتْب. 

 "castrati clean-up"ا٤بعركؼ بػػػػػػػ كىو ،إخصاء يت  فيو قهع القضيب مع ا٣بصية -ُ
  ".spadones" كىو ،إخصاء يت  فيو قهع ا٣بصية فقط -ِ
".thlibiae" كىو ،إخصاء يت  فيو رٌض ا٣بصية كدٌقها دقِّا جريشا -ّ

(ِ) 
 

 الفرع الثالث: األسباب الداعية إلى الخصاء.
   ٝبع األسباب اآلتية: من ث كٛبكن الباح ،كثّبة  كىي

 .(Castration for Medical Reasons)إخصاء ألسباب طبية  -ُ
كيتبع ذلك يف الغالب  يت  عبلجو باستئصاؿ جراحي للخصية ا٤بصابة؛ ،يف حالة اإلصابة بسرطاف ا٣بصية 

 ،منحرفة يل ا٤بيل ا١بنسي لدل ذكم سلوكيات جنسيةلستخدامو يف تقكا ،باإلشعاع أك العبلجي الكيماكم
 حٌب ال يناكلوا من أعراض العفيفات.

 .( Castration as Punishment)إخصاء عقايب  -ِ

                                                           

 الصْفُن والصْفَنُة: ِوَعاُء الُخْصَيِة. (ُ) 
(2) JEAN D. WILSON AND CLAUS ROEHRBORN. op. cit.. P.4324. 
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قدٲبا كاف ا١بيش ا٤بنتصر يف ا٤بعارؾ يقـو بإخصاء أسرل ا٢برب؛ كيعترب ذلك رمزا لبلنتصار كاالستيبلء على 
ما يعمد ا١بيش ا٤بنتصر  ثّباككالعدك.  كيستخدـ اإلخصاء أيضا كوسيلة لتعذيب العدك كإضعاؼ معنوياهت . 

أضف إُف ذلك أهن  كانوا ٯبعلوف إزالة األعضاء التناسلية  ،إُف اإلخصاء بقصد ا٢بد من تناسل أعدائه 
 بدال من اإلعداـ يف حق من حك  عليه  باإلعداـ.

 (.Castration as a preventive measure)اإلخصاء كإجراء كقائي  -ّ
فيخّبكف بْب اإلخصاء أك البقاء يف  ،لوا بسبب ٨بالفات جنسيةيستخدـ اإلخصاء يف حق أناس اعتق  

 (ُ)مثل الواليات ا٤بتحدة ،السجن لفَبات طويلة. كتوجد بعض الدكؿ الغربية تعمل ٗبثل ىذه اإلجراءات
كاالغتصاب كٝبيع أشكاؿ ا٤بخالفات   ،اعتمد اإلخصاء كإجراء انتقامي ١برائ  ا١بنس ،كٝبهورية التشيك
 (ِ)نف ا١بنسي. ذات الصلة بالع

 كيستخدـ اإلخصاء أيضا كهريقة لتحديد النسل يف ا٤بناطق الفقّبة. -ْ
بإجراء  (Musculoskeletal Transplant Foundation، MtF)كتقـو "مؤسسة زراعة العضبلت كالعظاـ"  -ٓ

 عملية اإلخصاء يف حق من يتقدموف بهلب تغيّب جنسه ؛ فتستأصل ا٣بصية بكاملها.
ك فريقو بإجراء دارسة يف الواليات ا٤بتحدة على ا٤بتخلفْب عقليا  Hamiltonـ ـ قاَُْٗكمت يف عاـ  -ٔ

  الذين مت خصيه  نتيجة العمل بقوانْب ٙبسْب النسل.
كىناؾ إخصاء يت  برضا ا٤بخصي بدافع الفقر. قدٲبا كاف بعض الناس يقدموف يتهوعوف إلخصائه   -ٕ

 (ّ) كلوية التوظيف للمخصي أكثر من غّبه.انت أككطمعا يف ا٢بصوؿ على كظيفة يف القصر الرئاسي؛ 
  
 

                                                           

 Peteـ، ككافُٔٗٗسبتمرب، عاـ  ُٕمت اعتماده يف كالية كاليفونيا -إخصاء كيميائيا  -ك أكؿ قانوف إلخصاء ا٤بنحرفْب جنسيا (ُ)

Wilson    :ىو كاِف الوالية آنذاؾ. للتوسعة ٖبصوص ىذا القانوف ينظر يف Stinneford، John F. (2006) "Incapacitation through 

Maiming: Chemical Castration، the Eighth Amendment، and the Denial of Human Dignity،" University of St. Thomas 

Law Journal: Vol. 3: Iss. 3، Article 10. P.577.  

(2) http://www.drpiyushsaxena.com/life_of_a_eunuch/36.pdf browsed  23/12/12. 
(3) JEAN D. WILSON AND CLAUS ROEHRBORN. op. cit,. Pp.4324-4325. 

http://www.drpiyushsaxena.com/life_of_a_eunuch/36.pdf%20browsed%20%2023/12/12
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 المطلب الثالث: في بياف الحكم الشرعي للخصاء و ِحْكمة النهي عنو.

كالثاين يف بياف حكمة هني اإلسبلـ عن  ،األكؿ يف بياف ا٢بك  الشرعي للخصاء ،كا٤بهلب مقس  إُف فرعْب
 ا٣بصاء.

 الفرع األوؿ: في بياف الحكم الشرعي للخصاء.

كحرماهنا ٩با أبيح ٥با من قضاء  ،ففيو تعذيب النفس ،٤با اجتمع فيو من ا٤بفاسد كاألضرار ،لتحرًنحكمو ا
ا٣بصية تغيّب ٣بلق  كيفك أعظ  من ذلك كلو أنو سبيل إُف قهع النسل ا٤بأمور بتكثّبه.  ،الوطر بهريق مشركع

عيوفى ًمٍن ديكنًًو ًإالَّ ًإنىاثنا كىًإٍف يىٍدعيوفى ًإالَّ ًإٍف يىدٍ ﴿قاؿ تعاُف:  ،كالفاعل لذلك يأٛبر بأمر الشيهاف ،ا تعإُف
ا ) ذىفَّ ًمٍن ًعبىاًدؾى نىًصيبنا مىٍفريكضنا )ُُٕشىٍيهىاننا مىرًيدن ىٚبًَّ يمىنػّْيػىنػَّهيٍ  ُُٖ( لىعىنىوي اللَّوي كىقىاؿى ألى يًضلَّنػَّهيٍ  كىألى ( كىألى

ميرىنػَّهيٍ  فػىلىييبىتّْكينَّ آذىافى اأٍلىنٍػعى  ميرىنػَّهيٍ  فػىلىيػيغىيػّْريفَّ خىٍلقى اللًَّو كىمىٍن يػىتًَّخًذ الشٍَّيهىافى كىلًيِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو فػىقىٍد خىًسرى كىآلى اـً كىآلى
ديكفى ( أيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍ  جىهىنَّ َُِ( يىًعديىيٍ  كىٲبيىنّْيًهٍ  كىمىا يىًعديىي ي الشٍَّيهىافي ًإالَّ غيريكرنا )ُُٗخيٍسرىاننا ميًبيننا )  ي كىالى ٯبًى
يصنا )  (ِ).قاؿ: ىو اإلخصاء ﴾كآلمرهن  فليغّبف خلق ا﴿ك٤با سئل عكرمة عن قولو: (ُ)﴾(ُُِعىنػٍهىا ٧بًى

 ،عكس ا٢بيواف ،فإنو إذا خصي بهل قلبو كقوتو ،كقاؿ القرطيب: كأما ا٣بصاء يف اآلدمي فمصيبة      
تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بك  األم " مث إف فيو أ٤با عظيما كانقهع نسلو ا٤بأمور بو يف قولو عليو السبلـ: "

 ،ككل ذلك منهي عنو. مث ىذه مثلة ،فيكوف فيو تضييع ماؿ كإذىاب نفس ،رٗبا يفضي بصاحبو إُف ا٥ببلؾ
 (ّ)كىو صحيح. ،كقد هنى النيب صلى ا عليو كسل  عن ا٤بثلة

                                                           

 .ُُِ-ُُٕسورة النساء، األيات:  (ُ) 
 .ُِٕ/ٗ. ا٤برجع السابق، ( الهربم، ٧بمد بن جريرِ) 
     . ٙبقيق: د. عبد ا الجامع ألحكاـ القرآف والمبين لما تضمنو من السنة و آي الفرقاف( القرطيب، ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر. ّ) 

 .َُْ/ٕبن عبد اسن الَبكي. مؤسسة الرسالة. 
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ا عليو كسل  فقاؿ يا رسوؿ ا ائذف ِف أف  جاء رجل إُف رسوؿ ا صلى كقاؿعن عبد ا بن عمر 
 (ُ)أختصي فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  خصاء أمٍب الصياـ كالقياـ.

أظهرىا ا٢بفاظ على  ،ٙبرٲبو ما ال ٱبفى من ا٢ًبكى  كيف ،لؤلضرار الناٝبة من ٩بارستو ،فا٣بصاء حراـ شرعا
 هنيو صلى ا عليو كسل  عن ا٣بصاء يف حق بِب آدـ: التناسل. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر العسقبلين معلبل

"ىو هنى ٙبرًن ببل خبلؼ يف بِب آدـ ٤با تقدـ كفيو أيضا من ا٤بفاسد تعذيب النفس كالتشويو مع       
إدخاؿ الضرر الذم قد يفضي إُف ا٥ببلؾ كفيو إبهاؿ معُب الرجولية كتغيّب خلق ا ككفر النعمة ألف خلق 

  (ِ)لنع  العظيمة فإذا أزاؿ ذلك فقد تشبو با٤برأة كاختار النقص على الكماؿ".الشخص رجبل من ا
 

 مة نهي اإلسالـ عن الخصاء.كْ الفرع الثاني: حِ 

فقد قاؿ  ،استخدمو الناس مع أعدائه  ٥بذا الغرض كقد ،أشار الباحث إُف أف ا٣بصي سبب لقهع النسل
ـ؛ عندما ُْٖٗ- ُّٔٗيا ا٢برب اإليهالية ا٢ببشية بعض أغوات ا٢برمْب الشريفْب الباقْب: أهن  من ضحا

كمن مث  ،كالقبض عليه  ،كأجزاء من أفريقيا ٗبهاردهت  ،قاـ الغزاة اإليهاليْب أثناء غزكى  على ا٢ببشة
حيث كاف خصي  ،كفعلوا ذلك مع األطفاؿ كالصبياف ،كذلك ٔبب أعضائه  التناسلية ،خصيه  يف األسر

يف قهع نسله  ككبت الشعور ا١بنسي كالعدكانية؛ ليعملوا يف دكر النساء دكف خوؼ األعداء تعبّبان عن الرغبة 
 (ّ)عليهن.

إذ لو أبيح لعزؼ كثّب من الناس عن  ،كا٢بكمة ىي ا٢بفاظ على النسل ك تكاثره ،من أجل ذلك حـر      
 بن حجر العسقبلين:يقوؿ ا٢بافظ ا ،األمر الذم يؤدم إُف انقهاع النسل ،الزكاج لعدـ التوقاف إُف النساء

                                                           

عيف ا١بامع الكبّب؛ بيد أنو . ك صححو العبلمة األلباين يف صحيح ك ضُّٖ/ُُ، ُِٔٔ. حديث رق :مسند أحمد بن حنبل  (ُ) 
 .ْٓٓ، ص:ّٗٓٓضعف لفظة "كالقياـ". ينظر: ا١بامع الصحيح ك زياداتو، حديث رق :

 ُُٗ/ٗ. كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل كا٣بصاء. فتح الباريابن حجر،   (ِ) 
 ( جريدة الرياض، ا٤برجع السابق.ّ) 
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كا٢بكمة يف منعه  من اإلختصاء إرادة تكثّب النسل ليستمر جهاد الكفار كإال لو أىًذفى يف ذلك ألكشك "
تواردى  عليو فينقهع النسل فيقل ا٤بسلموف بانقهاعو كيكثر الكفار فهو خبلؼ ا٤بقصود من البعثة 

 كىذا يف حق ا٤بخصي طوعا بقصد الَبىب.(ُ)."امدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُُٖ/ٗ( العسقبلين، أٞبد بن حجر. ا٤برجع السابق. ُ)
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 الباب الثاني : الغرب ومبدأ حفظ النسل.
 

معادية لحفظ النسل.منظمات الفصل األوؿ:   
 الفصل الثاني : اإلجهاض.

الفصل الثالث : دراسة تحليلية لبعض ما تضمنو  قرارات المؤتمرات 
لقة بالنسل. )مؤتمر السكاف بالقاىرة ومؤتمر الدولية حوؿ  قضايا متع

 المرأة في بكين نموذجا (.
 الفصل الرابع : أثر األشعة النووية على النسل.
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 تمهيد:

كٚبصيص الغرب يف ىذا الباب  ،يف ىذا الباب يتناكؿ الباحث القضايا ا٤بستجدة ذات أثر سليب على النسل
شنوا حربا ال ىوادة فيها منذ فجر  –ا٤بسيهرين على ا٤بنظمات العا٤بية  –ذلك أف اليهود  ،ليس اعتباطا

أ٠باء بنت أيب بكر رضي ا  كيشهد لذلك حديث ،ى صعيد اإل٪باب كالتناسلاف علكك ،اإلسبلـ على أمتنا
 ،ككاف أكؿ مولود كلد ىف اإلسبلـ... بقباء عبد ا بن الزبّبفولدت  حْب أتت ا٤بدينة ك نزلت بقباء ،عنها

كىا سبلحا فهي فكرة اٚبذ  (ُ)ففرحوا بو فرحا شديدا؛ ألهن  قيل ٥ب : إف اليهود قد سحرتك  فبل يولد لك .
قاؿ: "٫بن  ،أما فيما بينه  فكما قاؿ أحدى  مدافعا عن سياسة إسرائيل يف تشجيع نسلها ،ضد أعدائه 

 كالباب مقس  إُف ٟبسة فصوؿ:  (ِ)نسعى ليصبح تعدادنا مثل رماؿ األرض لنسود العاَف".

  

 يف حركات ك تيارات  معادية ٢بفظ النسل. :األكؿالفصل 

 هاض.يف اإلج :الثاينالفصل 

 التلقيح الصناعي كاستئجار الرح  كاالستنساخ البشرم كأطفاؿ األنابيب.يف  :الثالثالفصل 

 دراسة ٙبليلية لبعض قرارات ا٤بؤٛبرات الدكلية حوؿ  قضايا متعلقة بتحديد النسل.  يف :الرابع الفصل

 ىا على مقصد حفظ النسل.كأثر يف األسلحة النوكية  :الفصل ا٣بامس

 

 

                                                           

 .   ْٗٔٓ، رق  ا٢بديث:ٖٓ-ْٖ/ٕ. كتاب العقيقة، باب تسمية ا٤بولود غداة يولىد ٤بن َف يعيقَّ ك ٙبنيكو، صحيح البخاري( ُ)
. )سلسلة إصدارات ا٢بكمة الصادرة يف بريهانيا، أحكاـ اإلجهاض في الفقو اإلسالمي. بن ٧بمد إبراىي : قاس ، ( نقبل منِ) 

 .َُٓـ.( ص:ََِِ-ىػُِّْ
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 حركات و تيارات  معادية لحفظ النسل. الفصل األوؿ:

فضل  ،ا٤بعادية للنسل ٩بولة من قبل منظمات دكلية أسست كموّْلىت يف الغرب ا٤بنظماتك٤با كانت معظ  
نشأهتا كأىدافها كتأثّبىا  ،الباحث أف يكوف الفصل األكؿ من الباب خاصا بذكر ٭باذج من تلك ا٤بنظمات

 على قوانْب بعض الببلد اإلسبلمية.

يف أهنا رصدت ميزانية ضخمة من كك ،ا٤بعادية ٢بفظ النسل ا٤بنظاتكيذكر الباحث يف ىذا الفصل       
كزع ىذا ا٤ببلغ توزيعا عادال ٤با عادت ىناؾ أسرة غّب قادرة على توفّب الغذاء  كلو ،أجل ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ
ا فعلته  بضركرة ا٢بد من ازدياد عللو  كقد ،كلكنها كلمة حق أريد ّٔا الباطل ،كالعل  كا٤بأكل ألفرادىا

إذا أريد للناس أف يعيشوا حياة مليئة بالرفاىية. فكاف ٙبديد النسل كتنظيمو سبيبل للوصوؿ إُف  ،السكاف
 ثبلثة مباحث:كالفصل مقس  إُف  .غايةتلك ال

 األكؿ يف نشأة ا٤بنظمات ا٤بعادية ٢بفظ النسل.ا٤ببحث 

 الثاين يف أىدافها ك ٨بههاهتا.ا٤ببحث 

 الثالث يف تأثّبىا يف قوانْب بعض الببلد اإلسبلمية.ا٤ببحث 
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 المبحث األوؿ: نشأة المنظمات المعادية لحفظ النسل.

فآثر الباحث  ،لكن أىدافها متقاربة ،فهي كثّبة جدا ،يكتفي الباحث بذكر ٭باذج من تللك ا٤بنظمات
ة لكثّب من ا١بمعيات ا٢بكومية كاألىلية ا٤بشاركة ٥با يف ا٤بموّْل كىي ،االكتفاء بذكر ا٤بنظمات الدكلية الكبّبة

كتلعب دكر  ،ّبىا تعترب فركعا ٥باكغاألىداؼ كالغايات. بل كثّب من ا٤بنظمات األىلية يف الدكؿ اإلسبلمية 
يد أناس من بِب جلدهت   كعلىفهي تساعدىا يف توصيل ما تريد إيصالو بلساف كل دكلة  ،ا٤بنفذ ٤بخههاهت 

 إذ أىل مكة أدرل بشعأّا. ،بلساهن يتكلموف 

 ا٤ببحث على ا٤بهالب التالية: كيشتمل

 ا٤بهلب األكؿ: قائمة أل٠باء منظمات دكلية تشجع على ٙبديد النسل.

 ا٤بهلب الثاين: تأسيسها.

 ا٤بهلب الثالث: ٛبويلها.
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 المطلب األوؿ: قائمة ألسماء منظمات دولية تشجع على تحديد النسل.

بعضها مستقلة كأخرل ٩بولة من قبل  ،ظمات كٝبعيات دكلية كأخرل أىلية تشجع على ٙبديد النسلىناؾ من
 :تلك ا٤بستقبلت ميزانيا. فيما يلي قائمة أل٠بائها

  
 

 

1.  The United Nations Population Fund (UNFPA)  

 .   صندكؽ األم  ا٤بتحدة للسكاف 

2. International Planned Parenthood Federation (IPPF). 

 .   االٙباد الدكِف لتنظي  األسرة 

3. U.S Agency For International Development (USAID). 

  ككالة الواليات ا٤بتحدة للتنمية الدكلية.

4. International Population Assistance  And Family Planning Programs.   

   برامج ا٤بساعدات السكانية الدكلية ك تنظي  األسرة. 

5. The Association For Voluntary Surgical Contraception (AVSC). 
 ٝبعية منع ا٢بمل ا١براحي الهوعي.   

  

6.   The National Organization for Women (NOW)  

      ا٤بنظمة الوطنية للنساء.         

7. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (UNWOMEN). 

 كياف األم  ا٤بتحدة للمساكاة بْب ا١بنسْب ك ٛبكْب ا٤برأة.  
8.  International Family Planning Assistance.(IFPA). 

   ا٤بساعدة الدكلية لتنظي  األسرة.    

9. International Committee on Planned Parenthood (ICPP). 

   اللجنة الدكلية ا٤بعنية بتنظي   األسرة.      

10. The World Population Emergency Campaign (WPEC). 

  .ا٢بملة السكانية العا٤بية للهوارئ  

11.   Margaret Sanger Research Bureau (MSRB). 
 مكتب ماغريت سانغر للبحوث.   

12.  Birth Control Clinical Research Bureau (BCCRB). 
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 مكتب البحوث الهبية لتحديد النسل.

13. Committee on Maternal Health (CMH). 

     ١بنة الصحة األمومية.

14. American Birth Control League (ABCL). 
 التضامن األمريكي لتحديد النسل.    

15. United Nations Educational، Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  
 منظمة األم  ا٤بتحدة للَببية كالعل  كالثقافة.     

16. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).   
 اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة.

17. Voluntary Motherhood Movement. 

       حركة األمومة الهوعية.

 

(its agenda is about abstinence for birth control within marriage، and was promoted in America 

during 1870s by feminists such as Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony).
(1)

 

 ترٝبة:

 كلقد ،)تعتِب بقضية ٙبديد النسل عن طريق االمتناع عن العبلقة ا١بنسية بْب الزكجْب يف إطار الزكاج
 ،ِإليزابيث كادم ستانتوفمثل:  ،ـ من قبل ناشهات يف قضايا ا٤برأةَُٕٖريكّْجىت ىذه الدعوة خبلؿ 

 (.(ّ)أنتوينكسوزاف ب. 

18. The International Consortium For Medical Abortion
. 
 (ICMA). 

                                                           
(1) Report about History of Birth Control Methods. Published by the Katharinr Dexter McCormick Library. Planned 

Parenthood Federation of America. 
ـ. ٧بامية شهّبة، تعلمت يف ُُٖٓ/ُُ/ُِنيويوؾ  Johnstownيف مدينة جونستاكف    Eli.abeth Cady Stantonكلدت   (ِ)
ـ يف نيويوؾ تاركة رسالة تهالب فيها ٕبق ا٤برأة يف الَبشح ك االقَباع َُِٗـ. ك توفيت عاـ ُٖٗٗية جونستاكف، ك عميت عاـ أكادٲب

   Browsed on 25/12/12. http://www.anb.org/articles/15/15-00640.htmlيف االنتخابات الوطنية.      
ّ) ) Susan B. Anthony   ،من مواليد بلدة آدمسMassachusetts  ُٓ  ـ. كىي َُٔٗـ. كتوفيت يف منز٥با عاـ َُِٖفرباير

 ناشهة ناضلت يف حصوؿ النساء على حقوؽ سياسية كاجتماعية.
http://susanbanthonyhouse.org/her-story/biography.php  browsed on 25/12/12. 

http://www.anb.org/articles/15/15-00640.html
http://susanbanthonyhouse.org/her-story/biography.php
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 التجمع الدكِف من أجل لئلجهاض الهيب.       

ٗبا يف ذلك تلك البلداف الٍب ال يتيسر  ،كيركز ىذا التجمع على احتياجات النساء يف البلداف النامية      
 (ُ)على خدمات اإلجهاض اآلمن.ا٢بصوؿ 

 

 المطلب الثاني: تأسيسها. 
بيد أف  ،ٲبكننا أف نرجع تاريخ تأسيس ا٤بنظمات ا٤بؤيدة لفكرة ٙبديد النسل إُف القرف الثامن عشر ا٤بيبلدم

ظمات تعمل على إخراج تلك األفكار كمنما ظهر آنذاؾ عبارة عن األفكار الٍب أدت إُف تشكيل ىيئات 
فإف ا١بذكر  ،ك لئن نسب البعض فكرة نظرية السكاف الٍب يبلزمها ٙبديد النسل إُف مالتوس ،اقعإُف عاَف الو 

 كقد أشار ميشيل توماس سادلر ،كف سلفا ٤بالتوسربى تى عٍ الفكرية ٥بذه الرؤية ترجع إُف مفكرين آخرين يػي 
(Michael Thomas Sadler)  تونسد "مسركقة من  ـ  إُف أف نظرية السكاف ا٤بنسوبة إُف مالتوسَُّٖعاـ

townsed" الذم يرل أف الزيادة السكانية يف العاَف ستكوف ٧بدكدة ٗبقدار ما يوجد لدل البشر من طعاـ، 
كأنو ال ٧بالة إذف من كجود البؤس كالرذيلة إذا زاد السكاف يف الوقت الذم ال توجد فيو كميات كافرة من 

عنوف بػػػػػ " ٕبث يف طبيعة التجارة بصفة عامة"  كحينما ا٤ب ُٕٓٓالهعاـ.كنشر ريتشارد كانتيلوف كتابا عاـ 
إُف أف مرد  كذىب ،تعرض فيو ٤بوضوع السكاف أشار إُف أف قدرة السكاف على الزيادة ىي قدرة ال هنائية

كأى  نتائج ىذه ا٢بركب أهنا تعيد التناسب بْب  ،ا٢بركب إ٭با ىو ذلك الضغط السكاين على ا٤بوارد الزراعية
فهو (ِ)كما تهرؽ إُف مسائل تتعلق بتأخّب سن الزكاج كٙبديد حج  األسرة  ،اف ك ضركريات ا٢بياةعدد السك

ىنا سلك البعض إيقاد نار الفتنة كا٢برب  كمنإذا من القائلْب بأف ا٢بركب كسائل طبيعة للحد من السكاف. 
مع ما  ،ليص عدد سكاهناكتخهيط مسبق لتق  -الٍب يأتيها زرقها رغدا من كل مكاف -بْب  الببلد اآلمنة  

                                                           

(1) http://www.medicalabortionconsortium.org/about.html 18-03-2012 
ـ.( سلسلة كتب ثقافية شهرية ُْٖٗ، عالم المعرفة. )ية الجديدةالمشكلة السكانية و خرافات المالتوس( أنظر زكي، رمزم. ِ)

 ِِ-ُِالكويت. ص:-يصدرىا آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب

http://www.medicalabortionconsortium.org/about.html
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مث الدخوؿ إُف أراضيه  ،يدر ٥ب  ا٢برب من األرباح ا٤بادية ا٤بتمثلة يف بيع ا٤بعدات ا٢بربية لؤلطراؼ ا٤بتنازعة
كيف الغالب يت  عملية هنب خّبات تلك الببلد أثناء  ،باس  استتباب األمن ك تقدًن ا٤بساعدات للمتضررين

 القياـ ّٔذه ا٤بهمات.

فقد  ،تعد من أكائل مؤسسي منظمات مؤيدة لتحديد النسل (Margaret Sanger)ت سانغر كما أف ماغري
 إيستثّب كاتز  يف ٙبريره عن دكرىا يف الدعوة إُف ٙبديد النسل ما يلي:   Esther Katzذكر 

"Margaret Sanger (1879-1966) worked to ensure that all women had both the knowledge and the 

right to practice birth control، a term she helped coin in 1914…Sanger dedicated herself to making 

birth control safe، available، legal، and respectable".(1) 

( لضماف "حصوؿ ٝبيع النساء على ا٢بق كا٤بعلومات ا٤بتعلقة ُٔٔٗ-ُٕٖٗ)عملت مارجريت سا٪بر )
ـ ... كرست سا٪بر جهودىا  ١بعل منع ا٢بمل ُُْٗكىي عبارة ابتكرهتا يف عاـ  ،نسل"ٗبمارسة ٙبديد ال

 قانونيا ك ٧بَبما(. ،متاحا ،مأمونا

كىي الٍب  ،فهي شخصية أخرل برزت يف ٦باؿ ٙبديد النسل( ِ)، (Marie Stopes) أما مارم ستوبس   
ا٤بعنية بنشاطاهتا   Marie Stopes International Organizationينسب إليها )منظمة مارم ستوبس الدكلية(

بلغ عدد  ،بريهانيا أكؿ من فتحت عيادة ٙبديد النسل يف كىي ،يف آّاالت ذات الصلة بتحديد النسل
عيادات يف أ٫باء ا٤بملكة ا٤بتحدة تؤٌمن ا٤بساعدة للمرأة الٍب  ٗك٥با  -دكلة  َْمركزا يف  ِٗٔفركعها 

                                                           
( 1 ) The Margaret Sanger Papers Microfilm Editioin: Collected Documents Series. A microfilm publication of 

UNIVERSITY PUBLICATIONS OF AMERICA. An Imprint of CIS. 4520 East Highway، Bethesda، MD 20814-3389. 

Copyright 1997، Esther Katz. All Rights Reserved. ISBN 1-55655-635-7. P.1 
انت ، ككانت امرأة غّب عادية، تتمتع با١برأة، كا٢بيوية كالذكاء. كما أهنا كَُٖٖكلدت مارم تشارلوت كارمايكل ستوبس عاـ  (ِ) 

تتمتع بإرادة قوية كعـز أكيد دكف مراعاة للحساسيات. كانت تدرس عل  النبات يف جامعة مانشسَب. كعندما اهنارت حياهتا الزكجية عاـ 
، انصرفت للتفكّب يف مشكبلت الزكاج كالكتابة حوؿ ذلك ا٤بوضوع ا٤بثّب للجدؿ، فنشرت كتأّا الذم أثار الرأم العاـ ككاف ُُٔٗ
 .  Married Loveبعنواف 

كاف غرض الكتاب ٕبث مسألة السعادة الزكجية، كَف يكن موجها ٤بعا١بة القضايا ا١بنسية أك كسائل ٙبديد النسل. بيد أف الكتابة 
تهرقت ٥بذه ا٤بوضوعات بكل ثقة دكف خوؼ أك كجل. كقالت:" إف ا١بنس ليس أمرا ٱبص الرجل كمتعتو فحسب، كإ٭با ىو ٱبص ا٤برأة  

 رأة ال ٘بد سعادة يف ا١بنس ألهنا ٚبشى ا٢بمل"كذلك. كما أف ا٤ب
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حيث قدمت خدمات  -(ُ)ثلث خدمات اإلجهاض يف ا٤بملكة ا٤بتحدة تفٌكر يف اإلجهاض ك تقٌدـ سنويان 
قبل إجراء اإلجهاض  رعايةاإلجهاض اآلمن كال ،مشلت ٙبديد النسل couples))صحية لسبعة مبليْب أزكاج 

 (ِ)ّب ذلك.كغ
كاستهاعت ىذه  ،كتقـو ٕبمبلت عا٤بية من أجل ٙبديد النسل كالَبتيب لعمليات إجهاض األجنة      

كمع األياـ األكُف للعاـ  ،ٙبت ذريعة التوعية يف النسل ،ظمة   فتح مكاتب ٥با يف بعض الدكؿ العربيةا٤بن
 ،كتوزيع موانع ا٢بمل كالتكفل بعمليات اإلجهاض يف أ٫باء العاَف ،( أطلقت ٞبلة عا٤بية ٤بنع ا٢بملََُِ)

كبّبة بْب أكساط عدد من ا٤بهتمْب ٙبت ذريعة اقتصادية كاجتماعية. كالغريب أف ٙبديد النسل يلقى معارضة  
 (ّ)الغربيْب الذم يركف أف آّتمع الغريب يعاين مشكبلت بسبب ارتفاع متوسط أعمار سكانو.

 
 المطلب الثالث :تمويلها.

إف أغلب ا٤بؤٛبرات كا٤بنظمات ا٤بعنية بشؤكف ا٤برأة عموما ك ا٤بسائل األسرية خصوصا ٛبوؿ من قبل ىيئة 
ال جنود  ،فهو استعمار متحضر ،بقصد ا٥بيمنة على العاَف ك قيادتو حسب ما يريدكف كذلك ،األم  ا٤بتحدة

يقوؿ د.  ،ظمات تقـو بعْب ما يقـو بو االستعمار القدًن بل كأكثركمنإ٭با ىي ىيئات  ،معدات عسكرية كال
 ا٤بزيِب:
قد أدل إُف قياـ  ،سلوكياكلكن ىيمنة ا٢بضارة ا٤بعاصرة ذات البعد الغريب ا٤بادم فكريا كثقافيا ك        

خاصة يف جانبها  -٧باكالت عديدة للسعي إُف تسويق قي  ا٢بضارة ا٤بعاصرة من خبلؿ تركيج فكرة العا٤بية
بعقد الندكات  كذلككقد قامت ىيئة األم  ا٤بتحدة بأنشهة يف ىذا آّاؿ:  ،-االجتماعي كالسلوكي

مثل: قضايا التنمية  ،اؿ العديد من القضايا االجتماعيةكا٤بؤٛبرات العا٤بية كاستصدار الصكوؾ ك الوثائق حي
 ذلك: كمن ،كا٤برأة ،كالسكاف ،االجتماعية

 ـ(.ُْٕٗ-قُّْٗعاـ ) ،كا٤بنعقد يف )بوخارست/ركمانيا ( ،ا٤بؤٛبر العا٤بي األكؿ للسكاف -
 ـ(.ُٕٓٗ-قُّٓٗا٤بنعقد يف مكسيكو عاـ ) ،ا٤بؤٛبر العا٤بي للسنة الدكلية للمرأة -

                                                           
(1) http://www.jonesreport.com/article/04_08/28turner_911.html browsed 03/01/13. 

(2) http://www.mariestopes.org/About_Marie_Stopes_International.aspx 

 2010/1465-01-15(  مارم ستوبس ك عاـ ببل ٞبل، جريدة  مشس، العدد ّ)

http://www.jonesreport.com/article/04_08/28turner_911.html
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 ـ(.َُٖٗ-قََُْلعا٤بي الذم عقدتو األم  ا٤بتحدة للمرأة يف كوبنهاجن عاـ )ا٤بؤٛبر ا -
 ـ(.ُْٖٗ-قَُْْا٤بنعقد يف مكسيكو عاـ ) ،ا٤بؤٛبر الدكِف ا٤بعِب بالسكاف -
 ـ(.ُْٖٗ-قَُْْا٤بنعقد يف نيويورؾ عاـ ) ،دكرة اللجنة ا٤بعنية بالقضاء على التمييز ضد ا٤برأة -
 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓاألم  ا٤بتحدة للمرأة( كتقييمو. ا٤بنعقد بنّبكيب عاـ ) ا٤بؤٛبر العا٤بي الستعراض )عقد -
 ـ(.ُِٗٗ-قُُِْا٤بنعقد يف ريودم جانّبك عاـ ) ،مؤٛبر األم  ا٤بتحدة عن البيئة كالتنمية -
 ـ(.ُّٗٗ-قُُّْا٤بنعقد يف فيينا عاـ ) ،مؤٛبر األم  ا٤بتحدة عن حقوؽ اإلنساف -
 ـ(.ُْٗٗ-قُُْٓا٤بنعقد بالقاىرة عاـ ) ،لتنميةا٤بؤٛبر األم  الدكِف عن السكاف كا -
 ـ(.ُٓٗٗ-قُُْٓا٤بنعقد يف كوبنهاجن عاـ ) ،مؤٛبر األم  ا٤بتحدة  عن التنمية االجتماعية -
 ـ(.ُٓٗٗ-قُُْٔا٤بنعقد يف بكْب عاـ ) ،ا٤بؤٛبر الدكِف الرابع ا٤بعِب با٤برأة -
 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٕعاـ ) ،يف إسهنبوؿ/تركيا(ا٤بنعقد  ،مؤٛبر األم  للمستوطنات البشرية )ا٤برئل الثاين( -
كقد عرؼ باس   ،الذم انعقد يف نيويورؾ ،ـ ا٤بساكاة كالتنمية كالسبلـَََِمؤٛبر األم  ا٤بتحدة للمرأة عاـ  -

 (.ٓ)بكْب+
 

 مثل: ،ىذا باإلضافة إُف صدكر عدد من الصكوؾ كا٤بواثيق الدكلية ذات الصلة با٤بسألة االجتماعية
 ـ.ُْٓٗ-قُّْٔالصادر بتاريخ  ،دةميثاؽ األم  ا٤بتح -
 ـ.ُْٖٗ-قُّٕٔالصادر بتاريخ  ،اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف -
 ـ.ُِٓٗ-قُِّٖعاـ  ،االتفاقية ا٣باصة با٢بقوؽ السياسية للمرأة -
 ـ.ُٔٔٗ-قُّٖٔعاـ  ،العهد الدكِف ا٣باص با٢بقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية -
 ـ.ُٔٔٗ-قُّٖٔعاـ  ،دنية كالسياسيةالعهد الدكِف ا٣باص با٢بقوؽ ا٤ب -
 ـ.ُٕٔٗ-قُّٕٖعاـ  ،اإلعبلف ا٣باص بالقضاء على التمييز ضد ا٤برأة -
 ـ.ُٖٔٗ-قُّٖٖإعبلف طهراف عاـ  -
 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗعاـ  ،اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة -
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 (ُ)ـ.ُٖٓٗ-قَُْٓعاـ  ،اسَباتيجيات نّبكيب التهلعية للنهوض با٤برأة -
 

منها على  ،نوياكمعتوجد مؤسسات أىلية تدع  ىذه الفكرة دعما ماديا  ،إُف جانب تلك ا٤بنظمات       
 سبيل ا٤بثاؿ: 

(ِ)ميليندا &مؤسسة بيل غيتس 
Bill and Melinda Gates Foundation.، يل غيتس ىو الذم اقَبح كب
: فقاؿ:"أكال لدينا (ّ)"ََُِ"تيد  استخداـ التهعي  يف تقليل عدد سكاف العاَف يف خهاب ألقاه يف مؤٛبر

بليوف نسمة. كسيصل ذلك إُف تسعة بليونات. اآلف إذا عملنا بنجاح  ٖ،ٔالعاَف اليـو بو  ،السكاف اآلف
 ُٓأك  َُٲبكننا تقليل ذلك بػػ"رٗبا"  ،كخدمات الصحة اإل٪بابية ،الهبية رعايةال ،ًفعليٍّ يف العقاقّب ا١بديدة

 (ْ)يف ا٤بائة... 
 Global)نو أحد الشركاء الفعالْب كا٤بؤسسْب لػػػػ"التحالف العا٤بي من أجل التلقيح كالتهعي /التمنيع". علما بأ

Alliance for Vaccinations and Immunization) GAVI  كيعمل التحالف يف إطار اسَباتيجية هتدؼ إُف
أفكار بيل غيتس تتضمن  فإذا كانت ٓـ.َُِٓمليوف مولود  يف الدكؿ النامية ٕبلوؿ عاـ  َِٓتهعي  

                                                           

 .ٖ-ٔـ(، ص:ََِٓ-ىػُِْٔ، مجلة البياف، )ُ. طالعدواف على المرأة في المؤتمرات الدولية عبد الكرًن، فؤاد. ( ُ)
الطبلع على الهرؽ ك آّاالت الٍب حظيت بتمويل ـ ٤بؤسسة بيل غيت ك ميليندا من أجل اَُُِينظر يف التقرير السنوم لعاـ   (ِ) 

 قبل ٌذي المؤسسة. من 

   http://www.gatesfoundation.org/annualreport/2011/Pages/home-en.aspx 27/12/12. 

  الهبية إشارة إُف ٛبويل بيل غيت لربامج متعلقة بوسائل منع ا٢بمل. ينظر يف: Lancetكيف ٦بلة "النسيت" 

 The Lancet، Volume 380، Issue 9837.  doi:10.1016/S0140-6736(12)60478-4.  
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60478-4/abstract  browsed on: 05/12/12. 

ك تعُب: تكنولوجيا، ترفيو كتصمي . كىي سلسلة  Technology Entertainment and Designىي اختصار لػػػػػ  (TED)( باإل٪بليزية ّ)  
 Ideasسابلنج األمريكية" كىي مؤسسة غّب رٕبية خاصة شعارىا "أفكار تستحق االنتشار". من ا٤بؤٛبرات العا٤بية الٍب ترعاىا "مؤسسة

worth spreading كتعقد الفعاليات اليـو يف  ، يف مونَبم، كاليفورنيا.َُٗٗوم يف عاـ كقد بدأ ا٤بؤٛبر السن ـ. ُْٖٗ. تأسست عاـ
بْب ا٤بتحدثْب السابقْب: بيل كلينتوف، جْب غوداؿ،  لونغ بيتش كلونغ سربنغ يف الواليات ا٤بتحدة األمّبكية كأكركبا كآسيا مَبافقة. كمن

 جوردف براكف، بيل غيتس ك سؤسسا غوغل؛ الرم بيج ك سّبجي برين.  
  !Bill Gates on energy: Innovating to zero                               بعىُان: TED 2010خهاب ألقاه بيل غيتس يف مؤٛبر   (ْ)

http://www.ted.com/talks/bill_gates.html  Filmed Feb 2010 • Posted Feb 2010 • TED2010 visited on 27/12/12.  
 /http://www.gavialliance.org/about/strategy              لبلطبلع على تفاصيل أعماؿ التحالف يرجى زيارة موقو الر٠بي  (ٓ)

http://www.gatesfoundation.org/annualreport/2011/Pages/home-en.aspx
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60478-4/abstract
http://www.ted.com/talks/bill_gates.html


 
139 

 

إذ  ،فهذا يؤكد مصداقية االنتقادات ا٤بوجهة إُف تهعي  األكالد ،استخداـ التهعي  يف تقليل نسبة ا٤بواليد
ٕبجة أنو يستخدـ لتعقي  أبناءى . ك حدث ذلك يف مشاؿ نيجّبيا بغرب أفريقيا.  ،رفضتو أسر كثّبة ألبنائها

  الزداكا رفضا ٥با. ،موا عبلقتو بشركة صنع أدكية التهعي كعل ،فلو ٠بع ىؤالء ما نهق بو بيل غيتس

هر ذلك جليا يف تقاريرىا كيظ ،كما أف مؤسسة رككفيبلر تعد من ضمن ا٤بساٮبات ٢بركة ٙبديد النسل
يف الذم عقدتو  -الٍب ترأس مؤسسة رككفيبلر ا٣بّبية -  Judith Rodinكأكدت ذلك جودث ركدف  ،السنوم

ـ. ذكرت أف مؤسسة ََُِمارس  ُٗيـو ا١بمعة  ،إ٪بلَبا-يف لندف ََُِجياؿ إدارة االستثمارات لؤل
رككفيبلر تساند ٝبعيات غّب حكومية كالٍب تعزز توفّب ا٤بعلومات حوؿ ٙبديد النسل كتقنيات تهويرصحة 

 (ُ)األـ كالولد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)  Judith Rodin، President Rockfeller Foundation Innovative Philanthropy for the 21st Century: Harnessing the 

Power of Impact Investing Generation Investment Management LLP Global Client Conference 2010، London، 

England-Friday، March 19، 2010. 
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 .هامخططات و هاأىداففي  المبحث الثاني:
 كقدإال أف األىداؼ قد تظهر للناس  ،تسعى ك تناضل من أجل ٙبقيقو ال بد أف يكوف لكل منظمة  ىدؼ

تريد غّبه. فكذلك  كىيفوىرٍَّت بأمر  ،فك  من منظمة أظهرت خبلؼ ما تعمل من أجل ٙبقيقو ،ٚبفى
ف القناع عن ماىيتها لنفر منها كلوكش ،معظ  ىذه ا٤بنظمات ٥با أىداؼ ظاىرىا قد ٰبظى بإعجاب الناس

ٰبكموف على ىذه ا٤بنظمات ٕبسب ما الح ٥ب  من أىدافها. كيتناكؿ الباحث تلك  كالناس ،ا١بميع
 كذلك يف ا٤بهالب التالية: ،األىداؼ بشقيها

 ا٤بهلب األكؿ: أىداؼ ظاىرة.

 ا٤بهلب الثاين: أىداؼ خفية.

 ا٤بهلب الثالث: كسائل ٙبقيق األىداؼ.
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 المطلب األوؿ: أىداؼ ظاىرة:

فجعلوىا منفذا  ،على أف تظهر للناس أىدافا يتشوفوف  إليها باختبلؼ طبقاهت  درجت تلك ا٤بنظمات
فهي كالقلب يف  ،باعتبارىا مربية األجياؿ ،اف الَبكيز على ا٤برأة أشدكك ،يتسللوف منو إُف قلوب الضحايا

 فسد فسد ا١بسد كلو. كإذا ،إذا صلح صلح ا١بسد كلو ،جس  اإلنساف

 أعددهتا        **       أعددت شعبا يافعا األعراؽ.األـ مدرسة إف             

 ك إليك  ٭باذج من ىذه األىداؼ:

 ا٢برية. .ُ
 ا٤بساكاة. .ِ
 نشر األمن كالسبلـ الدكليْب. .ّ

كلكن ال  ،لذا كاف دأب تلك ا٤بنظمات أف تىًعدى بتوفّبىا للناس ،ؼ إليو ا١بميعفهذا القدر يتشوَّ           
 ،فا٢برية عندى  ٯبب أف تكوف مهلقة غّب مقيدة ،مبادئ الدين ك تعاليمو ننسى أهنا تنظر إليها ٗبنأل عن

يقوؿ أحد ا٢بداثيْب يف  ،بل كيعتربىا نوعا من االستعمار ،باس  ا٢برية يتحلل ا٤بسل  من ٝبيع القي  الدينية
 مفهـو ا٢برية: 

ّب كغمباشر  ،تلفةتعِب التحرر كالتخلص من االستعمار بكل أشكالو ا٤بخ (ُ)"ا٢برية يف ىذه ا٢بقبة
 .(ِ)مباشر"

كىو  ،ذا ا٤بساكاة؛ يقصدكف ّٔا التسوية بْب ا١بنسْب بغض النظر عن ا٤بواطن الٍب فرؽ الشارع بينهماكك 
فهذا الشريف يتحدث عن معُب ا٤بساكاة ٗبفهومها  ،كأعل  ٗبا يصلح ٥ب  ًديننا ك ديٍنيا ،يعملوف كماخلقه  

                                                           

يشّب إُف ا٢برية ٗبفهومها العلماين، كالذم ظهر يف مهلع القرف التاسع عشر مع ظهور القوميات ك مفاىي  الدكلة كا٤بواطنة يف ببلد (  (ُ
 العاَف الغريب الٍب انتقلت عرب ا٤بثقفْب كالباحثْب كا٤بستشرقْب إُف آّتمع العريب اإلسبلمي.

 .ُٕـ(.ص:ََِّٕبكت: رياض الرٌيس للكتب كالنشر، يناير ، )بُط اإلسالـ ىل ىو الحل؟.زكريا أكزكف.   (ِ)
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أم تفَبض التساكم يف احَباـ  ،ا٤برأة تفَبض ضركرة التزكج بقرين كاحدالعلماين: "إف ا٤بساكاة بْب الرجل ك 
تعِب احَباـ رغبة كل منهما يف عدـ مشاركة قرينو  كىي ،عواطف كل من الزكجْب ك أحاسيسهما كمشاعرٮبا

  (ُ)حياة طرؼ ثالث".

٤با تقاعست يف  انت ا٤بصلحة يف ا٢بربك كلو ،ٯبدكف مصا٢به  فيو عندما أما األمن فيحتاج إليو      
إقامة سوؽ سوداء لبيع األسلحة للهرفْب ا٤بتنازعْب؛ مث تقـو بتقدًن اإلسعافات  ،ك إيقاد نارىا ،الدعوة إليها

انت ا٤بصلحة تقتضي ك ويف كقت كاف بوسعها أف ٙبوؿ دكف حدكث ا٢برب ل ،األكلية كالتغذية للضحايا
 ذلك.

 المطلب الثاني: أىداؼ خفية. 

فكانوا يستخدموف مصهلحات ظاىرىا  ،ٛبويها ٤با لو ٠بي با٠بو لنفر منو الناس ،صهلحاتىنا تت  تغيّب ا٤ب
 اطنها التخريب كالدمار لكل أمة رضيت أف تنشرىا بْب مواطنيها.كب ،ا٣بّب كا٤بصلحة

كىي كلها (ِ)كا٢بقوؽ اإل٪بابية. ،كٛبكْب ا٤برأة ،كا١بندر ،فمن تلك ا٤بصهلحات: الصحة اإل٪بابية      
ئل تؤدم إُف غايته  الكربل ا٤بتمثلة يف القضاء على القي  األخبلقية كفصل الدين عن ا٢بياة  حٌب كسا

فه  كراء كل ما من  ،خهة نسجت بأفكار اليهود كىي ،مقببل على كل شهواتو ،يعيش  ا٤برء  كما ٰبب
فقد ذكر عبدا التل  ،ءىاكا٤بتتبع لتلك األىداؼ ا٣بفية يدرؾ أف اليهود يقفوف كرا ،شأنو القضاء على القي 

 يف كتابو "جذكر الببلء" ما يأيت:

"فقد ادعت أجهزة اإلعبلـ اليهودية  أف اإلكثار من الدراسات كالتحقيقات عن الشؤكف ا١بنسية      
تساعد على  ،كتعريف ا٤بسائل ا١بنسية كتبسيهها ،كإدخاؿ تدريس ا١بنس كمادة تعليمية يف ا٤بدارس كا٤بعاىد

 موجة التفسخ كالفجور؟!! اإلقبلؿ من

                                                           

 . ٖٓـ(، ص:ََِٖ. )دمشق: دار بَبا للنشر كالتوزيع، اإلسالـ والحرية سوء التفاىم التاريخي( الشريف، ٧بمد. ُ) 
 .ِْٕ-َُِيف ص: ىذه ا٤بصهلحاتٙبدث الباحث عن ( ِ)
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٠باسرهتا ك ٘بارىا كالبضاعة ا٤بتداكلة.ك يكفي أف ملكة  كيفكالدعارة يف أمريكا يهودية يف القائمْب عليها 
الدعارة يف نيويورؾ طواؿ ٟبسْب سنة ىي اليهودية بوِف ادلر الٍب نشرت عنها كتب توضح كيف تدير أقدـ 

 صناعة يف التاريخ)الفسق(.

٪بح اليهود يف تدمّب األخبلؽ كالعادات ا٢بميدة  ،دكؿ اإلسكندنافية ك خاصة السويد كالدا٭برؾال كيف       
يف تلك الببلد...ك٪بحت اليهود يف تدريس ا١بنس كإطبلؽ ا٢برية للفتياف كالفتيات يف ٩بارسة نشاطه  

نسية قبل الزكاج. كتشجع كتكاد ال توجد فتاة يف السويد كالدا٭برؾ ال تعرؼ العبلقة ا١ب ،ا١بنسي قبل الزكاج
 (ُ)حكومة الدا٭برؾ مثبل عمليات اإلجهاض الٍب تنج  عن العبلقات غّب ا٤بشركعة".

 :(ِ)كإُف ىذه األفكار العارية يقوؿ الدكتور الكقمي

لكننا ال نكسرىا احَباما لذكاتنا اآلدمية  ،"إف العفة ا٢بقيقية تكوف عندما تكوف السبل ميٌسرة إُف كسرىا
 (ّ)لعفة ا٢بقيقية ٙبدث عندما توجد ا٤بثّبات كنعف عنها كما عف يوسف..."ا ،الراقية

ك٥با كسائل عدة لتنفيذ  ،فهذه ا٤بنظمات تقـو ببث تلك األفكار الٍب تدعو إُف التحلل من قيود الدين 
 ٨بههاهت  البلأخبلقية. فيما يلي ٭باذج من تلك  ا٤بنظمات ك٨بههاهتا: 

 المتحدة للسكاف.النموذج األوؿ: صندوؽ األمم  
United Nations Population Fund (UNFPA). 

                                                           

 .ُٕٕص: ا٤برجع السابق، ( التل، عبد ا. ُ) 
ـ. خريج قس  ُْٕٗ/ِ/ُّيد ٧بمود علي القمِب. من مواليد الواسهي ٗبحافظة بِب سويف ٝبهورية مصر العربية. تاريخ ( د. سِ) 

ـ. حاضر يف جامعات القاىرة )ا١بمعية ُّٖٗ، دكتوراه فلسفة األدياف عاـ ُٗٔٗالفلسفة، جامعة عْب مشس، ليسانس فلسفة 
معاىد إٔباث دكلية، مثل معهد ىدسوف بواشنهوف، كمركز زايد باإلمارات العربية ا٤بتحدة، الفلسفية كا٤بنظمات العربية الناشهة ّٔولندا ك 

كمركز الشيخ خليفة بالبحرين، كرابهة الكتاب باألردف كا٤بغرب )منظمة العفو الدكلية مؤٛبر بالرباط( كأحد األعضاء ا٤بؤسسْب لرابهة 
 العقبلنيْب العرب بباريس(.

ـ(، ََُِ، )بّبكت: االنتشار العريب، ُنتكاسة ا٤بسلمْب إُف الوثنية: التشخيص قبل اإلصبلح. ط( القمِب، ٧بمود علي. اّ) 
 .َْٗص:
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UNFPA، the United Nations Population Fund، is an international development agency that 

promotes the right of every woman، man and child to enjoy a life of health and equal 

opportunity. UNFPA supports countries in using population data for policies and programmes to 

reduce poverty and to ensure that every pregnancy is wanted، every birth is safe، every young 

person is free of HIV، and every girl and woman is treated with dignity and respect.  because 

everyone counts (1) 

 الترجمة: 

 ٕبياة التمتع يف كطفل امرأة كرجل كل حق ،دكلية إ٭بائية ككالة كىو ،للسكاف ا٤بتحدة األم  صندكؽ )يدع  
 السكانية للبيانات استخدامها يف البلداف بدع  الصندكؽ أيضان  كيقـو ، الفرص كبتكافؤ بالصحة تتس 
 كالدة ككل ،مرغوبان  ٞبل كل يكوف أف من ٛبكّْن الٍب ربامجكلل مكافحة الفقر برامج لسياسات البلزمة
 بكرامة تيعامل فتاة كامرأة ككل ،اإليدز/البشرية ا٤بناعة نقص فّبكس من خاليان  كشابة شاب ككل،مأمونة
 .مه ( شخص كل ألف .كاحَباـ

معاملة ا١بميع  ك خلو الفتية كالفتيات من األمراض الفتاكة مع ،فأنت ترل أف كوف الوالدة مأمونة     
تأكل اليابس كاألخضر.  ،لكنه  ٱبفوف كراء ذلك أغراضا خهّبة ،ىذا القدر ظاىره مقبوؿ ،بكرامة كاحَباـ

 ،ا ما فعلو ا تعاُف حْب حذر حٌب من ٦برد اقَباب الزناكىذ ،أرادكا ا٣بّب ألغلقوا أبواب الزنا أمامه  كلو
فالنهي عن الشيء ّٔذه الصيغة هني ( ِ)﴾ا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن كىالى تػىٍقرىبيوا الزّْنى  ﴿ :فقاؿ عز من قائل

 ٧برمة شرعا.  كىيفالتربج كاالختبلط ك عدـ غض البصر كلها مقدمات للزنا  ،عن مقدماتو

سواء   ،فعبارة "أف يكوف كل ٞبل مرغوبا" : تعِب أف ا٤برأة إذا ٞبلت مث رغبت عن ا٢بمل فلها أف ٘بهضو
إذ لو ٞبلت خارج سياج الزكاج  ،كانت متزكجة أـ ال. كما أف العبارة تدعو إُف الزنا كتيسّبه للراغباتأ

 فسبل التخلص من ا٢بمل متاحة ٥با.

                                                           
( 1 ) THE RIGHT TO CONTRACEPTIVE  INFORMATION AND SERVICES FOR WOMEN AND 

ADOLESCENTS. © 2010 Center for Reproductive Rights. 

120 Wall Street، 14th Floor New York، NY 10005. United States. publications@reprorights.org   

www.reproductiverights.org 
 .ِّ( سورة اإلسراء، اآلية:ِ) 
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اإليدز": تعِب توفّب ا٤بعلومات /البشرية ا٤بناعة نقص فّبكس من خاليان  كشابة شاب كما أف عبارة "ككل
فا٤به  أف يسلموا من األمراض ال  ،من ذلك استعماؿ العاذؿ ،مراضالكافية ٥ب  ٕبيث ال يصابوف ّٔذه األ

 صحة ا٤براىقْب كا٤براىقات. رعايةأال يزنوا. فهذه دعوة سافرة إُف الدعارة ٙبت ستار 

 الحملة العالمية للسكاف في حاالت الطوارئ. النموذج الثاني:
 World Population Emergency Campaign (WPEC) is a private organization administered by the 

International Planned Parenthood Federation (IPPF)، was set up for the purpose of alerting 

Americans to the danger of the "world population explosion" and raising money for international 

birth control programs) .
(1)

  

 الَبٝبة:

 (WPEC) ىي منظمة خاصة تدار من قبل االٙباد الدكِف لتنظي  األسرة(IPPF)،  كقد أنشئت ّٔدؼ تنبيو
 كٝبع األمواؿ لربامج ٙبديد النسل الدكلية(. ،األمريكيْب إُف خهر "انفجار عدد سكاف العاَف"

  النموذج الثالث:

 اللجنة ا٤بعنية بالقضاء على التمييز ضد ا٤برأة.
 Committee on the Elimination of Discrimination  against Women (CEDAW).    

ـ اعتمدت ا١بمعية العامة لؤلم  ا٤بتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ ُٕٗٗديسمرب  ُٖيف        
 Convention on the Elimination of All kinds of Discrimination Againstالتمييز ضد ا٤برأة )سيداك( 

Women (CEDAW)، كتنص ديباجتها: "حقوؽ ا٤برأة  ،كاعتربهتا إحدل االتفاقيات الدكلية ٢بقوؽ اإلنساف
أم أف كل ما كرد فيها من مهالبات تعد حقوؽ  ،"Women Rights are Human Rightsىي حقوؽ إنساف

 إنساف للمرأة.

                                                           

(1)  The Margaret Sanger Papers Microfilm Editioin. P.87 
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فهي ٗبثابة قانوف دكِف تصبح  ،دىاكتعد االتفاقية بعد ا٤بصادقة عليها ملزمة قانونيِّا للدكؿ بتنفيذ بنو       
ٗبوجبو الدكؿ األطراؼ ا٤بوقعة عليها ملتزمة بتعديل القوانْب كالتشريعات على كافة ا٤بستويات؛ لتحقيق ذلك 

 التساكم ا٤بهلق. 

كتدعو االتفاقية بصورة شاملة إُف التساكم ا٤بهلق بْب ا٤برأة كالرجل يف ٝبيع ا٤بيادين: السياسية        
سواء يف األدكار أك ا٢بقوؽ أك التشريعات. كتعترب أم فارؽ يف ىذه األدكار أك  ،دية كالثقافية كا٤بدنيةكاالقتصا

كىو استخداـ خاطئ  ،"Discrimination Against Womenٛبييزنا ضد ا٤برأة "التشريعات بْب الرجل كا٤برأة 
  (ُ)كمضلل.

كيلخص الباحث ما  ،ا١بنسْب يف ٝبيع ميادين ا٢بياة كمصهلح التمييز ضد ا٤برأة يعِب إلغاء الفوارؽ بْب      
 يتعلق بالزكاج كالعبلقات األسرية يف النقاط التالية: 

 ُٔا٤بادة:

تتخذ الدكؿ األطراؼ ٝبيع التدابّب ا٤بناسبة للقضاء على التمييز ضد ا٤برأة يف كافة األمور ا٤بتعلقة بالزكاج -ُ
 س تساكم الرجل كا٤برأة :وجو خاص تضمن على أساكب ،كالعبلقات األسرية

 نفس ا٢بق يف عقد الزكاج. (ُ
 عدـ عقد الزكاج إال برضاىا ا٢بر الكامل. كيف ،نفس ا٢بق يف حرية اختيار الزكج (ِ
 د فسخو..كعننفس ا٢بقوؽ كا٤بسؤكليات أثناء الزكاج  (ّ
ٝبيع  كيف ،ايف األمور ا٤بتعلقة بأطفا٥ب ،بغض النظر عن حالتها الزكجية ،نفس ا٢بقوؽ كا٤بسؤكليات كوالدة (ْ

 األحواؿ تكوف مصاٌف األطفاؿ ىي الراجحة.
كيف  ،شعور من ا٤بسؤكلية عدد أطفا٥با كالفَبة بْب إ٪باب طفل كآخركبنفس ا٢بقوؽ يف أف تقرر ٕبرية  (ٓ

 ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات كالتثقيف كالوسائل الكفيلة بتمكينها من ٩بارسة ىذه ا٢بقوؽ.
                                                           

(1) http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php؟id=940 last visited 20/05/2011.  .اللجنة اإلسبلمية العا٤بية للمرأة كالهفل 
International Islamic Committee for Woman and Child. (IICWC). 

 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=940
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أك ما شابو ذلك من  ،على األطفاؿ كتبنيه  يةاكالقوامة كالوص يةبالوالنفس ا٢بقوؽ كا٤بسؤكليات فيما يتعلق   (ٔ
كيف ٝبيع األحواؿ تكوف مصاٌف  ،حْب توجد ىذه ا٤بفاىي  يف التشريع الوطِب ،األنظمة ا٤بؤسسية االجتماعية

 األطفاؿ ىي الراجحة.
 كالوظيفة. ،كا٤بهنة ،ٗبا يف ذلك ا٢بق يف اختيار اس  األسرة ،نفس ا٢بقوؽ الشخصية للزكج كالزكجة (ٕ
 ،كالتمتع ّٔا ،كإدارهتا ،كاإلشراؼ عليها ،نفس ا٢بقوؽ لكبل الزكجْب فيما يتعلق ٗبلكية كحيازة ا٤بمتلكات (ٖ

 سواء ببل مقابل أك مقابل عوض ذم قيمة. ،كالتصرؼ فيها
لتحديد  ،ريعٗبا فيها التش ،ك تتخذ ٝبيع اإلجراءات الضركرية ،ال يكوف ٣بهوبة الهفل أك زكاجو أثر قانوين (ٗ

 (ُ)سن أدىن للزكاج ك ١بعل تسجيل الزكاج يف سجل ر٠بي أمرا إلزاميا.
 ،كا٤بتتبع ٥بذه البنود يدرؾ أف اللجنة ا٤بعنية بالقضاء على التمييز ضد ا٤برأة هتدؼ إُف ىدـ نظاـ األسرة  

ألسرة ا٤بكونة من كالنسل ا٤برغوب فيو شرعا ال يوجد إال ٙبت نظاـ ا ،يف الكك ،الذم اعتُب بو اإلسبلـ
َف تقدر األمة على إٯباد نسل  ،زكجْب اجتمعا بعقد مستوؼ للشركط كاألركاف. فمٌب ألغي ىذا النظاـ

 شرعي مباه  بو يـو القيامة بْب األم .

 المطلب الثالث: وسائل تحقيق األىداؼ.

ثر. فخههوا خفي أك كما ،بعضها ظاىرة معركفة ،للوصوؿ إُف تلك األىداؼ كسائل عديدة         
 ،كاستعانوا بعمبلء يف تنفيذ ذلك،فهو ما تستهدفو دائما ،ٚبهيهات دقيقة من أجل النيل من اإلسبلـ

 كخصصوا لذلك ميزانية ضخمة كأكصى السابق البلحق با٤بضي قدما حٌب ٙبقق النتيجة. 

 تلك الوسائل: كمن

ربية بضركرة تهبيق ذلك على أرض اتفاقية صادرة من منظمات مؤيدة ألىداؼ غ يةأإلزاـ ا٤بوقعْب على  -ُ
 .متنوعةك ٚبويفه  بتهديدات  ،ارضتها لوكمعبغض النظر عن موافقتها للقانوف اإل٥بي أ ،الواقع

                                                           

     (A) 60793-03إتفاقية القضاء على ٝبيع أشكاؿ التمييز ضد ا٤برأة. األم  ا٤بتحدة،   (ُ)

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf
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فقد حاكلت قول النفوذ األجنيب نقل ٧باكلة الفصل بْب الدين كالدكلة إُف  ،بث فكرة العلمنة بْب ا٢بكومات -ِ
بلمي القائ  على الربط بْب الدين كآّتمع كالذم يقـو على أفق آّتمع اإلسبلمي ّٔدؼ ضرب النظاـ اإلس

فمٌب ما نظر الناس إُف القضايا ا٤بستجدة (ُ)ا٤بنهج اإلسبلمي الذم ٱبضع تصرفات الفرد لشريعة ا تعاُف.
 ك ٙبرركا من ٝبيع قيود الدين.  ،سهل ٥ب  قبوؿ غثها ك ٠بينها ،من غّب منظور ديِب

يف نشر كل ما يتعلق ٗبا يراد أف  –السمعية كا٤برئية كا٤بقركءة  –نواعها ا٤بختلفة استعماؿ كسائل اإلعبلـ بأ -ّ
من كجود  ،شيخ األزىر ،حذر الدكتور أٞبد الهيب كلقدتكوف عليو ا٤برأة حٌب تعد مثقفة كمتحررة. 

 (ِ)ـ.٨بههات غربية  تستهدؼ العاَف اإلسبلمي مشّبا إُف ظاىرة ىجـو كسائل اإلعبلـ الغربية على اإلسبل
تيسّب ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات الكافية لوسائل منع ا٢بمل مع توزيع موانعو ٦بانا. كلنضرب مثبل بربنامج  -ْ

 ،األم  ا٤بتحدة ا٤بشَبؾ ا٤بعِب بفّبكس نقص ا٤بناعة البشرية/اإليدز
  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS HIV/AIDS ((UNAIDS   

 هر ذلك يف التقرير التاِف:كيظ ،من أجل إ٪باح ىذا ا٤بخهط كتصرؼ ببليْب من الدكالرات -ٓ
 An estimated 13 billion condoms per year are needed to help halt the spread of HIV and other 

sexually transmitted infections، according to UNAIDS. For many other developing countries، the 

gap between condom needs and donor support means paying for imported condoms with funds 

needed for food، medicine and other necessities.  

In 2010، Africa received commodities valued at more than $147 million، which was approximately 

63 per cent of the total (Table 4). The next recipient region was Asia with nearly $59 million (25 

per cent). The Arab States region received 4.46 per cent and the Latin America region 7 per 

cent.(3) 

س للمساعدة يف كقف انتشار فّبك  ،مليار كاؽ ذكرم سنويا قياسيا ُّالَبٝبة:  )ىناؾ حاجة إُف حواِف  
كفقا لربنامج األم  ا٤بتحدة ا٤بشَبؾ  ،نقص ا٤بناعة البشرية كغّبه من األمراض الٍب تنتقل باالتصاؿ ا١بنسي

                                                           

بتصرؼ  ّٔـ.(، ص:ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، ) القاىرة: دار الصحوة للنشر كالتوزيع، ُ.ط التيارات الوافدةينظر: ا١بندل، أنور.   (ُ) 
 يسّب.

(2) http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/01/24/116029.html  

(3) Donor Support for Contraceptives and Condoms for Family Planning and STI/HIV Prevention 2010. Commodity 

Security Branch، United Nations Population Fund. 605 Third Avenue، New York، NY 10158 USA. August 2011. 

pp.1-2. 

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2011/01/24/116029.html
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كانت الفجوة بْب    ،ا٤بعِب بفّبكس نقص ا٤بناعة البشرية/اإليدز.  بالنسبة لعديد من البلداف األخرل النامية
يعِب دفع ٜبن الواقي الذكرم ا٤بستورد من  ،ةاحتياجات الواقي الذكرم كالدع   ا٤بقدـ من ا١بهات ا٤با٫ب

 ا٣بارج من األمواؿ يفَبض أف تستعمل يف شراء ا٤بواد الغذائية كالدكاء كالضركريات األخرل.

 ّٔك شكل ما يقرب من  ،مليوف نسمة ُْٕتلقت أفريقيا خدمات تبلغ قيمتها أكثر من  ،ََُِيف عاـ 
يف ا٤بائة(.  كتلقت  ِٓمليوف دكالر ) ٗٓتلقت  ،ا٤بستفيدة التالية  يف ا٤بائة من آّموع. ككانت آسيا ا٤بنهقة

 يف ا٤بائة(. ٕكمنهقة أمريكا البلتينية نسبة  ،يف ا٤بائة ْٔ،ْمنهقة الدكؿ العربية 

 جعل ا٤بنظمات األىلية ا٤بعنية بشؤكف ا٤برأة جسرا يعربكف عليو إليصاؿ بضاعته  ك تركٯبها بْب الناس.

فقد نظر بعض دعاة ٙبديد النسل إُف  ،فصائل الشعوب حٌب تقع بينه  ا٢بركب األىلية إثارة النزاعات بْب -ٔ
ك أى  نتائج ىذه ا٢بركب أهنا تعيد  ،أف مرد ا٢بركب إ٭با ىو ذلك الضغط السكاين على ا٤بوارد الزراعية

 التناسب بْب عدد السكاف ك ضركريات ا٢بياة.
 (ُ)مراض قاتلة.استخداـ األسلحة النوكية كالكيماكية يف نشر أ -ٕ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 سيأيت ا٢بديث عن أثر األسلحة النوكية على مقصد حفظ النسل.  (ُ)
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 أثرىا على قوانين بعض البالد اإلسالمية. المبحث الثالث:
من طبيعة تلك ا٤بنظمات أف تراكد ضحاياىا فتهالبه  بالتوقيع على بنود القرارات كالتوصيات الٍب        

م بند من بل كتعاقب يف حالة اإلخبلؿ بأ ،عد التوقيع تكوف الدكلة ملزمة بالعمل ّٔاكب ،خلصت إليها
أصبح كجود التعارض بينها  ،بنودىا. ك٤با كانت دساتّب الدكؿ اإلسبلمية مستمدة من القرآف كالسنة الشريفة

كىذه من نتاج  ،ألف ىذا مستمد من مصادر شرعية ،ٲبكن التوفيق بينهما كال ،ْب تلك القرارات أمرا ٧بتماكب
ا ما يريد الباحث كىذتفاقيات إُف تعديل قوانينها. ٥بذا كلو ١بأت بعض الدكؿ ا٤بوقعة على اال ،أىواء البشر

 كٮبا: ،أف يتناكلو يف ىذا ا٤ببحث ا٤بشتمل على مهلبْب

 يف طبيعة االتفاقيات الدكلية. :األكؿا٤بهلب 

 يف أمثلة لدكؿ إسبلمية أثرت االتفاقيات الدكلة على دساتّبىا. :الثاين ا٤بهلب
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 الدولية: المطلب األوؿ: طبيعة االتفاقيات

 ،فيجب علي الدكؿ األطراؼ أف تقـو بتنفيذ ٝبيع ا٤بهالب ،إهنا ٙبمل صفة اإللزاـ ٤بن كقع عليها        
 كىذه ا٤بهالب كما بينها نزار ٧بمد عثماف:

مهالبة ا٢بكومات بدع  كسائل منع ا٢بمل للشباب كالشابات من ا٤براىقْب دكف تقيد بشرعية العبلقة • 
 تها للفهرة )الشذكذ ا١بنسي(. )الزكاج( أك ٨بالف

فاذ قوانْب كإنتشجع القيادات السياسية كا١بهات ا٤بعنية بالتخهيط كالقيادات آّتمعية على صياغة • 
ال سيما غّب ا٤بتزكجات منهن  ،عاما؛ ك زيادة حصوؿ ا٤براىقات ُٖكسياسات ٢بظر زكاج الفتيات قبل سن 

ٗبا يف ذلك الوسائل التداركية ٤بنع  ،دمات ا٣باصة ٗبنع ا٢بملعلى ا٤بعلومات كا٣ب ،كالبلئي دكف سن معينة
اقبة من ييكرىوفكمعا٢بمل؛ كٙبسْب التغهية ٖبدمات الَببية ا١بنسية؛ 

غّبى  على ٩بارسة العبلقات  (ُ)
ا١بنسية؛ كٛبكْب ا٤براىقات من ا٢بصوؿ على خدمات اإلجهاض ا٤بأمونة؛ كتوسيع نهاؽ حصوؿ ٝبيع 

ٗبا يف ذلك  ،عدىاكبا٤باىرة قبل الوالدة كأثناءىا  رعايةعلى خدمات ال ،٤براىقات ا٢بواملٗبن فيهن ا ،النساء
 (ِ)األساسية منها كالشاملة. ،التوليدية الهارئة رعايةخدمات ال

مهالبة ا٢بكومات بنشر مراكز ا٤بعلومات بْب الشباب كالشابات يف ا٤بدارس كآّتمعات كالقرل للنهوض • 
 مج منظمات األم  ا٤بتحدة. بعبء التوعية بربا

لقد نشهت األم  ا٤بتحدة يف تفعيل آليات نشر العقيدة ا١بديدة الٍب تريد أف ٘بعل منها السند الركحي • 
غّب أف ىذا  ،عرب ا٤بؤٛبرات كاالتفاقيات الدكلية الٍب توقع عليها دكؿ عديدة اضهراران  ،للنظاـ العا٤بي ا١بديد

                                                           

 أما عندما تت  العبلقة ا١بنسية بْب الهرفْب برضاٮبا كلو كاف خارج إطار الزكاج، فبل بأس بذلك!!.  (ُ) 
 ُ ،  ُِ/َُّمن جدكؿ األعماؿ ا٤بؤقت. ـ ت  ٔ-ْحة العا٤بية. آّلس التنفيذم، الدكرة الثبلثوف بعد ا٤بائة. البند منظمة الص ( ِ) 

 )الزكاج ا٤ببكر كٞبل ا٤براىقات كصغّبات السن. تقرير من األمانة(.  .EB130/12 َُُِكانوف األكؿ/ديسمرب 
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كالتهديد بالعقوبات االقتصادية حاؿ ٨بالفتو؛  ،كا٢بمبلت اإلعبلمية ا٤بصاحبة ،االضهرار عرب ا٤بتابعة الدكلية
  (ُ)يضمن لو مرتعان خصبان ينفذ من خبللو إُف أذىاف الناشئة كقلؤّ .

بالرغ  من أهنا أدركت  ،فهذا ىو السر كراء دع  حكومات إسبلمية لربامج منظمات ٙبارب النسل كالقي 
   (ِ)".﴾كىدُّكا لىٍو تىٍكفيريكفى كىمىا كىفىريكا فػىتىكيونيوفى سىوىاءن ﴿مع لكنه  مدل ضرره على الفرد كآّت

 المطلب الثاني: أمثلة لدوؿ إسالمية أثرت االتفاقيات الدولة على دساتيرىا. 

 ،منظمة مبنيا على ما ٰبققو من مصاٌف أك يدرؤه من مفاسد آيةٯبب أف يكوف االنضماـ إُف عضوية 
تكوف العضوية جسرا إليصاؿ الثقافة  كقد ،وف من االنضماـ إُف منظمة ذات طابع ديِبفا٤بسلموف ال ٲبنع

ًبيًلي أىٍدعيو ًإُفى ﴿كىذا ىو كاجب الدعوة إُف ا تعاُف الوارد يف قولو:  ،اإلسبلمية إُف من ٯبهلوهنا ًذًه سى قيٍل ىى
ك٩با يؤكد ذلك أف مؤسسي تلك (ّ)﴾ََ ًو كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكْباللًَّو عىلىى بىًصّبىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى اللَّ 

متخذين ىذه ا٤بنظمات  ،ا٤بنظمات لديه  أفكار اعتقادية كسياسية كاقتصادية يبثوهنا إُف العاَف ا٣بارجي
 فا٢بكمة ،كسيلة سلمية إليصا٥با كنشرىا. فدكر ا٤بسلمْب تصحيح ما خالف تعاليمه  كقبوؿ ما َف ٱبالفها

 ضالة ا٤بؤمن أينما كجدىا فهو أحق ّٔا.

كقد  ،أما ا٤بنظمات الدكلية فبل ٲبكن للمسل  أف يقف منها موقف ا٤بتفرج يقوؿ د. علي بن عائش ا٤بزيِب:  
ٗبا ٱبدـ اإلنسانية من كجهة نظر  ،بل ال بد من الدخوؿ فيها كالتعاكف معها ،أصبح لبعضها تأثّب بالغ

اغتناـ الفرص السا٫بة للنفاذ إُف قلوب  ،على عرض ٧باسن اإلسبلـ كقيموكالعمل من خبل٥با  ،إسبلمية
  (ْ)الناس كعقو٥ب ...

                                                           

(1)  http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm  browsed on 15/01/13.  

 .ٖٗسورة النساء، اآلية:  (ِ) 
 .َُٖ( سورة يوسف، اآلية:ّ)
 –)عرض ك نقد(، ٦بلة ا١بامعة اإلسبلمية  واقع بعض المنظمات الدولية واإلقليمية المعاصرة( ا٤بزيِب، علي بن عائش.ْ)

 .ّّّ،   ص:ُّْالعدد:

http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm
http://www.saaid.net/Doat/nizar/1.htm
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مع أف كثّبا منها  ،تلك ا٤بنظمات قرارات تضمنواإلسبلمية ٗبا  تأثرت بعض آّتمعات ،كلكن مع األسف
اد عدـ صبلحية شرع اعتق ألف األخذ ّٔا نابع عن .٨بالف لشرع ا تعاُف ٨بالفة قد تصل إُف حد الكفر

 ينبغي أف يكوف ا٤بسل  من ىذا الصنف. كال ،ىذا صنيع من ال يثق ٗبا لديوك  ،لكل مكاف ك زمافا 

فيما يلي إشارة إُف بعض الدكؿ اإلسبلمية ا٤بوقعة على اتفاقيات منظمات دكلية فأثر ذلك على قوانينها 
 ا٤بستمدة من مصادر شرعية:

( من ٦بلة األحواؿ ِّبعد أف كاف الفصل ) ،اعة بنص القانوفحق الهففي تونس حدث أف ألغي 
منع تعدد كما   ينص على كاجب طاعة الزكجة لزكجها فيما يأمرىا بو. ،ُٔٓٗالصادر عاـ  ،الشخصية
سواء مت طبقنا للصيغ  ،كمعاقبة مرتكب تلك ا١بنحة كشريكو بالسجن مع إبهاؿ الزكاج الثاين ،(ُ)الزكجات

 سنة. َِ كأصبح السن القانونية للزكاج (.ُٖها )الفصل الر٠بية أك على خبلف
 كضع قيود على تعدد الزكجات.ك  ،سنة ُٖرفع سن الزكاج إُف  األردف كيف

 سنة للشاب كالفتاة على حدٍّ سواء. ُٗالسن القانونية للزكاج أصبحت  فجعل ا١بزائرأما يف 

كضع شركط ك  سن التاسعة عشرة فما فوؽ.إلغاء شرط حضور كِف األمر يف عقد زكاج البنت الٍب تبلغ  -
مثل: منح القاضي صبلحيات كاسعة للبت يف  ،مسبقة ٖبصوص تعدد الزكجات بشكل ٯبعلو شبو مستحيل

أحقية الزكج للزكاج بأكثر من زكجة. كمن الشركط: حصوؿ الزكج على موافقة مسبقة من الزكجة األكُف 
 كالثانية.

                                                           

يصف الشريف إلغاء بورقيبة تعدد الزكجات بقولو: كقد رجع بورقيبة لتربير إلغاء تعدد الزكجات ك ٦بلة األحواؿ الشخصية، الصادرة  ( (ُ
، إُف ىذه األفكار ك رٌكجها لتقريبها إُف األذىاف، بعد أف كاف ٧بمد عبده قد عرٌب عنها بصفة ٧بتشمة، مث ُٔٓٗأعسهس -آب ُّيف 

ا٢بداد تعبّبا شديد الصراحة. كقد ٛبكن بورقيبة من ذلك ألنو ال كجود إذ ذلك لؤلصوليْب، كألف ىيئة العلماء كانت يف  عرٌب عنها الهاىر
حالة ضعف شديد، ٤با كاف ٥با من موقف ٦بامل إزاء االستعمار. كال شك أف اختيار بورقيبة اقتضى منو شجاعة سياسية كبّبة مشفوعة 

إلقداـ على ذلك بفضل انسجاـ النخبة ا٢باكمة كاقتناعها با٢بداثة، ك خاصة بفضل شعبية الزعي  غداة بوضوح رؤية عجيبة، كقد أمكن ا
انتصاره يف ا٤بعركة الٍب قادىا يف سبيل االستقبلؿ. فللرئيس ا٤بنتصر إمكانات عظيمة إلجراء إصبلحات جريئة ٗبناسبة انتصاره. ك تتمثل 

 .(ُُِص: ا٤برجع السابق، الشريف،)تارٱبية ا٤ببلئمة لتحقيق االختيارات الصعبة. العبقرية السياسية يف انتهاز الفَبات  ال
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كذلك باستخراج شهادة  (ُ)،االعَباؼ باألطفاؿ غّب الشرعيْبك  ،التضييق على تعدد الزكجات مصر كيف 
كتعهي لبلبن ا٢بق يف االستناد إُف تلك الشهادة لرفع  ،ميبلد خاصة بالهفل ٦بهوؿ النسب ٙبمل اس  األـ

إدماج اتفاقية حقوؽ الهفل الدكلية كسائر الوثائق ذات الصلة يف كما مت   فيما بعد. دعول إثبات نسبو ألبيو
 صلب القانوف الوطِب.

 كذلك يف كل من: ،تكريس مبدأ ا٤بساكاة بْب األزكاجمت  ا٤بغرب كيف

 كإلغاء رب األسرة. ،التخلي عن مفهـو طاعة الزكجة لزكجها -أ 

كإحبلؿ ا٤بساكاة بْب الزكجْب يف ٙبمل مسئولية  ،تنظي  شئونوالتخلي عن إشراؼ ا٤برأة على البيت ك  -ب 
 (. ّفقرة  ُٓاألسرة )ا٤بادة 

التساكم بينهما يف اٚباذ القرارات بالتشاكر فيما يتعلق بتسيّب شئوف األسرة كاألطفاؿ )ٗبعُب إلغاء  -جػ
 كتنظي  النسل. ،كريادة الزكج لؤلسرة( ،القوامة

 ْٕكتضمينها يف عقد الزكاج )ا٤بواد  ،ا٤بساكاة يف كضع شركط إرادية بينهما إقرار حق الزكجْب على كجو -د 
 (. ْٗك  ْٖك 

 ( ِ)(.ْٔإُف  َْ)ا٤بواد من كما قػييّْدى التعدد.  ،(ٌُٗب حٌب الثامنة عشر )ا٤بادة رفع سن الزكاج للفتاة كالف -ىػ

 ،اهتا على الدكؿ اإلسبلميةالباحث أف تلك التعديبلت ستكثر كتتسع كلما شددت تلك الدكؿ ضغوط كيرل
ال سيما بعد أف أدخل الرعب يف  ،أكثرىا ترل ضركرة االعتماد على الغرب يف أغلب أمورىا كإفخصوصا 

فأرسلت إليه  جيوشا جرارة قبضت  ،قلوب ا٢بكاـ كالساسة حْب مت احتبلؿ أراضي حكاـ مناكئْب للغرب

                                                           

 ( ك للعلماء كبلـ يف إ٢باؽ ابن الزنا ٗبن زنا بأمو.، أشار الباحث إُف ذلك يف ص: ......ُ)
ٗبثابة  َٕ-َّالقانوف رق    ( بتنفيذََِْفرباير  ّ) ُِْْمن ذم ا٢بجة  ُِصادر يف  ُ-َْس -ِِظهّب شريف رق  ( ِ) 

 ، بتصرؼ.ـََِْفرباير  ٓالصادرة يـو ا٣بميس  ُْٖٓا١بريدة الر٠بية رق  مدكنة األسرة. 
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ف من ال ينفذ ٚبهيهاهت  كال يكوف معه  يف كل ما عليه  يف مقر رئاسته  ك قتلوا تقتيبل. فهذا مؤشر بأ
 اده.كعنٛبليو ٥ب  أىواءى  فإنو سيلقى جزاء ٛبرده 

خصوصا بعد ٛبىىكُّن بعض ثورات الربيع العريب  ،ينكر الباحث أف يكوف قد مت تعديل بعض تلك القوانْب كال
 تنفيذية.من إدخاؿ تعديبلت على نظاـ السلهات الثبلث: التشريعية كالقضائية كال
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 .الفصل الثاني: اإلجهاض
فالدراسة تَبكز على ا١بانب  ،يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل اإلجهاض كأثره على مقصد حفظ النسل

مع التهرؽ إُف  ،إذ الغرض بياف مدل ضرره على النسل اإلنساين ،ا٤بقاصدم أكثر منو على ا١بانب الفقهي
فقد بدأت  ،أباحتو كأحاطتو بسياج من القوانْب باس  حقوؽ اإلنساف كا٢بريةآثاره السلبية على الدكؿ الٍب 
كارتفعت نسبة ا٤بسنْب ارتفاعا ملحوظا. كاألمر  ،حيث قل التناسل الشرعي ،منذ زمن تذكؽ كباؿ أمرىا

 ٗٔ كإف ،من مائة من الدكؿ ا٤بتقدمة تبيح اإلجهاض ألسباب اقتصادية كاجتماعية َٖا٤بلفت للنظر أف 
من مائة من الدكؿ النامية تبيح اإلجهاض ألسباب  ُٗفإف  ،ا٤بقابل كيفمائة تبيحو عند الهلب. من 

دكؿ كسعت األسباب الٍب يباح من أجلها  ْٔمن مائة تبيحو عند الهلب.  ُٔك  ،اقتصادية كاجتماعية
 (ُ)دكؿ فقط ىي الٍب ضيقت تلك األسباب. ُُ كإف ،ـََِٗـ إُف ُٔٗٗاإلجهاض خبلؿ 

 الفصل على ا٤بباحث التالية: كيشتمل

 ا٤ببحث األكؿ: تعريف اإلجهاض كحكمو عند الفقهاء.

 ا٤ببحث الثاين: إجهاض ا١بنْب ا٤بشوه.

 .ا٤بتعلقة باإلجهاض ا٤بسئولية الهبية ا٤ببحث الثالث:

 

 

 

 

 
                                                           

(1) World Abortion Policies 2011. UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs Population 

Division. Printed in the United State of America. 11-25873-March 2011-4،000. 
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 المبحث األوؿ: تعريف اإلجهاض وحكمو عند الفقهاء.
تعريف يذكر الباحث يف ا٤ببحث األكؿ من ىذا الفصل  لذا ،ا٢بك  على الشيء فرع عن تصوره         

فذلك أدعى إُف اإلٯباز  ،كيسَبشد الباحث بالنصوص الشرعية يف بياف حكمو ،اإلجهاض كحكمو الشرعي
 ا٤ببحث على ا٤بهالب اآلتية: كيشتملاألقواؿ آّردة عن األدلة الشرعية.  ومنك٘بب ا٢بش

 ا٤بهلب األكؿ: تعريف اإلجهاض.

 لثاين: حك  اإلجهاض عند الفقهاءا٤بهلب ا

 ا٤بهلب الثالث: حقوؽ ا١بنْب.
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 .المطلب األوؿ: تعريف اإلجهاض

 . الثاين يف التعريف االصهبلحي ،األكؿ يف التعريف اللغوم ،كٙبتو فرعاف

 الفرع األوؿ: تعريف اإلجهاض في اللغة.

 كآًٍّهض: ا٤بسقهة للحمل. ،ا٣بلقلناقة كا٤برأة كلدىا ناقصى اإًلجهاض: اس  من أجهضت ا 

ييقاؿ:جىهىضى فبلفه  ،مأخوذه يف اللغة من: جىهىضى ٗبعُب غلب : ٦بيٍهىٍض كجهيض. كاإلجهاض أيضاكالولد
كأٍجهىضىٍت ا٢بامل: ألقت كلدىا لغّب التماـ. فيقاؿ:  كجىهىضىوي عن األمر غلبو عليو ك٫بَّاه عنو. ،فبلنان إذا غلبو

كأضاؼ  (ُ)كجهيض. ،ك٦باىيض. كالولد ٦بيٍهىض ،٦باىض كا١بمع ك٦بهضة ،هي ٦بهضف ،أىٍجهىضىت جنينان 
    (ِ): خركج ا١بنْب من الرح  قبل الشهر الرابع.كىوة معُبن آخر لئلجهاض  ٦بمع اللغة العربي

 
 .ثاني: تعريف اإلجهاض في االصطالحالفرع ال

 
 يهلق اإلجهاض يف اللغة على صورتْب:

ّبىا. كغأك ناقص ا٤بدة سواء من ا٤برأة أ ،هية الكويتية: أف إلقاء ا٢بمل ناقص ا٣بلقكرد يف ا٤بوسوعة الفق
 سواء أكاف اإللقاء بفعل فاعل أـ تلقائيا. ،كاإلطبلؽ اللغوم يصدؽ على ذلك

ككثّبا ما يعربكف عن اإلجهاض ٗبرادفاتو:   ،كال ٱبرج استعماؿ الفقهاء لكلمة "إجهاض" عن ىذا ا٤بعُب
 (ّ)قاء كالهرح كاإلمبلص.كاإلسقاط كاإلل

 

 

                                                           

ـ الهبعة الثانية  ُّٗٗسورية. الهبعة :تصوير  –، )دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطالحاسعدم أبو جيب،  (ُ)
 ـ(. ُٖٖٗىػ =  َُْٖ

  ."جىهىضى "ـ مادة ُِٕٗىػ ػ  ُِّٗ ِإصدار ٦بمع اللغة العربيَّة ػ القاىرة ط ،ا٤بعج  الوسيط ( ِ)
 .ِّٕص:  ِّهية الكويتية، ج ا٤بوسوعة الفق ( ّ) 
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 جهاض في المنظمات الدولية.الفرع الثالث: تعريف اإل

 عرفت ا٤بنظمات ا٢بديثة ا٤بعنية بتحديد النسل اإلجهاض بأنو:
 ا٤بستحث كاإلجهاض مستحثا. أك يكوف (إسقاطا أيضا يسمى) ،تلقائيا يكوف أف ٲبكن كىذا ،ا٢بمل "إهناء
 العقاقّب طريق عن يكوف أك  )كالكحت التوسيع أك الشفط ا٥بوائي ريقط عن مثبل ( جراحيا يكوف أف ٲبكن

تعريف  مت كلقد آمنة. ّبكغأ آمنة بهريقة( (ِ)الربكستاجبلندينات أك/ك (ُ)مضاد للربكجستْب باستخداـ مثبل)
 شخص بواسهة غّب مرغوب ٞبل إلهناء إجراء بأنو: العا٤بية الصحة منظمة بواسهة "اآلمن غّب اإلجهاض"
 (ّ)لكليهما". أك الهبية ا٤بقاييس من للحد األدىن تفتقر بيئة يف بإجرائو أك البلزمة للمهارات تقريف
 

 الفرع الرابع: تعريف اإلجهاض في الطب.
 ّٖإُف  َِ"خركج ٧بتويات ا٢بمل قبل عشرين أسبوعا..ك يعترب نزكؿ ٧بتويات الرح  يف الفَبة ما بْب 

ف ا١بنْب يكوف قاببل للحياة أاعتربت اكمة العليا يف الواليات ا٤بتحدة  كقد. (ْ)أسبوعا.. كالدة قبل ا٢بمل
 (ٓ)ا٤بستقلة يف فَبة ا٢بمل الثالثة )األخّبة( كالٍب تبدأ من األسبوع الثالث كالعشرين".

 

                                                           

 (1) Antiprogestin: كأكثرىا شيوعا حبوب ا٤بيفيربيستوف ٛبنع حدكث ا٢بمل، مادة((Mifepristoneالٍب ا٢بمل منع حبوب : كىي 
          http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/antiprogestin browsed 17/01/13ا١براحي. لئلجهاض تستخدـ كبديل

   .   

   http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/mifepristone  browsed 17/01/13      

 جد يف ٝبيع أنسجة الثديياتالٍب تو  تتألف من األٞباض الدىنية األساسية ،قويةالأم من ٦بموعة من ا٤بركبات الشبيهة با٥برمونات  ( 6)
ؤثر على األكعية الدموية، كيت  استخدامها للحث على تالسائل ا٤بنوم البشرم. الربكستاجبلندين ٙبفز عضبلت الرح  ك  خصوصا

    browsed 17/01/13     .  http://www.thefreedictionary.com/prostaglandin. اإلجهاض أك الوالدة

   International Planned Parenthood Federation)) 2004 ، ّ( الدليل الهيب لتقدًن خدمات الصحة اإل٪بابية كا٢بنسية. طّ) 
ISBN 0.86089.128.3  :ُِٖص . 

فتكوف ا١بملة ىكذا:  "كيعترب  ،السياؽ، كيرل الباحث تبديل "ا٢بمل" بػػ"األكاف" ٝبلة "كالدة قبل ا٢بمل" غّب كاضحة يف ىذا  (ْ)
 أسبوعا كالدة قبل األكاف". كا أعل . ّٖ-َِنزكؿ ٧بتويات الرح  ما بْب 

 .َُ. ص:مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية( علي البار، ٧بمد. ٓ) 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/antiprogestin
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/mifepristone
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ألف حركة ٙبديد  ،بياف كأثر اإلجهاض على مقصد حفظ  النسل سلبا ال ٰبتاج إُف كثّب ،ىذا        
فقد أثبت  ،وىانُّ بػى تى ٥با دعاهتا كمي  ،كىي فكرة قدٲبة ،تتغيا إُف كقف النسل اإلنساين ،تنظيمو أحيانابل ك  ،النسل

كبلغ األمر بالبعض حد الوأد إذا كاف  ،التاريخ اٚباذ كسلية كبت النفس كالتزاكج مع عدـ ا٤بواقعة ٘بنبا للحمل
ر. أما يف ىذا العصر فقد استجدت  كسائل فهذه كسائل قدٲبة مناسبة لتلك العصو  ،ا٤بولود غّب مرغوب فيو

كىذا ما أشار إليو أبو األعلى ا٤بودكدم يف  ،ٕبيث ٲبكن التخلص من ا٢بمل يف ٝبيع مراحلو تقريبا ،أخرل
 قولو: 
كإ٭با الوسيلة الٍب اخَبعوىا (ُ)،"أما يف الزمن ا٢باضر فقد أصبح الناس ال يزاكلوف الوسيلتْب األخّبتْب       

كذلك بالعقاقّب ا٤بانعة  ،أف يقدموا على االتصاؿ ا١بنسي كلكن مع ا٢بيلولة دكف كقوع ا٢بملمكاهنا ىي 
اف ذلك بعد نفخ الركح. كقد نشرت ىذه الفكرة ألكؿ ك ونتج ٞبل ٚبلص منو بإجهاضو كل كإذاللحمل. 
ّٓتمع يف ٙبت عنواف "تزايد السكاف ك تأثّبه يف تقدـ ا (Malthus)ـ. يف ٦بلة مالثوس ُٖٕٗمرة سنة 
  (ِ)ا٤بستقبل".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 سي.(  يشّب إُف كبت النفس ك االبتعاد عن االتصاؿ ا١بنُ)
 .ْ-ّـ(.ص: ُّٗٗ، )بّبكت: مؤسسة الرسالة ، طبعة حركة تحديد النسل( أبو األعلى ا٤بودكدم، ِ) 
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 المطلب الثاني: حكم اإلجهاض عند الفقهاء.

مث  ،مع ذكر األسس الٍب بيًنيىٍت عليها ىذا ا٢بك  ،يتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل ا٢بك  الشرعي لئلجهض
 يثلث بذكر آثار اإلجهاض على مقصد النسل. كاشتمل ا٤ببحث على الفركع اآلتية:

 اللة النصوص على مصهلح اإلجهاض.الفرع األكؿ: د

 الفرع الثاين: ا٢بك  الشرعي لئلجهاض.

 ا٢بك .حك  الفرع الثالث: األسس الٍب بنيت عليها 

 

 الفرع األوؿ: داللة النصوص على مصطلح اإلجهاض. 

قتل ا تتبع العلماء النصوص الواردة يف ٙبرًن كإ٭ب ،من ا١بدير بالذكر أنو َف يرد نص صريح يف حك  اإلجهاض
ا ًفيهىا كىغىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي ﴿كقولو تعاُف:   ،النفس عدكانا اًلدن ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّ ي خى كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن

ابنا عىًظيمنا كيف حديث بياف مراحل خلق اإلنساف. كأصرح منو حديث أيب ىريرة رضي ا  (ُ)﴾كىأىعىدَّ لىوي عىذى
رسوؿ ا  صلى ا عليو كسل  "قضى ىف جنْب امرأة من بُب ٢بياف بغرة عبد أك أمة مث إف ا٤برأة الٌب  عنو أف

كأف العقل  ،فقضى رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  أف مّباثها لبنيها كزكجها  ،توفيت  ،قضى عليها بالغرة 
 (ِ)على عصبتها".

يف حديث عن ا٤بغّبة بن شعبة رضي ا عنو قاؿ:   -صاإلمبل –ككرد التصريح ٗبرادؼ اإلجهاض          
فقاؿ: "أيك  ٠بع من  –ىي الٍب يضرب بهنها فتلقي جنينا  -سأؿ عمر بن ا٣بهاب عن إمبلص ا٤برأة 

فقاؿ:"ما ىو"؟ قلت: ٠بعت النيب صلى ا عليو كسل  يقوؿ: "فيو غرة عبد أك  ،النيب فيو شيئا: فقلت: أنا

                                                           

 ّٗ( سورة النساء، اآلية:ُ)
، ِٓٓ/ٖباب جنْب ا٤برأة كإف العقل على الوالد كعصبة الوالد ال على الولد.   الديات، . كتابشرح صحيح البخاري( ابن بهاؿ، ِ)

 .ُْحديث رق : 
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ٌب ٘بيئِب با٤بخرج فيما قلت" فخرجت فوجدت ٧بمد بن مسلمة فجئت بو فشهد أمة" فقاؿ: "ال تربح ح
لذا يبلحظ كثرة تعبّب الفقهاء عن اإلجهاض ٗبرادفاتو:  (ُ)معي أنو ٠بع النيب يقوؿ فيو غرة عبد أك أمة.

 اإلمبلص كاإللقاء كاإلسقاط.

ىو بفتح البلـ  ،ْب كأملصت بو كملصيقاؿ: أملصت ا٤برأة ا١بن ،ىو إزالقها الولد قبل حينو كإمبلص ا٤برأة:
 (ِ)ٲبلص كٲبلص كأملص بتشديد ا٤بي  إذا زلق. ،ككسرىا

كأملصت: ألقت كلدىا ميتا كىي ٩بلص فإف اعتادتو فممبلص ك الشيء: أزلق. كيقاؿ أيضا إذا ألقت 
 (ّ)كلدىا: ألقتو مليصا كمليها. كٛبلص: ٚبلص. كا٭بلص: أفلت.

 جهاض.الفرع الثاني: الحكم الشرعي لإل

فمنه  من يبيحو إذا كاف يف  ،ا٢بمل رً مٍ أما عن حك  اإلجهاض فقد اختلف العلماء يف ذلك بناء على عي 
ال يرل ٙبرًن إجهاض األجنة إال إذا من ه  كمن ،طوره ا٤ببدئي ك ٰبرمو إذا انتقل إُف طور العلقة أك ا٤بضغة

مث يكوف  ،قو يف بهن أمو أربعْب يوما نهفةجاكز ا٢بمل أربعة أشهر استنادا إُف حديث "إف أحدك  ٯبمع خل
. فما منشأ ىذا االختبلؼ؟ كما األسس الٍب بُب العلماء (ْ)مث يكوف مضغة مثل ذلك..." ،علقة مثل ذلك

 أحكاـ اإلجهاض عليها؟

 ،يرل الباحث أف اختبلفه  يف جواز اإلجهاض كعدمو يتعلق ٗبسألة حد ا١بنْب الذم ٘بب فيو الغرة       
كأما الذم َف يوجب الغرة على  ،ب غرة يف مرحلة من مراحل ٚبلقو حـر إجهاضو ألنو نفس ٧بَبمةفمن أكج

                                                           

. كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب ما جاء يف اجتهاد القضاة عمدة القارئ شرح صحيح البخاري.٧بمود بن أٞبد.عيِب، ( الُ) 
   ، ٖٕ/ِٓـ(،ََُِ-ىػُُِْٗبا أنزؿ ا تعاُف لقولو:"كمن َف ٰبك  ٗبا أنزؿ ا فأكلئك ى  الظا٤بوف")بّبكت: دار الكتب العلمية، 

 ُّٖٕ/ُّٕٕرق  ا٢بديث:
 .َّٖ/ُ. )تونس: ا٤بكتبة العتيقة(، مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار( موسى بن عياض اليحصيب، عياض.ِ) 
-ىػُّٖٗ. باب الصاد فصل ا٤بي  كالنوف.)ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، القاموس المحيط( يعقوب الفّبكز آبادم، ٧بمد. ّ)

 .ُّٔ/ِـ(، ُٖٕٗ
 .َِّٖ، رق  ا٢بديث:ُُُ/ْب ذكر ا٤ببلئكة. . كتاب بدء ا٣بلق، باصحيح البخارم  (ْ)
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التاِف يلـز من ذلك جواز إجهاضو. كقد نقل لنا اإلماـ ا٤باكردم كب ،فهو بذلك ال يرل آدميتو ،بعض مراحلو
 ىذه التفاصيل فقاؿ:

قع الفرؽ يف الولد ا٢بي بْب صغّب ككبّب يف كجوب "كاستدؿ مالك على كجوب الغرة فيو: بأنو ٤با َف ي       
الدية كجب أف ال يقع الفرؽ يف ا٢بمل بْب مبادئو ككمالو يف كجوب الغرة . كاستدؿ أبو حنيفة بأنو ٤با كجب 
يف ا١بنْب دكف ما يف الولد ا٢بي كَف يكن ىدرا كجب أف يكوف فيما دكف ا١بنْب أقل ٩با يف ا١بنْب كال يكوف 

 الشافعي على أف ال شيء فيو بأمرين: كاستدؿ ،ىدرا

 أحدٮبا: أف كجوب الغـر لثبوت ا٢برمة كليس لو قبل بياف خلقو حرمة فكاف ىذا كالنهفة. 

فلما كاف يف آخر حالتيو بعد  ،كالثاين: أف حياة اإلنساف بْب حالتْب بْب مبادئ خلقو كبْب غايتو بعد موتو 
  (ُ)كيف ىذين دليل كانفصاؿ. ،يو قبل بياف ا٣بلق ىدراا٤بوت ىدرا كجب أف يكوف يف األكُف من حالت

التاِف كجب احَباـ كب ،كٲبيل الباحث إُف القوؿ بوجوب الغرة يف ٝبيع مراحل ا١بنْب ألنو كائن حي       
كالضركرة تقدر بقدرىا كما أهنا تبيح اظور. كىذا قوؿ كجيو  ،آدميتو ك حرمة إسقاطو إال لضركرة شرعية

فاالعتداء على ا١بميع لو  ،إُف الذم بلغ أشده نظرهتااف منذ أف كضعتو أمو تنظر الشريعة إليو فاإلنس ،جدا
حك  كاحد من حيث كجوب القصاص أك الدية. فا١بنْب ٲبر ٗبراحل تشبو إُف حد كبّب تلك الٍب ٲبر ّٔا 

عىلى ًمٍن بػىٍعًد ضىٍعفو قػيوَّةن مثيَّ جىعىلى ًمٍن بػىٍعًد اللَّوي الًَّذم خىلىقىكيٍ  ًمٍن ضىٍعفو مثيَّ جى ﴿   كما يف قولو تعاُف  ،ا٤بولود
ٍيبىةن ٱبىٍليقي مىا يىشىاءي كىىيوى اٍلعىًلي ي اٍلقىًديري    (ِ) ﴾قػيوَّةو ضىٍعفنا كىشى

فوجب ا٤بصّب إُف  ،إال أف اآلثار ا٤بَببية على االعتداء عليها ال ٚبتلف ،فهذه مراحل ك أطوار متباينة      
فكما ٰبـر االعتداء على آخر مراحلو كذلك يكوف ا٢بك  يف  ، مراحل ا١بنْب يف بهن أموعدـ التفريق بْب

 يف وفه ،مراحل ٚبلقو. كبناء على ذلك ال ينبغي القوؿ ٔبواز اإلجهاض نظرا إُف مرحلة دكف أخرل دايةب

                                                           

بتصرؼ  ّٖٓ/  ُِ(،  ُْٗٗ -ىػ ُُْْ، ) دار الكتب العلمية ، ُ، ط  الحاوي في فقو الشافعي( ا٤باكردم، علي بن ٧بمد. ُ)
 يسّب.

، اآلية:ِ)   .ْٓ( سورة الرـك
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كبييضة األنثى ثبتت  فما داـ أنو ٛبت عملية التلقيح بْب ماء الرجل ،ٝبيعها يؤكؿ إُف إنساف بإذف ا تعاُف
 لو ا٢برمة اآلدمية.يقوؿ عدناف الشريف:

كال ندرم على ماذا اعتمد ىؤالء  ،"بعض الفتاكل الشرعية تقوؿ إف اإلجهاض مسموح قبل نفخ الركح      
شريف  كحديثعلما أنو ال يوجد نص قرآين أ ،ا٤بشرعوف ٥بذه الفتول الٍب تفتح الباب كاسعا أماـ اإلجهاض

  (ُ)بذلك".

فقد يظن البعض أف ا١بنْب ال يكوف حيا إال  ،معرفة الفرؽ بْب ا٢بياة كالركح ،يزيد ا٤بسألة كضوحا ك٩با       
فقد كرد يف  ،حيث إف الكائن قد يكوف حيا ببل ركح ،لكن الصواب خبلؼ ذلك ،بعد نفخ الركح فيو

 ـ ما يلي:ُّٖٗتوصيات ندكة اإل٪باب سنة 

كالٍب بينتها األٕباث كالتقنية الهبية ا٢بديثة  ،ت ا٢بقائق الهبية ا٤بعاصرة"استأنست الندكة ٗبعهيا      
-خاصة بعد نفخ الركح -حياتو ٧بَبمة يف كافة أدكارىا  كإف ،ا٢بمل دايةفخلصت إُف أف: ا١بنْب حي من ب

ازه قبل و ال ٯبوز العدكاف عليها باإلسقاط إال للضركرة الهبية القصول. كخالف بعض ا٤بشاركْب فرأل جو كإن
 (ِ)كخاصة عند كجود األعذار". ،ٛباـ األربعْب يوما

 كاألمثلة التالية تؤكد ذلك:

 فإف شاء ردىا إليو فاستيقظ بعد النـو  ،فإنو ثبت شرعا أف ركحو قد قبضها ا تعاُف ،حينما يناـ الواحد منا
ركحو فمات كَف شاء تعاُف أمسك  كإف ،ليواصل نشاطاتو اليومية ككائن حي تسرم الركح يف جسده

                                                           

ـ(، َُٗٗ، )دار العل  للمبليْب، ُط .من علم الطب القرآني: الثوابت العلمية في القرآف الكريم( الشريف، عدناف. ُ)
 َُٗ-ُٖٗص:

الطبية المستحدثة و حيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة اإلسالمية للعلـو ( ىبلِف، سعد الدين. القضايا ِ)
 .ِِ)ندكات ا٤بنظمة اإلسبلمية للعلـو الهبية(، ص: ،ُٓ، طالطبية
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هىا ﴿يستيقظ. قاؿ تعاُف:  ا فػىييٍمًسكي الًٍَّب قىضىى عىلىيػٍ اللَّوي يػىتػىوىىفَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحْبى مىٍوهًتىا كىالًٍَّب َفٍى ٛبىيٍت يف مىنىاًمهى
يىاتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى   (ُ) ﴾اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًسلي اأٍليٍخرىل ًإُفى أىجىلو ميسىمِّى ًإفَّ يف ذىًلكى آلى

قاؿ: "با٠بك  ،كاف النىب صلى ا عليو كسل  إذا أكل إُف فراشو   ،كعن حذيفة رضي ا عنو         
 (ِ).كإذا قاـ قاؿ:"ا٢بمد  الذل أحيانا بعد ما أماتنا كإليو النشور" ،أموت كأحيا"

فتتعارؼ ما  ،حياء إذا نامواكأركاح األ ،كقاؿ بعض السلف رٞبه  ا: يقبض أركاح األموات إذا ماتوا        
 (ّ)شاء ا تعاُف أف تتعارؼ.

 فهذا يدؿ على أف النائ  مقبوض الركح مع أنو حي.

   ا١بنْب يف مرحلتو البدائية(zygote)
أدؿ على حياتو من كونو ينمو بهريقة  كال ،حي قبل نفخ الركح فيو (ْ)

أك على أقل التقدير آيل إُف  ،على كائن حي غّب إرادية. فاالعتداء عليو يف أم مرحلة من مراحلو اعتداء
 .وترؾحياة طبيعية أف ل

                                 األطباء ذلك حْب قالوا: أثبت  كقد

 (The zygote; formed by the union of an oocyte and a sperm، is the beginning of a new human 

being)
(5)

.  

 ترٝبة: 
 لكائن بشرم جديد (. دايةتعترب ب ،عن طريق اٙباد البويضة با٢بيواف ا٤بنوم ) ا٣بلية ا٤بكونة

                                                           

 .ِْ( سورة الزمر، اآلية:ُ)
 ٗ، حديث رق  :ّٖ/َُشرح صحيح البخارم. كتاب الدعاء، باب ما يقوؿ إذا ناـ. ( ابن بهاؿ، ِ)
 ُّّ/ُِ( تفسّب ابن كثّب. ّ)

تخصيب حٌب ال بعد اكتماؿ عمليةبعد تشابك ا٣بلية  البويضة ا٤بلقحةىي ا٣بلية النا٘بة عن اٙباد أمشاج الذكور كاإلناث، ك   (4)
 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/zygote .17/01/13         األكؿ.ّبتشهال

(5) Keith L. Moore، Before We Are Born: Essentials of Embryology، 7th edition. Philadelphia، PA: Saunders، 2008. p. 2. 
http://clinicquotes.com/before-we-are-born-essentials-of-embryology-7th-edition-on-the-beginning-of-a-new-human-

being/17/01/13. 

http://clinicquotes.com/before-we-are-born-essentials-of-embryology-7th-edition-on-the-beginning-of-a-new-human-being/
http://clinicquotes.com/before-we-are-born-essentials-of-embryology-7th-edition-on-the-beginning-of-a-new-human-being/
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اف ذلك دليبل على كك ،كأكضح ٩با سبق تأخّب الرسوؿ صلى ا عليو كسل  إقامة ا٢بد على الغامدية       
ف يكوف كَف يرد أنو صلى ا عليو كسل  سأؿ عن عمر ا٢بمل مع احتماؿ أ ،حياة ا١بنْب الذم يف أحشائها

كاشتهر عن اإلماـ الشافعي رٞبو ا تعاُف "أف ترؾ االستفصاؿ يف  ،أسبوعو األكؿ كيفيف شهره األكؿ بل 
فبل  ،فا٢بياة معتربة يف ٝبيع مراحل ا١بنْب (ُ)األحواؿ مع قياـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو يف ا٤بقاؿ" آيةحك

 ٯبوز االعتداء عليها إال لضركرة شرعية. 

حيث إف اإلسبلـ َف يهت  باإلنساف طفبل كال  ،كللجنْب حقوؽ كاجبة ك ملزمةاؿ حسن السندم: "ق        
إُف  ، مراحل التكوين من: نهفةربي عٍ حيث يػى  ،ا اىت  بو يف بهن أمو جنينا يف ظلمات ثبلثكإ٭بشابا فقط؛ 

 (ِ)."إُف كائن ذم ركح ،إُف مكسوة بلح  ،إُف عظاـ ،إُف مضغة ،علقلة

فقد منعوه  ،تبع للمذاىب الفقهية فيما يتعلق باإلجهاض ٯبد ا٤بذىب ا٤بالكي من أشدىا احتياطاكا٤بت      
 ،فا٤بسائل ا٤بتعلقة باألركاح ال ينبغي اإلسراع يف البت عنها ،ا الذم ٲبيل إليو الباحثكىذ ،يف ٝبيع مراحلو
 جاء يف ا٤بدكنة: 

ا عليو لذلك يف قوؿ مالك؟ قاؿ: قاؿ مالك: على "أرأيت ما أصاب اـر من بيض الهّب الوحشي م       
 ،أك ا٢ببلؿ يف ا٢بـر إذا كسره عشر ٜبن أمو كجنْب ا٢برة من دية أمو ،اـر إذا كسر بيض الهّب الوحشي

قلت: كسواء يف قوؿ مالك إف كاف فيو فرخ أك َف يكن فيو فرخ؟ قاؿ: نع  ما َف يستهل الفرخ من بعد 
كأنا أرل  ،لفرخ من بعد الكسر صارخا فعليو ا١بزاء كامبل كجزاء كبّب ذلك الهّبفإف استهل ا ،الكسر صارخا

رجبل ضرب بهن ا٤برأة فألقت جنينا ميتا َف يكن عليو  وإففل ،قاؿ: كإ٭با شبو مالك البيض ٔبنْب ا٢برة ،ذلك

                                                           

بد ا٤بوجود ك الشيخ علي ٧بمد عوض. . ٙبقيق: الشيخ عادؿ أٞبد عاألشباه والنظائر( على بن عبد الكايف السبكي، عبد الوىاب. ُ)
 .ُّٕ/ِـ(، ُُٗٗىػ ُُُْ) بّبكت: دالر الكتب العلمية،  ُط
ىػ.  عناية ُِْٗ، ذك القعدة ْْ، عدد:مجلة جامعة أـ القرى لعلـو الشريعة والدراسات اإلسالمية( حسن السندم، حسن. ِ) 

 .ْْٖ-ْْٕالشريعة اإلسبلمية ٕبقوؽ األطفاؿ. ص:
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البيض يف كل  فإف خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى ا١بنْب فقس ،إال عشر دية أمو إذا خرج ميتا
  (ُ)ما يرد منو عليك ..."

 .حكم اإلجهاضالفرع الثالث: األسس التي بنيت عليها

ذكرٮبا   كقد،يرل الباحث أف أحكاـ اإلجهاض بنيت على أساسْب يف الفقو اإلسبلمي ،بناء على ما سبق
 ا:كٮب ،الدكتور ٧بمد على البار يف كتابو ا٤بعنوف بػػػ"مشكلة اإلجهاض دارسة طببية فقهية"

األساس األكؿ: ال تعد النهفة )ا٢بيواف ا٤بنوم( ذات حياة ٧بَبمة ما َف ينغلق عليها الرح  مث تبدأ بالتهور إُف 
  عربة شرعا بتلك ا٢بياة. كالعلقة..

ّبه على ا٢بياة اإلنسانية كىي الٍب ٘باكزت ا٤برحلة النباتية كغاألساس الثاين: ال ٯبوز العدكاف بإجهاض 
(Vegetative Life)

إال أف يكوف ذلك  ،ا٢بياة اإلنسانية كىيكدخلت يف أرقى طور من أطوارىا  ،كا٢بيوانية (ِ)
من ﴿ك إُف قولو تعاُف:  ﴾كلقد كرمنا بِب آدـ﴿على كجو العقوبة كالقصاص. كيستند ذلك إُف قولو تعاُف: 

 (ّ)لفقهاء ٝبيعا يف ىذا.. كال خبلؼ بْب ا﴾قتل نفسا بغّب نفس أك فساد يف األرض فكأ٭با قتل الناس ٝبيعا

فبل يشَبط دخو٥با إُف  ،أف مرحلة النهفة ٥با ىي ا٤برحلة األكُف من مراحل تىكىوُّف ا١بنْبالباحث  كيرل       
ألنو سبقت  كىذا بْبّْ يف حديث "إف أحدك  ٯبمع خلقو يف بهن أمو...". ،مرحلة العلقة حٌب تكوف ٧بَبمة

فبل يلـز أف ينتقل إُف مرحلة معينة من مراحل ٚبلقو  ،مراحلو يف الرح اإلشارة إُف أف ا١بنْب حي يف ٝبيع 
 بل الشريعة اعتربت حياتو ٗبجرد حدكث ا٢بمل كما سبق. ،ينفخ فيو الركح حٌب تعترب حياتو شرعا كإفأ

 
                                                           

 .ّْٕ-ّْٔ/ُىػ.(، ُِّّ. )مهبعة السعادة ٔبوار ٧بافظة مصر، المدونة الكبرى لإلماـ مالكي، سحنوف. ( سعيد التنوخُ)
النشاط االستقبليب)بناء ا٣ببليا يف ا١بس ( كالتناسلي لئلنساف أك ا٢بيواف بصرؼ النظر عن ٩بارسة كاعية للعمليات العقلية أك   (6) 

                                               http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=49368     17/01/13 النفسية.

 .124م(، ص:8002ة، ، )بيزَت: دار الكتب العلمي3عزبي. مكتب الدراسات َالبحُث. ط –إوكليزي، إوكليزي  –القامُس المزدَج عزبي 

ـ (، ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ) الدار السعودية للنشر كالتوزيع، ُط مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية.( علي البار، ٧بمد. ّ)
 .ّٗ-ّٖص:

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=49368
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 المطلب الثالث: حقوؽ الجنين. 

  على التفصيل الذم سبق كيشمل ذلك ٝبيع مراحل حياتو يف الرح - ،يقصد با١بنْب: الولد يف بهن أمو
 كأ ،ييضة األنثى يف الرح  غالباكببعد حصوؿ التلقيح بْب ماء الرجل  كذلك -عند ا٢بديث عن اإلجهاض

فا٤بقصود إثبات  ،إ٭با جيء بو لغّبه ا١بنْب كا٢بديث عن حقوؽ أطفاؿ األنابيب.كما يف أنابيب االختبار   يف
إذ لو َف يكن ٧بَبما شرعا ٤با  ،مراحل حياتو يف الرح  ك٘برًن من اعتدل عليو يف أم مرحلة من ،حرمتو

 دية ٥با ثقلها يف ا٤بيزاف الشرعي.كماأنيهت بو حقوؽ معنوية 

إذ َف تثبت الشريعة مثل  ،إف ا٢بقوؽ الٍب أنيهت با١بنْب تدؿ على آدميتو ك حرمة االعتداء عليو        
فا١بنْب يكسبها بقوة الشرع.  ،عض اآلخر معنويةا٢بقوؽ بعضها مادية كالب كىذه ،ىذه ا٢بقوؽ إال للناس

 ا يف الفرعْب اآلتيْب:كبياهن
  

 كالتاِف:  كىيالفرع األوؿ: حقوؽ مادية.
 اإلرث :ك يستحقو بشرطْب:  \أ

 ٢بظة كاحدة. كلوأكال: تيقن كجوده يف بهن أمو عند موت مورثو.  ثانيا: انفصالو عن أمو حيا 
كال يورث  ،كال يرث ،أنو قاؿ: " الهفل ال يصلى عليو كسل  عليو كذلك ٢بديث جابر عن النيب صلى ا

 (ُ)حٌب يستهل". 
 الوصية: يستحقها بشرطْب أيضا: \ب 

 أحدٮبا: كونو موجودا يف بهن أمو كقت إنشائها. ثانيهما : انفصالو )ا٤بوصى لو(عن أمو حيا.
 جاء يف ا٤بغِب البن قدامة رٞبو ا تعاُف: 

إذا أتت بو ألقل من ستة أشهر منذ تكل  بالوصية. أما الوصية با٢بمل  ،ل كللحمل جائزة"كالوصية با٢بم   
 ،أك ٞبل ّٔيمة ٩بلوكة لو؛ ألف الغرر كا٣بهر ال ٲبنع صحة الوصية ،بأف يكوف رقيقا ،فتصح إذا كاف ٩بلوكا

                                                           

 .َُّٕ حديث رق : َُِ/ْ،. كتاب ا١بنائز، باب ما جاء يف ترؾ الصبلة على الهفل حٌب يستهل، ا٤برجع السابق ا٤بباركفورم ( ُ) 
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 ،ه حاؿ الوصيةكعلمنا كجود ،كإف انفصل حيا ،بهلت الوصية ،فإف انفصل ميتا ،فجرل ٦برل إعتاؽ ا٢بمل
 َف تصح؛ ١بواز حدكثو. ،كإف َف يكن كذلك ،صحت الوصية ،أك حكمنا بوجوده

كأبو  ،كإسحاؽ ،كالشافعي ،كبذلك قاؿ الثورم ،ال نعل  فيو خبلفا ،فصحيحة أيضا ،كأما الوصية للحمل 
اإلنساف بعد من حيث كوهنا انتقاؿ ا٤باؿ من  ،كأصحاب الرأم؛ كذلك ألف الوصية جرت ٦برل ا٤بّباث ،ثور
بقولو سبحانو:  ،كانتقالو إُف كارثو كقد ٠بى ا تعاُف ا٤بّباث كصية  ،بغّب عوض ،إُف ا٤بوصى لو ،موتو

ًر ًمٍثلي حىظّْ اأٍلينٍػثػىيػىٍْبً ﴾ دًكيٍ  لًلذَّكى  (ُ).﴿ييوًصيكي ي اللَّوي يف أىٍكالى
صية يوصى ّٔا أك دين غّب مضار فإف كانوا أكثر من ذلك فه  شركاء يف الثلث من بعد ك ﴿كقاؿ سبحانو: 
 (ِ).﴾كصية من ا
 ،فإهنا تصح للمخالف يف الدين كالعبد ،كألف الوصية أكسع من ا٤بّباث ،فتصح الوصية لو  ،كا٢بمل يرث 
 كالعتق.  ،فتصح للحمل ،كألف الوصية تتعلق ٖبهر كغرر ،فالوصية لو أكُف ،فإذا كرث ا٢بمل ،ٖببلؼ ا٤بّباث

فبل تثبت  ،كألنو ٰبتمل أف ال يكوف حيا حْب الوصية ،بهلت الوصية؛ ألنو ال يرث ،تافإف انفصل ا٢بمل مي
 لو الوصية كا٤بّباث بالشك .

 ،ّبه؛ ٤با بينا من أنو ال يرث. كإف كضعتو حياكغأ ،أك ضرب دكاء ،من ضرب البهن ،كسواء مات لعارض
 (ّ)لو إذا حكمنا بوجوده حاؿ الوصية. ،صحت الوصية

أما لو كلد ميتا فيبقى ا٤باؿ  ،ك ٲبلكها إذا كلد حيا ،وز ا٥ببة للجنْب لكوهنا نفعا ٧بضا لوا٥ببة : ٘ب \ج
 حيث قاؿ: ،ا٤بوىوب ملكا للواىب. كالقوؿ ٔبوازىا للجنْب ىو ما نصره اإلماـ ابن حـز يف الى

فقد ٛبت  ،أك تصدؽ كذلك ،ّبه أك أعهى عهية كذلككغ"كمن كىب ىبة سا٤بة من شرط الثواب أ       
   ، لقبضها...ك يسأؿ ا٤بالكيوف خاصة عمن قاؿ: قد كىبت ىذا الشيء لك كالمعُب ٢بيازهتا  كال ،باللفظ

                                                           

 .ُُة النساء : ( سور ُ)
 .ُُ(  سورة النساء :ِ) 
.ٙبقيق: د. عبد ا بن عبد اسن الَبكي ك د. عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو. كتاب الوصايا،  المغني .أٞبدابن قدامة، عبد ا بن ( ّ) 

: دار عاَف الكتب للهباعة )الرياض ،ّمسألة )كالوصية با٢بمل ك للحمل جائزة إذا أتت بو ألقل من ستة أشهر منذ تكل  بالوصية(، ط
 بتصرؼ يسّب. ْٔٓ-ْٓٓ/ٖ ٖـ(،ُٕٗٗىػ ُُْٕكالنشر كالتوزيع، 
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؟ كال ثالث ٥بذا وي بى ىى كى  كالؽ بو دَّ بذلك الشيء أـ َف يتصى  بى ىى ككى  ؽى دَّ صى تى أى  ،: قد تصدقت عليك ّٔذاكقاؿأ
 ،قد تصدؽ بو ككىبو فقد ٛبت الصدقة كا٥ببة كصحت ذٍ قلنا فإً  ،فإف قالوا: نع  قد تصدؽ بو ككىبو ،التقسي 

قلنا: فمن أين  ،فإف قالوا: َف يهب كال تصدؽ ،إذ َف يوجب ذلك نص ،فما يضرٮبا ترؾ ا٢بيازة كالقبض
تصدؽ بو  كالكىبو إُف من يهبو لو  كالاستحللت  إجباره كا٢بك  عليو بدفع ماؿ من مالو َف يتصدؽ بو عليو 

  (ُ)كال ٨بلص ٥ب  من أحدٮبا... ،ل  كالباطلعليو؟ ىذا عْب الظ

ككذا  ،كا١بنْب ال يتصور منو ذلك ،ألف ا٥ببة عندى  ال تصح إال بالقبض ،أما األحناؼ فمنعوىا        
 (ِ)كا٥ببة عندى  ال تقبل التعليق. ،ألف فيها ٛبليك على معلق على خركجو كىو ا١بنْب ،منعها ا٢بنابلة

 ،ألهنا ٛبليك ٰبتاج إُف القبض ،وعة الفقهية الكويتية أنو ال تصح ا٥ببة للحملذلك جاء يف ا٤بوسكك      
  (ّ)كا٢بمل ليس من أىل القبض.

 شرط القبض َف يأت بدليل ٰبس  القضية.  كمن ،إال أف قوؿ ا٤بثبتْب أقرب إُف ركح الشريعة      
أم  ،يصح الوقف على من سيولدا٢بنفية كىو الصحيح ا٤بعوؿ عليو عند ا٤بالكية: أنو  يرل الوقف: \ىػ

 (ْ)ألف الوقف ال ٰبتاج إُف القبوؿ فيصح الوقف للحمل استقبلال كما يصح تبعا. ،ا٢بمل

 كىي:الفرع الثاني: حقوؽ معنوية.

أشار الباحث إُف أف الغرة ٘بب على من اعتدل  كقد ،حياة ا١بنْب مصانة يف ٝبيع مراحلو حق ا٢بياة: \أ 
إباحة الشريعة للحامل اإلفهار حفاظا على  ذلك أضف إُف ،ألكؿ من أطوار حياتوكاف يف الهور ا  كإفعليو 

 ا ما أشار إليو د. ٧بمد أٞبد ا٤ببيض يف قولو:كىذ ،صحة ك حياة جنينها

                                                           

 ُِٗٔ، مسألة رق :ُِّ-َُِ/ٗىػ( ،ُُّٓ.كتاب ا٥ببات،)القاىرة: إدارة الهباعة ا٤بنّبية، المحلى(  أٞبد بن سعيد، علي.ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ُٕٔ( ٦بلة الشريعة الدراسات اإلسبلمية العدد الرابع كا٣بمسوف ص:ِ)
 .ُْٖص:  ُٖآّلد ¸، ٙبت مصهلح ا٢بمل  ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(  ّ) 
 ُْٕ/ُٖ( ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية. ْ)
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كسواء كجبت  ،ّبهكغسواء كانت حامبل من الزنا أ ،"اتفاؽ الفقهاء على أنو ال يقاـ ا٢بد على ا٢بامل      
لئبل  ،٢بق ا١بنْب يف ا٢بياة رعايةك علل الفقهاء عدـ إقامة ا٢بد على ا٢بامل بأنو  ،بعده العقوبة قبل ا٢بمل أك

   (ُ)ّبه".كغكألف يف إقامة ا٢بد عليها إتبلفا  ٤بعصـو سواء كاف ا٢بد رٝبا أ ،يهلك بتنفيذ ا٢بد على أمو
 ،باستفصاؿ عن مدة ا٢بمل كسبق أف تأخّب الرسوؿ صل ا عليو كسل  إقامة ا٢بد على  الغامدية َف يقَبف

 فدؿ على التعمي . 
 ب/ حق النسب:

ذلك يكوف الشارع ا٢بكي  راعى يف كب ،حفظ النسب من مقاصد ىذه الشريعة ك ضركرة من ضركرياهتا
 كىذهفحظ لو ا٤باؿ كالنفس كالنسب مع العرض قبل خركجو إُف ىذه الدنيا.  ،ا١بنْب جل مقاصد الشريعة

 بو. نايةأم ع نايةع
 ،كقد عده العلماء من مقاصد التشريع العامة ،ترب حق ا١بنْب يف النسب من آكد ا٢بقوؽ كأعظمها"يع 

كيلحظ أف بعض األصوليْب قد استخدـ تعبّب حفظ النسب بدال من حفظ النسل. كاعتربه أحد الضركريات 
  (ِ)كأقل أحواؿ ىذا ا٢بق اعتباره مكمبل لضركرم حفظ النسل". ،ا٣بمس

 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           

 .ُٕٖ، )مؤسسة ا٤بختار للنشر كالتوزيع(، ص: مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية ( أٞبد ا٤ببيض، ٧بمد.ُ)
 َُٗبلمية ،  ص: مصلحة حفظ النفس يف الشريعة اإلس ( ِ)
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 ث الثاني: إجهاض الجنين المشوهالمبح
فإف ا تعاُف خلقو على  ،إف ٩با ٯبب معرفتو أف اإلنساف لو حق ا٢بياة مهما كانت درجو تشوىاتو ا٣بلقية

األمر أننا ال ندرؾ كثّبا من  غاية ،فبل ٱبلو فعل من أفعالو تعاُف عن ا٢بكمة ،ىذه الصورة ٢بكمة يعلمها
اللَّوي الًَّذم جىعىلى لىكي ي اأٍلىٍرضى ﴿ يقف كقفة تأمل حْب يقر مثل قولو تعاُف:  أف لكحقيق با٤بس . كى تلك ا٢بً 

فػىتىبىارىؾى اللَّوي رىبُّ قػىرىارنا كىالسَّمىاءى بًنىاءن كىصىوَّرىكيٍ  فىأىٍحسىنى صيوىرىكيٍ  كىرىزىقىكيٍ  ًمنى الهَّيّْبىاًت ذىًلكي ي اللَّوي رىبُّكيٍ  
ٍنسىاًف ًمٍن ًطْبو ﴿اُف: كقولو تع (ُ)﴾اٍلعىالىًمْبى  أى خىٍلقى اإٍلً ّب ذلك من كغ (ِ)﴾الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدى

فيَبيث فيما يتعلق باألجنة ا٤بشوىة من ا٢بك  عليها ٔبواز  ،النصوص الدالة على إتقاف ا تعاُف للخلق
سرار الكامنة كراء ىذا التفاكت يف عليو أف يسعى جاىدا ليدرؾ األ بل ،إجهاضها بسبب تلك التشوىات

علي  عن ال إُف صورنا. كإ٭با ينظر ا تعاُف إُف قلوبنا كأعمالنا ،كليعل  أف العربة ليست با٤بظاىر ،ا٣بلقة
أمره أف يأتيو منها بشيء فنظر  ،رضي ا عنو أمر النيب صلى ا عليو كسل  ابن مسعود فصعد على شجرة

فضحكوا من ٞبوشة ساقيو فقاؿ رسوؿ ا صلى  ،بن مسعود حْب صعد الشجرةأصحابو إُف ساؽ عبد ا 
يتناكؿ الباحث ك  (ّ)ا عليو كسل : "ما تضحكوف لرجل عبد ا أثقل يف ا٤بيزاف يـو القيامة من أحد".

  :مسألة إجهاض األجنة ا٤بشوىة يف ا٤بهلبْب

 ا٤بهلب األكؿ: حكمة ا يف خلق ا٤بشوىْب.

 : حك  إجهاض ا١بنْب ا٤بشوه.ا٤بهلب الثاين

 

 

 
                                                           

 .ْٔ( سورة غافر، اآلية:ُ)
 .ٕ( سورة السجدة، اآلية:ِ)
 (

3
،               644-6/643م(،1995-هـ1416، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1. تحقيق: شعيب األرنؤوط.طمسند أحمد بن حنبل(  ابن حنبل، أحمد.  

 .969رقم الحديث:
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 المطلب األوؿ: حكمة اهلل في خلق المشوىين.

ٍنسىافى يف أىٍحسىًن تػىٍقًوًنو ﴿ امًب ا تعاُف على اإلنساف  بأنو سول خلقو كأحسن تصويره  (ُ)﴾لىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً
 (ِ)حسنها. سوم األعضاء ،كشكل منتصب القامة ،قاؿ ابن كثّب: خلق اإلنساف يف أحسن صورة

 (ّ)﴾لقد خلقنا اإلنساف يف أحسن تقوًن﴿أشار بو إُف ما يف قولو تعاُف:  قاؿ اإلماـ ٧بمود بن أٞبد العيِب: 
كقيل: يف أحسن  ،كقيل: أحسن تعديل بشكلو كصورتو كتسوية األعضاء ،مث فسره بقولو: يف أحسن خلق

على كجهو إال اإلنساف. كقاؿ أبو بكر  كذلك أنو خلق كل شيء منكسا ،تقوًن يف أعدؿ قامة كأحسن صورة
 (ْ)بن الهاىر:مزينا بالعقل مؤدبا باألمر مهذبا بالتمييز مديد القامة يتناكؿ مأكولو بيمينو.

ما قد  ،فأنت ترل كيف دلت ىذه النصوص على أف ا تعاُف خلق اإلنساف يف أحسن صورة كأعد٥با      
ىْب خلقيا بعد ىذه النصوص الصرٰبة يف كونو تعاُف امًب على يؤدم بالبعض أف يتساءلوا: ٤باذا كجد ا٤بشو 

ينهبق عليه  أهن  أيضا خلقوا يف  كىلا٢بكمة كراء ىؤالء ا٤بشوىْب؟  كمااإلنساف بأنو خلقو يف ىيئة سوية؟ 
 لي مً اإلعاقة تربر عمل من يقـو بإجهاض ا١بنْب ا٤ببتلى بالتشوىات ا٣بلقية؟ ....كٯبيٍ  كىلأحسن تقوًن؟ 

 اآليت:يف ث إجابة ىذه التساؤالت ك مثيبلهتا الباح

 -الذم خلق يف أحسن تقوًن –من أعظ  حك  ا تعاُف يف خلق أناس مشوىي ا٣بلقة؛ تنبيو ا٤برء       
 ،فيحمد ا تعاُف على ذلك ك يسأؿ العافية للمبتلى ،على نعمة ا حيث خلقو سوم األعضاء كسليمها

 صلى ا عليو كسل  قاؿ:"من رأل صاحب ببلء فقاؿ ا٢بمد  الذم فقد كرد يف ا٢بديث أف رسوؿ ا
لِب على كثّب ٩بن خلق تفضيبل. إال عويف من ذلك الببلء كائنا ما كاف ما عاش". كفضعافاين ٩با ابتبلؾ بو 

                                                           

 ْ( سورة التْب، اآلية:ُ)
 .ّٓٗ/ُْالسابق،  ابن كثّب، ا٤برجع( ِ)

3
 .4( سورة التين، اآلية:      (

. كتاب أحاديث األنبياء عليه  الصبلة كالسبلـ، باب: يف أحسن عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بن أٞبد ٧بمود العيِب، ( ْ)
 .ِْٖ/ُٓ ،تقوًن: يف أحسن خلق
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كركم عن أيب جعفر ٧بمد بن علي أنو قاؿ: إذا رأل صاحب ببلء يتعوذ يقوؿ ذلك يف نفسو كال يسمع 
 (ُ)الببلء.صاحب 

أف بعض العلماء فهموا ا٢بديث على أنو خاص ٗبن ابتلي با٤بعاصي دكف من ابتلي بتشوىات  كمع      
كالصواب ٞبلو على  ،إال أف النص الوارد يف ا٤بسألة َف ٲبيز بْب االبتبلء يف الدين كاالبتبلء يف ا٣بلقة ،خلقية

"قاؿ العلماء: ينبغي أف يقوؿ ىذا  يف فيض القدير: حيث ذكر ،بلـ اإلماـ ا٤بناكم ينوه إُف ذلكككا١بميع. 
 (ِ)الذكر سرا ٕبيث يسمع نفسو كال يسمعو ا٤ببتلى إال أف يكوف بليتو معصية فيسمعو إف َف ٱبف مفسدة".

 :)ا٢بمد  الذم عافاين ٩با ابتبلؾ بو(ذلك قاؿ القارئ تعقيبا على قوؿ اإلماـ الهييب يف شرح قولو كك      
كأما إذا كاف مريضا أك ناقص ا٣بلقة ال ٰبسن ا٣بهاب. قاؿ  ،اف مبتلى با٤بعاصي كالفسوؽ"ىذا إذا ك

كإ٭با يعدؿ عن رفع الصوت إُف إخفائو يف غّب  ،القارلء: "الصواب أنو يأيت بو لوركد ا٢بديث بذلك
ره بل يف حقو أيضا إذا كاف يَبتب عليو مفسدة. كيسمع صاحب الببلء الديِب إذا أراد زج ،الفاسق
 (ّ)زجاره انتهى".وإنكيرج

فليس التشويو يف حد ذاتو  ،فهذه حقيقة ينبغي أف يتنبو ٥با عند ا٢بديث عن إجهاض ا١بنْب ا٤بشوه      
فماذا يقولوف يف ا٤بشوىْب  ،ك لئن رأل البعض ضركرة التخلص من ا٤بشوىْب ًخٍلًقيِّا ،عيبا من كل الوجوه

أكلئك أناس باطن األرض خّب ٥ب  من ظاىرىا.  ،أنسفه  كالى  بل الذين يضركف كال ينفعوف غّب  ،خيليًقيِّا
ففي حديث عبد ا بن قيس رضي ا عنو: "أف أعرابيا قاؿ  ،فالتشوه ا٣بيليًقي أعظ  ضررا من التشوه ا٣بًٍلًقي

 (ْ)"من طاؿ عمره ك حسن عملو". يا رسوؿ ا: من خّب الناس؟ قاؿ:

                                                           

 .ِّْٗحديث رق :   ُّٗ-َّٗ/ٗ . باب ما جاء ما يقوؿ إذا رأل مبتلى،ا٤برجع السابقا٤بباركفورم.  ( ُ)
ـ(، ُِٕٗ-ىػُُّٗ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة للهباعة النشر، ِ. طفيض القدير شرح الجامع الصغيرا٤بناكم، عبد الرؤكؼ.  (ِ)
ٔ/َُّ. 
 .ُّٗ/ٗ( ا٤بباركفورم. ا٤برجع السابق، ّ)

 . ُّٕ/ّ . كتاب ا١بنائز، باب طوَب ٤بن طاؿ عمره ك حسن عملو.السنن الكبرىالبيهقي.   ْ
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رة عن أبيو: "أف رجبل قاؿ يا رسوؿ ا: أم الناس خّب؟ قاؿ:"من طاؿ عبد الرٞبن بن أيب بك كعن      
 (ُ)عمره ك حسن علمو". قاؿ فأم الناس شر؟ قاؿ:"من طاؿ عمره ك ساء عملو".

فعن عن  ،أنو تعاُف جعله  سببا للنصرة كا٢بصوؿ على األرزاؽ ،حك  ا تعاُف يف خلق ا٤بشوىْب كمن     
يقوؿ: "آبغوين ضعفاءك  فإ٭با ترزقوف كتنصركف  كسل يب صلى ا عليو أيب الدرداء قاؿ: ٠بعت الن

فمحاكلة التخلص من  ،ك لفظ الضعفاء يتناكؿ ا٤بعاقْب ك ا٤بشوىْب ًخٍلًقيِّا من باب أكُف (ِ)بضعفائك ".
فس فكرة غربية تتضمن االعتداء على األن كىي (ّ)،فكرة ٙبسْب النسلل االنتصارا٤بشوىْب يدفع باألمة إُف 

 الربيئة. كالعبارة التالية تبْب لك خهورهتا:

"if Western civilization were to survive, the physically unfit، the materially poor, the spiritually 

diseased، the racially inferior, and the mentally incompetent had to somehow be suppressed and 

isolated—or perhaps even eliminated
(4)".  

 ترٝبة:

 ،فبل بد من قمع ك عزؿ أك رٗبا القضاء على غّب البلئقْب بدنيا ،)إذا كانت ا٢بضارة الغربية راغبة يف البقاء
 كغّب ا٤بؤىلْب عقليا(. ،ك ذكم العرؽ الدينء ،كا٤برضى ركحيا ،كالفقراء ماديا

ٯبد عذرا يبيح لو إجهاض نفس ال يدرل ا٢بمكة الكامنة ال يكاد  ،ك لكن ا٤برء لو تأدب مع تعالي  الشارع 
 كراء خلقها على ىذه الصورة الٍب تبدك للناس أهنا مشوىة.

مصلحة للفرد كآّتمع من  كالأين ٗبن يقـو بإجهاض األجنة ا٤بشوىة ٯبـز جزما قاطعا أف ال حكمة كك       
سوم  ،لصبلح للناس أٝبع ٖبركج جنْب حسن الوجوأين بو يرل ا٣بّب كاكك ،خركج ىذا ا١بنْب إُف ىذا العاَف

                                                           

 .ِِّْ، ُِّْحديث رق :  ِِٔ-ُِٔ/ٔ( ا٤بباركفورم. ا٤برجع السابق، باب ما جاء يف طوؿ العمر للمؤمن. ُ)
، )مصر: مهبعة ُ. ٙبقيق: إبراىي  عهوة عوض. كتاب ا١بهاد، باب ما جاء يف االستفتاح بصعاليك ا٤بسلمْب. طسنن الَبمذم( ِ)

 .َُِٕ، حديث رق :  َِٔ/ْـ(، ُِٔٗ-ىػُِّٖمصهفى البايب ا٢بليب ك أكالده ،
 ( سيعقد الباحث ٤بسألة ٙبسْب النسل فصبل مستقبل.ّ)

(4) Grant، G.، Killer Angel: A  Biography of Planned Parenthood’s Founder، Margaret Sanger،Ars Vitae Press 

Franklin، Tennessee and The Reformer Library New York، New York. ISBN 1-887690-026، p. 51، © 1995. 
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لكنو كما قيل: لكل جواد   ،كما أخهأىا ،تدؿ األعضاء إُف ىذا العاَف. ىذه ىي مقاييس البشركمع ،ا٣بلقة
 كلكل عاَف ىفوة. ،كلكل سه  نبوة ،كبوة

كما   ،عالي  دينوٯبب على ا٤بسل  أف يتعامل مع قضية إجهاض ا١بنْب ا٤بشوه ٗبا يتوافق مع ت ،فعليو      
تسد الهرؽ ا٤بفضية إُف إزىاؽ أركاح من عصمت  كإف ،ٯبب أال نوسع األعذار كالعلل الٍب تبيح إجهاضو

 ك علينا أخذ االحتياطات البلزمة قبل اإلقداـ أك ٦برد اإلفتاء ٔبواز إجهاضها. ،الشريعة دماءى  إال ٕبق

 المطلب الثاني: حكم إجهاض الجنين المشوه.

ر أنو سيعيش وقدحٌب ل ،ْب الذم يتمكن من ا٢بياة بتشوىاتو ال سبيل إُف إجهاضو شرعاا١بن      
كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الًٍَّب حىرَّـى اللَّوي ًإالَّ ﴿كما قاؿ تعاُف:   ،فاألصل عصمة الدماء إال با٢بق ،بتشوىات مزمنة

كىي نادرة جدا كما  ،حيث يفه  منها كجود حاالت جواز قتلها (ُ) ﴾بًا٢بٍىقّْ ذىًلكيٍ  كىصَّاكيٍ  بًًو لىعىلَّكيٍ  تػىٍعًقليو
حاالت نادرة جدا يف الهب(  كىي"إف قتل ا١بنْب الذم يهدد مباشرة حياة ا٢بامل ) :عدناف الشريف قاؿ

إذا أفتت بذلك ١بنة طبية مؤمنة من أىل االختصاص...كىذا ما يعرفو الهب الوقائي ٙبت اس  اإلجهاض 
. كقتل جنْب تأكدت ١بنة طبية من أىل االختصاص يف عل  األجنة كالهب الداخلي الهيب الشرعي..

كبالتاِف من أنو سيكوف يف كالدتو ك تربيتو  ،كاألمراض الوراثية من أنو سيولد مشوىا غّب قابل للشفاء كالتأىيل
االستثناء الذم قد يدخل يف حيز  ،أيضا حاالت نادرة جدا( كىذهٞببل ثقيبل كإرىاقا للعائلة كآّتمع )

قياسا  ،كا أعل  ،كذلك رٞبة بوالديو كآّتمع...كيف سورة الكهف ٪بد ،٠بحت بو اآليات الكرٲبة أعبله
 (ِ)فره".ككعلى ىذه ا٢باالت النادرة. فقد قتل العبد الصاٌف غبلما ألنو كاف سّبىق كالديو ا٤بؤمنْب بهغيانو 

كأما الغبلـ فكاف ﴿نْب ا٤بشوه على ما كرد يف قولو تعاِف الباحث أف قياس جواز إجهاض ا١ب كيرل ،ىذا    
قياس  (ّ)﴾أبواه مؤمنْب فخشينا أف يرىقهما طغيانا ككفرا. فأردنا أف يبد٥بما رّٔما خّبا منو زكاة كأقرب رٞبا

                                                           

 .ُُٓ( سورة األنعاـ، جزء من اآلية:ُ)
 .ُٖٗ-ُٕٖص: ا٤برجع السابق،( الشريف، عدناف. ِ)
 .ُٖ-َٖ( سورة الكهف، اآلية:ّ)
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قاؿ ابن كثّب  ،إذ اآليتاف تتحدثاف عن كلد قد يدفع كالديو إُف الكفر با بسبب حبهما إياه ،مع الفارؽ
 رٞبو ا تعاُف: أم ٰبملهما حبو على متابعتو على الكفر.

فلّبض امرؤ  ،بقي كاف فيو ىبلكهما كلو ،كحزنا عليو حْب قتل ،كذكر قوؿ قتادة: قد فرح بو أبواه حْب كلد
 (ُ)فإف قضاء ا للمؤمن فيما يكره خّب لو من قضائو فيما ٰبب. ،بقضاء ا
كا٤بسل  يضحي بكل غاؿ كنفيس  ،دنوكبيلحق با٤برء يف دينو ال يف مالو  فاآليتاف تتحدثاف عن ضرر         

دي قػىٍومنا ﴿من أف يباح ّٔا إزىاؽ األركاح. أما التكلفة ا٤بادية فهي أىوف  ،من أجل ا٢بفاظ على إٲبانو الى ٘بًى
انيوا آبىاءىىيٍ  أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍ  أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍ  أىٍك ك وكىلى  يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي 

ٲبىافى كىأىيَّدىىيٍ  ًبريكحو ًمٍنوي كىييٍدًخليهيٍ  جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن  اًلًدينى عىًشّبىتػىهيٍ  أيكلىًئكى كىتىبى يف قػيليؤًًّ ي اإٍلً ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى
 فالفرؽ ظاىر. (ِ)﴾ٍ  كىرىضيوا عىٍنوي أيكلىًئكى ًحٍزبي اللًَّو أىالى ًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىي ي اٍلميٍفًلحيوفى ًفيهىا رىًضيى اللَّوي عىنػٍهي 

من أنو إذا   ،الباحث ضركرة  إعادة النظر فيما يذكره ا٤بستثنوف للحاالت الٍب يباح فيها اإلجهاض كيرل      
ألنو أقرب ما يكوف  ،ٯبوز إجهاضو.فهذا تعليل فيو ما فيو كاف يف كالدتو كتربيتو ٞبل ثقيل للعائلة كآّتمع

 ،سوغنا ذلك فيمن سيولد ّٔذه الصفة كإذا ،كعدـ الرضاء ٗبا ابتلى ا بو عباده ،إُف التهرب من ا٤بسئولية
فماذا نقوؿ يا ترل فيمن كلد سويا سليما مث ابتبله ا ٗبرض ليكوف كىبلِّ على غّبه يف ٝبيع شئونو! 

أظن عا٤با يفٍب  كماقد تصيب كبّب السن بل كشابا أيضا.  ،ات كاإلعاقات ا٣بلقية كما تصيب ا١بنْبفالتشوى
 مع أف العلة يف كلتا ا٢بالتْب كاحدة.  ،ٔبواز قتل أمثاؿ ىؤالء

من مائة من ٝبيع حاالت  َُأف  ،يدعو إُف مزيد من االحتياط يف إجهاض األجنة ا٤بشوىة ك٩با       
من مائة ىي ألجنة  َٖأة فيها تلقائيا ما بْب الشهر األكؿ كالثالث للحمل. كأكثرىا ا٢بمل ٘بهض ا٤بر 

كليس مصيبة كما  ،البا ٣بّب الوالدينوغْب العل  أف اإلجهاض التلقائي ىكبّب قابلة للحياة أصبل...كغمشوىة 
 لعباد.فاقتضت حكمتو تعاُف أف ال ٛبتد حياة أكثر ا٤بشوىْب بدكف تدخل ا(ّ) يعتقد بعضه ...

 

                                                           

 .ُٕٔ/ٗ ا٤برجع السابق،( ابن كثّب، ُ)
 .ِِ( سورة آّادلة، اآلية:ِ) 
 .بتصرؼ يسسّب ُُٗ( الشريف، عدناف. ا٤برجع السابق، ص:ّ)
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 المسئولية الطبية المتعلقة باإلجهاض. المبحث الثالث:

فلو َف يتعاكف مع من تريد إجهاض ٞبلها ٤با  ،٤با كاف موضوع اإلجهاض يلعب الهبيب فيو دكر ا٤بنفذ 
فكاف ىو ا٤بسئوؿ من باب تعاكنو على اإلمث كالعدكاف ا٤بنهي عنو  ،ا٤بنفذ كىو ،فهو ا٤بستشار ،٪بحت غالبا

مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شى ﴿عاُف: بقولو ت ًديدي كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
من أجل ذلك خص الباحث ىذا ا٤ببحث لتناكؿ ا٤بسئولية األخبلقية كا٤بهنية للهبيب ا٤بسل   (ُ)﴾اٍلًعقىابً 

 كذلك يف ا٤بهلبْب التاليْب: ،لفيما يتعلق ٕبفظ النس

 األكؿ: يف آداب ٩بارسة مهنة الهب يف اإلسبلـ.  

 الثاين: يف ا٤بسئولية ا١بنائية للهبيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ِ( سورة ا٤بائدة، جزء من اآلية:ُ) 
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 المطلب األوؿ: في آداب ممارسة مهنة الطب في اإلسالـ.
 كال ،بالهب فكل من الدين كالنفس كالعقل كالنسل ٧بفوظ ،إف الهب مهنة شريفة لتعلقها ٗبقاصد الشريعة

فقد اجتمعت فيو من ا٣بصاؿ ما يشهد لو ا١بميع  ،فا٢باجة إليو شديدة ،يستغِب أم ٦بتمع عن الهبيب
 قاؿ اإلماـ الرزام يف رسالتو ا٤بعنونة بػػػػػػ"أخبلؽ الهبيب": ،فضلالب
 فإنو قد اجتمع ٥ب  ٟبس خصاؿ َف ٘بتمع لغّبى :"

 ل صناعته .األكِف: اتفاؽ أىل ا٤بلل كاألدياف على تفضي
 عشّبة. كالحْب ال ينفع عدة  ،كالثانية: اعَباؼ ا٤بلوؾ كالسوقة بشدة ا٢باجة إليه ؛ إذ ى  ا٤بفزع كالغياث

 كالثالثة: ٦باىدة ما غاب عن أبصارى .
 كالرابعة:اىتمامه  الدائ  بإدخاؿ السركر كالراحة على غّبى .

 (ُ)كا٣بامسة: االس  ا٤بشتق من أ٠باء ا تعاُف.
حٌب يؤدم األمانة على  ،كجب عليو التحرم كاالحتياط ،كتلك طبيعة مهنتو ،فمن كانت ىذه منزلتو         

فليجتهد رأيو حٌب يعامل ا١بميع ٗبا يرضي ا  ،ّب ٧بقكغأكمل كجو كأٛبو. فا٤بقبلوف عليو صنفاف: ٧بق 
 منها:  ،كثّبة  كىي ،سل  كيتخلق ّٔاذكر العلماء ٝبلة من اآلداب ينبغي أف يتحلى ّٔا الهبيب ا٤ب ،تعاُف. لذا

فّبشده ك ينصحو إُف ما فيو خّب دينو  ،توجيو من يأتيو طالبا إجراء عملية ٨بالفة ٤بقاصد الشارع ا٢بكي  .ُ
 فللمسل  على أخيو حقوؽ ذكرىا الرسوؿ صلى ا عليو كسل  يف قولو: ،كدنياه

كإذا  ،كإذا استنصحك فانصح لو ،اؾ فأجبوكإذا دع ،"حق ا٤بسل  على ا٤بسل  ست: إذا لقيتو فسل  عليو
 كسل كإذا مات فاتبعو". قاؿ اإلماـ النوكم: قولو صلى ا عليو  ،كإذا مرض فعده ،عهس فحمدا فشمتو

فعليك أف تنصحو كال تداىنو كال تغشو كال ٛبسك عن  ،"كإذا استنصحك" فمعناه: طلب منك النصيحة
  (ِ)بياف النصيحة. كا أعل .

                                                           

، )القاىرة: مكتبة دار الَباث، ُ. ٙبقيق: الدكتور عبد اللهيف ٧بمد العبد. طأخالؽ الطبيبالرازم، ٧بمد بن عمر.       (ُ)
 .ٖٖ-ٕٖـ(،  ص:ُٕٕٗ-ىػُّٕٗ

 ُّْ/ُْ  للمسل  رد السبلـ.  ، كتاب السبلـ، باب من حق ا٤بسلشرح النووي على مسلم(  ٰبٓب ين شرؼ، أبو زكرياء. ِ)
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يات إجهاض أك لفبل ٰبملو طلب ا٤باؿ أف يقـو بإجراء عم ،غناء با٢ببلؿ القليل عما كثر من ا٢براـاالست .ِ
 (ُ) تعقي  بدكف موجب شرعي."يأتى على الناس زماف ال يباُف ا٤برء ما أخذ منو أمن ا٢ببلؿ أـ من ا٢براـ".

اإل٪بابية إ٭با تتخذ ذلك ٘بارة الصحة  رعايةفقد ثبت أف بعض ا٤بنظمات الداعية إُف ٙبديد النسل ك       
فَبكج ٩بارسة ا١بنس مع توزيع موانع ا٢بمل بآّاف؛ كيكوف الربح ٗبا يدر ٥ب  اإلجهاض  ،تدر ٥با أمواال طائلة
تقدـ خدمات اإلجهاض ٦بانا  ،إذ ال ٘بد منظمة من ا٤بنظمات ،ا أمر بدىيكىذ(ِ)بعد حدكث ا٢بمل.

 ،كا٢برية ا١بنسية؛ حٌب إذا كقعت الفتيات يف شراكها ،منفهي تشجع على ا١بنس اآل ،للراغبات فيو
طولنب بدفع مبالغ من األمواؿ مقابل اإلجهاض. ذلك  ،فأصبحن حوامل ٕبمل غّب مرغوب فيو كما يقولوف

 لذا تركز على تعلي  ا١بنس كنشر الثقافة ا١بنسية. ،أف عيادات اإلجهاض تعتمد على فتيات ٰبملن باستمرار
 يف عيادة اإلجهاض قالت:ها للعمل عن سبب ترك  Carol Everett عندما سئلت

      ―I experienced a profoundly religious transformation—a conversion.  At about the time I was 

having second thoughts a Dallas television station did an expose disclosing the abortions 

performed at my clinic on nonpregnant women—all for money! I finally realized we weren’t 

helping women—we were destroying them—and their children‖.
(3)  

 ترٝبة:
أكال:  االىتداء بسبب التحوؿ الديِب.  ،لقد لعب شيئاف دكرا كبّبا يف تركي العمل يف عيادة اإلجهاض)

س حوؿ كشف حادثة قياـ عياديت بإجراء عمليات اإلجهاض لنساء غّب حامبلت يوف دالَّ ثانيا: ما بثو تليفز 
    .(ىنن كأكالدى ىي ري مّْ دى كإ٭با ني  ،! فأدركت أخّبا أننا ال نساعد النساءفقط من أجل ا٢بصوؿ على ا٤باؿ

قد تستعْب  بعض النساء كإفخصوصا  ،ر التقارير الهبيةكّْ زى فبل يػي  ،التزاـ الصدؽ يف كل ما يصدر عنو .ّ
ية التعقي  بدكف معرفة لعم مى رً ٘بيٍ  كإفأيبيح ٥با ٙبديد أك تنظي  ا٢بمل. بالهبيب للحصوؿ على تقرير طيب 

 . يقوؿ الشيخ ٧بمد ا٤بختار الشنقيهي:اإل٪بابحْب تكوف غّب راغبة يف  هازكج
 ،ثلتو: قضايا الغشأم كمن ،كآدأّ  ،"فإنو يسأؿ فيو الهبيب كمساعدكه عن القضايا ا٤بتعلقة بسلوكه 

فيته  الهبيب بغش ا٤بريض بأف يدعي إصابتو ٗبرض  ،كمساعديه  ،كالكذب الٍب تصدر ضد األطباء
                                                           

 َُِ/ٔ( ابن بهاؿ. ا٤برجع السابق، كتاب البيوع، باب من َف يباؿ من حيث كسب  ا٤باؿ. ُ)
(2) 101 Reasons Not to Haave an Abortion. A girl`s Gude to Informed Choices. Published by Serena Gaefke © 

2010. Pp. 267-269. 

(
3
)  Human Life - Advertising Supplement. P.5. http://www.humanlife.org/ last visited 19/01/13. 

http://www.humanlife.org/
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 ،أك يقـو الل أك ا٤بصور باألشعة أك ا٤بناظّب الهبية بالتزكير كالكذب يف التقارير الٍب قاـ بكتابتها ،جراحي
 (ُ)كل ذلك طلبا ألغراض ك مهامع شخصية.

 اني: في المسئولية الجنائية للطبيب في اإلجهاض.المطلب الث
كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ﴿ ،القولية كالفعلية ،إف ا٤بسل  مسئوؿ عن ٝبيع تصرفاتو االختيارية أماـ ا تعاُف
عن ابن  ،عن نافع  ،٢بديث الشريفا كيف (ِ)﴾ًعٍل ه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن 

فاألمّب الذم على  ،لك  مسئوؿ عن رعيتوكك ،عن النيب صلى ا عليو كسل ؛ أنو قاؿ: "أال كلك  راع ،عمر
كا٤برأة راعية على بيت  ،مسئوؿ عنه  كىو ،كالرجل راع على أىل بيتو ،كىو مسئوؿ عن رعيتو ،الناس راع

ككلك   ،أال كلك  راع ،كىو مسئوؿ عنو ،بد راع على ماؿ سيدهكالع ،كىي مسئولة عنه  ،بعلها ككلده
مسئوؿ عن رعيتو". قاؿ اإلماـ السيوطي رٞبو ا تعاُف تعليقا على ىذا ا٢بديث: "كلك  راع": أم حافظ 

فعلى ا٤بسل  أف يشعر با٤بسئولية ا٤بلقاة على عاتقو كىو  (ّ)مؤٛبن ملتـز صبلح ما قاـ عليو كما ىو ٙبت نظره
كلكن عليو أف يستسهل   ،فلكل مهنة مغريات دنيوية قد تصرؼ ا٤برء عن رسالتو يف ىذا الكوف ،ؿ مهنتويزاك 

أصل مسئولية ك  كل صعب حٌب يبلغ مناه؛ ليفوز يف يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى ا بقلب سلي .
 (ْ)"من تهبب كَف يعل  منو طب فهو ضامن". الهبيب قولو صلى ا عليو كسل :

يقـو بتهبيبو يضمن ذلك إف َف يكن من أىل الصنعة. ألنو بذلك  كىوفكل من أ٢بق الضرر بغّبه        
فا تعاُف  ندبنا إُف  ،إذ ال ٯبوز للمسل  أف يقدـ على ما ال ٰبسنو ،يكوف قد تعمد االعتداء على ا٤بريض

 . قاؿ الدكتور راغب السرجاين:نويةكمعاألمانة قد تكوف مادية أ كىذه ،أف نؤدم األمانة إُف أىلها

                                                           

ـ(، ُْٗٗ-ىػُُْٓ، )جدة: مكتبة الصحابة، ِ. طأحكاـ الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها( الشنقيهي، ٧بمد ا٤بختار. ُ)
 .ْْٓص:

 .ّٔاآلية : ( سورة اإلسراء، ِ) 
. كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلماـ العادؿ ك عقوبة ا١بائر.  الديباج على صحيح مسلم( أبو بكر السيوطي، عبد الرٞبن. ّ) 
 .ُِٖٗ، حديث رق : ْْٔ-ْْٓ/ْ
 .ٖٔٗٓحديث رق : َُٔ/ٔ . فيض القدير( ا٤بناكم ،عبد الرؤؼ.  ْ)



 
182 

 

ك َف يكن معركفا عن ىذا ا٤بعاًف أنو ماىر بالهب متمرس  ،"كلذلك كاف ا٢بك  على من عاًف مريضا فأذاه
بينما ال يقع ذلك ا٢بك  على الهبيب الذم عرؼ عنو اإلتقاف كا٤بهارة  ،فإنو يتحمل ا٤بسئولية عن ذلك ،فيو

 (ُ)يف صنعتو".
 ،على األجنة خصوصا نايةإ٭با أكرد ىذا ا٤بهلب ليشّب إُف مسئولية الهبيب يف ا١ب أف الباحث كمع        

كالتعقي  ك كالتعاكف مع   ،كعلى ٝبيع التصرفات الٍب من شأهنا أف تَبؾ أثرا سلبيا على ا٣بصوبة كالتناسل
 ،هاـ الدنياأك اٚباذ عمليات اإلجهاض ٘بارة ١بمع ح ،لصا٢بها آيةا١بهات ااربة ٢بفظ النسل يف الدع

كالهبيب يف ٝبيع ذلك مسئوؿ  ،إال أف باب التهبيب كاسع  ،يفعل كل ذلك بدكف مراعاة الضوابط الشرعية
 يقوؿ العبلمة عبد الرؤؼ ا٤بناكم: ،عما جنت يداه إف َف يكن حاذقا كمأذكنا لو بذلك

كٗبراٮبو كىو  ،ىو الكحاؿكٗبركده ك  ،و كىو ما ٱبص باس  الهبائعيكقول"كمشل ا٣برب من طب بوصفو أ       
كٖبلعو ككصلو كرباطو  ،كٗبحاٝبو كشرطو كىو ا٢بجاـ ،كبريشتو كىو الفاصد ،كٗبوساه كىو ا٣باتن ،ا١برائحي
فاس  الهبيب يشمل الكل كٚبصيصو ببعض  ،كبقربتو كىو ا٢باقن ،كٗبكواتو كناره كىو الكواء ،كىو آّرب

 (ِ)األنواع عرؼ حادث".
كليكن خّب  ،ال على اإلمث كالعدكاف ،ا٤بسل  أف يتعاكف مع مرضاه على الرب كالتقولفعلى الهبيب        

ٚبفي  كمافإنو تعاُف يعل  خائنة األعْب  ،بّبةكككلّباقب ا تعاُف يف كل صغّبة  ،سفّب لدينو يف مهنتو
 الصدكر.

ف مسئوال أماـ ا عن ذلك كسيكو  ،كليتذكر أف السّب كراء ا٥بول يف مهنتو قد يؤدم إُف إتبلؼ النفس      
فاألكؿ  ،٘بدر اإلشارة إليو أف ا٤بتهبب كا٤باىر الذم اٚبذ إ٥بو ىواه سياف يف ٙبمل ا٤بسئولية ك٩بايـو القيامة. 

 فكبلٮبا معتد متعمد. ،كالثاين أعمل علمو يف غّب ٧بلو الشرعي ،أقدـ على ما ال ٰبسنو

                                                           

 -ىػ َُّْ، )القاىرة: مؤسسة اقرأ للنشر كالتوزيع كالَبٝبة،ُ. طرة اإلسالميةقصة العلـو الطبية في الحضا( السرجاين، راغب. ُ)
 .َّـ(، ص:ََِٗ

 ( ا٤بناكم، ا٤برجع السابق نفسو.ِ)
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َف يكن معركفا عن ىذا ا٤بعاًف أنو ماىر بالهب متمرس ك  ،"كلذلك كاف ا٢بك  على من عاًف مريضا فأذاه
بينما ال يقع ذلك ا٢بك  على الهبيب الذم عرؼ عنو اإلتقاف كا٤بهارة  ،فإنو يتحمل ا٤بسئولية عن ذلك ،فيو

 (ُ)يف صنعتو".
على ا ٲبكن تفريعو كىذك"ٯبوز منع ا٢بمل أك تنظيمو إف كاف ا٢بمل أك تواِف اإل٪باب يضر باألـ.          

قاعدة "درء ا٤بفاسد أكُف من جلب ا٤بصاٌف" فمصلحة اإل٪باب ك تكثّب النسل تعارضت مع مفسدة تردم 
 (ِ)فقدـ درء ا٤بفسدة على تلك ا٤بصلحة". ،صحة األـ أك رٗبا ىبلكها

ما َف تكن الشركط  ،كال يغَب الهبيب با٤بوافقة بنوعيها من ا٢بامل بإجراء اإلجهاض أك التعقي         
على  -فرضى ا٤برء ك موافقتو  ،فإف ذلك ال ٱبلصو من ا٤بساءلة أماـ ا تعاُف ،ضوابط الشرعية مستوفيةكال

إذ اإلنساف ال ٲبلك حق التصرؼ يف أعضاء بدنو فضبل  ،ال يبيح ما حظره الشارع –معصية تتعلق ٔبسده 
كف بو مباحا شرعا. فقد اتفق إذ اإلذف ال يصح إال يف حالة كوف ا٤بأذ ،عن أف يأذف لغّبه بالتصرؼ فيها

 العلماء على:
ىذا أصبل ال ٯبوز  دَّ عي فػى  ،ك ٰبـر عليو اإلضرار ّٔا ،"أنو ٯبب على اإلنساف أف ٰبافظ على أعضائو      

ليحذر الهبيب ا٤بسل  من القياـ بتصرفات ف (ّ)العدكؿ عنو إال بدليل شرعي يقتضي االستثناء كا٣بركج عنو".
 لو. فى ذً منو القياـ ٗبذلك ك أي  بى لً طي  كإف ،غّب مشركعة

 

 

 

                                                           

 .َّص: ا٤برجع السابق، السرجاين، راغب.  (ُ) 
ار كا٤بشقة ٘بلب التيسّب. )قدـ ، قاعدتا: ال ضرر كال ضر تطبيقات القواعد الفقهية في األحكاـ الطبية( الشمركخ، ناىدة عها ا. ِ) 

 إدارة التوعية الدينية(.    -إُف اللجنة ا٤بنظمة لندكة تهبيق القواعد الفقهية على ا٤بسائل الهبية الٍب تنظمها الشؤكف الصحية ٗبنهقة الرياض
ية السعودية: دار ابن ا١بوزم للنشر ، )ا٤بملكة العربُ. طالبنوؾ الطبية البشرية و أحكامها الفقهيةينظر: غازم مرحبا، إ٠باعيل.   (ّ) 

 .َٖ-ٕٓىػ( ص:ُِْٗكالتوزيع، شواؿ 
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 المبحث الرابع: أثر اإلجهاض على مقصد حفظ النسل.

إذ اللبيب من اعترب  ،ما يكوف عربة لغّبى  ،لقد خلف اإلجهاض أضرارا جسيمة يف آّتمعات الٍب قننتو
احث ا٢بديث عنها يف ففي ىذا ا٤ببحث يتناكؿ الب ،بغّبه. كأثر ىذه األضرار ملحوظ على األفراد كآّتمعات

 مهلبْب اآلتيْب:

 .أثر اإلجهاض على األفرادا٤بهلب األكؿ: 

 أثر اإلجهاض على الدكؿ كآّتمعات.ا٤بهلب الثاين: 
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 .المطلب األوؿ: األثر على األفراد

 منها: ،لئلجهاض آثار سلبية كثّبة  على األفراد

 كيفالكتفاء بعبلقات جنسية غّب شرعية يف قضاء أكطارى . كا ،األفراد عن فكرة تكوين أسرة شريفة دي عٍ بػي  .ُ
 ذلك يقوؿ الدكتور عدناف الشريف:

كآثارىا ا٤بدمرة للفرد كللجماعات كما ٰبصل يف آّتمعات الٍب ٠بحت  ،فالعبلقات ا١بنسية اآلٜبة
ية لعلتو عمجك  ،ما كانت لتستشرم ّٔذه الضراكة لوال القوانْب الوضعية الٍب ٠بحت باإلجهاض ،باإلجهاض

 (ُ)سهلة منظمة لكل من ٞبلت سفاحا...

علما بأف عيادات اإلجهاض درجت على  ،اإلجهاض يشكل عائقا منيعا أماـ إمكانية ٞبل ا٤برأة يف ا٤بستقبل .ِ
لكن كجدت حاالت تؤكد  ،أف تهمئن زبائنها بأف اإلجهاض ليس لو أم أثر سليب على ا٢بمل يف ا٤بستقبل

 (ِ) خبلؼ ذلك.
يف بعض آّتمعات اافظة يهجر من اقَبفت ىذه ا١برٲبة  ،ر السلبية لئلجهاض على األفراداآلثا كمن .ّ

  كإف ،ك تهرد من البلد ،ففي كامّبكف مثبل ٘بد ا٤برأة الٍب تقدـ على اإلجهاض تته  بآّوف ،البلإنسانية
ة مع التصريح باس  بعض آّتمعات يقـو الناس بَبديد أغاين ساخر  كيفكانت طالبة تفصل من الدراسة. 

حيث أصبح للكنيسة  ،الفلبْب كيفآّهضة. بل حٌب ا٤بناطق الريفية يف مكسيك ينظر إليها نظرة ازدراء. 
كلكن يف بعض ا٢باالت تقـو بفعل ما يعترب كفارة  ،ال يقتصركف على كصمتها بالعار ،الكاثوليكية نفوذ قوم
كقد يت  ىجراف آّهضة كعائلتها  ،على أنو عمل مشْب ينظر إُف اإلجهاض ،غانا كيفللذنب الذم ارتكبتو. 

ك نبذىا بلقب مستهجن. كما أف ا٤براىقات كالنساء غّب ا٤بتزكجات يواجهن كصما مزدكجا؛ ا٢بمل خارج 
 (ّ)قمن بإجهاض ا٢بمل يوصمن بعار آخر. كإذا ،إطار الزكاج  يف ا٤بقاـ األكؿ

 
                                                           

 ُٖٗ( الشريف، عدناف. ا٤برجع السابق. ص:ُ)
(2) 101 Reasons Not to Haave an Abortion. A girl`s Gude to Informed Choices. Published by Serena Gaefke © 2010  

.pp.122-125. 

(3) Singh S et al.، Abortion Worldwide: A Decade of Uneven Progress، New York: Guttmacher Institute، 2009. P.29 
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 معات.المطلب الثاني: أثر اإلجهاض على الدوؿ والمجت

 Internationalفقد أثبتت منظمة  ،كتظهر خهورة ظاىرة اإلجهاض ا٤بهلق عند استقراء حاالتو يف العاَف      

Planned Parenthood Federation (IPPF). المستحج أوً يعد اإلجٍاض  ( Induced Abortion ) يف شائعا إجراء 
من  حالة مليوف َِ حواُف منها ،عاـ كل اؤىاإجر  يت  حالة مليوف ْٔ حواُف كىناؾ .العاَف أ٫باء ٝبيع

 .آمن الغّب إُف اإلجهاض ترجع سنويا ا٢بوامل كفيات من حالة َََٕٔ حواُف كىناؾ .آمن الغّب اإلجهاض
 ،لئلجهاض الكلي العدد من أساسية تقلل بصورة ال اإلجهاض عمليات من ٙبد الٍب كالتشريعات كالقوانْب
   (ُ) .آمنة غّب بصورة يت  اإلجهاض الذم نسبة كبّبة بصورة ترفع كلكنها

 (ِ).مليوف حالة ٖ،ّْكصل إُف  ََِٖأف عدد حاالت اإلجهاض يف  ،تقرير ٦بلة النسيت الهبية كيف

ْب ما خسره العاَف خبلؿ ا٢برب العا٤بية الثانية الٍب بدأت شرارهتا كبلو قارنا بْب ىذا العدد الرىيب        
 استغرقت حواُف ست سنوات. ،ـَُْٓـ كانتهت ُّٗٗتشتعل عاـ 

فإنو ٲبكن تقدير عدد الذين  ،ا٤بؤسسات الٍب تشرؼ على ٝبعهاأف تقديرات ا٣بسائر ٚبتلف باختبلؼ  كمع
  مليوف َٗفرضنا أف العدد كصل إُف  كلومليوف أك يزيد.  َٔ لقوا حتفه  ما بْب ا٤بدنيْب كا١بيوش ٕبواِف

 ( َََ،َََ،ُٓ=ٔ÷َٗ) ،ست سنوات كىيه ا٢برب؛ فيقس  على الفَبة ا٤بستغرقة ٥بذ ،كحد أقصى
ا٣بسائر النا٘بة عن اإلجهاض أضعاؼ خسائر ا٢برب العا٤بية الثانية. لعمرم إهنا مليوف. فتكوف  ُٓأم 

 مدمرة. لكارثة
ك لكن ال يؤبو ّٔا ألهنا  ،خسارة أكرب من خسائر ا٢بركب كىي ،فهذه ىي األركاح الٍب ٱبسرىا العاَف       

 جو مغاير ألجواء ا٢بركب.ٙبدث يف 

ا النَّيبُّ ًإذىا ﴿كىذا ما يستنبط من قولو تعاُف:  ،كا تعاُف حـر القتل بغّب حق ٔبميع صوره         يىا أىيػُّهى
دىىينَّ كىالى يىٍأًتْبى جىاءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي يػيبىاًيٍعنىكى عىلىى أىٍف الى ييٍشرًٍكنى بًاللًَّو شىٍيئنا كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنْبى كىالى يػى  ٍقتػيٍلنى أىٍكالى

                                                           

 ( الدليل الهيب لتقدًن خدمات الصحة اإل٪بابية كا٢بنسية، ا٤برجع السابق نفس الصفحة.ُ)
(2) Lancet 2012;379:625-632.February 18،2012. Published Online January 19، 2012. doi:10.1016/S0140-

6736(11)61786-8. 
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ًينىوي بػىٍْبى أىٍيًديًهنَّ كىأىٍرجيًلًهنَّ كىالى يػىٍعًصينىكى يف مىٍعريكؼو فػىبىاًيٍعهينَّ كىاٍستػىٍغًفٍر ٥بىي  نَّ اللَّوى ًإفَّ اللَّوى غىفيوره بًبػيٍهتىافو يػىٍفَبى
 افظ ابن كثّب رٞبو ا تعاُف:يقوؿ ا٢ب  ،كأقواؿ العلماء ا٤بفسركف تؤكد ذلك (ُ)﴾رىًحي ه 

كما كاف أىل ا١باىلية يقتلوف أكالدى  خشية   ،كىذا يشمل قتلو بعد كجوده ﴾كال يقتلن أكالدىن﴿كقولو 
تهرح نفسها لئبل ٙببل إما لغرض  ،كما قد يفعلو بعض ا١بهلة من النساء  ،كيع  قتلو كىو جنْب ،اإلمبلؽ

 (ِ)فاسد أك ما أشبهو.

ـ علي بن ٧بمد ا٣بازف:  "أراد بو كأد البنات الذم كاف يفعلو أىل ا١باىلية مث ىو عاـ يف  اإلما كقاؿ       
كال يسقهن  ،٧بمد بن أٞبد الشربيِب: "كال يقتلن أكالدىن أم : بالوأد  كقاؿ (ّ) كل نوع من قتل الولد".

 (ٓ) ن األجنة".اإلماـ القرطيب رٞبو ا: "أم ال يئدف ا٤بوؤكدات كال يسقه كقاؿ  (ْ) األجنة".
كيقاؿ ال  ،اإلماـ نصر بن ٧بمد بن إبراىي  السمرقندم: "يعِب كال يقتلن بناهتن كما قتلن يف ا١باىلية كقاؿ

 التحرير كالتنوير قاؿ الشيخ ٧بمد الهاىر بن عاشور: كيف (ٔ) يشربن دكاء فيسقهن ٞبلهن".
كثانيهما إسقاط األجنة كىو  ،ل ا١باىلية ببناهت كا٤براد بقتل األكالد أمراف: أحدٮبا الوأد الذم كاف يفعلو أى

 (ٕ)اإًلجهاض.
إذ يعترب االٙباد السوفيايت عاـ  ،أف الغرب لعب دكرا ىاما يف تركيج اإلجهاض ،ا١بدير بالذكر كمن         

مث ٤با  ،ـ نظرا ٢بدكث عدد كبّب من الوفيات بسبب اإلجهاضُّٓٗمث منعتو عاـ  ،ـ أكؿ من أباحوَُِٗ
كتبعو يف ذلك معظ  الدكؿ  ،ـُٓٓٗقاـ االٙباد السوفيايت بإباحتو مرة أخرل عااـ  ،وجة اإلجهاضبدأت م

                                                           

 .ُِ( سورة ا٤بمتحنة، اآلية:ُ)
 .ََُ/ٖ ا٤برجع السابق،( ابن كثّب، ِ)
 .ِٖ/ٕا٤برجع السابق،  ( ا٣بازف، علي بن ٧بمد.ّ)
 .ِٖٖ/ْ. )بّبكت: دار الكتب العلمية(، . تفسير السراج المنير( الشربيِب، ٧بمد بن أٞبدْ)
 .ِْٓ/َِرآف. ( القرطيب، ا١بامع ألحكاـ القٓ) 
 .ُْٖ/ّ. ٙبقيق:د.٧بمود مهرجي. )بّبكت: دار الفكر(، بحر العلـو( إبراىي  السمرقندم، نصر بن ٧بمد. ٔ) 
 .ُٔٔ/ِٖـ (، ُٕٗٗ. )تونس: دار سحنوف للنشر كالتوزيع، تفسير التحرير والتنوير( ابن عاشور، ٧بمد الهاىر. ٕ) 
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كأ٤بانيا الشرقية عاـ  ،كتشيكوسلوفاكيا ،ولنداكب ،كالدكؿ األكركبية الشرقية:آّر،الشيوعية ما عدا ألبانيا
 ـ.ُٔٓٗ
دكف كجود كب ،ـ حسب طلب األـُْٖٗكأكؿ دكؿ غّب شيوعية تبيح اإلجهاض ىي الياباف عاـ         

بسبب ارتفاع معدالت اإلجهاض السرم  ،كذلك بعدما تقدـ عدد من النواب األطباء با٤بشركع ،سبب طيب
 اره على األـ. كأضر 

مث أباحتو حسب الهلب  ،فتعترب تونس أكؿ دكلة تبيحو ٤بن لديو ٟبسة أطفاؿ ،أما يف العاَف اإلسبلمي       
ظمته  قد تغّب ا٤بسار التارٱبي كإنإال أف الثورات الٍب أطاحت ببعض ا٢بكاـ  (ُ)األكُف.خبلؿ األشهر الثبلثة 

ل الثورات من منها قضايا األسرة؛ كالباحث إذ يقوؿ ذلك ال ينكر ما جلبتو بعض تك ،لقضايا كثّبة
تل فعلى سبيل ا٤بثاؿ ما حدث يف سوريا من ق ،حٌب لتكاد مفاسدىا أف تربو على مصا٢بها ،الويبلت

فالدين ٢بقو الضرر بدمّب ا٤بساجد  ،قوا حتفه  ليشكل ضررا ظاىرا ٲبقاصد الشريعةمن َف يل ا٤بدنيْب كتشريد
عراض ال كإال ،ا٤بتاجر كالبيوت كا٤بمتلكاتكاألمواؿ ضيعت؛ بتدمّب  ،نفوس قتلتكال ،كقتل أك تشريد العلماء
 .تسل  من ا٤بساس ّٔا

( ٟبسة عشر َُُ،ُُٖ،ُٓ) ََِٖيف العاَف قد بلغ يف عاـ نسبة اإلجهاض اآلمن كانت  كإذا      
إذ توجد  ،علما بأف ىذا ٦برد أرقاـ قياسية ،ِ))ر إجهاضكعشئة كماٜبا٭بائة كإحدل عشرة ألف  ،مليوف

 ،حاالت َف يت  تسجيلها ألسباب كثّبة. فأم ضرر أكرب على آّمتع من ىذا الذم ٰبصد افراده حصدا
 فإُف ا ا٤بشتكى.

 

 

                                                           

 بتصرؼ. َُُ-ََُص: ع السابق،ا٤برج( أنظر: قاس ، إبراىي  بن ٧بمد. ُ)     
(2) Gilda Sedhh، Susheela Singh and others.Perspectives on Sexual and Reproductive Health، 2011، Volume 43، 

Number 3، September 2011:188–198، doi: 10.1363/4318811. P. 191  
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 ،فهي نتيجة حتمية لعاقبة ا٤بنحرفْب عن تعالي  الدين ،خفي منها أكثر كما ،األضرار كثّبة ك متنوعةف      
٥بىيٍ  قػيليوبه الى يػىٍفقىهيوفى ًّٔىا كى٥بىيٍ  أىٍعْبيه الى يػيٍبًصريكفى ًّٔىا كى٥بىيٍ  آذىافه الى يىٍسمىعيوفى ًّٔىا  ﴿ ،الذين اٚبذكا إ٥به  ىواى 

فها ىي آّتمعات الٍب قننت اإلجهاض تذكؽ كباؿ  (ُ)﴾نٍػعىاـً بىٍل ىيٍ  أىضىلُّ أيكلىًئكى ىي ي اٍلغىاًفليوفى أيكلىًئكى كىاأٍلى 
 ك ٲبكن سرد ىذه األضرار يف النقاط التالية: ،أمرىا

كأم ٦بتمع ينحرؼ الشباب  ،إ٫براؼ الشباب كالفتيات كظهور الفواحش كا١برائ  ا٤بتعلقة باإلباحة ا١بنسية .ُ
 هو آيل إُف الزكاؿ كالتفكك ال ٧بالةفيو ف

كقوة ال  ،فالنسل ثركة نفيسة ،تقلص القوة االقتصادية كالثركة البشرية يف آّتمعات الٍب انتشر فيها اإلجهاض .ِ
 فاإلجهاض: ،تعوض باخَباعات تكنولوجية مبهرة

لقوانْب األخبلقية ا٢بقة اب مفتوح ك دعوة صرٰبة للتحلل من اكب ،"نزؼ للهاقات البشرية كاالقتصادية       
الٍب تأمر ّٔا األدياف السماكية. كآّتمعات الٍب ٠بحت باإلجهاض االختيارم ٙبصد اليـو قلقا كتعاسة 

 (ِ)."جزاء كفاقا ٤با سنتو أيديه  من قوانْب ،كضياعا

فهو أفضل طريقة للتخلص من (ّ)،كأنصار حركة اإلجهاض يستهدفوف إُف كقف التضخ  السكاين       
ألنو قد ٰبصل ا٢بمل مع استعما٥با. كما أف  ،كفضلوه على استعماؿ موانع ا٢بمل ،ٞبل غّب مرغوب فيو

أما اإلجهاض فهو صاٌف للحضرية  ،موانع ا٢بمل ال ٰبسن استخدامها إال البعض من النساء ا٤بثقفات
 كالريفية على حد سواء.

ىذه ا١برية يف ٘بارة أعضاء األجنة  فقد استغلت عيادات اإلجهاض ،ظهور جرائ  فظيعة غّب معهودة .ّ
إضافة إُف اٚباذ اإلجهاض نفسو ٘بارة تدر ٥با األمواؿ. كمن  اختبلؿ ا٤بوازين أف تزع  الدكؿ الٍب  ،آّهضة

على أنو يعد كسيلة ىامة من كسائل خفض نسبة ا١برائ  االجتماعية  ،توسعت يف أسباب إباحة اإلجهاض
فلما  –أم خارج إطار الزكاج  –لبية آّرمْب ى  ٩بن كلدكا ألسرة غّب شرعية ألهن  أدركوا أف غا ،كاالقتصادية

                                                           

 .ُٕٗ( سورة األعراؼ، اآلية:ُ)
 .ُٖٗسابق. ص: ( الشريف، عدناف. ا٤برجع الِ)

(3)  Richard A. Schwartz، M.D. The Social Effects of Legal Abortion. American Journal of Public Health (AJPH). 

October، 1972، Vol.62، No. 10. P.1332.  
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مت بذلك التخلص من عدد كبّب من األطفاؿ الذين لو كلدكا  ،أبيح ٥بن إجهاض أم ٞبل غّب مرغوب فيو
 The Quarterly Journal of Economicsألصبحوا ٦برمْب بالهبع. كرد يف ٦بلة االقتصاد الفصلية 

"More interesting and important is the possibility that children born after abortion legalization 

may on average have lower subsequent rates of criminality for either of two reasons. First، 

women who have abortions are those most at risk to give birth to children who would engage in 

criminal activity. Teenagers، unmarried women، and the economically disadvantaged are all 

substantially more likely to seek abortions . Recent studies have found children born to these 

mothers to be at higher risk for committing crime in adolescence.
(1)

 

 الَبٝبة:

ىو احتماؿ ا٬بفاض معدالت اإلجراـ يف األطفاؿ الذين كلدكا بعد  ،) األمر الذم ىو أكثر إثارة لبلىتماـ
النساء اللوايت قمن باإلجهاض  ىن األكثر عرضة  ،كىذا قد يكوف ألحد سببْب. أكال ،إباحة اإلجهاض

من  ،كاركمات اقتصاديا ،مي. ثانيا: ا٤براىقات  كالعازبات٣بهر  كالدة أطفاؿ ينخرطوف يف النشاط اإلجرا
ا٤برجح إُف حد كبّب أف يلجأف إُف اإلجهاض؛ كقد اكتشفت الدراسات ا٢بديثة أف األطفاؿ الذين يولدكف 

 أهن  سيكونوف أكثر عرضة الرتكاب ا١برٲبة يف مرحلة ا٤براىقة(. ،٥بؤالء األمهات

ما يعِب  ،التزايد ا٤بلحوظ لعدد كبار السن ،جهاض من األضرار االجتماعية٢بق بآّتمعات ا٤ببيحة لئل ك٩با .ْ
 تقلص األيادم العاملة يف ا٤بؤسسات ا٢بكومية كالقهاعات ا٣باصة.

     "For the first time, people aged 65 and over are expected to outnumber children under age 5. 

The global population aged 65 and over was estimated to be 506 million as of midyear 2008، about 

7 percent of the world`s population. By 2040, the world is projected to have 1.3 billion older 

people-accounting for 14 percent of the total".
(2)

   

الذين تَباكح أعمارى  بْب ا٣بمس كالستْب  -د ا٤بسنْب )من ا٤بتوقع ألكؿ مرة أف يفوؽ عد  الَبٝبة:
عدد من كانوا يف سن ا٣بامسة من األطفاؿ. كيقدر عدد سكاف العاَف الذين تَباكح أعمارى  بْب  -فصاعدا

                                                           
(1) John J. Donohue III and Steven D. Levitt. THE IMPACT OF LEGALIZED ABORTION ON CRIME.The  

Quarterly Journal of Economics (QJEPublished by the Oxford University Press Vol. CXVI، May 2001، Issue 2. P.381  

      

(2) Kelvin Kinsella and Wan He. U.S. Census Bureau، International Population Reports،   P95/09-1، An Aging World: 

2008، U.S. Government Printing Office، Washington، DC، 2009. P.7 
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لوؿ عاـ كٕبمن سكاف العاَف.  َ/َ ٕحواِف  ،ـََِٖمليوف نسمة يف عاـ  َٔٓا٣بامسة كالستْب فصاعدا 
من إٝباِف  َ/َ ُْأم حواِف  ،مليار نسمة من كبار السن ّ.ُىذا العدد إُف يتوقع أف يصل  ،ـََِْ

 سكاف العاَف(. 

 ،جيع على اإل٪بابشحْب قدمت برنامج الت ،ـََِْل ىذا ىو تفسّب ما قامت بو أسَباليا عاـ كلع        
ج مقابل إ٪باب دكالر لكل كالدة. كما أف كوريا ا١بنوبية تقدـ حوافز مالية لؤلزكا  َََ،ّكخصص مبلغ 

 (ُ)طفل ثاف.

ألف الثركة  ،حيث إنو من تشريعاتو دعا إُف التناسل،فتبْب أف ا تعاُف أعل  ٗبصاٌف عباده منه        
فالذين  ،تعوض بشيء من االكتشافات التكنولوجية كال ،البشرية ٥با أبعادىا يف توطيد دعائ  آّتمعات

فقد كذب الواقع  ،كحسبوا أهن  بذلك يستغنوف عن الثركة البشرية ،اغَبكا ٗبا اخَبعوه من التقنيات ا٢بديثة
 نظريته .

من االنقراض بسبب اعتناقه   -يف فيينا بأكسَباليا   -بنيدؾ السادس عشر األكربيْب  احذر الباب كلقد 
 قائبل: ،لئلجهاض

 "Europe،he said، may extinguish itself، in numbers and spirit، if it embraces abortion  and 

rejects Christianity، which he said ―profoundly shaped the continent" 
(2)

  

 ترٝبة:

إذا استمرت يف احتضاف اإلجهاض كرفض  ،)قاؿ: قد تسبب أكربا يف انقراض نفسها بنفسها عدديا ك ركحيا
 شكلت القارة(. –على حد قولو  –الٍب  ،الديانة النصرانية

 

                                                           
(1) Kelvin Kinsella and Wan He. P.25  

(2) The New York Times. Published: September 8،2007. 
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و قرارات المؤتمرات الدولية حوؿ  قضايا متعلقة تالث: دراسة تحليلية لبعض ما تضمنالفصل الث
 )مؤتمر السكاف بالقاىرة و مؤتمر المرأة في بكين نموذجا(. بالنسل

كالٍب  ،يتحدث الباحث عن أثر ا٤بؤٛبرات الٍب تنظمها ا٤بنظمات الداعمة لتحديد النسل يف ىذا الفصل
يتناكؿ الباحث يف األكؿ نظرية السكاف كأثرىا  ،ها. كالفصل مقس  إُف مبحثْبسبقت اإلشارة إُف ٭باذج من

ـ كأثرٮبا على مقصد ُْٓٗٗب كبيكـ ُْٗٗكالثاين يف مؤٛبرم القاىرة  ،يف التشجيع على ا٢بد من التناسل
 النسل.

 ا٤ببحث األكؿ: االقتصاديوف كنظرية ٙبديد النسل.

 مؤٛبر بكْب.ا٤ببحث الثاين: مؤٛبر السكاف بالقاىرة ك 
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 المبحث األوؿ: االقتصاديوف ونظرية تحديد النسل.

إف حركة ٙبديد أك تنظي  النسل جاءت نتيجة ٤با قاـ بو بعض االقتصاديْب من دراسات كٙبليبلت تضمن 
  ،كتوصلوا إُف أف السبيل الوحيد إُف ذلك ىو ٙبديد النسل البشرم ،حسب زعمه  للعاَف عيشا ىنيئا رغدا

يؤكد فشل ىذه  الواقعك  يكوف ىناؾ تعادؿ بْب ا٤بوارد الهبيعية كعدد من يعيشوف على ىذه البسيهة. كي
بل كأثبت العل  ما للثركة البشرية من قيمة ال يضاىيها شيء من  ،النظرية يف تأمْب العيش الكرًن للناس

 يف ا٤بهالب اآلتية:  ك النظريةالثركات يف ا٤بفهـو االقتصادم ا٤بعاصر. كيسعى الباحث جاىدا ليبْب فشل تل

 ا٤بهلب األكؿ: النظرية السكانية.

 ا٤بهلب الثاين : قيمة الثركة البشرية

 ا٤بهلب الثالث : أضرار اإلقبلؿ من السكاف.
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 المطلب األوؿ: النظرية السكانية.

األمر الذم يؤدم إُف نقص  ،يتلخص مضموف ىذه النظرية يف تأثّب ا٤بتغّب الدٲبغرايف على ا٤بوارد االقتصادية
نقص يف ا٤بقابل ا٤بواد الغذائية ا٤بهلوبة لسد حاجاهت .  ،ا٤بواد الغذائية. فكلما تزايد عدد سكاف العاَف

فهو الذم يرل أف تزايد الغذاء مرىوف بتحسْب األراضي  ،كينسب إُف مالتوس ابتكار ىذه النظرية ك تركٯبها
فهو  ،لكن ما ٰبدث ،ال ٲبكن أف يتهور دائما بالزيادة ،الَببةا التحسْب مهما كاف نوع كىذا٤بستغلة. 
 ،فلن يعرؼ عددى  حدا ،أينما كجدكا ما يقتاتوف بو ،بينما السكاف ،تناقص تدرٯبي ٥بذه الزيادة ،بالعكس

 (ُ)تزايد يصبح يف حد ذاتو منبعا لتزايدات جديدة.

إف التكاثر يف ا٢بياة أكثر بكثّب ٩با " ه :حٌب قاؿ بعض ،كقد نصر ىذه الفكرة كثّب من الباحثْب       
كإال  ،ٙبتاجو ا٢بياة الستمرارىا...كأف التكاثر ٗبثل ىذا ا٤بعدؿ ال ٲبكن أف يستمر دكف ضوابط ٙبد منو

 (ِ)ك٤با استهاعت األرض أف تقدـ ٥با ما يكفي لغذائها. ،٤بؤلت الكائنات ا٢بية األرض إُف درجة اإلشباع

بدأت تشعر بأهنا ىف طريقها للزكاؿ فبدأت تعاًف ىذه  ،با ىذه النظرية لسنواتكبعد أف طبقت أكرك       
لكنها ىف الوقت نفسو ككعادهتا ىف تصدير ا٤بشكبلت كاألخهاء للعاَف  ،ا٤بشكلة كتشجع على النسل

 رأت أف تصدر إلينا ىذه األفكار ا٥بدامة كالٌب كجدت صدل عند كثّب من أبناء ىذه األمة الذين ،اإلسبلمي
غابت عنه  األىداؼ ا٣ببيثة كراء ىذه األفكار كىو ما يلخصو كبلـ ا٤بستشرؽ الفرنسى "كيموف" ىف كتابو 

 ،"إف خهر اإلسبلـ كبّب علينا كأعتقد أف من الواجب إبادة ٟبس ا٤بسلمْب باثولوجيا اإلسبلـ فيقوؿ:
 (ّ) "حارا ٝباعيان عن طريق ٙبديد النسلكأف ينتًحركا انت ،كالبديل لئلبادة اآلف أف يبيدكا ى  أنفسىه  بأنفًسه 

                                                           

، َُ، عدد الباحث االجتماعي.  النظريات السكانية وانعكاساتها على االقتصاد والمجتمع: دراسة مقارنة( زىّب، طافر. ُ) 
 .َٕ، ص:ََُِسبتمرب 

 .ُٖ. ص:عالم المعرفة. العلم و مشكالت اإلنساف المعاصرالكرمي، زىّب.   (ِ) 
 ََِٖيوليو  َّا٣بميس،   ْٖالعدد: ،ٙبديد النسل مؤامرة ىدفها القضاء على أى  عناصر القوة لؤلمة. مجلة التبياف(  ّ) 

َٖ:ْٓ . 

http://alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=807
http://alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=807
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عندى  تربر  غايةفال ،كأنصار فكرة ٙبديد النسل استخدموا كل الوسائل الٍب ٙبقق ٥ب  أغراضه       
هر ذلك فيما ذىب إليو أحدى  من عدـ ترحيبو ٗبا أحرزه الفن الهيب من تقدـ يف عبلج كيظ ،الوسيلة

إذ ا٤بهلوب تقليلو كلو عن طريق  ،٤با لو من أثر على تزايد النسل فتشائ  من ذلك ،منها قايةاألمراض كالو 
 أمراض تودم ٕبياة ا٤برضى.

فتخفيض نسبة الوفيات يف العاَف شيء حسن ٕبد ذاتو... ك لكنو أسه  مع غّبه يف خلق مشكلة "        
نفجار السكاين... حٌب أف العلماء يهلقوف عليو اس  اال ،جديدة ىي ىذا التزايد ا٥بائل يف عدد السكاف

كيف ىذا االس  دليل على مدل اإلحساس ٖبهره الكامن كا٤بائل. كما أف البحث العلمي أدل إُف ٙبسْب 
 (ُ) ."صحة اإلنساف بشكل عاـ؛ ٩با جعل الفَبة ا٤بنتظرة ٢بياتو أطوؿ ٩با كانت عليو يف ا٤باضي

فيما يتعلق بتوفّب  –كما يقولوف   –مية كاال٘باه السائر إُف ا٤بقارنة بْب الدكؿ ا٤بتقدمة كالنا       
باب التمويو كالتلبيس على من ال يعرؼ حقيقة أسباب تقدـ تلك  ومنإ٭با ى ،االحتياجات األساسية للناس

الدكؿ كتأخر ىذه الٍب ٠بوىا متخلفة. مع أف عقد ا٤بقارنة بينها ال  يسل  من ا٣بهأ الناشئ عن األسباب 
 اآلتية:  

الدكؿ األكربية ا٤بتقدمة الغنية يف النصف الثاين من القرف العشرين مع بلداف آسيا كأفريقية ال ٯبوز مقارنة حاؿ  (ُ
٫بو ٟبسة قركف دمركا خبل٥با البنيات  ،بأشكاؿ ٨بتلفة ،كأمريكا البلتينية الٍب سيهر عليها األكربيوف

 االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية يف تلك البلداف.

عمارية تضع أيديها على كل الثركات الزراعية كا٤بعدنية يف مستعمراهتا فتصادر ما كانت الدكؿ األكربية االست (ِ
 ك تشَبم الباقي بأسعار ٙبددىا حسب ما تقتضيو مصاٌف شعؤّا ك صناعتها. ،تشاء

هنضتها الصناعية من قارات العاَف سوقا مفتوحة لتصريف  دايةجعلت الدكؿ األكربية االستعمارية يف ب  (ّ
ا السبب لوحده من أكرب بواعث النهوض الصناعي كازدىاره كىذ ،عية باألسعار الٍب تفرضهامنتجاهتا الصنا

 الٍب ال ٘بد ٤بنتجاهتا الصناعية أسواؽ التصريف فتختنق يف مهدىا. ،على عكس ما ٯبرم يف البلداف النامية
                                                           

 .ِِ(  الكرمي، زىّب. ا٤برجع السابق، ص:ُ) 



 
196 

 

تسميو اآلف "االنفجار  كخاصة يف القرنْب الثامن عشر كالتاسع عشر مرحلة ما ،عاشت الدكؿ األكربية الغربية (ْ
٩با ساعد آنذاؾ على توفّب األيدم العاملة بأجور  ،السكاين" ٛباما مثلما ىي ا٢باؿ اآلف يف البلداف النامية

كىذا  ،بل إف تلك الصناعات كانت تستخدـ النساء كاألطفاؿ بأجور زىيدة جدا ،رخيصة للصناعات الغربية
 الصناعية.  ىو العامل األساسي يف ٪باح ما ٠بي بالثركة

بل  ،حازت على استقبل٥با بعد ا٢برب العا٤بية الثانية يف الغالب... ،إف ما يسمى بالبلداف النامية أك ا٤بتخلفة (ٓ
فكيف يتسُب ألصحاب النظريات من األكربيْب أف  ،إف بعضها َف ٲبض على استقبل٥با إال سنوات قليلة
دكؿ صغّبة ا٤بساحة قليلة ا٤بوارد( أف تكوف يف مستول يهلبوا من ىذه الدكؿ ا٢بديثة االستقبلؿ ) كغالبيتها 

 الدكؿ االستعمارية الٍب امتصت خّبات العاَف خبلؿ قركف طويلة.

لكنها ال  ،صحيح أف الدكؿ النامية يف قارات آسيا كأفريقية كأمريكا البلتينية نالت استقبل٥با السياسي ظاىريا (ٔ
 االستعمارية األكربية...زالت مرتبهة اقتصاديا كثقافيا باإلمرباطوريات 

كل ٧باكالت التصنيع يف الدكؿ النامية أثناء فَبة   ،كىي الدكؿ الصناعية ا٤بتقدمة ،٧باربة الدكؿ االستعمارية (ٕ
 عده.كباالستعمار ا٤بباشر 

٧باربة الزيادة السكانية الهبيعية يف الدكؿ النامية حٌب ال تؤدم مستقببل إُف التغّب النوعي يف ٦بتمعاهتا  (ٖ
 بلؾ ناصية العل  كالتقدـ.كامت

ٗبا  ،ما تزاؿ الدكؿ االستعمارية تتحك  يف تسعّب ا٤بواد ا٣باـ الزراعية كا٤بعدنية ا٤بستوردة من الدكؿ النامية (ٗ
بينما تفرض أسعارا مرتفعة على منتجاهتا الصناعية  ،يتناسب ك مصاٌف ٭بوىا االقتصادم ك رفاىية شعؤّا

٩با يستنفذ كفورات الدكؿ النامية كيعيق عمليات االستثمار يف ،اء العاَفكالغذائية ا٤بصدرة إُف ٨بتلف أ٫ب
 آّاالت االقتصادية كاالجتماعية يف ىذه الدكؿ.



 
197 

 

حٌب أصبح كثّب من ىذه الدكؿ عاجزا عن تسديد فوائد ك أقساط  ،إغراؽ الدكؿ النامية بالديوف (َُ
  (ُ)الديوف...

كالسعي من أجل إجهاض قول الدكؿ  ،بظل  آخر دفع الظل  ،فهذه ىي حقيقة نظرية السكاف      
إذ ىي الٍب دفعت بو إُف ما  ،فهي ا٤بسئوؿ األكؿ عن ٝبيع معاناة شعب تلك الدكؿ ،ا٤بستعمرة من قبلها

 إقتصاديا ك ثقافيا ك اجتماعيا.  ،ىو عليو اآلف من األكضاع ا٤بتدىورة يف ٝبيع ميادين ا٢بياة

 ،عملية تنظي  النسل َف ٙبصل على قبوؿ من قبل شعب تلك الدكؿل ىذا ىو السر الذم جعل كلع       
كىذا القدر يدركو حٌب  -فهي ٕباجة إُف ثركة بشرية تسد ٥با تلك الثغرات يف آّاؿ االقتصادم كالتكنولوجي

 -فكيف با٤بسل  الذم أدرؾ حقيقة رسالتو بأهنا إعمار الكوف بعبادة ا تعاُف ،من ال يدين بأم دين ٠باكم
ٲبكن توفّب ىذه ا٤بتهلبات  كال ،هي تعاين حقا من نقص يف ا٤بوارد االقتصادية كاأليادم العاملة ا٤بتخصصةف

 إال عن طريق إكثار النسل.  

فبل يكوف كثرة السكاف خهرا  ،كإ٭با لعوامل أخرل ،مث إف ا٣بهر ا٤بعلق بكثرة السكاف ليس خهرا لذاتو       
٣بهر يف إٮباؿ الدكؿ تلك الثركة البشرية كعجزىا عن تنميتها كتأىيلها. ا يكمن اكإ٭ب ،على اقتصاد الدكلة

دكلة أف تصمد أماـ التحديات  آيةفبل أحد ينكر أثرىا على النمو االقتصادم إذ بدكهنا ال تستهيع  كإال
عترب  كال يصح أف ت ،ف الزيادة السكانية َف تكن أبدان عبئان إيف قولو: " ا٤بختلفة. كأكد ذلك الدكتور غبلب

  (ِ)كذلك يف القرف القادـ ؛ فهي الٍب مكنت مصر من التقدـ يف كل العصور".

ففي الوقت الذم تشجع حكاـ الدكؿ النامية على  ،كما قالو منهبق ٛباما على الببلد ا٤بتقدمة اليـو        
يادم العاملة يف مع تشغيل األ ،٦برد إيداعها يف بنوكه  كحٌبأ ،هتريب  ا٤باؿ العاـ كاستثمارىا يف ببلدى 

أضف إُف ذلك كلو أف الشركات الٍب تتوُف استخراج  ،مث أخذ الضرائب منه  ،الشركات الٍب يؤسسوهنا
 ا٤بعادف يف الدكؿ النامية ك تصديرىا جلها من ملكيات الدكؿ ا٤بتقدمة.

                                                           

-ُّٔقس  ا١بغرافيا، جامعة قهر. ص: االنفجار السكاني لماذا؟ بد ا٢بميد ك فخرك، ناصر عبد الرٞبن.( ا٢بمادم،٧بمد عُ) 
ُّٗ . 

 َٖ، ص:َُٕ(  ٦بلة البياف، الصادرة عن ا٤بنتدل اإلسبلمي. العدد:ِ) 
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 المطلب الثاني:الثروة البشرية.

بل يركف أهنا السبب الرئيس لتعاسة  ،كأهنا ال قيمة ٥با  ا٢بركات ا٤بناىضة لتكثّب النسل تنظر إُف الثركة البشرية
فا٢بياة تكوف أحسن ك أفضل يف ظل أسرة مكونة من أبوين ككلدين أك ثبلثة.  ،دكؿ كثّبة اقتصاديا ك ثقافيا

كىي فكرة يعارضها الدين كالواقع. فمتهلبات التحوؿ ا٢بضرم ال بد كأف تكوف بواسهة عدد كاع من 
 بشرم أفضل مورد ك أثبتو. يقوؿ الكرمي:السكاف. فالعنصر ال

كقد بدأت بعض ىذه الدكؿ ترل بوضوح أف أكرب رأس ماؿ ٥با كأى  مصدر ثركة عندىا ىو العنصر         
بفكرة ا٢بد من النسل كالتكاثر؟ كقد فشلت فشبل ذريعا  ،كا٢بالة ىذه ،البشرم. فكيف ٲبكن أف تقتنع

 (ُ)كا٤بتخلفة لبلتفاؽ على صيغة مقبولة للهرفْب يف ىذا األمر. مؤٛبرات دكلية عقدت من الدكؿ ا٤بتقدمة

 ،"القوة الغالبة ال تكوف يف ا٤بستقبل إال للببلد الٍب تتمتع بزيادة السكاف يقوؿ أبو األعلى ا٤بودكدم:       
هتا فليس ٜبة شيء يستهيع أف ٰبتفظ ألم  الغرب بسيادهتا كقياد ،كتتحلى يف الوقت ذاتو بالعلـو الفنية

العا٤بية سول أف تعمل على نشر حركة ٙبديد النسل كمنع ا٢بمل يف ببلد آسيا كإفريقيا؛ ألجل ىذا: فإف 
كلكنها يف الوقت نفسو تستعْب بأحسن ما عندىا من  ،الببلد الغربية تعمل اليـو كسعها لزيادة سكاهنا

 (ِ)قية".لتعمي  حركة ٙبديد النسل يف الببلد اآلسيوية كاإلفري آيةأساليب الدع

ا٣بهر ادؽ ببلده إذا ما توقفت عجلة التناسل عن   (ّ)Michel Debreكقد أدرؾ ماكيل ديربم     
 فقاؿ:  ،الدكراف

                                                           

 يتصرؼ يسّب. ْٕ-ْٔالكرمي، زىّب. ا٤برجع السابق، ص:  (ُ)
 .ُْٖ، ص: ة تحديد النسلحركأبو األعلى ا٤بودكدم، أبو األعلي.   (ِ)
 (

3
حاصل على دكتوراه يف  .ـ ُٔٗٗيف الثاين من أغسهس عاـ  تويفك   ـ ُُِٗيناير عاـ  ُِيف باريس يف  ميشاؿ دوبريو كلد  (

ـ، ُٗٔٗ-ُٖٔٗكتقلد منصب كزير ا٣بارجية ـ . ُُٔٗك  ُٗٓٗرئيس كزراء فرنسا يف الفَبة بْب عامي  ،القانوف من جامعة باريس
 ـ.َُٖٗ-ُٕٗٗـ كعضو يف الرب٤باف األكركيب ُّٕٗ-ُٗٔٗدفاع ككزير ال
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إف مشكلة ا٣بصوبة تفوؽ ٝبيع ا٤بشاكل السياسية. إذا َف تعد كل فرنسية لتقـو بواجبها الوطِب يف إ٪باب 
كمعاشات التقاعد  ،الدكلة إُف حالة "ا٤بنتجْب ببل سوؽفإف ىذا من شأنو أف يؤدم ب  ،ا٤بزيد من األطفاؿ

 (ُ)الٍب ال تقدر ا٢بكومة على دفعها...بينما العاَف الثالث تزداد خصوبتو.

إعهاء ا٤برأة حق اختيار أف تكوف أما أك  -بقوة-كأكدت الدراسات أف اليهود يف أمريكا يؤيدكف       
 (ِ)فيو... لكنه  ٱبههوف لزيادة نسله  حٌب يكثركا. أم ٞبل غّب مرغوب إجهاض كحق ،تعيش ببل أكالد

كما على  ،فالشارع ا٢بكي  حْب رغب يف التناسل إ٭با فعل ذلك ٤با فيو من ا٤بصاٌف كا٢ًبكى  العظيمة     
كلكن أناسا من بِب جلدتنا راحوا  ،ا٤بسل  إال أف يقوؿ ٠بعنا ك أطعنا إذا دعي إِف فعل شيء أك الكف عنو

 فكانوا كحاطب ليل حقا. ،٢بركات من غّب أف يعرفوا مضموهنايساندكف تلك ا

إهنا  ،ىا الفعاؿ يف التنمية كالتقدـكأثر كىل ىناؾ جهل أقبح من جهل الغافل عن أٮبية الثركة البشرية       
 ثركة ال تػيعىوَّض بكنوز األرض .قاؿ الدكتور الشاىد البوشيخي:

الذم ٰبد من نسل اإلنساف أك الذم يذىب يف ا٘باه ٙبديد  كإف ،"إف الثركة البشرية ىي أعظ  ثركة     
 (ّ)نسل اإلنساف كيكثر من األبقار كمن األشجار كمن األطيار ما ترؾ من ا١بهل شيئان".

 كيضيف ٧بمد عبد ا٢بك  دياب قائبل:

تستمر كدكف ذلك  ،يقاس تقدـ الشعوب كتهور الدكؿ ٕبسن استغبلؿ الثركة البشرية كاالرتقاء ّٔا كبأدائها
الشعوب يف ٚبلفها كتبقى الدكؿ يف مؤخرة العاَف. كأغلب من ٰبكموننا يستهينوف ّٔذه الثركة كيهملوهنا. 

                                                           
(1 ) Verena Stolcke. NEW REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: THE CHILD QUEST FOR FATHERHOOD. 

Reproductive and Genetic Engineering: Journal of International Feminist Analysis. Vol. 1، Number 1، 1988.  

(2) The New Jewish Family: Reproductive Choices and Opportunities in Contemporary U.S. Society.  The Hadassah-

Brandeis Institute (H.B.I) at Brandeis University. WORKING PAPER SERIES No.12 May 2005. P.49.  

 .َِ، ص:ُٖٗالعدد: مجلة البياف،ثقافة اإلسبلمية . ( حوار مع الدكتور الشاىد البوشيخي حوؿ : ا٤بضامْب التنموية للّ) 
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يهتموف باكتناز ا٤باؿ كبا٤بضاربة يف األسواؽ كالبورصات. يتصوركف أف ثراءى  يف تشييد كاقتناء أحدث 
 (ُ)كإفقاره. كأف قوهت  يف مبلحقة ا٤بواطن كإضعافو ،القصور كا٤بركبات كا٢بلي

فما الثركات التقنية إال  ،فالناس ى  الثركة ا٢بقيقية كالٍب ال يستغُب عنها رغ  كل التهورات ا٢بديثة      
كما دفعها إُف ذلك  ،كحٌب الدكؿ الٍب احتضنت فكرة ٙبديد النسل تدرؾ ذلك جيدا ،نتاجا للثركة البشرية 

ل بعقوؿ من ٰبسبوف أهن  كصلوا إُف أكج الثقافة كقمة كىكذا يلعب ا٥بو  ،إال اال٫براؼ عن تعالي  دينها
 ا٢بضارة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)  http://www.alquds.co.uk/index.asp؟fname=data/2010/05/05-22/21qpt79.htm 30/12/12.  

http://www.alquds.co.uk/index.asp؟fname=data/2010/05/05-22/21qpt79.htm%2030/12/12
http://www.alquds.co.uk/index.asp؟fname=data/2010/05/05-22/21qpt79.htm%2030/12/12
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 المطلب الثالث: أضرار اإلقالؿ من السكاف.

نستهيع أف ندرؾ خهر اإلقبلؿ من السكاف من خبلؿ معرفتنا لفوائد الثركة البشرية كأثرىا اإلٯبايب على 
فهي الٍب تولد أصنافا عديدة من الثركات يف  ،ء آخريف أف ىذه الثركة ال تقارف بأم شيكك ،اقتصاد الدكلة

أف يشكو العاَف الغريب قلة التناسل بعد أف عد كثرة التناسل  ،حْب ال تولد األخّبة األكُف. كمن ا٤بفارقات
كىذه األضرار متوزعة  (ُ)األمر الذم أدل بعض الدكؿ إُف تشجيع التناسل. ،مشكلة ٯبب القضاء عليها

 كفيما يلي ذكر ألٮبها:  ،اد كاالجتماع بل كالسياساتعلى ٦باالت االقتص

 :التخلف االقتصادي .4

تتحسن أمور الناس إال إذا ٙبسن  كال ،كأى  تلك العوامل الثركة البشرية ،لبلقتصاد عوامل تقويو كتنميو
ة كقد أشار الباحث سابقا إُف أف الدكؿ ا٤بتقدمة كصلت إُف ما كصلت إليو من التقدـ مستعين ،اقتصادى 

 ،بالثركة البشرية كاأليادم العاملة الرخيصة. فلما اشتد ساعدىا انهلقت تدعو إُف ٙبديد النسل أك تنظيمو
كحرصه  يف تقليد الغرب تقليدا أعمى. كا٤بقرر أف  ،فلته  عن تعالي  دينه كغمنتهزة جهل الناس  بالتاريخ 

ذىا يف شئوف حياتو. كاتضح لو ما خفي من استوعب التاريخ كسننو ٪بح بإذف ا يف القرارات الٍب يتخ
 ك استهاع أف يدرؾ ما كراء السهور ٩با يركجو الغرب كعمبلؤى .  ،لغّبه

 قلة السكاف إُف درجة عدـ القدرة على الدفاع عن الوطن . .ِ

ذلك ألف األمن  ،دكلة إذا َف يكن قادرا على الدفاع العسكرم عن ببلده آيةمن ا٤بعلـو أنو ال سعادة لشعب 
كىضىرىبى اللَّوي ﴿كلقد قدمو تعاُف على األمن الغذائي يف قولو:  ،ٝبيع عوامل التنمية يف شٌب آّاالت عماد

ا ًمٍن كيلّْ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػعيً  اللًَّو  ًئنَّةن يىٍأتًيهىا رًٍزقػيهىا رىغىدن انىٍت آًمنىةن ميٍهمى ا اللَّوي لًبىاسى ا١بٍي مىثىبلن قػىٍريىةن كى وًع فىأىذىاقػىهى
انيوا يىٍصنػىعيوفى   (ِ) ﴾كىا٣ٍبىٍوًؼ ٗبىا كى

                                                           

 ك يف الفصل الثاين من ىذا الباب، ص:( سبقت اإلشارة إُف ذلُ)
 .ُُِسورة النحل، اآلية:   (ِ) 
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ا اٍلبػىٍيًت ) ﴿فقاؿ عز من قائل:  ،كذلك أف ا تعاُف امًب على عباده باألمن  ( الًَّذم ّفػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّ ىىذى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (ُ). ﴾أىٍطعىمىهيٍ  ًمٍن جيوعو كىآمىنػىهيٍ  ًمٍن خىٍوؼو 

كلعل ىذا ىو  ،كال استقرار ٤بواطنيها ،فإهنا على شفا جرؼ ىار ،فالدكلة حْب تكوف ضعيفة عسكريا        
قد أمرنا بأف  كتعاُفسر معاناة األقليات كا١باليات اإلسبلمية الٍب تعيش يف آّتمعات الغربية. كا سبحانو 

كمع اخَباع أسلحة  ،ة الثقيلة كا٣بفيفةفه  صناع ك٨بَبعي األسلح ،كالبشر أقول عدة ،نعد العدة ٤بن يناكؤنا
كاالعتماد على الناس أكثر حٌب  ،فإف تلك القدرة ٧بدكدة ،حديثة قادرة على أف تصرؼ نفسها بنفسها

 ،فبل ٲبكن حفظها يف حالة الغياب األمِب ،اآلف. كيضاؼ إُف كل ذلك أف األمن عماد الضركريات ا٣بمس
يقوؿ  ظ لنا اقتصادنا كأمننا كٝبيع متهلبات تنمية كرقي ٦بتمعاتنا.فتعْب ا٢بفاظ على النسل الذم بدكره ٰبف

 األستاذ الزين يعقوب الزبّب:

ـ كاف ٦بموع عدد ا٤بواليد يف فرنسا أقل من ٦بموع ُُُٗ-َُٖٗففي سبع سنوات من الفَبة بْب "     
ـ ُُُٗا عاـ ـ أقل من عدد سكاهنُُِٗاف عدد سكاهنا عاـ كك ،ألف نسمة ُٖٔعدد الوفيات بػػػػػ 

كقد نالت فرنسا ىزائ  منكرة يف ا٢بربْب العا٤بيتْب نتيجة أخذىا ٗبوانع ا٢بمل  ،ئة ألف نسمةكماٗبليونْب 
ا٢برب العا٤بية الثانية ارتفعت صيحات بريهانيا ك فرنسا تدعو إُف ا٢بد  ايةعد هنكبالوقائية منها ك العبلجية. 

 (ِ)من ٙبديد النسل كاإلقباؿ على اإل٪باب.

كما أف كثرة السكاف كثرة   ،فرص العمل لباقي الناس -يف ا٢بقيقة –فقلة عدد السكاف ال يوفر       
صف الغربي العاَفىى ٤با نىًشطى يف الدعوة وإنلك  في بالصْب شاىدا.كك ،منضبهة ال تكوف سببا يف إفبلس الدكؿ

فاللبيب من  ،فيصيبه  ما أصيبوا بو كلكن كدكا لو يقع غّبى  فيما كقعوا ،كقد ذاؽ مرارتو ،إُف ٙبديد النسل
 اعترب بغّبه.

 

                                                           

 .ْ-ّ(  سورة قريش، اآلية:ُ) 
 .َُٕالزبّب، الزين يعقوب، مرجع سابق، ص: (ِ) 
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 :اختالؿ التوازف بين الجنسين .1

فكيف  ،التناسل طبيعياكاف   ىذا لو  ،الذكورأكثر من عدد  اإلناثاقتضت حكمة ا تعاُف أف يكوف عدد 
 حٌب ظهر يف بعض ا٤بناطق من يفضلوف ا٢بصوؿ على ،بعد تصرؼ الناس يف قضايا التناسل حسب ىواى 

فجمعوا بْب قبحْب: ٙبديد  ،ك يت  ذلك باس  حق اختيار جنس ا١بنْب ،الذكور من األكالد دكف اإلناث
 كارتفاع نسبة اإلناث على الذكور دؿ عليها النص اآليت: النسل كاختيار جنس ا٤بولود.

دثك  أحد عن أنس بن مالك قاؿ أال أحدثك  حديثا ٠بعتو من رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  ال ٰب       
"إف من أشراط الساعة أف يرفع العل  كيظهر ا١بهل كيفشوا الزنا كيشرب ا٣بمر كيذىب  ،بعدم ٠بعو منو

كلئن كاف االختيار الفردم ال يؤثر غالبا على " (ُ)الرجاؿ كتبقى النساء حٌب يكوف ٣بمسْب امرأة قي  كاحد".
 (ِ) ."ذريعة ٯبب سدىا كىي ،ي ١بنس ا٤بولودإال أنو قد يكوف ذريعة إُف التحديد االجتماع ،ىذا النظاـ

من  كلو كاففالصواب منع اختيار جنس  ا١بنْب حٌب  ،الشارع ال يكاد ٯبد ما يربر ذلك الناظر إُف أحكاـف
 طرؼ األفراد.

 :تقديس العقل و تقديمو على النصوص .1

كا٤بدبر  ،٥ب  من كل سوء كىو ا٢بافظ ،لقد دلت نصوص الكتاب كالسنة على أف ا تعاُف ىو الرزاؽ لعباده
كال يسأؿ عما يفعل  ،فهو الفعاؿ ٤با يريد ،شيء يكوف يف ىذا الوجود إال بإذنو تعاُف كال ،٢بياهت  كمصرفها

ألنو أضحى ال يثق  ،يسألوف. فحركة ٙبديد النسل أ٢بت بباب التوكل أضرارا جسيمة يف حياة ا٤بسل   كى
كعيشا رغدا. فكاف بذلك  ،ليضمن لو رزقا ىنيئا ، كحي الشيهاففلجأ إُف ،بإرزاؽ ا تعاُف إياه كأكالده

 ،كزاعما على قدرتو لتدبّب أمور حياتو. كما أكقعو يف ىذه ا٤بهالك إال ٙبكيمو للعقل ،فاقدا للتوكل على مواله
كرزاؽ العباد. فتبْب بذلك أف الدافع  ،فضرب صفحا بكبلـ عبلـ الغيوب ،كاستهدائو بالثقافة ا٤بزعومة

حيث  ،ساسي للناس إُف ٙبديد النسل ىو سوء التوكل على ا يف توفّب ا٢باجيات كالضركريات ا٤بعيشيةاأل
                                                           

  ، ّٓ-ّْ/ٔكتاب العل ، باب رفع العل   ك قبضو ك ظهور ا١بهل كالفًب يف آخر الزماف.  ،مسل  صحيح ( الديباج علىُ)
 .ّْٓص:ا٤برجع السابق، رحبا إ٠باعيل. أنظر: م  (ِ) 
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الصحية  رعايةكال ،يعتقد اددكف للنسل أف بإمكاهن  بعد القياـ بو أف يوفركا ألسرى  أسباب العيش ا٥بِبء
 العالية. 

ؽو قيٍل تػىعىالىٍوا أىٍتلي مىا حىرَّـى رىبُّكيٍ  عىلىيٍ ﴿ دىكيٍ  ًمٍن ًإٍمبلى ٍيًن ًإٍحسىاننا كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى ٍيئنا كىبًاٍلوىاًلدى كيٍ  أىالَّ تيٍشرًكيوا ًبًو شى
ًإالَّ بًا٢بٍىقّْ  ًٍب حىرَّـى اللَّوي ٫بىٍني نػىٍرزيقيكيٍ  كىًإيَّاىيٍ  كىالى تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىهىنى كىالى تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّ 

 (ُ) ﴾ذىًلكيٍ  كىصَّاكيٍ  بًًو لىعىلَّكيٍ  تػىٍعًقليوفى 

ًبّبنا بىًصّبنا )﴿ ؽو ًَّإفَّ رىبَّكى يػىٍبسيطي الرٍّْزؽى ًلمىٍن يىشىاءي كىيػىٍقًدري ًإنَّوي كىافى ًبًعبىاًدًه خى دىكيٍ  خىٍشيىةى ًإٍمبلى ( كىالى تػىٍقتػيليوا أىٍكالى
لىهيٍ  كىافى ًخٍهئنا كىًبّبنا٫بىٍني نػىٍرزيقػيهيٍ  كىإً  ًة كىاٍصهىربٍ عىلىيػٍهىا الى نىٍسأىليكى رًٍزقنا ﴿ (ِ) ﴾يَّاكيٍ  ًإفَّ قػىتػٍ كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالصَّبلى

 (ّ) ﴾٫بىٍني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػٍَّقوىل

 (ْ.)بهانا" ك  تتوكلوف على ا حق توكلو؛ لرزقك  كما يرزؽ الهّب؛ تغدك ٟباصا كتركحوإن"ل

فالعقوؿ عاجزة عن أف تضمن  ،فليست األرزاؽ با٢بيل كالتدبّب ا٣باِف عن اإلٲباف بكونو تعاُف خالقا ك رازقا
 لنا الرزؽ كالصحة كباقي الضركريات كا٢باجيات.

 كيكدم الذم يف دىره  كىو عاَف   **يناؿ  الفٌب  من  عيشو   كىو  جاىل              

 ىلكن  إذا  من  جهلهٌن  البهائ    **ت األرزاؽ ٘برم على ا٢بجى   لو كانف            

 

 

                                                           

 ُُٓ( سورة األنعاـ، اآلية:ُ) 
 .ُّ-َّسورة اإلسراء، اآلية:   (ِ) 
 .ُِّسورة طو، اآلية:  (ّ) 
. ك سنن الَبمذم. كتاب الزىد، باب يف ُْْٔ، رق  ا٢بديث:ُّْٗ/ِسنن ابن ماجو، كتاب الزىد، باب التوكل كاليقْب،  ( ْ)

   .كقاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح .ِّْْ، رق  ا٢بديث:ّٕٓ/ْالتوكل على ا، 
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 ومؤتمر بكين. ،المبحث الثاني: مؤتمر السكاف بالقاىرة

يف أنو مت استخدامهما  كك ،يف ىذا ا٤ببحث يتناكؿ الباحث كبلِّ  من مؤٛبر السكاف بالقاىرة كمؤٛبر بكْب
 ،كهتميش الدين كفصلو عن ا٢بياة العامة ،يك ركابط األسرةكوسيلة لنشر تلك األيديولوجية ا٥بادفة إُف تفك

يت كىنيسيًكي كى٧بىٍيىامى كى٩بىىايت لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى )﴿كا تعاُف يقوؿ:  ( الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى ُِٔقيٍل ًإفَّ صىبلى
  (ُ).﴾أيًمٍرتي كىأىنىا أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمْبى 

لظهور خهرٮبا  ،ث مؤٛبر السكاف بالقاىرة كمؤٛبر ا٤برأة ببيكْب كنموذجْب للدراسةكلقد اختار الباح      
كقد أدرؾ أف  ،فالغرب يسعى جاىدا إُف القضاء على كل ما ىو إسبلمي ،على نظاـ األسرة يف األسبلـ

فسخر لتحقيق ذلك كسائل ملتوية ٙبمل شعار  ،أسهل طريق إُف ٙبقيق ذلك ىو تفكيك مقومات األسر
ك عقد مؤٛبرات على مر العصور متدرجا إُف ٨بههاتو ا٣ببيثة. كإف مؤٛبرم السكاف بالقاىرة  ،ية كالثقافةا٢بر 

 كقد أشار إُف ذلك الشيخ   ،كمؤٛبر ا٤برأة يف بكْب ألخهرىا حٌب اآلف

 ،ُف بكْب كمن خلفو ا١بماج  ا٣باكيةإٙبرؾ الركب اليهودم  ،كبعد أف فشلت ا٤بؤامرة يف القاىرة"      
كأرسل عدد من الببلد  ،سه  لتلهف من حرارة ا٢بقد الذل مؤل قلؤّ ك كأعبلـ األم  ا٤بتحدة ترفرؼ فوؽ رؤ 

كىف بكْب ظهرت  اإلسبلمية كفودا تشارؾ يف مؤٛبر بكْب يف ٧باكلة ٤بنع ىذا الدمار أك التخفيف من آثاره.
 ،على تدمّب أخبلؽ العاَف بأسرهكفيها إ٢باح اليهود  ،التهبيقات العملية لربكتوكوالت حكماء صهيوف

  (ِ)كاستخداـ ا٤برأة مهية إلفساد البشر.

كسيتناكؿ  ،كآلة لتحهي  مقومات األمة اإلسبلمية-باس  ا٢برية كالتنمية كا٤بساكاة-كىكذا استخدمت ا٤برأمة 
 كذلك يف ا٤بهلبْب اآلتيْب: ،الباحث أثر ا٤بؤٛبرين على مقصد النسل

 ف بالقاىرة.ا٤بهلب األكؿ: مؤٛبر السكا

 بكْب. ا٤برأة يف ا٤بهلب الثاين: مؤٛبر
                                                           

 .ُّٔ-ُِٔ(  سورة األنعاـ، اآلية:ُ)
 بتصرف. 11-8الشوادفي، صفوت. اليهود نشأة وتاريخا. دار التقوى للنشر والتوزيع. ص: (6)
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 المطلب األوؿ: مؤتمر السكاف بالقاىرة.

استضافت القاىرة أكرب مؤٛبر يت  انعقاده على ا٤بستويْب ا٢بكومي كالدكِف حوؿ   ،ُْٗٗيف سبتمرب 
ة لؤلم  كا٤بنظمات كالوكاالت ا٤بتخصص ،مشارؾ ٲبثلوف ا٢بكومات َََ،ُُٕبضور  ،السكاف كالتنمية

كقد شارؾ يف ا٤بفاكضات  ككسائل اإلعبلـ. ،كا٤بنظمات غّب ا٢بكومية ،كا٤بنظمات ا٢بكومية الدكلية ،ا٤بتحدة
٦باؿ السكاف كالتنمية على مدل  لربنامج عمل ا٤بؤٛبر يف دكلة لوضع اللمسات األخّبة َُٖأكثر من 

 (ُ) .العشرين سنة ا٤بقبلة

 ،تباين كجهات نظر العلماء كا٤بفكرين كى  يتناكلوف القضية السكانية ،دك٩با ينبغي معرفتو يف ىذا الصد     
 ،ـ ببلغرادُٓٔٗ ،ـ بركمآُْٗكألٮبيتها مت تنظي  ٟبس مؤٛبرات عا٤بية يف أقل من نصف قرف؛ يف عاـ 

ـ بالقاىرة. كىذا األخّب ناؿ اٮبتاـ العلماء ُْٗٗكأخّبا يف عاـ  ،ـ ٗبكسيكوُْٖٗ ،ـ ببوخارستُْٕٗ
خصوصا  ،كذلك الشتمالو على قضايا خهّبة َف تكن قد نوقشت يف ا٤بؤٛبرات السابقة لو ،من سابقيوأكثر 

 ما يتعلق ٕبرية اإلجهاض كوسيلة لتحديد النسل.

فجاءت ىذه ا٤بؤٛبرات منفرة  ،لقد مت إٮباؿ كل ما يتعلق باألسرة السوية ك دكرىا يف البناء االجتماعي      
تماد أ٭باط جديدة من األسر. ك٩با ذكر الدكتور فؤاد من تقرير ا٤بؤٛبر الدكِف للسكاف مع اع ،من الزكاج ا٤ببكر

 ـ ما يلي:ُْٗٗكالتنمية ا٤بنعقد يف القاىرة عاـ 

كالدع   مايةكمن حقها ا٢بصوؿ على ا٢ب ،مث ينبغي تعزيزىا كمن ،"األسرة ىي كحدة آّتمع األساسية - 
 كاالجتماعية". ،كالسياسية ،تبعا الختبلؼ النظ  الثقافيةالشاملْب. كتوجد أشكاؿ ٨بتلفة لؤلسرة 

كتأخذ يف االعتبار تعدد  ،كتسه  يف استقرارىا ،"كضع سياسات كقوانْب تقدـ دعما أفضل لؤلسرة- 
 أشكا٥با."

                                                           
(1)http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx 

http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/64c7e0f9-76e3-4bf9-a8fe-49a3f64ed1ad/ICPD_MDGs_AR.aspx.aspx
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كأف ٘برم الدراسات بصدد تكوين  ،"ينبغي للحكومات أف تقي  كتهور اآلليات الكفيلة بتوثيق التغيّبات- 
كاألسر ذات الوالد  ،ال سيما بشأف شيوع األسر ا٤بعيشية ذات الشخص الواحد - ،ىيكلهااألسرة ك 

 (ُ)كاألسر ا٤بتعددة األجياؿ". ،الواحد

كاإلجهاض كا٢بقوؽ اإل٪بابية   ،كقد تهرؽ ىذا ا٤بؤٛبر لقضايا ذات طابع أيديولوجي ا٤بتنازع فيها       
 ا يلي:كاٚبذ خهوات عملية ملخصها م ،كالصحة اإل٪بابية

 تلك ا٢بقوؽ كتهبيقها على   ايةضركرة أف تضمن ا٢بكومات ٤بواطنيها ٩بارسة حقوؽ اإلنساف األساسية كٞب
 كل جوانب تقدًن ا٣بدمات الصحية.

 يشتمل على عنصر تنظي  األسرة... ،ضركرة اتباع أسلوب مدمج ٘باه الصحة اإل٪بابية 
 حٌب يتمكنوا من إدارة حياهت  ا١بنسية ،كا٣بدمات إدراؾ حقوؽ كاحتياجات ا٤براىقْب إُف تلقي ا٤بعلومات

 كذلك حٌب يتمتعوا ٕبياة تتس  بالصحة كاإل٪باز. ،كاإل٪بابية بأسلوب مسئوؿ ك قائ  على ا٤بعرفة
 كخصوصا األسر الٍب تفتقد أحد الوالدين ،كالدع  لكل أشكاؿ األسرة مايةضركرة توفّب ا٢بكومات للح، 

 (ِ)كاألسر الٍب تعو٥با امرأة.

أنو تدمّب للقي  ككحيث اعترب ا٤بؤٛبر  ،فقد أدت ىذه القضايا إُف استثارة القول اافظة ضد ا٤بؤٛبر      
ككصل األمر إُف توجيو اهتامات شديدة للمؤٛبر من قبل رجاؿ  ،الدينية ا٤بنظمة لؤلسرة ك للعبلقة بْب ا١بنسْب

وما عنيفا باعتبار أف مشركع التوصيات شنت جبهة علماء األزىر ىج ،الصعيد اإلسبلمي كعلىالدين...
العبلقات خارج  ،الشذكذ ا١بنسي مايةككصفت ا٤بؤٛبر  بأنو يهدؼ ٢ب ،يناقض مقومات األسرة اإلسبلمية

 (ّ)كاإلجهاض. ،كاإلباحية ،إطار الزكاج

                                                           

 .ّٕٔعبد الكرًن، فؤاد.. ا٤برجع السابق، ص:   (ُ)
لقاىرة: مركز القاىرة لدراسات حقوؽ .)ادور المنظمات األىلية في مؤتمرات األمم المتحدة يد على يد:مصهفى، يسرل.   (ِ)

 بتصرؼ يسّب. ْٓ-ْْـ(،ص:ََِّاإلنساف،
 .ْٔ(  مصهفى، يسرم.ا٤برجع السابق، ص:ّ)
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 فقد كرد يف الدراسة االستقصائية العا٤بية ،من أجل ذلك كاجهت خهط ا٤بؤٛبر ٙبديات من جهات متعددة
 ـ ما يلي:َُِٓـ من مؤٛبر القاىرة إُف ََِٔ

كٖباصة فيما  ،"يواجو الرب٤بانيوف معوقات كبّبة يف الَبكيج ١بدكؿ أعماؿ ا٤بؤٛبر الدكِف للسكاف كالتنمية       
كفّبكس نقص ا٤بناعة البشرية/  ،يتعلق بقضايا ٲبكن أف تكوف مثار خبلؼ من قبيل الصحة كا٢بقوؽ اإل٪بابية

ا٤بعارضة من جانب ا١بماعات الدينية  ساكاة بْب ا١بنسْب. كتتضمن ا٤بعوقات ا٤بذكورة ما يلي:كا٤ب ،اإليدز
  (ُ) كعدـ االىتماـ من جانب ا١بمهور كالرب٤باف؛ كانعداـ اإلرادة السياسية..." ،كالثقافية

ليط أفكارى  يف كىذا يعِب أهن  ال يتمكنوف من تس ،كىكذا ينظركف إُف الدين كعائق إل٪باز ٨بههاهت       
 ٦بمتمع ٧بافظ اٚبذ الدين ميزانا لكل ما يرد إليه .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـ، الهريق إُف النجاح. تقرير حوؿ التقدـ الذم أحرزه َُِٓـ من مؤٛبر القاىرة إُف ََِٔالدراسة االستقصائية العا٤بية لعاـ   (ُ) 
عمل ا٤بؤٛبر الدكِف للسكاف كالتنمية. )ا٤بؤٛبر الدكِف  للرب٤بانيْب ا٤بعِب بتنفيذ برنامج عمل ا٤بؤٛبر الدكِف للسكاف الرب٤بانيوف يف تنفيذ برنامج 

 .ّّص: ISBN#978-0-89714-860-3صندكؽ األم  ا٤بتحدة للسكاف.  (،ICPI/ICPDكالتنمية 
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 المطلب الثاني: مؤتمر المرأة في بكين. 

عداءىا لؤلسرة ا٤بثالية ا٤ببنية  فيما قامت بو القول الغربية فيو من تصريح إف أٮبية دراسة ىذا ا٤بؤٛبر تكمن
ىذه ا٤بؤٛبرات ىي ا١بسر الذم عربت ك  ،ا كللمجتمع قيمودينية ٙبافظ لؤلسرة ٭بط حياهتضوابط على قواعد 

كدع  كل أنواع  ،كالٍب هتدؼ إُف تغيّب مسار آّتمعات اافظة ،عليو مفاىي  أل٭باط جديدة لؤلسرة
 ذلك حقا من حقوؽ اإلنساف الٍب ٯبب صوهنا. دَّ كعي  ،اال٫برافات يف ا٤بمارسات ا١بنسية

هتدؼ إُف إحداث تغيّبات  ،كْب إال إرىاصات كتوطئة السَباتيجيات غربيةفما ا٤بؤٛبرات السابقة ٤بؤٛبر ب 
علما بأنو ال يػيٍنكىر ما جذرية يف الضوابط الشرعية ا٢باكمة للقضايا األسرية يف النظاـ التشريعي اإلسبلمي.

ؤٛبرات كر فعَّاؿ يف تركيج رسائل ا٤بد من-أجنبياالٍب تتلقى ٛبويبل -ا٤بنظمات األىلية ك  لبعض الشخصيات
 الداعمة لقضية حرية ا٤برأة كا٤بساكاة كنشر الثقافة ا١بنسية. كىذا ما يوضحو الباحث يف الفركع التالية:

 ،الفرع األكؿ: مصلهح ا١بندرة كالصحة اإل٪بابية

 ،ا٤بفرع الثاين: ا٢بقوؽ اإل٪بابية

 ،الفرع الثالث: حقوؽ الشركاء

 أما الفرع الرابع: ا١بنس اآلمن.
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 ألوؿ: مصلطح الجندرة والصحة اإلنجابية.الفرع ا

مع الَبكيز على آثارٮبا على مقصد  ،يهدؼ الباحث إُف كشف مفهـو  مصهلح ا١بندر كالصحة اإل٪بابية
أشهرىا:  ،حفظ النسل كضركرة من ضركريات ا٢بياة. كلقد عقدت مؤٛبرات متوالية تدافع عن حرية ا٤برأة

كفيو مت ٙبديد مصهلحات جديدة ٥با صلة  ،ئقة  ٕبرية ا٤برأةفا نايةـ. الذم أكُف عُٓٗٗمؤٛبر بكْب 
ٙبت  حقوؽ اإلنساف. مع  ،كالشذكذ ا١بنسي كا١بندرة  ،جت كثائقو  حرية تغيّب ا٥بوية ا١بنسيةرً دٍ ٕبريتها. كأي 

بعض  مهالبة ٝبيع البلداف باعتماد ىذه الواثائق. كلعل سوء معاملة ا٤برأة كسلبها ا٢برية ا٤بخولة ٥با شرعيا يف
األمر الذم  ،ساى  إُف حد كبّب يف ركاج ك قبوؿ مثل ىذه األفكار يف أكساط نسائنا ،البلداف اإلسبلمية

بل كعزؼ البعض عن الزكاج حٌب قل  ،أدل إُف انتشار الشذكذ ا١بنسي كالدعارة كاإلجهاض غّب القانوين
 النسل الشرعي. 

 كا٢بديث عن ىذا ا٤بهلب يأيت يف النقاط اآلتية: 

 

 ال: تعريف  الجندر والصحة األنجابية.أو 

كىو بديل  ،( اإل٪بليزية كالٍب تعِب "النوع"genderمصهلح "ا١بندر" عند ا٢بقوقيْب فمأخوذ من كلمة: )
يهدؼ إُف ٛبرير ما أ٠بتو  ،( الٍب تشّب إُف الذكر كاألنثى. كىذا التحريف يف اللغة كا٤بفهـوsexعن كلمة )

نوع ا١بنسي" أك "ا٤بثلية ا١بنسية" الذم يعِب االتصاؿ ا١بنسي بْب رجلْب مؤٛبرات األم  ا٤بتحدة " الت
ْب رجل كامرأة )االتصاؿ الفهرم(. ذلك كبأ ،ْب امرأتْب )السحاؽ(كبأ ،)كيسمى االتصاؿ ا٤بثلي( كىو اللواط

  (ُ)" ال تشمل ىذه ا٤بعاين كلها.sexأف كلمة "

ارؽ بْب الذكر كاألنثى سواء كانت تلك الفوارؽ فمصهلح ا١بندر يسعى جاىدا إُف إلغاء الفو        
 تقوؿ نواؿ السعداكم: ،مع اعتداد ذلك حضارة ك تقدما ،"بيولوجية" أـ "طبيعية"

                                                           

ـ(، ص: ََِْ-ىػُِْٓ)٦بلة البياف:    ُ، ط لتغريرالمرأة المسلمة بين موضات التغيير و موجات ا عبد الكرًن، فؤاد.  (ُ) 
ْٕ-ٕٓ 
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كيلعب  ،البظر يقابل عضو الرجل ،كمن الناحية البيولوجية كالتشرٰبية أيضا فإف جس  اإلنساف مزدكج ا١بنس
ك ٲبكن أف  ،. إف ثدم الرجل حساس للجنس كثدم ا٤برأةيف ا١بنس دكرا مشأّا ك ٲبتلئ بالدـ ك ينتصب

يكرب حجمو ٕبقن ا٥برمونات ا٤بناسبة. ٗبعُب آخر إف التكوين التشرٰبي كالبيولوجي لئلنساف ال يضع فركقا  
 .َ/َ ََُثى كإنأ َ/َ ََُكإنو ليس ىناؾ من ىو ذكر ،كبّبة بْب ا١بنسْب

أف تنقس  الوظائف داخل األسرة األبوية كخارجها إُف  لكن آّتمع ىو الذم يضع الفركؽ من أجل       
   (ُ)كظائف ذكرية ك ككظائف أنثوية.

كىذه فكرة يرفضها العقبلء قبل أف يتفق الفقهاء على رفضها. كلكي تستقي  ا٢بياة على ىذه األرض  
كظائف كتتحقق ا٣ببلفة فإف ا قد ميز كبل من ا١بنسْب عن اآلخر بفركؽ كخصائص لينيط بكل جنس 

كأدكارا تتناسب مع خصائصو التكوينية. كتتمحور الفركؽ بْب الرجل كا٤برأة يف النواحي النفسية كا١بسدية  
 ،علما بأف إثبات الفوارؽ بْب ا١بنسْب ال يعِب أبدا تقليل شأف جنس أك تفضيل جنس على آخر (ِ)كالعقلية.

 (ّ).﴾كىاللَّوي خىلىقىكيٍ  كىمىا تػىٍعمىليوفى  ﴿ ،فهو أعل  بنا منا ،فا تعاُف أناط بكل ما يبلئ  بنيتو
 

فيقصد ّٔا: حالة السبلمة الكاملة بدنيا ك عقليا كاجتماعيا يف ٝبيع األمور ا٤بتعلقة  أما الصحة اإلنجابية
كما تعِب الصحة كليست ٦برد السبلمة من ا٤برض أك اإلعاقة.   ،با١بهاز التناسلي ككظائفو ك عملياتو

 ا٢برية كاألماف للراغبْب يف ٩بارسة ا١بنس كإباحة اإلجهاض من ٞبل غّب مرغوب فيو.اإل٪بابية: إتاحة 
كلقد كردت أحاديث تبيح  ،بصحة األـ كجنينها أمر أقرتو الشريعة اإلسبلمية نايةفالصحة اإل٪بابية ٗبعُب الع

كاإل٪باب تعبا غّب ككوف الزكجة مريضة يتعبها ا٢بمل   ،كذكر الفقهاء كجوه تهبيقاهتا يف مصنفاهت  ،العزؿ
عد النفخ أيضا يف حالة كوف بقاء ا٢بمل كب ،كما أجازكا إسقاط ا٢بمل للضركرة قبل نفخ الركح  ،متحمل

                                                           

ـ(،  َُٗٗ)بّبكت: مؤسسة العربية للدراسات النشر، ِ، طدراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربيالسعداكم، نواؿ.   (ُ) 
 ِْٔص:

ـ. مكتبة ا٤بلك فهد ُٗٗٗ-ىػ َُِْـ(: ُٗٗٗ-ىػَُِْ)مكتبة ا٤بلك فهد الوطنية،  ُ، ط نساؤنا إلى أين( خالد ا١بريسي، ِ) 
 .ّٖالوطنية. ص: 

 .ٔٗ(  سورة الصافات، اآلية: ّ) 
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مؤديا إُف ىبلؾ ا٤برأة كال منقذ ٥با من ا٣بهر سول إسقاطو. كلكن مفهـو الصحة اإل٪بابية بعيد عن مقاصد 
 ،ْب تفسّبات غريبة حوؿ مفهـو الصحة اإل٪بابيةفهي أفكار نسجت ٖبيوط من ا٥بول. كللعلماني ،الشريعة

 من ذلك قوؿ قوؿ الدكتورة نواؿ السعداكم:
كىذا شيء  ،إف األـ كحدىا ىي صاحبة ا٢بق األكؿ كاألخّب يف تقرير بقاء ا١بنْب يف جسدىا أك إسقاطو 

ـ بامتبلؾ ىذا طبيعي ألف ا١بنْب قبل أف يولد ليس إال جزءا من جسد األـ. كليس ىناؾ من ىو أحق من األ
فهذا أكؿ حقوؽ  ،كا٤بفركض أف ٛبتلك جسدىا ألهنا إنساف ،ا٢بق. كا٤بفركض أف كل إنساف ٲبتلك جسده

   (ُ)اإلنساف.
بعد إمعاف النظر يف تعريف كل من ا١بندر كالصحة اإل٪بابية يلمس التشابو بينهما من ناحية أف يف         

خاصة  ،مع ٙبريرىا من كل ما يعرقل تلك التهلعات،هلعاهتاكل دعوة ا٤برأة إُف رس  ٦برل حياهتا كفق ت
فهذه ا٤بصهلحات إ٭با أفرزىا الفكر األكركيب اارب  للدين كما يدعو إليو (ِ)الضوابط كالتنظيمات الدينية.

 من القي .  

 ثانيا: المرأة المسلمة في مواجهة  الجندرة والصحة اإلنجابية:

فل  تعد  ،بل ىي أعظ  ٩با كاجهتها يف ا٤باضي ،ىن تواجهها ٙبديات ٨بتلفةإف ا٤برأة ا٤بسلمة يف الزمن الرا
 ،قضية ا٢بجاب كمشاركة الرجاؿ يف ميادين العمل كتوِف ا٤بناصب من أكلويات التغريبيْب يف ٞبلته  ا١بديدة

فركجوا ٥با  ،يةبل يريدكف منها أف تكوف حرة يف تلبية رغباهتا ا١بنسية بعيدا عن ٝبيع القيود االجتماعية كالدين
فكاف ذلك سببا يف تفكك  اإلباحية ٔبميع صورىا كقننوا قوانْب تدافع عن حقها يف ٩بارسة كل ما تشتهيو.

 وإفكسر كثرة ا١برائ  يف آّتمع ى ،حٌب قالت الدكتورة أيربين: إف سبب األزمات العائلية يف أمريكا ،األسر
خل كا٬بفض مستول األخبلؽ... إف التجارب أثبتت أف فزاد الد ،الزكجة تركت بيتها لتضاعف دخل األسرة

 كيف (ّ)عودة ا٤برأة إُف ا٢برًن ىي الهريقة الوحيدة إلنقاذ ا١بيل ا١بديد من التدىور الذم يسّب فيو.
                                                           

 .ُُٗالسعداكم، نواؿ. ا٤برجع السابق.ص:  (ُ) 
، ) القاىرة: مركز الرسالة للدراسات كالبحوث اإلنسانية، المصطلحات الوافدة وأثرىا على الهوية اإلسالمية( أنظر: ا٥بيث  زعفاف، ِ) 

 .ٕٓص:  ـ(،ََِٗ-ىػ َُّْ
 .ّٓ-ّْ، الشيخ ناصر العمر، ص: فتياتنا بين التغريب والعفاؼ  (ّ) 
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فقد تبْب أنو خبلؿ  ،سكوتبلندة انزعجت السلهات التعليمية بسبب موجة الزكاج الٍب تعصف با٤بدرسات
العاـ الدراسي تركت ألف منهن الوظيفة  ايةكيف هن ،سة يف سكوتبلندةمدر  ُّٔٓـ عينت َُٔٗعاـ 

 (ُ)للزكاج. كقالت السلهات أف الزكاج يهدد النظاـ ا٤بدرسي".

ذلك الرجل ٯبب عليهما التعامل مع األفكار كالتيارات الوافدة بنوع من التحفظ ككفا٤برأة ا٤بسلمة       
بل نغربل  ،كذلك رفض كل جديد مذمـو أيضا  ،للماضى أمرا مذموما كحْب يػيعىدُّ التقليد األعمى ،كالعقبلنية

 األمور لنأخذ ما يفيدنا.

فقد أكرمها  ،فا الذم خلقها ما كاف ليظلمها حقها ،كلتحذر ا٤برأة من دعاكل التحرير فإهنا مزيفة       
 نتا ك زكجة يقوؿ ٧بمد بن حامد بن الناصر:كبكشرفها أما ك أختا 

أك  ،كالٍب جعلتها سلعة يتاجر ّٔا ،ٙبسدىا عليها ا٤برأة عند األم  األخرل ،ا٤برأة يف اإلسبلـ مكانة"       
كخركج  ،كقد بدأ عقبلء الغرب يدركوف آثار اال٫براؼ ،لعبة تعرض ٤بن ىب ك دب بعيدا عن ا٢بياء كالفضيلة

نسمع شكاكل مريرة من النساء كتكسب قوهتا بعرؽ جبينها. بل بدأنا  ،ا٤برأة سافرة ٚبتلط بالرجاؿ األجانب
من  ،صارىاكإنو بعض من يسموف أنفسه  دعاة ٙبرير ا٤برأة ومنيشك كماالغربيات بسبب كاقعهن ا٤برير. 

عليه  أف ينادكا بإنصافها شرعا ليس  ،بل ىو جاىلية جديدة ،مظاَف ك ىض  ٢بقوقها فهو ليس من اإلسبلـ
 (ِ)."إال

 ،إذ ٘بنبها أمر شبو مستحيل ،ربلة تلك ا٢بضارة الوافدةكغة كيفة تنقية إال أف الصعوبة تكمن يف معرف       
 ،فل  يبق إال أف ٪بيد االنتقاء كاالختيار. خصوصا أهنا مشوبة بعناصر عقدية تارة ك حينا بعناصر اجتماعية

 ا الشيخ ٧بمد علي بن مصهفى الهنهاكل يبْب لنا ا٤بخرج من مثل ىذا ٤بأزؽ:كىذ
فنَبكو كلو إذ ال ٲبكن أف ٯبتمع  ،العقائدم فبل حاجة لنا بو سواء كاف صرٰبا أك مغهى فأما العنصر"      

 ،بشرط أال تنسينا الصنعة حكمة الصانع ،يف قلب عقيدتاف.. كما يتصل بالعقل كالعل  التجرييب فنأخذه كلو
                                                           

 .ّْٓص : ، العلمانية نشأتها و تطورىا وأثرىا في الحياة اإلسالمية المعاصر( ُ) 
لكوثر، . )الرياض: مكتبة االمدرسة العصرانية في نزعتها المادية: تعطيل للنصوص و فتنة بالتغريب( الناصر، ٧بمد بن حامد. ِ)

 .ُّٕص:     ُـ  ( طََِْىػ ُِْٓ
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د سائر القوانْب ألف قوانينو ىي األصل الذم منو تستم ،فنتذكر كاضع قوانينها كنذكر بو يف كل مناسبة
ا٤بنسوبة إُف العلماء.. كليست قوانْب أرمشيدس كال فوازبيو ك نيوتن سول كشف ٤با أذف ا بكشفو من سننو 

فل  يوجدكا مفقودا كلكنه  اكتشفوا موجودا.. كال ننسى أثناء ذلك جهود علمائنا يف التمهيد ٥بذه  ،الكونية
ما كاف منها متصبل بصدؽ ا٤بعاملة كالوفاء بالوعد كتنظي  ف ،الكشوؼ.. مث يأيت عنصر العادات كاالجتماع

 (ُ)أخذنا بو ال تقليدا بل عمبل بأكامر ديننا الذم يلزمنا بكل أسباب ا٣بّب. ،ا٤بدف كما إُف ذلك
 منها: ،ك٥بذه الدعوة  أ٠باء ٨بتلفة بنية متفقة من حيث ا٤بعُب 
كحقيقة ىذه الكلمة اال٫ببلؿ بكل ما  ،كإخراجها منو ،سبلـٙبرير ا٤برأة. ك٤براد بتحرير ا٤برأة: ٙبريرىا من اإل -

 تعِب كلمة اال٫ببلؿ.
 أكركبيات. غربيات ك ،النهضة با٤برأة. كا٤براد بالنهضة با٤برأة: أف تلحق بالكافرات -
 تهوير ا٤برأة. كا٤براد منو: جعلها قابلة للفساد كاإلفساد يف كل ٦باالت ا٢بياة. -
فهذه ا٢بقوؽ ّٔذا االعتبار أتت من قبل الكفرة  ،ٕبقوقها: أف تنهلق كراء كل رذيلة حقوؽ ا٤برأة. كا٤براد -

 فبل صلة ٥با باإلسبلـ. ،ا٤بلحدين
أما من سرب غورىا فبل ينخدع  ،كللجندريْب أ٠باء كألقاب من ٯبهل مضامينها يقف أماـ ركنق ٝبا٥با منبهرا 
 كمنها: ،ذلك ألنو إذا عرؼ السبب بهل العجب ،ّٔا
 رجاؿ األصبلح -
 رجاؿ الفكر -
 رجاؿ ا٢برية -
 رجاؿ التقدـ كا٢بضارة -
 رجاؿ النور -
  (ِ)ك ا٤بعتدلوف. ،٦بددكف لئلسبلـ:كا٢بق أهن  ىادموف لئلسبلـ -
 

                                                           

 .ِِِ/ّ.  ْـ(، طُِٗٗ. ) الرياض:دار الشواؼ للنشر كالتوزيع، علماء و مفكروف عرفتهم(  آّذكب، ٧بمد. ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ِٓ-ُٓـ(، ص: ََُِ-ىػ ُِِْ) ُ، طالؤامرة على المرأة المسلمة( اإلماـ، ٧بمد عبد ا، ِ)
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 ثالثا: مضامين الجندرة والصحة اإلنجابية.
ؼ ا٤بقبوؿ من فمعرفة دالالت ا٤بصهحات أمر ضركرم حٌب نعر  ،ما كل لفظ براؽ ٰبمل معُب مقبوال شرعا

فتحت  ٘باكز القشور  ،ا٤بصهلحات الوافدة ٥با أثرىا على ىوية ا٤بسل  وإفكاألمر ا٤بتفق عليو ى ،ا٤برفوض
فبل يغررؾ "إذ ا٢بك  على الشيء فرع تصوره.  ،لنصل إُف لب تلك الكلمات حٌب نتصورىا مث ٫بك  عليها
كالثقافة  ،التجديد كالتقدـ ،األصالة كا٤بعاصرة ،ًنزخرؼ األلفاظ الوسيمة ا٤بتؤللئة مثل قو٥ب : ا١بديد كالقد

فإ٭با ىي ألفاظ ٥با رنْب كفتنة كلكنها مليئة بكل كى  كإيهاـ   ،كالتخلف كالتحضر،كا٢بضارة العا٤بية ،العا٤بية 
)أم طينتو  كتستنزؿ العقل حٌب يرته  يف ردغة ا٣بباؿ ،توغل بنا يف طريق ا٤بهالك ،كزىو فارغ ٩بيت فاتك

 (ُ)(".اللزجة

فه  َف يقتنعوا  ،كنظرة ا١بندريْب إُف التدابّب الشرعية يف تههّب آّتمعات ىي نظرة يشؤّا ريب كهتمة       
بل كانوا يعتربكهنا كبتا للحرية كإىدارا  ،بأف ا٢بدكد الشرعية كضعت من أجل مصلحة الفرد كا١بماعة

 تقوؿ إحداىن يف معرض ذكرىا ٢بد الزنا: ،لئلنسانية

 ،كقد ظهر اإلسبلـ أيضا يف ٦بتمع أبوم قائ  على ا٤بلكية الفردية كنظاـ الهبقات كاألسياد كالعبيد"       
كا٢باك  كا٣بليفة كاإلماـ كالواِف كالقاضي كالشاىد كىي   ،فأصبحت السلهة يف اإلسبلـ للرجل رأس األسرة

لكن إباحة ...يف مسألة الزنا كلها مناصب ٚبص الرجل كحده. ككرث اإلسبلـ عن اليهودية العقاب بالرج 
تعدد الزكجات للرجل يف اإلسبلـ ك إباحة تعدد العبلقات ا١بنسية مع ا١بوارم اإلماء من ملك اليمْب 

ىذا َف تكن قوانْب الزنا إال من أجل عقاب النساء  كعلىجعلت الرجاؿ ا٤بسلمْب يف غّب حاجة إُف الزنا...
من األجراء كالعبيد الذين يعجزكف عن الزكاج ك دفع ا٤بهر ككذلك أيضا عقاب الرجاؿ الفقراء ...كحدىن

   (ِ).... للعركس أك يعجزكف عن تغيّب زكجاهت  كاقتناء عدد من الزكجات

كما يتهموف الشريعة    ،فأنصار ىذا التيار يريدكف أف يسمح للمرأة أف تعدد األزكاج كما ٠بح للرجل      
حيث إف الشريعة ٠بحت لو بالتعدد  ،من الوقوع يف حظّبة الزنا ك حصانة للرجاؿ ايةبالتحايل يف إضفاء ٞب

                                                           

 .َٖنقبل من رسالة يف الهريق إُف ثقافتنا، مود شاكر، ص:   ِْ، ص:وأثره على الهوية اإلسالميةالمصطلحات الوافدة ( ُ) 
 .ِٕٗالسعداكم، نواؿ. مرجع سابق، ص: (ِ) 
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بينما ا٤برأة ألزمت  ،عبلقة مع من ال ٙبل لو يةأاألمر الذم ٯبعلو ال يفكر يف  ،كالتسرم ليشبع غريزتو ا١بنسية
كبالتاِف تضهر رٗبا إُف إجراء عبلقة جنسية مع رجل آخر ألف  ،على أف ٙببس نفسها كتكتفي بزكج كاحد

كلو أبيح ٥با تعدد األزكاج ٤با ١بأت إُف السفاح ك لنجت من الرج . ىكذا بكل  ،زكج ال يشبعها جنسياال
كلكن كما قاؿ تعاُف:  ،مع أهن  يدركوف جيدا صبلحية أحكاـ ا لكل زماف ك مكاف ،سذاجة يفكر ىؤالء

    (ُ).﴾كجهدكا ّٔا كاستيقنتها أنفسه  ظلما كعلوا  فانظر كيف كاف عاقبة ا٤بفسدين﴿

 أف مفهـو ا١بندر رغ  ما ٰباكلوف أف ٯبعلوه غامضان حوؿ ترٝبتو ىو كسيلة"كأكضحت د. نورة خالد السعد 
كأنو ﴿لقولو تعاُف:  إللغاء الفركؽ البيولوجية كرفض االختبلؼ بْب الذكر كاألنثى رغ  أف ىذا ىو األصل

ستخدـ ىذا ا٤بفهـو أداة يف تقارير مؤٛبرات األم  أيضان ي ،(ِ) ﴾خلق الزكجْب الذكر كاألنثى من نهفة إذا ٛبُب
 دكرىا يف التنمية كلكن أيضان لفرض فكرة حق اإلنساف يف تغيّب ىويتو كاألدكار ا٤بتحدة للمرأة ليس لتحسْب

ا٤بثليْب كتكوين  ا٤بَبتبة عليها كاالعَباؼ بالشذكذ ا١بنسي كفتح الباب على إدراج حقوؽ الشواذ من زكاج
 Non Stereotyped عليها مسمى ة( كما يقولوف أم ا٢بصوؿ على أبناء بالتبِب يهلقوفأسر )غّب ٭بهي

Families  لبنة بناء آّتمع السلي  ا٤بَبابط. ٩با يؤدم إُف إضعاؼ األسر الشرعية الٍب ىي(ّ)  

 ككذل ،أضف إُف كل ذلك أف البعض باس  ا١بندرة سعوا إُف تغيّب جنسه  من ذكر إُف أنثى كالعكس     
كاستئصاؿ  ،كتكبّب الثديْب يف ا٢بالة األكُف ،مث يقـو األطباء ببناء مهبل ،"باستئصاؿ عضو الرجل كخصيتيو

  (ْ)كبناء عضو الرجل يف ا٢بالة الثانية". ،كإلغاء القناة التناسلية األنثوية ،الثديْب

ا )ًإٍف يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ًإالَّ ًإنى  ﴿كىذا أمر ٧بـر شرعا لقولو تعاُف:  لىعىنىوي  (ُُٕاثنا كىًإٍف يىٍدعيوفى ًإالَّ شىٍيهىاننا مىرًيدن
ذىفَّ ًمٍن ًعبىاًدؾى نىًصيبنا مىٍفريكضنا ) ىٚبًَّ ىميرىنػَّهيٍ  فػىلىييبىتّْكينَّ آىذىافى اأٍلىنٍػعىاـً ُُٖاللَّوي كىقىاؿى ألى يمىنػّْيػىنػَّهيٍ  كىآلى يًضلَّنػَّهيٍ  كىألى ( كىألى

                                                           

  
 .ْٔ-ْٓ( سورة النج ، اآلية: ِ) 

(3)http://www.alriyadh.com/iphone/article/118909/؟&page=2 browsed 31/12/12. 

 .ٕـ(، ص: ََِٓىػُِْٔ. )ا٤بكتبة اإللكَبكنية، الجندر –النوع االجتماعي كينظر أيضا: أبو رموز، سيما عدناف.  
 ُٗٗ(، ص:ـُْٗٗ-ىػ ُُْٓ) جدة: مكتبة الصحابة،  ِ، ط أحكاـ الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليهاالشنقيهي،   (ْ)

 بتصرؼ.

http://www.alriyadh.com/iphone/article/118909/?&page=2
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ىميرىنػَّهيٍ  فػىلىيػي  ( يىًعديىيٍ  ُُٗغىيػّْريفَّ خىٍلقى اللًَّو كىمىٍن يػىتًَّخًذ الشٍَّيهىافى كىلًيِّا ًمٍن ديكًف اللًَّو فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننا )كىآلى
كحديث ابن عباس "لعن رسوؿ ا صلى ا٤بتشبهْب  (ُ).﴾( َُِكىٲبيىنّْيًهٍ  كىمىا يىًعديىي ي الشٍَّيهىافي ًإالَّ غيريكرنا )

 (ِ)كا٤بتشبهات من النساء بالرجاؿ".  ،الرجاؿ بالنساءمن 
 ،فراحوا ينتقدكف شرعو تعاُف باس  حرية التعبّب عن الرأم ،تعاُف كإمهالو واكىكذا اغَب الناس بعف       

فبل تؤاخذنا الله  ٗبا فعل ،فعملوا أعماال كتكلموا بكبلـ َف يلقوا لو باال يهوم ّٔ  يف النار سبعْب خريفا
  سفهاء منا.ال
 
 رابعا: التحامل على الثوابت باسم الجندرة. 

ففي ا٤بؤٛبر الدكِف النسوم  ،كا١برءة على الدين كثوابتو سيماى  ،التهاكؿ على ا٣بالق دأب دعاة ٙبرير ا٤برأة
ـ يف صنعاء يف مرفق من مرافق جامعة صنعاء يف مقر مركز ُٗٗٗ/ٗ/ُْ-ُِيف  ،ا٤بنعقد يف اليمن
 كذلك يف األمثلة التالية:   ،كظهرت جرأهت  على الثوابت ،أمرى  حى ضي فى  ،ية كالدراسات النسويةالبحوث التهبيق

يػىهىبي ًلمىٍن ﴿ؼ الرجاؿ يف قولو تعاُف: كعر قالت إحدل ا٤بشاركات يف ىذا ا٤بؤٛبر: ٤باذا ربنا نٌكر اإلناث  .ُ
 (ّ).﴾يىشىاءي ًإنىاثنا كىيػىهىبي ًلمىٍن يىشىاءي الذُّكيورى 

فيها انتصار للمرأة كتفضيل بتقدٲبها يف  يةاآلذلك أف  ،ت من قبل جهلها ٗبعاين كبلـ ا تعاُففلقد أتي
يػىهىبي ﴿كذلك أف ا تعاُف قاؿ:  ،قاؿ كاثلة بن األسقع: إف من ٲبن ا٤برأة تبكّبىا باألنثى قبل الذكر  ،الذكر

 (ٓ).فبدأ باإلناث (ْ)﴾ًلمىٍن يىشىاءي ًإنىاثنا كىيػىهىبي ًلمىٍن يىشىاءي الذُّكيورى 
: ضد ا١بندرية ألهنا تكريس (ٔ)﴾الرجاؿ قواموف على النساء﴿كقالت أخرل من ا٤بشاركات يف قولو تعاُف: - 

 لسلهة الرجاؿ.
                                                           

 .َُِ-ُُٕ( سورة النساء، اآلية:ُ)
 .ُٗٓ/ٕ، ٖٖٓٓكتاب اللباس، باب ا٤بتشبهوف بالنساء كا٤بتشبهات بالرجاؿ. رق  ا٢بديث:  صحيح البخارم.  (ِ)

 .ْٗ( سورة الشورل، اآلية: ّ) 
 .ْٗسورة الشورل، اآلية:  (ْ) 
 .َُٓ/ُٖ ا٤برجع السابق.( القرطيب، ٓ) 
 .ّْ، اآلية : ( سورة النساءٔ)
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قامت إحداىن تهالب بتأنيث لفظ ا١ببللة )ا( كىذا كفر فريد من نوعو ما عرفو فرعوف كال غّبه من كفرة  .ِ
 الدنيا.    

يا٤بي ا٤بغريب بإلقاء ٕبث لو يف ا٤بؤٛبر أعده لنشر ا١بندر ٙبت عنواف ) ٫بو قوانْب جديدة قاـ عبد الصمد الد .ّ
 كرد يف ٕبثو: ك٩با٫بو اجتهاد نسائي(  ،لبلجتهاد

 إف النظاـ النسائي ٯبرح النصوص القرآنية الٍب تتعارض مع مبدأ ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب...   -
 الٍب ال تدعو إُف ا٤بساكاة بشكل كاضح أمر غّب مقبوؿ.   إف اجتهاد الفقهاء باالستشهاد ّٔذه النصوص -
  (ُ)كالوقت قد حاف لتأسيس ا٢برية الدينية ليست ىناؾ قيود يف الدين. -
 دعاة التحرير ا٤بزيف الدكتور خالص جبلي الذم قاؿ: كمن .ْ

يعيش  ،الفيلبْبكيف كهوؼ  ،تتدُف أثداء النساء بدكف أف تثّب الفتنة ،عند سكاف اسَباليا األصليْب"       
فبل يصيح كاعظه  أف ىذا ٨بل باألخبلؽ!!. كبا٤بقابل  ،الناس رجاال كنساء مع أطفا٥ب  يف حالة عرم كامل

 ،فإف كشف يد امرأة متلفعة بالسواد من مفرؽ رأسها حٌب أٟبص القدـ يف بعض ا٤بناطق من العاَف العريب
ا٤برأة الٍب ٛبارس ا١بنس يف الغرب . عاَف ا٤برأة!!..يثّب الشهوة عند رجاؿ يعيشوف يف حالة ىلوسة جنسية عن 

 ،أما األنثى يف الشرؽ فينحرىا أخوىا بيده غسبل للعار ،ك لكن الويل ٤بن اغتصبها ،ٕبريتها ليس عليها جناح
  (ِ)."يف شريعة الفحولة أكثر من العدالة

غربو ا٤بفرط إُف أف يدعو إُف كلقد دفعو ت ،فانظر كيف استهاف ىذا الكاتب بأمر ا٢بشمة كالعفاؼ       
إعهاء ا٤برأة ا٤بسلمة حرية ٩بارسة ا١بنس مع عدـ اشَباط كوهنا متزكجة. فهو بذلك يتمُب أف تعيش ا٤بسلمة 

فىًإنػَّهىا الى تػىٍعمىى اأٍلىٍبصىاري كىلىًكٍن تػىٍعمىى ﴿كحينئذ تكوف.  ،على ٭بط حياة الغربيات ا٤بنغمسات يف ارمات
 (ّ) ﴾يف الصُّديكرً  اٍلقيليوبي الًٍَّب 

 
 

                                                           

 بتصرؼ. ِٖٕ-ِٕٔ( اإلماـ ، ٧بمد عبد ا، مرجع سابق،ص: ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ُّٗ-ُّٖ( الناصر، ٧بمد حامد، ا٤برجع السابق،   ص: ِ) 
 .ْٔسورة ا٢بج، اآلية:  (ّ) 
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  خامسا: آثار دعوة الجندرة والصحة اإلنجابية على النسل.
  لظهور أنواع من األمراض الفتاكة الٍب ك أمر يػيعىدُّ السبب األكرب  ،ا١بندرة تعِب الدعوة إُف الشذكذ ا١بنسي

َبفيها ففسقوا فيها فحق كإذا أردنا أف هنلك قرية أمرنا م﴿ ا مصداؽ قولو تعاُف:كىذ ،تأكل األخضر كاليابس
"َف تظهر الفاحشة يف قـو قط حٌب يعلنوا ّٔا  ؿ صلى ا عليو كسل :اقك  (ُ) ﴾عليها القوؿ فدمرناىا تدمّبا

 (ِ) .فشا فيه  الهاعوف كاألكجاع الٍب َف تكن مضت يف أسبلفه "إال 
قي يف قلؤّ  الرعب كال فشا الزنا ا٤بوطأ عن عبد ا بن عباس أنو قاؿ "ما ظهر الغلوؿ يف قـو قط إال أل كيف

يف قـو قط إال كثر فيه  ا٤بوت كال نقص قـو ا٤بكياؿ كا٤بيزاف إال قهع عنه  الرزؽ كال حك  قـو بغّب ا٢بق 
إال فشا فيه  الدـ كال خَب قـو بالعهد إال سلط عليه  العدك." قاؿ أبو عمر: كىذا حديث قد ركيناه 

 (ّ)ل  ال يكوف رأيا أبدا .متصبل عن ابن عباس كمثلو كا أع
إال حصاد ما جنت  ،فل  يكتشفوا ٥با أدكية مقاكمة بعد ،فما ىذه األمراض الٍب كقف األطباء حائرين أمامها

 فهي حقا أمراض َف تكن مضت يف أسبلفنا الذين مضوا. ،كما ربك بظبلـ للعبيد ،أيدينا
        ٥بي من أى  أسباب اال٫بدار يف  ،ابية كا١بندرةإف ا٢برية ا١بنسية ا٤بنهوية يف مصهلح الصحة اإل٪ب

حٌب قاؿ قائل منه : إننا َف  ،معدالت اإل٪باب بسبب العزكؼ عن الزكاج كاإلقباؿ على الشذكذ ا١بنسي
 بل ٫بن الذين هنـز أنفسنا ّٔذا النوع من االنتحار. ،نعد ٫بتاج إُف عدك خارجي يهزمنا

الدٲبقراطية إُف صناعة فحش مقدارىا بليوف دكالر لتكوف كقاؿ كبّب من كرادلته : "ىل ٙبتاج       
دٲبقراطية حقا؟ كىل ٙبتاج إُف معدؿ إجهاض يبلغ عشرات ا٤ببليْب؟" قاؿ الكارديناؿ األسَباِف جورج بل 

ٰبذر فيها الغرب من أف اإلسبلـ قد يكوف ىو البديل إذا ،يف ٧باضرة ألقاىا بالواليات ا٤بتحدة ،الكبلـ ىذا

                                                           

 سورة التوبة، اآلية:   (ُ) 
 سبق ٚبرٯبو ص:  (ِ) 
، ٙبقيق: سعيد أٞبد لتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيداابن عبد الرب، يوسف بن عبد ا بن ٧بمد،   (ّ) 

 .َّْ/ِّـ( ُُٗٗ-ىػ ُُُْأعراب،)
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َف يعدؿ الغرب من دٲبقراطيتو الٍب كصفها بالفارغة كاألنانية. بيد أنو رغ  كجود أصوات معارضة كهذه فقد 
   (ُ)صارت ا٢برية ا١بنسية من أى  ا٢بريات الٍب يتحدث عنها الغرب إف َف تكن أٮبها.

ك ظلت تلك الدعوات امومة تهغى على كل كسائل الثقافة  ،( يزدادكلقد ظل ىذا السعار )ا١بنسي
ك هتيمن على أعراؼ ك تقاليد آّتمع حٌب كصل اهنيار األخبلؽ كاالستهانة بالفضيلة إُف حد أف  ،كاإلعبلـ

أصبح األمريكيوف يعتقدكف أف بقاء البنت عذراء قد يسبب اإلصابة ٗبرض السرطاف. لذلك يتخلصوف من 
   (ِ)ة بسرعة.العذري
فالدكؿ الغربية  ،عاجبل أك آجبل ،ما من دكلة تبث بْب رعاياىا ىذه الفكرة إال كذاقت كباؿ أمرىا       

الثركة  ،فالعزكؼ عن الزكاج مقدمة نتيجتها أف يقل عدد ا٤بواليد ،تعاين من مشاكل كثّبة جراء تلك الدعوات
 فإنو سؤدم حتما إُف كارثة االنقراض. ،و ا٤بساس ّٔال ما من شأنكك ،البشرية أى  مورد من موارد الدكؿ

عن بوادر "كارثة انقراض"  ،كمن ذلك ما كشفتو النتائج األكلية للتعداد األخّب للسكاف يف ركسيا      
ألبناء ا١بنس الركسي يف ىذه الببلد ا٤بَبامية األطراؼ كا٤بتعددة القوميات. النتائج أشارت إُف أف عدد أبناء 

بينما كاف  ،ََُِنسمة مع خريف عاـ  َََِٓٗمليونا ك ٩ُِْبثلي القومية الركسية بلغ ركسيا من 
أم إف تعداد سكاف ركسيا تناقص ٗبقدار  ،نسمة ََُٕٔٔمليونا ك ُْٓيبلغ  ََِِالعدد يف عاـ 

أفادت األرقاـ أيضا بأف تعداد  ،مليونْب كمائٍب ألف خبلؿ السنوات الثماين األخّبة. كمن ناحية أخرل
 ،سنة َٔكيف الوقت نفسو بلغ متوسط أعمارى   ،مبليْب رجل َُالرجاؿ تناقص عن تعداد النساء ٗبقدار 

رصد ا٤براقبوف كالباحثوف يف  ،سنة. على صعيد آخر ِٕيف حْب يرتفع ا٤بتوسط عند النساء إُف 
سوقا رائجة ٗبا ٕبثا عن الكتب الٍب كجدت ٥با  ،تشار ظاىرة تزاح  النساء يف ا٤بكتبات العامةوإنموسك

كاالحتفاظ بو بعيدا عن "متناكؿ" األخريات  ،ٙبتويو من نصائح للمرأة حوؿ كيفية العثور على الزكج ا٤بناسب
من ا٤بنافسات البليت يبذلن قصارل ا١بهد من أجل اختهافو. كقد كشفت النتائج األخّبة أيضا عن قصور 

الٍب رصدهتا الدكلة للتحفيز على إ٪باب أكثر من  سياسات تشجيع النسل كجدكل ا٤بكافآت ا٤بالية كالعينية

                                                           

 .ُِْ-ُِّـ. ص : ََِٕ -ىػ ُِْٕ:  ُالرياض. ط  -مؤٛبر تعظي  حرمات اإلسبلـ، ٦بلة البياف  جعفر شيخ. ( إدريس،ُ) 
 .ِْٓالعلمانية نشأهتا ك تهورىا، ص  (ِ) 
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إُف  ،كمنها منح قهعة أرض صا٢بة لبناء مسكن كحديقة لؤلسرة الٍب يزيد عدد أطفا٥با على اثنْب ،طفلْب
 (ُ)جانب مكافأة مالية تقدر بعشرة آالؼ دكالر عن كل طفل إضايف فوؽ ا٢بد األدىن ا٤بقرر.

خوؼ الغرب من ثبلثة (ِ) "اإلسالـ -المسيحية -النسبية -غربال -بال جذور"ككرد يف كتاب        
 أمور: 
حيث أكضح أهن  ىف آخر ىذا  ،انقراض ا٤بسيحيْب األكركبيْب كبصفة خاصة اإليهاليوف كاأل٤باف: األوؿ

 . القرف إما أف ينقرضوا أك يصبحوا أقليات ىف ببلدى 
 .إفريقيا كالعاَف العرَبأف الذل سيحل مكاهن  ا٥بجرات ا٤بسلمة من :األمر الثانى

 . أف تصبح أكركبا جزءان من دار اإلسبلـ ىف القرف ا٢بادل كالعشرين :أما األمرالثالث

  ٮبه  بهوهن   ،فتعيش كماة تعيش كاألنعاـ ،٘بريد األمة من قيمها ك مبادئها الٍب ٛبيزت ّٔا بْب األ٩ب
 ،ول أنفسه . فهذا أثر معنوم سيء على النسلإف يتبعوف إال ما هت ،ال يهتدكف بشرع ا تعاُف ،كشهواهت 

إذ ليس ا٤بيت من خرجت ركحو من جنبيو كا٭با ا٤بيت من ال  ،ال يقل خهورة عن أم عامل مادم يبيدىا
 يفقو ماذا لربو من ا٢بقوؽ عليو.

 ،القيامةتقرر يف غّب ما حديث أنو صلى ا عليو كسل  أمر بزكاج الودكد الولود ألنو يفاخر بأمتو األم  يـو 
كلكن ىل يقع التباىي بكل صنف من أصناؼ الناس؟ فيكوف الشقي كالسعيد كا٤بهيع كالعاصي كا٤بؤمن 
الفاجر يف مرتبة كاحدة؟ باستقراء النصوص يدرؾ ا٤برأ أف ا٤بتباىى ّٔ  ى  الصنف الصاٌف ا٤بهيع ا٤بتبع ألكامر 

كإذا كانت الكثرة  ،ما يتمُب غايةمع الصبلح فالكثرة  ،ا تعاُف ك تعالي  الرسوؿ صلى ا عليو كسل  
 فالقليل النافع خّب من الكثّب الضار. ،خالية عن معاين العز كالشرؼ

كبرر األكلوف  ،ذىب اآلخركف إُف خبلؼ ذلك ،فبينما يرل البعض أف ا٤بباىاة نوعية ك ليست عددية
فالقليل النافع خّب من الكثرة  ،داء كالعملكإ٭با ٕبسن األ ،موقفه  بأف قالوا: ا٤بباىاة ال تكوف بكثرة العدد

ك٩بن أثر ٥ب   ،كذىب غّب ىؤالء إُف أف ا٤بباىاة الواردة يف ا٢بديث مباىاة عددية كليست نوعية (ّ)ا٤بهملة.
                                                           

 ُُُْٖالعدد  َُُِابريل  ّىػ ُِّْربيع الثاين  ِٗألحد ، االشرؽ األوسط  (ُ) 
(2)  Ratzinger J، Pera M.  Without roots: The West، relativism، Christianity، Islam. New York NY، Basic Books، 

2006.World Cultural Psychiatry Research Review.(WCPRR) Jul/Oct 2006:186-196. ISSN:1932-6270. 

  .ٓٔص:ا٤برجع السابق،  (  الزبّب، الزين يعقوب،ّ) 
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كأمة  ،ذلك تكثّب عباد ا كمنفهو القائل: " ،قوؿ يف ا٤بسألة اإلماـ السرخسي ا٢بنفي رٞبو ا تعاُف
 ،فإف ا حك  ببقاء العاَف إُف قياـ الساعة ،يو كسل  كٙبقيق مباىاة الرسوؿ ّٔ الرسوؿ صلى ا عل

 (ُ)كبالتناسل يكوف البقاء..."
يىا أىيػُّهىا النَّيبُّ حىرًّْض اٍلميٍؤًمًنْبى ﴿قاؿ تعاُف:  ،كإ٭با باإلٲباف كالعمل ،فمقياس العزة كا٤بنعة ليس بالعدد العديد

 ًمٍنكيٍ  ًعٍشريكفى صىاًبريكفى يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػىٍْبً كىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍ  ًمئىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمنى الًَّذينى كىفىريكا عىلىى اٍلًقتىاًؿ ًإٍف يىكينٍ 
 (ِ).﴾بًأىنػَّهيٍ  قػىٍوـه الى يػىٍفقىهيوفى 

بل ٘بد القرآف  ،ضاكال يذـ القلة ا٤بهلقة أي ،كا٤بتتبع آلم القرآف الكرًن ٯبدىا ال ٛبدح الكثرة ا٤بهلقة        
 كىٍ  ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن بًًإٍذًف ﴿كينوه بالقلة ا٤بقَبنة باالستقامة.  ،يندد بالكثرة الٍب ال صبلح فيها

ثػٍ ﴿(ّ) .﴾اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى   (ْ).﴾ رىةي قيٍل الى يىٍستىًوم ا٣ٍبىًبيثي كىالهَّيّْبي كىلىٍو أىٍعجىبىكى كى
"أنا فرطك   ،ففي حديث ا٢بوض ،كا٤بتيقن أف الرسوؿ صلى ا عليو كسل  ال يفتخر بالفسقة من أمتو      

لّبد علٌى أقواـ أعرفه  كيعرفوين مث ٰباؿ بيِب  ،كمن شرب منو َف يظمأ أبدا ،من كرده شرب منو ،على ا٢بوض
ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ. فأقوؿ: "سحقا سحقا ٤بن قاؿ:"إهن  مِب" فيقاؿ: إنك  ،كبينه " كزاد أبو سعيد

 ،"سحقا سحقا" فهو يسأؿ ا تعاُف أف يبعدى  :ك٧بل الشاىد قولو صلى ا عليو كسل  (ٓ)بدؿ بعدم"
 :ىذا ٩با اختلف العلماء يف ا٤براد بو على أقواؿ"يقوؿ اإلماـ النوكم رٞبو ا تعاُف: 

 ..رتدكف فيجوز أف ٰبشركا بالغرة كالتحجيلأف ا٤براد بو ا٤بنافقوف كا٤ب :أحدىا
مث ارتد بعده فيناديه  النيب صلى ا عليو كسل   كسل أف ا٤براد من كاف يف زمن النيب صلى ا عليو  :كالثاين

سبلمه  فيقاؿ ارتدكا إيف حياتو من  كسل ف َف يكن عليه  سيما الوضوء ٤با كاف يعرفو صلى ا عليو إك 
 .بعدؾ

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔ(  ا٤بصدر السابق ص: ُ) 
 .ٓٔ(  سورة األنفاؿ، اآلية: ِ) 
 .ِْٗ(  سورة البقرة، اآلية: ّ)
 .ََُسورة ا٤بائدة، اآلية:   (ْ) 
، رق  ْٔ/ٗظلموا منك  خاصة، . كتاب الفًب، باب ما جاء يف قولو تعاُف "كاتقوا فتنة ال تصينب الذين ( صحيح البخارمٓ) 

        .ََٕٓا٢بديث:
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ف ا٤براد بو أصحاب ا٤بعاصي كالكبائر الذين ماتوا على التوحيد كأصحاب البدع الذين َف ٱبرجوا أ :كالثالث
 ومنكل من أحدث يف الدين فه  :كقاؿ االماـ ا٢بافظ أبو عمرك بن عبد الرب...ببدعته  عن االسبلـ

رفوف يف ا١بور ككذلك الظلمة ا٤بس :قاؿ ،ا٤بهركدين عن ا٢بوض كا٣بوارج كالركافض كسائر أصحاب األىواء
 (ُ).٩بن عنوا ّٔذا ا٣برب كا أعل  ككل ىؤالء ٱباؼ عليه  أف يكونوا :قاؿ ،كا٤بعلنوف بالكبائر ،كطمس ا٢بق

كحديث آخر يقوؿ فيو صلى ا عليو كسل  :"يذىب الصا٢بوف أسبلفا كيقبض الصا٢بوف األكؿ فاألكؿ 
 (ِ) "حٌب تبقى حثالة كحثالة التمر كالشعّب ال يباِف ا ّٔ

أما األمة  ،التكاثر القائ  على الصبلح كا٣بّبية كىو ،فهذه األحاديث فيها تنويو بالتكاثر ا٤بتباىى بو       
 تاستهدف دعوةفبل تعترب نسبل مقصودا شرعا. فكل  ،ا٤بعارضة ألحكاـ خالقها ،ا٤بنغمسة يف شهواهتا

 ،ٙبت مسميات ٨بتلفة ،فية ٩بارسة حياهتا ا١بنسيةكدفعها إُف أف ٚبتار لنفسها كي ،أخبلقيات األمة ك ثوابتها
 .النسل ٥بي سه  فتاؾ ٤بقصد

 -عن ثوباف موُف رسوؿ ا قاؿ: "توشك األم  أف تداعى عليك  كما تداعى األكلة إُف قصعتها".         
ا من  كلينزعن ،كلكنك  غثاء كغثاء السيل ،فقاؿ قائل: كمن قلة ٫بن يومئذ؟ قاؿ: "بل أنت  يومئذ كثّب

كما الوىن؟ قاؿ:  صدكر عدكك  ا٤بهابة منك  كليقذفن ا يف قلوبك  الوىن". فقاؿ قائل: يا رسوؿ ا
 (ّ)"حب الدنيا ككراىية ا٤بوت".

يقوؿ عمار النجار: صحيح أف الرسوؿ صلى ا عليو كسل  قاؿ:"تناكحوا تكاثركا" لكن ينبغي أال        
"فإين مباه بك  األم  يـو القيامة" فآخر كبلمو صلى ا عليو كسل  يػيعىلّْل ننسى أنو قاؿ يف الوقت نفسو 

فاإلنساف لن يفتخر أبدا ّٓرد الكثرة أيا   ،غايةكىذا منهقي لل ،كييفسّْر أكؿ كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ
فاإلبن الواحد  ،كىو الكثرة مع الصبلح ك التقول كالفه  كالعل  ،بل إنو يفتخر ٗبا يليق بو االفتخار ،كانت

 (ْ)خّب من أبناء كثّبين ليسوا كذلك. ،كالفضيلة ،الذم لو حظ من التعلي  كالثقافة
                                                           

 ِ( النوكم، ا٤بنهاج شرح صحيح مسل  بن ا٢بجاج، كتاب الههارة،  باب استحباب إطالة الغرة كالتحجيل يف الوضوء،  ط ُ) 
 .ُّٕ/ّىػ(،ُِّٗ)بّبكت: دار إحياء الَباث العريب، 

 .ِٗٗ/َِ  َٕٗا٢بديث: ، رق  المعجم الكبيرالهرباين، سليماف بن أٞبد،   (ِ) 
 .ْٗٔ، ص:ِْٕٗسنن أيب داكد. كتاب ا٤ببلح . باب يف تداعي األم  على اإلسبلـ. رق  ا٢بديث: ( ّ) 
 .  ّٓـ(، ص:ََُِ)مؤسسة اإلرشاد االجتماعي،  ِ، طفتاوى و آراء شرعية حوؿ الصحة اإلنجابية( النجار،عمار. ْ)
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 يف مقالة بعنواف: ،أف تؤكد لليهود ىذه ا٢بقيقة Paula Ellen Hymanكَف يفت بىوال إًًلْب ىيماف 
 "We Need Quality More Than Quantity"

كمية(.)حاجتنا إُف ا١بودة أكثر من ال         
"What is at issue is not merely the number of persons born as Jews، but the number of those who 

choose to live as Jews"
(1)

 

كلكن ا٤بسألة تكمن يف عدد الذين  ،) ا٤بسألة ليست يف ٦برد عدد األشخاص الذين يولدكف يهوديْب
 ٱبتاركف أف يعيشوا كيهوديْب(.

بيد أنو ال يقصد بذلك أف تقتصر األسر على  ،لباحث إذ ٲبيل إُف تفضيل ا١بودة على الكميةكا       
مع  ،على تكثّب سواد األمة -حكومات كأفرادا -كإ٭با علينا أف نعمل جاىدين ،كلدين أك ثبلثة مثبل

د يف توفّب االىتماـ بضركرة تنشئة األكالد على ا٢بب كالنضاؿ من أجل ىذا الدين. كيعِب ذلك كجوب الك
الناشئة باإلٲباف الصادؽ كالفكر  قادر على تعبئة أركاححٌب نتمكن من توفّب جوم تربوم  ،متهلبات ا٢بياة

فبل  ،بل تلك الدكؿ ا٤بتقدمة ال تستغِب عن خّباتنا ،ٖبّبات متنوعةتعٌج أراضيو  ي اإلسبلم. كالعاَفى النّبّْ 
إذا بفبلف  ،فبينما ال ٯبد فبلف ما يسد بو رمق حياتو ،قسمةإال حسن التدبّب ك العدؿ عند ال ينقصنا إذنا

 ،جنبيةاستثمرت ففي الدكؿ األ كإف ،تثمرأمواؿ ىائلة ال تس ،ينفق الببليْب يف بناء قصور داخل كخارج كطنو
 كي ال يكوف دكلة بْب األغنياء.  ،كا٤بواطن يبحث عن عمل كال ٯبد. فبل بد من إعادة نظاـ توزيع ا٤باؿ العاـ

ليس ٕباجة إُف  ي اإلسبلمشنا كما عاش األكلوف ٤با شكى أحد شيئا من متهلبات ا٢بياة. فالعاَفى كلو ع
كىذا سر من أسرار تشجيع اإلسبلـ على  ،ٙبديد النسل لقلة ا٤بوارد االقتصادية. فا تعاُف قد أغنانا بفضلو

كقدر ا أف  ،غنياء ٩با رزقه  ا تعاُفض عليو األفً كَف يى  ،الوالة ؿبعد ظى ٰبىٍ  َف التناسل كالتكاثر. كأما من
من غّب تكاسل منو يف الكسب كال تواكل يف الدين؛ فهذا ال عليو أف يعمل بتنظي   ،يكوف زرقو كفافا

رجع إُف حٌب إذا فتح ا عليو  ،عو كإياى  ما آتاه ا من فضلوليقتصر على عدد من األكالد يس ،النسل
                                                           

(1 ) Paula Ellen Hyamn. We Need Quality More than Quantity. Sh`ma: A Journal of Jewish Responsibility. 

Vol.9 No. 168. P.59. Bibliographic Information: Hyman، Paula E. We Need Quality More than Quantity. Sh'ma: 

A Journal of Jewish esponsibility. Eugene Borowitz. 16 February 1979: 69-72. 
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الظركؼ كتبدلت األحواؿ إُف األحسن  تً رى يػَّ غى ك٤با تػى  ،فما أبيح لو من فاقة ،عادتو الهبيعية يف التناسل
 ىناؾ مربر ٤بواصلة ا٢بد ا٤بؤقت للنسل. دٍ عي َف يكن يػى  ،كاألفضل

 
 سادسا: منافذ  الجندريين.   

ليتذرعوا بذلك  ،لقد ٛبسك دعاة ٙبرير ا٤برأة بشبهات يبثوهنا يف صفوؼ ا٤بؤمنات الغافبلت عن أمر دينهن
كى  يف حقيقة األمر يريدكف من ذلك أف  ،كإعهائها حقها ا٤بسلوب ،إُف تربير موقفه  من ضركرة ٙبرير ا٤برأة
ٯبعلوا من ا٤برأة ا٤بسلمة سن حربة ليهعنوا ّٔا كل مقومات  كإف ،يستعدكا النساء ا٤بسلمات على دينهن

  -ٕبسن النية  -بعض العلماء  كمع األسف فإف (ُ)اإلسبلـ الٍب جاءت لتحفظ العرض على الناس ٝبيعا.
كتعليبلهت  مسائل مت التفريق   ،يصدركف فتاكل ىي ٗبثابة ثغرة ينفذ منها دعاة ا٢برية ا٤بزيفة إُف عقوؿ ا٤بسلمْب

 بأف العلة ىي فضل الذكور على اإلناث الذم جبل عليو الناس. ،فيها بْب الذكر كاألنثى
يقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرؼ الذكر كما ميزه ا بو على كأما العق"من ذلك قوؿ بعض العلماء:         
فإنو كلما   ؛كاف الشكراف عليو أكثر ك٤با كانت النعمة بو على الوالد أمت كالسركر كالفرحة بو أكمل ،األنثى

قاؿ ذلك يف معرض ذكر ا٢بكمة يف مساكاة ا٤برأة للرجل يف  (ِ)."كثرت النعمة كاف شكرىا أكثر كا أعل 
كجعل ا٤برأة على النصف  ،حيث سول ا بينهما يف العبادات البدنية كا٢بدكد ،عض األحكاـ دكف بعضب

فاإلشكاؿ يكمن يف اعتبار شرؼ الذكر على األنثى علة  ،من الرجل يف الدية كالشهادة كا٤بّباث كالعقيقة
كعن  ،لغبلـ شاتاف ميكافػىئىتافلذبح شاتْب عن الغبلـ كشاة عن ا١بارية يف قولو صلى ا عليو كسل  :"عن ا

كلكن ىل ما ذكر من حكمة ذبح شاتْب  ،السنة ثابتة ببل خبلؼ بْب أىل العل  كىذه(ّ)ا١بارية شاة".
للغبلـ كشاة للجارية أمر لو مستند شرعي؟ أليس يف القوؿ بذلك إقرار الناس على عادة حب الذكور ككراىية 

فوصف تلك الكراىية يف قولو  ،ل ا١باىلية كراىيته  لؤلنثىاإلناث؟ أال ترل أف ا تعاُف عاب على أى
( يػىتػىوىارىل ًمنى اٍلقىٍوـً ًمٍن سيوًء مىا بيشّْرى بًًو ًٖٓظي ه )وككىًإذىا بيشّْرى أىحىديىيٍ  بًاأٍلينٍػثىى ظىلَّ كىٍجهيوي ميٍسوىدِّا كىىي ﴿تعاُف: 

                                                           

 .ُٕ،)إسكندرية: دار الندكة للنشر( ص: المراة والرجل و خصـو اإلسالـالشعراكم، ٧بمد متوِف،   (ُ) 
 .َِْ/ّ. ا٤برجع السابق، بكر ابن القي ، ٧بمد بن أيب   (ِ)
 .ّٖٗ/ْ  ُُٔٔ. ك خرجو األلباين يف اإلركاء، رق  ا٢بديث: ِِٕص: ُُٖٖ. رق  ا٢بديث:المعجم األوسط( الهرباين. ّ) 
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لعمرؾ إف مثل تلك التعليبلت ذريعة  (ُ ).﴾(ٗٓالى سىاءى مىا ٰبىٍكيميوفى )أىٲبيًٍسكيوي عىلىى ىيوفو أىـٍ يىديسُّوي يف التػُّرىاًب أى 
كىًإذىا اٍلمىٍوؤيكدىةي ﴿بل ك٧باكلة قتلهن  ،ٯبب سدىا ألهنا ستفضي إُف ما كقع فيو أىل ا١باىلية من كراىية اإلناث

 ،لو الذكور بدال من اإلناثكأين يقع اإلنصاؼ من رجل يفضل أف ينجب (  ِ).﴾بًأىمّْ ذىٍنبو قيًتلىتٍ  * سيًئلىتٍ 
بت كل أنثى ذكورا؟ فا وإ٪بفكيف ل ،لكنو يف الوقت نفسو ٰبب أف ينجب لغّبه بنتا يتزكجها ليقضي كطره
فما  ،كال يستقي  نظاـ الكوف إال ٔبنسْب ،تعاُف عندما خلق من كل شيء زكجْب كاف ذلك ٢بكمة يعلمها

 سواء أكاف ذكرا أـ أنثى. ،و يف الدنيا ك يدعو لو بعد موتوعلى العبد إال أف يسأؿ ا كلدا تقر بو عين
ا٤بؤمنْب  ،كمثلو يف ىذا األدياف األخرل ،يدعو اإلسبلـ" د. عبد الرٞبن عمراف:من ىذا القبيل قوؿ ك        

فإف  ،ا أنو قد ينشأ صداـ خبلؿ عملية نشر الدينكٗبإُف زيادة عددى  ليعمركا األرض ك ينشركا كلمة ا. 
ا ا١بانب يف اإلسبلـ كىذكما أف الشهداء كانوا موضع إكراـ ك تبجيل.   ،اربْب كانوا موضع ثناء ك تقديرا

    (ّ)."قيمة اجتماعية تبنتها آّتمعات السابقة لئلسبلـ لعدة قركف كىورٗبا عزز أيضا اال٘باه إُف تفضيل البنْب 
فتعيش مهمومة  ،بأهنا ميهىمَّشة-إال من رح  ربك -فما أف تقرأ  ا٤برأة مثل ىذه ا٣بواطر حٌب ٙبس       

فإذا أفرغت   ،ألهنا أدركت أهنا خلق غّب مرغوب فيو إال عند ثوراف الشهوة ،مغمومة فاقدة األمل با٢بياة
 سرعاف ما يرغب عنها. 

فبل يتصور  ،كمقاصده ا٥بادفة ،كشرائعو ا٤برنة ،كا١بدير بالذكر إف اإلسبلـ دين متميز بتعاليمو السمحة       
ىذا ما ال يتصور يف ا٢باالت  ،من أبنائو أف ٰبتاجوا إُف األخذ من أفكار أناس ما قدركا ا حق قدره

كلكن قد توجد عوامل خارجية كأخرل داخلية تساى  يف إعجاب ا٤بسلمة ٗبا تدعو إليو مثل تلك  ،الهبيعية
لثغرة الٍب ينفذ منها أعداء اإلسبلـ إُف بيضتنا كا"كيف ذلك يقوؿ الشيخ ٧بمد الغزاِف رٞبو ا:  ،التيارات

فه  يقفوف أحجارا صلبة أماـ كل  ،ك٫بن نقاـك الغزك الثقايف ىي موقف بعض الشيوخ من قضايا ا٤برأة 
   (ْ)."ا٢بقوؽ الٍب قررىا ٥با اإلسبلـ يريدكف تعهيلها أك تشويهها

                                                           

 .ٗٓ-ٖٓ( سورة النحل، اآلية: ُ)  
.  ٗ-ٖ سورة التكوير، اآلية:     (ْ)  

 .َٗ-ٖٗ( النجار، عمار. مرجع سابق، ص: ّ) 
 .ّٔدار الشركؽ(، ص: )، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةِف، ( ٧بمد الغزاْ) 
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ك إىدار حقوقها يف البيت  ،ية ا٤بخولة ٥با شرعيافا٤برأة كٙبت تلك الضغوطات البلمربرة كانعداـ ا٢بر        
إُف اللجوء إُف األخذ من تلك األفكار الٍب تعدىا ك ٛبنيها حرية  -من أجل ذلك كلو  -اضهرت  ،كخارجو
 فإف الذين منعوىا حقها أعظ  جرما كإٜبا. ،ك لئن أخهأت يف ىذا االختيار ،موىومة

أما البنات فبل حظ ٥بن يف  ،بتعلي  الذكور من أبنائه  ففي بعض آّتمعات يبلحظ أف اآلباء يهتموف
كلكن أليس  ،صحيح أف ما يناسب الذكور قد ال يناسب اإلناث من أنواع التخصصات العلمية ،التعلي 

- يرضى كاحد منا أف يهلع طبيب كىل ،لمة يف مدارس البنات مثبلكمعآّتمع ٕباجة إُف طبيبة ك ٩برضة 
بل  ،ة أىلو؟ كك  من حوادث يندل ٥با ا١ببْب كقعت بْب الهالبات كمدرسيه على عور  -كإف كاف مسلما

أال  ٯبعل ذلك كلو إرساؿ بناتنا ليتعلمن مثل  ،كبْب بعض األطباء ٩بن ال خبلؽ ٥ب  مع مرضاى  من النساء
فقد كن  ،كلنا يف الصحابيات أسوة ،راجح كخّب ،تلك التخصصات مقصدا شرعيا؟ إنو أمر ظاىر الصبلح

اركن يف ا١بهاد كيقمن ٗبدكاة ا١برحى. مث إف ا٤برأة كالرجل قد يزكدىا ا ٗبواىب لو استثمرت لساٮبت يف يش
كل ما نتهلبو ىو   ،فك  من نساء فتح ا عليهن ك علمهن ما َف يعل  بعض الرجاؿ ،تقدـ حضارتنا النّبة

 ّٓاالت البلئقة ّٔا.مراعاة الضوابط الشرعية عندما نسمح للمرأة أف تقدـ مساٮبتها يف ا
 ،فهذا أفضل كظيفة ٥با،كال ينكر أحد دكر ا٤برأة يف تربية األجياؿ ك توجيهه  الوجهة السليمة ،ىذا        

كيف  ،كما أف عملها مشركط بعدـ ا٤بساس ٗبقاصد الشريعة  ،كلكن عملها أمر باؽ على اإلباحة األصلية
ما أف يتحقق ا٤بسل   بأف فبل بد من  ،٧بظورا شرعا –كالرجل كذلك  –غياب ضوابط شرعية يكوف عملها 

كأف يكوف عمبل ٯبلب ا٤بصاٌف الشرعية ك يدفع الضرر. جاء يف   ،يقـو بو ا٤بسل  ال يصهدـ ٗببادئ دينو
أما تعلي  النساء ا٤بسلمات فقد أصبح من ا٤بسائل ا٢بيوية لئلسبلـ " كتاب أعبلـ ك أقذاـ يف ميزاف اإلسبلـ:

كاف معوال ٥بدـ أركاف   ،و لو ماؿ عن طريق الشريعة الغراء إُف خهة مدنية الغرب الغرباءك لكن ،كا٤بسلمْب
كعلى ذلك فحيث "كيقوؿ العيلي: (ُ) ".أحياء... كى اإلسبلـ ك فأسا لفتح القبور ألبنائو ك دٌسه  فيها 

فليس يف اإلسبلـ ما  ،من الرجل  كأكثر منو ٙبقيقا للخّب العاـ درايةتكوف ا٤برأة أكثر خربة بالعمل كأكفر 

                                                           

 ُـ( طََِْىػ ُِْْ. )جدة: دار ماجد عسّبم للنشر كالتوزيع، أعالـ و أقزاـ في ميزاف اإلسالـالعٌفاين، سيد بن حسْب.   (ُ) 
 ،ُ/َُُ . 
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ذلك بالهب كالتمريض للنساء كك ،كاالشتغاؿ بالتدريس يف ا٤بعاىد النسوية كا٣باصة باألطفاؿ  ،ٲبنع قيامها بو
 (ُ)ك كظائف البحث األسرم كا٤بعونة العائلية. ،كاألطفاؿ
ل ما يف كك ،كال يبخس من حقها شيئا ،فليضع آّمتع اإلسبلمي ا٤برأة يف موضعها ا٤بناسب شرعا       

هاـ
ى
 فلكلٍّ ما يناسبو من الوظائف كا٤بسؤكلية. ،األمر أف ٫بسن توزيع ا٤ب

  
 الفرع الثاني: الحقوؽ اإلنجابية.

على أف يستهدفوا اإلسبلـ بكل أنواع األسلحة من أجل القضاء عليو أك توىْب  –كعادهت    –تواطأ  أعداؤنا 
 ،سعوا إُف التأثّب فيها حٌب يسقهوىا يف أكحاؿ الرذائل ،لؤلسر فلما علموا أف ا٤برأة ىي الركن ا٤بتْب ،أركانو

كلكنه  ما يريدكف إال ٘بريدىا من شريعة  ،فاستدرجوىا إُف شراكه  بدعوات براقة توحي إُف إرادة ا٣بّب ٥با
 رّٔا.

هر ذلك من خبلؿ تعريفه  ٥بذه كيظ ،فكانت ا٢بقوؽ اإل٪بابية كاحدة من تلك الدعوات ا٤بضللة       
ٕبيث  ،ا٢بقوؽ كمضامينها ا٤بلخصة يف ٚبويل ا٤برأة حق اختيار طريقة ا٤بمارسات ذات الصلة با٣بصوبة

ت كثّبة لو كانكالٍب قد يتعذر ٥با ذلك أف  ،ّبىاكغتتمكن من القياـ كا٤بشاركة يف األنشهة االجتماعية 
 العياؿ مكللة ٗبسؤكلية تربية األطفاؿ.

من إدارة الشؤكف االقتصادية  -٢بقوؽ اإل٪بابية كالصحة اإل٪بابية جاء يف تقرير حوؿ السكاف كا     
 بياف معُب ا٢بقوؽ اإل٪بابية بأهنا: –األم  ا٤بتحدة  ،شعبة السكاف ،كاالجتماعية

 ٢بقوؽ الدكلية كالوثائق الوطنية القوانْب يف ا٤بعَبؼ ّٔا فعبل اإلنساف حقوؽ تشمل بعض "...        
 با٢بق إُف االعَباؼ ا٢بقوؽ ىذه اآلراء. كتستند يف دكليا توافقا تظهر الٍب ئقالوثا من اإلنساف كغّبىا

 بينه  فيما التباعد كفَبة أكالدى  عدد كمسؤكلية بأنفسه  ٕبرية يقرركا أف يف كاألفراد األزكاج ١بميع األساسي
 أعلى يف بلوغ با٢بق أيضا كاالعَباؼ ،لذلك البلزمة كالوسائل ا٤بعلومات لديه  كأف تكوف ،إ٪بأّ  كتوقيت

                                                           

-ىػَُّْ:دراسة مقارنة، )دار الفكر العريب، ياسي في اإلسالـالحريات العامة في الفكر والنظاـ الس. العيلي، عبد ا٢بكي    (ُ) 
 .َّّ( ص: ُّٖٗ
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 ٛبييز دكف باإل٪باب ا٤بتعلقة القرارات يف اٚباذ حقه  تشمل كاإل٪بابية. كما ا١بنسية الصحة من ٩بكن مستول
     (ُ)اإلنساف. حقوؽ كثائق ا٤ببْب يف النحو على عنف أك إكراه أك

 كأساليب تنظي  ا٤بعلومات إُف الوصوؿ حق اإل٪بابية للحقوؽ ا٥بامة ا١بوانب كأكد التقرير أنو من       
 (ِ)األسرة.

كيقرر البند رق  جي  من الفصل الرابع من تقرير كثيقة برنامج عمل مؤٛبر بكْب ما يتعلق با٤برأة        
كأشار إليها ىف بعض أجزاء أخرل من الوثيقة.  ،كما تضمن أيضنا ٙبديد ا٢بقوؽ اإل٪بابية  ،كالصحة اإل٪بابية
 ا٢بقوؽ التالية: ََُ-ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ-ٔٗ-ٓٗكتضمنت البنود 

كفَبة  ،االعَباؼ با٢بق األساسي ١بميع الشركاء كاألفراد ىف أف يقرركا ٕبرية كمسئولية عدد أكالدى  -ُ
 التباعد فيما بينه  كتوقيت إ٪بأّ .

 أف تكوف لديه  ا٤بعلومات كالوسائل البلزمة لذلك. -ِ
يز أك إكراه أك عنف على النحو الوارد ىف كثائق حقوؽ ا٢بق ىف اٚباذ القرارات ا٤بتعلقة باإل٪باب دكف ٛبي -ّ

 اإلنساف.
االىتماـ بوجو خاص بتلبية ا٢باجات التثقيفية كا٣بدمية للمراىقْب كيما يتمكنوا من معا١بة ا١بانب  -ْ

 ا١بنسي من حياهت  معا١بة إٯبابية كمسئولية.
ا٤بسائل ا٤بتصلة ٕبياهتا ا١بنسية كذلك دكف إعهاء ا٤برأة ا٢بق ىف أف تتحك  كأف تبت ٕبرية كمسئولية ىف  -ٓ 

 إكراه أك ٛبييز أك عنف كعبلقات ا٤بساكاة بْب الرجاؿ كالنساء ىف مسألٍب العبلقات ا١بنسية كاإل٪باب.
أضاؼ برنامج عمل مؤٛبر بكْب إُف ا٢بقوؽ اإل٪بابية السابقة حق النساء ىف عدـ تعرض صحتهن  -ٔ

االستجابة كلنقص توفّب ا٣بدمات البلزمة لتلبية االحتياجات ا٤بتصلة  يةا٤بخاطر صحية خاصة نتيجة لعدـ كف
 .لصحة ا٤برأة ايةبا٢بياة ا١بنسية كاإل٪بابية ٞب

                                                           

السكاف كا٢بقوؽ اإل٪بابية كالصحة اإل٪بابية مع الَبكيز على كجو ا٣بصوص على فّبكس نقص ا٤بناعة البشرية/متبلزمة نقص ا٤بناعة   (ُ) 
ـ. ََِِسكاف. األم  ا٤بتحدة. نيويورؾ، ا٤بكتسب )اإليدز(. إدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية، شعبة ال

ST/ESA/SER.A/214  :ُُّص. 
 .ُُْ( ا٤برجع السابق، ص:ِ) 
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 كأثناءه. قبل ا٢بمل -االىتماـ بصحة األـ أيِّا أف كانت حالتها الزكجية  -ٕ
 الصحية للوصوؿ إُف اإلجهاض اآلمن. رعايةٙبسْب ا٢بصوؿ على خدمات ال -ٖ
ا٤برأة من فّبكس نقص ا٤بناعة ا٤بكتسب )اإليدز( أك العنف ا١بنسي الذل يَبؾ آثاران مدمرة على  ايةٞب -ٗ

لى اإلصرار صحة ا٤برأة كبصفة خاصة على صحة الفتيات ا٤براىقات كالشابات البلتى ال ٲبتلكن القدرة ع
كال يتوافر ٥بن سول إمكانية ضئيلة للحصوؿ على ا٤بعلومات كا٣بدمات  ،على ا٤بمارسات ا١بنسية ا٤بأمونة

 كالعبلج. قايةالبلزمة للو 
 :دايةكعلى ىذا فإف مفهـو ا٢بقوؽ اإل٪بابية يف الوثائق الدكلية اعترب ب

 -وثيقة ا٤بؤٛبر الدكُف للسكاف كالتنميةمن الفصل السابع ل ٕ-ّأنظر البند رق   -ضمن حقوؽ اإلنساف -ُ
ككذلك امتناع  ،كمن مث فإف أل اعَباض على حق ا٤براىقة ىف ٩بارسة ا١بنس سييعد انتهاكان ٢بقوؽ اإلنساف
حرماف تعقي   ،الهبيب عن إجهاض فتاة سييعد اعتداءان على حقها اإلنساين ىف أف يتوفر ٥با إجهاض مأموف

جوع لزكجها يعد حرماف تعسفي من ا٢برية فلها ا٢بق ىف أف تتحك  كتبت دكف الر  -إذا أرادت –الزكجة 
ٕبرية ىف ا٤بسائل ا٤بتصلة ٕبياهتا ا١بنسية دكف إكراه أك ٛبييز أك عنف كمن مث فإف أل اعتداء على ىذا ا٢بق 

 يعد انتهاكان ٢بقوؽ اإلنساف.

 ،ة أخرل من صور االقَبافأك أل صور  ،بغض النظر عن زكاجه  الشرعي ،االعَباؼ ٕبقوؽ الشركاء-ِ
 كعدد األكالد ...إٍف.  ،ككذلك حق األفراد ىف أخذ قرار اإل٪باب من عدمو 

 مأ :كمعُب آمنة ىنا ،حق ا٤براىقات كا٤براىقْب ىف ا٢بصوؿ على معلومات ٛبكنه  من ٩بارسة جنسية آمنة-ّ
تقاؿ عدكل من اإليدز إنك دكف حدكث عواقب من ٞبل أ ،أف تكوف ىناؾ كسيلة ٛبكنه  من ٩بارسة ا١بنس
 كغّبه من األمراض كالواقيات الذكرية كا٤بهبلية.

 –كعلى ا٢بكومات أف توفر ىذه ا٤بعلومات قبل ا٤بمارسة ا١بنسية األكُف؛ أم أنو كلما كانت ا٤بمارسة مبكرة 
 .يستلـز ىذا أف يكوف التثقيف ا١بنسي مبكرنا–أك ما يسمونو ىف الوثائق)الدكلية( النشهْب جنسيان 

وص  تي  فأ كأ ،تل دفاعان عن الشرؼقٍ حق النساء كا٤براىقات ىف ا٢بصوؿ على إجهاض آمن دكف أف تػي -ْ
 قانونية. كحٌبأ ،أك أعراؼ اجتماعية ،ٗبخالفة شرع
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حقها ىف ا٢بصوؿ على كسائل منع ا٢بمل كغّبىا من ا٣بدمات دك٭با أل عقبات ثقافية أك اجتماعية أك -ٓ
ج ىف التعقي (. أك )ا٣بوؼ من األب يف حالة ا٢بمل كاإلجهاض خارج إطار قانونية )كاشَباط إذف الزك 

 الزكاج.

فهذا شأف خاص ال  ،من زنا كلواط كسحاؽ ؛مهالبة الوالدين بالتغاضى عن النشاط ا١بنسي للمراىقْب-ٔ
  .بل االعَباؼ ٕبقوقه  ا١بنسية كتيسّب كصوؿ ا٣بدمات الصحية ا٤بتعلقة ّٔ ،ٰبق للوالدين التدخل فيو

يفتح الباب كاسعان ٢بق زكاج ا١بنس الواحد كمكافحة القوانْب  ،االعَباؼ با٢بقوؽ اإل٪بابية دكف أل ٛبييز-ٕ 
ا٤بضادة للشذكذ ا١بنسي فأل تفرقة على أساس السلوؾ ا١بنسي تيعترب ٛبييزنا كمن مث غّب قانونية كقد بدا ىذا 

ذل رتبت حقوقنا كدعت إُف إزالة كل عقبات كاضحان ىف كثيقة برنامج عمل مؤٛبر القاىرة للسكاف كال
كأشكاؿ التمييز بْب العبلقات السوية كالشاذة فتقوؿ :"كينبغى القضاء على أشكاؿ التمييز ىف السياسات 

فا١بنس من  (the family- in-all-its-formsكا٤بتعلقة بالزكاج كأشكاؿ االقَباف األخرل كاستخدمت مصهلح )
ائمنا على الَباضي كمأمونا.ا٤به  أف يكوف ق ،حق البشر

(ُ) 

كال حق للوالدين  ،مراىقات كا٤براىقْبكالٍب دعوا إُف ضركرة توفّبىا لل ،فتلك ىي ا٢بقوؽ اإل٪بابية عندى  
 ك٨بالفتها ألصوؿ كمبادئ الدين أمر ال يلتفت إليو البتة. ،يف االعَباض على ذلك

فأمر  ،بل كعدىا مقصدا من مقاصد تشريعاتو ،سافكا١بدير بالذكر أف اإلسبلـ قد اعَبؼ ٕبقوؽ اإلن      
ا٢بقوؽ ىي الٍب ٠باىا العلماء ٗبقاصد الشريعة أك  كىذه ،بضركرة ا٢بفاظ عليها من جانيب الوجود كالعدـ

إذ ال ٱبلو أم حق من أف يندرج ٙبت  ،فهي األصوؿ ١بميع ما يتفرع عنها من ا٢بقوؽ ،الضركريات ا٣بمس
إذ ال ٲبكن صونو إال بالتناكح  ،وؽ اإل٪باب مدرجة ٙبت مقصد النسلمقصد من تلك ا٤بقاصد. كحق

 ،كإ٪باب الذرية. كقد ذكر الدكتور يوسف صربم ا٢بقوؽ اإل٪بابية الٍب بْب الشارع كسائلها يف القرآف الكرًن
 كالٍب ٣بصها يف اآليت:

                                                           
(1) http://www.iicwc.com/lagna/iicwc/iicwc.php؟id=926 browsed on 31/12/12. 
     http://muslimaunion.org/news.php؟i=12381 31/12/12. 

http://www.iicwc.com/lagna/iicwc/iicwc.php?id=926
http://muslimaunion.org/news.php?i=12381
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يّْنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى زي ﴿كما يف قولو تعاُف:   ،إف ا تعاُف جعل حب إ٪باب الولد من الفهرة       
ا٢بٍىٍرًث ذىًلكى مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة النّْسىاء كىاٍلبىًنْبى كىاٍلقىنىاًطًّب اٍلميقىنهىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىاٍلًفضًَّة كىا٣ٍبىٍيًل اٍلميسىوَّمىًة كىاألىنٍػعىاـً كى 

هي حيٍسني اٍلمىآبً  نٍػيىا كىالٌلوي ًعندى كما يف   ،حث على الدعاء بأف يوىب اإلنساف الذرية الصا٢بة وكإن  (ُ).﴾الدُّ
يعي الدُّعىاء﴿قولو تعاُف:   (ِ).﴾ىينىاًلكى دىعىا زىكىرًيَّا رىبَّوي قىاؿى رىبّْ ىىٍب ِف ًمن لَّديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن ًإنَّكى ٠بًى

و كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّ ﴿كجعل من صفات الصا٢بْب قو٥ب :          نىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعْبي
  (ّ).﴾كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامنا

كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيبلن مّْن قػىٍبًلكى ﴿كما يف قولو تعاُف:   ،كبْب أف طلب الذرية من سنن الرسل كالناس       
   (ْ).﴾ًإالَّ بًًإٍذًف الٌلًو ًلكيلّْ أىجىلو ًكتىابه  آيةيَّةن كىمىا كىافى لًرىسيوؿو أىف يىٍأيتى بً كىجىعىٍلنىا ٥بىيٍ  أىٍزكىاجنا كىذيرّْ 

كما قاؿ تعاُف:   ،فمن حق كل إنساف أف ينسب إُف أبيو كأمو ،كيلحق ٕبق اإل٪باب حق النسب        
تػىٍعلىميوا آبىاءىيٍ  فىًإٍخوىانيكيٍ  يف الدّْيًن كىمىوىالًيكيٍ  كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍ  اٍدعيوىيٍ  آًلبىاًئًهٍ  ىيوى أىٍقسىطي ًعندى اللًَّو فىًإف َفٍَّ ﴿

ا فتلك ىي الوسائل القرآنية   (ٔ).(ٓ) ﴾جينىاحه ًفيمىا أىٍخهىٍأمتي بًًو كىلىًكن مَّا تػىعىمَّدىٍت قػيليوبيكيٍ  كىكىافى اللَّوي غىفيورنا رًَّحيمن
  .٢بقوؽ اإل٪باب

اعتبارىا حقوقا يف ا٤بنظور  –األمور السابقة يف تعريف ا٢بقوؽ اإل٪بابية  -لي بياف بهبلف كفيما ي         
 فإهنا متعارضة مع ما أثبتتو مقاصد الشريعة اإلسبلمية. ،اإلسبلمي

 

                                                           

 .ُْ(  سورة آؿ عمراف، اآلية:ُ) 
 .ّٖسورة آؿ عمراف، اآلية:  (ِ) 
 .ْٕ(   سورة الفرقاف، اآلية:ّ) 
 .ّٖ(   سورة الرعد، اآلية:ْ)
 .ٓسورة اآلحزاب، اآلية :  (ٓ) 
. كزارة األكقاؼ ٕٓٓ، العدد:َُُِديسمرب  –، نوفمرب مجلة الوعي اإلسالمي. قوؽ اإلنساف رؤية قرآنيةح( صربم، مسعود. ٔ)

 كالشئوف اإلسبلمية ، دكلة الكويت.
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 أوال: حق تقدير عدد األوالد بما يتوافق مع الظروؼ االجتماعية المعيشية.

 ،٤برء عددا قليبل من األكالد كي يضمن ٥ب  عيشا كرٲباأف ينجب ا ،لقد ىدؼ دعاة عدـ إكثار النسل
األمر الذم  ،مع أهن  ال يصرحوف ٗبهالبة ا٤بوسرين باإلكثار من األكالد ،خصوصا حينما يكوف ٧بدكد الدخل

يغرنك  ما تعلق بو بعض الباحثْب من األحاديث الواىية يف إثبات بعض  كالٯبعل دعوهت  فاقدة ا٤بعيار. 
حٌب يتمكن  ،كحقها يف تقدير عدد األكالد ٗبا يتماشى مع دخلها  ،على ا٤بفهـو الغريبحقوؽ اإل٪باب 

خوفا من التضخ   ،كىذه ىي أصل فكرة ٙبديد النسل ،الوالداف من توفّب أسباب حياة سعيدة ألكالدى 
 يقوؿ منصور الرفاعي عبيد: السكاين.

فقد  ،اتو ا٤بعيشية حينما يفكر يف إ٪باب األكالد"إف على اإلنساف أف يراعي ظركفو االجتماعية ك حي        
يكوف االكتفاء بولد كاحد يربيو ك يهيئ لو حياة معيشية طيبة أفضل من أف ينجب عدة أكالد تضيق ّٔ  

 ،أكالده كعلىك تكوف ىذه الذرية سببا يف ضيق ا٤بعيشة عليو  ،كال يقدر على اإلنفاؽ عليه  ،سبل ا٢بياة
كال تقره التقاليد االجتماعية...إف عمرك بن العاص يريد ّٔذه الكلمات األربع  ،نا شيء ال يرضاه الديكىذ

كإُف  ،ألف كثرة األكالد تؤدم إُف التعب كالقلق كالفقر ،أف يعاًف مشكلة تضخ  السكاف قبل أف تستفحل
االت السياسات ك٩با كرد يف  دليل الدعاة يف ٦ب (ُ) أف ٲبد اإلنساف يده إُف غّبه ليأخذ منو سلفة مالية..."

 السكانية  كالصحة اإل٪بابية كقضايا النسل:

كلكنو يعِب تباعد  ،كاإلجهاض أك قهع التكاثر بالوسائل ا١براحية ،"تنظي  األسرة ال يعِب منع النسل      
يرىق اآلباء  كال ،فَبات ا٢بمل ٗبا يتواءـ مع دخل األسرة حٌب يأخذ األكالد حظه  من الَببية الصا٢بة

فينحرفوا عن ا٤بسار ا٤بشركع يف كسب لقمة العيش. كمن األمور الٍب  ،بأعباء مالية تفوؽ قدرهت  أنفسه 
 (ِ) تبيح تنظي  األسرة:...اافظة على ٝبا٥با..."

                                                           

ـ(، َََِىػ ُُِْ)بّبكت: أكراؽ شرقية للهباعة كالنشر كالتوزيع، ُط  المرأة ماضيها و حاضرىا.(   عبيد، منصور الرفاعي. ُ)
 .ُّْص:

، ) ا٤بركز الدكِف ُ. طدليل الدعاة في مجاالت السياسات السكانية والصحة اإلنجابية وقضايا النوعالسركر، ٝباؿ.  (  أبوِ) 
 بتصرؼ يسّب. ُُِ-َُِـ(. ص:ََِٗاإلسبلمي للدراسات كالبحوث السكانية، جامعة األزىر،
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مثل ما يركل  كذلك( ُ)،ككفوا عن بياف درجتها ٛبويها للناس ،كأسند جل ىؤالء آراءى  إُف أحاديث كاىية
كا٥ب  نصف  ،كالتودد نصف العقل ،كحديث: "التدبّب نصف العيش  ،اؿ كالفقرحوؿ الربط بْب كثرة العي

كتارة يستدلوف ٗبا ركم عن اإلماـ الشافعي رٞبو ا تعاُف من معُب "أال  (ِ)كقلة العياؿ أحد اليسارين". ،ا٥بـر
ثى كىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػيٍقًسهيوا يف اٍليىتىامىى فىاٍنًكحي ﴿تعولوا" يف قولو تعاُف:  وا مىا طىابى لىكيٍ  ًمنى النّْسىاًء مىثٍػُبى كىثيبلى

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍ  ذىًلكى أىٍدىنى أىالَّ تػىعيوليوا  حيث قاؿ: أال يكثر  (ّ)﴾كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى
كأهنا  ،يةاآلاء كبلـ طيب يف توجيو معُب ك للعلم ،عيالك . كىذا خبلؼ ما عليو ٝبهور الفقهاء كأىل اللغة

 ال تعِب الدعوة إُف تقليل النسل.

 جاء يف تفسّب ابن القي  رٞبو ا تعاُف:

كإف كاف ما ذكره الشافعي لغة حكاه الفراء عن  ،(ْ)يةاآلقلت: كيدؿ على تعْب ىذا ا٤بعُب من      
الو. قاؿ الكسائي: كىي لغة فصيحة ٠بعتها قاؿ: كمن الصحابة من يقوؿ: عاؿ يعوؿ إذا كثر عي -الكسائي
 لكن يتعْب األكؿ لوجوه. ،من العرب

                                                           

٪بابية ك قضايا النسل ا٤بشار إليو أعبله، ٯبد ٭باذج من ( ا٤بهلع على كتاب دليل الدعاة يف ٦باالت السياسات السكانية كالصحة اإلُ) 
حاديث الٍب أثبت العلماء ضعفها، فأكردت من غّب بياف درجتها. علما بأف د. ٝباؿ أبو السركر قاؿ يف مقدمة الكتاب: ألىذه اآلثار كا

نية كالهبية كاالجتماعية كالنفسية كالَببوية، حيث "كعند إعداد ىذا الدليل مت اختيار ٦بموعة متميزة من علماء الدين كعلماء العلـو السكا
ناقشوا قضايا الصحة اإل٪بابية ك قضايا النوعع كالقضايا السكانية من ٝبيع جوانبها، كأبرزكا ما استحدث يف ىذه آّاالت يف عا٤بنا 

ا مع توثيقها باآلياا القرآنية الكرٲبة كاألحاديث ا٤بعاصر كا٤بستقبل، كقاـ علماء الدين ببياف موقف الشريعة اإلسبلمية الغراء من ىذه القضاي
النبوية الشريفة الصحيحة، ك ناقش العلماء ىذه األدلة يف جلسات عدة إُف أف توصلوا إُف صورهتا النهائية الٍب ٛبت مناقشتها يف 

الدليل يف صورتو ا٢بالية. )دليل جلسات موسعة مشلت ٦بموعة من أبرز العلماء، كبعد إقرار الدليل مت تشكيل ٦بموعات ٙبرير إلخراج 
 (.ٔ-ٓالدعاة، ص:

-ىػ َُْٕ،) بّبكت: مؤسسة الرسالة، ّ. ٙبقيق: ٞبدم بن عبد آّيد السلفي.  طمسند الشهابسبلمة بن ٧بمد. جعفر، ( ِ)
، ْٔ/ْ.. كقد ضعفو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة كأثرىا السيء يف األمةَِحديث رق : ْٓ/ُـ(، ُٖٔٗ

 .َُٔٓحديث رق :
 .ّ( سورة النساء، اآلية:ّ)

 ىو تفسّب "أال تعولوا" بأال ٘بوركا، ال كما ذىب البعض بأف ا٤بعُب ىو: أال يكثر عيالك .  ْ
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 يةاإذا كثر عيالو إال يف حك ،كال يعرؼ عاؿ يعوؿ ،أحدىا: أنو ا٤بعركؼ يف اللغة الذم ال يكاد يعرؼ سواه
 كسائر أىل اللغة على خبلفو. ،الكسائي

 من الغرائب فأنو يصلح للَبجيح. لو كافك  ،الثاين: أف ىذا مركم عن النيب صٌلى الٌلو عليو كسٌل 

كقد قاؿ ا٢باك  أبو عبد الٌلو:  ،كَف يعل  ٥بما ٨بالف من ا٤بفسرين ،الثالث: أنو مركم عن عائشة كابن عباس
 تفسّب الصحابة عندنا يف حك  ا٤برفوع.

ليو كسٌل  أنو يكاثر بأمتو الرابع: أف األدلة الٍب ذكرناىا على استحباب تزكج الولود كإخبار النيب صٌلى الٌلو ع
 األم  يـو القيامة يرد ىذا التفسّب.

كىًإٍف ﴿نقله  ٩با ٱبافوف من الظل  كا١بور فيو إُف غّبه. فإنو قاؿ يف أك٥با يف وإ٭با ى يةاآلا٣بامس: أف سياؽ 
فد٥ب  سبحانو على ما  ﴾كىثيبلثى كىريباعى ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػيٍقًسهيوا يف اٍليىتامى فىاٍنًكحيوا ما طابى لىكيٍ  ًمنى النّْساًء مىٍثُب 

كأباح ٥ب  منهن أربعا. مث د٥ب   ،كىو نكاح ما طاب ٥ب  من النساء البوالغ ،يتخلصوف بو من ظل  اليتامى
ةن أىٍك ما ﴿على ما يتخلصوف بو من ا١بور كالظل  يف عدـ التسوية بينهن. فقاؿ:  فىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػىٍعًدليوا فىواًحدى

كىذا صريح يف  ،مث أخرب سبحانو أف الواحدة كملك اليمْب أدىن إُف عدـ ا٤بيل كا١بور ﴾ٍت أىٲٍبانيكي ٍ مىلىكى 
 ا٤بقصود.

السادس: أنو ال يلتئ  قولو فىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػىٍعًدليوا يف األربع فانكحوا كاحدة أك تسركا ٗبا شئت  ٗبلك اليمْب. 
 ىذا أجنيب من األكؿ. فتأملو.بل  ،فإف ذلك أقرب إُف أف تكثر عيالك 

السابع: أنو من ا٤بمتنع أف يقاؿ ٥ب : فإف خفت  أف ال تعدلوا بْب األربع فلك  أف تتسركا ٗبائة سرية كأكثر. 
 فإنو أدىن أف ال تكثر عيالك .

من نكاح كٮبا نقله   ،تعليل لكل كاحد من ا٢بكمْب ا٤بتقدمْب ﴾ذًلكى أىٍدىن أىالَّ تػىعيوليوا﴿الثامن: أف قولو: 
أك ملك اليمْب. كال يليق تعليل ذلك  ،كمن نكاح األربع إُف نكاح الواحدة ،اليتامى إُف نكاح النساء البوالغ

 بقلة العياؿ.
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ا٤براد  لو كافكَف يقل: إف خفت  أف ال تفتقركا كٙبتاجوا. ك  ﴾فىًإٍف ًخٍفتيٍ  أىالَّ تػىٍعًدليوا﴿التاسع: أنو سبحانو قاؿ 
 نسب أف يقوؿ ذلك.قلة العياؿ لكاف األ

أك أباح شيئا كعلق إباحتو بعلة. فبل بد أف  ،العاشر: أنو سبحانو إذا ذكر حكما منهيا عنو كعلل النهي بعلتو
تكوف العلة مضادة لضد ا٢بك  ا٤بعلل. كقد علل سبحانو إباحة نكاح غّب اليتامى كاالقتصار على الواحدة 

ـو أف كثرة العياؿ ال تضاد عدـ ا٢بك  ا٤بعلل. فبل ٰبسن أك ملك اليمْب بأنو أقرب إُف عدـ ا١بور. كمعل
 كقاؿ الشيخ الهاىر بن عاشور:  (ُ)كالٌلو أعل . -التعليل بو

كقاؿ بو ابن األعرايب من علماء اللغة كىو تفسّب  ،كقالو الشافعي ،كىذا التفسّب مأثور عن زيد بن أسل "
بقولو: )ذلك( إُف ما تضمٌنو قولو: )فواحدة أك ما ملكت  ال يبلئ  إاٌل أف تكوف اإلشارة ،خفٌية نايةكك ،بعيد

 ،ترغيب يف االقتصار على الواحدة ٣بصوص الذم ال يستهيع السعة يف اإلنفاؽ يةاآلأٲبانك ( كيكوف يف 
إاٌل أٌف ىذا الوجو  ،كيدفع عنو ا٢باجة ،ألٌف االقتصار على الواحدة يقلل النفقة كيقٌلل النسل فييبقي عليو مالىو

يبلئ  قولو: )أك ما ملكت أٲبانك ( ألٌف تعٌدد اإلماء يفضي إُف كثرة العياؿ يف النفقة عليهٌن كعلى ما ال 
 (ِ) كلذلك رٌد ٝباعة على الشافعي ىذا الوجو بْب ميفرط كمقتصد. ،يتناسل منهنٌ 

قلوا عيشا  كإفالو ك مٌب يستهيع ا٤برء أف يضمن لنفسو كعي ،ط الناس بْب كثرة العياؿ كالفاقة ٦برد كى فربٍ    
كقد اقتضت حكمتو تعاُف أف ترل ذا العياؿ  ،يرزؽ من يشاء بغّب حساب ،ىنيئا؟ فاألرزاؽ بيد ا تعاُف

 ٧بمد األلوسي قائبل:  كأكد ىذا ا٤بعُب العبلمة . كا تعاُف عند ظن عبده بو.ك العزب فقّبا ،غنيا

العياؿ سبب للفقر كعدمه  سبب توفر ا٤باؿ. فأريد أف  ،"قد تقرر يف الهباع الساكنة إُف األسباب      
 ،بأف ا تعاُف قد ينمي ا٤باؿ مع كثرة العياؿ الٍب ىي يف الوى  سبب لقلة ا٤باؿ ،قهع ىذا التوى  ا٤بتمكن

كأف الغُب كالفقر  ،فدؿ على أف ذلك االرتباط الوٮبي باطل ،كقد ٰبصل اإلقبلؿ مع العزكبة. كالواقع يشهد
كال توقف ٥بما إال على ا٤بشيئة. فإذا عل  الناكح أف النكاح ال يؤثر يف  ،اُف مسبب األسباببفعل ا تع

                                                           

 . ٙبقيق: مكتب الدراسات كالبحوث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىي تفسير القرآف الكريمابن قي ، ٧بمد بن أيب بكر.   (ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ِِٓ-ِِّىػ(، ص:َُُْرمضاف. )بّبكت:دار ك مكتبة ا٥ببلؿ، 

 .ِِٗ-ِِٖ/ْابن عاشور، ٧بمد الهاىر. ا٤برجع السابق.   (ِ) 
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فعرب عن  ،حينئذ أف النكاح ال ٲبنعه  الغُب من فضل ا تعاُف يةاآلكمعُب  ،َف ٲبنعو يف الشركع فيو،اإلقتار
 (ُ)نفي كونو مانعا عن الغُب بوجوده معو".

إذ اقتضت  ،فإف اإلسبلـ أكجد ألمثالو حبل ،رء قليل الدخل كثّب العياؿكحٌب يف حالة كوف ا٤ب        
كيعهي  ،فيعهي الشخص ما يكفي لنفقة آالؼ مؤلفة من الناس ،حكمتو تعاُف أنو قس  ا٤بعيشة بْب عباده

بينما يعهي البعض الكفاؼ من العيش. فأمر من كاف من الصنف األكؿ أف يعهوا  ،اآلخر ما يكفي ٤بئْب
كلقد كردت أحاديث صحيحة تنفي اإلٲباف  كي ال يكوف دكلة بينه .  ،جْب من ماؿ ا الذم آتاى اتا

كيستنبط من ذلك ضركرة سد األغنياء ٢باجات فقرائه  إذا َف تكف  ،عن الذم يشبع كجاره جائع إُف جنبو
 بقولو:(ِ)كقد علق الشيخ األلباين رٞبو ا على ا٢بديث السابق ،الزكاة لذلك

فيجب عليو أف يقدـ  ،"كيف ا٢بديث دليل كاضح على أنو ٰبـر على ا١بار الغِب أف يدع جّبانو جائعْب     
 ك٫بو ذلك من الضركريات . ،ذلك ما يكتسوف بو إف كانوا عراةكك ،إليه  ما يدفعوف بو ا١بوع

ذمته  بإخراجه  زكاة  فبل يظنن األغنياء أهن  قد برئت ،ففي ا٢بديث إشارة إُف أف يف ا٤باؿ حقا سول الزكاة
كإال دخلوا  ،من الواجب عليه  القياـ ّٔا ،بل عليه  حقوؽ أخرل لظركؼ ك حاالت طارئة ،أموا٥ب  سنويا

ًبيًل اللًَّو فػىبىشٍّْرىيٍ  ًبعىذىابو أىلًي و ﴿يف كعيد قولو تعاُف:  ( ّْ)كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىالى يػيٍنًفقيونػىهىا يف سى
نػىٍزمتيٍ أًلى  ا مىا كى نٍػفيًسكيٍ  فىذيكقيوا مىا  يػىٍوـى ٰبيٍمىى عىلىيػٍهىا يف نىاًر جىهىنَّ ى فػىتيٍكوىل ًّٔىا ًجبىاىيهيٍ  كىجينيوبػيهيٍ  كىظيهيوريىيٍ  ىىذى

 (ّ).﴾كيٍنتيٍ  تىٍكًنزيكفى 

 سفر؛ إذ جاء رجل على عن أيب سعيد ا٣بدرم قاؿ: بينما ٫بن مع رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  يف       
فقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسل :" من كاف عنده فضل ظهر فليعد  ،فجعل يصرفها ٲبينا كمشاال ،ناقة لو

                                                           

 .ُْٗ/ُٖا٤برجع السابق،  . ٧بمود بن عبد ااأللوسي،   (ُ) 
ياض:مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، . )الر سلسلة األحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدىاناصر الدين، ٧بمد.   (ِ)

 .ُْٗ، حديث رق :ُِٖ-َِٖ/ُىػ(،ُُْٓ
 .ّٓ-ّْ( سورة التوبة، اآلية:ّ)  
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حٌب ظننا أنو ال حق ألحد  ،كمن كاف عنده فضل زاد فليعد بو على من ال زاد لو" ،بو على من ال ظهر لو
 (ُ)منا يف الفضل.

عن على بن أَب طالب رضى ا عنو قاؿ: إف ا فرض على األغنياء ىف  كأصرح من ذلك ما أثر       
أموا٥ب  بقدر ما يكفى فقراءى  فإف جاعوا كعركا كجهدكا فبمنع األغنياء كحق على ا أف ٰباسبه  يـو 

 (ِ) القيامة كيعذّٔ  عليو.

فدستور ا٤بسلمْب زاخر  فهذه حلوؿ شرعية ٤با يتوى  أف يكوف سببا للحد من النسل أك تنظيمو.      
ما فرط ربنا يف   ،إنو قانوف ا الذم خلقنا كىو أعل  ٗبصا٢بنا ،بقوانْب كشرائع صا٢بة لكل زماف كمكاف

طبق ىذا ا١بانب  لو إذٍ  ،كتابو من شيء. علينا أف نته  أنفسنا بالتقصّب يف تهبيق مهالب الشريعة
لكن األنانية كحب الذات ىو الهابع الذم غلب يف  ،٤با بقي ىناؾ من يعجز عن كفالة أكالده ،التشريعي

 تستساغ ا٢بياة إال يف ظل تهبيق شريعة ا. كال ،أكثر آّتمعات

 يقوؿ ٧بمد البهي: ،كال بد أيضا من إعادة النظر يف النظاـ االقتصادم ك توزيع الثركة ك مفهـو ا٤بلكية      
ٯبب إذف: أف تسبقها إعادة النظر يف نظاـ القهاع العاـ  -لتزايد السكاف كحلٍّ   –"كالدعوة إُف تنظي  النسل 

عندما بدا: أف ىذا النظاـ األخّب مدعاة  ،كاف ىذا النظاـ قد حل بديبل عن النظاـ الرأ٠باِف  كقدكية. لٍ يف ا٤بً 
كاإلثراء الفاحش من جهة كالفقر ا٤بدقع من جهة أخرل...فليست ىناؾ يف  ،إُف االستغبلؿ كاالحتكار

 (ّ)رىا".ككطوعا أ ،كلكن حق الضعفاء كاركمْب فيها كاجب األداء منها ،حدكد للملكية ا٣باصةاإلسبلـ 
 
 

                                                           

،)الكويت: مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع، ُكتاب الزكاة، باب حق السائل. ط  صحيح أبي داود.األلباين، ٧بمد ناصرالدين.   (ُ) 
 .َّٔ/ٓ    ُْٔٔـ(، حديث رق :ََِِ-ىػ َُِْ

كيف ذيلو ا١بوىر النقي البن الَبكماين. كتاب الصدقات، باب ال كقت فيما  السنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب.   (ِ)
 .ِْ-ِّ/ٕىػ( ُّْْ، ) ا٥بند: ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ النظامية، حيدر آباد، ُيعهي الفقراء. ط

 -ىػ َُُْ،)القاىرة: مكتبة كىبة،  رمضاف سنة ّ. طة المعاصرةاإلسالـ في حل مشاكل المجتمعات اإلسالميالبهي، ٧بمد.  (ّ) 
 بتصرؼ يسّب. ُِّ-ُِِـ(، ص:ُُٖٗيوليو سنة 
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 ثانيا: حق تثقيف المراىقين والمراىقات جنسيا.  

حٌب يتمكن ا٤براىق كا٤براىقة من ٩بارسة  ،يقصدكف بذلك؛ حق ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات ا٤بتعلقة با١بنس
 أك اإلصابة باألمراض ا٤بتنقلة جنسيا. ،فيوا١بنس مع ٘بنب ٞبل غّب مرغوب 

كقد ال يقف  ،كٙبفيز الغرائز  ا٤بكبوتة ،كإشاعة الفواحش ،فهذه دعوة صرٰبة إُف اال٫ببلؿ ا٣بلقي       
عندئذ يقع اظور ال ٧بالة.  ،بل سيتشوفوف إُف ا١بانب التهبيقي ،البعض عند ا٢بدكد النظرية ٥بذه الثقافة

بينما تعلي  ا٤براىقْب الثقافة ا١بنسية يعترب ذريعة قوية الرتكاب  ،ئع ا٤بؤدية إُف ارماتكالشريعة تسد الذرا
 يقوؿ ٧بمد بن عبد ا الشباين يف ىذا الصدد: الفواحش.

فجميع الوسائل العملية  ،"إف الربنامج ا٤بوضوع ّٓأّة التكاثر السكاين قائ  على ىذه الفلسفة      
هتدؼ إُف خفض تزايد السكاف من خبلؿ الدعوة إُف اإلكثار من  ،لصادر عن ا٤بؤٛبرا٤بهركحة يف البياف ا

  (ُ)حقوؽ ا٤برأة". ايةبدعول ٞب ،كا٤بهالبة بنظامية اإلجهاض  ،مراكز تنظي  ا٢بمل كنشر الثقافة ا١بنسية
فا٤بدنية  ،اكا٤بتقيدة بتعالي  دينها غّب حرة يف تفكّبىا كتصرفاهت ،فه  يركف كل ٧بتشمة متخلفة       

كحق التخلص من كل ٞبل ال  ،كالتثقف إ٭با طريقو اال٫ببلؿ من أجل إشباع الغرائز بكل الوسائل ا٤بتاحة
 يرغب فيو حٌب لو مت يف ظل زكاج شرعي؛ بإذف الزكج أك بغّب إذنو. يقوؿ مصهفى بن حسْب السباعي:

  ،الشرائع كالقوانْب عنواف التمدف كا٢بضارة"إذا كاف إشباع الغريزة ا١بنسية عن طريق التحلل من قيود       
ككانت آّتمعات البدائية الٍب تأخذ بشيوعية ا٤برأة أكثر منا رقيِّا  ،كاف ا٢بيواف أرقى من اإلنساف

 (ِ)كحضارة".

 ثالثا: البت والتحكم في المسائل ذات الصلة بحياتها الجنسية بحرية و مسئولية تامتين.

فالفتاة ٙبت ىذا ا٢بق ا٤بزعـو ٥با أف  ،حسن من األعراؼ كماا مبادئ الدين حرية التحلل تنصهر يف بوتقته
 كىيحقها ٞبايتها من كل مكركه  كمنإذ ٛبلك حق التصرؼ يف جسدىا.  ،بغّب زكاج كلوتعاشر من تشاء 

                                                           

 .ِْ، ص:ْٖ. العدد:مجلة البياف. السكاف والتنمية من المنظور اإلسالميالشباين، ٧بمد بن عبد ا.   (ُ) 
 .َُٓـ(، ص:ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖتب اإلسبلمي،، ) ا٤بكْ. طىكذا علمتني الحياةالسباعي، مصهفى بن حسْب.   (ِ) 
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٤با فيو من تضييع النسل  ،ٛبارس ىذا ا٢بق. كال ٱبفى ما يف ىذا من ضبلؿ ك تضليل عن منهج رب العا٤بْب
 تقويض أساسو الذم ىو  الزكاج ا٤بكتمل لشركطو ك أركانو. ب

بينما  ،حٌب لو نتج منها ٞبل سفاح ،الفكرة ال يعبأكف با٤بمارسات ا١بنسية خارج إطار الزكاج ىذه وكمركج 
مفسدة  ،فجمعوا بْب مفسدتْب ،يشددكف اإلنكار على إ٪باب عدد معْب من األكالد عن طريق الزكاج

 ك مفسدة ا٢بد من نسل ا٤بتزكجْب.  التشجيع على الزنا

فالهفل ا٤بقارب للبلوغ لو ا٢بق يف ،فكفل للهفل حق التعلي  كالثقافة ،كاإلسبلـ أعهى كل ذم حق حقو
  (ُ)ا٢بصوؿ على الثقافة ا١بنسية الصحيحة ا٤بميزة بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ.

 األسرة. وأساليب تنظيم المعلومات إلى الوصوؿ حق رابعا:

فلها حق إيقاؼ  ،أيا كانت طرؽ ىذا التنظي  ،ق تنظي  أك ٙبديد النسل من ا٢بقوؽ اإل٪بابيةفقد اعترب ح
امتنع ألم سبب عيدَّ  كإف ،الهبيب أف يساعدىا يف ذلك كعلى ،ّبهكغا٢بمل مٌب ما أرادت باإلجهاض أ

 ذلك انتهاكا ٢بق من حقوؽ اإلنساف ا٤بصدؽ عليها دكليا.

آّموعات ا٤بهىمَّشة كآّموعات ا٤بعزكلة اجتماعيا كآّموعات اركمة كل الناس خصوصا الفقراء ك       
كلديه  إمكانية  ،قادركف على ٩بارسة حقوقه  كالقياـ ٖبيارات حرة ككاعية تتعلق بصحته  ا١بنسية كاإل٪بابية

دة متضمنة كإُف خدمات عالية ا١بو  ،الوصوؿ إُف معلومات عن الصحة ا١بنسية كاإل٪بابية كالثقافة ا١بنسية
 (ِ)تنظي  األسرة.

                                                           

ىػ. برقية.  ا٤بادة ُِْٕ/َٖ/ِٖ/ب، التاريخ:ّٔٗٔٗ. ا٤بملكة العربية السعودية. رق  الصادر:ديواف رئاسة مجلس الوزراء(  ُ)
 .َُص: ّالثانية عشرة، التعلي  الثقافة. رق :

لتنظي  األسرة، مسجل ٗبوجب مرسـو صادر عن بر٤باف ـ. االٙباد الدكِف ََِٕ ّـ. ط،َُِٓ-ََِٓاإلطار االسَباتيجي   (ِ) 
 .ُْص:  ِِْٕٔٗا٤بملكة ا٤بتحدة، كىو ٝبعية خّبية مسجلة يف ا٤بملكة ا٤بتحدة برق : 
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ف تنظي  األسرة ال ينفك عن استخداـ كسيلة من كال ،ٱبفى أثر كسائل منع ا٢بمل على التناسل البشرم كال
  ،كإجهاض األجنة عند البعض اآلخر ،فكانت ٗبثابة تصريح الرتكاب الفواحش عند البعض ،تلك الوسائل

 اره على الفرد كآّتمع.كأضر ا٢بديث عن اإلجهاض  سبق كقدكل ذلك ٕبجة عدـ الرغبة يف ىذا ا٢بمل. 

 

 الفرع الثالث: حقوؽ الشركاء.
 ،مت إدماجها ضمن حقوؽ اإلنساف كلقد ،حقوؽ الشركاء من الصهلحات الٍب أسفر عنها مؤٛبر بكْب     

يتعلق  حوؿ تهبيق القانوف الدكِف ٢بقوؽ اإلنساف فيما(ُ)فقد عقد مؤٛبر دكِف يف يوغياكارتا بإندكنيسيا
ككضع أعضاء الفريق الدكِف ٣برباء القانوف الدكِف ٢بقوؽ اإلنساف ا٤بعِب (ّ) ،ية النوعكىو (ِ)بالتوجو ا١بنسي

 ،كخصص ا٤ببدأ الرابع كالعشرين ٕبق تكوين األسرة ،رين مبدأكعشية النوع تسعة كىو بالتوجهات ا١بنسية 
 ا نصو:كىذ
 

                                                           

ـ ٔبامعة غادجاه مادا يف يوغياكارتا بإندكنيسيا، اعتمد تسعة كعشركف خبّبا ََِٔنوفمرب/تشرين الثاين  ٗ-ٔعقد يف الفَبة   (ُ) 
دكلة، كمن خلفيات ك خربات متباينة تتصل بقضايا حقوؽ اإلنساف باإلٝباع "مبادئ يوغياكارتا حوؿ تهبيق القانوف  ِٓمتميزا من 

 الدكِف ٢بقوؽ اإلنساف فيما يتعلق بالتوجو ا١بنسي كىوية النوع".
ك ا٥بويات النوع، كىي تشدد على  ك تتناكؿ مبادئ يوغياكارتا طيفا كاسعا من معايّب حقوؽ اإلنساف ك تهبيقها  على التوجهات ا١بنسية

التزاـ الدكؿ بتهبيق حقوؽ اإلنساف يف ا٤بقاـ األكؿ. ك مرفق بكل مبدأ منها توصيات تفصيلية موجهة إُف الدكؿ، على أف ا٣برباء شددكا 
إُف جهات فاعلة أخرل أيضا على مسؤكلية ٝبيع ا١بهات الفاعلة يف ٦باؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف ك ٞبايتها. كما مت ٘بوه توصيات إضافية 

مثل نظاـ حقوؽ اإلنساف يف األم  ا٤بتحدة، كا٤بؤسسات الوطنية ٢بقوؽ اإلنساف، ك كسائل اإلعبلـ، ا٤بنظمات غّب ا٢بكومية، كاألطراؼ 
 (.ٕا٤با٫بة. )مبادئ يوغياكارتا، ص:

 أشخاص من جنس آخر أكمن ذات ( يشّب تعبّب "التوجهات ا١بنسية" إُف ا٪بذاب كل شخص عاطفيا ك كجدانيا ك جنسيا إُفِ) 
 .ٔا١بنس، أكمن أكثر من جنس، ك إقامة عبلقة ٝبيمة ك جنسية معه . مبادئ يوغياكارتا، ص:

يشّب تعبّب "ىوية النوع" إُف ما يشعر بو كل شخص يف قرارة نفسو من خربة داخلية ك فردية بالنوع االجتماعي، بصرؼ النظر عن   (ّ) 
تعديل مظهر ا١بسد  –بشرط حرية االختيار  –يبلد، ٗبا يف ذلك إحساس الشخص ٔبسده ) كقد يشمل ذلك النوع ا٤بقيد يف شهادة ا٤ب

أك كظائفو بوسائل طبية أك جراحية أك بوسائل أخرل(، كغّب ذلك من كسائل التعبّب عن النوع كاللباس ك طريقة الكبلـ كالسلوكيات. 
 .ٔمبادئ يوغياكارتا، ص:
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THE RIGHT TO FOUND A FAMILY 

Everyone has the right to found a family, regardless of sexual orientation or gender identity. 

Families exist in diverse forms. No family may be subjected to discrimination on the basis of the 

sexual orientation or gender identity of any of its members. 

States shall: 

 Ensure that laws and policies recognise the diversity of family forms، including those not defined by 

descent or marriage، and take all necessary legislative، administrative and other measures to ensure 

that no family may be subjected to discrimination on the basis  of the sexual orientation or gender 

identity of any of its members, including with regard to family-related social welfare and other public 

benefits، employment، and immigration; 

  Take all necessary legislative، administrative and other measures to ensure that in States that 

recognise same-sex marriages or registered partnerships, any entitlement، privilege، obligation or 

benefit available to different-sex married or registered partners is equally available to same-sex 

married or registered partners; 

Take all necessary legislative, administrative and other measures to ensure that any obligation, 

entitlement, privilege, obligation or benefit available to different-sex unmarried partners is equally 

available to same-sex unmarried partners.
 
(

1
) 

 

 :ترٝبة

 )المبدأ الرابع والعشروف: الحق في تأسيس أسرة. 
يتو النوعية. وتوجد األسر في وىو بصرؼ النظر عن توجهو الجنسي أ ،لكل فرد الحق في تأسيس أسرة

ية النوع ألي من وىو أسرة إلى التمييز بسبب التوجو الجنسي أ يةأيجوز إخضاع  وال ،أشكاؿ مختلفة
 أفرادىا.

 ٝبيع الدكؿ: كعلى
 ،اعَباؼ القوانْب ك السياسات بتعددية أشكاؿ األسرة. ٗبا فيها األسر غّب اددة بنسب أك زكاجكفالة 

أسرة إُف التمييز بسبب  يةأّبىا من اإلجراءات لكفالة عدـ تعرض كغكاٚباذ اإلجراءات التشريعية كاإلدارية 

                                                           
( 1 ) THE YOGYAKARTA PRINCIPLES. (PRINCIPLES ON THE APPLICATION OF INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS LAW IN RELATION TO SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY)، March 

2007. Pp. 27-28.     Available at: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
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كغّبىا من  ،جتماعية ا٤بقدمة لؤلسرةٗبا يشمل ا٤بعونة اال كذلكية النوع ألم من أفرادىا. كىو التوجو ا١بنسي أ
 كالتوظيف كا٥بجرة. ،ا٤بزايا العامة

ّبىا من اإلجراءات لكفالة أف تكوف ٝبيع ا٢بقوؽ كاالمتيازات كغاٚباذ اإلجراءات التشريعية كاإلدارية 
اكاة كااللتزامات أك ا٤بكاسب ا٤بتاحة للشركاء ٨بتلفي ا١بنس ا٤بتزكجْب أك ا٤بسجلْب متاحة على قدـ ا٤بس

للشركاء مثلي ا١بنس ا٤بتزكجْب أك ا٤بسجلْب. كذلك يف الدكؿ الٍب تعَبؼ بالزكاج أك التسجيل الر٠بي بْب 
 شركاء من جنس كاحد.

لكفالة أف تكوف ٝبيع ا٢بقوؽ كاالمتيازات  ،اٚباذ اإلجراءات التشريعية كاإلدارية كغّبىا من اإلجراءات
٨بتلفي ا١بنس غّب ا٤بتزكجْب متاحة على قدـ ا٤بساكاة للشركاء مثليي كااللتزامات أك ا٤بكاسب ا٤بتاحة للشركاء 

 ا١بنس غّب ا٤بتزكجْب(.

منهلقْب من مبادئ حرية ببل حدكد كال قيود  ،طولبت الدكؿ باعتماد أ٭باط جديدة لؤلسر كىكذا       
ذلك أهن   ،ا١بنسيفكاف ىذا إيذانا بشرعية اللواط كالسحاؽ كأم نوع من أنواع الشذكذ  ،شرعية أك عرفية

إف امتبلؾ " بقو٥با: كإُف ذلك تشّب د. نواؿ السعداكم ،نساف حق التصرؼ يف جسدهيقولوف بامتبلؾ اإل
 (ُ)."ا٤برأة جسدىا أكؿ حقوؽ اإلنساف

كأسوء من ذلك مهالبة الدكؿ ٗبنح ىؤالء الشواذ جنسيا ٝبيع ا٢بقوؽ كاالمتيازات الٍب ٛبنح للمتزكجْب        
 كما ىذا إال تهاكؿ على شريعة ا٣بالق تعاُف. ،األمر الذم يعِب االعَباؼ الكامل بالشذكذ ،زكاجا شرعيا

فه  ٗبثابة من ٱبربوف بيوهت  بأيديه  كأيدم  ،فليحذر الذين يساندكف مثل ىذه الدعوات لدنيا يصيبوهنا
ٙبرًن الشريعة للسحاؽ  كما ىل يرضى ا٤بسل  أف يكوف آلة يف يد أعداء ٰباربوف ّٔا ا كرسولو؟ ،أعدائه 

فهذا  ،لذا ٘بد كل ذم طبع سلي  ينفر من الشذكذ ا١بنسي ،كاللواط إال ٙبرٲبا لزكاج ا٤بثلْب من باب األكُف
( كىتىذىريكفى مىا ُٓٔأىتىٍأتيوفى الذٍُّكرىافى ًمنى اٍلعىالىًمْبى )﴿نيب ا لوط عليو السبلـ ينكر على ىذه الفاحشة قائبل:  

                                                           

 .ُُٗالسعداكم، نواؿ. ا٤برجع السابق. ص: (ُ) 
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كىليوطنا ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىتىٍأتيوفى اٍلفىاًحشىةى كىأىنٍػتيٍ  ﴿ (ُ) ﴾رىبُّكيٍ  ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍ  بىٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه عىاديكفى خىلىقى لىكيٍ  
 كصف ىذا الصنيع فا (ِ)﴾( أىئًنَّكيٍ  لىتىٍأتيوفى الرّْجىاؿى شىٍهوىةن ًمٍن ديكًف النّْسىاًء بىٍل أىنٍػتيٍ  قػىٍوـه ٘بىٍهىليوفى ْٓتػيٍبًصريكفى )

 فمن راـ ا٢بق فليتخذ الشريعة ميزانا. ،بينما يدعي دعاة ذلك العدالة كالتحضر ،باالعتداء كا١بهل

يعِب السعي من أجل ا٬بفاض معدؿ  ،إف القوؿ ٕبرية تلبية ا٤براىقْب كا٤براىقات ٤بيو٥ب  ا١بنسي        
فقد انتشرت اإلباحية كتيسرت  ،الٍب ٙبللت خلقياكىذا ىو ا٤ببلحظ يف آّتمعات الغربية  ،الزكاج الشرعي

بل كمت تقيننو من قبل بعض الدكؿ؛ حٌب ظهرت فاحشة إتياف البهائ  باس  حرية ٩بارسة ا١بنس،  ،كسائلها
؛ فتسعى لتغيّب قانوف اإلباحة سكتلندا. أما إالسويد، ك الد٭بارؾمسموحا بو يف كلٍّ من: بلجيكا، ك فكاف 

ـ الذم أضفى ُٗٔٗتعديل قرار  -كزير الزراعة األ٤بانية -Ilse Aignerأٯبنر  إلسي لديها، كما طالبت
تسعى لتحرًن ىذه الفاحشة من أجل رعاية حقوؽ ا٢بيوانات إ٭با كالغريب أف أ٤بانيا  ،الشرعية ٤بواقعة البهائ 

الواليات  كباس  ا٢برية ا١بنسية مت اعَباؼ بعض الدكؿ بزكاج ا٤بثلْب، كمن بْب تلك الدكؿ (ّ)ال غّب.
 األمريكية التحدة.

فأمكن القوؿ بأف ا٢برية ا١بنسية كسَّعت سبل إفراغ الشهوة ا١بنسية، ما ٯبعل ا٤بنحرفْب يبتعدكف عن الزكاج 
 شريفة قادرة على إعمار ىذا الكوف كما أراد ا تعاُف. ةمن أجل تكوين أسر كالتناسل 
فؤاد عبد الكرًن أكد ذلك  كقد ،الب دعاة ٙبرير ا٤برأةفا٤بهالبة باالستقبلؿ االجتماعي أحد أى  مه       
 بقولو:

                                                           

 .ُٔٔ-ُٓٔ( سورة الشعراء، اآلية:ُ) 
 .ٓٓ-ْٓسورة النمل، اآلية:  (ِ) 

(3) http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20523950   last visited on: 23/01/13. 

      http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/27/germany-bestiality-ban  browsed 23/01/13. 

    

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20523950
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/27/germany-bestiality-ban
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كإيثار العبلقة ا٤بؤقتة بْب الرجل  ،"كصل ا٢باؿ ٕبرية ا٤برأة الشخصية إُف رفض الزكاج كنظاـ يف بناء األسرة 
ؽ رسة العبلقة ا١بنسية بينهما؛ كي تبتعد كلية عن قيود الهبلك٩با ،كا٤برأة على السكن كاإلقامة ا٤بستمرة

 (ُ)الٍب تفرضها آّتمعات الغربية يف األحواؿ الشخصية". كىي ،ا٤بعقدة ىناؾ

كمن مث يتهدـ  ،كمن قيمها؛ حٌب يتهدـ بيتها ،كمن شرفها ،كىكذا أرادكا من ا٤برأة أف تتحرر من دينها       
كذلك من خبلؿ الذين  –بل أرادكا أف يهدموا آّتمع  ،كَف يكتفوا بذلك ،كتنتشر الفوضى كالرذيلة ،آّتمع

فقاموا بدكرى  خّب قياـ كفذكا تعالي  أسيادى  كنشركا الفساد يف  ،-تربوا على موائدى  كشربوا من ألباهن  
 (ِ)األرض كادعوا أف اإلسبلـ ظل  ا٤برأة...إُف غّب ذلك من الدعاكل الباطلة.

 

 الفرع الرابع: الجنس اآلمن.
كالٍب هتدؼ إُف ا٢بد من  ،أسفرت عنها ا٤بؤٛبرات الدكليةمع مصهلح آخر من سلسلة ا٤بصهلحات الٍب 
كإٯباد بدائل ٥ب  لقضاء الوطر ببل قيود شرعية. كىو أمر  ،النسل عن طريق تنفّب الشباب كالفتيات من الزكاج

أكجو تأثّبه  حد من إقباؿ بعض الفتية على الزكاج الشرعي. فما حقيقة ىذا ا٤بصهلح؟ كما مفهومو؟ كما ىي
 د النسل؟على مقص

 أكال: تعريفو: 

الذين يستخدموف الواقي الذكرم أك كسائل أخرل  ،ا٤بمارسات ا١بنسية ا٢بميمية بْب الشركاء ا١بنس اآلمن: 
التامة  شبو مستحيلة بدكف  قاية٤بنع تسرب إفرازات ا١بس  الٍب تنتقل األمراض عن طريقها. بالرغ  من أف الو 

ٲبكن تقليل خهر انتقاؿ فّبكس نقص ا٤بناعة عن طريق ٩بارسة ا١بنس إال أنو  ،االمتناع عن  ٩بارسة ا١بنس
 (ّ)اآلمن.

                                                           

 .َّْ. ص:في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء اإلسالـقضايا المرأة المسلمة  (عبد الكرًن، فؤاد.ُ) 
 .ّّٓا٤برجع السابق، ص:  (ِ) 

(3) http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Safe+Sex browsed 01/01/13. 

 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Safe+Sex
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بأنو حق  ،كفسرت كثائق ا٤بؤٛبرات الٍب تناكلت حقوؽ ا٤برأة كالٍب من ضمنها حق ٩بارسة ا١بنس اآلمن     
ء ككيف فلكل فرد حق ٩باسة ا١بنس مٌب شا ،كال يقتصر على من تربط بينهما رابهة الزكاج ،١بميع األفراد

فإذا توفرت ىذه  ،كأال ٰبصل ٞبل غّب مرغوب فيو ،شريهة أف يؤمن اإلصابة باألمراض ا٤بنقولة جنسيا ،شاء
 ،فا١بنس مباح للجميع. كال يتحقق ا١بنس اآلمن إال بتعلي  ا٤براىقْب كا٤براىقات الثقافة ا١بنسية ،الشركط

ا٢بمل غّب ا٤برغوب فيو. كالواقع يشهد بأف  ّٔدؼ اإلحاطة بكل سلوؾ قد يؤدم إُف اإلصابة باألمراض أك 
ك ىنا يأيت حق ٩بارسة ا١بنس اآلمن  ،كثّبا ٩بن يتلقوف دركس الثقافة ا١بنسية يتهلعوف إُف تهبيق ذلك

 ،ال األبواف كال الدعاة ا٤بصلحوف ،فبل ٰبق ألحد أف يقف أماـ تلك الرغبة ا١با٧بة ،قانونية ٥ب  ايةليضفي ٞب
ية ال يلتفت إليها ٤بعارضتها ٢بق من حقوؽ اإلنساف ا٤بصدؽ عليو من قبل ا٥بيئات بل حٌب ا٤ببادئ الدين

 ا٤بعنية بذلك يف األم  ا٤بتحدة الٍب أعهت نفسها حق التشريع كالتقنْب.

 ،كإف تعجب فعجب حكمه  على من زكج موليتو قبل الثامنة عشر من عمرىا بأنو منتهك ٢بقها        
 ،ما تقـو تلك ا٥بيئات بتقدًن خدمات ا١بنس اآلمن ٤بن َف يقاربوا ىذا السنبين ،كأنو مارس العنف ضدىا

فلو مارست ابنة الثانية عشر أك الثالثة عشر أك الرابعة عشر ا١بنس لعد ذلك حقا من حقوقها ما داـ أف 
 ي.كسعي إُف إقبلؿ التناسل الشرع ،كحرب على الثوابت ،ذلك مت برضاىا ككاف آمنا. إنو تقليب للموازين

تقوؿ الباحثة حورية يونس  ،كىكذا يفضي ا٥بول بالناس إُف تناقضات ال يتصورىا أم عقل سلي        
 ا٣بهيب:

كما أف الفوضوية نقيض ا٢برية. كاإلسبلـ قيد ا٢برية   ،يف ا٤بفهـو العاـ نرل أف ا٢برية نقيض الفوضوية"       
تهور كال تؤخر. إذ ال ٲبكن للحرية يف  ،ال هتدـتبِب ك  ،ك جعلها حرية منظمة تفيد كال تضر دايةمنذ الب

أك مساسا ضارا ٗبصاٌف الناس. فا٢برية على ىذا نشاط إنساين  ،اإلسبلـ أف تكوف اعتداء على اآلخرين
 كٗبا يؤدم بهبيعة ا٢باؿ إُف منفعة اآلخرين. ،إٯبايب يعتمد العمل الذم يرضي ا
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لتتحوؿ إُف حرية فوضوية ال ٲبنعها  ،ْب ال تضع أمامها أم حدك لكنها ح ،كا٢برية حرية يف ا٤بمارسة كالفعل
ألنو مرض  ،تصبح بالضركرة مرضا خهّبا ٯبب أف ٰبارب بكل الوسائل ا٤بمكنة ،كال يردعها رادع ،مانع

 (ُ)يفتك ٗبصاٌف ا١بماعة....

دكف ا تعاُف. كإال ك مهالبة الناس بأف يتخذكا البشر آ٥بة من  ،إهنا دعوة إُف اإلعراض عن ذكر ا تعاُف
فبل يكاد ا٤برء يعرض عن شريعة ا حٌب ٯبد لنفسو إ٥با ال ٱبلق شيئا كال ٲبلك موتا كال حياة كال نشورا. 

ذا فل  يكد آّتمع الغريب العلماين يرفض تدخل الدين يف آّتمع حٌب فتح الباب كىكيقوؿ ا١بماؿ البنا: "
ع...ك٥بذه اآل٥بة جنتها كنارىا. كا٣ببلؼ أهنما يف ا٢بياة الدنيا كليسا على مصراعيو آل٥بة من صمي  ىذا آّتم

   (ِ)يف اآلخرة".

فك  من فتاة  ،فبل خّب فيمن يتتبع سنن من حذرنا رسولنا صلى ا عليو كسل  منه  أشد التحذير       
ة للردع عن اقَباؼ صانت عرضها خوفا من جلب العار إُف عائلتها! كانت التقاليد كاألعراؼ ا٢بسنة كافي

فقد ذابت مقوماتو  ،أما آّمتع الذم يأخذ حقوقو من أعداء دينو ك خالقو ،الفواحش يف آّتمعات اافظة
 حٌب أتاه ما يوعد.   ،فهاف عليو اقَباؼ ما هناه خالقو تعاُف ،كتبلشت خصائصو الٍب ٛبيزه عن غّبه

 

 

 

 

 
                                                           

-ْٔـ(، ص:ُّٗٗقربص: دار ا٤بلتقى للهباعة كالنشر،  -، ) ليماسوؿُ. طاإلسالـ و مفهـو الحريةيونس.  (  ا٣بهيب، حوريةُ) 
 بتصرؼ يسّب.ٓٔ

 ّٖ-ّٕ(، ص: ُُُِٕشارع ا١بيش  ُٓٗ)القاىرة: دار الفكر اإلسبلمي،  ،إلسالـ والحرية العلمانيةالبنا، ٝباؿ. ا  (ِ) 
 بتصرؼ.  
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 .الفصل الرابع: أثر األشعة النووية على النسل

من القضايا الٍب ٛبتد جذكرىا إُف الغرب، قضية أسلحة الدمار الشامل ذات الصلة باشتكاؼ األشعة، 
أنو أكؿ من اكتشفها، كمنذ ذلك ا٢بْب عمل علماء الفيزياء  Wilhelm Konrad Roenntgen (4)كينسب إُف

األمريكي  ا٤بلقب بأيب القنبلة ويرىا كاستخدامها يف شٌب آّاالت، كىكذا إُف أف  قاـ عاَف الفيزياء على ته
(ِ)الذرية  

J. Robert Oppenheimer  باخَباع أكؿ قنبلة ذرية، كمت استخدامها يف ا٢برب العا٤بية الثانية على
كيبلحظ أف كبلِّ من كيلهيل  كركبرت تويف بأمراض ذات الصلة بآثار اإلشعاع النوكم؛  ىّبكشيما كناغازاكي.

 . على النسلاألمر الذم يؤكد أثرىا السليب

كيف ىذا الفصل يتناكؿ الباحث آثار أسلحة الدمار الشامل بتقسيماهتا النوكية كالكيماكية كالبيولوجية، كذلك 
 يف ا٤ببحثْب اآلتيْب:

 واعها.كإنا٤ببحث األكؿ: تعريف أسلحة الدمار الشامل 

 ا٤ببحث الثاين: آثارىا على مقصد النسل.

 

 

                                                           

ـ، ك حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة زيوريخ ُْٖٖمارس  ِٕيف مدينة لينت بأ٤بانيا  Wilhelm Conrad Röntgenكلد   (1) 
ـ بعد ُِّٗكتويف يف العاشر من فرباير  ـ.َُُٗـ كمنح أكؿ جائزة نوبل يف الفيزياء عاـ ُٖٓٗـ. كاكتشف أشعة ُٖٗٔعاـ 

  إصابتو بسرطاف األمعاء.

   From Nobel Lectures، Physics 1901-1921، Elsevier Publishing Company، Amsterdam، 1967 

browsed 18/01/13                        bio.html-http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen        
             

 يلقب بأيب ـ.َُْٗأبريل  ِِيف مدينة نيويورؾ يف  )يوليوس( ركبرت أكبنهاًن J. (Julius) Robert Oppenheime كلد )ِ (
رئيس ٦بلس اإلستشارية العامة للجنة الهاقة الذرية. كعرب كقتئذ عن معارضتو القوية  -بعد ا٢برب العا٤بية الثانية–ة. عْب الذري القنبلة

لتهوير القنبلة ا٥بيدركجينية...تويف بسبب إصابتو بسرطاف ا٢بنجرة.                
http://www.atomicarchive.com/Bios/Oppenheimer.shtml browsed 18/01/13                                                                    

http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/publications/lectures/index.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
http://www.atomicarchive.com/Bios/Oppenheimer.shtml%20browsed%2018/01/13
http://www.atomicarchive.com/Bios/Oppenheimer.shtml%20browsed%2018/01/13
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  واعها.وإنر الشامل المبحث األوؿ: تعريف أسلحة الدما

ي، كقس  الباحث ا٤ببحث إُف كفيو مهلباف: األكؿ يف التعريف اللغوم، كالثاين يف التعريف االصهبلح
 ا٤بهالب التالية:

 

 في اللغة. األوؿ: تعريف أسلحة الدمار الشامل المطلب

 :التالية النقاطيتهلب تعريفها تعريف مفرداهتا الثبلث)األسلحة، الدمار، كالشامل(، كذلك يف 

 أوال:األسلحة.  
  (ُ)يذكر كيؤنث. ،كا١بمع أسلحة ،السبلح: اس  جامع آللة ا٢برب يف الرب كالبحر كا١بو 

 ثانيا: الدمار.
 ما دؿ عليو كبلـ علماء اللغة. كىو ،كوكىبل الدمار من مادة دمر الدالة على إبادة كاستئصاؿ الشيء 

(  الشيء  يىٍدميري من باب قتل ك  كيعدل بالتضعيف فيقاؿ:دىمَّرىهي  ،االس  الدَّمىاري مثل ا٥ببلؾ كزنا كمعُبفػػ )دىمىرى
ا ك دىمَّرى عليو.
(ِ)  

 ثالثا:تعريف كلمة "الشامل".
لىهي ي األمر مشىىبلن من باب تعب عٌمه  ك مشىىلىهيٍ   ،ك أما الشامل من باب  مشييوالن  فتدؿ على التعمي . مشل:مشًى

ٍلىهي ٍ  .ـٌ عا :كأمر شىاًمله  ،قعد لغة ٍلىهي ٍ  ،أم ما تفرؽ من أمرى  :كٝبع ا مشى أم ما اجتمع من  :كفٌرؽ مشى
  (ّ)أمرى .

    

                                                           

 .ُْْ، مادة )سلح(   ص:المعجم الوسيط( ُ)
 .ُِٕ/ُر، للرافعي. مادة دمالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ِ)

 .َْْللرافعي. مادة مشل ص:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير   ّ
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 في اصطالح العسكري. الثاني: تعريف أسلحة الدمار الشامل المطلب

 :مؤداه الشامل الدمار تعريفان ألسلحة ـ ُْٖٗ عاـ يف األمن ٦بلس يف التقليدية غّب األسلحة ١بنة كضعت 
 ،ا٤بشعة ا٤بواد كأسلحة ،ا٤بتفجرة الذرية األسلحة الٍب تشمل األسلحة تلك ىي الشامل الدمار أسلحة "أف

خصائص  ٥با تكوف ا٤بستقبل يف تستحدث أخرل أسلحة يةأك  ،الفتاكة كالكيميائية ،البيولوجية كاألسلحة
  (ُ)سابقان". ا٤بذكورة لؤلسلحة التدمّبم لؤلثر ٩باثلة

 النوكية األسلحة تنتظ  القانوف الدكِف كفقهاء العسكريْب عرؼ يف الشامل الدمار لحةأس فإف ىنا كمن      
  كالكيميائية. كالبيولوجية

 :كاآليتموسوعة بريتانيكا  كعرفت يف    
weapon of mass destruction (WMD), weapon with the capacity to inflict death and destruction on 

such a massive scale and so indiscriminately that its very presence in the hands of a hostile power 

can be considered a grievous threat. Modern weapons of mass destruction are either nuclear, 

biological, or chemical weapons—frequently referred to collectively as NBC weapons.
(2)

 

سبلح لديو القدرة على إ٢باؽ ا٤بوت كالدمار على نهاؽ كاسع كبشكل عشوائي، : )أسلحة الدمار الشامل
لدمار الشامل ا٢بديثة ىي ٕبيث ٲبكن اعتبار كجودىا يف يد قوة معادية هتديدا شديد جدا. أسلحة ا

 (. NBCأك البيولوجية كالكيميائية ككثّبا ما يشار إليها ٦بتمعة باس  أسلحة  ،األسلحة النوكية

فأسلحة الدمار الشامل ىي: اآلالت ا٢بربية ذات قدرة على إبادة عدد كثّبمن البشر، مع استمرار ظهور  
 آثارىا التدمّبية يف اآلجياؿ  القادمة.

 
 
 

                                                           

 -العدد الثالث كالعشركف – مجلة الشريعة والقانوفالصبلحْب، عبد آّيد. أسلحة الدمار الشامل ك أحكامها يف الفقو اإلسبلمي.   ُ
 .َُُـ. ص:ََِٓىػ مايو ُِْٔربيع األكؿ 

2 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/917314/weapon-of-mass-destruction-WMD 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/917314/weapon-of-mass-destruction-WMD
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/917314/weapon-of-mass-destruction-WMD
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 .لثالث: أنواع أسلحة الدمار الشاملا المطلب

كلها ٙبدث أضرارا جسيمة للكائنات ا٢بية كتودم   ،أسلحة الدمار الشامل تتنوع إُف ثبلثة أنواع رئيسة      
 األسلحة الكيماكية كالبايولوجوية كالنوكية. كىيمن عاش منه .  هوّْ شى ٕبياة من تعرض ٥با أك تي 

 األلفاظ يف كإف تباينت ا٤بضموف يف متقاربة التعريفات من لةٔبم الكيماكية األسلحة كعرفت       
 :منها نذكر ،كالَباكيب

 أم على ضار كيميائي كفسيولوجي تأثّب ٥با يكوف كيماكية مادة أم يشمل عسكرم اصهبلح -ُ
 أعماؿ يف ا٤بستخدمة كا٤بعدات كاألسلحة األرضية ا٤بظاىر الهوبوغرافية تلويث إُف إضافة ،حية كائنات

 .قتاؿال
 أك قتلو بقصد ا٢بي الكائن جس  يف  تسممان  أك أ٤بان  تسبب ،سائلة أك ازيةكغأ صلبة كيماكية مادة كل -ِ 

 ا٢برب.      على قدرتو شل
 بقو٥ب : البيولوجية ا٢برب األمريكيوف ا٢برب ؛ فقد عرؼ قواد أما األسلحة البايولوجية       

 ا٢بية الكائنات من كالزعافات ا٤بستمدة الكساح كمسببات كالفهريات كالفّبكسات استخداـ البكتّبيا 
 كالنبات. كا٢بيواف للبشر ا٤برض أك ا٤بوت إلحداث

بياف ىذا ا٣بهر من ىيئة نزع السبلح  كجاء (ُ)،كأخهر أنواع أسلحة الدمار الشامل ىي األسلحة النوكية     
 التابع لؤلم  ا٤بتحدة يف العبارة اآلتية:

Nuclear weapons are the most dangerous weapons on earth.  One can destroy a whole city, 

potentially killing millions, and jeopardizing the natural environment and lives of future generations 

through its long-term catastrophic effects.
 (2)

    

 

 ترٝبة:
كيقتل  ،حة األكثر خهورة على كجو األرض. ٲبكن للمرء أف يدمر مدينة كاملة)األسلحة النوكية ىي األسل

 من خبلؿ آثارىا الكارثية على ا٤بدل الهويل(.   ،كيهدد البيئة الهبيعية كحياة األجياؿ القادمة ،ا٤ببليْب
                                                           

ـ، كما ُْٓٗكَف يستخدـ ىذا النوع من السبلح ألغراض ا٢برب إال مرتْب فقط، كذلك يف تفجّب ىركشيما ك نكاساكي عاـ (ُ) 
 أجريت أكثر من ألفْب ٘بربة نوكية حٌب اآلف. )ىيئة األم  ا٤بتحدة لنزع السبلح(.

(2)  http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/ date browsed 03-09-12. 

http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/
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 على مقصد النسل. الثاني: آثار أسلحة الدمار الشامل المبحث

         .ىاما بعدك  الوالدةيف فَبة ما قبل آثارا تدمّبية على النسل البشرم أسلحة الدمار الشامل تَبؾ       
، ليوضح لنا آثار ىذه بيَب ىّبيب رئيس قس  األسلحة يف اللجنة الدكلية للصليب األٞبرلنفسح آّاؿ ل

جز ىذه األسلحة مدمرة على ٫بو يفوؽ التصور كٲبكن أف تسبب معاناة إنسانية يع" األسلحة على النسل:
ا٤برء عن كصفها. كما أف الدمار الذم ٚبلفو ٯبعل من غّب ا٤بمكن تقدًن ا٤بعونة الفورية للضحايا. كعبلكة 
على ذلك، فإف آثارىا ا٤بدمرة ال ٲبكن احتواؤىا من حيث الزماف أك ا٤بكاف، كرٗبا يؤدم استخدامها إُف 

تشكل هتديدا شديد ا٣بهورة على البيئة ا٤بزيد من التصعيد كاالنتشار. كلكل ىذه األسباب، فهذه األسلحة 
 ا ما يتناكلو الباحث يف ا٤بهلبْب اآلتيْب:كىذ (ُ. (كاألجياؿ القادمة كبقاء البشرية ذاتو

 
 ا٤بهلب  األكؿ: آثار أسلحة الدمار الشامل على النسل يف فَبة ما قبل الوالدة.

 بعد الوالدة. ا٤بهلب الثاين: آثار أسلحة الدمار الشامل على النسل يف فَبة ما

 المطلب األوؿ: آثار أسلحة الدمار الشامل على النسل في فترة ما قبل الوالدة.

فتحدث فيو أضرارا تَباكح بْب تشويو  ،بهن أمو يف وأسلحة الدمار الشامل ٥با قدرة على النفوذ إُف ا١بنْب كى
 ،ىيكلية أك كظيفية موجودة عند الوالدةخلقتو إُف قتلو. كالتشوىات ا٣بلقية تعد كالٍب تعرؼ بأهنا تشوىات 

ها قد تكوف قاتلة. كقد حدد الباحثوف اآلالؼ من العيوب كبعض ،الٍب تسبب اإلعاقة ا١بسدية أك العقلية
تعترب العيوب ا٣بلقية السبب الرئيسي للوفاة بْب الرضع خبلؿ السنة األكُف من  ،كحاليا ا٣بلقية ا٤بختلفة.

  (ِ)الوالدة.
 :وا نصكىذ ،ىيئة ٕبثية لئلشعاع النوكم أف تعرض ا١بنْب لو يؤثر على ٭بوه العقلي كصدر تقرير من

                                                           
(1)  http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/nuclear-weapons-interview-200410.htm 
       Last visited on: 18/01/13. 

 
(2 ) http://www.medicinenet.com/birth_defects/article.htm August 15، 2012  

 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/nuclear-weapons-interview-200410.htm
http://www.medicinenet.com/birth_defects/article.htm
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Fetal brains are damaged by radiation،at least at moderately high doses. RERF’s
(1)

 examination 

of the in utero study population (about 3،000 people) has revealed a correlation between 

radiation exposure and both mental retardation and microcephaly (small head size).
(2)

  

   ترٝبة:
على ٫بو   RERFككشفت دراسة قاـ ّٔا ،نتيجة جرعات مرتفعة نسبيا ،تلف أدمغة األجنة باإلشعاع)

من التخلف العقلي  ككلٍّ كأظهرت الدراسة عن كجود عبلقة بْب التعرض لئلشعاع  ،جنْب يف الرح  َََّ
 (.كصغر الرأس

فالدماغ إذا تلف يعِب موت ا١بنْب أك كالدتو متخلفا عقليا على أقل تقدير.  ،كىذا من أشد أنواع التشوىات
 كوف نسبل عاجزا عن القياـ ٗبا ترجوه الشريعة أف يقـو بو كل فرد من أفراد آّتمع.يف

  ّ)     )ئلشعاع النوكم يت  إجهاضها أك هتلك يف الرح .أف األجنة ا٤بعرضة ل Sydney D. Baileyكأكد 
 كلئلشعاع النوكم أثر يف التسبب يف إجهاض ا١بنْب ككالدتو ميتا، 

While hundreds of thousands (perhaps millions?) will develop various radiation-related illnesses 

(cancers and diabetes, as well as radiation-induced miscarriages, stillbirths and birth deformities) 

over the next decades, the coffers of the medical profession, pharmaceutical companies, and 

nuclear industry will be bursting with profits.
(4) 

 

 تزجمة:

كاإلجهاض  ،كالسكر ،لنا٘بة عن اإلشعاع ) السرطافبينما يصاب مئات اآلالؼ كرٗبا ا٤ببليْب باألمراض ا)
 ،كالتشوىات الوالدية على مدل العقود القادمة؛ فإف خزائن ا٤بهن الهبية كاإلمبلص ،ا٤بتسبب من اإلشعاع

 .(تكتظ باألرباح ،كا٤بصانع النوكية ،كشركات األدكية
                                                           

كىي ىيئة ٕبثية ثنائية بْب الياباف كالواليات ا٤بتحدة، تقـو بدراسة األعراض   Radiation Effects Research Foundationاختصار لــ  (4)
 (.http://www.rerf.jp/index_e.html) ألشعة القنابل النوكية.  الصحية

(2)  REPORT IN BRIEF. Health Effects of Radiation. Findings of the Radiation Effects Research Foundation. 

THE NATIONAL ACADEMIES.(National Academy of Sciences، National Academy of Engineering، Institute of 

Medicine، National Research Council. Copyright 2003 by the National Academies. 

 

(3)  Sydney D. Bailey. Paradoxes and Predicaments of Nuclear Weapons.The World Today.Vol.37،No.1(Jan.،1981). 

Published by: Royal Institute of International Affairs.Stable URL:http://www.jstor.org/stable/40395223. 
 
4
 “Planetary Genocide”:   Fukushima One  Year Later : The Poisoning  of Planet Earth 

by Dr.  Ilya Sandra  Perlingieri 
http://www.mpsr.org/?p=129 browsed 07/12/12 

http://www.rerf.jp/index_e.html
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=riia
http://www.mpsr.org/?p=129
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 ا بعد الوالدة.المطلب الثاني: آثار أسلحة الدمار الشامل على النسل في فترة م

كدرجة التأثّب  ،إف تأثر بِب البشر باألشعة يف فَبة ما بعد الوالدة ىو ما أثبتتو التقارير كالدراسات الهبية
كا١بدير بالتنويو أف الصغار أكثر عرضة للخهر  ،ٚبتلف حسب كمية اإلشعاع الذم يتعرض لو اإلنساف

ذكر الدكتور  كقدكذلك ٢بساسية األجنة.  ،الكبارفيسرم مفعو٥با يف صغار السن أكثر منو يف  ،اإلشعاعي
راد فيصاب النخاع العظمي بالشلل التاـ كال ََٕحالة زيادة ا١برعة من أشعة جاما إُف أنو يف الصبلحْب 

 كتعترب ىذه ا١برعة ٩بيتة.  ،ينمو تلقائيا مرة أخرل
كأيضا  ،يا كرات الدـراد تصاب ا٣ببلَََُكعند تعرض ا١بس  ١برعة من أشعة جاما مقدارىا        

 كقد ٙبدث الوفاة يف خبلؿ أسبوعْب على األكثر. ،ٰبدث غثياف كقيء كإسهاؿ حاد
ككذلك  ،يؤدم ذلك إُف تلف ا١بهاز العصيب ا٤بركزم ،رادَََِكعند زيادة ا١برعة ا٤بشعة عن       

قع الوفاة يف مثل ىذه كت ،ك يفقد الشخص كعيو عدة دقائق من التعرض اإلشعائي ،األجهزة ا٢بيوية با١بس 
 ا٢باالت خبلؿ عدة ساعات أك أياـ على األكثر.

كقد ٰبدث تلف يف األجهزة النتاسلية با١بس ؛ ٩با يسبب العق  عند الرجاؿ كالنساء. كمن األعراض        
    (ُ)البيولوجية للتعرض ا٤بزمن لئلشعاع ىو اإلصابة باألنواع ا٤بختلفة من السرطاف كقصر العمر.

A comparism made about 1952 of exposed children، whose ages ranged from less than 1 to 

about 14 years at the time of the explosions، with unexposed children of the same age، 

showed the the former had somewhat lower average body weight and were less advanced in 

stature and sexual maturity.
(2)

  

 ترٝبة:

                                                           

العدد الثالث  – أسلحة الدمارالشامل و أحكامها في الفقو اإلسالمي. مجلة الشريعة والقانوفالصبلحْب، عبد آّيد.  (ُ) 
 بتصرؼ يسّب. ْٖ-ِٖـ. ص:ََِٓىػ مايو ُِْٔربيع األكؿ  -كالعشركف

(2)  The Effects of Nuclear Weapons. SAMUEL GLASSTONE: Editor. Revised Edition. Reprinted February 1964. 

Prepared by the:UNITED STATES DEPARTMENT OF DEFENCE. Published by the:UNITED STATES ATOMIC 

ENERGY COMMISSION. April 1962. P.601   
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كالذين تَباكح أعمارى  بْب أقل  ،طفل معرض للتلوث اإلشعاعي ُِٓٗأجريت مقارنة بْب ما يقارب       
ْب أترأّ  من غّب ا٤بعرضْب لئلشعاع. فظهر توسط كزف كب ،سنوات يف كقت االنفجارات ُْمن سنة إُف 

 لقامة كالنضج ا١بنسي.   جس  األكلْب كأهن  أقل تقدما يف ا
يف حالة تناكؿ غّب  كذلك ،كاستعماؿ اإلشعاع النوكم يف العبلج الهيب يزيد من خهر انتشار ضرره       

حيث مت  ،ـُٕٖٗما حدث يف مدينة جويانيا الربازيلية عاـ  (ُ)كمثاؿ ذلك ،ا٤بتخصصْب ٤بثل ىذه ا٤بواد
( ك مت فتحها من قبل أناس ال العثور على مصدر ٧بتو على مادة للعبلج الهيب ق د ٚبلي عنها.)السيزيـو

يعرفوف ماىيتها. كأدل ذلك إُف مقتل عدة أفراد آّتمع مع انتشار التلوث اإلشعاعي على مساحة 
   (ِ)كاسعة.

الٍب ضربتها فوكوشيما ا٤بدينة اليابانية  منهقة كمن صور خهر اإلشعاع النوكم على النسل، ما حدث يف
ة، فتسبب ذلك يف سقوط أشعة نوكية على بعض الدكؿ، فأمريكا على سبيل ا٤بثاؿ، كصل إليها الكارثة النوكي

من  ْٔ،ْ، فارتفع معدؿ الوفيات بػػػػػػػشيء من ىذه ا٤بادة ا٤بدمرة بعد ستة أياـ من كقوع زلزاؿ سونامي
زيادة يف  ّْ,ِـ خبلؿ أسبوعْب من كصوؿ السقاطة ا٤بشعة اليابانية، مقارنة بزيادة َُُِإُف  ََُِ

يف ا٤بائة مقارنة  َٖ,ُأسبوعْب قبل الكارثة. ارتفعت نسبة كفيات األطفاؿ بعد كارثة فوكوشيما بػػػػػػػػػػػ
 (ّ)زيادة كفيات األطفاؿ. ِِٖحالة  كفاة، ك ُّّٖٗيف ا٤بائة قبل الكارثة.ك يتوقع حدكث  ّٕ،ٖبػػػػػػػػػػػ

وارث طبيعية يلحق بالناس من األضرار ما تقشعر منو فاإلشعاع ا٤بتسرب من ا٤بفاعبلت النوكية جراء ك
 ا١بلود.

                                                           

 An example of a nonoccupational accident occurred in 1987 in Goiania، Brazil. An abandonedكأصل النص  ( (ُ

medical therapy source (cesium) was found and cut open by people who did not know what it was. This resulted in 

the deaths of several members of the public and the spread of radioactive contamination over a large area. 
(2)   Reactor Concepts Manual. Biological Effects of Radiation.   USNRC Technical Training Centre، 0603. Pp. 9-12.   

(3) JOSEPH J. MANGANO AND JANETTE D. SHERMAN. AN NUNEXPECTED MORTALITY INCREASE IN 

THE UNITED STATES FOLLOWS ARRIVAL OF THE RADIACTIVE PLUME FROM FUKUSHIMA: IS 

THERE A CORRELATION? INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES، VOLUME 42، NUMBER 

1، P.47. doi.http://dx.doi.org/10.2190/HS.42.1f     
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كما أنو اكتشف الباحثوف حديثا اف استخداـ أجهزه الكمبيوتر اموؿ الشخصيو كٖباصو أجهزة        
البلب توب ا٤بزكدة بتقنية الوام فام )االتصاؿ البلسلكي باإلنَبنت( بالقرب من األعضاء التناسلية للذكور 

 (ُ)٩با يؤثر سلبا على معدالت ا٣بصوبة. ،ُف آثار جانبية على إنتاج ا٢بيوانات ا٤بنوية ككفائتهاقد يؤدم إ

كاؼ يف إحداث ىذا الضرر   ،فهذا القدر الضئيل من األشعة الٍب تفرزىا بعض األجهزة اإللكَبكنية      
جهاز ا٢باسب اآلِف اموؿ  لدل مستخدـ ،ا٤بتمثل يف تقليل حركة ا٢بيوانات ا٤بنوية ك٘بزئة ا٢بامض ا٤بنوم

  ٗبا فوؽ ذلك. بالك فما ،ا٤بتصل باإلنَبنت عن طريق كام فام

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    

 

 (1) The Telegraph، Monday 30 July 2012. 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8924820/Using-wi-fi-on-a-laptop-damages-sperm-study-

suggests.html 

 كانظر أيضا:
 Fertility and Sterility  (American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 1944).Volume 97، Issue 1 ، Pages 39-

45.e2، January 2012. 

 

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8924820/Using-wi-fi-on-a-laptop-damages-sperm-study-suggests.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8924820/Using-wi-fi-on-a-laptop-damages-sperm-study-suggests.html
http://www.fertstert.org/issues?issue_key=S0015-0282(11)X0016-X
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 ٛبهيد:

فهي كإف   ،يف ىذا الباب يتهرؽ الباحث إُف ا٢بديث عن أثر الهرؽ ا٢بديثة لئل٪باب على مقصد النسل    
ف ذلك يف أغلب األحايْب يت  يف غياب عنصر إال أ ،كاف قصد ٨بَبعيها ىو ا٢بفاظ على تكاثر النسل

فبل بد أف تكوف  ،األخبلؽ. كاإلسبلـ ال يسمح للمرء تربير ٝبيع الوسائل من أجل ٙبقيق غايات منشودة

 الباب الثالث: الطرؽ الحديثة لإلنجاب.
 

الفصل األوؿ : التلقيح الصناعي ، استئجار الرحم 
 واالستنساخ البشري و أطفاؿ األنابيب.

نسل.الفصل الثاني: تحسين ال  
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ال تربر الوسيلة. كجل ىذه الهرؽ إ٭با ىي نتيجة للتقدـ العلمي  غايةإذ ال ،الوسائل متفقة مع مقاصد الشرع
لكنو يضعو على ميزاف  ،ب بكل ما يستكشف يف ٦باالت البحوث العلميةكاإلسبلـ يرح ،التكنولوجي

تقاده إ٭با ىو بالنظر إُف ىذا كإنالشريعة ليميز ا٣ببيث منو من الهيب. فعليو؛ ما ٱبلص الباحث إُف رفضو أ
 ا١بانب ال غّب.

 كالباب مشتمل على الفصلْب اآلتيْب:

 الستنساخ البشرم كأطفاؿ األنابيب.استئجار الرح  كا ،الفصل األكؿ: التلقيح الصناعي

 الفصل الثاين: ٙبسْب النسل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 استئجار الرحم واالستنساخ البشري وأطفاؿ األنابيب. ،الفصل األوؿ: التلقيح الصناعي 

مثل استئجار األرحاـ كاالستنساخ البشرم.  ،اكتشف لنا التقدـ التكنولوجي أمورا متعلقة بقضايا اإل٪باب 
كتوصلوا إُف أحكامها بناء على تفاصيل جزئياهتا. إال أف  ،ا األجبلء بدراستها دراسة شرعيةكقاـ علماؤن

 الباحث يدرس ىذه القضايا من ناحية أثرىا على مقصد النسل.
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 كٙبت كل مبحث مهالب: ،كالفصل مقس  إُف ثبلثة مباحث

 ا٤ببحث األكؿ: التلقيح الصناعي/أطفاؿ األنابيب. 

 .ار الرح ا٤ببحث الثاين: استئج

 ا٤ببحث الثالث: االستنساخ البشرم.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األوؿ: التلقيح الصناعي/أطفاؿ األنابيب. 

ـ بالرغ  من أف استخداـ بويضات بشرية كانت نتيجتو َُّٗبدأ األطباء التخصيب األنبويب يف عاـ 
ـ فنجح عا٤باف ُٖٕٗأما يف عاـ  ،مت إجراء التجارب على بويضات النساء َُٔٗعاـ  كيف ،بهيئة

لوؿ منتصف كٕببريهانياف من القياـ بعملية التخصيب الصناعي أسفرت عن كالدة أكؿ طفلة أنبوب. 
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كآخر إحصائية تفيد بأنو يوجد  (ُ)طفل أنبويب على ا٤بستول الدكِف. َََُـ فقد كلد أكثر من ُٖٓٗ
يف الواليات ا٤بتحدة فقط ما ـ كجد ََِّعاـ  كيف (ِ)مركزا إلجراء التخصيب الصناعي. ََّّحواِف 
ٛبت كالدة ٟبسة مبليْب من ـ ذكرت يب يب سي أنو َُِِيوليو  ِ كيف (ّ)طفبل أنبوبيا. َََُُْيقارب 

 (ْ)أطفاؿ األنابيب يف ٝبيع أ٫باء العاَف كفقا لدراسة قدمت يف مؤٛبر خرباء ا٣بصوبة يف إسهنبوؿ.

تعريفو ك صوره ك حكمو مع الَبكيز على أثره  ،عييف ىذا ا٤ببحث يتناكؿ الباحث مصهلح التلقيح الصنا
اف بنهفٍب الزكجْب ككأ ،سواء كاف با٤بشاركة بْب رجل كامرأة َف تربط بينهما عبلقة زكجية ،على مقصد النسل

 حاؿ قياـ ا٢بياة الزكجية أـ بعد الفراؽ؟ كيكوف ذلك يف ا٤بهالب اآلتية:

 

 األنابيب.المطلب األوؿ: تعريف التلقيح الصناعي/ أطفاؿ 

 تعريف التلقيح:

اللَّقاح: ماء الفحل ٙبىٍبىلي بو األنثى من النباتات كا٢بيوانات. كلقَّح النخلة: أبَّرىا. كلقح جس  اإلنساف أك   
ا٢بيواف: أدخل فيو اللقاح. كأىٍلقىحىًت الريحي النخلةى: نقلت اللقاح من عضو التذكّب إُف عضو التأنيث. 

كاللقح ٧بركة: ا٢ببل  ٍلًقح: خبلؼ العقي  من الرجاؿ.مه : امرأة سريعة اللٍَّقح. كا٤بكبل  كاللٍَّقحي: ا٢بىبىل. كمن
كاس  ما أخذ من الفحل ليدس يف اآلخر. كا٤ببلقح: الفحوؿ ٝبع ملقح كاإلناث الٍب يف بهوهنا أكالدىا ٝبع 

                                                           

 (1) Verena Stolcke. op. cit.. Vol. 1، Number 1، 1988.   

(2)http://www.ivf-worldwide.com/ivf-history.html  browsed 01/01/13. 

 (3) http://articles.cnn.com/2003-07-25/health/ivf.anniversary_1_ivf-first-test-tube-baby-

uterus؟_s=PM:HEALTH        Browsed 01/01/13. 

 (4) http://www.bbc.co.uk/news/health-18649582 browsed 01/01/13. 

 

http://www.ivf-worldwide.com/ivf-history.html
http://articles.cnn.com/2003-07-25/health/ivf.anniversary_1_ivf-first-test-tube-baby-uterus?_s=PM:HEALTH
http://articles.cnn.com/2003-07-25/health/ivf.anniversary_1_ivf-first-test-tube-baby-uterus?_s=PM:HEALTH
http://www.bbc.co.uk/news/health-18649582
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ر ا١بماؿ الفحوؿ ٝبع ملقحة بفتح القاؼ. كا٤ببلقيح : األمهات كما يف بهوهنا من األجنة أك ما يف ظهو 
 (ُ)ملقوحة.

 سواء كاف ذلك يف ا٢بيوانات أك النباتات. ،فالتلقيح يعِب  كضع طلع الذكور يف اإلناث

 تعريف الصناعي:

ك الصّْناعة ًحٍرفة الصانع كىو الذم يىعمل بيده. كركم  نسبة إُف فعل صنع؛ كصنع الشيء صنعا؛ عملو.      
؛    ،من ذىب. فاصهنع؛ أٍل سىأىؿ أف ييٍصنىع لو  (ِ)ع خىاٛباأنو صلى ا عليو كسل   اٍصهىنى  كما يقاؿ: اٍكتتىبى

أل سأؿ أٍف ييٍكتىبى لو. كعن علي رضي ا عنو:"ييؤخذ من كل ذم صناعةو صناعتيو" معناه إف صٌح 
نو اف ا٢بديث: يؤخىذ من كل ذم صناعةو مىٍصنيوعيو كاستىصنىعو خاٛبان ميعدِّل إُف مفعولْب معناه طلىب م

يىصنعىو.
 فليس تلقيحا طبيعيا. ،فكلمة الصناعي تدؿ على أف التلقيح قد قامت بو يد شخص من البشر(ّ)

كيت  يف  ،-بغّب طريق االتصاؿ ا١بنسي–ىو إخصاب بويضة ا٤برأة بغّب الهريق الهبيعي  : واصطالحا
 (ْ)مث إعادة زرعها يف رح  ا٤برأة. ،الغالب عن طريق استخراج البويضة ك تلقيحها با٣بلية الذكرية للرجل

 كقيل:ىو إدخاؿ مِب رجل يف رح  امرأة بهريقة آلية. 

                                                           

. العامي الفصيح من إصدارات ٦بمع ّْٖ. فصل الكاؼ كالبلـ باب ا٢باء.  ا٤بعج  الوسيط، ص:ِْٓ/ُ، القاموس المحيط(  ُ)
  .ٗ/ِّاللغة العربية بالقاىرة. 

. حديث َُُ/ٔ (  ابن بهاؿ. شرح صحيح البخارم. كتاب األٲباف كالنذكر. باب باب من حلف على الشىء كإف َف ٰبلف.ِ) 
 .ِٔرق :

، مادة صنع. ا٤بغرب يف ترتيب ِٔٓ. ا٤بعج  الوسيط، ص:ُّٕ/ِ. الفائق في غريب الحديث .٧بمود بن عمر ،(الز٨بشرمّ) 
 .ْْٖ/ُا٤بعرب. 

 
السجل العلمي . الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من األجنة الملقحة صناعياشحاتو، أ٠باء فتحي عبد العزيز.  (ْ) 

ىػ. اور الثاين: البحوث الفقهية. ا٤بملكة العربية السعودية، ُُّْآّلد الثالث  ي. قضايا طبية معاصرة.لمؤتمر الفقو اإلسالمي الثان
 .َِٕٗكزارة التعلي  العاِف، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية. ص:
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سواء كاف يتوسط ذلك كضعو يف كعاء ٨بتربم  ،فا٤براد باإلدخاؿ ىو: أخذ السائل ا٤بنوم ك إيصالو إُف الرح 
 مباشرة يف رح  امرأة بواسهة مث إدخا٥بما يف رح  ا٤برأة. أك قذؼ ا٤بِب ،ا٤برأة ٗباء الرجل( ُ)تلقح فيو بييضة

 أك ٫بوىا. ،حقنة

بل كضع مباشرة  ،أك َف يوضع فيها ،مث ال فرؽ يف ذلك بْب أف يوضع ا٤بِب يف بنوؾ ا٤بِب مث تت  عملية التلقيح
 ( ِ).يف الرح 

 المطلب الثاني: أنواع التلقيح الصناعي.

ألنو يت    ،وع الثاين بأطفاؿ األنابيبكيسمى الن ،داخلي كخارجي ،التلقيح الصناعي ينقس  إُف قسمْب
ٚبصيبو داخل أنبوب طيب معْب قبل أف يوضع يف رح  ا٤برأة. ككانت لويز براكف طفلة األنابيب األكِف يف 

 (ّ)ـ.ُٖٕٗيوليو  ِٓالعاَف يف 

 كيكوف ذلك ٕبقن ،أما التلقيح الداخلي فهو: إدخاؿ ماء الرجل يف مكاف التناسل من ا٤برأة بقصد اإل٪باب
مث ٙبقن ما تبقى من ماء الرجل يف  ،مقدار معْب منو يف داخل عنق الرح  بعد القياـ بإجراء كشف طيب عليو

 قعر ا٤بهبل خلف عنق الرح .

النوع الثاين يت  تلقيح البييضة من ا٤برأة خارج جهازىا التناسلي كي يلقح ٗباء الرجل ريثما تعاد إُف  كيف     
عرؼ الهبيب موعد اإلبياض عند ا٤برأة بواسهة ا٥برمونات الٍب تفرزىا الغدة يفية ذلك أف يككرح  ا٤برأة. 

كيأخذ الهبيب البويضة من ا٤ببيض  ،أك ٰبدث ذلك بإعهاء ا٤برأة ا٥برموف ا٤بنمي للغدة التناسلية ،النخامية
 (ْ)ك يضعها يف ٧بلوؿ مناسب مث توضع يف اضن حٌب يت  ٭بوىا. ،بشفهها بواسهة مسبار البهن

                                                           

 بيضة، بييضة. ََْ/ُيراجع اللساف   (ُ) 
. مزكدة بقرارات آّامع لقضايا الطبية المعاصرة: دراسة فقهية طبية مقارنةفقو اداغي، علي ٧بيي الدين كعلي يوسف امدم.  (ِ) 

 .ْٔٓص: (،ـََِٖ -ىػ ُِْٗ، دار البشائر اإلسبلمية، )بّبكت لبناف: ّط الفقهية كالندكات العلمية.
 

(3)  http://history1900s.about.com/od/medicaladvancesissues/a/testtubebaby.htm  browsed 01/01/13. 

 .ََُِ(  أ٠باء، فتحي عبد العزيز. ا٢بك  الشرعي يف إسقاط العدد الزائد من األجنة ا٤بلقحة صناعيا. ص:ْ)

http://history1900s.about.com/od/medicaladvancesissues/a/testtubebaby.htm
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 .: صور التلقيح الصناعي المطلب الثالث

كردت تلك  الصور يف قرار آّمع الفقهي بشأف  كقدّب ا١بائزة. كغمنها ا١بائزة  ،للتلقيح الصناعي صور عدة
 كىو: ،أطفاؿ األنابيب

 بس  ا الرٞبن الرحي  

 كصحبو.آلو  كعلىالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد خامت النبيْب  ،ا٢بمد  رب العا٤بْب

 ( بشأف أطفاؿ األنابيب.ْقرار رق  )

-ٖإف ٦بلس ٦بمع الفقو اإلسبلمي ا٤بنعقد يف دكرة مؤٛبره الثالث بعىمَّاف عاصمة ا٤بملكة األردنية ا٥بامشية من 
 ـ.ُٖٔٗأكتوبر  ُٔإُف ُُق/َُْٕصفر  ُّ

وث ا٤بقدمة كاالستماع باالطبلع على البح كذلكبعد استعراضو ٤بوضوع التلقيح الصناعي "أطفاؿ األنابيب" 
 لشرح ا٣برباء األطباء.

 تبٌْب للمجلس: ،عد التداكؿكب

 أف طرؽ التلقيح الصناعي ا٤بعركفة يف ىذه األياـ ىي سبع:

ييضة مأخوذة من امرأة ليست زكجتو مث تزرع اللقيحة يف كباألكُف: أف ٯبرم تلقيح بْب نهفة مأخوذة من زكج 
 رح  زكجتو.

 ييضة الزكجة مث تزرع تلك اللقيحة يف رح  الزكجة.كبيح بْب نهفة رجل غّب الزكج الثانية: أف ٯبرم التلق

 الثالثة: أف ٯبرم تلقيح خارجي بْب بذريت زكجْب مث تزرع اللقيحة يف رح  امرأة متهوعة ٕبملها.

 زكجة.ييضة امرأة أجنبية كتزرع اللقيحة يف رح  الكبالرابعة: أف ٯبرم تلقيح خارجي بْب بذريت رجل أجنيب 
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 ا٣بامسة: أف ٯبرم تلقيح خارجي بْب بذريت زكجْب مث تزرع اللقيحة يف رح  الزكجة األخرل.

 ييضة من زكجتو ك يت  التلقيح خارجيا مث تزرع اللقيحة يف رح  الزكجة.كبالسادسة: أف تؤخذ نهفة من زكج 

 ٞبها تلقيحا داخليا.السابعة: أف تؤخذ بذرة الزكج كٙبقن يف ا٤بوضع ا٤بناسب من مهبل زكجتو أك ر 

 كقرر:

أف الهرؽ ا٣بمسة األكُف كلها ٧برمة شرعا ك٩بنوعة منعا باتا لذاهتا أك ٤با يَبتب عليها من اختبلط األنساب 
 ّب ذلك من ااذير الشرعية.كغكضياع األمومة 

اجة مع التأكيد أما الهريقاف السادسة كالسابعة فقد رأل ٦بلس آّمع أنو ال حرج من اللجوء إليهما عند ا٢ب
   (ُ)كا أعل . ،على ضركرة أخذ كل االحتياطات البلزمة

 على النسل. : أثر التلقيح الصناعيرابعالمطلب ال

 انتقاؿ األمراض التناسلية عرب ا٤بِب إُف ا٤برأة أك إُف ا١بنْب. .ُ

لشرعي لئل٪باب فقد اكتشف الهب أف يف الهريق الهبيعي ا ،ازدياد نسبة تشوىات األجنة بهرقو ا٢بديثة .ِ
كىذا ما يفقده التلقيح الصناعي. كما أف فصل  ،كجود مقاكمة للحيوانات ا٤بريضة كا٤بصابة يف صبغتها

مث حقنها يف رح  ا٤برأة يزيد من احتماؿ كصوؿ ا٢بيوانات ا٤بنوية  ،ا٢بيوانات ا٤بنوية الذكرية مثبل عن األنثوية
 يؤدم إُف اإلجهاض أك كالدة نسل مشوه.٩با  ،فتكثر العيوب ا٣بلقية ،الشاذة يف تكوينها

٤با تشكلو من خهورة  ،مشكلة ٯبب التصدم ٥با كىي ،ازدياد نسبة ٞبل التوائ  كخاصة يف التلقيح ا٣بارجي .ّ
كما ترتفع نسبة كفيات األطفاؿ   ،فَبتفع نسبة كفيات األمهات إُف ثبلثة أضعاؼ ،على ا٤برأة ا٢بامل كاألجنة

 كيكونوف ناقصي الوزف كالنمو. ،مل ا٤بتعدد قد يكونوف عرضة للوالدة ا٤ببكرةفضبل عن أف ا٤بواليد يف ا٢ب

                                                           

 .  ّّْ-ّّّ/ُ. ج٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ٔبدة. الدكرة الثانية العدد الثاين  (ُ) 
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أك الزكع يف أرحاـ  ،إف عملية التلقيح الصناعي ا٣بارجي تؤدم إُف كجود أجنة فائضة ليس أمامها إال ا٤بوت .ْ
ا أنو ينشأ كم  ،فإمكاف التبلعب باألجنة كا٣ببليا كارد ،أك تعريضها لعمل األٕباث العلمية ،سيدات أخريات

 كىو أمر ال يقره عقل كال يرضاه دين. ،عن كجودىا مراكز ٘بارية لبل٘بار باألرحاـ كاألبضاع

كقد حافظ اإلسبلـ على  ،احتماالت ا٣بهأ يف اختبلط العينات الٍب تؤدم بدكرىا إُف اختبلط األنساب .ٓ
 ك حـر كل كسيلة تؤدم إليو. ،النسب فشرع حد الزنا

ألف أكثر  ،٩با قد يزيد من نسبة الذكور عن نسبة اإلناث ،لباب الختيار نوع ا١بنْبالتلقيح الصناعي يفتح ا .ٔ
    (ُ)٩با يسبب اضهرابا يف التكوين الدٲبوجرايف السكاين. ،الناس يفضلوف الذكور على اإلناث

التاِف عدـ كب ،يساعد التلقيح االصهناعي الشاذات جنسيا )ا٤بساحقات( على االستمرار يف شذكذىن .ٕ
 (ِ)مع تلبية رغبتهن يف اإل٪باب دكف زكاج. ،اجالزك 

حيث إف ا١بماع الهبيعي فيو عوازؿ كثّبة ٘بعل ا٢بيوانات  ،زيادة احتماؿ كالدة ا٤بشوىْب بالعيوب ا٣بلقية .ٖ
بينما إذا قمنا ٕبقن ا٢بيوانات ا٤بنوية مباشرة إُف  ،ا٤بنوية الشاذة كا٤بريضة ٛبوت يف الهريق فبل تصل إُف البييضة

كما أف   ،فإف عددا ال يستهاف بو من ا٢بيوانات ا٤بريضة كا٤بشوىة كالشاذة قد تصل إُف البييضة الرح 
 ا٢بيوانات ا٤بنوية كالبييضات تتعرض لتغّبات كثّبة؛ حيث إهنا تبقى فَبة خارج بيئتها الهبيعية.

  أب ألهن  كلدكا فهناؾ أكثر من ربع مليوف طفل ال يعرؼ ٥ب ،زيادة عدد األطفاؿ الذين ال يعرؼ ٥ب  أب .ٗ
 ف ا٤بِب قد ٝبع ك خلط بعضو ببعض.كالأ ،ٗباء متربع أك مانح ٦بهوؿ

ٛبكْب الشواذ جنسيا من ا٢بصوؿ على األكالد إذا أرادكا ذلك، فيعكفوف على شذكذى  ألف بإمكاف أف  .َُ
  (3).ينجب ٥ب  بهريق من طرؽ التلقيح الصناعي

                                                           

 .َُِٗ-َُِٔ.ص:ا٤برجع السابقشحاتو، أ٠باء فتحي عبد العزيز.   (ُ) 
 .َْٔ، ص:ا٤برجع السابق(  مرحبا، إ٠باعيل. ِ)

(
3
) J. Herbie DiFonzo, op. cit p. 532.      
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العصبية مثل شلل الدماغ نتيجة الرتفاع إمكانية اإل٪باب  أف أطفاؿ األنابيب أكثر عرضة لئلصابة باألمراض .ُُ
  (ُ)ا٤بتعدد الناج  عن زرع العديد من البييضات ا٤بخصبة يف رح  األـ.

كاف الفرؽ بينهما   كإف ،ْب ا٢بمل كاإل٪باب عن طريق الزناكبا٤بشأّة القوية بْب بعض صور التلقيح الصناعي  .ُِ
 كيدؿ على ذلك ما ركم عن النيب صلى ا عليو كسل  أنو قاؿ: عدـ اإليبلج يف حالة التلقيح الصناعي.

كأٲبا رجل  ،ك لن يدخلها ا جنتو ،ليست من ا ىف شىء ،"أٲبا امرأة أدخلت على قـو من ليس منه 
 (ِ)على رؤكس األكلْب كاآلخرين". حوكفضينظر إليو احتجب ا منو  كىوجحد كلده 

  (ّ)فا١بنة عليو حراـ". ،يعل  أنو غّب أبيو كىو ،ادعى أبا يف اإلسبلـكقاؿ صلى ا عليو كسل : "من  

فا٢بالة الوحيدة ا٤بتفق على جوازىا ىي أف يكوف ا٤بِب كالبويضة من زكجْب زكاجا شرعيا كمت تلقيحهما    
كوف كزرع اللقيحة يف رح  الزكجة حاؿ كوهنما على قيد ا٢بياة كالزكجية قائمة كالضوابط متوفرة. بينما ي

التلقيح الصناعي مرفوضا شرعا إذا كاف ا٤بِب أك البويضة من طرؼ ثالث أك زرع يف رح  مستعار أك 
 تلك الشركط: أال تكوف ىناؾ أجنة ملقحة فائضة تصّب إُف ا٤بوت ببل سبب شرعي. كمنمستأجر. 
 .: حكم التلقيح الصناعي خامسالالمطلب 
كتفصيل  ،كٰبظر فيما عداىا ،فيكوف مباحا فيها ،ا١بائزة أما حكمو؛ فقد سبقت اإلشارة إُف صوره       

 ذلك كاآليت:
اف ككييضة أك رٞبا أكبسواء أكاف منيا أ ،ما كاف من ىذه األساليب فيو طرؼ ثالث من غّب الزكجْب     

ما انتهت ندكة اإل٪باب يف ضوء اإلسبلـ إُف أنو  كىوفهو أسلوب ٧بـر شرعا.  ،بعد انتهاء عقد الزكجية

                                                           

 .ْْٔ-ْٕٓ(  مرحبا، إ٠باعيل. ا٤برجع السابق.  ص:ُ) 
كط. كتاب النكاح، باب ذكر نفي دخوؿ ا١بنة عن ا٤برأة الداخلة على قـو بولد ليس . ٙبقيق:شعيب األرنؤ صحيح ابن حباف(  ِ)  

 . كقاؿ اقق: إسناده ضعيف.  ُْٖ/ٗ، َُْٖمنه . رق  ا٢بديث:
 ابن حباف. ا٤برجع السابق، كتاب الرب كاإلحساف، باب حق الوالدين )ذكر ٙبرًن ا جل ك عبل ا١بنة على ا٤بنتمي إُف غّب أبيو يف (ّ) 

 .ُْٔرق  ا٢بديث: ،َُٔ/ِاإلسبلـ(، 
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كركعيت الضمانات الدقيقة الكافية ٤بنع اختبلط  ،أثناء قياـ الزكجية ،إذا مت بْب الزكجْب ،ز شرعاجائ
 (ُ)كإف كاف ىناؾ من ٙبفظ حٌب على ذلك؛ سدا للذرائع. ،األنساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُْٖ-ُْٔ(   مرحبا، إ٠باعيل. ا٤برجع السابق، ص:ُ)
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 المبحث الثاني: استئجار الرحم.

 ،اين يف صور استئجار الرح كالث ،كا٤ببحث مقس  إُف أربعة مهالب: األكؿ يف تعريف استئجار الرح 
 أما الرابع ففي حك  استئجار الرح . ،كالثالث يف أثر استئجار الرح  على النسل

 .استئجار الرحم تعريف المطلب األوؿ:

يقصد باستئجار الرح : ١بوء الزكجْب بعد تلقيح بويضة الزكجة مع ماء الزكج إُف زرع اللقيحة يف رح       
أجل ا٢بفاظ على رشاقتها أك لغّب ذلك من  كمنبة البويضة ال يثبت ٥با ٞبل أإما ألف صاح ،امرأة أخرل
 األسباب.

 المطلب الثاني: صور استئجار الرحم.

 ىي:ك  ،الستئجار األرحاـ صور كثّبة لكنها ال ٚبرج عن كوهنا داخلة ٙبت مصهلح استئجار األرحاـ

 يف رح  امراة أجنبية عنهما. ببويضة زكجتو يف ا٤بخترب مث زرع اللقيحةالزكج  تلقيح ماء .ُ

 إال أنو تزرع اللقيحة يف رح  امرأة ىي زكجة ثانية لصاحب النهفة. ،مثل الصورة األكُف .ِ

 كزرع اللقيحة يف رح  امرأة أجنبية عنو أيضا. ،تلقيح ماء الزكج ببويضة امرأة متربعة .ّ

 ة أيضا.تلقيح ماء رجل متربع ببويضة امرأة متربعة مث زرعها يف رح  امرأة متربع .ْ

 كزكعها يف رح  متربعة بعد كفاة الزكجْب. ،أخذ بويضة الزكجة كتلقيحها ٗباء الزكج تلقيحا خارجيا يف ا٤بخترب .ٓ

 مث زرع اللقيحة يف رح  مستأجر. ،تلقيح بويضة الزكجة ٗباء رجل أجنيب عنها .ٔ
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مث يعاد  ،ا٤بلقحة كزرع اللقيحة يف رح  حيواف يصلح الحتضاف البويضة ،تلقيح ماء الزكج ببويضة زكجتو .ٕ
 (ُ) ا١بنْب بعد ذلك إُف رح  الزكجة.

كاستبداؿ األنابيب ٕبيوانات ،كيكوف لو أكثر من صورة ،-أف لو حدث –شاعة كبكالنوع األخّب أشد حرمة 
 رجل مث يت  تلقيحهما ك زرعهما إما يف رح  كمِبأك أخذ بويضة من حيواف  ،صا٢بة لزرع اللقيحة يف رٞبها

 كعلى ،يوف أيضا. كإدخاؿ عنصر حيواين يف العملية التناسلية سيجر إُف ما ال ٰبمد عقباهامرأة أك رح  ح
إذ فيو شبهة العملية ا١بنسية بْب البشر كا٢بيوف. كجاء يف الفتول  ،ا١بهات ا٤بعنية سد الهرؽ ا٤بوصلة إليو

 ا٤بصرية:

 ،نساف تأخذ عنو ما ال فكاؾ ٥با منوالٍب نقلت إُف رح  أنثى غّب اإل ،ذا نرل أف تلك البويضة ا٤بلقحةكّٔ) 
بذلك إف مت فصالو كدرج ىذا ا٤بخلوؽ على صورة اإلنساف ال   ،إف قدرت ٥با ا٢بياة كالدبيب على األرض

القواعد الٍب أصلها  كمن ،كمن يفعل ىذا يكوف قد أفسد خليفة ا يف أرضو ،يكوف إنسانا بالهبع كالواقع
ألف اعتناء الشرع  ،ريعة أف درء ا٤بفاسد مقدـ على طلب ا٤بصاٌففقهاء اإلسبلـ أخذا من مقاصد الش
كاف يف    كإذا (ِ)يدؿ ٥بذا قوؿ ا سبحانو: "فاتقوا ا ما استهعت " ،با٤بنهيات أشد من اعتنائو با٤بأمورات

  (ّ)التلقيح ّٔذه الصورة مفسدة أم مفسدة فإنو ٰبـر فعلو(.

 

 

 

 

                                                           

.بإشراؼ: د. أٞبد قعداف. أكادٲبية القا٠بي، كلية تأجير األرحاـ في مرآة الدين اإلسالميمصاركة، ميس شريف. ٕبث بعنواف:  (ُ) 
 ـ.ََِٖ/ََِٕ –ىػػ أيلوؿ ُِْٖ –باف أكادٲبية للَببية، قس  الدين اإلسبلمي كاللغة العربية. شع

 .ُٔسورة التغابن، اآلية: ( (ِ
، ُ( سبلمة، زياد أٞبد. أطفاؿ األنابيب بْب العل  كالشريعة. طّ)   .ُُٓـ(، ص:ُٔٗٗىػ/ُُْٕ، )بّبكت: الدار العربية للعلـو
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 على النسل.المطلب الثالث: أثر استئجار الرحم 

اإلسبلـ بالنسل  نايةفقد سبقت اإلشارة إُف ع ،آثارا سيئة على مقصد النسل قضية استئجار األرحاـ تركت 
أبوية ك حناف أـ شفيقة. فكانت مسألة  ايةيَبعرع بْب ٞب ،نسل ٧باط بسياج من األخبلؽ كالقي  ،الهيب

تبع ١بزئيات قضية استئجار األرحاـ ٯبد النسب إحدل الضركريات الٍب حافظ عليها الشرع ا٢بكي . كا٤بت
كىي ٗبجموعها  ،فكانت آثاره على النسل متنوعة؛ أخبلقية كاجتماعية كنفسية ،اإلٮباؿ ٥بذا ا١بانب كاضحا

ك ٚبليو من قيمو ك تكبلو فتمنعو من أداء رسالتو الٍب من أجلها شيدت بركجو  ،ك تبدده ،هتدـ صرح األسرة
 كالتاِف:اآلثار   كىذهك عمر بنيانو. 

خصوصا يف حالة كوف الرح  ا٤بستأجر من أجنبية عن  ،استئجار األرحاـ يؤدم إُف اختبلط األنساب .ُ
فيحدث ما يعرؼ ٕبمل التوأمْب. كما أدل ذلك إُف أف  ،فقد ٙبمل صاحبة الرح  من زكجها ،صاحب ا٤باء

بنة الٍب ٞبلت كال ،لت عن ابنتهاكحالة األـ الٍب ٞب  ،كجدت بعض ا٢باالت الغريبة كا٤بعقدة دينيا ك أخبلقيا
 (ُ) عن ابنها.

كؿ كىلة عدـ الَبابط بْب كالقد يبد(ِ)كالقاعدة تقوؿ إف األصل يف األبضاع التحرًن. ،فيو تبلعب باألبضاع .ِ
من األمر بصيانة األبضاع ىو ا٢بفاظ على ما  غايةالقاعدة ك قضية استئجار األرحاـ. لكن حينما ننظر إُف ال

ينزع من كالديو  كال ،حٌب ال يلحق كلد بغّب صاحب اللنب ،الرح  ٩با شاء ا تعاُف سيت  تكوينو يف
٘بلى ىذا اظور يف استئجار األرحاـ. ألنو يت  إدخاؿ ماء أجنيب يف رح  أجنبية عنو. صحيح  ،ا٢بقيقيْب

كل ما   ىناؾ مواقعة بينهما. يضاؼ إُف لو كافلكن حصل ما سيحصل أف  ،أف عملية ا١بماع َف ٙبدث
 فقد ذكر ابن رشد:    ،دفع مبلغا مقابل ذلك كإف ،سبق أف منفعة رح  األجنبية ال تباح لصاحب ا٤باء

                                                           

 أنظر:مصاركة، ميس شريف. ا٤برجع السابق. (ُ) 
، )الكويت: كزارة األكقاؼ ِٙبقيق: د. تيسّب فائق أٞبد ٧بمود. ط المنثور في القواعد. ( الزركشي، ٧بمد ّٔادر بن عبد ا.ِ)

 .ُٕٕ/ُىػ(، َُْٓكالشئوف اإلسبلمية، 
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كذلك كل منفعة كانت ٧برمة   ،كل منفعة كانت لشيء ٧بـر العْب  ،"فمما اجتمعوا على إبهاؿ إجارتو    
 (ُ)مثل أجر النوائح كأجر ا٤بغنيات". ،بالشرع

فهل األـ ىي صاحبة البويضة أـ صاحبة الرح  ا٤بستأجر؟  ،لولد؛ حق األمومةضياع أى  حق من حقوؽ ا  .ّ
ذلك يقوؿ سامي كديع  كيف ،يرل البعض أهنا صاحبة الرح  ،فبينما يرل البعض أف األـ ىي صاحبة البويضة

 عبد الفتاح شحادة: 

فالٍب ٱبرج  ﴾ كا أخرجك  من بهوف أمهاتك﴿كىذا مستنبط من قولو تعاُف  ،"األـ ىي من كلدت  
إف أمهاهت  إال البلئي ﴿كىي قولو تعاُف  ،أخرل تدؿ على ىذا آيةكىناؾ  ،ا٤بولود من بهنها ىي األـ

 أم ما األـ إال الٍب كلدت. (ِ) ﴾كلدهن 

فإ٭با ٰبـر عليها كما ٰبـر بالرضاع؛ ألف كوف البويضة منها فإ٭با ىو أمر  ،أما بالنسبة لؤلـ صاحبة البويضة
 (ّ)كليس أف جسمو غذم بلبنها فقط". ،ألف ذات ا٤بولود مكوف من بويضتها ،ضاعأظهر من الر 

كالقصد من ذلك كجود بويضات  ،يأخذ األطباء قدرا زائدا من البويضات إلجراء التخصيب ا٣بارجي   .ْ
باء ٨بصبة جاىزة ٲبكن استخدامها يف حالة فشل ااكلة األكُف  لزرع اللقيحة يف الرح  ا٤بستأجر. فكاف األط

كلكن يف حالة ٪باح عملية زرع اللقيحة يف الرح  ال ٲبكن التخلص  ،يلجئوف إُف االحتفاظ ببويضات زائدة
أك زرعها يف  ،إال عن طريق القضاء عليها ما يعِب قتلها بغّب حق -األجنة آّمدة–من البويضات الفائضة 

بل طريقٌب التخلص ككراء من بنوؾ ا٤بِب. فتحصل عليها إما تربعا أك بالش ،رح  امرأة أخرل راغبة يف ا٢بمل
 ٱبفى آثارىا الضارة على مقصد النسل. كال ،من األجنة الفائضة غّب شرعية

                                                           

ـ(، ُِٖٗىػ / َُِْ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة للهباعة كالنشر،ٔ. طبداية المجتهد ونهاية المقتصد( ابن رشد، ٧بمد بن أٞبد. ُ)
ِ/َِِ. 
 .6اآلية:( سورة المجادلة، 6) 

 .ُٕٓ. ) األردف: دار الوضاح(، ص:التفسيرالبياني لما في سورة النحل من دقائق المعانيالقدكمي، سامي كديع عبد الفتاح.   (ّ)
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ألف بعض من يقدـ عليو إ٭با يفعلوف ذلك بدافع من  ،أنو يقلل معدؿ اإل٪باب ،من أضرار استئجار األرحاـ  .ٓ
كاف ما سيحصل عليو من   ،ثّب من ا٤ببالغك ٤با كاف ذلك يكلف الك ،حب ا٢بفاظ على األناقة كالرشاقة

 األكالد يقل عما ٙبصلو األسرة الٍب اختارت اإل٪باب الهبيعي.

 

 المطلب الرابع: حكم استئجار الرحم.

 ،ألنو ليس ٩با ٲبلكو اإلنساف ملكا ٯبيز لو التصرؼ فيو ،٩با ٯبدر أف يعرؼ؛ أف الرح  غّب قابل لبلستئجار
كا٤برء ال ٲبلك حق  ،فبل ٯبور بيع ك إجارة ما ال ٲبلكو اإلنساف ،صح استئجارهفقد ذكر العلماء شركطا ٤با ي

تبع ما ليس  كال"  كالرسوؿ صلى ا عليو كسل  يقوؿ: ،فإذا أجره فقد أجر ما ال ٲبلك ،التصرؼ يف جسده
من ذلك و دليل على ٙبرًن بيع ما ليس يف ملك اإلنساف كال داخبل ٙبت مقدرتو كقد استثِب كفي (ُ)عندؾ"

.  (ّ)فبل ٰبل بيع الشيء قبل أف ٲبلكو. (ِ)السل  فتكوف أدلة جوازه ٨بصصة ٥بذا العمـو

كالبيع بثمن ٦بهوؿ يػيعىد من اظورات الشرعية الٍب ٯبب  ،فتأجّب كبيع ما ال ٲبلك ا٤برأ من األعياف       
عضائو على قولْب: قوؿ بعدـ ا٤بلكية كاختلفوا يف ملكيتو أل ،٘بنبها. فبل ٲبلك اإلنساف حياتو باتفاؽ العلماء

 كقوؿ با٤بلكية. ،األكثر كىوقوؿ

 ذلك قاؿ كل من:كب 

 الشيخ عصمت ا عنايت ا ٧بمد يف كتابو االنتفاع بأجزاء اآلدمي يف الفقو اإلسبلمي. .ُ

 يف ٕبثو: مدل ما ٲبلك اإلنساف من جسمو. ،األستاذ كماؿ الدين بكرك .ِ

                                                           

 .َّّٓرق  ا٢بديث:،ّٖٗأبو داكد. سنن أيب داكد. أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يبيع ٩با ليس عنده.، ص: (ُ)
 .َّْ/ْما جاء يف كراىية بيع ما ليس عنده.  أبواب البيوع، باب بق.ا٤برجع السا ،ا٤بباركفورم   (ِ) 
 -ىػ ُِْٕ، )الرياض:مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، ُط سبل السالـ شرح بلوغ المراـ.(  الصنعاين، ٧بمد بن إ٠باعيل. ّ)

 .ّٔ/ّـ(،ََِٔ
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  كتابو: نقل ك  زراعة األعضاء اآلدمية.الدكتور عبد السبلـ السكرم يف .ّ

 أعضائو أك التربع بو. ومنيف ٕبثو: حك  بيع اإلنساف لعض ،األستاذ الدكتور ٧بمد سيد طنهاكم .ْ

 يف ثبت ندكة الرؤية اإلسبلمية لبعض ا٤بمارسات الهبية. ،الدكتور ٧بمد األشقر .ٓ

ىذه ا٤بسألة؛ إذ ا١بميع متفقوف على أنو  أجدين ٕباجة إُف الَبجيح يف كالك أضاؼ الدكتور مرحبا قائبل: 
اإلنساف ٯبب  وإفكى ،ك ٰبـر عليو اإلضرار ّٔا...إذا ثبت ىذا ،ٯبب على اإلنساف أف ٰبافظ على أعضائو

عد ىذا أصبل ال ٯبوز العدكؿ عنو إال بدليل شرعي  ،ك ٰبـر عليو اإلضرار ّٔا ،عليو أف ٰبافظ على أعضائو
 (ُ)و.يقتضي االستثناء كا٣بركج عن

كال يهلك بتربعو ّٔا فبل  ،أعضائو الٍب أجازت الشريعة التربع بو ومنأما تربع ا٤برء بعض ،ىذا يف االستئجار
 نفس حك  التربع بالدـ إلنقاذ حياة ا٤بريض. كىو ،بأس إذا كاف ا٤بتربىع عليو ٩بن ٘بيز الشريعة أف ييتربىع لو

الشخص اآلخر مهددا بالوفاة  لو كافحٌب  ،إُف كفاتو فيحـر على اإلنساف أف يتربع بعضو فردم يؤدم نقلو
كما ٰبـر على الهبيب ا١براح ك مساعديو أف يقوموا بفعل ىذا النوع   ،إذا َف يت  إسعافو بذلك العضو الفردم

 (ِ)من النقل.

س من إذ ال ٯبوز أف يشغل رح  امرأة ٕبمل لي  ،إذنا ٰبـر على ا٤برأة أف تدخل ماء أجنيب عنها يف رٞبها    
 كاألحوط تركو ٢برمة األبضاع. ،كيف جواز زرع بويضة ضرة يف رح  ضرهتا خبلؼ(ّ)زكجها.

( ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍ  أىٍك مىا مىلىكىٍت ٓكىالًَّذينى ىيٍ  لًفيريكًجًهٍ  حىاًفظيوفى )﴿أدلة ٙبرًن ذلك قولو تعاُف:  كمن
 يةاآلكال على قصر معُب  (ْ)﴾مىًن ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىي ي اٍلعىاديكفى ( فى ٔأىٲٍبىانػيهيٍ  فىًإنػَّهيٍ  غىيػٍري مىليوًمْبى )
                                                           

 بتصرؼ يسّب. ٕٔأنظر: مرحبا، إ٠باعيل. ا٤برجع السابق.  ص:(  ُ)
   .ّّٖقيهي. ا٤برجع السابق، ص:الشن(  ِ)
 (،ـََِٔ -ىػ ُِْٔ ، دار النفائس للنشر كالتوزيع، )األردف: ُط .أبحاث اجتهادية في الفقو الطبي ( األشقر، ٧بمد سليماف.ّ)  

 .ّٕص:
 .ٕ-ٓ(   سورة ا٤بؤمنوف، اآلية:ْ)
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بل مشلت حالة ما لو مت اإلنزاؿ خارجيا مث  ،على اإليبلج يف فرج من ٙبـر على الرجل معاشرهتا فحسب
 أدخل يف مثل ذلك الفرج.يقوؿ زياد أٞبد سبلمة:

بل إف دفع ا٤باؿ مقابل  ،٧برمة فبل ينقلو إُف اإلباحة دفع ا٤باؿ أك عدمو ا أف العمل ىنا مت بعمليةكٗب"      
 (ُ)استئجار رح  سيكوف أشد ٙبرٲبا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِٕ، ص:ا٤برجع السابقسبلمة، زياد أٞبد.    (ُ) 
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 المبحث الثالث: االستنساخ البشري.

اد كك ،كالسياسيْب ،كاألطباء ،رجاؿ الدين ،االستنساخ البشرم من القضايا الٍب شغلت ٝبيع فئات آّتمع
خصوصا كأف جل ما يناط  ،لعدـ معرفه  ٗبا سيسفره من النتائج يف ا٤بستبقل ،تفق على انتقادها١بميع أف ي

كحٌب الٍب اتفق على جدكاىا فهي مرجوحة إزاء ا٤بساكئ ا٤بتوقعة من  ،بو من ا٤بصاٌف ىي ٦برد مصاٌف موىومة
 ىذه العملية. لذا حٌب اآلف ما مت استنساخ بشر حقيقة.

س الواليات ا٤بتحدة إُف تكوين ١بنة اٙبادية مهمتها أف تستكشف أفضل االقَباحات كقد سارع كلينتوف  رئي 
كأف تقدـ لو تقريرنا حوؿ أنو "ىل ينبغي للواليات ا٤بتحدة تنظي   ،القانونية كاألخبلقية حوؿ ىذا ا٤بوضوع

لماء ا٤بتابعْب أـ أف الذم ينبغي ىو حظره بالكلية؟" كيرل بعض الع ،ككضع الضوابط لو ،االستنساخ البشرم
للموضوع أف ىذه اللجنة سوؼ تصل إُف نتيجة ىي أف "استنساخ إنساف أمره غّب مقبوؿ للذكؽ العاـ 

 مهالب. ٟبسةكا٤ببحث مقس  إُف  (ُ)األمريكي".

 

 المطلب األوؿ : تعريف االستنساخ.

ك كتابا عن  )نسخ( نسخ الشيء ينسخو نسخا كانتسخو كاستنسخو: اكتتبو عن معارضة. كالنسخ: اكتتاب
 كالكاتب ناسخ كمنتسخ. ،كا٤بكتوب عنو نسخة ألنو قاـ مقامو ،كاألصل نسخة ،كتاب حرفا ٕبرؼ

كيف التنزيل: "إنا كنا نستنسخ ما كنت  تعملوف" أم نستنسخ ما  ،كاالستنساخ: كتب كتاب من كتاب 
ذا كىكخة ثانية ك ثالثة فاالستنساخ يف اللغة  مصدر يعِب طلب عمل نس(ِ) تكتب ا٢بفظة فيثبت عند ا.

 ك يكوف طبق األصل.  ،من كتاب آخر مكتوب

                                                           

 .ُٔص:. ا٤برجع السابق، األشقر، ٧بمد سليماف (ُ) 
 .َْْٕص: ، مادة "نسخ"باب النوفابن منظور، ا٤برجع السابق، ( ِ)
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كالٍب   (Clone)اإل٪بليزية ا٤بأخوذة من (cloning)  ىي الكلمة العربية الٍب كضعت لتقابل كلمة (ُ)كاإلستنساخ
 تعِب: الواحد من ٦بموعة األحياء الٍب أينتجىت من غّب تلقيح جنسي.

   (ِ)الٍب تعِب: "الربع  كالوليد". ،يةاليونان (Klon)كأصل الكلمة من  

٣بص لنا الدكتور أٞبد رجائي ا١بندم يف عرضو للبحوث ا٤بقدمة إُف ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكِف  كقد
أم ٙبتوم  -فبٌْب أف ٝبيع األطباء متفقوف على أنو: )عبارة عن نقل نواة خلية ٨بصبة ،تعريف االستنساخ

إال أف تهبيق ذلك عملٌيا  –كركموساما(   ِّأم ٙبتوم على  –يضة مكاف نواة بي –كركموساما   ْٔعلى 
 (ّ)لومات كثّبة.كمعك ٰبتاج إُف تقنيات متقدمة  ،من الصعوبة غايةأمر يف 

 ؼ ٦بلس ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكِف االستنساخ بأنو: كعر 

كإما بتشهّب بييضة  ،النواة "توليد كائن حي أك أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إُف بييضة منزكعة     
 (ْ)٨بصبة يف مرحلة تسبق ٛبايز األنسجة كاألعضاء".

 

 
                                                           

كا٤بقاالت الصحفية على النسخ كاإلستنساخ: اس  "اإلستنساؿ" أك "النسخ"، أك "التهبيق"، أك  ( أطلقت بعض األٕباث العلمية،ُ) 
ستنساخ" ك"النسخ" أجودىا، لقوة الداللة ككضوحها. كيقاؿ للحيواف أك "الكلونة"، أك "اإلستتئاـ"، أك "التوأمة". كنرل أف لفظ "اإل

اإلنساف الناتج ّٔذه الهريقة ا٤بستنسخ أك النسيخ. ك ٤بزيد من التحديد، ك حيث إف اإلستنساخ على طريقتْب، إحداٮبا: نسخ التوائ  من 
الهريقة األكُف: "اإلستنسات" أك "النست" ٫بتنا من  ا٣ببليا ا١بنينية. كالثانية: النسخ من خبليا جسدية بالغة، أرل أف تسمى

)استنساخ+توائ (، كيسمى الشخص الناتج ّٔذه الهريقة: ا٤بستنست أك ا٤بنسوت أك النسيت. كإف تسمى الهريقة الثانية: "اإلستنساد 
أبحاث اجتهادية في الفقو ) ٫بتنا من ) استنساخ+جسد( ك يسمى الشخص الناتج ّٔذه الهريقة ا٤بستنسد، أك ا٤بنسوت، أك النسيت.

 (. 42-44الطبي. تأليف: الدكتور محمد سليماف األشقر. ص:
 . ٖص:ا٤برجع السابق،  األشقر، ٧بمد سليماف. (ِ) 
. نقبل من ٦بلة ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكِف، العدد ُّٕص: ا٤برجع السابق، داغي، علي ٧بيي الدين كعلي يوسف امدم.  (ّ) 

 .ُّٔص: ا١بزء الثالث َُ
(4) http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-2.htm browsed 16/10/12 

 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-2.htm
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 المطلب الثاني: االستنساخ في نصوص القرآف والسنة.

 كيف ،لقد تعرض بعض الباحثْب للحديث عن داللة بعض نصوص القرآف كالسنة على االستنساخ البشرم
 ذلك يشّب د. ٧بمد سليماف األشقر يف قولو:

فإنو  ،"ٰبلو لبعض الناس أف يستعيد يف ىذا ا٤بقاـ ما كرد يف السنة النبوية من خلق حواء من ضلع آدـ      
رٗبا كاف نوعا من االستنساخ. ىو ما دؿ عليو ا٢بديث النبوم الشريف: "إف ا٤برأة خلقت من 

و يػيرىكَّب".نكمإال عىٍجبى الذنىب. منو خيًلقى  ،:"كل ابن آدـ يأكلو الَباب كيفُبكحديثضلع"...
(ُ)  

ك ٱبلص إُف ما  ،حٌب تتضح أبعادىا ،الباحث ضركرة ذكر أقواؿ العلماء ٖبصوص ىذه القضية كيرل     
 ٲبكن أف يكوف نتيجة تستنبط من أقوا٥ب  يف القوؿ بإباحة االستنساخ البشرم أك عدـ ذلك.

ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكي ي ﴿تعاُف: و وقولكالنص الذم قد يتمسك بو القائل باالستنساخ يف القرآف ى        يىا أىيػُّهى
ةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كىًثّبنا كىًنسىاءن كىاتػَّقيوا  اللَّوى الًَّذم تىسىاءىليوفى الًَّذم خىلىقىكيٍ  ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى

ـى ًإفَّ اللَّوى كىافى عىلىٍيكيٍ  رى  ا  (ِ) ﴾ًقيبناًبًو كىاأٍلىٍرحى

و صلى ا عليو كسل  فيما ركاه أبو ىريرة عن النيب صلى ا عليو كسل  قاؿ: "من كاف يؤمن كقول       
 كإف ،با كاليـو اآلخر فإذا شهد أمرا فليتكل  ٖبّب أك ليسكت كاستوصوا بالنساء فإف ا٤برأة خلقت من ضلع

   (ّ)استوصوا بالنساء خّبا". ،تركتو َف يزؿ أعوج كإف ،إف ذىبت تقيمو كسرتو ،أعوج شيء يف الضلع أعبله

آخر ركاه أبو ىريرة أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسل  قاؿ: "كل ابن آدـ يأكلو الَباب إال  كحديث      
أخرل لو "إف يف اإلنساف عظما ال تأكلو األرض أبدا. فيو  آيةرك  كيفو يركب". كمنعجب الذنب منو خلق 

 (ْ)ة" قالوا: أم عظ  ىو يا رسوؿ ا؟ قاؿ: "عجب الذنب".يركب يـو القيام

                                                           

 .َُ( األشقر، ٧بمد سليماف. ا٤برجع السابق. ص:ُ) 
 .ُ(سورة النساء، اآلية:ِ)
 .ٖٓ/َُ، صحيح مسل  بشرح النوكم. باب الوصية بالنساء  (ّ)
 .ُّْ-ُِْ. حديث رق :َِٕ/ٔمسل . كتاب الفًب ك أشراط الساعة. باب ما بْب النفختْب.  صحيح ( الديباج علىْ)
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 ما يلي أقواؿ العلماء حوؿ ىذه النصوص:كفي 

 فيو مسائل:  ﴾كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا﴿يقوؿ اإلماـ الرازم رٞبو ا تعاُف: قولو تعاُف: 

 قوالف: كيف كوف حواء ٨بلوقة من آدـ ،ا٤بسألة األكُف: ا٤براد من ىذا الزكج ىو حواء

مث خلق حواء من ضلع من أضبلعو  ،األكؿ: كىو الذم عليو األكثركف أنو ٤با خلق ا آدـ ألقى عليو النـو 
كاحتجوا عليو بقوؿ  ،ألهنا كانت ٨بلوقة من جزء من أجزائو ،فلما استيقط رآىا كماؿ اليها كألفها ،اليسرل

وج فاف ذىبت تقيمها كسرهتا كإف تركتها كفيها النيب صلى ا عليو كسٌل : "إف ا٤برأة خلقت من ضلع أع
 عوج استمتعت ّٔا".

أم من جنسها  ﴾كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا﴿كالقوؿ الثاين: كىو اختيار أيب مسل  األصفهاين: أف ا٤براد من قولو: 
بػىعىثى ًفيًهٍ  رىسيوال مٍّْن  ًإذٍ ﴿ككقولو :   (ُ) ﴾كىاللَّوي جىعىلى لىكي  مٍّْن أىنفيًسكيٍ  أىٍزكىاجنا﴿قولو تعاُف: وككى

   (ّ) . ﴾لىقىٍد جىآءىكيٍ  رىسيوؿه مٍّْن أىنفيًسكي ٍ ﴿كقولو :   ِ﴾أىنفيًسًه ٍ 

ةو"  إذ  ،قاؿ القاضي: كالقوؿ األكؿ أقول  ت حواء ٨بلوقة لو كانلكي يصح قولو: "خىلىقىكي  مّْن نػٍَّفسو كىاًحدى
كٲبكن أف ٯباب عنو بأف كلمة "من" البتداء  ،كاحدة ال من نفس ،ابتداء لكاف الناس ٨بلوقْب من نفسْب

 ،فلما كاف ابتداء التخليق كاالٯباد كقع بآدـ عليو السبلـ صح أف يقاؿ: خلقك  من نفس كاحدة ،غايةال
كإذا   ،كأيضا فلما ثبت أنو تعاُف قادر على خلق آدـ من الَباب كاف قادرا أيضا على خلق حواء من الَباب

  (ْ)م فائدة يف خلقها من ضلع من أضبلع آدـ.فأ ،كاف األمر كذلك

                                                           

 .ِٕسورة النحل، اآلية:   (ُ) 
 .ُْٔ(  سورة آؿ عمراف، اآلية:ِ) 
 .ُِٖسورة التوبة، اآلية:  (ّ) 
 .ُٕٔ/ٗ الرازم، ٧بمد بن عمر. التفسّب الكبّب كمفاتيح الغيب. ( ْ)
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األماـ عبد ا بن أٞبد بن ٧بمود النسفي حيث قاؿ يف  ،ك٩بن أيدكا القوؿ األكؿ الذم ذكره اإلماـ الرازم
ا لّْتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا﴿قولو تعاُف:  ء خلقت من ضلع أم حوا  (ُ) ﴾كىًمٍن ءىايىػاتًًو أىٍف خىلىقى لىكي  مٍّْن أىنفيًسكيٍ  أىٍزكىاجن

شكل أنفسك  كجنسها ال من جنس آخر  كمنأ ،آدـ عليو السبلـ كالنساء بعدىا خلقن من أصبلب الرجاؿ
   (ِ) كذلك ٤با بْب االثنْب من جنس كاحد من اإللف كالسكوف كما بْب ا١بنسْب ا٤بختلفْب من التنافر.

لق ىذا النوع البشرم على األقساـ ا٤بمكنة اإلماـ ابن تيمية رٞبو ا تعاُف:فإنو سبحانو خ كىوقوؿ      
كما قاؿ:   ،ليبْب عمـو قدرتو. فخلق آدـ من غّب ذكر كال أنثى. كخلق زكجتو حواء من ذكر ببل أنثى

. كخلق ا٤بسيح من أنثى ببل ذكر. كخلق سائر ا٣بلق من ذكر كأنثى. ككاف خلق آدـ ﴾كخلق منها زكجها﴿
كىذا أعجب من خلق ا٤بسيح يف بهن  ،خلقت من ضلع آدـفإف حواء  ،كحواء أعجب من خلق ا٤بسيح

 (ّ)كىو أصل خلق حواء. ،مرًن. كخلق آدـ أعجب من ىذا كىذا

كإذا كاف األمر كذلك فبل جـر إف كاف ذكر ىذا ا٤بعُب سببا يف زيادة الشفقة  ٧بمد علي السايس:  كىوقوؿ 
 كا٢بنٌو على اليتامى كالنساء كذكم األرحاـ.

كالذم عليو ا١بماعة من الفقهاء كادثْب أنو ليس سول  ،من النفس الواحدة آدـ عليو السبلـ كا٤براد        
  (ْ)كقد خلقت من ضلع آدـ عليو السبلـ. ،كا٤براد من الزكج حٌواء ،كىو أبو البشر ،آدـ كاحد

 كأما قوؿ أيب مسل  فقد أيده الدكور عبد الكرًن ا٣بهيب يف قولو: 

                                                           

، اآلية:ُ)   .ُِ(  سورة الرـك
ـ. ََِٓالنسفي، عبد ا بن أٞبد بن ٧بمود. تفسّب النسفي. ٙبقيق: الشيخ مركاف ٧بمد الشعار. بّبكت: دار النفائس،  (ِ) 
ّ/َّٗ  . 
ًن ك ٙبقيق د. ٧بمد السيد . ٝبع ك تقددقائق التفسير الجامع لتفسير اإلماـ ابن تيميةا٢براين، أٞبد بن عبد ا٢بلي  بن تيمية.  (ّ) 

 .َِّ/ُـ.(ُْٖٗ -ىػ َُْْ، )دمشق: مؤسسة علـو القرآف،ِا١بليند. ط
 
 . َِْ(، ص : ََِِ/َُ/َُالسايس، ٧بمد علي. تفسّب آيات األحكاـ. )ا٤بكتبة العصرية للهباعة كالنشر، (ْ) 
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كقد أخذ ّٔا معظ   ،ىى من كاردات األساطّب ،قوؿ إف "حواء" خلقت من ضلع آدـكالقٌصة الٍب ت"      
 الكرٲبة عليها. يةاآلكفهموا ىذه  ،ا٤بفٌسرين

 ﴾كىخىلىقى ًمٍنها زىٍكجىها﴿كال تسانده .. كإنا إذ ننظر ىف قولو تعاُف:  ،الكرٲبة ال تعْب على ىذا الفه  يةاآلك 
ال يقصدىا باعتبارىا كائنا بشريا ىو "آدـ" كإ٭با  ،النفس الواحدة لنجد الضمّب ىف "منها" الذم يشّب إُف

كمن ىذه ا٤بادة أيضا كاف خلق  ،كمن ىذه ا٤بادة كاف خلق آدـ ،يشّب إليها باعتبارىا ماٌدة مهيأة ٣بلق البشر
... (ُ)﴾ان كىخىلىٍقناكيٍ  أىٍزكاج﴿أخرل  آيةكما يشّب إُف ذلك قولو تعاُف ىف   ،الٍب يكتمل ّٔا كجوده  ،زكجو

من حيواف  ،بل ىو التدبّب الذم قٌدره الٌلو ٣بلق الكائنات ا٢بية كلها ،كليس ىذا ىف خلق اإلنساف كحده
كنبات ...كلو أردنا أف نأخذ ّٔذه األسهورة كنقوؿ ىف خلق آدـ كحواء ٗبا تقوؿ بو األساطّب لكاف علينا أف 

إلميبيا" حيث يقـو التوالد كالتكاثر فيها على االنقساـ ىف نرتفع ٖبلق آدـ إُف بذرة ا٢بياة األكُف لؤلحياء ىف "ا
ا١برثومة الواحدة! فهل إُف ىذه ا١برثومة اإلٲبيبية ٛبتد أنظار ا٤بفٌسرين الذين قالوا إف حواء كآدـ خلقا من 
جرثومة كاحدة كانت آدـ أكال مث انقسمت على نفسها فكانت آدـ كحواء ثانيا؟ إف يكن ذلك فبل بأس بو 

كأٌف أكؿ سلسلة للحياة الٍب  ،آدـ كليد دكرة طويلة ىف سلسلة التهور وإفكى ،كىو الذم نقوؿ بو ،عندنا
أم من ىذين  ﴾كىبىثَّ ًمنػٍهيما رًجاالن كىًثّبان كىًنساءن ﴿تهور منها كانت "اإلٲبيبيا" الٍب تتوالد باالنقساـ!. 

انوا ىذه األم  كتلك الشعوب بقدرة القادر فك ،تكاثر الناس كانتشركا ،الزكجْب: الذكر كاألنثى ،ا٤بخلوقْب
  (ِ)."كصنعة العلي  ا٢بكي  ،العظي 

"كأنكر أبو مسل  خلقها من   فقاؿ: ،أنكر ٧بمد علي السايس على أيب مسل  قولو يف خلق حواء كقد    
معُب كزع  أٌف  ،فأم فائدة يف خلقها من الضلع ،ألنو سبحانو كتعاُف قادر على خلقها من الَباب ،الضلع

األمر   لو كافإذ  ،كىو باطل (ّ)﴾جىعىلى لىكيٍ  ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍ  أىٍزكاجان ﴿على حد قولو تعاُف:  ،ًمٍنها من جنسها
كىو خبلؼ النص. كىو أيضا خبلؼ ما  ،كما قاؿ. لكاف الناس ٨بلوقْب من نفسْب ال من نفس كاحدة

                                                           

 .ٖ( سورة النبأ، اآلية:ُ)
 . ْٖٔ-ِٖٔ/ِف.  )القاىرة:دار الفكر العريب(،ا٣بهيب، عبد الكرًن. التفسّب القرآين للقرآ (ِ) 
 .ُُ(  سورة الشورل، اآلية:ّ)
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 ،ركل الشيخاف: "استوصوا بالنساء خّبا ،ٌل نهقت بو األخبار الصحيحة عن رسوؿ الٌلو صٌلى الٌلو عليو كس
 ،كإف تركتو َف يزؿ أعوج ،فإف ذىبت تقيمو كسرتو ،كإٌف أعوج شيء من الضلع أعبله ،فإهنٌن خلقن من ضلع

 فاستوصوا بالٌنساء خّبا".  

مع  ،كقدرة الٌلو على خلق حواء من تراب ال ٛبنع عن خلقها من غّبه. فقد خلق الناس بعضه  من بعض
سول ا٢بكمة الٍب خفيت  -كلعٌل الفائدة يف خلق حواء من ضلع آدـ  ،درة على خلقه  كآدـ من ترابالق

كما أنو قادر على أف   ،ال على سبيل التوالد ،إظهار أنو سبحانو قادر على أف ٱبلق حيا من حي -علينا 
 (ُ)كالٌلو أعل . ،ٱبلق حيا من ٝباد كذلك

فحواء عليها السبلـ َف ٚبلق من ماء رجل  ،جزء من أجزاء جنسوففي ىذه النصوص خلق إنساف من        
بل من ضلع أبينا آدـ عليو السبلـ. كما أف ا تعاُف يعيد خلق ٝبيع أبنائهما من عجب  ،كبويضة أنثى

الذنب الذم ىو جزء من جسدى . فهل ىذا يعِب أف استنساخ البشر عن طريق التقنية ا٢بديثة جائز قياسا 
 كره؟ أـ ال داللة يف تلك النصوص على موضوع االستنساخ ا٤بعاصر؟.على ما سبق ذ 

 ذلك فيما يلي: كبياف ،يرل الباحث أال داللة فيها على االستنساخ ا٤بعاصر

مع أف طريقة خلق حواء تشبو إُف حد ما  ،ال يستقي  فه  جواز االستنساخ البشرم من تلك النصوص      
 منها: ، أنو ال ٲبكن القياس ألمورإال ،االستنساخ ا٤بتعارؼ عليو اليـو

 فاستثنيت من ٧بل النزاع. ،األكؿ: أف أصل مسألتنا خصص جوازىا النصوص ا٤بشار إليها

ىو الذم خلق حواء بقدرتو من ضلع آدـ  ،ويضة األنثىكبالثاين: أف ا الذم خلق ا٣بلق من ماء الرجل 
ٍنسىاًف ًمٍن ًطْبو )الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىيٍ ﴿ كىوتعاُف ،عليو السبلـ ( مثيَّ جىعىلى نىٍسلىوي ًمٍن ٕءو خىلىقىوي كىبىدىأى خىٍلقى اإٍلً

لىةو ًمٍن مىاءو مىًهْبو  فلو اإلرادة  ،القادر على أف ٯبعل يف ٨بلوقاتو ما يشاء من ا٣بصائص كا٤بزايا كىو (ِ) ﴾سيبلى
البشرم ا٤بعاصر؛ فإف ا١بميع اتفقوا على أف تأيت أفعالو إال كفقا إلرادتو تعاُف. أما االستنساخ  كال ،ا٤بهلقة

                                                           

 ( السايس، ٧بمد علي. ا٤برجع السابق نفسو.ُ) 
 .ٖ-ٕ( سورة السجدة، اآلية:ِ) 
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ا ا٣بوؼ ىو الذم جعل ا١بميع يَبيث يف كىذ ،فبل يدرل كيف تكوف تصرفات ا٤بستنسخ ،نتائجو غامضة
ك عدـ كجود حالة كلو كاحدة مت فيها استنساخ البشر ألكرب دليل على ا٢بذر  من اإلقداـ  ،البت ٔبواز ذلك

 ٙبملو الذرة النوكية لئلنسانية.على أمر قد يكوف كارثة تفوؽ ما 

الثالث: ال ٯبوز قياس أفعاؿ البشر على أفعالو تعاُف؛ إذ ا تعاِف لو من صفات الكماؿ ما ٯبعلو يفعل ما 
 ى  ا٤بسؤكلوف عن تصرفاهت  كنتائج ما عملت أيديه . ا٣بلق يسأؿ عما يفعل ك  كال ،يريد

كىي عقيدة  ،يف تقريب عقيدة أساسية من عقائد الدين فكل ما يف األمر أف فكرة االستنساخ أفادت الدين
 ،كا٤باديوف إُف اليـو ،فقد كاف ا٤بشركوف قدٲبنا ،كإحياء الناس بعد موهت  ٢بسأّ  كجزائه  يف اآلخرة ،البعث

 كأف يعود اإلنساف نفسو إُف ا٢بياة مرة أخرل.  ،يستبعدكف فكرة البعث بعد ا٤بوت

 ،أنو بواسهة بويضة كخلية يعود اإلنساف نفسو بصورة جديدة إُف ا٢بياة ،ركقد قربت ظاىرة االستنساخ األم
أ فيستبعد على قدرة ا أف تعيد اإلنساف مرة أخرل إُف ا٢بياة بواسهة  ،فإذا كاف ىذا أمرنا قدر عليو اإلنساف

 نعلمو؟ أك بغّب ذلك ٩با نعلمو كما ال ،ما ٠بي يف ا٢بديث بػ )عجب الذنب( الذم ال يفُب من اإلنساف
.  (ُ)"كىو الذم يبدأ ا٣بلق مث يعيده كىو أىوف عليو" الرـك

 

 .: أقساـ االستنساخالمطلب الثالث

ك كفقا ٥بذه األغراض مت تقسيمو إُف االستنساخ  ،ٚبتلف األغراض الدافعة إُف القياـ بعملية االستنساخ
بينما القس  الثاين  ،بيعية لئل٪بابالتكاثرم كالعبلجي؛ فاألكؿ يقصد منو تكثّب النسل كبديل للهريقة اله

ما يلي بياف ىذين النوعْب من كفي ،يقصد بو إٯباد أعضاء ٲبكن زرعها لتحل ٧بل عضو آخر قد تلف
 االستنساخ.

                                                           
(1) http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1300-2009-12-22-16-27-42.html   browsed 15/10/2012 
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 الفرع األوؿ: االستنساخ التكاثري. 

٢بمض ك ٙبتوم على الكركمازمات الٍب يتموضع عليها ا ،يقـو االستنساخ التكاثرم على اقتهاع خلية بالغة
تقتهع ىذه  ،مث حقنها يف بويضة منزكعة النواة بصورة مسبقة كمن ، DNA ،النوكم منقوص األكسجْب
ٚبتلف عن الشخص الذم اقتهع منو ا٣بلية ا١بسدية كالذم يت  استنساخو.  كىيالبويضة من األـ ا٢باضنة 

ح التجربة سؤدم ذلك إُف كيف حاؿ ٪با  ،عد ذلك يت  االندماج بْب ا٣بليتْب عن طريق نبضات كهربائيةكب
 تكوين جنْب الذم سيبدأ بالنمو.

قبل زرعو يف طور الببلستوسيست يف رح  األـ ا٢باضنة.  كذلك ،مث يزرع ا١بنْب لبعض الوقت يف ا٤بخترب كمن
 عد عملية الوالدة يكوف للهفل ا٤بخزكف الوراثي النوكم ذاتو بالنسبة ٤بعهي ا٣بلية ا١بسدية.كب

 .تنساخ العالجياالسالفرع الثاني: 

لذا كاف االندماج يف  ،من االستنساخ العبلجي ىي ا٢بصوؿ على بويضة ملقحة عن طريق غّب جنسي غايةال
االستنساخ العبلجي ٰبل ٧بل التلقيح يف االستنساخ التكاثرم. فبعد أف يت  االندماج بْب نواة خلية جسدية 

مرأة متربعة يَبؾ ا١بنْب الذم مت ا٢بصوؿ عليو  ويضة مقتهعة من اكب ،مأخوذة من الشخص ا٤براد استنساخو
أنبوب االختبار حٌب يبلغ ٜبانية أياـ تقريبا من العمر. بعد ذلك تؤٚبذ الكتلة ا٣بلوية الداخلية  ويفكي ينم

مث تزرع ا٣ببليا ا٤بقتهعة من ا١بنْب ّٔدؼ ا٢بصوؿ  ،مث يؤدم ىذا العمل إُف إتبلؼ ا١بنْب كمن ،٥بذا ا١بنْب
 (ُ)٤بنشأ أك ا٣ببليا األساسية ا١بنينية/ا٣ببليا ا١بذعية.على خبليا ا

ك الغرض من استخداـ االستنساخ البشرم كهريقة عبلجية يتوصل إُف ا٢بصوؿ على أعضاء ٲبكن زرعها 
فكاف االستنساخ  ،مكاف عضو تالف. كا٤بعركؼ طبيا أف أجساد بعض األشخاص ترفض أعضاء غريبة عنها

كالذم ٰبمل ٝبيع ا٤بخزكنات  ،ؿ على عضو مستنسخ من جسد ا٤بريض نفسوالعبلجي طريقا كحيدا للحصو 
 فبل يرفضها ا١بسد إذا زرعت فيو. ،الوراثية

                                                           

العدد األكؿ  َِ. ٦بلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية. آّلد االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونيةصاٌف، فواز.  (ُ) 
 .ُٖ-َٖـ. ص:ََِْ
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 كرد يف كتاب "ٙبديات االستنساخ البشرم للسياسات العامة يف إلينويس:
    ―A large number of embryonic stem cells can be harvested from an embryo, and if that embryo 

had been cloned from an adult somatic cell using SNT
 (1)

، all of its embryonic stem cell (and any 

tissues or organs created from those stem cells) would be genetically compatible with that 

donor‖.
(2)

  

 ترٝبة:

كاف   كإذا(ّ)،شأ من ا١بنْب  ا٤بستنسخ )كخبليا القلب كالكبد()ٲبكن ا٢بصوؿ على عدد كبّب من خبليا ا٤بن
فإف ٝبيع ا٣ببليا األساسية للجنْب سيكوف  ، SNTا١بنْب قد استنسخ من خبليا ا١بسد باستخداـ طريقة 
 ٥با ا٤بخزكف الوراثي ذاتو بالنسبة ٤بعهي ا٣بلية ا١بسدية(.

 كىذا ما بينو الدكتور فواز صاٌف يف قولو: 

ر اإلشارة إُف أنو من أى  مشاكل زرع األعضاء ىو إمكانية رفض ا١بهاز ا٤بناعي للمتلقي "ك٘بد     
(Receiver) كا٤بقتهع من شخص متربع  ،العضو الذم مت زرعو على جسده(Donour) نتيجة عدـ  كذلك

  (ْ)االنسجاـ بينهما".

ا٤برحلة األكُف من ٭بوه ) بعد فَبة  من االستنساخ ىي إتبلؼ ا١بنْب ا٤بستنسخ يف غايةأما إذا كانت ال       
فهنا يتعلق األمر   ،الستعماؿ خبلياه ّٔدؼ معا١بة بعض األمراض ا٣بهّبة كذلكٜبانية أياـ تقريبا من النمو( 

 (ٓ)باالستنساخ العبلجي.

 

                                                           
(1) Is a cloning using somatic nuclear transfer(SCNT or SNT). 

(2) The Challenges of Human Cloning for Public Policy in Illinois. Institute of Government and Public Affairs. 

UNIVERSITY OF ILLINOIS .February 2001. P 10.   

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign.  
 ك خبليا ا٤بنشأ ىي تلك ا٣ببليا ا٤بتمتعة بالقوة على التمايز كالتحوؿ، حيث تستهيع أف تتمايز إُف أنسجة متنوعة.  (ّ) 
 ا٤برجع السابق نفسو. (ْ) 
 .ِٖصاٌف، فواز. ا٤برجع السابق.ص: (ٓ) 
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 .على النسلاالستنساخ  المطلب الرابع: أثر

االتنقادات ا٤بوجهة ٫بوه  ،يدؿ على ذلك اك٩ب ،قضية االسستنساخ البشرم ٥با آثار سلبية على مقصد النسل
كلف الرئيس   ،ـُٕٗٗفعندما مت استنساخ النعجة "دكللي" عاـ  ،من قبل الساسة الغربيْب ك حكامها

رئيس اللجنة االٙبادية االستشارية لؤلخبلقيات  – Dr. Harold Shapiroاألمريكي السابق كلينتوف  
ىاصات  ا٤بتعلقة  باستنساخ البشر تبعا الستنساخ "دكللي" فوجو إليو لفو بالقياـ بالنظر يف اإلر كك - ُالهبية

   ا نصها األصلي:كىذ ،ـُٕٗٗ/فرباير/ِْرسالة بتاريخ 
February 24, 1997 

Dr. Harold Shapiro 

Chair National Bioethics Advisory Commission 

Suite 3C01, 6100 Executive Boulevard 

Bethesda, Maryland 20892-7508. 

Dear Dr. Shapiro: 

As you know, it was reported today that researchers have developed techniques to clone sheep. This 

represents a remarkable scientific discovery, but one that raises important questions.  While this 

technological advance could offer potential benefits in such areas as medical research and 

agriculture, it also raises serious ethical questions، particularly with respect to the possible use of this 

technology to clone human embryos. 

Therefore، I request that the National Bioethics Advisory Commission undertake a thorough review 

of the legal and ethical issues associated with the use of this technology, and report back to me 

within ninety days with recommendations on possible federal actions to prevent its abuse. 

Sincerely, 

Bill Clinton 
(2)  

 

 

                                                           

 .ُٕٗٗ/ِ/ِْمر استنساخ البشر ك خوؿ إليها النظر يف أ ُٓٗٗ/ّ/َُبتاريخ  ُِٕٓٗأسست بقرار رئاسي  رق :   (ُ) 
(2) CLONING HUMAN BEINGS. Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission. 

Rockville، Maryland. June 1997. 
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 ترٝبة:
بيد أنو  ،اكتشاؼ علمي متقدـ ) توصل الباحثوف اليـو إُف تهوير تقنيات الستنساخ النعجة. ىذا يدؿ على

يهرح أسئلة مهمة. فبينما ٲبكن استخداـ ىذا التقدـ التكنولوجي لتهوير فوائد يف ٦باؿ البحث الهيب 
ما يتعلق بإمكانية استخداـ ىذه التكنولوجية خصوصا في ،لكنها تهرح أيضا قضايا أخبلقية خهّبة ،كالزراعي

 يف استنساخ أجنة بشرية.
أف تقـو ٗبراجعة ك دراسة قضايا ذات الصلة  ،أطلب من اللجنة الوطنية االستشارية لؤلخبلقيات الهبية ،لذا

ا على أف يكتب إُف التقرير خبلؿ تسعْب يوما مع االقَب  ،باألخبلقيات كالقانوف يف استخداـ ىذه التقنية
 من أجل منع سوء استخداـ ىذه التقنية(. ،حات الٍب تيسر اٚباذ قرارات فدرالية

 
 ،رة رجاؿكعشسبع نسوة  ،عد دراسة القضية من قبل أعضاء اللجنة ا٤بكونة من سبعة عشر عضوكب       

 مفاده:  ُٕٗٗٲبثلوف رجاؿ الدين ك كاألطباء ك علماء النفس؛ قدموا تقريرا يف يونيو 
"to clone a human being was at this time… morally unacceptable".

(1)
 

 .(إف استنساخ البشر مرفوض أخبلقيا يف الوقت الراىنترٝبة:  )

فهي فوائد يف  ،مصادمة لركح الشريعة الغراء ومنغّب أهنا ال ٚبل ،ذكر الباحثوف فوائد االستنساخ البشرم كقد
الفوائد كيثِب بأضرارىا حٌب يتمكن القارئ من معرفة حقيقة  غياب توجيهات ربانية. ك الباحث يذكر ىذه

 فيكوف ذلك ٛبهيدا كتوطئة للكح  الشرعي ٥بذه النازلة. ،ضرره أكربمن نفعو كإفحك  االستنساخ البشرم؛ 

 أما فوائد االستنساخ البشرم فهي:

يف ببييضة منزكعة النواة إذ يكفي أف تؤخذ نواة خلية من جسد العقي  ك تدمج  ،االستعانة بو لعبلج العق  .ُ
 فإذا أعيد زرعها يف رٞبها  ٚبلق منها جنْب بإذف ا تعاُف. ،من زكجتو

                                                           
(1) THE ETHICS OF HUMAN CLONING. Amy Logston.  © Copyright 1999. Saint Vincent College، RS 350: 

Independent Study، Fr. Thomas Hart، O.S.B. Final Draft: January 13، 1999. 
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فإذا استبدلت بأعضاء ا٤بنسوخ َف يرفض  ،زرع أعضاء إنساف منسوخ من جس  شخص تلفت بعض اعضائو .ِ
 جسمو ذلك ألهنا ٙبتوم على نفس ا٤بخزكف الوراثي.

دارية كا٢بربية. كا٤بعركؼ أف كإالذكم القدرات العلمية  ،ب العقليةإمكاف استنساخ أناس من ذكم ا٤بواى .ّ
 فبه  تتقدـ الدكؿ ك تتفوؽ على أقراهنا. ،مفهـو الثركة البشرية ينصب على كجود أمثاؿ ىؤالء العباقرة

 يدر على الدكؿ أمواال ىائلة. –لو ٠بح بو قانونيا  –كاالستنساخ البشرم  .ْ

 فا٢باجة ماسة إُف مثل ىذه التجارب لدارسي الهب. ،هيب على ا٤بستنسخْبإجراء ٘بارب علمية يف آّاؿ ال .ٓ

 ها: ما ذكره أ.د. علي ٧بيي الدين القره داغي:كمن

 رب سنو ٲبكنو استنساخ نفسو.ككٕبيث إذا مرض أ ،استمرارية ا٢بياة لئلنساف من خبلؿ مستنسخو .ٔ

 كالتحك  يف جنس األطفاؿ يف ا٤بستقبل حسب حاجة آّتمع. .ٕ

 ب على الشيخوخة.التغل .ٖ

 كأردؼ داغي قائبل: 

 ،ها غّب صحيحةكبعض ،ا٤بنافع إذا نظرنا إليها بدقة كعمق لوجدنا أف أكثرىا موىومة غّب حقيقية كىذه"     
 (ُ)بعضها ٥با بدائل مشركعة". كإف

 -لبشرمكالٍب تغرم الكثّب من مؤيدم االستنساخ ا –الباحث أف قضية استنساخ ا٤بوىوبْب أك العمالقة  كيرل
 شبو مستحيلة.  كىي ،قضية موىومة

     ―While Dolly is a clone، she is probably not exactly identical to that sheep، genetically or 

otherwise… 

It is likely that exact clones are biological impossibilities. In fact، there is sufficient evidence to 

show that even identical twins are not 100 
0
/0 identical‖.

(1)  

                                                           

 .ّٖٔ-ّٖٓص:  ا٤برجع السابق،( داغي، علي ٧بيي الدين كعلي يوسف امدم. ُ)
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إال أهنا غّب مهابقة ٛباما للنعجة الٍب أخذت منها ا٣بلية ا٤بستعملة يف  ،ترٝبة:)حْب كانت دكللي منسوخة
كقضية استنساخ نسخة مهابقة لؤلصل من كل كالوجوه مستحيلة كفقا ٤بعهيات العلـو  ،استنساخها

 ٢بقيقة توجد أدلة كافية  تشّب إُف أف التوائ  ا٤بتهابقْب غّب متهابقْب مائة يف  ا٤بائة(.البايولوجية. با

كما ذكر األشقر   –فإف اإلنساف  ،صل ال يتعدل الشبو ا٣بارجيكإالا يدؿ على أف التهابق بْب النسيخ كىذ
بنسبة كبّبة كليدة ا٣بربات أما عقليتو كأفكاره كأخبلقو ك مواىبو فهي  ،جهة اللح  كالدـ كليد أبويو ومنى -

ا٢بيوية كالدراسة كالبيئة الٍب ٙبيط بالناشئ من ٨بتلف الوجوه... كالتوائ  ا٤بتهابقوف ى  متهابقوف من جهة 
لكن لكل منه  طباعو كانفعاالتو  ،كا٣بصائص العقلية كالنفسية األساسية ا٤بركبة فيه  ،الشكل كا٤بظهر

. كالنسيخ يف ومعكما ى  ،كخاصة إف تربٌوا يف بيئتْب ٨بتلفتْب ،وفره كإٲبانكككعواطفو كشجونو كأفكاره  لـو
    (ِ)ا٢بقيقة ما ىو إال توأـ مهابق يف األمور األساسية فقط.

 منها: ،كأما أضرار االستنساخ البشرم فكثّبة

البشرية إذ يؤدم ب ،يقل خهرا عن القنبلة الذرية والفه ،لبلستنساخ البشرم أضرار على مستول الفرد كآّتمع
 فضبل عن كيفية قمعها. فمن ىذه األضرار: ،فبل أحد ٰبدد األضرار الناٝبة عنو ،إُف مستنقع ٦بهوؿ

 إذ يستغِب كل من الزكجْب عن اآلخر يف ا٢بصوؿ على مولود يؤنسو. ،إنو كسيلة ٥بدـ صرح األسرة .ُ

ىل  ،ة ا٣بلية بصاحبهاعبلق كمااألـ؟  كمناألب؟  كمن"فكيف تكوف األسرة يف ظل االستنساخ؟ فما ىي؟ 
ا٢باضنة ىي األـ؟ أـ صاحبة البييضة يف حالة  كىلصاحبها أب لئلنساف ا٤بستنسخ منو أك أخوه التوأـ؟ 

يف يكوف نظاـ التوارث؟ إُف غّب ذلك من ككّب اـر بالنسبة للزكاج؟ كغاـر  كمناختبلفهما؟ 
  (ّ)ا٤بشاكل".

                                                                                                                                                                                                    
(1) The Challenges of Human Cloning for Public Policy in Illinois. op. cit,. P 9-10.    
 

 .ُّماف. ا٤برجع السابق. ص:( األشقر، ٧بمد سليِ) 
 .ِّٖص: ا٤برجع السابق،( داغي، علي ٧بيي الدين كعلي يوسف امدم.ّ) 
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ك أف تصور ذلك العدد الرىيب من ا٣ببليا ا٤بخصبة الٍب سيكوف فل ،قتل األجنة يف حالة عدـ ٪باح التجربة .ِ
فقد كلدت  ،فهذه "دكللي" الٍب أذيع خرب استنساخها ،مصّبىا إُف ا٤بوت عند فشل عملية االستنساخ

 ُٕٗٗآذار  َُدكالرا. )٦بلة نيوزكيك عدد  َََ،َٕٓ. كقد تكلف إنتاجها ُٔٗٗدكللي يف ٛبوز 
 ِٕٕلقحوا  كقد ُٕٗٗ/ِ/ِٕكَف يعلنوا عنها إال يف  ،زمبلؤه على ٘بارّٔ  ( كقد تكتَّ ى كيلموت كِْص:

( كصفا ُٕٗٗآذار ِٕ٪بحت منها نعجة كاحدة. ك ٘بد يف ٦بلة اإليكونومست ) ،نعجة ّٔذه الهريقة
 ُٕٗٗآذار  ِٕمتكامبل للتجارب ا٤بذكورة. باإلضافة إُف مقاؿ كيلموت كزمبلؤه يف ٦بلة نيتشر 

ال بد أف تكوف ىناؾ لقائح إما تعرض  ،حالة ٪باح التجربة يف أم من مراحلها كيف(ُ) ( .َُٖ-َٖٖص:
 اف أمراف أحبلٮبا مر كما ترل.كىذ ،أك تودع يف أرحاـ أجنبية عنها ،للموت بغّب حق

فبل يسل  من التشوىات ا٣بلقية أك ا٣بلقية عندما يكوف ا٤بستنسخ منو  ،ضعف النسل ا٤بولود ّٔذه التقنية .ّ
 (ِ)يركل يف ذلك: "ال تنكحوا القرابة القريبة ؛ فإف الولد ٱبلق ضاكيان". ك٩باا كراثيا. مريضا مرض

                                                           

 .ُُاألشقر، ٧بمد سليماف. ا٤برجع السابق. ص: (ُ) 
ن األقواؿ ( ال أصل لو مرفوعان. كقد اشتهر اليـو عند متفقهة ىذا الزمن كدكاترتو ، الذين ال يتقوف ا يف طبلّٔ  ، فيلقوف عليه  مِ)

كاآلراء ما ال حجة عليو كال برىاف ، كمن األحاديث ما ال سناـ لو كال خهاـ ، كما ال أصل لو من كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ ، كهذا 
 (:ُ/ ُُٖا٢بديث ؛ فإين سئلت عنو مراران من بعض طبلّٔ  ؟ فقد قاؿ ا٢بافظ ابن ا٤بلقن يف "خبلصة البدر ا٤بنّب" )ؽ 

 الصبلح : َف أجد لو أصبلن" . "غريب . قاؿ ابن
نو كلعلو غرى  أف ابن األثّب أكرده يف "النهاية" يف مادة )ضوا( ، جاىلْب أنو ال يتقيد فيو ٗبا ثبت من ا٢بديث ؛ ألف غرضو شرح الغريب م

يف ذلك مثل الغزاِف ، ثبت أك َف يثبت ، كك  من حديث فيو ال يعرؼ لو أصل يف كتب ا٢بديث ؛ فضبلن عن األحاديث الضعيفة ! مثلو 
ىية يف "اإلحياء" ، بل ىذا أىل لينتقد أكثر من ذاؾ ؛ ألف كتابو كتاب ىداية كتربية كتوجيو ، فبل ٯبوز إيراد األحاديث الضعيفة فيو كالوا

( ّٖ/ ِيف "إحيائو" )، كلذلك ؛ بالغ العلماء يف انتقاده كالرد عليو ، كلعلو ىو عمدة ابن األثّب يف حديث الَبٝبة ؛ فقد أكرده الغزاِف 
بعد أف  -، ككلها منكرة ! بْب ذلك العراقي يف "ٚبرٯبو" إياه ، فقاؿ  -صلى ا عليو كسل   -يف ٝبلة أحاديث صرح بنسبتها إُف النيب 

 يف النوابغ .نقل عن ابن الصبلح أنو ال أصل لو ، كأقره : "قلت : إ٭با يعرؼ من قوؿ عمر أنو قاؿ آلؿ السائب : قد أضويت  ؛ فانكحوا 
 كراه إبراىي  ا٢بريب يف "غريب ا٢بديث" كقاؿ : معناه : تزكجوا الغرائب . قاؿ : كيقاؿ : أغربوا كال تضوكا" .

قلت : فهذا صريح من ا٢بافظ ا٢بريب أف ا١بملة األخّبة : "أغربوا كال تضوكا" ليس حديثان ، فبل تغَب بإيهاـ ابن األثّب أنو حديث!. 
. حديث َٔٔ-َٓٔ/ُُ، للعبلمة ناصر الدين األلباين.  لضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمةسلسلة األحاديث ا)

 (. ّٓٔٓرق :
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األمر الذم  ،فيولد حامبل ٣ببليا متقدمة يف العمر ،تأثّب عمر ا٣بلية الٍب استنسخت منها ا٤بنسوخ على حياتو .ْ
أدرؾ أفراده  ،تمع مااستمرت علميات االستنساخ على  نهاؽ كاسع يف ٦ب كإذايسبب لو شيخوخة مبكرة. 

سن الشيخوخة بعد سنوات قليلة من الوالدة. فّبتفع معدؿ الشيخوخة كا٤برضى مرضا يصيب الكبار غالبا. 
 كىو عمر ا٣بلية الثديية الٍب استنسخت منها. ،أكرب من عمرىا بست سنوات كىيفقد كلدت دكللي 

لية االستنساخ أف توجد يف ا٤بواليد عاىات ٱبشى العلماء أنو قد ينشأ من بعض األخهاء يف أثناء تنفيذ عم .ٓ
 ا قصد بعض من ٯبريها إٯباد تلك العاىات كاألمراض لتنفيذ مآرب عدائية.كٗبكأمراض غريبة. 

كقد ينشأ باالستنساخ جيل من ا٤بخلوقات ينشٌق عن ا١بنس البشرم ك ٱبتلف عنو يف األشكاؿ كالنفسيات.  .ٔ
أما يف البشر فهو  ،ألنو ٲبكن القضاء عليها دكف حرج،ستنسخةكمثل ىذا ليس مشكلة يف شأف ا٢بيوانات ا٤ب

 (ُ)مشكلة خهّبة.

 كذكر الشيخ يوسف القرضاكم األضرار اآلتية لبلستنساخ:

إذا أصيب كاحد منه   ،كرٗبا للهبلؾ السريع ،مث إف االستنساخ يعرض )القهيع ا٤بستنسخ( للعدك السريع .ٕ
 -ألف ٦بموعه   ،كقد يقضي عليه  مرة كاحدة ،ذا الداءفسرعاف ما يصاب ٦بموع ا٤بستنسخْب ّٔ ،ٗبرض

 ٗبثابة شخص كاحد.  -كإف كانوا كثرة يف العدد

كما استخدمت )القوة النوكية( كغّبىا يف   ،كمن ناحية أخرل ال يؤمن أف يستخدـ االستنساخ يف الشر .ٖ
يقلدىا فتستنسخ  كمنأالتدمّب كإىبلؾ ا٢برث كالنسل. فما الذم يضمن لنا أال تأيت بعض القول الكربل 

كما الذم يضمن لنا أف تأيت بعض ىذه القول الكربل  جيشنا من األقوياء كالعمالقة لتحسن بو اآلخرين؟
كما فعلوا يف   ،يف حْب ٙبلو لنفسها ،كٙبرمو عليه  ،٤بنع اآلخرين من ىذا االستنساخ ،كتستخدـ نفوذىا

  (ِ))األسلحة النوكية(؟.

                                                           

 بتصرؼ يسّب. ّّ-ِٕ( األشقر، ٧بمد سليماف. ا٤برجع السابق. ص:ُ) 
(2) http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1300-2009-12-22-16-27-42.html  browsed 15/10/2012 
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كا٥بيمنة عليو بكل  ،ما قد يؤدم إليو من تفضيل عنصر على آخر ،اخ البشرممن أضرار  كسلبيات االستنس .ٗ
حٌب لو تهلب األمر إلزاـ العنصر غّب ا٤برغوب فيو على تهبيق سياسات ٙبسْب النسل الٍب ترمي  ،الوسائل

كب بْب ا بدكره يزيد احتماؿ كقوع ا٢بر كىذ ،أمر يثّب نعرات القومية بْب آّمتمعات كىو ،إُف إيقاؼ تكاثره
 العنصرين.

 .: حكم االستنساخ البشريالمطلب الخامس

 ،أدل إُف ٧بـر فهو ٧بـر أيضا كما ،ألنو يؤدم إُف ٧بذكرات شرعية ،االستنساخ البشرم التكاثرم ٧بـر شرعا
 إذ الغايات ال تربر الوسائل.

م من خلية يتحدث عن ا٢بك  التكليفي لبلستنساخ البشر  كىويقوؿ الدكتور ٧بمد سليماف األشقر 
 جسدية: 

صورة كاحدة جائزة. فأما أف األصل فيو التحرًن  كلويتأٌتى فيو  كال ،"كرأيي فيو أنو حراـ بكل حاؿ     
 كجوه: ومنفه

ك ينشأ  ،مفاسد عظيمة تربو على كل ما يتصٌور فيها من ا٤بصاٌف كىي ،األكؿ: ا٤بفاسد الٍب تقدـ تعدادىا
يبعد أف يتنبو ا٤بفكركف ك األطباء  كالمن جراء ذلك.  ،آّتمعات لىكع ،منها ضرر خهّب على النسيد نفسو

 يف ا٤بستقبل إُف مفاسد أعظ  ٩با ذكرناه.

 الثاين: أنو يف ا٢بقيقة شىٍغله لرح  امرأة بغّب كجو مشركع.

فواضح  ،ا٤برأة نفسها صاحبة الرح  كالبويضة كمنألف النواة إف أيخذت من رجل أجنيب أك امرأة أجنبية أ
 إذ ال ٯبوز أف يشغل رح  امرأة ٕبمل ليس من زكجها. ،متناع ذلك شرعاا

 فهي خلية يف األصل نابتة من خلية ملٌقحة ٗباء أيب ىذا الزكج. ،أخذت ا٣بلية من جسد الزكج كإف

 الثالث: أنو قلبه لؤلكضاع الشرعية.
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كىذا تغيّب ،أب شرعيفسينشأ طفل ليس لو  ،ألف ا٣بلية إف أخذت من زكج امرأة أخرل أك رجل أجنيب
ا٢بقيقة  يف ويرعاه األب ك يقـو بشؤكنو لينشأ بشرا سويا. كى ،كحرماف للهفل من أب ينتسب إليو ،للخلق

 سيو يف آّتمع.كماتكثّب لظاىرة الييٍت  

ألف ا٣بلية ليست  ،فبل ٯبوز أف ينسب إُف زكجها ،أخذت ا٣بلية من ا٤برأة نفسها الٍب سوؼ ٙبمل بو كإف
ألف الولد للفراش. فسيولد ىذا الهفل كليس لو  ،كال ٯبوز أف ينسب إُف أيب ىذا الزكج أيضا ،ائوملقحة ٗب

 أب شرعي طبيعي.

ففي كل األحواؿ سيكوف ىذا النسيد غّب منتسب إُف أب شرعي طبيعي كال ٲبكن تصور انتسابو إُف أب 
  (ُ).شرعي طبيعي ٕباؿ. من أجل ذلك أرل ٙبرًن ىذه العملية ٙبرٲبا مهلقا"

  ما يلي: ،بشأف االستنساخ البشرم (َُ/ِ) ْٗيف قرار ٦بلس ٦بمع الفقو اإلسبلمي رق :  كجاء      

السعودية خبلؿ إف ٦بلس ٦بمع الفقو اإلسبلمي الدكِف ا٤بنعقد يف دكرة مؤٛبره العاشر ٔبدة با٤بملكة العربية 
 ،ـُٕٗٗٛبوز )يوليو(  ّ –حزيراف )يونيو(  ِٖىػ ا٤بوافق ُُْٖصفر  ِٖ – ِّالفَبة من 

كالدراسات كالبحوث كالتوصيات الصادرة  ،بعد اطبلعو على البحوث ا٤بقدمة يف موضوع االستنساخ البشرم
بالتعاكف مع آّمع كجهات  ،الهبيةعن الندكة الفقهية الهبية التاسعة الٍب عقدهتا ا٤بنظمة اإلسبلمية للعلـو 

حزيراف  ُٕ -ُْىػ ا٤بوافق ُُْٖصفر  ُِ  – ٗيف الدار البيضػاء با٤بملكة ا٤بغربية يف الفَبة من  ،أخرل
انتهى إُف ما  ،كاستماعو للمناقشػات الٍب دارت حوؿ ا٤بوضوع ٗبشاركة الفقهاء كاألطباء ،ـُٕٗٗ)يونيو( 

 يلي:

 

 

 
                                                           

 .ّٖ-ّٕاألشقر، ٧بمد سليماف. ا٤برجع السابق. ص:   (ُ) 
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 قرر ما يلي:

 

 أك بأم طريقة أخرل تؤدم إُف التكاثر البشرم. (ُ)رًن االستنساخ البشرم بهريقتيو ا٤بذكورتْبٙب  أواًل:

إذا حصل ٘باكز للحك  الشرعي ا٤ببْب يف الفقرة )أكالن( فإف آثار تلك ا٢باالت تعرض لبياف أحكامها    ثانياً:
 الشرعية.

بلقة الزكجية سواء أكاف رٞبان أـ بييضة أـ ٙبرًن كل ا٢باالت الٍب يقح  فيها طرؼ ثالث على الع   ثالثاً:
 حيوانان منويان أـ خلية جسدية لبلستنساخ.

األخذ بتقنيات االستنساخ كا٥بندسة الوراثية يف ٦باالت ا١براثي  كسائر األحياء الدقيقة  ٯبوز شرعان   رابعاً:
 (ِ)كالنبات كا٢بيواف يف حدكد الضوابط الشرعية ٗبا ٰبقق ا٤بصاٌف كيدرأ ا٤بفاسد.

فاالستنساخ البشرم التكاثرم حراـ شرعا. كلئن ذىب بعض الباحثْب إُف إباحة االستنساخ العبلجي لفوائده 
 ،إال أف الباحث يرل ضركرة إعادة النظر يف ىذا النوع من االستنساخ أيضا ،ا٤بتمثلة يف األمراض ا٤بستعصية

فبل  ،إذ يت  قتل ا٣ببليا ا٤بخصبة فيو أيضا ،الشتمالو على ما اشتمل عليو االستنساخ التكاثر من اظورات
 أصاب الدكتور فواز حْب قاؿ:  كقد ،فرؽ بْب النوعْب إال يف التسمية

                                                           

( يت  يف األكُف تشهّب أك فصل اصهناعي لنهفة أمشاج أك لقيحة يف مرحلة ما قبل التمايز إُف شهرين متماثلْب، فتولد منهما توأماف ُ)
 ف بإذف  ا تعاُف. ك يهلق على ىذه الهريقة اس  االستنساخ بالتشهّب.متماثبل

، كالثانية تقـو على أخذ ا٢بقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من ا٣ببليا ا١بسدية، ك إيداعها يف خلية بييضة منزكعة النواة 
نفسو ٛبتلك طاقة التكاثر. فإذا غرست يف رح  األـ تنامت ك فتتألف بذلك لقيحة تشمل على حقيبة كراثية كاملة، كىي يف الوقت 

تكاملت ك كلدت ٨بلوقا مكتمبل بإذف ا. كىذا النمط من االستنساخ يعرؼ باس  "النقل النوكم" أك "اإلحبلؿ النوكم للخلية 
                                                                 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-2.htm browsed 16/10/12البييضية". 

(2) http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/10-2.htm browsed 16/10/12 
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"يتبْب ٩با سبق أف التمييز بْب االستنساخ العبلجي كاالستنساخ التكاثرم ال يقـو على أساس من       
من االستنساخ. فإذا   غايةس ىذا التمييز يف الا يكمن أساكإ٭باإلجراءات العلمية الٍب يتهلبها كل منهما. 

فاالستنساخ ىو  ،منو ىي اإل٪باب؛ ٕبيث تت  زراعة ا١بنْب ا٤بستنسخ يف رح  امرأة حاضنة غايةكانت ال
 تكاثرم.

من االستنساخ ىي إتبلؼ ا١بنْب ا٤بستنسخ يف ا٤برحلة األكُف من ٭بوه )بعد فَبة ٜبانية  غايةأما إذا كانت ال
فهنا يتعلق األمر  ،الستعماؿ خبلياه ّٔدؼ معا١بة بعض األمراض ا٣بهّبة كذلكمن النمو(  أياـ تقريبا

 (ُ)باالستنساخ العبلجي".

ىنا كاف للنهفة  كمنكاف يف مرحلتو األكُف إال أنو سيؤكؿ إُف خلق آخر بإذف ا تعاُف.   كإففهذا ا٤بستنسخ 
كالناس  ،ٯبب أف يعرؼ أف التداكم ٗبحـر حراـلكن  ،حرمتها. صحيح أف ا٢باجة إُف العبلج مقصد شرعي

إذ قد توصل الهب ا٢بديث إُف   ،ا بدىيكىذيفية عبلج تلك األمراض. ككإذا اتقوا رّٔ  علمه  طرؽ 
ك ا٤بوت ىو ا٤بصّب ا٢بتمي للمصاب ّٔا.  ،٩با ال دكاء لو –سابقا  –كشف ك توصيف عبلج ألمراض تعد 
فل  يعد أبناء ىذا ا١بيل يعرفوف شيئا عنها. فلنتق ا ك يعلمنا  ،اكةبل ك مت القضاء على بعض األمراض الفت

 ا تعاُف.

ألف األضرار الٍب سردىا الباحث  ،كحْب نستند إُف قاعدة " الضرر يزاؿ" يتبْب لنا حرمة االستنساخ البشرم
ا٤بفاسد مقدـ على  فإف قاعدة "دفع ،يف حالة افَباض تساكم إٯبابياتو مع سلبياتو كحٌبرجحت كفة فوائده. 

 جلب ا٤بصاٌف" ٙبس  القضية.

 

 

 

                                                           

 .   ِٖ( صاٌف، فواز. ا٤برجع السابق.ص:ُ) 
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 الفصل الثاني: تحسين النسل.

  Francis Galton دٌ عى ظهرت حركة ٙبسْب النسل يف القرف العشرين متمثلة جناحي فلسفة تقيي  البشر. كيػي 
ن كاعتربه من أخبلقيات فلسفة تهوير البشرية ع ،ُّٖٖأكؿ من اخَبع مصهلح "ٙبسْب النسل" يف عاـ 

طريق تشجيع ا٤بوىوبْب كاألصحاء على التناسل؛ كىذا ما يعرؼ بتحسْب النسل اإلٯبايب. كيف الهرؼ اآلخر 
كذلك من أجل ٙبسْب نسل البشرية. ككانت  ،يرل ضركرة منع ذكم العاىات العقلية كا١بسمية من التناسل

 (ُ)عمليا لتحسْب النسل السليب.كسكندنافيا تهبيقا  ،كأ٤بانيا ،حركات ٙبسْب النسل يف الواليات ا٤بتحدة

 كذلك يف أربعة مباحث: ،ففي ىذا الفصل يبحث الباحث أثر قضية ٙبسْب النسل على مقصد النسل

 األكؿ: تعريف ٙبسْب النسل كنبذة عن جذكره التارٱبية.ا٤ببحث 

 .الثاين: ا٢بك  الشرعي لتحسْب النسلا٤ببحث 

 باإلجهاض. ٙبسْب النسل الثالث: صلتا٤ببحث 

 على مقصد النسل. الرابع: آثار ٙبسْب النسل٤ببحث ا

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/essay2text.html last visited on: 22/01/13. 
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 و جذوره التاريخية. المبحث األوؿ: تعريف تحسين النسل

 كفيو مهلباف: األكؿ يف تعريفو كالثاين يف نبذة عن جذكره التارٱبية.

 المطلب األوؿ: تعريف تحسين النسل.

 (ُ)لٍب تعِب "أصيل" "كرًن األصل".كا ευγενεςمأخوذة من اإلغريقية  (eugenics)ٙبسْب النسل  

أك إلغاء أمور غّب  ،ل طريقة يت  ٗبوجبها ٙبقيق أمور مرغوبة يف الذرية َف تكن يف أصلهاوكٙبسْب النسل ى 
 (ِ)مرغوبة كانت يف أصلها.

 كعن كسائل ٙبسْب خصائصو الوراثية. ،فهو تهبيق أساليب ك مفاىي  االنتقاء على اإلنساف

 

 تاريخية.عن جذوره ال بذة المطلب الثاني : ن

كتبعتها الدا٭برؾ. كيف العاـ  ،ُِٖٗأٌكؿ من اعتمد قوانْب ٙبسْب النسل كانت سويسرا يف العاـ       
 ،كاف دكر أ٤بانيا مث السويد كالنركج كفنلندا كأستونيا. كقد جرل تعقي  أربعمائة ألف شخصو يف أ٤بانيا  ُّّٗ

بسبب "أمراضو كراثية" متنٌوعة ٕبسب  ،إٍف ،يف الواليات ا٤بٌتحدةكسٌتوف ألفان يف السويد كٟبسوف ألفان 
كالنزعة اإلجرامية  ،كاإلدماف على الكحوؿ ،كالدعارة ،التشريعات: فمنها األمراض العقلية ك"ضعف التفكّب"

 .كالصرع.. إٍف

                                                           

(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/تحسيه_الىسل   

دراسة طبية فقهية. مؤٛبر الفقو اإلسبلمي الثاين، القضايا الهبية ا٤بعاصرة،  ( EUGENICS)( مرحبا، إ٠باعيل غازم. ٙبسْب النسل ِ)
اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية. السجل العلمي ٤بؤٛبر الفقو ـ. ا٤بملكة العربية السعودية، كزارة التعلي  العاِف. جامعة ََُِىػ ػُُّْ

 .ُِْٖاإلسبلمي الثاين. قضايا طبية معاصرة، آّلد الثاين. ص:
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/تحسين_النسل
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٤باضي أف أضعفت يف ٟبسينات القرف ا ككذلك هنضة البيولوجيا ا١بزيئٌية(ُ)،ككاف من شأف أىواؿ النازية    
عن التشريعات  َُٕٗك َُٔٗكيف الستينات كالسبعينات مٌت التخٌلي تدرٯبيان بْب  ،مصداقية ٙبسْب النسل

حيث َف يتٌ  إقرار أم قانوفو خاص بالتعقي .  ،ا٤بذكورة آنفان. إاٌل أف ٙبسْب النسل استعاد حيويتو يف بريهانيا
ىي ا٤برجعٌية العا٤بية يف عل   -الربيهاين لتحسْب النسل كىو ا٤بركز العلمي-ٕبيث أضحت ٨بتربات غالتوف

   (ِ) إُف حوليات عل  الوراثة. من حولٌيات ٙبسْب النسل   ُّٓٗالوراثة. كقد أعيد تسمية حولٌياتو يف العاـ 

إال أنو ارتبط فيما بعد  ،حظي ٙبسْب النسل بشعبية كاسعة يف العقود األكُف من القرف العشرين     
بات عل    ٩با أدل إُف تدىور  ٠بعتو كعل . كيف الفَبة بعد ا٢برب العا٤بية الثانية  أ٤بانيا النازية ٗبمارسات
كتصفية الفئات  نسل ٧بسوبان على جرائ  النازيْب مثل التصفية العرقية كالتجارب على البشرٙبسْب ال

 (ّ)االجتماعية "غّب ا٤برغوبة".

كٙبت مفهـو تفوؽ عرؽ ساـ  ،رست حكومات الدكؿ الغربية ٙبسْب النسل بهرؽ ككسائل متباينةكما    
فقد نفذت  ، Showaيف عصر من ذلك ما حدث يف اليباف  ،على حساب عرؽ متدف يف نظرهت 

ا٢بكومات اليبانية سياسة ٙبسْب النسل للحد من كالدة أطفاؿ ذكم الصفات الدنية. كيعتمد أنصار ىذه 
كا٢بد من تناسل  ،ا٢بركة الفلسفة االجتماعية القاضية بتعزيز كٙبسْب ٠بات كراثية تساى  يف نباىة حامليها

 (ْ)أناس ال ٰبملوف تلك  الصفات.

                                                           

جرائ  فظيعة أزىق أركاحا بريئة بوسائل تقشعر منها القلوب. كذلك يف ا٢برب العا٤بية  -بدعول ٙبسْب النسل –كارتكب ىتلر  (ُ) 
بتعقي  ا٤بعوقْب كي ال ٰببلوا بأطفاؿ معوقْب أيضان، مث انتقل إُف  أادات ا١بماعية كاألفراف ٢برؽ البشر، أكالن بدفقبل بدء اإلب الثانية.

غرؼ  إجهاض األطفاؿ ا٤بعوقْب يف الرح ، كبعدىا انتقل إُف قتل األطفاؿ الرضع ا٤بعوقْب، مث بدأ بقتل ا٤بعوقْب البالغْب جسديان كعقليان يف
ألف أ٤باين.  ََّخّبان انتقل إُف قتل ا٤برفوضْب يف آّتمع باألفراف من يهود ككاثوليك كغّبى  حيث مت إبادة أكثر من الغاز كالتسمي ، كأ

  ككاف ىدفو خلق نظاـ عا٤بي جديد ٙبكمو أ٤بانيا. 
النسل أكالن كتدرٯبيان تهورة ىذه إذف القتل ا١بماعي كآّازر الٍب كصل إليها الدكتاتور ىلَب َف يأيت يف ليلة كاحدة بل بدء بفكرة ٙبسْب 

العقيدة اإلجرامية إُف أف كصل إُف آّازر كاإلبادات ا١بماعية باألفراف كغرؼ الغاز السامة. 
http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm last visited on: 22/01/13. 

(2)http://www.mondiploar.com/article2615.html؟PHPSESSID=4259c084d08c5c456f57d0367175cacb  

(3) http://ar.wikipedia.org/wiki/تحسيه_الىسل   

 

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics 

http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm
http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm
http://www.mondiploar.com/article2615.html?PHPSESSID=4259c084d08c5c456f57d0367175cacb
http://ar.wikipedia.org/wiki/تحسين_النسل
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics
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٥با تاريخ مرير يف قضية ٙبسْب النسل. إف ٘بربتها  ،ٍب قلدت نفسها كساـ ا٢بضارة كالتمدفكأمريكا ال
أصبحت الواليات ا٤بتحدة مركزا  َُِٗلتحسْب النسل كآلة للتغيّب االجتماعي ليس أمرا جديدا. ففي 
 ََُمت تعقي  أكثر من  َُٔٗ-َُٕٗعا٤بيا لنشاطات ٙبسْب النسل كالسياسات االجتماعية. ك خبلؿ

بالغ أعواف ىتلر يف استخداـ  ٙبسْب َُْٗك  َُّٗ كيف. يةكآل َّألف أمريكي من األبرياء يف أكثر من 
 ،فقاموا بربامج تعقي  ا٤بتخلفْب عقليا كا٤بعوقْب -أرياف –النسل ما أدل إُف إنشاء مزارع لتكثّب البشر 

 يعيشوا. ليسوا أىبل ألف كمنشأكا ٨بيمات لقتل األعراؽ ا٤بتدنية كراثيا كإن

الناس إُف حاملي صفات  َُّٗك َُِٗحركات ٙبسْب النسل األمريكية كاأل٤بانية يف  قسمت        
اف ضحاياى   اليهود كالزنوج ككّب مرغوب فيها. فأسسوا برامج لتههّب العرؽ الدين. كغأ ،كراثية مرغوب فيها

 قية األقليات العرقية.كبكا٥بنود 
نازية  –(ُ) (KKK)ة ٙبسْب النسل األمريكية شعبيتها. فبدلوىا ٕبركة فقدت حرك ،بعد اهنزاـ ىتلر    

أكؿ من اقَبح تقدًن ٧بفزات مالية ألناس قليلي   Willian Shocklyالٍب كاف ا٤بتحدث با٠بها  -جديدة
 ".voluntary sterilization bonus planمن أجل تعقيمه . ك ٠بى ىذا ا٤بشركع بػػػ"(ِ)الذكاء

أنو خبلؿ سنوات قليلة مت تعقي  ما بْب  Gerhard Gesellد قضاة اكمة الفدرالية قدر أح ُْٕٗ كيف
من ذكم دخل متدف عن طريق برامج مدعومة حكوميا. ك أكد أف ا٣بط  َََ،َُٓك  َََ،ََُ

 الفاصل بْب ٙبديد النسل ك ٙبسْب النسل يشوبو الضبابية.

تقريرا مفاده: أف األطباء يف ا٤بدف الكبّبة يقوموف  ذكرت جريدة نيويوؾ تاٲبز ،ـُٕٓٗسبتمرب  ُِ كيف     
فت ىذه كعر  ،كهريقة للتعقي   ،باستئصاؿ أرحاـ النساء من السود ٩بن أقدمن على قبوؿ افزات ا٤بالية

 (ُ)".Mississippi appendectomyالعملية بػػ"
                                                           

د التغيّب االجتماعي ك كىي منظمة سرية للبيض يف الواليات ا١بنوبية للواليات ا٤بتحدة، تقف ض" Ku Klux Klan( ىو اختصار لػػػ"ُ)
 مساكاة السود للبيض يف ا٢بقوؽ، مستخدمة العنف يف ذلك.

 © Oxford University Press، 2010.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary، 8th edition.  
توصل إليو بناء على إجراء ، ك مقياس ذكاء ا٤برء الذم يIntelligence quotient" ك تعِب: IQك يرمز إُف مقياس الذكاء بػػػػ" (ِ) 

 اختبارات معينة.
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اإلنساف قد ارتكبت بصورة  يدرؾ جليا أف انتهاكات ٢بقوؽ ك حرمة ،يتتبع كيفية كطرؽ ٩بارستها كمن     
كفقراء مرضى عقليا. فكانوا يقوموف ٕبد  ،كمت تقسي  الناس إُف موسرين أصحاء ذكم مواىب عقلية ،فظيعة

 تناسل فئات غّب مرغوب فيها عن طريق تعقيمه  أك قتله  قتبل رحيما كإبادة ٝباعية يف بعض ا٢باالت.

ما يعِب مسألة  -كقضايا ا٥بندسة الوراثية  –العشرين  قرف ايةكظهور تقنيات يف ٦باؿ اإل٪باب يف هن    
 ف مغاير. كلو ٙبسْب النسل ٛباما. إال أنو كاف يف ىذه ا٤برة يف ثوب 

سلي   ،صحيح ا١بس  ،فاألكؿ يهدؼ إُف إٯباد نسل قوم البنية ،كٙبسْب النسل منو إٯبايب كسليب     
ذا القدر إذا ما توفرت الشركط كالضوابط االنتقائية. قادر على اإلبداع كاالخَباع؛ كاإلسبلـ يؤيد ى ،الفكرة

كىذا  ،كالتعقي  كاإلجهاض  ،أما التحسْب السليب: فيت  التخلي عن مواليد غّب مرغوب فيه  بكل الوسائل
 ال يقبلو اإلسبلـ البتة.

 منها: ،أسست ٝبعيات تدافع كتركج ىذه الفكرة كقد

 .International Federation of Eugenics Organizations(IFEO)االٙباد الدكِف ٤بنظمات عل  ٙبسْب النسل 

  Eugenics Record Office (ERO) كمكتب السجبلت لعل  ٙبسْب النسل  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
(1) http://www.sntp.net/eugenics/eugenics_america.htm 

 

http://www.sntp.net/eugenics/eugenics_america.htm
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 المبحث الثاني: طرؽ تحسين النسل.

فهي نابعة ٩با هتواه أنفسه .  ،جلها َف تكن أخبلقية كال منضبهة بضوابط شرعية ،لتحسْب النسل طرؽ كثّبة
 ،الهرؽ كافية يف بعض األحايْب يف ا٢بك  على ىذه النازلة بالتحرًن. إذ الغايات تأخذ حك  الوسائل كىذه

 فما أدل إُف حراـ فهو حراـ.

مث يعرج ليذكر الهرؽ ا٤بعركفة لدل  ،كيذكر الباحث يف ىذا ا٤ببحث الهرؽ الشرعية لتحسْب النسل الشرعي
 ٨بَبعي ىذا ا٤بصهلح لتحقيق أكىامه .

 

 الوسائل الشرعية لتحسين النسل.ب األوؿ:المطل

 التضرع إُف ا تعاُف يف طلب الذرية الصا٢بة. فهذا نيب ا زكرياء دعا ربو قائبل: .ُ

يعي الدُّعىاءً ﴿     (ُ) ﴾ىينىاًلكى دىعىا زىكىرًيَّا رىبَّوي قىاؿى رىبّْ ىىٍب ِف ًمٍن لىديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن ًإنَّكى ٠بًى

 ،كفاكهة الشتاء يف الصيف ،يعِب فاكهة الصيف يف الشتاء ،دم: فلما رأل زكريا من حا٥با ذلكعن الس    
مث دعا  ،فقاـ فصلى ،لقادر على أف يرزقِب ذرية طيبة! كرغب يف الولد ،قاؿ: إف ربا أعهاىا ىذا يف غّب حينو

ٍيبنا كىَفٍى أىكيٍن ًبديعىاًئكى رىبّْ شىًقيِّا )قاؿى رىبّْ ًإينّْ كىىىنى اٍلعىٍظ ي ًمِبّْ كىاٍشتػىعىلى الرَّ ﴿ربو سرا فقاؿ: ( كىًإينّْ ٍْأسي شى
انىًت اٍمرىأىيت عىاًقرنا فػىهىٍب ِف ًمٍن لىديٍنكى كىلًيِّا ) ( يىرًثيًِب كىيىًرثي ًمٍن آىًؿ يػىٍعقيوبى كىاٍجعىٍلوي ًٓخٍفتي اٍلمىوىاِفى ًمٍن كىرىاًئي كىكى

يعي الدُّعىاءً رىبّْ ﴿كقولو:  ،(ِ)﴾رىبّْ رىًضيِّا ﴿رىبّْ الى تىذىٍرين  كقاؿ: ،(ّ)﴾ىىٍب ِف ًمٍن لىديٍنكى ذيرّْيَّةن طىيّْبىةن إًنَّكى ٠بًى
يػٍري اٍلوىارًًثْبى    (ْ) .﴾فػىٍردنا كىأىٍنتى خى

                                                           

 .ّٖ( سورة آؿ عمراف، اآلية:ُ) 
 .ٔ-ْسورة مرًن، اآلية: (ِ) 

 .ّٖ(  سورة آؿ  عمراف، اآلية:  (ّ
 .ٖٗسورة األنبياء، اآلية: (ْ)
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عن  ،كبػ"الهيبة" ا٤بباركة ،فإنو يعِب بػ"الذرية" النسل ،كأما قولو:"رب ىب ِف من لدنك ذرية طيبة"
 (ُ) يقوؿ: مباركة. ،ب ِف من لدنك ذرية طيبة"السدم:"قاؿ رب ى

 ضمن ما حكى ا ٩با يدعو بو عباد الرٞبن: كمن 

و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى إً ﴿ ك دعا إبراىي  عليو   (ِ) ﴾مىامناكىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيرّْيَّاتًنىا قػيرَّةى أىٍعْبي
ًلي و ََُبّْ ىىٍب ِف ًمنى الصَّا٢ًبًْبى )رى ﴿السبلـ  ـو حى  (ّ) ﴾( فػىبىشٍَّرنىاهي ًبغيبلى

كيدخل يف ذلك الدعاء ا٤بأثور يف السنة عند إتياف الرجل  ،النصوص يف ا٢بث من طلب الذرية الصا٢بة كثّبة
الله  جنبنا  ،س  اأحدك  إذا أراد أف يأيت أىلو قاؿ: ب وإفكىو ما ركاه ابن عباس رضي ا عنو: " ل ،أىلو

 (ْ)فإنو إف قضي بينهما كلد من ذلك َف يضره الشيهاف أبدا". ،الشيهاف ك جنب الشيهاف ما رزقتنا

كلكن  ،إُف أجسامنا كالفا تعاُف ال ينظر إُف صورنا  ،كيفه  ٩با سبق أف حسن النسل إ٭با ىو بصبلحو
 ينظر إُف قلوبنا ك أعمالنا.

لقولو صلى ا عليو كسل  فيما ركتو عائشة رضي ا عنها " ٚبّبكا لنهفك   حسن اختيار شريكة ا٢بياة. .ِ
 (ٓ)كحوا إليه ".كإنفانكحوا األكفاء 

ا٤بنتقلة إليه  من  ،كا٤بعركؼ أف كثّبان من الناس لديه  استعداد كراثي لئلصابة باألمراض كالتشوىات الوراثية 
 ،منها: أمراض القلب كاألكعية الدموية ،كمن جهة األـآبائه  كأمهاهت  كأجدادى  كجداهت  من جهة األب 

أك مرض األكعية الرئيسة الٍب ٘بهز القلب  ،أك ضيق يف الصمامات ،مثل: كجود ثقوب يف ٘باكيف القلب
مثل:  ،كمنها: أمراض الدـ ،(Familial Hyperliglyceridemia) كمرض فرط كلسَبكؿ الدـ العائلي ،بالدـ

                                                           

 بتصرؼ.  ُّٔ-َّٔ/ٔ( الهربم، ٧بمد بن جرير. جامع البياف يف تأكيل القرآف. ُ) 
 .ْٕسورة الفرقاف، اآلية: (ِ) 
 .َُُ-ََُسورة الصافات، اآلية:  (ّ) 
 يف صحيح ا١بامع. ُِْٓ( قاؿ الشيخ األلباين : ) صحيح ( انظر حديث رق  : ْ)
 .ِّٗٓر الدين. صحيح كضعيف ا١بامع الصغّب كزيادتو. حديث رق :( األلباين، ٧بمد ناصٓ)
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 كمرض فرط ٦بموعة دىوف الدـ العائلي ، (Familial Combined Hyperligyceridemia)ةأنيميا ا٣ببليا ا٤بنجلي

(Familial Combined Hyperlipoidemia)، مثل: أنيميا ا٣ببليا ا٤بنجلية ،كمنها: أمراض الدـ (Sickle Cell 

Anemia)، كمرض الثاليسيميا(Thalassemia)، كمرض عدـ ٘بلط الدـ(Hemophilia)، البوؿ  كمنها: مرض
 كمرض النقرس ،(Cystic Fibrosis) كمرض تليف الرئة الكيسي أك ا٢بويصلي ،(Diabetes Mellitus) السكرم
(Gout)، كمرض القرحة ا٥بضمية (Peptic Ulcer)، كمرض ضمور العضبلت (Muscular Dystrophy)، 

كمنها أمراض  ،(Tay Sachs Juvenile Amauratic idiocy) كمرض البلو ا٤بميت أك مرض تام ساؾ
كالتشوىات الكركموسومية ا١بسمية كا١بنسية  ،كارتفاع ضغط الدـ ،كمرض السرطاف ،ا١بهاز ا٤بناعي با١بس 

الٍب تنتقل عن  ،ـ من حصر األمراض كالتشوىات الوراثيةُْٗٗحيث ٛبكن العلماء منذ العاـ  ،كغّبىا
 ،قاؿ: إهنا عشرة آالؼ مرض كتشوه كراثي كمن العلماء من ،مرضان كتشوىان كراثيان  ٕٖٔٔطريق ا١بينات يف 

إذ إف بعضها غّب قابل  ،كالكثّب من ىذه األمراض كالتشوىات ٲبثل خهورة على صحة كحياة من انتقل إليو
 (ُ)·للعبلج

فبل يرل الباحث اللجوء  ،ك٤با كاف توقي األمراض كعبلجها مسموحا بو إذا كافق ركح الشريعة كمقاصدىا    
إذ يف القياـ بالفحص الهيب قبل الزكاج ما  ،ارض مع مقاصد الشرع  بقصد ٙبسْب النسلإُف أم كسيلة تتع

 ففيو كل ما ٰبقق لو آمالو دينا كدنيا. ،فيكتفي ا٤بسل  با٤بشركع ،يغِب عن تلك الوسائل البلأخبلقية

 يستعاف باآليت يف ٙبسْب النسل:ك  

 البيئة ا٣بالية من األمراض. .ُ

 الغذاء الصحي. .ِ

 الرضاع. .ّ

 غريب يف النكاح على خبلؼ اعتباره.الت .ْ
                                                           

 .ََُِ-َٗ-َّتاريخ العدد: ٦ِّٓبلة الوعي اإلسبلمي. كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية. دكلة الكويت. رق  العدد: (ُ) 
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php؟sdd=537&issue=459 

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=537&issue=459


 
303 

 

 المطلب الثاني: الوسائل الغربية في تحسين النسل.

 أما كسائل الغربيْب يف ٙبسْب النسل حسب مفهومو عندى  فهي كالتاِف:

  ٛبارسو. -غّب مسلمة  –تزاؿ بعض القبائل  كما ،ا معهود يف ا١باىلية عند العربكىذ ،نكاح االستبضاع .ُ

 عوقْب  كا٤بتخلفْب عقليا.تعقي  آّرمْب كا٤ب .ِ

 قتل آّرمْب كا٤بعوقْب كا٤بتخلفْب عقليا باس  القتل الرحي . .ّ

 التلقيح االصهناعي بواسهة بنوؾ ا٤بِب. .ْ

 (ُ) االستنساخ. .ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 بتصرؼ. ُِٖٔ-ُٖٓٓص:  ا٤برجع السابق،مرحبا، إ٠باعيل غازم.  (ُ) 
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 .لث: الحكم الشرعي لتحسين النسلالمبحث الثا

 حك  ٙبسْب النسل:

 اختلف العلماء ا٤بعاصركف يف ىذه ا٤بسألة على قولْب:

 أكثر ا٤بعاصرين. وقوؿلقوؿ األكؿ: ٙبرٲبو. كىا

حيث جاء  ،و صدرت توصية "ندكة الوراثة كا٥بندسة الوراثية كا١بينـو البشرم العبلج ا١بيِب:ػػ رؤية إسبلمية"كب
يف توصيتها ما نصو: "كذلك ترل الندكة أنو ال ٯبوز استخداـ ا٥بندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية ا١بينية 

كلذا فإف أم ٧باكلة للعبث ا١بيِب بشخصية اإلنساف أك التدخل يف  ،بتحسْب السبللة البشرية فيما يسمى
 أىليتو للمسؤكلية الفردية أمر ٧بظور شرعا".

 حيث جاء فيو ما نصو: ،كقرار آّمع الفقهي اإلسبلمي يف دكرتو ا٣بامسة عشرة

كمسؤكليتو  ،للعبث بشخصية اإلنساف "ال ٯبوز استخداـ أم من أدكات عل  ا٥بندسة الوراثية ككسائلو
 أك للتدخل يف بنية ا٤بورثات )ا١بينات( بدعول ٙبسْب السبللة البشرية". ،الفردية

 كاستدلوا باآليت:

ا )﴿قولو تعاُف:  -ُ ذىفَّ ًمٍن  ( لىعىنىوي اللَّوي كىقىاؿى ًُُٕإٍف يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ًإالَّ ًإنىاثنا كىًإٍف يىٍدعيوفى ًإالَّ شىٍيهىاننا مىرًيدن ىٚبًَّ ألى
ميرىنػَّهيٍ  فػىلىيػيغىيػّْري ًُُٖعبىاًدؾى نىًصيبنا مىٍفريكضنا ) ميرىنػَّهيٍ  فػىلىييبىتّْكينَّ آذىافى اأٍلىنٍػعىاـً كىآلى يمىنػّْيػىنػَّهيٍ  كىآلى يًضلَّنػَّهيٍ  كىألى فَّ خىٍلقى ( كىألى

      (ُ).﴾ًو فػىقىٍد خىًسرى خيٍسرىاننا ميًبيننااللًَّو كىمىٍن يػىتًَّخًذ الشٍَّيهىافى كىلًيِّا ًمٍن ديكًف اللَّ 

ٍنسىاًف ًمٍن ًطْبو  ﴿  -ِ أى خىٍلقى اإٍلً  (ِ) .﴾الًَّذم أىٍحسىنى كيلَّ شىٍيءو خىلىقىوي كىبىدى

 

                                                           

 .ُُٗ-ُُٕسورة النساء، اآلية: (ُ) 
 .ٕ( سورة السجدة، اآلية:ِ)
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 (ُ) ا٤بغّبات خلق ا..." . ،كا٤بتنمصات كا٤بتفلجات للحسن ،حديث "لعن ا الوامشات كا٤بستومشات  -ّ

كال ضركرة للقياـ ّٔذه  ،ٱبالف ىذا األصل إال للضركرة كال ،٣بلية التناسلية ا٤بنعأف األصل يف الدخوؿ إُف ا  -ْ
     (ِ)فبل ٯبوز إجراء ىذه األمور. ،إذ ىي من باب التحسينيات ،العمليات

كاستدؿ آّيزكف لتحسْب النسل ٗبثل قولو صلى ا عليو كسل  فيما ركاه مسل : "إف ا ٝبيل ٰبب 
    (ْ)قاسوه على ما أبيح من عمليات التجميل. كما(ّ) ا١بماؿ..."

فما أدل تلك النتائج حرم بأف  ،٤با سبق من أضراره كمساكيو ،فتحسْب النسل ٗبفهومو الغريب ٩بنوع شرعا  
 ٲبنع.

 

 
                                                           

، )بّبكت:دار ِعلي حسْب البوب. ط. ٙبقيق: الدكتور الجمع بين الصحيحين: البخاري و مسلم( ا٢بميدم، ٧بمد بن فتوح. ُ) 
 ،  .ِِّ، حديث رق :ُِِ/ُـ( ََِِ-ىػُِّْابن حـز

  .ُٕٖٔ-ُٕٖٔص: ا٤برجع السابق. مرحبا، إ٠باعيل غازم. (ِ) 
 .ُّّ، حديث رق :ُِْ/ُ( ا٢بميدم، ٧بمد بن فتوح. ا٤بصدر السابق.  ّ)
 رة، أك كظيفتو إذا ما طرأ عليو نقص، أك تلف، أك تشوه.ىي ا١براحة الٍب ٘برم لتحسْب منظر جزء من أجزاء ا١بس  الظاى (ْ) 

ك ا٤بسموح بو شرعا ىو الضركرم منو لكوف ا٢باجة داعية إُف فعلو. العيوب الٍب ٰبتاج معها إُف عبلج ٙبسيِب تنقس  إُف قسمْب: عيوب 
لتصاؽ أصابع اليدين كالرجلْب، أكإنسداد خلقية ناشئة يف ا١بس  من سبب فيو ال من سبب خارج عنو، كوجود الشق يف الشفة العليا، كا

  فتحة الشرج. أما القس  الثاين منها فهي العيوب ا٤بكتسبة، كالتشوىات الناشئة من ا٢بوادث كا٢بركؽ. فهذا النوع من ا١براحة الهبية كإف
هي عيوب تشتمل على ضرر كاف مسماه يدؿ على تعلقو بالتحسْب كالتجميل إال أنو توفرت فيو الدكافع ا٤بوجبة للَبخيص بفعلو. ف

 حسي، كمعنوم، كىو موجب للَبخيص بفعل ا١براحة، ألف "ا٢باجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة".
أما جراحة التجميل التحسينية من أجل ٙبقيق الشكل األفضل، الصورة األٝبل، دكف كجود دكافع ضركرية أك حاجية تستلـز فعل   

، كا٢بديث ال يشملها. ك مثا٥با: ٘بميل األنف بتصغّبه ك تغيّب شكلو من حيث العرض كاالرتفاع.كمنها إزالة ا١براحة، فهذه ٩بنوعة شرعا
آثار الكرب كالشيخوخة لكبار السن. فهذا النوع من ا١براحة ال يشتمل على دكافع ضركرية، كال حاجية، بل غاية ما فيو تغيّب خلقة ا 

كشهواهت ، فه  غّب مشركع، كال ٯبوز فعلو.  ينظر يف: أحكاـ ا١براحة الهبية للدكتور ٧بمد بن  تعاُف، العبث ّٔا حسب أىواء الناس،
 بتصرؼ. ُْٗ-٧ُِٖبمد ا٤بختار الشنقيهي. ص:
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 بإجهاض األجنة المشوىة. : صلة تحسين النسلراربعالمبحث ال

ّبه من الوسائل الٍب يت  عن طريقها كغففيو الدعوة إُف اإلجهاض  ،ٙبسْب النسل أع  من االجهاض
التخلص من أناس ٰبملوف صفات غّب مرغوب فيها. فما اإلجهاض إال كسيلة من كسائلو. إذ ا١بنْب إذا 

سعوا إُف التخلص منو  –قدر مثلو على ٩بارسة ما يقـو بو األسوياء  كإف -ظهرت عليو تشوىات خلقية 
 بإجهاضو أك قتلو بعد كالدتو.

كف سياسة كعقيدة ٙبسْب النسل ى  نفسه  الذين يركجوف ٙبديد النسل أم منع ا٢بمل فالذين يعزز 
 (ُ)كاإلجهاض.

إ٭با يفعل ذلك بدافع اختيار جنس مرغوب  كلعل بعض من يسعوف إُف الهبيب ٤بعرفة جنس ما ٙبمل زكجتو
معُب التشوىات فيو، حٌب تبْب لو أف جنس ا١بنْب غّب ما يريده؛ سولت لو نفسو أف نتخلص منو؛ كألف 

أصبح ٰبمل أبعادا جديدة، فالذم يرغب يف كلد ذكر، ينظر إُف األنثى ككأهنا مشوىة تشوىا يبيح لو 
التخلص منها. كىذا يؤكد ضركرة سد ىذه الذريعة، كأال يفٌب ٔبواز اإلجهاض إال عند توفر ٝبيع الشركط 

 الٍب يباح ّٔا. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm last visited on:22/01/13. 

 

http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm
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 مقصد النسل.المبحث الخامس: آثار تحسين النسل على 

 ما يتناكلو الباحث يف ا٤بهلبْب اآلتيْب. كىو ،ىذه اآلثار منها اإلٯبابية كالسلبية

 المطلب األوؿ: آثار إيجابية.

فإذا كانت الوسائل ا٤بتبعة ال تتعارض مع  ،من أغراض حركة ٙبسْب النسل إٯباد ذرية مرغوب فيها       
خصوصا إذا كانت ٙبققت ا٢باجة إُف العمل ٗبثل  ،افبل بأس يف األخذ ّٔ ،أحكاـ الشارع ك مقاصده

جراحة التحسْب العبلجي. ألف اإلسبلـ أكُف اىتماما كبّبا لكل ما يضفي  القوة كالصحة على كياف األسرة 
  من عبادة ال كك ،كل خّب  كيفبدنيا ك عقليا. فا٤بؤمن القوم خّب ك أحب إُف ا تعاُف من ا٤بؤمن الضعيف 

 كحصيف كيس فهن.   ،ّٔا إال ذك قوة متْب يتكمن من القياـ

 المطلب الثاني: آثار سلبية.

ألف األغراض الٍب يتوخوهنا تعارض مقصد  ،إف جل آثار حركة ٙبسْب النسل عند ا٤برجْب ٥با ىي آثار سلبية
 اآلثار كالتاِف: كىذهحفظ النسل. 

إ٭با ىو ٙبسْب العرؽ  ،س غالتوفأكؿ مساكئو أف ا٥بدؼ منو الذم يراه كاضعو يف العصر ا٢بديث فرانسي .ُ
فبل فضل لعريب على  ،األبيض كانتصاره على األعراؽ األخرل. كاإلسبلـ ينظر إُف ٝبيع األجناس نظرة كاحدة

 "إف أكرمك  عند ا أتقاك ".  ،ألسود على أبيض إال بالتقول كالعجمي 

الفصل بينهما من الناحية العملية  كإف ،كجود التبلـز ما بْب ٙبسْب النسل اإلٯبايب ك ٙبسْب النسل السليب .ِ
لعدـ  ،سواء قصد ا٤بسئولوف إيقاع التحسْب السليب أـ ال ،غّب ٩بكن كما أثبتت ذلك التجارب الكثّبة

  إدراكه  أبعاد القرارات الٍب يتخذكهنا لتنفيذ التحسْب اإلٯبايب. 

  استخداـ ٙبسْب النسل اإلٯبايب لتربير كٛبرير ٙبسْب النسل السليب.  .ّ

ا٤بهاؼ إُف  ايةاألمر الذم سيؤدم يف هن ،إف السّب يف ٙبسْب النسل يقود إُف التمييز بْب األعراؽ ا٤بختلفة .ْ
 بل بْب األصناؼ ا٤بختلفة يف العرؽ الواحد.   ،التمييز العنصرم بْب األعراؽ ا٤بختلفة
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ـ بو الهبيعة بشكل أعمى ٗبا تقو  ،سرعةكبنهجية  كٗبالوقوع يف ظن أنو " ٯبب على البشر أف يقوموا بوعي  .ٓ
 ىذا ٨بالفة عقدية ظاىرة.   كيفبطء" كب

أبرز ما ظهر من مساكئ ٙبسْب النسل ىو ما قامت بو أ٤بانيا النازية من اإلبادة ا١بماعية لكثّب من  كمن .ٔ
 األفراد.  

 أهن  من حيوانات التجارب بغية الوصوؿ إُف تهوير النوع البشرم.  ككإجراء التجارب على البشر  .ٕ

 آّتمع ككل.   كعلىلـو ما ىي مضار اإلجهاض على األـ كمع ،قوع عمليات كثّبة من اإلجهاضك  .ٖ

األمر  ،إف األغنياء فقط ى  الذين سيتمكنوف من ا٢بصوؿ على ميزة ٙبسْب النسل عن طريق العبلج الوراثي .ٗ
    (ُ) الذم سيزيد من الفجوة القائمة بالفعل بْب األغنياء كالفقراء.

بل مكاف لقدسية ا٢بياة يف سياسة ٙبسْب النسل ألهن  ف عية ا٢بياة مقابل قدسية ا٢بياة.بنو  نايةالع .َُ
إُف تدابّب الأخبلقية  –ال ٧بالة  –النظرة تؤدم  كىذه(ِ) ينظركف إُف الناس كنوعية ا٢بياة بدؿ قدسية ا٢بياة.

   عند ىؤالء تربر الوسائل.   غايةفال ،اإلبادة ا١بماعية كحٌبكالتعقي  كاإلجهاض أ  ،ألجل ٙبقيق ىذا الغرض

  

 

 
 

 

                                                           

 .ُْٖٔ-ُّٖٔص: ا٤برجع السابق. ( مرحبا، إ٠باعيل غازم.ُ)
(2)   http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm last visited on: 22/01/13. 

 

http://www.lilhayat.com/marcharbel/Education/Eugenic.htm
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 الخاتمة:

 يتضح من العرض السابق أنو ديكن رصد النتائج اليت خلص إليها الباحث يف  النقاط التالية:

  وجوب احلفاظ على مقصد النسل من جانيب الوجود والعدم، وأنو ال يوجد بديل للزواج
تساىل الناس يف أمر الزواج و أمهلوه فإن الدمار واالضلالل األخالقي واقع الشرعي، ومىت 

هبم ال زلالة، والغرب الذي أعطى شعبو احلرية اجلنسية، ويسر ذلم سبل اإلباحية؛ يعاين 
 من ويالت ما صنعت أيديهم.  اليوم
 يس شلا توصل إليو الباحث أن القول بأفضلية ترك النكاح من أجل االشتغال بالعلم ل

صحيحا، وال يتعارضان حىت يصار إىل تركو من أجل العلم. بل يُ َعدُّ فعل ذلك رغبة عن 
سنة الرسول صلى اهلل عليو وسلم . والذين تركوه واشتغلوا بالعلم ال ديكن البت بأهنم فعلوا 
ذلك العتقادىم أفضلية االشتغال بالعلم على الزواج، بل ىناك أعذار دفعت ببعضهم إىل 

حالة وجود من اعتقدوا أفضلية االشتغال بالعلم على الزواج، فإن ذلك ال يؤثر ذلك. ويف 
يف أصل حث الشارع على الزواج و فضلو، إذ ليس العامل ُمَشرِّعاً، واجتهاد اجملتهد ال يلزم 

 غَته.
  أثر احلداثة والعلمانية يف ترويج الثقافات الغربية ادلخالفة لتعاليم اإلسالم، فهم يرون احلرية

 وا العقولَ مُ ك   حق التعبَت عن الرأي بال قيود، فالنصو  الشرعية قابلة للنقد لديهم، فحَ يف
وقدموىا على النقول. ولقد عرف أعداء اإلسالم من أين تؤكل الكتف، فغزوا أفكار 
بعض إخواننا وجندوىم لينفذوا سلططاهتم. لذا جتد احلداثيُت يف مقدم صفوف الداعُت 

وفصل الدين عن سياسة الدولة، فالدين ديارس يف دور العبادة، وتناسوا  إىل احلرية ادلطلقة،
( اَل ُٕٙٔقْل ِإن  َصاَلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَاِت لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَُت )﴿قول اهلل تعاىل: 

 .﴾َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأو ُل اْلُمْسِلِمُتَ 
 حتديدا مؤقتا بسبب أعذار شرعية، ويزول بزواذلا. وأن حتديد النسل  جواز حتديد النسل

بسبب عدم القدرة على رعاية األوالد جراء سوء احلالة االقتصادية؛ ال يكون مربرا شرعيا 
يف حالة قدرة ادلال العام على تغطية نفقات ادلواطنُت، فاإلسالم يدعو إىل إنفاق العفو، 



 
310 

 

على من ال ظهر لو، ويقاس على ذلك سائر حوائج فمن كان لو فضل ظهر فليعد بو 
 الناس.

  يُ َعدُّ الغرب مبنظماتو وعمالئو العلمانيُت أكرب مهدد للنظام اإلسالمي لألسرة، وينفق
أمواال كثَتة لدعم حركة حتديد النسل، ادلبلغ الذي لو أُنفق يف توفَت ادلواد الغذائية ويف 

عام أوالده أو تعليمهم. ولكن سوء التدبَت قطاع التعليم دلا وجد من ال يقدر على إط
والتوزيع حيول دون ذلك. وىذا الذي يؤكد وجود أجندا خفية وراء برامج تلك ادلنظمات 

 اليت تتظاىر بتقدمي ادلساعدات اإلنسانية للمحتاجُت، وما ختفي صدورىم أكرب.
  دعاة حتديد النسل إمنا يريدون قطع نسل غَتىم، وحوادث البوسنة واذلرسك وما عومل

 بو مسلمي الروىنجا خَت دليل على إرادة تقليل نسل ادلسلمُت بكل الوسائل. 
  أن اإلجهاض ال جيوز إال يف حالة إنقاذ حياة األم بشهادة أطباء من العدول. وعدم

حم، فلم جيد الباحث دليال جييز إباحة اإلجهاض يف اجلواز يشمل مجيع مراحل منوه يف الر 
 مرحلة من مراحلو بال عذر شرعي.

  فما الشريفة إال نشر اإلباحية وتفكيك أواصر األسر يريدونإن دعاة حترير ادلرأة ال ،
مصطلحات: الصحة اإلصلابية، واحلقوق اإلصلابية، واجلنس اآلمن، وحقوق الشركاء إال 

 االضلالل األخالقي.دعوة سافرة إىل 
  توصل الباحث إىل كشف اآلثار السيئة ألسلحة الدمار الشامل على النسل البشري، بل

 آثاره يطول مفعوذلا عقودا من الزمن، وحادثة ىَتوشيما وناغازاكي خَت دليل على ذلك.
  أن الزواج ىو الطريق الشرعي لطلب الولد، أما الطرق احلديثة لإلصلاب، فيشوهبا شيء من

لشك، ومسائل النسل والنسب جيب االحتياط فيها، فال جيوز استخدام ىذه الطرق إال ا
يف احلاالت اليت بُت العلماء جواز استخدام التلقيح اخلارجي مع وجوب توفر الشروط 

 ىناك. ادلذكورة
  اإلسالم ال يقر فكرة حتسُت النسل مبفهومو الغريب، بينما أقر اإلسالم صورا لتحسُت

 ي، كاختيار ذات الدين، والفحص الطيب قبل الزواج.النسل الشرع
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 :تاحار تقالاو   التوصيات

 يوصي الباحث بما يأتي:

 النسل،  مبقصدالنوازل ادلتعلقة  ضرورة توسيع وتعميق البحث فيما يتعلق باالجتهاد يف
وحتديد ما يدخل يف ادلصاحل وادلقاصد الشرعية وما ال يدخل فيها، مث تقدديها إىل 

قضائية والتنفيذية من أجل مواجهة مجيع القضايا ذات الصلة السلطات التشريعية وال
 مبقصد النسل.

  ضرورة إجياد منظمات إسالمية دتو ُل من قبل الدول اإلسالمية، لتحل زلل ادلنظمات
 -خصوصا الدول الفقَتة-الغربية، اليت تستغل فرصة تقدمي ادلعونات إىل رلتمعات إسالمية

 اهتا. لتنشر فيها أفكارىا و تنفذ سلطط
 فإذا  ت كليات الطب يف الدول اإلسالميةمقررا إدخال مادة آداب الطبيب ادلسلم يف ،

كان األطباء على قدر من الوعي بدينهم، فإنو يصعب أن جيروا عمليات جراحية غَت 
شرعية، كاإلجهاض أو تغيَت اجلنس. كما أهنم ال يرضون بالعمل حتت منظمات غربية 

 الرذائل بُت أفراد رلتمعاهتم مقابل عرض من الدنيا زائل.هتدف إىل ىدم دينهم ونشر 
  إجياد إخصائيُت مسلمُت يف تكنولوجيا ادلختربات الصحية والقائمُت على إدارة أعمال

ادلختربات، كي نضمن عدم اختالط األنساب يف حالة القيام بإخصاب صناعي عندما 
 تتوفر شروطو.

 صاء كإجراء تعزيري يف حق ادلنحرفُت جنسيا إجراء دراسة علمية يف إمكانية استخدام اخل
 شلن ال يرتدعون إال بذلك، خصوصا يف الدول اليت ال يطبق فيها الشريعة اإلسالمية.

   
 

سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 
 رب العالمين.
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 فهرس اآليات القرآنية

 سورة البقرة
 األية رقم األية الصفحة

 ﴾ َوَلُكْم يف اْلِقَصاِ  َحَياٌة يَا أُوِل اأْلَْلَباِب َلَعل ُكْم تَ ت  ُقونَ  ﴿ ٜٚٔ ٓٗ 
 ﴾ َواَل تُ ْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَُت َحىت  يُ ْؤِمُنوا ﴿ ٕٕٔ ٔ٘

ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم  ﴿ ٖٕٕ ٕٓٔ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّن  ِشْئُتْم َوَقدِّ
﴾  

 َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثَتًَة بِِإْذِن الل ِو َوالل ُو َمَع الص اِبرِينَ ﴿ ٜٕٗ ٕٕٕ
﴾ 

 ﴾ رَِجاِلُكمْ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن  ﴿ ٕٕٛ ٜٗ
 َأَجٍل مَُّسمىى يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإىَل  ﴿ ٕٕٛ ٜٗ

 فَاْكتُُبوُه﴾
  ﴾َرب  َنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا  ﴿ ٕٙٛ ٕٕ

 سورة آل عمران
 األية رقم األية الصفحة

ٛٓ/ٕٖٕ  ﴾ لِلن اِس ُحبُّ الش َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنُتَ زُيَِّن  ﴿ ٗٔ 
 ﴾فَ َناَدْتُو اْلَماَلِئَكُة َوُىَو قَائٌِم ُيَصلِّي يف اْلِمْحرَاِب  ﴿ ٜٖ ٓٚ

 ﴾ ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوال مِّْن أَنُفِسِهمْ  ﴿ ٗٙٔ ٕٛٚ
 سورة النساء

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ الن اُس ات  ُقوا َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدةٍ يَا أَي َُّها  ﴿ ٔ ٕٚٚ
 ﴾َوِإْن ِخْفُتْم َأال  تُ ْقِسطُوا يف اْلَيَتاَمى ﴿ ٖ ٖٕٗ

   ﴾ فَِإْن ِخْفُتْم َأال  تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدةً  ﴿ ٖ ٖٕٗ،ٜٓٔ
 ﴾ ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ ُْتِ يُوِصيُكُم الل ُو يف َأْواَلدُِكْم لِلذ َكِر  ﴿ ٔٔ ٜٙٔ
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 ﴾ فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُُّلثِ  ﴿ ٔٔ ٜٙٔ
 ﴾َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواًء  ﴿  ٜٛ ٕ٘ٔ
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهن ُم  ﴿ ٖٜ ٔٙٔ  ﴾ َخاِلًدا ِفيَهاَوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِّ

ٕٔ٘، ٕٔٙ   ﴾ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِو ِإال  ِإنَاثًا َوِإْن َيْدُعوَن ِإال  َشْيطَانًا َمرِيًدا ﴿ ٚٔٔ 
 ﴾ يَا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكمْ  ﴿ ٔٚٔ ٕٛ

 سورة ادلائدة
 األية رقم األية الصفحة
مثِْ َواْلُعْدَوانِ َوتَ َعاَونُوا َعَلى ﴿ ٕ ٛٚٔ  ﴾اْلربِّ َوالت  ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الل ِو ُحْكًما لَِقْوٍم ﴿ ٓ٘ ٜٗ أََفُحْكَم اجْلَاِىِلي ِة يَ ب ْ

 ﴾يُوِقُنونَ 
  ﴾ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل حُتَرُِّموا طَيَِّباِت َما َأَحل  الل ُو َلُكْم  ﴿ ٚٛ ٕٛ

 ﴾ ُقْل اَل َيْسَتِوي اخْلَِبيُث َوالط يُِّب َوَلْو أَْعَجَبَك َكثْ َرُة اخْلَِبيثِ  ﴿ ٓٓٔ ٕٕٕ
 سورة األنعام

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ َما َحر َم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأال  ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئاُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل  ﴿ ٔ٘ٔ ٕٗٓ

 ر َم الل ُو ِإال  بِاحلَْقِّ ﴾َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن  ْفَس ال يِت حَ  ﴿ ٔ٘ٔ ٕٗٓ،ٙٚٔ
 ٜٗ،ٕٓٗ َها َوَما َبَطَن  ﴿ ٔ٘ٔ    ﴾َواَل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ

  ﴾ُقْل ِإن  َصاَلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَاِت لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمَُت  ﴿ ٕٙٔ ٕ٘ٓ
 ﴾َوُىَو ال ِذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض  ﴿ ٘ٙٔ ٜ٘

 سورة األعراف
 األية رقم األية الصفحة

َها آبَاَءنَا  ﴿ ٕٛ ٜٗ  ﴾ َوالل ُو أََمَرنَا هِبَاَوِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَلي ْ
  ﴾يَاَبٍِت َءاَدَم ُخُذواْ زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  ﴿ ٖٔ ٔ٘
   ﴾ُقْل َمْن َحر َم زِيَنَة الل ِو ال يِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالط يَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ  ﴿ ٕٖ ٗٛ
َا َحر َم َريبَِّ اْلَفَواِحَش  ﴿ ٖٖ ٜٗ َها َوَما َبَطنَ ُقْل ِإمن   ﴾ َما َظَهَر ِمن ْ
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  ﴾ َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِو أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشةَ  ﴿ ٓٛ ٓٓٔ
 ﴾ َواذُْكُروا ِإْذ ُكْنُتْم قَِلياًل َفَكث  رَُكمْ  ﴿ ٙٛ ٜ٘
   ﴾ ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن الر ُسوَل الن يب  اأْلُمِّي   ﴿ ٛ٘ٔ ٕٕ

 ﴾ قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوذَلُْم أَْعُُتٌ اَل يُ ْبِصُروَن هِبَاذَلُْم  ﴿ ٜٚٔ ٜٛٔ
 سورة األنفال

 األية رقم األية الصفحة
﴾اْلُمْؤِمِنَُت َعَلى اْلِقَتالِ يَا أَي َُّها الن يبُّ َحرِِّض ﴿ ٘ٙ ٕٕٕ  

 سورة التوبة
 األية رقم األية الصفحة

  ﴾ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َوأَْبناؤُُكْم َوِإْخواُنُكْم َوأَْزواُجُكْم ﴿ ٕٗ ٔٚ
  ﴾َوال ِذيَن َيْكِنُزوَن الذ َىَب َواْلِفض َة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها يف َسِبيِل الل وِ ﴿ ٖٗ ٖٕٚ
 ﴾َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفرًا قَاِصًدا اَلت  بَ ُعوَك   ﴿ ٕٗ ٛٔ
َا الص َدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَسا  ﴿ ٓٙ ٕٛ َهاِإمن   ﴾ ِكُِت َواْلَعاِمِلَُت َعَلي ْ

 ﴾ َلَقْد َجآءَُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكمْ  ﴿ ٕٛٔ ٕٛٚ
 سورة ىود

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها   ﴿ ٔٙ ٜ٘

 ﴾ َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل الل ِو َعَلى َبِصَتٍَة أَنَا َوَمِن ات  بَ َعٍِت ُقْل  ﴿ ٛٓٔ ٕ٘ٔ
 سورة الرعد

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل مِّن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا ذَلُْم أَْزَواًجا َوُذرِّي ةً  ﴿ ٖٛ ٕٖٕ،ٚٙ

 سورة النحل
 األية رقم األية الصفحة

﴾ وعلى اهلل قصد السبيل  ﴿    ٜ ٛٔ  
﴾ ﴿لَِيْحِمُلواْ َأْوزَاَرُىْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ٕ٘ ٛٗ  
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َا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأْن نَ ُقوَل َلُو ُكْن فَ َيُكوُن  ﴿ ٓٗ ٙٓٔ   ﴾ِإمن 
 ﴾ َوْجُهُو ُمْسَودىا َوُىَو َكِظيمٌ َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُىْم بِاأْلُنْ َثى َظل   ﴿ ٛ٘ ٕٕ٘
 ﴾ َوالل ُو َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا ﴿ ٕٚ ٕٛٚ
  ﴾َوالل ُو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُم َهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشْيًئا  ﴿ ٛٚ ٕٔٚ
ْحَساِن  ﴿ ٜٓ ٕٙ  ﴾ َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَب ِإن  الل َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 ﴾ َوَضَرَب الل ُو َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئن ًة  ﴿ ٕٔٔ ٕٔٓ
 سورة اإلسراء

 األية رقم األية الصفحة
  ﴾وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مًتفيها ففسقوا فيها  ﴿ ٙٔ ٜٕٔ
  ﴾ َيَشاُء َويَ ْقِدرُ  ْزَق ِلَمنْ ِإن  َرب َك يَ ْبُسُط الرِّ  ﴿ ٖٓ ٕٗٓ
 ﴾و اَل تَ ْقتُ ُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق   ﴿ ٖٔ ٕٗٓ

 ﴾ َواَل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإن ُو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل  ﴿ ٕٖ ٗٗٔ،ٜٗ،ٖٜ
  ﴾َوالَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم  ﴿ ٖٙ ٙٗ

 سورة الكهف
 األية رقم األية الصفحة
  ﴾ َوأَم ا اْلُغاَلُم َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمنَ ُْتِ  ﴿ ٓٛ ٙٚٔ

 سورة مرمي
 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَىَن اْلَعْظُم ِمٍتِّ َواْشتَ َعَل الر ْأُس َشْيًبا ﴿ ٗ ٖٓٓ
َنا لَُو ِمن ر ْْحَِتَنآ َأَخاُه َىاُروَن  ﴿ ٖ٘ ٛ٘  ﴾ نَِبيّاً َوَوَىب ْ

 سورة طو
 األية رقم األية الصفحة
َها ﴿ ٕٖٔ ٕٗٓ  ﴾ َوْأُمْر أَْىَلَك بِالص اَلِة َواْصَطربْ َعَلي ْ

 سورة األنبياء
 األية رقم األية الصفحة
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 ﴾ فَاْسأَُلواْ أَْىَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُمونَ  ﴿ ٚ ٘ٗ
 ﴾ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمُتَ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال   ﴿ ٚٓٔ ٕٙ

 سورة احلج
 األية رقم األية الصفحة
 ﴿فَِإن  َها اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت يف الصُُّدوِر﴾ ٙٗ ٕٛٔ

 سورة ادلؤمنون
 األية رقم االية الصفحة

ٜ٘،ٕٖٚ    ﴾ َوال ِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ  ﴿ ٘ 
َوَلِو ات  َبَع احلَْقُّ أَْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت الس َماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ﴿ ٔٚ ٛٗ

 ﴾ ِفيِهن  
 سورة النور

 األية رقم األية الصفحة
ُهَما ِمَئَة َجْلَدةٍ  ﴿ ٕ ٜ٘  ﴾الزانية والزاين فاجلدوا ُكل  َواِحٍد مِّن ْ
 ﴾ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكةً الز اين اَل يَ ْنِكُح ِإال   ﴿ ٖ ٜ٘
 ﴾ُقْل لِْلُمْؤِمِنَُت يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوحَيَْفظُوا فُ ُروَجُهمْ  ﴿ ٖٓ ٜ٘
  ﴾َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىن  َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهن   ﴿ ٖٔ ٜ٘
 ﴾ َوالص احِلَُِت ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ َوأَْنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم  ﴿ ٕٖ ٚٙ

 ﴾ ِإْن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغِنِهُم الل ُو ِمْن َفْضِلوِ  ﴿ ٕٖ ٙٚ،ٚٙ
َوْلَيْستَ ْعِفِف ال ِذيَن اَل جيَُِدوَن ِنَكاًحا َحىت  يُ ْغِنيَ ُهُم الل ُو ِمْن  ﴿ ٖٖ ٜٓٔ،ٚٙ

 ﴾ َفْضِلوِ 
َا َكاَن  ﴿ ٔ٘ ٜٓ قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنَُت ِإَذا ُدُعوا ِإىَل الل ِو َوَرُسولِِو لَِيْحُكَم ِإمن 

نَ ُهمْ     ﴾ بَ ي ْ
 سورة الفرقان

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ َوُىَو ال ِذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُو َنَسًبا َوِصْهرًا ﴿ ٗ٘ ٛٚ
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   ﴾ َرب  َنا َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّي اتَِنا قُ ر َة أَْعُُتٍ َوال ِذيَن يَ ُقوُلوَن  ﴿ ٗٚ ٚٙ،ٕٖٓ،ٕٖٕ،ٜ٘
 سورة الشعراء

 األية رقم األية الصفحة
َبْت قَ ْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلَُت  ﴿ ٓٙٔ ٜٜ  ﴾ َكذ 

 ﴾ أَتَْأُتوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمَُت  ﴿ ٘ٙٔ ٕٗٗ،ٜٜ
 سورة النمل

 األية رقم األية الصفحة
َها أَنْ ُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوىا  ﴿ ٗٔ  َقَنت ْ  ﴾َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ ي ْ

 ﴾ َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِو أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنْ ُتْم تُ ْبِصُرونَ  ﴿ ٘ٗ ٕٗٗ،ٓٓٔ
 سورة العنكبوت

 األية رقم األية الصفحة
   ﴾َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِو ِإن ُكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة  ﴿ ٕٛ ٓٓٔ

 سورة الروم
 األية رقم األية الصفحة

ٙٚ، ٔٓٛ،ٖٔٔ  ﴾َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي َْها﴿ ٕٔ 
  ﴾َضْعٍف مُث  َجَعَل ِمْن بَ ْعِد َضْعٍف قُ و ةً الل ُو ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن ﴿ ٘ٗ ٖٙٔ

 سورة السجدة
 األية رقم األية الصفحة

ْنَساِن ِمْن ِطُتٍ ﴿ ٚ ٖٗٓ،ٕٔٛ،ٕٚٔ  ﴾ال ِذي َأْحَسَن ُكل  َشْيٍء َخَلَقُو َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِ
 سورة األحزاب

 األية رقم األية الصفحة
  ﴾اْدُعوُىْم آِلبَاِئِهْم ُىَو أَْقَسُط ِعنَد الل ِو  ﴿ ٘ ٕٖٕ
َها َوطَرًا َزو ْجَناَكَها  ﴿ ٖٚ ٓٗ  ﴾ فَ َلم ا َقَضى َزْيٌد ِمن ْ
     ﴾َذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناتِ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا إِ  ﴿ ٜٗ ٗٙ
   ﴾ ...َ َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنُتَ يا أَي َُّها الن يبُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك ﴿ ٜ٘ ٜٚ
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 سورة فاطر
 األية رقم األية الصفحة

يًعا ﴿      ﴾َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعز َة فَِلل ِو اْلِعز ُة مجَِ
 سورة الصافات

 األية رقم األية الصفحة
 ﴾ َوالل ُو َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلونَ  ﴿ ٜٙ ٕٔٔ
 ﴾ ِإينِّ َذاِىٌب ِإىَل َريبِّ َسيَ ْهِدينِ َوقَاَل  ﴿ ٜٜ ٛ٘

 ﴾ َربِّ َىْب ِل ِمَن الص احِلَُِت  ﴿ ٓٓٔ ٖٔٓ،ٛ٘
 سورة الزمر

 األية  رقم األية الصفحة 
 ﴾ الل ُو يَ تَ َوَّف  اأْلَنْ ُفَس ِحَُت َمْوهِتَا َوال يِت ملَْ دَتُْت يف َمَناِمَها  ﴿ ٕٗ ٘ٙٔ

 
 سورة غافر

 األية  األيةرقم  الصفحة 
 ﴾ الل ُو ال ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض قَ رَارًا َوالس َماَء بَِناًء َوَصو رَُكمْ  ﴿ ٗٙ ٕٚٔ

 سورة الشورى
 األية  رقم األية الصفحة 

 ﴾ يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ  ﴿ ٜٗ ٕٚٔ
 سورة احلجرات

 األية  األيةرقم  الصفحة 
 ﴾ يَا أَي َُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى  ﴿ ٖٔ ٛٚ

 سورة الذاريات
 األية  رقم األية الصفحة 

ْنَس ِإال  لِيَ ْعُبُدوِن  ﴿ ٙ٘ ٛ٘  ﴾َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإْلِ
 سورة النجم



 
319 

 

 األية  رقم األية الصفحة 
 ﴾ ِمْن نُْطَفٍة ِإَذا دُتٌَْت   *َوأَن ُو َخَلَق الز ْوَجُْتِ الذ َكَر َواأْلُنْ َثى  ﴿ ٙٗ ٕٙٔ

 
 سورة احلديد

 األية  رقم األية الصفحة 
َناُه  ﴿ ٕٚ ٕٛ َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوآتَ ي ْ َنا َعَلى آثَارِِىْم ِبُرُسِلَنا َوقَ ف ي ْ مُث  قَ ف ي ْ

يلَ   ﴾ اإْلِصلِْ
 اجملادلةسورة 

 األية  رقم األية الصفحة 
اَل جتَُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن بِالل ِو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحاد  الل َو  ﴿ ٕٕ ٚٚٔ

   ﴾ َوَرُسوَلوُ 
 سورة احلشر

 األية  رقم األية الصفحة 
اْلُقَرى َفِلل ِو َولِلر ُسوِل َوِلِذي َما أَفَاَء الل ُو َعَلى َرُسولِِو ِمْن أَْىِل  ﴿ ٚ ٓٗ

 ﴾ اْلُقْرَب 
 سورة ادلمتحنة

 األية  رقم األية الصفحة 
 ﴾ اَل ُىن  ِحلٌّ ذَلُْم َواَل ُىْم حيَِلُّوَن ذَلُن   ﴿ ٓٔ ٔ٘

 ﴾ يَا أَي َُّها الن يبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يُ َباِيْعَنَك  ﴿ ٕٔ ٙٛٔ
 سورة ادلنافقون

 األية  رقم األية الصفحة 
ْوالدُُكْم َعْن ذِْكِر يا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تُ ْلِهُكْم أَْمواُلُكْم َوال أَ ﴿ ٜ ٔٚ

 ﴾الل وِ 
 سورة التغابن

 األية   رقم األية الصفحة 
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 ﴾ َلُكمْ يا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإن  ِمْن أَْزواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوىا ﴿ ٗٔ ٔٚ
 سورة ادلزمل

 األية  رقم األية الصفحة 
 ﴾ َواذُْكِر اْسَم َربَِّك َوتَ َبت ْل إِلَْيِو تَ ْبِتياًل  ﴿ ٛ ٗٛ

 سورة التكوير
 األية  رقم األية الصفحة 

 ﴾ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ  ﴿ ٛ ٕٕٙ
 سورة التُت

 األية  رقم األية الصفحة 
ْنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِوميٍ َلَقْد   ﴿ ٗ ٖٚٔ  ﴾  َخَلْقَنا اإْلِ

 سورة البينة
 األية  رقم األية الصفحة 

يَن ُحنَ َفاَء   ﴿ ٘ ٘ٛ   ﴾ َوَما أُِمُروا ِإال  لِيَ ْعُبُدوا الل َو سُلِْلِصَُت َلُو الدِّ
 سورة قريش

 األية رقم األية الصفحة 
 ﴾ اْلبَ ْيتِ فَ ْليَ ْعُبُدوا َرب  َىَذا  ﴿ ٖ ٕٔٓ
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 فهرس األحاديث النبوية

 

 الصفحة الحديث
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 ٘ٚٔ ابغوين ضعفاءكم فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم.
 ٛٙ إذا أتاكم من ترضون دينو وخلقو فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبَت.

 ٛٗ إذا اجتهد احلاكم فأصاب فلو أجران و إن أخطأ فلو أجر.
 ٛٙ  إذا جاءكم من ترضون دينو وخلقو فأنكحوه 
 ٙٚ  إذا مات اإلنسان انقطع عملو إال من ثالثة

 ٖٛ     أراد عثمان بن مظعون أن يتبّتل، فنهاه رسول  اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 ٔٓٔ    أربعة يصبحون يف غضب اهلل وديسون يف سخط اهلل

 ٕٔٛ  ضلع، وإّن أعوج شيء من الضلع أعالهاستوصوا بالنساء خَتا، فإهنّن خلقن من 
 ٔٛٔ  أال كلكم راع، و كلكم مسئول عن رعيتو

 ٗٔٔ أمهلوا حىت تدخلوا ليال لكي دتتشط الشعثة و تستحد ادلغّيبة، مث الكيس والكيس. 
 ٚٙٔ،ٕٙٔ  إن أحدكم جيمع خلقو يف بطن أمو أربعُت يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك

يا رسول اهلل: من خَت الناس؟ قال :"من طال عمره و حسن عملو". أن أعرابيا قال  ٔٚٗ 
 ٖٛ،ٕٚ    إن اهلل أبدلنا بالرىبانية احلنيفية السمحة

 ٖٕٛ  إن اهلل فرض على األغنياء َّف أمواذلم بقدر ما يكفى فقراءىم 
 ٕٛٚ  إن ادلرأة خلقت من ضلع أعوج فان ذىبت تقيمها كسرهتا

 ٛٙ    السالم، كان يطوف على نسائو َّف ليلة واحدة، ولو تسع نسوةأن النىب  عليو 
 ٗٛ  هنى أن يقال للمسلم صرورة -صلى اهلل عليو وسلم-أن النىب 

 ٔٙٔ  أن رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلم قضى َّف جنُت امرأة من بٌت حليان بغرة عبد 
 ٕٚٚ  القيامةفيو يركب يوم  إن يف اإلنسان عظما ال تأكلو األرض أبدا

 ٔٓٔ   إن من أخوف ما أخاف على أميت عمل قوم لوط 
 ٕٕٓ  إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويفشوا الزنا ويشرب اخلمر
 ٕٕٕ  أنا فرطكم على احلوض، من ورده شرب منو، و من شرب منو مل يظمأ أبدا

 ٙٚ  إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو اهلل إال أجرت عليها 
 ٕٚ إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين

 ٜٕٔ إن اليهود قد سحرتكم فال يولد لكم
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 ٜ٘   قال: أن جتعل هلل ندا وىو خلقك أي الذنب أعظم عند اهلل؟
 ٜٙ  إياكم والدخول على النساء

 ٕٙٙ   أديا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، ليست من اهلل َّف شىء 
 ٖٕٚ  بينما ضلن مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف سفر؛ إذ جاء رجل على ناقة لو

 ٖٔٓ    ختَتوا لنطفكم فانكحوا األكفاء و انكحوا إليهم
 ٓٙ   تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة

 ٕ٘ٔ تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم.
 ٔٙ    تنكح ادلرأة ألربع: دلاذلا وحلسبها وجلماذلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

 ٖٕٕ  توشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها
 ٙٚ،ٛٙ  ثالثة حق على اهلل عوهنم: الناكح يريد العفاف

 ٜ٘     يكلمهم اهلل يوم القيامة وال يزكيهم، وال ينظر إليهم، وذلم عذاب أليمثالثة ال 
 ٓٙ  جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال

 ٜٚٔ  حق ادلسلم على ادلسلم ست: إذا لقيتو فسلم عليو، وإذا دعاك فأجبو
 ٖٛ  وىي بذة اذليئة دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة  

 ٘ٚ  ذروا احلسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإين مكاثر بكم األمم
 ٖٓٔ سحاق النساء بينهن ِزَّنً 

 ٓٙ  سوداء ولود خَت من حسناء ال تلد إين مكاثر بكم األمم 
 ٕٚ  صل قائما؛ فإن مل تستطع فقاعدا؛ فإن مل تستطع فعلى جنب

 ٘ٙٔ  كان النىب صلى اهلل عليو وسلم إذا أوى إىل فراشو ، قال: "بامسك أموت وأحيا" 
 ٕٚٚ كل ابن آدم يأكلو الًتاب و يفٌت، إال َعْجَب الذَنب. منو ُخِلَق و منو يُ رَك ب.

 ٕٛ،ٙٚ،ٙ٘  ال رىبانية يف اإلسالم
 ٖٛ   اإلسالم.و ال رىبانية و ال تبتل و ال سياحة يف  ال زمام و ال خزام

 ٖٛ  ال صرورة يف اإلسالم
 ٕٚ  ال ضرر وال ضرار

 ٖ٘  ال حيل الكذب إال يف ثالث حيدث الرجل امرأتو لَتضيها 
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 ٜٗ   ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاين 
 ٜٙ  ال خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذى زلرم

 ٜٙ    ال يزَّن الزاين حُت يزَّن وىو مؤمن
 ٕٜ     أميت يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال هتامة بيضاءألعلمن أقواما من   
 ٘٘ لعن الرسول صلى اهلل عليو وسلم ادلخنثُت من الرجال وادلًتجالت من النساء.

 ٖ٘ٓ  لعن اهلل الوامشات وادلستومشات، وادلتنمصات وادلتفلجات للحسن
 ٔٓٔ  لعن اهلل من توىل غَت مواليو ولعن اهلل من غَت ختوم األرض 

 ٕٚٔ   لعن رسول اهلل صلى ادلتشبهُت من الرجال بالنساء، وادلتشبهات من النساء بالرجال
 ٜٕٔ،ٚٚ  مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا اإلفشاء فيهم 

 ٛٚ       دلا قسم رسول اهلل  صلى اهلل عليو وسلم سبايا بٍت ادلصطلق وقعت جويرية 
 ٕٙ  اللهِم اْرَْحٍِْت وزلمداً، وال تَ ْرَحْم معنا أحداً!  

 ٖٔٓ  لو أن أحدكم إذا أراد أن يأِت أىلو قال: بسم اهلل، اللهم جنبنا الشيطان 
 ٖٕٓ  لو أنكم تتوكلون على اهلل حق توكلو؛ لرزقكم كما يرزق الطَت 

 ٖ٘ ليس بالكاذب من أصلح بُت الناس فقال خَتا أو منى خَتا.
 ٜٕٔ  ما ظهر الغلول يف قوم قط إال ألقي يف قلوهبم الرعب وال فشا الزنا يف قوم قط 

 ٙٓٔ  شيء ما من كل ماء يكون الولد وإذا أراد اهلل خلق شيء مل دينعو
 ٔٛٔ  من تطبب ومل يعلم منو طب فهو ضامن

 ٖٚٔ  من رأى صاحب بالء فقال احلمد هلل الذي عافاين شلا ابتالك بو
 ٕٚٚ  من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فإذا شهد أمرا فليتكلم خبَت أو ليسكت 

 ٘ٛ   خيالط ادلؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاىم  أعظم أجرا من ادلؤمن الذي ال
 ٕ٘ٔ هنى النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ادلثلة.

 ٕٕٚ  و ال تبع ما ليس عندك
 ٜٙ        واهلل ما من أحد أغَت من اهلل أن يزين عبده أو تزين أمتو 

 ٜٙ،ٚٙ  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنو أغض للبصر وأحصن للفرج 
 ٜٗ  يا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أىل النار 
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 ٓٛٔ  يأتى على الناس زمان ال يباىل ادلرء ما أخذ منو أمن احلالل أم من احلرام
 ٖٕٕ  يذىب الصاحلون أسالفا ويقبض الصاحلون األول فاألول 

 ٗٚ  يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها
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 .2ط دار ابن اجلوزي، الدمام:، طارق بن عوض اهلل بن زلمد
. القواعد في الفقو اإلسالمي .م1971-ىـ1391.رجب، عبد الرمحن بن أمحد ابن-          

 .1، طالكليات األزىرية مكتبة

 .بداية المجتهد و نهاية المقتصد .م1982ىـ / 1402 .رشد، زلمد بن أمحد ابن .49
 .6بريوت: دار ادلعرفة للطباعة والنشر، ط

. اذليئة ادلصرية )تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيم م.1990زلمد رشيد.  ،رضا .50
  .للكتابالعامة 

االجتهاد: النص، الواقع،  .م2000 -ىـ 1420 .أمحد و زلمد مجال باروت ،الريسوين .51
 .1طدمشق: دار الفكر، .المصلحة

 .موقف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسلالزبري، الزين يعقوب.  .52
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موسوعة الزواج والعالقة الزوجية في  .م2000-ىـ1420 .زرار، ملكة يوسف .53
 .1القاىرة: الفتح لإلعالم العريب، ط. اإلسالم والشرائع األخرى المقارنة

البحر المحيط في أصول . م2000-ىـ1421الزركشي، زلمد بن هبادر بن عبد اهلل.  .54
 . دار الكتب العلمية.  الفقو

. حتقيق: د. تيسري المنثور في القواعد. ىـ1405الزركشي، زلمد هبادر بن عبد اهلل. -           
 .2ط فائق أمحد زلمود. الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،

بريوت: رياض الرّيس للكتب  اإلسالم ىل ىو الحل؟.م. 2007أوزون. يناير ، زكريا .55
  .1ط والنشر،

. )عامل المشكلة السكانية و خرافات المالتوسية الجديدة م.1984زكي، رمزي.  .56
 الكويت.  -ادلعرفة،( سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

 دار الفكر العريب.       :القاىرة. آراؤه وفقهو-ابن حزم حياتو و عصره .زىرة أبو .57
: دراسة النظريات السكانية وانعكاساتها على االقتصاد والمجتمعزىري، طافر.  .58

 .2010، سبتمرب 10، عدد احث االجتماعيالبمقارنة.  
منظمة الصحة الزواج ادلبكر ومحل ادلراىقات وصغريات السن، تقرير من األمانة العامة:  .59

من جدول األعمال ادلؤقت. م  6-4العادلية. اجمللس التنفيذي، الدورة الثالثون بعد ادلائة. البند 
    .EB130/12. 2011كانون األول/ديسمرب   1،  130/12ت 

-العزاب-التحول ادلذىيب-)الرتاجم الذاتيةالنظائر .ه1423. زيد، بكر بن عبد اهلل   .60
 .2ط دار العاصمة،. لطائف الكلم يف العلم(

 والنشر.. ادلكتبة العصرية للطباعة تفسير آيات األحكامم. 2002السايس، زلمد علي.  .61

. ادلكتب ىكذا علمتني الحياة .م1997 -ىـ 1418السباعي، مصطفى بن حسني.  .62
 .4ط اإلسالمي،

. األشباه والنظائر. م1991ىـ 1411. بن علي د الوىابعبتاج الدين السبكي،  .63
بريوت: دالر الكتب العلمية،  حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد ادلوجود والشيخ علي زلمد عوض.

  .1ط

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=31143&BookID=91117&Language=2
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=31143&BookID=91117&Language=2
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. قصة العلوم الطبية في الحضارة اإلسالمية. م2009 -ىـ 1430السرجاين، راغب.  .64
 .  1ط القاىرة: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة،

دليل الدعاة في مجاالت السياسات السكانية والصحة  .م2009 .السرور، مجال .65
 ادلركز الدوي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة األزىر،. اإلنجابية وقضايا النوع

 .  1ط
جامع األصول  .م1972-ىـ 1392 .السعادات، ادلبارك بن زلمد اجلزري ابن األثريأبو  .66

 .1ط)مكتبة احللواين،. في أحاديث الرسول
، بريوت: دراسات عن المرأة والرجل في المجتمع العربي .م1990السعداوي، نوال.  .67

 .2ط مؤسسة العربية للدراسات النشر،
. القاموس الفقهي لغة واصطالحا .م1988 -ىـ  1408 .أبو جيب ،سعدي .68

   .2، طدار الفكر: سورية –دمشق
. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي، عبد الرمحن بن ناصر.  .69

 .1ط، مؤسسة الرسالة حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. 
مطبعة مصر: . المدونة الكبرى لإلمام مالك ىـ.1323سعيد التنوخي، سحنون.  .70

 السعادة.
مع الرتكيز على وجو اخلصوص على  السكان والحقوق اإلنجابية والصحة اإلنجابية .71

إدارة الشؤون االقتصادية فريوس نقص ادلناعة البشرية/متالزمة نقص ادلناعة ادلكتسب )اإليدز(. 
 .  ST/ESA/SER.A/214م. 2002. نيويورك، واالجتماعية، شعبة السكان. األمم المتحدة

بن عبد  . حتقيق: محديمسند الشهاب. م1986-ىـ 1407سالمة بن جعفر، زلمد.  .72
 .3ط اجمليد السلفي.  بريوت: مؤسسة الرسالة،

. بريوت: أطفال األنابيب بين العلم والشريعةم.1996-ىـ1417سالمة، زياد أمحد.  .73
  .      1ط الدار العربية للعلوم،

 بريوت: دار الفكر. ،حتقيق:د.زلمود مطرجي .بحر العلوم .السمرقندي، نصر بن زلمد  .74
الديباج على صحيح مسلم م. 1996-ىـ1416يب بكر. السيوطي، عبد الرمحن بن أ .75

  .1ط حتقيق: أيب إسحاق احلويين. دار ابن عفان للطباعة النشر، .بن الحجاج
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الدرر المنثور في التفسير  م.2003 -ىـ 1424 .السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر-           
القاىرة: مركز ىجر للبحوث والدراسات  .، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكيبالمأثور

  .1ط العربية واإلسالمية،
حتقيق:طلعت حسن  .الوشاح في فوائد النكاح .السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر-           
 دار الكتاب العريب. دمشق:. عبد القوي
دار  :. بريوتسنن النسائي بشرح ا لسيوطيالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر. -           

   .ادلعرفة
ادلملكة العربية  -اخلرب ادلوافقات.م. 1997-ه1417. ، إبراىيم بن موسىالشاطيب .76

 .1السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط
الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من األجنة شحاتو، أمساء فتحي عبد العزيز.  .77

مي الثاين. قاايا طبية معاصرة. اجمللد . السجل العلمي دلؤمتر الفقو اإلسالالملقحة صناعيا
ىـ. احملور الثاين: البحوث الفقهية. ادلملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العاي، 1431الثالث 

 جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 
 الشربيين، زلمد بن أمحد. تفسري السراج ادلنري. )بريوت: دار الكتب العلمية(. .78
. دمشق: دار برتا اإلسالم والحرية سوء التفاىم التاريخي. م2008 الشريف، زلمد. .79

 للنشر والتوزيع.
ابريل  3ىـ 1432ربيع الثاين  29)جريدة العرب الدولية(، األحد  الشرق األوسط .80

 . 11814العدد  2011
من علم الطب القرآني: الثوابت العلمية في القرآن . م1990الشريف، عدنان.  .81

 .1ط للماليني،. دار العلم الكريم
 اسكندرية: دار الندوة للنشر.. المراة والرجل وخصوم اإلسالم .الشعراوي، زلمد متوي .82
 .  السحاق والبغاء في الشريعة الفلسفة .شعيب، عالية زلمد .83
 القاىرة: مطبعة األزىر. م.1947 .شليب، زلمد مصطفى .84
اآلثار المترتبة أحكام الجراحة الطبية و . م1994-ىـ1415الشنقيطي، زلمد ادلختار.  .85

 .2ط . جدة: مكتبة الصحابة،عليها
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نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  .الشوكاين، زلمد بن علي .86
 الطبعة األخرية.، . مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالدهاألخبار

 .اإلسالم بين كينز وماركس وحقوق اإلنسان في اإلسالمشومان، نعيمة.  .87
مجلة جامعة دمشق للعلوم . االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية صاحل، فواز. .88

  م. 2004العدد األول  20. اجمللد االقتصادية والقانونية

وزارة األوقاف  ،مجلة الوعي اإلسالمي. حقوق اإلنسان رؤية قرآنيةصربي، مسعود.  .89
 .2010-09-03تاريخ العدد: 532والشئون اإلسالمية. دولة الكويت. رقم العدد:

. سبل السالم شرح بلوغ المرام. م2006 -ىـ 1427الصنعاين، زلمد بن إمساعيل.  .90
 .1ط الرياض:مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع،

ي تأويل جامع البيان ف .م2000 -ىـ 1420. الطربي، زلمد بن جرير بن يزيد .91
 .1ط مؤسسة الرسالة، .حتقيق أمحد زلمد شاكر .القرآن

األردن: . مقاصد الشريعة اإلسالمي .م2001-ىـ 1421 .عاشور، زلمد الطاىر ابن .92
 .2ط لتوزيع،ادار النفائس للنشر و 

تونس: دار سحنون للنشر  .التحرير والتنوير .م1997 .عاشور، زلمد الطاىرابن -            
 والتوزيع.

التمهيد لما في الموطأ من  .م1991-ىـ 1411 .عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل ابن .93
 . ، مؤسسة القرطبةحتقيق: سعيد أمحد أعراب .المعاني واألسانيد

  1، ط المرأة المسلمة بين موضات التغيير و موجات التغريرعبد الكرمي، فؤاد ،  .94
 م(.2004-ىـ1425)رللة البيان:  

. العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية. م2005-ىـ1426مي، فؤاد. عبد الكر -            
 .1ط، رللة البيان

بريوت: أوراق  .المرأة ماضيها وحاضرىا .م2000ىـ 1421عبيد، منصور الرفاعي.  .95
   .        1ط شرقية للطباعة والنشر والتوزيع،

 رفةـ.. بريوت: دار ادلعفتح الباري .ه1379العسقالين، أمحد بن علي.  .96
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جدة:  .أعالم و أقزام في ميزان اإلسالم. م2004ىـ 1424العّفاين، سيد بن حسني.  .97
 دار ماجد عسريي للنشر والتوزيع.    

. الدار مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية. م1985-ىـ1405علي البار، زلمد.  .98
 .1ط السعودية للنشر والتوزيع،

. مصر: الحكيم )تفسير المنار(تفسير القرآن . ه1328علي رضا، زلمد رشيد.  .99
 .   1مطبعة ادلنار بشارع اجلمامني، ط

بريوت: دار . اإلسالم والتجديد: رؤى في الفكر اإلسالمي المعاصرعلي مؤمن،  .100
 .1ط، الروضة

الحريات العامة في الفكر والنظام م. 1983 -ىـ1403. العيلي، عبد احلكيم حسن .101
 فكر العريب. دار ال. السياسي في اإلسالم:دراسة مقارنة

. ادلملكة البنوك الطبية البشرية و أحكامها الفقهية. ىـ1429غازي مرحبا، إمساعيل.  .102
 .  1ط العربية السعودية: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،

العلماء العزاب الذين آثروا العلم على  .م1982-ىـ1402.  غدة، عبد الفتاحأبو    .103
 .   1، طميةبريوت: مكتب ادلطبوعات اإلسال. الزواج

  .، دار الشروقالسنة النبوية بين أىل الفقو وأىل الحديث م.1989 .الغزاي، زلمد .104
 دار الشروق.. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. مدزلالغزاي، -           

 بريوت: ادلكتبة العلمية.  . اللباب في شرح الكتاب .الغنيمي، الشيخ عبد الغين .105
حتقيق:  .تفسير القرآن العظيم .م2000 -ىـ 1421 .الفداء، إمساعيل بن كثريأبو  .106

 .1مصطفى السيد زلمد وزلمود السيد رشاد وغريمها، جيزة: مؤسسة قرطبة، ط 
. اذليئة ادلصرية العامة القاموس المحيط م.1978-ىـ1398الفريوز آبادي، زلمد.  .107

  .للكتاب
اإلسالم والعنصرية و تفاضل . م1995-ىـ1416 .قارة، عبد العزيز عبد الرمحن .108

 جدة: دار البشري. .القبائل وذوي األلوان في ميزان اإلسالم
مكتب الدراسات . م2008عريب.  -إنكليزي، إنكليزي  - القاموس المزدوج عربي .109

    .3والبحوث. بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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لما في سورة النحل من دقائق التفسيرالبياني القدومي، سامي وديع عبد الفتاح.  .110
 . األردن: دار الوضاح.المعاني

الفروق بحاشيتو: أنوار . م2003ىـ  1424 .القرايف، أمحد بن إدريس الصنهاجي .111
 .1، طمؤسسة الرسالة. الشروق على أنوارء الفروق

نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ اإلسالم ابن  .القرضاوي، عبد الرمحن يوسف عبد اهلل .112
 .دراسة مقارنة من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري مهور األصوليين،تيمية و ج

جامعة  ،كلية العلوم  ،قسم الشريعة (أطروحة مقدمة لنيل ادلاجستري. )م2000 -ىـ  1421
 .القاىرة

االجتهاد في الشريعة اإلسالمية مع نظريات  م.1996-ىـ1417 يوسف. القرضاوي، .113
  .1ط الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، .تحليلية في االجتهاد المعاصر

. حتقيق: ىشام الجامع ألحكام القرآن. م2003-ىـ1423القرطيب، زلمد بن أمحد.  .114
 الرياض: دار عامل الكتب. مسري البخاري.

دار الفايلة  القاىرة: . مراصد الصالة في مقاصد الصالة .القسطالين، قطب الدين .115
  .للنشر والتوزيع والتصوير

انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل . م2010زلمود علي.  القمين، .116
 .1االنتشار العريب، ط بريوت: .اإلصالح

شفاء العليل في مسائل  .م1991-ىـ1412 .قيم اجلوزية، زلمد بن أيب بكر ابن .117
 .1جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، ط .القضاء والقدر والحكمة والتعليل

. حتقيق: مكتب الدراسات تفسير القرآن الكريم ىـ.1410 .بن أيب بكرقيم، زلمد ابن -          
 .1بريوت:دار ومكتبة اذلالل، ط ،والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراىيم رماان

. ادلملكة إعالم الموقعين عن رب العالمين. ىـ1423 .القيم، زلمد بن أيب بكر ابن-          
 . ن اجلوزيالعربية السعودية: دار اب

. بريوت: دار الحاجة الشرعية حدودىا وقواعدىا م.2004-ىـ1424كايف، أمحد.  .118
  .1ط الكتب العلمية،

 . عامل ادلعرفة.  العلم ومشكالت اإلنسان المعاصرالكرمي، زىري.  .119
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دار  .الحاوي في فقو الشافعيم.  1994 -ىـ 1414ادلاوردي، علي بن زلمد.  .120
 .1ط الكتب العلمية،

ادلباركفوري، أبو العلي زلمد عبد الرمحن. حتفة األحومذي بشرح جامع الرتمذي. دار  .121
      الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

. الرياض:دار الشواف للنشر علماء و مفكرون عرفتهم. م1992اجملذوب، زلمد.  .122
  .  4والتوزيع، ط

لم بنفسو عيال اهلل: أفكار جديدة في عالقة المس م.1992 .زلمد الطاليب .123
 تونس: دار سراس للنشر.. وباآلخرين

أحكام اإلجهاض في الفقو م. 2002-ىـ1423زلمد قاسم، إبراىيم بن زلمد.  .124
  .1سلسلة إصدارات احلكمة: رللة احلكمة، طبريطانيا: . اإلسالمي

.حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد  المغني .م1997ىـ 1417.  بن أمحد زلمد، عبد اهلل .125
 احملسن الرتكي ود. عبد الفتاح زلمد احللو. الرياض: دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،

 .  3ط
دار إشبيليا . قواعد والوسائل في الشريعة اإلسالمية .سلدوم، مصطفى بن كرامة اهلل .126

 للنشر والتوزيع.

  
. مؤمتر الفقو دراسة طبية فقهية (EUGENICS)تحسين النسل مرحبا، إمساعيل غازي.  .127

م. ادلملكة العربية السعودية، وزارة 2010ىـ ـ1431اإلسالمي الثاين، القاايا الطبية ادلعاصرة، 
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