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 ٩١  

 
 (*)حشمت مفتي عبد الراضي. د

 
 ونتوب إليه ونـشكره     ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،إن الحمد هللا تعالى   

 مـن   ،ونستهديه ونسترضيه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا         
 وأشهد أن سـيدنا محمـداً       ، له  ومن يضلل فال هادى    ،يهده اهللا فال مضل له    

 بلغ الرسالة وأدى األمانة ونـصح       ، وصفيه من خلقه وحبيبه    ،عبده ورسوله 
 ليلهـا   ، وتركنا على المحجة البيـضاء     ، وكشف اهللا تعالى به كل غمة      ،األمة

 فصالة وسالماً عليـك يـا سـيدى    ، ال يزيغ عنها إال هالك أو ضال       ،كنهارها
  .وقرة عينى يا رسول اهللا 

  دأما بع
 سـبيل   فـي يرى كثيرون أن الزيادة السكانية تمثل إحدى العقبـات          

 ومن ثم تعالت الـدعوات إلـى تنظـيم          ، مصرنا الغالية  فيالتنمية المنشودة   
 إال إن دعوتـه     ، القول ودعا إلى تحديد النسل     في بل وهناك من اشتط      ،النسل

بـوال   وبقيت الدعوة إلى تنظيم النسل هى التى تلقى ق         ،جوبهت بالرفض التام  
 ولما كان األزهر الـشريف لـيس        ، واعتراضا من البعض اآلخر    ،من البعض 

 رأيت أن   ،بمنأى أبداً عن مشكالت المجتمع وما يطفو على سطحه من قضايا          
 مستـضيئاً بآيـات القـرآن       ، مبيناً موقف اإلسالم منها    ،أدرس هذه المشكلة  
 هـذا   فياجد   علنى أضيف إلى ما قدمه علماؤنا األم       ،)r(الكريم وسنة النبى    

  ....الصدد شيئاً 
 سلسلة الجهود المبذولـة     فيفهذا البحث المتواضع ما هو إال حلقة        

من أبناء األزهر الشريف على مر العصور لتبصير األمة بكتاب ربها وسـنة             
  ) ..r (نبيها

 وأن  ،وأرجو اهللا تعالى أن يوفقنى وسائر المسلمين للخير والهدى           
   ...مة من كلمات بحثى هذا كل كلفيأكون على سبيل الحق 

  :وقد اشتمل البحث بعد المقدمة على أربعة مباحث هى
  ٠ حث القرآن والسنة على التكاثر والتناسل :المبحث األول
   ٠   ذم القرآن والسنة للكثرة الهزيلة الضعيفة:المبحث الثانى
  ٠ حكم تنظيم النسل وأدلته من القرآن والسنة :المبحث الثالث
  ٠وتنبيهات ال بد منها ..   إنجاب البنات :المبحث الرابع

  ...الخاتمة 

  

                                           
  طبأسيو كلية أصول الدين والدعوة -مدرس التفسير وعلوم القرآن  (*)
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 ٩٢  

 
  ...حث القرآن والسنة على التكاثر والتناسل

 ،األرضهـذه    فـي  هاستخلفو  أن اهللا تعالى لما خلق اإلنسان      يقرر القرآن * 
وذلك  ، وييسر له سبل الحياة عليها     ،تها بكل ما يصلح عيشه فيها     بعمار أمره
 مـن : هـود ()ِفيهـا  واسـتَعمركُم  الَْأرِض ِمن َأنْشََأكُم هو( :انه قوله سبح  في

: ، قال المفـسرون   )١( فالسين والتاء للطلب      ..عمارتهاب أمركم أى) ٦١اآلية
 عمارتها بما تحتاجون إليه من بناء مساكن        - منكم أراد أو   –أى طلب منكم    

  ٠ )٢( وغرس أشجار وحفر أنهار وغير ذلك 
 وفى ذلـك يقـول      ،إلهيوتكليف  .. طلب ربانى    م -إذن - األرض   فعمارة* 

 أوجد اهللا أن إلى العقول يهدي العالم هذا خلق في النظر :الطاهر بن عاشور  
هو الذي   سبحانه اهللا : ويقول الشيخ الشعراوى   ،)٣ (األرض به ليعمر اإلنسان

  )٤(الكون هذا ليعمر الكون في خليفة اإلنسان جعل
 تحقيـق   مـن البد  لتحقيق واستمرارية هذه العمارة     اهة أنه   ومن الثابت بد  * 
 فمـن   ،استمرارية تكاثر وتناسل الجنس البشرى على وجه هذه المعمـورة         و

هذا مـن    .. العمارةاستمرارية  خالل تتابع األجيال بالتكاثر والتناسل تتحقق       
ل ومن ناحية أخرى فإنه بتتابع األجيال واستمرارية التكاثر والتناس        .. ناحية  

   ..تتحقق استمرارية إقامة الشرائع وحفظ الدين 
مسألة التكاثر والتناسل ضرورية وهامـة لتحقيـق مـراد اهللا           وعليه فإن   *

ومن حفـظ وإقامـة الـدين       .. عبادة من عمارة األرض      وما أمر به     ،تعالى
وجعـل حفـظ النـسل      .. ومن هنا اهتم الشرع بمسألة النسل       ...  والشرائع

 حفـظ   -حفـظ الـدين     ( :لخمسة التى يهدف إليها وهى    واحداً من المقاصد ا   
 : يقول أبو حامد الغزالـى    ،) حفظ العقل  - حفظ المال    - حفظ النسل    -النفس  

 حفظ الدين والـنفس والعقـل والنـسل         ،ومقصود الشرع من الخلق خمسة    
فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مـصلحة وكـل مـا               ،والمال

 فـي وهذه األصول الخمسة حفظها واقـع       . .يفوت هذه األصول فهو مفسدة    
   )٥( . المصالحفيرتبة الضروريات فهى أقوى المراتب 

                                           
 .١/١٨ ـ التحرير والتنوير، جـ١/١٤١ زهرة التفاسير، جـ)١(
ـ    : انظر) ٢(  أحكـام القـرآن للجـصاص،       - ٢/٥١٩فتح القدير، الشوكانى، جـ

  ٢/٦٩ تفسير النسفى، جـ- ٣/١٦٥جـ
 ٠ ١٥/٩٢التحرير والتنوير، جـ(٣)
 ٢٥٣٩ /٤ تفسير الشعراوى، جـ )(٤
 ٠ ١/١٧٤المستصفى، الغزالى، جـ) ٥(
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 ٩٣  

  : نجد أن اهللا تعالى-حفظ النسل أعنى   -ومن أجل هذا المقصد *
ولَقَد َأرسلْنَا   (:فقال تعالى  .. شرع الزواج وبين أنه من سنن المرسلين        - ١

 قـال   ،)٣٨مـن اآليـة   : الرعـد )(هم َأزواجاً وذُريةً  رسالً ِمن قَبِلك وجعلْنَا لَ    
 عـنِ  وتَنْهى علَيِه، والْحض النِّكَاِح ِفي التَّرِغيِب علَى تَدلُّ الْآيةُ هِذِه :القرطبى
 وقـال   ،)٦ (والـصديِقين  الْمرسـِلين  سـنَّةُ  وهِذِه النِّكَاِح، تَرك وهو التَّبتُِّل،

 مـن ) r( قبلـه  الرسـل  أنفي هذه اآلية الكريمة اهللا تعالى ين   ب :الشنقيطى
 اسـتغربوا  الكفـار  أن وذلك مالئكة، وليسوا ويلدون يتزوجون البشر جنس
 جـاءهم  ِإذْ يْؤِمنُوا َأن النَّاس منَع وما(: تعالى قال كما البشر، من آدمي بعث

 يرسل أنه فأخبر ،)٩٤: اإلسراء( )رسوالً بشَراً اللَّه َأبعثَ قَالُوا َأن ِإلَّا الْهدى
 أني   أ : معنى اآليـة   في وقال الشوكانى    ،)٧(ويأكلون   يتزوجون الذين البشر

 ، لهم أزواج مـن النـساء      ،الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر       
ين  ولم نرسل الرسل من المالئكة الذ      ،ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم     

وفي هذا رد على من كـان ينكـر علـى           . ال يتزوجون وال يكون لهم ذرية       
 أن هذا شأن رسل اهللا المرسلين من قبل         : تزوجه بالنساء أي   )r(رسول اهللا   

وقد استدل الغزالى    ،)٨(!هذا الرسول فما بالكم تنكرون عليه ما كانوا عليه؟        
  )٩ ( النكاحفي اإلحياء بهذه اآلية على الترغيب في
 من أنفسهم أزواجاً يسكنون إليها ويرزقـون        كذلك خلق سبحانه لعباده    - ٢

وِمن آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُـم ِمـن        : (وفى ذلك يقول تعالى    ،منها بالبنين والحفدة  
ـ              اٍت َأنْفُِسكُم َأزواجاً ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً ِإن ِفي ذَِلـك لَآي

 ونتَفَكَّرٍم ينعمـه علـى      - تعالى   -يذكر   : قال ابن كثير   ،)٢١:الروم) (ِلقَو 
 ولو جعل   ، من جنسهم وشكلهم   : أى ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا      ،عبيده

 ولكن من رحمته    ،األزواج من نوع آخر ما حصل االئتالف والمودة والرحمة        
 ،)١٠(". . .ث أزواجا للذكور    ِإلنا وجعل ا  ،أنه خلق من بنى آدم ذكورا وإناثا      

 الدالة على رحمته وعنايتـه بعبـاده وحكمتـه          )وِمن آياِتهِ ( :وقال السعدى 
 تناسـبكم   )َأن خَلَقَ لَكُـم ِمـن َأنْفُـِسكُم َأزواجـا         (العظيمة وعلمه المحيط،    

دةً ِلتَسكُنُوا ِإلَيهـا وجعـَل بيـنَكُم مـو        (وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن    
فحصل  ،ة بما رتب على الزواج من األسباب الجالبة للمودة والرحم         )ورحمةً

                                           
 ٠  ٩/٣٢٧، جـ٤/٧٢ ألحكام القرآن، القرطبى جـالجامع )(٦

 ٠ ٢/٢٤٠أضواء البيان، جـ (٧)
  ٣/١٠٥فتح القدير، الشوكانى جـ )(٨

  ٠ ٢/٢١إحياء علوم الدين، الغزالى، جـ (٩)
  ٠ ٤/٥٨٦تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، جـ )(١٠
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 ٩٤  

ِإن ِفي ذَِلـك    ( ..بالزوجة االستمتاع واللذة والمنفعة بوجود األوالد وتربيتهم      
  ونتَفَكَّرٍم ياٍت ِلقَوعملون أفكارهم ويتدبرون آيات اللّـه وينتقلـون مـن     )آليي 

واللَّه جعَل لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجـاً        (:ل سبحانه  ويقو ،)١١(.شيء إلى شيء  
 فاهللا تعالى يمـتن     ،)٧٢من اآلية : النحل)(وجعَل لَكُم ِمن َأزواِجكُم بِنين وحفَدةً     

  ورزقهـم    ، هذه اآلية أيضاً بأن جعل لهم أزواجا من جنسهم         فيعلى عباده   
 ويجعلون ذكـرهم    ،لذين يحملون اسمهم  من هذه الزوجات باألوالد واألحفاد ا     

أي جعـل لكـم مـن        : أيسر التفاسير  في قال الجزائرى    :موصوالً بعد موتهم  
من جنسكم تسكنون إليهن وتتفـاهمون معهـن         بشرياتأنفسكم ازواجاً أي    

 وجعل لكم من أولئـك األزواج       ،الجنسية وهي نعمة عظمى    وتتعاونون بحكم 
  )١٢( دة أيضاًبنين بطريق التناسل والوالدة وحف

 ،ولكى يتحقق التكاثر والتناسـل البـشرى   ،ومن أجل هذا المقصد أيضاً    -٣ 
وجعل حب الولد والذرية غريزة     .. اإلنسان على حب الولد والذرية       اهللا   فطر

وأحـب أن   ..فما من بشر إال وتمنى الولـد والذريـة          .. ل اإلنسان عليها    بج
 - عليهم السالم    - األنبياء حتى ..يكون له نسل  يحمل اسمه ويكمل رسالته       

 سألوا اهللا الولد    ،وأخلص قلوبهم له سبحانه   ..  الذين اصطفاهم اهللا من خلقه    
رب هـب لـى مـن     ( سأل ربـه قـائالً  - عليه السالم -فإبراهيم   ،والذرية

وقال ).. ١٣( ولداً من الصالحين   يعنى هب لى     )١٠٠ :الصافات( )الصالحين
 ويؤنسني في الغربة هكـذا      ، على طاعتك   يعينني صالحا ولداً   : أي :الشوكانى

 فتحمل عنـد  ، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد  ،قال المفسرون 
 : وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كمـا فـي قولـه              ،اإلطالق عليه 

وعلى فرض أنها لـم   ،)٥٣ :مريم( )ووهبنَا لَه ِمن رحمِتنَا َأخَاه هارون نَِبياً  (
يـدل   )١٠١: الـصافات ( )فبشرناه بغالم حِليمٍ  ( : فقوله ،غلب في طلب الولد   ت

 كما قـال  ،)١٤( إال الولد)رب هب ِلى ِمن الصالحين( :على أنه ما أراد بقوله 
كـذلك   ،)٨٤: الشعراء( )واجعْل ِلي ِلسان ِصدٍق ِفي اآلِخِرين     ( آية أخرى    في

 فـي ولد والذرية كما أخبرنا سـبحانه        ربه أن يمن عليه بال     ذكرياسأل سيدنا   
  رب هب ِلي ِمن لَـدنْك ذُريـةً          قاَل ربه زكَِريا دعا هناِلك(كتابه بقوله تعالى  

                                           
، عبـد الـرحمن بـن ناصـر          تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان       )(١١

  ٠ ٦٣٩سعدى، صـال
 ٣/١٣٨أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائرى، جـ (١٢)
ـ   (١٣) ـ      - ٩١٢الوجيز للواحدى، ص  - ٨/١٤٩ الكشف والبيان للثعلبـى، جـ

ـ  ـ    -٤/٢٢روح المعانى،ج  معـالم التنزيـل     -٥/٢٦٦ تفسير الخازن، جـ
  -١٥/٩٨ تفسير القرطبى، جـ- ٧/٤٦للبغوى، جـ

   .٤/٦٤٢فتح القدير للشوكانى، جـ) ١٤(
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 ٩٥  

ـ  )  ..٣٨:آل عمـران   ()طَيبةً ِإنَّك سِميع الـدعاءِ     وأمـا  : ال أبـو جعفـر    ق
: ، فمعناها )ب ِلي ِمن لَدنْك ذُريةً طَيبةً       رب ه   قاَل ربه زكَِريا دعا هناِلك(قوله

عند رؤية زكريا ما رأى عند مريم من رزق اهللا الذي رزقها،            : عند ذلك، أي  
وفضله الذي آتاها من غير تسبب أحد من اآلدميين في ذلك لهـا ومعاينتـه               

رض لرطبة التي ال تكون في حين رؤيته إياها عنـدها فـي األ             عندها الثمرة 
فرجا أن يرزقه اهللا منها الولد،      . طمع بالولد، مع كبر سنه، من المرأة العاقر       

مع الحال التي هما بها، كما رزق مريم على تخلِّيها من الناس ما رزقها من               
 ربـه  زكريا دعا ذلك عند ف ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف       

  ٠) ١٥ (مباركًا ولدا عندك من لي هب رب: فقال
ليس ذلك فحسب بل إن القرآن ليؤكد على أن طلب الولد والرغبة فيه مـن                

والَِّذين يقُولُون ربنَا هب     ( وصفهم في فقد قال اهللا تعالى      صفات عباد الرحمن  
 ،)٧٤:الفرقـان  ()لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإمامـاً         

هذه صفة للمؤمنين بأنهم يعنون بانتشار اإلسالم وتكثير أتباعه فيدعون اهللا           ف
 يخرج من أصـالبهم      وذلك بأن  ،أن يرزقهم أزواجا وذريات تقر بهم أعينهم      

وهذا هو الشعور الفطري     ، ويعبده وحده ال شريك له      اهللا وذرياتهم من يطيع  
.  في الدرب إلـى اهللا        شعور الرغبة في مضاعفة السالكين     :اإليماني العميق 

 فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانـة يـسأل           ،وفي أولهم الذرية واألزواج   
  )١٦(عنها الرجال

ـ  عباده   فيالتى أسكنها اهللا    تلك الفطرة وهذه الغريزة     إضافة إلى    -٤ ن ولتك
 القـرآن   فـي  جاءت النصوص    ،والتكاثرالولد والسعى للنسل     دافعاً إلى طلب  

طلب النـسل والولـد     مسلمين على النكاح والتكاثر و    والسنة ترغب وتحث ال   
    :من ذلك.. والذرية 

ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسآِئكُم هن ِلباس لَّكُـم وَأنْـتُم             (قوله تعالى   -
        فَتَاب كُمَأنْفُس تَخْتانُون كُنتُم َأنَّكُم اللَّه ِلمع نلَّه اسِلب      فَـاآلن نْكُمفَا ععو كُملَيع 

     لَكُم اللَّه ا كَتَبتَغُواْ مابو نوهاِشر(فقولـه تعـالى    ،)١٨٧ :البقرة( )ب  فَـاآلن
     لَكُم اللَّه ا كَتَبتَغُواْ مابو نوهاِشرفأتوا نساءكم واطلبوا وتنموا مـا قـدره         )ب 

 : أى : قـال صـاحب الكـشاف      ،ريةمن الولد والذ   لهنفي مباشرتكم   اهللا لكم   
 ال أى بالمباشـرة،  الولـد  مـن  اللـوح  في وأثبت لكم اللَّه قسم ما واطلبوا
 مـن  النكـاح  له اللَّه وضع ما البتغاء ولكن وحدها الشهوة لقضاء تباشروا

                                           
  ٠ ٦/٣٥٩جامع البيان،  الطبرى، جـ (١٥)
 تفسير القرآن العظيم، ابن كثيـر، جــ         -١١/٥٩التحرير والتنوير، جـ     (١٦)

  ٠ ٢٥٨١ /٥ في ظالل القرآن، جـ-٦/١٣٢
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 قولـه تعـالى     :قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبرى وغيـره       ) ١٧ (التناسل
)     اللَّه ا كَتَبتَغُواْ مابولكم  اهللا قدره ما في مباشرتكم إياهن     واطلبوا  : أى )لَكُم 

وبهذا قال جمهور المفسرين كما صرح بذلك اإلمـام         ) ١٨ (من الولد والنسل  
 ينبغي المباشر أن والمعنى :قال البيضاوى ) ١٩( أضواء البيان    فيالشنقيطى  

 قضاء ال النكاح وشرع. الشهوة خلق من الحكمة فإنه الولد غرضه يكون أن
  )٢٠(لوطرا

 :)r ( رسـوَل اللَّـهِ   قاَل:رضى اهللا عنه قالَأِبى هريرةَ   ما رواه مسلم عن     -
..  صدقة جارية أو علم ينتفع به        :دم انقطع عمله إال من ثالث     آإذا مات ابن    (

   )٢١ ()أو ولد صالح يدعو له
تزوجـوا الـودود    ( :)r(  قال رسول اهللا   :عن معقل بن يسار قال    ما جاء   - 

  )٢٢ ()ني مكاثر بكم األمم يوم القيامة الولود فإ
حجوا تستغنوا وسافروا   (:)r( قال رسول اهللا  : عن صفوان بن سليم قال     و -

  )٢٣ ()تصحوا وتناكحوا تكثروا فإنى مباٍه بكم األمم
 ِمـن  النِّكَـاحr(:)  ( قال رسـول اهللا      :عن عائشة رضى اهللا عنها قالت      و -

 الْـُأمم،  ِبكُـم  مكَاِثر فَِإنِّي وتَزوجوا، ِمنِّي، فَلَيس ِتيِبسنَّ يعمْل لَم فَمن سنَِّتي،
نمو ٍل ذَا كَانطَو ،نِْكحفَلْي نمو لَم ِجدِه يلَياِم،  فَعيِبالـص  فَـِإن  موالـص  لَـه 
اء٢٤()ِوج(  

                                           
  ٠ ١/٢٣٠الكشاف، جـ) (١٧

  ٠ ٣/٥٠٩ تفسير الطبرى، جـ- ١/١٢٦  تفسير البيضاوى، جـ(١٨)
  ٠ ١/٩٢أضواء البيان، جـ (١٩)
  ١/١٢٦ى، جـتفسير البيضاو )(٢٠
ـ          )(٢١  ح  ١٢٥٥ /٣صحيح مسلم، باب ما يلحق المسلم من الثواب بعد وفاته،ج

١٦٣١ 
ـ  )(٢٢  -٢٠٥٠ ح٢/٢٢٠ سنن أبى داوود، باب النهى عن تزويج من لم يلد، ج

 صححه األلبـانى فـي السلـسلة الـصحيحة،          - ٢٠/٦٣مسند أحمد، جـ    
 ٠ ٢٣٨٣ح ٥/٤٩٧جـ

ـ  (٢٣) ــ ــر، جـ ــن حجـ ــر، ابـ ــيص الحبيـ ــز  - ٣/١١٦ تلخـ كنـ
ضعفه األلبـانى فـي الـضعيفة، جــ           - ٤٣٣٠٤ح١٥/٨٣١العمال،جـ

  ٣٤٨٠ح ٧/٤٨٠
ـ          (٢٤)  - ١٨٤٦ ح١/٥٩٢سنن ابن ماجة، باب ماجاء في فـضل النكـاح، جـ

ـ    صححه األلبانى في صحيح سنن ابـن ماجـة،          -٢٩٩/ ٤مسند البزار ج
  ٢٣٨٣ ح٥/٤٧٩جـ
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: )r( قـال رسـول اهللا       :قـال أنه   )رضي اهللا عنه  ( عن أبي أيوب     وجاء -
  )٢٥ ( الْحياء والتَّعطُّر والسواك والنِّكَاح:ع من سنن المرسلينأرب«
ال يـدع    (: )r( قال رسـول اهللا      :ما جاء عن حفصة أم المؤمنين إذ قالت       -

  )٢٦ ()أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه
 عـونهم   ثالثة حـق علـى اهللا      :)r(عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا         و -

المجاهد في سبيل اهللا والمكاتب الذي يريد األداء والناكح الذي يريد العفـاف             
)٢٧(  
 يـا    :)r( قال قال لنا رسول اهللا        اهللا وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد      -

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومـن لـم يـستطع فعليـه               
  )٢٨( بالصوم فإنه له وجاء

دعا لـه بكثـرة     ) r( مالك رضى اهللا عنه أن النبى        ما جاء عن أنس بن     -
 جاءتْ ِبي ُأمي ُأم َأنٍَس ِإلَى رسوِل         رضى اهللا عنه    مالك يقول أنس     ...الولد  
فَقَالَتْ يا رسوَل اللَِّه هذَا ُأنَيس ابِني َأتَيتُك ِبِه يخْدمك فَادع اللَّه لَـهr (               (اللَِّه  
  )٢٩ ("كثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيتهاللهم أ: "فقال

  

                                           
ـ          )٢٥(  ح  ٣/٣٨٣سنن الترمذى، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه،جـ

ـ – ١٠٨٠ ــ ــد، ج ــسند أحم ــذى  ٣٨/٥٥٤ م ــنن الترم ــعيف س  ض
  ٠ ١/١٢٢لأللبانى،جـ

 كنـز العمــال،  - ٣٦٩ح ٢٣/٢١٠المعجـم الكبيـر للطبرانــى، جـــ     (٢٦)
 ضــعفه األلبــانى فــي السلــسلة الــضعيفة، - ٤٤٤٦٩ح١٦/٢٨١جـــ
  ٠  ٦٠٦٩ ح ١٣/١٧٣جـ

ـ  سنن الترمذى، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب          (٢٧)  ، ٤/١٨٤، ج
 - ٤٩٩٥ ح ٥/٤٧ سنن النسائى الكبرى، باب المكاتب، جــ    - ١٦٥٥ح  

/ ٢صحبح الترغيب والترهيب، باب الترغيب في الرباط في سبيل اهللا، جــ        
  ٠ ١٣٠٨ح ٥١

 استَطَاع ِمنْكُم   يا معشر الشباب من   ): r( صحيح البخارى، باب قول النبى        )(٢٨
 جوتَزةَ فَلْياءـ الْب  صحيح مسلم، باب استحباب النكاح،      - ٥٠٦٦ ح ٧/٣، ج

  ١٤٠٠ح٢/١٠١٨جـ
،  الْعمِر وِبكَثْرِة ماِلـه ِل ِلخَاِدِمِه ِبطُو):r(باب دعوِة النَِّبي   صحيح البخارى،   ) (٢٩
  ٠ ٦٣٤٤  ح٨/٧٥جـ ِ
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  ٠ ذم القرآن والسنة للكثرة اهلزيلة الضعيفة

 التكـاثر   فـي  المـسلمين مما سبق يتبين لنا أن اإلسـالم يرغـب          
ويحثهم على الزواج  كسبيل شرعى لهذا المقصد، وعلى اختيـار            ،والتناسل

وام العشرة و كثرة النـسل والذريـة        المرأة الودود الولود التى يرجى منها د      
....  

 وأى نـسل    ؟أى نسل يريده اإلسالم   : الذى البد منه هنا هو    ولكن السؤال    **
يغب فيه النبى    ر)r(والـسعى إليـه    طلبه وأى نسل يدعونا اإلسالم إلى       ،؟  

   ؟واإلكثار منه
 هـو   ، والذى يريده اإلسـالم    ،)r(الشك أن النسل الذى يرغب فيه النبى        * 

 الذى يستطيع تحقيق ما أمر اهللا به من عمارة األرض وحفـظ الـدين               النسل
النـسل  .. يوم القيامة ويباهى به األمـم  ) r(النسل الذى يفخر به النبى  ... 

ويقـود  .. يبنـى ويعمـر     الذى  .. الصالح الطيب القوى الفتى الذكى العالم       
 كرامتهـا  ويصون   ،ويقيم شريعتها  ،يعلى رايتها ف .. بأمتهويرتقى  .. ويسود  

  ..  دائماً فوق الجميع هايديجعل و.. 
ولـيس النـسل     ، ويحث أبناءه على طلبه    ،هذا هو النسل الذى يريده اإلسالم     

ويعيش .. ويحيا عالة على األمم     ..  الذى يتسول لمعيشته     ،الجاهل المتخلف 
  . على عطايا ومنح الشعوب األخرى

المطلوب نسل على قـوة     وإنما  ..  الكثرة إذن مطلوبة على إطالقها       تفليس* 
 ، الـدنيا فـي  وحياة هانئـة  ،تؤهله لعيش كريمبدنية وعقلية وفكرية ودينية   
 ، وأداء ما كلفه اهللا به مـن إقامـة شـرعة           ،وقدرة على مواجهة التحديات   

  .. اآلخرة  فيبه ) r( حتى يكون أهالً لمباهاة النبى ،وإعالء دينه
ى ال تقوى على أداء ما كلفها اهللا         الت ،لجاهلةلكة ا هامت أما الكثرة الضعيفة ال   

 بل ال تقوى على توفير سبل العيش الكريم         ،به من إقامة شرعه وإعالء دينه     
 وال يمكن أن يباهى بهـا النبـى       .. فليست أبداً هى الهدف      ،لنفسها وألمتها 

)r(،    ولقد ذم النبى      ، بل هى منبوذة مكروهة)r (     الكثرة التى ال فائدة فيها
تداعى علـيكم األمـم     تيوشك أن   ( :)r(ة الغير مؤثرة فقال     الكثرة الضعيف .. 

و من قلة نحن يؤمئذ يـا رسـول          أ :قالوا.. عتها  صكما تتداعى األكلة على ق    
 اهللا  عنزنولي.. اء السيل   ثاء كغ ثولكنكم غ ..  بل أنتم حينئذ كثير      :قال.. ؟  اهللا
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 ٩٩  

 ومـا   :قـالوا ..  قلوبكن الوهن    في ليقذفننكم و مقلوب أعدائكم المهابة    من  
  )٣٠ () حب الدنيا وكراهية الموت: قالوا؟الوهن يا رسول اهللا

.. وإنما األمر أمر كيـف ونـوع         ،أمر كثرة والسالم   -إذن  - فليس األمر * 
   :يلة الضعيفة ال خير فيها أبداً وال تغنى شيئاً وقد قال الشاعرزفالكثرة اله

  )٣١ (على كثير ولكن ال أرى أحداً     حين أفتحها يفتح عينأل ىإن
 وبين أن قلة خيرة حـسنة       ، كتابه الكثرة التى ال خير فيها      فيوقد ذم اهللا    * 

قُْل ال يستَِوي الْخَِبيثُ والطَّيب ولَـو        (:خير من كثرة خبيثة سيئة فقال تعالى      
                 ـونتُفِْلح لَّكُـمـاِب لَعـا ُأوِلـي الَْألْبي ةُ الْخَِبيـِث فَـاتَّقُوا اللَّـهكَثْر كبجَأع (

 اللَّـه  عند بعيد والطيب الخبيث بين لبون ا : قال الزمخشرى  ،)١٠٠:المائدة(
 لكثرتـه  تؤثروه حتى الخبيث بكثرة تعجبوا فال عندكم، قريبا كان وإن تعالى
 يـوازى  ال الفـضل،  مـن  الكثـرة  في تتوهمونه ما فإن الطيب، القليل على

ـ  حـالل  في عام وهو الطيب، وفوات الخبيث، في النقصان  وحرامـه،  الالم
 ورديهـم  النـاس  وجيد وفاسدها، المذاهب وصحيح وطالحه، العمل وصالح
وقـال أبـو     ): ٣٢(كثر وإن الخبيث على قل، وإن الطيب، وآثروا اللَّه فَاتَّقُوا

 مـن  الـرديء  بـين  تعـالى  اهللا عنـد  المساواة نفي في عام حكم :السعود
 منها كل جيد في لترغيبا به قَصد جيدها وبين واألموال واألعمال األشخاص
ألن :وعلل الشوكانى ذلك التوجيـه القرآنـى فقـال        ) ٣٣(رديئها عن والتحذير

 ويمحـقُ  فَاِئدتَـه،  يبِطُل الشَّيِء خُبثَ ِلَأن الْعدِم، حكِْم ِفي الْخَِبيِث مع الْكَثْرةَ
،كَتَهرب بذْهيِتِه ونْفَعحانه أن النـصر والتفـوق      ، كذلك أكد لنـا سـب      )٣٤ (ِبم

 كَم ِمن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيـرةً       (:  فقال سبحانه  ،والتميز ليس بكثرة العدد   
   ٠) ٢٤٩من اآلية: البقرة)(..بإذن اهللا 

فاإلكثار من النسل يكون مطلوباً وإيجابياً متـى تـوافرت لهـذا            ..  وعليه   -
وكرامـة   ،وحسن العيش  ،نمو السليم وال ،النسل ظروف النشأة القوية الفتية    

 إلى جانب ما    ،والعناية والرعاية  من التعليم     وافر  والحصول على حظ   ،الحياة
 بما يؤهله   ،والدواء والعالج والملبس  المأكل والمشرب والمسكن    يحتاجه من   

  ٠ بدال من أن يكون عبئا عليها ، مفيداً ألمته،ألن يكون إضافة لمجتمعه
                                           

ـ          (٣٠)   ٤٢٩٧ ح٤/١١١سنن أبى داوود، باب في تداعى األمم على اإلسالم، ج
 ٠ ١٤/٢٣٢ مسند أحمد،جـ -

ـ    )(٣١  بهاء الدين محمد بـن   الكشكول،- ٢/١٥٢ العقد الفريد، ابن عبد ربه،ج
  ٠ ٢/٤٩، جـحسين العاملي

 ٠ ١/٦٨٢تفسير الكشاف، جـ (٣٢)
  ٠ ٣/٨٣تفسير أبى السعود، جـ (٣٣)
 ٠ ٢/٩٢فتح القدير، جـ (٣٤)
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 ١٠٠  

 ، وأوطـانهم  أمانة فـي أيـدي آبـائهم      نظور اإلسالمي    الم فيألوالد   إن ا  - 
 تـربيتهم  و ذلك بحسن ، واجب على الجميع هذه األمانة حق رعايتها ورعاية

ما هم في حاجة إليـه مـن        كل   لهم   مدينيا وجسميا وعلميا وخلقيا، وبأن يقد     
 ... الدنيا واآلخـرة     في حتى يؤهلوا للنجاح والفالح        ،عناية مادية ومعنوية  

: سـورة التحـريم   ( )يا َأيها الَِّذين َآمنُوا قُوا َأنْفُسكُم وَأهِليكُم نَارا       (: ىقال تعال 
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَخُونُوا اللَّـه والرسـوَل وتَخُونُـوا            (، وقال تعالى    .)٦

  ونلَمتَع َأنْتُمو انَاِتكُمْأ(: وقال سبحانه  ،)٣٧:األنفال(} َأملَاِة     وِبالـص لَـكَأه رم
  .)١٣٢: طه( )واصطَِبر علَيها

).. ٣٥ ()كلكم راع وكلكم مسؤول عـن رعيتـه       (: وفي الحديث الصحيح   -
فمتى توافرت السبل لحفظ هذه األمانة وحسن رعايتها وتوفير أسباب العيش           

 أمـا إذا كانـت      ، فال بأس حينئذ من كثرة اإلنجاب وزيادة النسل        ،الكريم لها 
كان اإلكثار من    ،الظروف االجتماعية واالقتصادية ال تساعد على تحقيق ذلك       

  .   بالمرةالنسل غير مطلوب
وإنما هـو وسـيلة      ،ليس مطلوباً لذاته   - البدء في كما ذكرت    - أن النسل * 

اإلكثـار   ومن ثم فإن     ،لعمارة األرض ورقى األمم ونشر الحق وإقامة الشرع       
 وال يحقق هذه األهداف هو قطعـا غيـر          ،كال يؤدى إلى ذل   الذى  من النسل   

فما بالك إذا كان اإلكثار من النسل يؤثر سـلباً علـي هـذه               .. مرغوب فيه   
  !!؟ ويؤخر خطواتها، ويضر بها،المقاصد

 اقتـصادية واجتماعيـة     -فإنه متى كانت الظـروف المحيطـة        ومن ثم   * 
 وال  .. ال تساعد على نشأة النـسل النـشأة المرجـوة            -وسياسية وغيرها   

س مـن   بـأ تساعد على وجود النسل المحقق لألهداف والمقاصد فحينئـذ ال           
ولـيس التحديـد ألن التحديـد حـرام          ، عملية التناسل واإلنجاب   فيالتنظيم  
  .  مثل هذه الظروف فهو جائز وال بأس بهفي أما التنظيم ،باإلجماع

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ٠ ٢٤٠٩ ح٣/١٢٠ صحيح البخارى، باب العبد راع في مال سيده، جـ (٣٥)
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  ٠حكم تنظيم النسل وأدلته من القرآن والسنة 

والحـق أن   ..  معدالت التنميـة     فيال شك أن بالدنا تعانى نقصاً وتراجعاً        * 
  عديـدة  تراكمات من السياسات االقتصادية الخاطئة خالل عقـود       لنتيجة  ذلك  

 و أفقدتنا القـدرة مواجهـة       ،مضت أدت إلى هذه الحالة االقتصادية المتردية      
 وتـوفير   ،لبطـون  ولم يعد بوسعنا احتواء ما تقذف بـه ا         ،الزيادة السكانية 

األدوات والوسائل واإلمكانات التى تجعل ذلك النسل أداة مـن أدوات البنـاء             
  ٠ سبيلها في بدال من كونه مشكلة وعقبة ،والتنمية

ن اآلبـاء   إذا مـا أحـس    ..  زيادة النسل مشكلة    كان من الممكن أال تكون       *
ل االقتصادى   التخطيط والعم   العقود الماضية واآلنية   فيواألجداد وأولو األمر    
 اليابان التى ال تزيد مـساحتها عـن         في كما هو الحال     ،المدروس والمخلص 

ومع ذلك فهـى     ،سكان مصر عدد  سكانها ضعف   عدد  و ، مساحة مصر  ١/٣
 العالم رغم افتقارها إلى معظم الموارد الخام الالزمـة          فيثانى أقوى اقتصاد    

لخام إضافة إلى الموقع    بينما تمتلك مصر العديد من المواد ا       ،قريباًتللصناعة  
  ألخ .. .. والبترولالجغرافى والسياحة وقناة السويس

اسـتغالل   عقود مضت    في  المسئولون  كان من الممكن إذا ما أحسن      :أقول*
 بجد وإخالص أال تصبح عنـدنا  واوعمل ، من موارد وإمكانات  به ما متعنا اهللا  

  ..  ةهذه المشكلأصبحت عندنا ف لكن ذلك لم يحدث ،مشكلة سكانية
 ولنتحدث عما ينبغى فعلـه      ،ولنترك الحديث عما كان ينبغى فعله فيما مضى       

 الحاضر والمستقبل  من وسائل و تدابير وسياسات لمواجهة هذه الزيادة            في
  .ومن بين هذه الوسائل تنظيم النسل .. 
من تنظيم النسل واإلنجاب     -طالما وجدت هذه المشكلة      -اإلسالم ال يمانع    ف

  ٠  للمشكلة سائل الحلكوسيلة من و
 مثـل هـذه     في ال سيما    - فبنظرة موضوعية ومتأنية نجد أن تنظيم النسل        

   :وأدلة جوازه كثيرة منها..  أمر يجيزه اإلسالم-الظروف 
والْواِلداتُ يرِضعن َأوالدهن حولَيِن كَـاِملَيِن ِلمـن َأراد َأن        (: تعالى ولهق - ١

عةَ وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتُهن ِبالْمعروِف ال تُكَلَّفُ نَفْـس           يِتم الرضا 
هذا إرشـاد مـن اهللا تعـالى         : قال ابن كثير   ،)٢٣٣:البقرة) (…ِإلَّا وسعها   

فاآليـة   ،)٣٦ (أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة، وهي سـنتان       : للوالدات
  الكاملـة   فل الرضيع حق الرضاعة الطبيعيـة     أن للط  -  إذن - الكريمة تقرر 

 -وذلك لتتاح للطفل فرصة النشأة السليمة بدنياً ونفسياً         -مدة عامين كاملين    
 ،فإذا أضفنا إلى هذين العامين مدة الحمل وهى من ستة إلى تـسعة أشـهر              

                                           
 ٠ ١/٦٣٣رآن العظيم، ابن كثير، جـتفسير الق (٣٦)
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ن هى ثالثـون أو     أن المدة المثلى في نظر اإلسالم بين كل ولدي        يتبين لنا أن    
والتزام األم بـذلك التوجيـه      ..  عمال بالتوجيه القرآنى   ،ون شهرا ثالثة وثالث 

  ٠القرآنى هو عين التنظيم 
 قـال   : ما رواه أبوداود وابن حبان عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت            -٢

ن الَ تَقْتُلُوا َأوالَدكُم ِسرا فَِإن الْغَيَل يدِرك الْفَاِرس فَيدعِثره عr( :)         ( رسول اهللا 
 يجـامع  َأن :وقيل) ٣٨(وهى مرضع    الْمرَأةُ تحمل َأن :لْغَيُل، وا )٣٧( )فَرِسِه
 هذا الحديث عن إتيـان      في) r( فينهى النبى    ،)٣٩(رضعت وِهي الْمرَأة الرجل

 ألن ذلـك يـؤثر   ، أو عن حمل النساء المرضعات،الرجل امرأته وهى ترضع   
ى إذا كبر وركب الخيـل أدركـه         حت ،على لبن الرضيع سلباَ فيضعفه ويوهنه     

 إن :)r( قـول  ي : قال اإلمام الخطابى   ، عن ظهورها  وسقط فزال ضعفذلك ال 
 اللـبن  بـذلك  اغتذى إذا الولد ونهك لبنها فسد فحملت جومعت إذا المرضع

 فـزال  الغيل ضعف أدركه فركضها الخيل فركب رجالً صار فإذا ضاوياً فيبقى
 ،)٤٠ (به يشعر وال يرى ال سر أنه إالّ له كالقتل ذلك فكان متونها عن وسقط

 جوِمعـتْ  ِإذَا الْمـرَأةَ  َأن وتَوِضـيحه  :وقال الهروى مبينا علة ذلك النهـى        
 وَأفْـسد  بدِنـهِ  ِفـي  َأثَِرِه سوء بِقي الطِّفُْل ِبِه اغْتَذَى وِإذَا ِلبنُها فَسد وحملَتْ
هاجفَِإذَا ِمز ارلًا صجر ِكبرو سا الْفَرهكْضا فَرمبر  كَـهرفُ  َأدـعـلِ  ضالْغَي 
 حاَل الِْإرضاِع عِن) r( النَِّبي فَنَهى ،كَالْقَتِْل ذَِلك وكَان فَرِسِه متِْن ِمن فَيسقُطُ
 ؛ الِْإرضـاعِ  حـالِ  ِفي تُجاِمعوا لَا َأي ِللرجاِل النَّهي يكُون َأن ويحتَمُل الْحمِل،

  )*) (٤١( َأولَادكُم، الْحمِل حاِل ِفي الِْإرضاع فَيهِلك ِنساُؤكُم تَحبَل كَيلَا

                                           
 ـ صـحيح ابـن    ٣٣٨٣ ح ١٠/٣٨٣ سنن أبى داوود، باب في الغيـل،ج  (٣٧)

ـ            – ٥٩٨٤ ح١٣/٣٢٢حبان، باب ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سراً، ج
  ٧٣٨ ح٢/١٢٣٢حسنه األلبانى في صحيح الجامع الصغير وزيادته، جـ

ـ     (٣٨) تمهيد لما في الموطأ من      ال - ١٠٧/  ٦ شرح السيوطى لسنن النسائى، ج
ـ       المنتقى شرح الموطـأ     – ١٣/٩٣المعانى واألسانيد، أبو عمر القرطبى، ج

 ٦/٢٣٦ نيل األوطار للشوكانى، جـ- ٤/١٥٦لإلمام الباجى، جـ
ـ       (٣٩)  سبل السالم للصنعانى،    – ١/٦١٠حاشية السندى على سنن ابن ماجة، ج

ـ    – ٢/٢١٣جـ لسيوطى لسنن   شرح ا  - ٦/٢٣٦ نيل األوطار للشوكانى، ج
 ١٠٧/  ٦النسائى، جـ

 ٠ ٤/٢٢٥شرح سنن أبى داود، جـ (٤٠)
 ٠ ٥/٢٠٩٥ ـ الهروى،، جـالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (٤١)

ومن الجدير بالذكر أن النهى عن الغيل الوارد في الحديث إنما هو للتنزيـه،              ) *(
ه يسيراً  وجد ضرر ) r(ذلك ألنه لم ينه عن الغيل  نهى تحريم، و       ) r(فالنبى  

قياسا بما قد يصيب الرجال من أذى بسبب صبرهم عن الجماع طوال مـدة              
نظر إلى األمم القوية في عصره فوجدها تـصنع هـذا          ) r(الرضاع، أو ألنه  

 = هذا مع خشيته العنت علـى      - مطرد    غير  فالضرر –الصنيع وال يضرهم    
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أن القرآنية السابقة وهذا الحديث النبـوى الـشريف يتبـين لنـا             من اآلية   و
 قدرها ثالثون    ضرورة وجود فترة    بأن حث على   ،التناسلاإلسالم نظم عملية    

 تلـك   في وحثه على عدم الحمل      ، ثالثة وثالثون شهرا بين كل حمل وآخر       أو
    ٠الفترة تحاشيا لما قد يكتنف ذلك من ضرر على الجنين 

                                                                                             
 تصل  النساء طوال مدة الرضاع التى قد     األزواج لو جزم بالنهي عن وطء       =

، ال سيما من له زوجة واحـدة         حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة       إلى
 وفَـاِرس  الـروم  َأن ذكـرت  حتَّى الغيلة عن أنهى َأن هممت قد(): r(فقال

 وطْء وِهي الِْغيلَِة، جواِز بابصحيح مسلم،   ( )َأولَادهم يضر فَلَا ذَِلك يصنعون
ـ الْعزِل وكَراهِة الْمرِضِع، لما رأى : قال ابن الجوزى ) ١٤٤٢ ح٢/١٠٦٦، ج

 بصبره الرجل آذَى ربما - أى الجماع طوال هذه المدة       –النبى أن ترك ذلك     
 المـشكل  كشف (والروم فَارس ِبذكر وعلل الحِديث ِبهذَا أجازه الرضاع مدة
ـ   الصحيحين حديث من ي شرحه  ، قال الزرقانى ف   )٤/٤٨٨، ابن الجوزى، ج

 ِفيـهِ :  معلقا على هذا الحـديث     ِعياض قَاَل: )٣/٣٧٦جـ(على مؤطأ مالك    
ازوِإذْ الغيلج لَم نْهي نْهوهو - أى نهى تحريم     – ع  ْأيوِر رهمالْج ِإنو رَأض 

 ِإنَّه اللَّبِن ذَِلك ِفي ولُونيقُ والَْأِطباء يغَيره، وقَد اللَّبن يكِْثر الْماء ِلَأن ،ِبالْقَِليِل
اءد برالْعتَتَِّقيِه، و ِلَأنَّهو قَد كُوني نْهٌل عملَا حفُ ورعي ِجعرـاعِ  ِإلَى فَيضِإر 

 َأِبـي  بـنِ  سـعدِ  حِديِث ِمن َأيضا الْجواز وُأِخذَ مضرِتِه، علَى الْمتَِّفِق الْحاِمِل
يا رسـول اهللا أنـى      :  فقال )r(أن رجالً جاء إلى النبى      : مسِلٍم ِعنْد ٍصوقَّا

أشـفق علـى   :  فقال الرجـل ؟لم تفعل ذلك : )r(فقال .. أعزل عن أمرأتى   
 لـضر فـارس     - الغيـل  أى   - ضـاراً     ذلـك  لو كان : )r(فقال  .. ولدها  
ـ      ()والروم  وقَـالَ  ،)١٤٤٣ح٢/١٠٦٧صحيح مسلم، باب جواز الغيلة، جـ

الْبلَّ: اِجيا الِْغيلَةَ لَعِإنَّم رفَِلذَا النَّاِدِر ِفي تَض لَم نْها ينْهشَقَِّة ِبالنَّاِس ِرفْقًا عِللْم 
ـ      (  واِحدةٌ زوجةٌ لَه من علَى ، )٣/٣٧٦شرح الزرقانى على مؤطأ مالك، جـ

 ر النبـى   أخب: حديث النهى وهذا الحديث   في بيان الصلة بين     : وقال ابن القيم  
)r (ِن أحد ِفيياِنبِليد ِفي يفعل الغيل َأن الْجا مثل الْويـصرع  مـن  يفعـل  م 

 ولكنـه  ،َأذَى نـوع  يوجب وذَِلك ،ويصرعه يدعثره كََأنَّه فرسه عن الْفَاِرس
سلَد بقتل لَيوإهالك للْو ِإن لَهو تَّـب  قد كَانتَرـهِ  يلَيللطفـل  َأذَى نـوع  ع، 
 لَـا  يقـل  ولم ذَِلك أحدكُم يفعل عالم قَاَل بل ،عنه ينْه ولم تَركه ِإلَى دهمفََأرشَ

 لذريعة سدا النهى على عزم ثم عنه بالنهى واِحد لفظ عنه يِجيء فَلم تفعلوه
 الَِّتـي  الْمفْـسدة  يقَاوم لَا الذريعة هِذه سد َأن فَرأى الرِضيع ينَال الَِّذي الَْأذَى
 الـشَّباب  مـن  ِسيما ولَا الرضاع مدة النِّساء وطْء عن الِْإمساك على بتترت

 الْمـصلحة  هـِذه  َأن فَرأى ِنساِئِهم مواقعه ِإلَّا يكرها لَا الَِّتي الشَّهوة وأرباب
 الْـُأمم  اكثر من هما اللَّتَيِن األمتين ورأى فَنظر الذريعة سد مفْسدة من أرجح

 عنـه  النهى عن فَأمسك وشدتهم قوتهم مع يتقونه ولَا يفْعلُونَه بْأسا وأشدها
 ِبمـراد  اعلَم واهللا منْسوخ ولَا ِمنْهما نَاسخ ولَا الْحِديثين بين ِإذا تعارض فَلَا

  ٠) ٢/٢٧١مفتاح دار السعادة، جـ(رسوله
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 وجـواز اسـتخدام الوسـائل       ،من األدلة أيضاً على جواز تنظيم النسل       - ٢
هو استخدام الصحابة لوسيلة من وسائل التنظيم وهـى         .. المؤدية إلى ذلك    

وذلك  )٤٢(منعاً للحمل الفرج  خارج  منيه  العزل هو أن يقذف الرجل      و.. العزل  
 ، ذلك هو العـزل    ،)٤٣ (الْفَرِج خَاِرج وَأنْزَل نَزع الِْإنْزاَل قَارب فَِإذَا يجاِمعبأن  
عن جـابر    ف ،لما أخبر عنه  ) r( وأقرهم عليه رسول اهللا      ، الصحابة ه فعل وقد

والقرآن ينـزل فبلـغ     ) r(عهد رسول اهللا    كنا نعزل على    ( :بن عبد اهللا قال   ا
 لَهـمr ( ( تَقِْريـره  فَدلَّ : قال الصنعانى،)٤٤()فلم ينهنا ) r(ذلك رسول اهللا    

 جـواز  على الحِديث ِبهذَا استدلَّ : وقال البدر العينى وغيره    ،)٤٥ (جواِزِه علَى
 ِلـي  ِإن: فَقَـالَ  ،)r( اِهللا رسـولَ  َأتَى رجلًا َأن  أيضاً جاِبٍر عنو) ٤٦ (الْعزل

 تَحِمـَل،  َأن َأكْـره  وَأنَا علَيها، َأطُوفُ وَأنَا ،)٤٧(وساِنيتُنَا خَاِدمنَا ِهي جاِريةً،
 وفى صحيح البخارى جاء عن جـابر        ،)٤٨...(ِشْئتَ ِإن عنْها اعِزْل: )r(فَقَاَل

 قـال ابـن     ،)٤٩ (ينِْزُل والْقُرآن) r( ِبيالنَّ عهِد علَى نَعِزُل كُنَّا :كذلك قوله 
 ،)٥٠ (علَيـهِ  نُقَـر  لَم حراما كَان ولَو التَّشِْريِع زمِن ِفي علْنَاهيعني فَ : حجر

 ولمـا   ،فأنت ترى أن العزل تجنباً للحمل قد فعله الصحابة رضوان اهللا عليهم           
 كمـا يقـول ابـن       – لْعلمـاء ا اتّفق من ثم َ   ،بلغ ذلك رسول اهللا أقرهم عليه     

  ٠) ٥١(.ِإثْم غير من الْعزل جواز على -الجوزى وغيره 
 ،فإذا كان الصحابة قد مارسوا العزل كوسيلة لتجنب الحمل ألسـباب رأوهـا            

فال مانع إذن من استخدام      ،ِإثْم غير من الْعزل هجوازوالعلماء قد اتفقوا على     
إذا وجدت األسباب الحاملة على      ،مل وسيلة عصرية لتجنب الح    يةالعزل أو أ  

   ٠تجنبه

                                           
   ٢٠/١٩٤عمدة القارى، جـ (٤٢)
ـ    عون المعبود شرح   (٤٣) ـ شرح السيوطى علـى     ٦/١٥٠ سنن أبى داوود، ج

 ٠ ٤/٤٤٩صحيح مسلم، جـ
ـ    ) (٤٤  صحيح مسلم، حكم    - ٤٨٠٨ح٥/١٩٩٨صحيح البخارى، باب العزل، ج

  ٠ ٢٦١٠ ح ٢/١٠٦١العزل، جـ
 ٠ ٢/٢١٥سبل السالم، الصنعانى، جـ (٤٥)
 ٠ ٢/٢١٥ سبل السالم، جـ– ٢٠/١٩٥عمدة القارى، جـ (٤٦)
ـ مسلم صحيح على النووي شرح: انظر. .أى التى تسقى لنا      )(٤٧  ١٠/١٣، جـ

٠  
 ٠ ١٤٣٩ح٢/١٠٦٤صحيح مسلم، باب حكم العزل،جـ )(٤٨

 ٥٢٠٧ ح٧/٣٣صحيح البخارى، باب العزل، جـ (٤٩)
 ٠ ٩/٣٠٦فتح البارى، جـ )(٥٠

ـ        (٥١)  مرقـاة  - ٤/٤٨٩كشف المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزى، ج
  ٠ ٢٠٩٠/ ٥هروى، جـ، اإلمام الالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح
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أخـرى يتبـين     أحاديث   أيضا جملة من األدلة أيضاً على جواز التنظيم        - ٣
  النـسل  جـواز تنظـيم   للناظر فيها بروية وفهم أنها تحمل بين طياتها أدلة          

   :من ذلك..  اإلسالم إليه وإرشاد
 عليها  واضربوهم مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين      ( :)r(قوله   -

 فيقال المناوى   ،  )٥٢( ) المضاجع فيوفرقوا بينهم   .. وهم أبناء عشر سنين     
 إذا فيهـا  ينامون التي مضاجعهم في أوالدكم بين فرقوا أي ،في فيض القدير  

 عـشر  إلى بلغوا إذا ألنهم وذلك   ،)٥٣ (الشهوة غوائل من حذرا عشرا بلغوا
 ِمـن  ابنَـينِ  تَمِكين ِحينَِئٍذ يجوز افَلَ،  )٥٤ (البلوغ حد أدنى من يقربون سنين

 ففى هذا الحديث إذن أمـر نبـوى صـريح           ،)٥٥ (واِحٍد مضجٍع ِفي اِلاجِتماِع
وذلـك التفريـق     ، المضاجع وهم أبناء عشر سنين     فيبالتفريق بين األوالد    

 ظل كثـرة األوالد مـع ظـروف         في الحديث ال يمكن تحقيقه      فيالمأمور به   
 وذلك يستلزم أن يكون التناسـل       ، ومساكن تضيق بساكنيها   ،انقةاقتصادية خ 

  ٠واإلنجاب متناسبا مع اإلمكانات حتى يمكن تنفيذ التوجيه النبوى العظيم 
المـؤمن القـوى خيـر وأحـب إلـى اهللا مـن المـؤمن               (: )r(قوله    -

وهذه القوة ال تحقـق     .. والمراد هنا القوة البدنية والمعنوية      ،  )٥٦()الضعيف
 ال تـوفر  ،صعبة وقاسية كثرة اإلنجاب وظروف اقتصادية واجتماعية       ظل   في

   .أسباب هذه القوة 
 :آراء الفقهـاء قـديماً وحـديثاً      أيـضاً   من األدلة على جواز التنظيم       ــ   ٤

 كتب الفقه يرى أن جملة من فقهاء المذاهب أجازوا مسألة تنظيم            فيفالقارئ  
  ..  عثة على ذلك النسل ال سيما إذا وجدت العلل والدوافع البا

يرى اإلمام الغزالى أن منع الولـد   ف،أبو حامد الغزالىفمن فقهاء الشافعية    * 
 النهي إنما يكـون بـنص أو قيـاس          وعلل ذلك بأن  .. مباح وال كراهية فيه     

منصوص، وال نص في الموضوع وال أصل يقاس عليه بل عندنا في اإلباحة             
ك المخالطـة الجنـسية بعـد       أصل يقاس عليه وهو ترك الزواج أصلًا أو تر        

الزواج، أو ترك التلقيح بعد المخالطة، فإن كل ذلك مبـاح ولـيس فيـه إال                
وذكـر   ...)مخالفة األفضل فليكن منع الحمل بالعزل أو مـا يـشبهه مباحـا            

   :من البواعث على منع الحمل منهاخمسة  األحياء فيالغزالى 
  . استبقاء جمال المرأة ونضرتها-

                                           
 - ٤١٨ ح   ٢/٨٨ سنن أبى داوود، باب متى يـؤمر الغـالم بالـصالة، ج            (٥٢) 

 ٠ ٥٠٩صحيح سنن أبى داوود لأللبانى، ح
 ٠ ٥/٥٢١فيض القدير، جـ (٥٣)
  ٠ ٢/٤١٦شح سنن أبى داوود، للبدر العينى، جـ (٥٤)
 ٠ ٢/٥١٢، الهروى، جـالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (٥٥)
  ٢٦٦٤ ح٤/٢٠٥٢سلم، باب في األمر بالقوة وترك العجز، جـصحيح م) (٥٦
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الحرج بسبب كثرة األوالد واالحتراز مـن الحاجـة إلـى           الخوف من كثرة    -
  )٥٧( التعب في الكسب ودخول مداخل السوء

 فقهاء الـشافعية    عنونقل   ،فإذا وجدت هذه العلل فال مانع من تنظيم النسل        
 أما ما يبطىء الحمل مـدة وال        ،أنه يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله       

وصـرح  ، )٥٨(ة ولـده لـم يكـره       يقطعه فال يحرم، بل إن كان لعذر كتربي       
 بأن استعمال ما يمنع الحمـل       :نقال عن الزركشى   -  من الشافعية  - الرملى  

  )٥٩( قبل إنزال المنى حالة الجماع مثال ال مانع منه
 قـال   ،متى أذنت فيـه الزوجـة      مباح   تنظيم النسل يرى األحناف أن    كذلك  * 

 ال بإذنهـا  وال يعـزل عـن زوجتـه إ        :صاحب الهداية وغيره من األحناف      
 حاشـية رد    فينقل ابن عابدين    و،  )٦٠(  ألن تحصيل الولد من حقها     ورضاها

 الفقه الحنفى عن صاحب البحـر أنـه يجـوز           فيالمحتار على الدر المختار     
للمرأة أن تسد فم الرحم منعا من وصول ماء الرجل إليه ألجل منع الحمـل،               

  .)٦١( واشترط صاحب البحر لذلك إذن زوجها
 تفـسيره الجـامع     فـي يقول  ف - من فقهاء المالكية     -القرطبى  اإلمام  أما  * 

لنطفة ليست بشيء يقينا، وال يتعلق بهـا        ا :مبينا جواز العزل  ألحكام القرآن   
حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت فـي صـلب          

   )٦٢(الرجل
 ، وابن القـيم   ،ة ابن تيمي  :ن رجحوا جواز العزل   الفقهاء الحنابلة الذي  ومن  * 

وأما العـزل   ( :)مختصر الفتاوى (أما اإلمام ابن تيمية فقد جاء عنه في كتاب          
وأمـا  ،  )٦٣( )فقد حرمه طائفة لكن األئمة األربعة على جوازه بإذن المـرأة          

الرأي القائل بإباحـة العـزل،   زاد المعاد اإلمام ابن القيم، فقد رجح في كتابه        
فهـذه األحاديـث    : (لمصرحة بجوازه فقال  فبعد أن ذكر طائفة من األحاديث ا      

  ) ٦٤()صريحة في جواز العزل

                                           
  ٠ ٥٢/ ٢ إحياء علوم الدين، جـ )٥٧(

ـ      (٥٨) نهاية المحتاج إلى شـرح      - ٨/٢٤١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج
 حاشـية الجمـل،     – ٧/١٣٦، جـــ     شـمس الـدين الرملـي      ،  المنهاج

  ٠ ٤/٤٧ حاشية البيجرمى، جـ– ٤/٤٤٧جـ
  ٠ ٨/٤٤٣، جـ شمس الدين الرملي، إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج (٥٩) 
ـ  (٦٠) ـ      – ٤/٣٧٢الهداية، ج  اإلختيـار   – ٨/٢٢٢ البحر الرائق البن نجيم، جـ

ـ    المبسوط  – ١٠/٣٨ العناية شرح الهداية، ج      – ٤/١٦٣لتعليل المختار، ج
   ٢/٥٤٢ مجمع األنهر للشيخ زاده، جـ – ١١/١٦٩للسرخسى، جـ

 ٠ ٣/١٧٦ ـ ابن عابدين  ج،الدر المختار حاشية رد المحتار على )(٦١
  ٠ ١٢/٨ الجامع ألحكام القرآن، الفرطبى، جــ )(٦٢
  ٠ ١/٤٢٦مختصر الفتاوى البن تيمية، جـ )(٦٣

 ٠ ١٣٠ /٥ـج  زاد المعاد،(٦٤) 
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أنه  كتابه نيل األوطار عن ابن عبد البر         فينقل   فقد    وأما اإلمام الشوكاني  * 
ال خالف بين العلماء على جواز العزل بشرط أن توافـق الزوجـة الحـرة ؛        

 األمـور   أحداإلشفاق على الولد    ( :ثم قال ألنها شريكة في المعاشرة الزوجية      
 حـصوِلِهم  ِمن والِْفرار الِْعياِل كَثْرِة ِمن الِْفرار وِمنْها ،التي تحمل على العزل   

ِل ِمنا. الَْأصِمنْهةُ ولُوِق خَشْيِة عجوِة الزِلَئلَّا الَْأم ِصيري لَدِقيقًا الْو٦٥().ر(  
الـشيخ سـيد   ا تنظيم النـسل    الذين أباحوا وأجازو    المحدثين ومن الفقهاء * 

العزل وتنظـيم   : (تحت عنوان  ، فقد قال في كتابه المشهور فقه السنة       ،سابق
تقدم أن اإلسالم يرغب في كثرة النسل، إذ أن ذلـك مظهـر مـن               ): (النسل

مظاهر القوة والمنعة بالنسبة لألمم والشعوب إال أن اإلسالم مع ذلك ال يمنع             
ل، باتخاذ دواء يمنع من الحمل أو بـأي         في الظروف الخاصة من تنظيم النس     

وسيلة أخرى من وسائل الحمل فيباح التنظيم في حالة ما إذا كـان الرجـل               
 وال يستطيع القيام علـى تربيـة أبنائـه التربيـة           -أي كثير العيال   -معيلًا  

الصحيحة وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة، أو كانت موصولة الحمل، أو كـان             
ففـي   ..  هناك مرض معد في الزوجين أو في أحـدهما         الرجل فقيرا، أو كان   

  .)٦٦(...)مثل هذه الحاالت يباح تنظيم النسل
 جاء في مجلة الحـج       فقد ،ومن المحدثين أيضاً الشيخ عبد العزيز بن باز       * 
:  حول هذا الموضـوع قـال فيهـا        تهفتوى لفضيل  )١٣٨٤ لسنة   ١٦العدد  (
 المرأة وهـذا إنمـا يفعلـه        العزل هو إراقة المني خارج الفرج، لئال تحمل       (

اإلنسان عند الحاجة إليه، مثل كون المرأة مريضة فيخشى أن يضرها الحمل            
أو يضر طفلها، فيعزل لهذا الغـرض أو نحـوه مـن األغـراض المعقولـة        

وليس في هذا قطع للحمـل وال تحديـد    ،الشرعية إلى وقت ما، ثم يترك ذلك     
ة للحمل لغرض شرعي وهذا     للنسل، وإنما فيه تعاطي بعض األسباب المؤخر      

ال محظور فيه في أصح األقوال عند العلمـاء كمـا دلـت عليـه أحاديـث                 
  .)٦٧()العزل

 من ينـاير    (٢٥في  ومن ذلك أيضاً فتاوى األزهر الشريف قديما وحديثاً ف        * 
 أي منذ أكثر من خمسين سنة ورد إلـى دار اإلفتـاء سـؤال               ،)١٩٣٧سنة  
و رزق أوالد كثيرين أن يقع فـي        رجل رزق بولد واحد، ويخشى إن ه      : نصه

حرج من عدم قدرته على تربية األوالد والعناية بهـم، أو تـسوء صـحته               
فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، وأن تسوء صـحة زوجتـه      
بكثرة ما تحمل وتضع، دون أن يمضي بين الحمل والحمل فتـرة تـستريح              

لتي يشير بهـا األطبـاء،      فيها، فهل له أو لزوجته أن يتخذا بعض الوسائل ا         

                                           
  ٠ ٢٣٦ -٦/٢٣٤ نيل األوطار، جـ (٦٥)
 ٢/١٩٣ فقه السنة، الشيخ سيد سابق، جـ (٦٦)
  ٠ ٥/٨٨باز، جـمجموع فتاوى ابن : انظر أيضاً (٦٧)
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ليتجنبا كثرة النسل، بحيث تطول الفترة بين الحمل فتستريح األم وال يرهـق             
 مفتى الـديار المـصرية     -الوالد؟ وقد أجاب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم         

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الذي يؤخـذ مـن           : (في ذلك الوقت بقوله   
 ،ن تتخذ بعض الوسائل لمنـع الحمـل       نصوص الفقهاء األحناف أنه يجوز أ     

  )٦٨(.)على الوجه المبين بالسؤال
 ١٠(وشبيه بهذا السؤال سؤال آخر ورد إلى لجنة الفتوي بـاألزهر فـي              * 

رجل متزوج رزق بولد واحد ويخشى إن هـو         : ونصه )م١٩٥٣مارس سنة   
رزق أوالدا كثيرين أن يقع في حرج من عدم قدرتـه علـى تربيـة األوالد                

فهل له أو لزوجته أن يتخذا بعض الوسـائل التـي يـشير             ... بهموالعناية  
األطباء لتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل، فتـستريح         

  األم وتسترد صحتها وال يرهق الوالد صحيا أو ماديا أو اجتماعيا؟
اطلعت اللجنة على هذا السؤال، وتفيـد بـأن اسـتعمال دواء     : وكان الجواب 

 الحمل مؤقتًا ال يحرم على رأي عند الشافعية، وبه تفتي اللجنة، لما فيه              لمنع
من التيسير على الناس، ودفع الحرج والسيما إذا خيف من كثرة الحمل، أو             
ضعف المرأة من الحمل المتتابع بدون أن يكون بين الحمل والحمـل فتـرة              

يد اللَّه ِبكُم الْيسر    يِر(: تستريح فيها المرأة وتسترد صحتها، واهللا تعالى يقول       
رسالْع ِبكُم ِريدلَا يو( ا فحراموأما استعمال دواء لمنع الحمل أبد )٦٩(.  

وبذلك نرى أن تنظيم األسرة أجازه الفقهاء القدامى والمحدثون متـى كـان             
ومن ثم ال حرج على من قال به ودعا إليه وأفتى بجـوازه             . .هناك داع إليه  

   .. زماننا في

                                           
  .٨٩/ ٥، جــمنظمة المؤتمر االسالمي بجدةمجلة مجمع الفقه اإلسالمى،  (٦٨)
  . ٥/٩٠جـ ، منظمة المؤتمر االسالمي بجدة مجلة مجمع الفقه اإلسالمى،  )(٦٩
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   ٠وتنبيهات ال بد منها ..  إجناب البنات 

 ، عدم الرضـا بإنجـاب البنـات       ، زيادة النسل  فيمن األمور التى تؤثر     
 ولد ذكر، فكثير من الناس إذا مـا رزق باإلنـاث ال يقنـع وال                فيوالرغبة  

 ومن ثم يحمله ذلك على مواالة اإلنجاب عله         ، الولد الذكر  في لرغبته   ،يرضى
  ..ما يرغب يرزق ب

ليس ذلك فحسب بل كثيرون ينتابهم السخط والـضيق إذا مـا رزقـوا              
  ..  ويعتبرون ذلك مصاباً عظيما ،بالبنات دون البنين

 ، إيمانه هو الذى يرضـى بعطـاء اهللا تعـالى          فيإن اإلنسان الصادق    
 فعلـى   مـن ثـم   .. وعطية ورزق ونعمة منه     .. األوالد هبة من اهللا للعبد      ف

وبمـا  .. ا بما رزقهمـا اهللا بـه        يل الجنين إلى الدنيا أن يرض      نز األبوين إذا 
  ..ذكراً كان أو أنثى .. أعطاه اهللا لهما 

قال .. إذا يعطى   مفمن سأل اهللا أن يعطيه ذرية فال يشترط على المعطى           
ثـاً  ِللَِّه ملْك السماواِت والَْأرِض يخْلُقُ ما يشَاء يهب ِلمـن يـشَاء ِإنَا            ( :تعالى

             ِقيما ِإنَّهع شَاءي نُل معجيِإنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي َأو الذُّكُور شَاءي نِلم بهيو
 قَِدير ِليمسـلطان  هللا: ذكـره  تعـالى  يقول :قال الطبرى  )٤٩ :الشورى( ) ع 
 يحـب  مـا  ويخلـق  يشاء، ما سلطانه في يفعل واألرضين، السبع السموات

 كـل  يجعل بأن الذكور، دون اإلناث الولد من خلقه من يشاء لمن يهب ه،خلقَ
 ويهـب : يقول) الذُّكُور يشَاء ِلمن ويهب (أنثى منه حمل من زوجته حملت ما

 أنثـى  ال ذكـرا  امرأتـه  حملته حمل كل يجعل بأن الذكور، منهم يشاء لمن
 مـن  ويجعل وذكرانا، إناثا لهم يهب: قال) وِإنَاثًا ذُكْرانًا يزوجهم َأو(.... فيهم
 السمواِت خَاِلقُ َأنَّه تَعالَى خِْبري:  وقال ابن كثير   ،)٧٠ (له يولَد ال عقيما يشاء

 يكُن، لَم يشَْأ لَم وما كَان، شَاء ما وَأنَّه ِفيِهما، والْمتَصرفُ وماِلكُهما والَْأرِض
َأنَّهِط وعيي نم ،شَاءي نَعميو نم ،شَاءلَا يو اِنعا مطَى، ِلملَا َأعو ِطيعـا  مِلم 
،نَعم َأنَّهخْلُقُ وا يم ،شَاءي و )بهي نِلم شَاءِإنَاثًا ي( َأي :قُهزرنَاِت يفَقَـطْ  الْب 

)بهيو نِلم شَاءي الذُّكُور( َأي :قُهزري ِنينفَقَطْ الْب .)َأو مهجوزانًا يِإنَاثًا ذُكْرو( 
ِطي: َأيعيو نم شَاءي ِن النَّاِس ِمنيجوالز الُْأنْثَى، الذَّكَرو َأي :ذَا ِمنذَا ههو، 
 فَجعـلَ  ،}عِقيما اءيشَ من ويجعُل {والسلَام الصلَاةُ علَيِه كَمحمٍد،: الْبغَِوي قَاَل

ةَ النَّاسعباٍم، َأرَأقْس مِمنْه نِطيِه معنَاِت، يالْب مِمنْهو نِطيِه معي ،ِنينالْب مِمنْهو 

                                           
 ٠ ٥٥٧، ٥٥٦جامع البيان،  )(٧٠
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نِطيِه معي ِن ِمنيعا النَّوِإنَاثًا، ذُكُورو مِمنْهو نم هنَعمذَا يـذَا،  ههو  لُـهعجفَي 
 هـِذهِ  ِمن ِقسٍم كُلَّ يستَِحقُّ ِبمن: َأي )عِليم ِإنَّه( لَه، يولَد ولَا لَه نَسَل لَا ماعِقي

  )٧١ (ذَِلك ِفي النَّاِس تَفَاوِت ِمن يشَاء، من علَى: َأي )قَِدير( الَْأقْساِم،
فقال تعالى   ،نثىون من والدة األ   رذم اهللا أهل الجاهلية ألنهم كانوا يتكد      ولقد  *
ويجعلُون ِللَِّه الْبنَاِت سبحانَه ولَهم ما يشْتَهون وِإذَا بشِّر َأحدهم ِبالُْأنْثَى ظَـلَّ             (

وجهه مسوداً وهو كَِظيم يتَوارى ِمن الْقَوِم ِمن سوِء ما بشِّر ِبِه َأيمِسكُه علَى              
  دي وٍن َأمه      ونكُمحا يم اءاِب َأال سِفي التُّر هـ  وال شك أن ،)٥٨ :النحل)(س  لك
 نفسه شئ من الضيق والحزن والكدر من إنجاب األنثى داخـل            فيمن يدخل   

 ، وعدم استقبال هبـة بـالفرح      ، من عدم الرضا بعطاء اهللا     في لما   ، الذم   في
   ذلك من تشبه بالمشركين فيفضال عما 

فَِإن كَِرهتُموهن فَعسى َأن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعـَل        ( حق النساء    فيوقال تعالى   
 فليرض بما   ،فال يدرى اإلنسان أين الخير     ،]١٩: النسا[ )اللَّه ِفيِه خَيراً كَِثيراً   

  .. البنات وهو ال يدرى في فربما يكون الخير كل الخير ،قسمه اهللا له
 له من خالل جملة من األحاديث أن إنجاب         يتأكد) r( لسنة النبى    ئوالقار* 

   :من ذلك.. البنات فيه خير كثير 
 فَلَـه  ِإلَيِهن، وَأحسن وزوجهن، فََأدبهن، بنَاٍت، ثَلَاثَ عاَل منr( ::( ولهق - 

  )٧٢(»الْجنَّةُ
 يِئدها، فَلَم ُأنْثَى لَه انَتْكَ منr( " ( اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل عباٍس، ابِن عِن   -

لَما، وِهنْهي لَمو ْؤِثري هلَدا، وهلَيِنـي : قَـالَ  - ععي  الـذُّكُور -  خَلَـهَأد  اللَّـه 
  )٧٣("الْجنَّةَ

 ..من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكـذا  (: )r( ولهق -
  )٧٤()وضم أصبعه

                                           
  ٠ ٧/٢١٦تفسير ابن كثير، جـ (٧١)
ـ         (٧٢)  مـسند   - ٥١٤٧ح٤/٣٣٨سنن أبى داوود، باب فضل من عال يتيما، ج

  ٠ ١١٩٢٤ ح١٨/٤١٣أحمد، جـ
ـ          (٧٣)  مـسند   -٥١٤٦ ح٤/٣٧سنن أبى داوود، باب فضل من عال يتيما، جـ

ـ   شعب اإليمان، حقوق األوالد واألهلين، جــ       – ١٩٥٧ ح٣/٤٢٦أحمد، ج
  ٠ ٨٣٢٦ ح١١/١٥٣

 ـ  ٢٦٣١ ح٤/٢٠٢٧ صحيح مسلم، باب فضل اإلحسان إلى البنات، جـ  (٧٤)
   .١٩١٤ ح٣١٩/ ٤ ما جاء في النفقة على البنات جسنن الترمذى، ـ باب
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 َأو ُأخْتَـينِ  َأو بنَـاٍت،  ثَلَاثَ و أ ابنَتَيِن عاَل منr( :)( اِهللا سوُلر قَاَل: قَاَل -
 عنْهن، يموتَ َأو )أى ينفصلن عنه بتزويج أو موت      (يِبن حتَّى َأخَواٍت، ثَلَاثَ
  )٧٥( )والْوسطَى السبابِة ِبُأصبعيِه وَأشَار " كَهاتَيِن وهو َأنَا كُنْتُ

 لَـه  كَـان  منr( :)( اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل حدثَهم اللَِّه عبِد بن جاِبروعن   -
 فَقَاَل ،»الْبتَّةَ الْجنَّةُ لَه وجبتْ فَقَد ويرحمهن، ويكِْفيِهن، يْؤِويِهن، بنَاٍت، ثَلَاثُ
   )٧٦ (وِثنْتَيِن: قَاَل اللَِّه؟ رسوَل يا تَيِن،وِثنْ: الْقَوِم بعِض ِمن رجٌل

 فَـصبر  بنَـاٍت،  ثَلَاثُ لَه كَان من: " قَاَل) r( النَِّبي عِن هريرةَ، َأِبي عنو -
 ، "ياهنِإ رحمِتِه ِبفَضِل الْجنَّةَ اُهللا َأدخَلَه وسراِئِهن، وضراِئِهن، لَْأواِئِهن، علَى
   َأِو: " قَاَل اِهللا؟ رسوَل يا ِثنْتَاِن َأو: رجٌل فَقَاَل

  )٧٧( واِحدةٌ َأو: " قَاَل اِهللا؟ رسوَل يا واِحدةٌ َأو: رجٌل فَقَاَل ، "اِثنْتَاِن
مـن  ستراً  من ابتلى من هذه البنات بشئ فأحسن إليهم كن له           ( :)r(قوله  -

ـ ) r(  وقولـه   : شرح رياض الصالحين   فيعثيمين   قال ابن    ) ٧٨()النار ن م
ابتلي ليس المراد به هنا بلوى الشر لكن المراد من قدر لـه كمـا قـال اهللا                  

يعني مـن    )٣٥ :األنبياء( )ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون     (تعالى  
   )٧٩ (قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار يوم القيامة

 مفضالً أحـداً علـى      ت العطية ولو كن   فيساووا بين أوالدكم    ( :)r(قوله    -
  )٨٠()أحد لفضلت النساء

فاطمة وكانت البنت الرابعة استبشر بهـا وقـال   ) r(ولما ولدت لرسول اهللا     
)r(: قها على اّهللاها وِرزيحانة َأشَمر) ٨١(  
 فكان أحـدهم إذا بـشر بـاألنثى         ، وعى األئمة وعلماء هذه األمة ذلك      ولقد*
قال صالح بن اإلمام أحمد كان أبى إذا ولـد       ،)r(ستبشر اقتداء برسول اهللا     ي

                                           
ـ   (٧٥)  ِإيجـابِ  ِذكْـر  صحيح ابن حبان،     – ١٢٤٩٧ ح١٩/٤٨٠مسند أحمد، ج

   ٤٤٦ ح٢/١٨٩ ن، جـصحبتَهن وَأحسن الَْأخَواِت ِفي اللَّه اتَّقَى ِلمِن الْجنَِّة
  ٠ ١/٤٥األدب المفرد، جـ )(٧٦
ـ   - ١٤ ٨٤٢٥ ح١٤٨مسند أحمد، جـ،     )(٧٧  ح٤/١٩٥ المستدرك للحاكم، ج

  )وصححه ووافقه الذهبى (٧٣٤٦
  ١٣٢٩ ح٢/٥١٤ صحيح البخارى، باب اتق اهللا ولو بشق تمرة، جـ (٧٨)
 ٠ ١/٣١٥شرح رياض الصالحين البن عثيمين، جــ (٧٩)
، عِطيـةِ الْ ِفي الَْأولَاِد بين التَّسِويِة ِفي اِلاخِْتياِر بابالسنن الصغرى للبيهقى،     (٨٠)

ـ   - ٣٤١/ ٢جـ  ضعفه األلبانى في صـحيح      - ١٦/٤٤٤ كنز العمال، جـ
  ٣٢١٥  ح١/٤٧٢وضعيف الجامع الصغير، جـ

 ٠ ٢/٢٧٤  العقد الفريد، جـ-١٥١ أدب الدنيا والدين الماوردى، صـ (٨١)
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 ويقول قد جاء في البنات ما قـد         ،اء أباء بنات  بي األن :شر ويقول بله ابنه يست  
  ولد لي سبع بنات فكنت كلما ولد لـي ابنـة           :وقال يعقوب بن بختان    ،علمت

ء آباء بنـات فكـان      دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف األنبيا          
  ٠) ٨٢( يذهب قوله همي

من هـذه يـا   : دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة، فقال         
: ولم؟ قـال  : قال. انبذها عنك : فقال. هذه تفّاحة القلب  : أمير المؤمنين؟ فقال  

ال تقل ذاك يـا     : فقال. ورثن الضغائن يألنهن يلدن األعداء ويقربن البعداء، و     
لّه ما مرض المرضى وال ندب الموتى وال أعان على األحـزان            عمرو، فو ال  

مـا أعلمـك إال     : مثلهن، وإنك لواجد خاالً قد نفعه بنو أخته فقال له عمـرو           
إلي ببتهن٨٣(. ح(  

والبنات ..  البنون نعم    :محمد بن سليمان  فى تأكيد على خيرية البنات يقول       و
) .. ٨٤( على الحـسنات   واهللا عز وجل يحاسب على النعم ويجازى         ،حسنات

إن مـن   « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال، بن األسقع  ة واثل وعن
يهب ِلمـن   ( : وذلك إن اهللا تعالى يقول     ،يمن المرأة تبكيرها باُألنثى قبل الذّكر     
 أال ترى ِإنّه بدأ باإلناث قبـل الـذّكور         . )يشَآء ِإنَاثاً ويهب ِلمن يشَآء الذكور     

)٠) ٨٥  
   :وفى فضل البنات يقول منصور الفقيه 

  حب البناتفأحب البنات  
  ألن شعيباً ألجل البنات

  فرض على كل نفس كريمة 
 )٨٦(هأخدمه اهللا موسى كليم

 أمرأتان فولـدت أحـداهما       ذلك أن أعرابياً كان له     فيومن جميل ما يروى     *
   :تقول  فجعلت أم غالم ترقصه و،جارية واألخرى غالماً

  مد هللا الحميِد العاليلحا
  من كلِّ شوهاء كشَن بالي

  أنقذني العام من الخوالي 
 ال تَدفع الضيم عن العياِل

                                           
أبو عبد اهللا محمد بـن أبـي بكـر أيـوب            ،  حفة المودود بأحكام المولود   ت (٨٢)

  ٠ ٢٦ صــ الزرعي،
ـ   ) (٨٣ ـ     ٩/٤١٧محاسن التأويل للقاسمى، ج  ٣/١٣عيون األخبار البن قتيبة، ج

 ٠ ١/١٦٢، جـابن عبد البر،هجة المجالس وأنس الجالس ب-
  ٠ ١/١٦٢بهجة المجالس وأنس الجالس، جــ (٨٤)
ـ   ) (٨٥   تفـسير    - ٤/١٥٢ تفـسير البغـوى، ج     - ٣٢/ ٨تفسير الثعلبى، جـ

 ٠ ١٦/٤٨القرطبى، جـ
  ٠ ١٦٢س الجالس، ص بهجة المجالس وأن (٨٦)
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   :وتقول بنتها ترقص جعلت سمعتها األخرى لماف
  ةتغسل رأسي وتكون الغالي ... ةوما علي أن تكون جاري

  ةحتى إذا ما بلغَتْ ثماني... وترفع الساقط من خماريه 
  ةُأنكحها مروان أو معاوي ... ةأزرتُها بنقبٍة يماني

  ة أصهار ِصدٍق ومهوٍر غالي
 ظنهـا،  تكـذب  ال أن لحقيقة أمها إن: وقال ألف، مائة على مروان فتزوجها

 لهـا  ألضـعفنا  إليها سبقنا مروان أن لوال: معاوية وقال. بعهدها تخاس وال
  )٨٧( درهم ألف بمأتي إليها فبعث. الصلة تحرم ال ولكنها المهر،

وأن هـذه   .. على المسلم أن يعلم أن إنجاب الذكور واإلناث بيد اهللا وحـده             ف
وعجيـب أال   .. العملية جعلها اهللا منوطة بنطفة الرجل فليس للمرأة أى دخل           

وَأنَّـه خَلَـقَ     (:وقد أكد القرآن هذا األمر فقـال تعـالى        .. يفهم المسلم ذلك    
  و ِن الذَّكَريجونَى    الزونحـو ذلـك     ،)٤٦،  ٤٥ :النجم( )اُألنثَى ِمن نُّطْفٍَة ِإذَا تُم

فَجعَل * ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى      * َألَم يك نُطْفَةً ِمن مِني يمنَى        (قوله تعاى 
م ِنـساُؤكُ  (:تعـالى   وقوله ،)٣٩ - ٣٧:القيامة) (ِمنْه الزوجيِن الذَّكَر والُْأنْثَى   

             ـوا َأنَّكُـملَماعو اتَّقُوا اللَّهو وا ِلَأنْفُِسكُممقَدو َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرفَْأتُوا ح ثٌ لَكُمرح
  ْؤِمِنينشِِّر الْمبو القُوهفالمرأة حرث الرجل فهى تأتى فقـط       ) ٢٢٣:البقرة) (م
  ..بما أودع الرجل فيها 

فقـد كـان   .. د فهمته المرأة اإلعرابيـة     وق ،عجيب أال يفهم المسلم ذلك    و* 
كـان  فلرجل أعرابى يدعى أبو حمزة أمرأتان كانت أحدهما ال تنجب ذكـوراً             

 فكان يداوم على إتيانها والمكـث       ،ال يأتيها واألخرى تأتى بالذكور    يهجرها و 
   :التى ال يأتيهافقالت .. عندها 

   البيت الذى يلينافييظل     ما ألبى حمزة ال يأتينا 
   أيدينايـفتاهللا ما ذلك            ان أال نلد البنينغضب

  )٨٨ (نبت ما قد زرعوه فينان  بل نحن كاألرض لزارعينا 
 

  :قبل أن أنهى هذا البحث هنالك عدة  تنبيهات البد منها

                                           
  ٠ ٢٤/ ٢، جــألبشيهي، ل المستطرف في كل فن مستظرف(٨٧)

  
ـ    (٨٨) ـ      – ١٣/٤٦٦مفاتيح الغيب للرازى، ج  – ٤/١٠٧ تفـسير الخـازن، جـ

 روح  - ١٧/٢٤٢ اللباب في علوم الكتب، جـ       – ٢٥/٧٧تفسير المراغى،   
  ٠ ١٦/٧٠ تفسير القرطبى، جـ - ١٨/٣٣٤المعانى لأللوسى، جـ 
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 ١١٤  

إن التزايد السكانى ليس هو السبب الوحيد فيما تواجهـه بالدنـا مـن               :أوالً
 فـي  ال تقـل     ، فهنـاك أسـباب ُأخـر      ،ية واجتماعية قاسية  مشكالت اقتصاد 

 ، ونقـص االسـتثمارات  ، كإهدار المال العـام ،خطورتها عن التزايد السكانى 
  ..وغير ذلك ..  ونقص الصادرات ،وضعف معدالت اإلنتاج

التـردى  الوحيـدة لحـل مـشكلة        إن تنظيم النسل ليس هو الوسـيلة         :ثانياً
 ليس تنظيم النسل وحده هو      ، بالدنا في يشة المع ياتمستووتدنى   ،االقتصادي

ـ   ،الذي سيحقق النهوض االقتصادى المنشود    هوحصول كل فرد علـى مطالب
محمد /  يقول اإلمام الراحل فضيلة األستاذ الدكتور        ،مرضية بصورة   يةحياتال

ما قال عاقل بأن تنظيم النسل أو األسـرة هـو الوسـيلة             (.. سيد طنطاوى   
ت، وإنما هو وسيلة من بين كثير مـن الوسـائل           الوحيدة لحل هذه المعضال   

أداء كل فرد من أفرادها لواجبه قبـل مطالبتـه بحقوقـه،            : التي من أهمها  
لبنـة  .. وحرص هذا الفرد على أن يكون لبنة نافعة في بناء كيان مجتمعـه        

 ،تقوي كيان المجتمع وال تضعفه، وتعطيه من إنتاجها أكثر مما تأخـذ منـه             
فـي   - أمة تثقلها الديون والمتاعب المتشابكة، تتمثـل         وآفة اآلفات في كل   

في تمزق أبنائها وتفرقهم وسلبيتهم وشيوع سوء الظـن بيـنهم            -تقديري  
 علـى مـصالحهم     - بكل الطرق    -بدون موجب واهتمام معظمهم بالحصول      

الخاصة، ومنافعهم الذاتية، أما ما يعود على أمتهم بالخير، فال يحظى بجانب            
ِإن اللَّه لَا يغَير ما ِبقَـوٍم       (: هم أو اهتمامهم، واهللا تعالى يقول     كبير من تفكير  

ا ِبَأنْفُِسِهموا مرغَيتَّى ي٨٩(.)١١: الرعد ....)ح(  
 إن الدعوة إلى تنظيم ال يصح أبداً أن تصبح يوما دعوة إلى محاربـة               : ثالثاً

.. التخلص منهـا    الزواج وتضييق سبله أو محاربة الذرية أو إباحة وسائل          
في المـؤتمر اإلسـالمي      بحثه الذى قدمه     فييقول الكتور أحمد الشرباصى     

ويجـب  (: ١٩٧١ من شهر ديسمبر عام      ٢٩ إلى   ٢٤المنعقد في الرباط من     
أن نسلم أوال بأن الدعوة إلى تنظيم األسرة ال يجوز أن تكـون دعـوة إلـى                 

 حـد ذاتهـا، أو      محاربة الزواج أو محاربة األسرة أو محاربة الذريـة فـي          
 ويجب أن نسلم كذلك بأن حـب الذريـة          ،محاولة التخلص منها بعد وجودها    

أمر فطري لمن تقهره عقبات مصطنعة أو موضوعة فـي طريقـه، ومهمـا        
بذلت اإلنسانية المتحضرة من جهود في مجاالت تنظيم األسرة سيبقى حـب            

  .).الذرية مسيطرا على مئات الماليين هنا وهناك وإلى ما شاء اهللا

                                           
  ٠ ٥/٨٩مجلة مجمع الفقه اإلسالمى، جـ : انظر (٨٩)
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 ١١٥  

ينبغي  (:ومن الجدير بالذكر أيضا قول الدكتور الشرباصي في البحث المذكور         
أن نفهم بوضوح، ونذكر باستمرار، أن موضوع تنظيم األسرة يرجـع أولًـا             

 ونخسر كثيرا إذا لجأنا في هذا البـاب إلـى           ،وآخرا إلى اقتناع الفرد وإرادته    
  )٩٠(). اإلكراه واإلرغام أو العقاب

يولـد، وشـاء اهللا خلقـه        مولود   من ما   لينا أن نعلم أنه يقينا أنه       ع  :رابعاً
وما ِمن دابٍة ِفي الَْأرِض      (:قال اهللا تعالى  ..  أال وقد تكفل اهللا برزقه       ووجوده  

)  ِفـي ِكتَـاٍب مِبـينٍ      ِإلَّا علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستَقَرها ومـستَودعها كُـلٌّ         
  .)٦:هود(

الخيـرات   األرض من    فياهللا تعالى استودع     كذلك علينا أن نعلم أن       :خامساً
 ،أن تقوم الـساعة   لى  من آدم عليه السالم إ     ما يكفى كل مولود عليها       والنعم

 وليس بسبب   ، االقتصاديون يقولفإذا جاع جائع فليس ذلك لندرة الموارد كما         
وء استخدام المـوارد    وإنما ذلك راجع إلى س     ،الزيادة السكانية كما يزعمون   

واستئثار بعض األفراد بما يكفـى اآلالف       .. وعدم تحقيق العدالة بين البشر      
حسن استغالل الموارد التى أودعهـا      فلو أُ  ،وسرقة المال العام  .. من الناس   

 واتقى كل إنـسان     ، وتعاونت الدول  ، األرض وتحقق العدل بين البشر     فياهللا  
 واستشعر البشر أنهـم     ،ه من مال أو غيره     فلم يأخذ ما ال يحل ل      ،ربه وراقبه 

ما وجد على وجه األرض جائع والتسعت األرض         ، اإلنسانية فيجميعاً أخوة   
  .. لماليين الماليين من البشر فوق ما هو كائن 

  

  

                                           
  ٠ ٥/٣٠٠مجلة مجمع الفقه اإلسالمى، جـ )(٩٠
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 ١١٦  

 
 فيأسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت .. وفى نهاية هذا البحث المتواضع 

  ٠ألة تنظيم النسل بصورة سهلة ميسرة بيان موقف القرآن والسنة من مس

  .. وآخر كالمنا أن الحمد هللا رب العالمين 

  .. وصل اللهم وسلم وبارك على الصادق األمين 

   وعلى آله وصحبه وسلم،حامل رسالة الحق إلى العالمين سيدنا محمد

  ،والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته



  مسألة تنظيم النسل يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 

 ١١٧  

  قائمة املراجع 
 
 :ت(، أبو بكـر أحمـد بـن علـى الـرازى الجـصاص             ،القرآنأحكام   ) ١(

 . بيروت ،، دار الكتاب العربى)هـ٣٧٠
 القـادر  عبـد  بـن  المختـار  محمـد  بـن  األمين محمد ،البيان ضواءأ ) ٢(

ـ ١٣٩٣ :ت (الـشنقيطي  الجكني  للطباعـة  الفكـر  دار ،)هـ

ــشر و ــع و الن ــروت التوزي ــان – بي ـــ ١٤١٥ ،لبن  - ه

  مـ ١٩٩٥
 عبـد  بـن  موسـى  بـن  جـابر   ،الكبيـر  العلي لكالم التفاسير أيسر ) ٣(

 العلـوم  مكتبـة   ،٥ ط ،الجزائـري  بكـر  أبو جابر بن القادر

  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،،المنورة، المدينة والحكم،

 بـن  الطـاهر  محمـد  بن محمد بن الطاهر محمد  ،والتنوير لتحرير ا ) ٤(

ــور ــسي عاش ـــ١٣٩٣ :ت (التون ــدار ،)ه ــسية ال  التون

  هـ ١٩٨٤ ،تونس  ،للنشر
، )الكـريم  الكتـاب  مزايـا  إلى السليم العقل إرشاد( السعود بيأ تفسير ) ٥(

 بـن  محمـد  بـن  محمـد  العمـادي  الـسعود  أبـو : المؤلف

 - العربــي التــراث إحيــاء دار ،)هـــ٩٨٢: ت (مــصطفى

 بيروت
 بـن  محمـد  بـن  علـي  الدين عالء  ،التنزيل معاني في التأويل لباب ) ٦(

 بالخـازن  المعـروف  الحـسن،  أبو الشيحي عمر بن إبراهيم

ـــ٧٤١: ت( ــب دار ،١  ط،)ه ــة الكت ــروت ،العلمي   ،بي

 ٠ هـ ١٤١٥
 بـن  علـي  بـن  عمر الدين سراج حفص أبو ،الكتاب علوم في اللباب ) ٧(

ـ ٧٧٥: ت (النعمـاني  الدمـشقي  الحنبلـي  عادل ، ١ ط ،)هـ

  م١٩٩٨- هـ ١٤١٩  بيروت ،العلمية الكتب دار

ــشعراوي تفــسير ) ٨( ــولي محمــد ،)الخــواطر( ال ــشعراوي مت : ت (ال

 ٠ اليوم أخبار مطابع  ،)هـ١٤١٨
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 ١١٨  

 كثيـر  بـن  عمـر  بـن  إسـماعيل  الفـداء  أبو ،العظيم القرآن تفسير ) ٩(

ـ ٧٧٤: ت (الدمـشقي  ثـم  البـصري  القرشي  دار ،٢ ط ،)هـ

  م ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،والتوزيع للنشر طيبة

 بـن  الـرحمن  عبـد   ،المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير ) ١٠(

ـ ١٤٢٠،  الرسـالة  مؤسـسة  ،١ ط ،السعدي بن ناصر - هـ

  م ٢٠٠٠

 البركـات  أبـو  ،)التأويـل  وحقـائق  التنزيل مدارك (النسفي تفسير ) ١١(

: ت (النـسفي  الـدين  حـافظ  محمـود  بـن  أحمد بن اهللا عبد

ـ  ١٤١٩ ،بيـروت  الطيـب،  الكلـم  دار  ،١ ط ،)هـ٧١٠  هـ

 م ١٩٩٨ -
 بـن  يزيـد  بـن  جريـر  بـن  محمـد  ،القرآن تأويل في البيان امعج ) ١٢(

ــر ــن كثي ــب ب ــي، غال ــو اآلمل ــر أب ــر جعف : ت (يالطب

ـــ٣١٠ ــسة ،١ ط،)ه ــالة مؤس ـــ ١٤٢٠ ،الرس  - ه

  م ٢٠٠٠

 أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد األنـصارى            ،الجامع ألحكام القرآن   ) ١٣(

ــى ـــ٦٧١ت  (،القرطب ــصرية ،٢ ط،)ه ــب الم  ، دار الكت

١٩٣٨ 
 أبو الفضل شهاب الـدين الـسيد محمـود اآللوسـى            ،روح المعانى  ) ١٤(

 . بيروت، دار إحياء التراث،)هـ١٢٧٠ت  (،البغدادى
  العربي الفكر دار  ،زهرة أبو محمد  ،التفاسير زهرة ) ١٥(
 الـشوكاني  اهللا عبـد  بـن  محمـد  بـن  علي بن محمد  /القدير حفت ) ١٦(

ـ ١٢٥٠: ت (اليمني  الكلـم  دار كثيـر،  ابـن  دار ،١ ط ،)هـ

  ٠ هـ ١٤١٤ ،بيروت دمشق، - الطيب

ـ ١٣٨٧ت   (،سـيد قطـب إبـراهيم     /  أ ، ظـالل القـرآن    في  ) ١٧(  ،)هـ

 م ١٩٨٥ ، القاهرة، دار الشروق،١١ط
 بـن  محمـد  بـن  أحمد: المؤلف ،القرآن تفسير عن والبيان كشفال ) ١٨(

ـ ٤٢٧: ت (إسـحاق  أبـو  الثعلبـي،  إبراهيم  دار  ،١ ط ،)هـ

  م ٢٠٠٢ - هـ ،١٤٢٢ ،بيروت العربي، التراث إحياء
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 ١١٩  

 بـن  محمـود  القاسـم  أبـو  ،التنزيـل  غوامض حقائق عن لكشافا ) ١٩(

ـ ٥٣٨ :ت (اهللا جـار  الزمخـشري  أحمـد،  بـن  عمرو  ،)هـ

  هـ ١٤٠٧ ،بيروت ،العربي الكتاب دار ،٣ط
 قاسـم  بـن  سـعيد  محمـد  بـن  الدين جمال محمد ،التأويل محاسن ) ٢٠(

ــالق ــمي الح ـــ١٣٣٢ :ت (القاس ــب دار ،١ ط،)ه  الكت

 ٠ هـ ١٤١٨ ،بيروت ،ةالعلمي
 محيـي  ،البغـوي  تفـسير  = القـرآن  تفـسير  فـي  التنزيـل  معالم ) ٢١(

: ت (البغــوي مــسعود بــن الحــسين محمــد أبــو الــسنة،

ـ  ١٤١٧ ،والتوزيـع  للنـشر  طيبة دار ،٤ ط ،)هـ٥١٠  هـ

 م  ١٩٩٧ -
 أحمـد  بـن  علـي  الحـسن  أبـو   ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ) ٢٢(

: ت (الـشافعي  النيـسابوري،  الواحـدي،  علـي  بن محمد بن

 دمــشق، - الــشامية الــدار ، القلــم دار  ،١ ط،)هـــ٤٦٨

 ٠ هـ ١٤١٥ ،بيروت
 بـن  أحمـد  بـن  علي الحسن أبو ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ) ٢٣(

: ت (الــشافعي النيــسابوري، الواحـدي،  علــي بــن محمـد 

ـــ٤٦٨ ــم دار،١ ط،)ه ــدار ، القل ــشامية ال ــشق، - ال  دم

  هـ ١٤١٥ ،بيروت

  

 
 المغيـرة  بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد ،بالتعليقات المفرد األدب ) ١(

ـ ٢٥٦ :ت (اهللا عبـد  أبو البخاري،  تبـة مك ،١ ط ،)هـ

ـ  ١٤١٩ ،الريـاض  والتوزيـع،  للنشر المعارف  - هـ

 م ١٩٩٨
 حجـر  بن علي بن أحمد  ،الكبير الرافعي أحاديث في الحبير  تلخيص ) ٢(

  - ١٣٨٤ ،المنـورة  دينـة  الم ،العـسقالني  الفضل أبو

٠١٩٦٤ 
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 ١٢٠  

 بـن  يوسـف  عمر أبو ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد ) ٣(

 النمـري  عاصـم  بـن  البـر  عبد بن محمد بن اهللا عبد

 األوقــاف عمــوم وزارة  ،)هـــ٤٦٣ :ت (القرطبــي

  هـ ١٣٨٧  ،المغرب ،اإلسالمية والشؤون
 ، جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـو بكـر الـسيوطى            ،الجامع الكبير  ) ٤(

 ١٩٧٨ ، الهيئة العامة المصرية للكتاب،)هـ٩١١ت(
ت  (، محمـد ناصـر الـدين األلبـانى        ،سلسة األحاديث الـصحيحة    ) ٥(

 .  الرياض ،بة المعارف مكت،)هـ١٤١٠
 . الرياض ، مكتبة المعارف، ناصر الدين األلبانى ،السلسلة الضعيفة ) ٦(
 الـضحاك،  بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد  ،الترمذي سنن ) ٧(

 مكتبـة  شـركة   ،)هـ٢٧٩: ت (عيسى أبو الترمذي،

 ٠ مصر ،الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
 القزوينـي،  يزيـد  بـن  دمحم اهللا عبد أبو ماجة ابن ،ماجه ابن سنن ) ٨(

 إحياء دار: الناشر ،)هـ٢٧٣: ت (يزيد أبيه اسم وماجة

 ٠ القاهرة ،العربية الكتب
 بـشير  بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو ،داود أبي  سنن ) ٩(

 ،)هـ٢٧٥: ت (السَِجستاني األزدي عمرو بن شداد بن

 ٠ بيروت – صيدا العصرية، المكتبة
 موسـى  بـن  علـي  بـن  الحسين بن أحمد ،للبيهقي الصغير لسننا ) ١٠(

 :ت (البيهقـي  بكـر  أبـو  الخراسـاني،  الخُسروِجردي

 ،كراتـشي  اإلسالمية، الدراسات جامعة ،١ط ،)هـ٤٥٨

  م١٩٨٩ - هـ١٤١٠  ،باكستان

 الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو ،الكبرى لسننا ) ١١(

 ،الرســالة مؤســسة ،١ ط،)هـــ٣٠٣: ت (النــسائي

 ٠ م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١  ،بيروت
 البخـاري  عبـداهللا  أبـو  إسـماعيل  بـن  محمـد  ،البخاري صحيح ) ١٢(

 األولــى،: الطبعــة النجــاة طــوق دار  ،١ط،الجعفــي

 ٠ هـ١٤٢٢
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 ١٢١  

 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو ،داود أبي سنن شرح ) ١٣(

 :ت (العينـى  الـدين  بـدر  الحنفـى  الغيتابى حسين بن

- هـ ١٤٢٠ ،الرياض ،الرشد مكتبة ،١، ط )هـ٨٥٥

 ٠ م ١٩٩٩
 بـن  معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد  ، حبان ابن صحيح ) ١٤(

،بدعـستي  الـدارمي،  حـاتم،  أبـو  التميمي، مت (الب :

 – ١٤١٤ ،بيـروت  ،الرسالة مؤسسة ،٢ ط ،)هـ٣٥٤

 ٠م ١٩٩٣
 الفـضل  أبو بكر أبي ابن عبدالرحمن  ،النسائي لسنن السيوطي شرح ) ١٥(

 ،حلـب  ،اإلسـالمية  عاتالمطبو مكتب ،٢ ط ،السيوطي

 م ١٩٨٦ – ١٤٠٦
 التتـوي،  الهادي عبد بن محمد ،ماجة ابن سنن على السندي حاشية ) ١٦(

ـ ١١٣٨: ت (السندي الدين نور الحسن، أبو  دار ،)هـ

 ٠بيروت ،الجيل
 الحـسني،  محمـد  بـن  صـالح  بن إسماعيل بن محمد ،السالم سبل ) ١٧(

 الـدين،  عـز  إبـراهيم،  أبـو  الـصنعاني،  ثم الكحالني

 دار ،)هـــ١١٨٢: ت (بــاألمير كأســالفه المعــروف

 .الحديث
: ت (العثيمـين  محمـد  بن صالح بن محمد  ،الصالحين رياض شرح ) ١٨(

  هـ ١٤٢٦ ،الرياض للنشر، الوطن دار ،)هـ١٤٢١
 بـن  البـاقي  عبـد  بن محمد ،مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح ) ١٩(

 الثقافة مكتبة ،١ ط ،األزهري المصري الزرقاني يوسف

  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،هرةالقا ،الدينية

 بـن  شـرف  بن يحيى زكريا أبو ، مسلم صحيح على النووي شرح ) ٢٠(

ــووي مــري ــاء دار ،٢ ط،الن ــراث إحي  ،العربــي الت

 ٠ هـ ١٣٩٢،بيروت
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 ١٢٢  

 جـالل  بكر، أبي بن الرحمن عبد  ،شرح السيوطى على صحيح مسلم   ) ٢١(

 عفـان  ابـن  دار،  ٢ ط ،)هـ٩١١ :ت( السيوطي الدين

  ،الخبـر  – السعودية عربيةال المملكة - والتوزيع للنشر

  م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦
 مكتبـة   ،٥  ط  ، ناصـر الـدين األلبـانى      ،صحيح الترغيب والترهيب   ) ٢٢(

  الرياض ،المعارف
 الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو ،وزياداته الصغير الجامع ضعيف ) ٢٣(

 األلبـاني  األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن

 ٠ بيروت ، مياإلسال المكتب ،)هـ١٤٢٠: المتوفى(
 مكتـب التربيـة     ،١ ط ، ناصر الدين األلبـانى    ،صحيح سنن أبى داود    ) ٢٤(

 .هـ ١٩٨٩ ،العربى لدول الخليج
 ، بيـروت  ، المكتب اإلسـالمى   ،٣ ط ، األلبانى ،صحيح سنن بن ماجة    ) ٢٥(

 . م ١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨
 النيـسابوري  القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم  ،صحيح مسلم  ) ٢٦(

  بيروت - العربي ثالترا إحياء دار ،)هـ٢٦١ :ت(

  ،  بيـروت ، المكتب اإلسـالمى ،١ ط، األلبانى،ضعيف سنن ابن ماجة   ) ٢٧(

 .م ١٩٨٨ ،هـ١٤٠٨
 ، بيـروت  ، المكتب اإلسـالمى   ،١ ط ، األلبانى ،ضعيف سنن أبى داود    ) ٢٨(

 .م ١٩٩١ ،هـ١٤١١
 علـي  بن أمير بن أشرف محمد داود، أبي سنن شرح المعبود ونع ) ٢٩(

 لـصديقي، ا الحـق،  شرف الرحمن، عبد أبو حيدر، بن

 – العلمية الكتب ار د ،٢ط،)هـ١٣٢٩: ت (آبادي العظيم

 ٠ هـ ١٤١٥ ،بيروت
 بـن  أحمد بن محمود محمد أبو ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة ) ٣٠(

 الـدين  بـدر  الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى

 – العربـي  التـراث  إحيـاء  دار ،)هـ٨٥٥ :ت (العينى

 ٠ بيروت
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 ١٢٣  

 أبـو  حجـر  بـن  علي بن أحمد  ،يالبخار صحيح شرح الباري فتح ) ٣١(

  بيروت، ،المعرفة دار  طبعة ،الشافعي العسقالني الفضل

  ٠ هـ ١٣٧٩

 عبـد  الفـرج  أبو الدين جمال  ،الصحيحين حديث من المشكل كشف ) ٣٢(

: المتـوفى  (الجـوزي  محمـد  بـن  علـي  بن الرحمن

 ٠ الرياض  ،الوطن دار ،)هـ٥٩٧
 الفرج أبو ينالد جمال: المؤلف ،الصحيحين حديث من المشكل كشف ) ٣٣(

 ،)هـ٥٩٧ :ت (الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد

  الرياض - الوطن دار

 :ت  (، عالء الدين على المتقى بن حسام الدين الهنـدى         ،كنز العمال  ) ٣٤(

 ،هـ١٣٩٩ ، بيروت ، طبعة مؤسسة الرسالة   ،)هـ٩٧٥

 .م ١٩٧٩
 اهللا عبـد  بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو  ،الصحيحين على المستدرك ) ٣٥(

 الـضبي  الحكـم  بـن  نُعـيم  بـن  حمدويه بن دمحم بن

 :ت (البيـع  بـابن  المعـروف  النيـسابوري  الطهماني

 - ١٤١١ ،بيروت – العلمية الكتب دار ،١ ط ،)هـ٤٠٥

١٩٩٠  

 مؤسـسة  ،٢ط :المحقق ،حنبل بن أحمد ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند ) ٣٦(

 م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ ،الرسالة
 ،ة علوم القـرآن   ، مؤسس ١ ط ، أبو أحمد بن عمر البزار     ،مسند البزار  ) ٣٧(

 ، المدينـة المنـورة    ، مكتبة العلـوم والحكمـة     ،بيروت

 .هـ ١٤٠٩
 بـن  علي بن جعفر بن سالمة بن محمد اهللا عبد أبو  ،الشهاب مسند ) ٣٨(

 ،٢ ط،)هـــ٤٥٤ :ت (المــصري القــضاعي حكمــون

 ٠ م ١٩٨٦ – ١٤٠٧  ،بيروت  ،الرسالة مؤسسة
 الـشامي،  مياللخ مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان ،الكبير لمعجما ) ٣٩(

 ،تيميـة  ابن مكتبة ،)هـ٣٦٠: ت (الطبراني القاسم أبو

  ٠ القاهرة
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 ١٢٤  

 محمد بن حمد سليمان أبو  ،داود أبي سنن شرح وهو السنن، معالم ) ٤٠(

 :ت( بالخطابي المعروف البستي الخطاب بن إبراهيم بن

 هـ ١٣٥١  ،حلب – العلمية لمطبعة ا ،١ ط ،)هـ٣٨٨

 م ١٩٣٢ -
 ،حمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذى         أبو عيسى م   ،الجامع الكبير  ) ٤١(

 ، بيـروت  ، دار الغـرب اإلسـالمى     ،٢ ط ،)هـ٢٩٧ت(

١٩٩٨. 
 اليمنـي  الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد ،األوطار نيل ) ٤٢(

ـ ١٤١٣ ،مصر الحديث، دار ،١ ط ،)هـ١٢٥٠ :ت(  هـ

 ٠ م١٩٩٣ -
 

 أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو ،الموطإ شرح المنتقى  ) ١(

: ت (األندلـسي  البـاجي  القرطبـي  التجيبـي  وارث بن

 محافظـة  بجـوار  ،،– السعادة مطبعة ،١ ط ،)هـ٤٧٤

  هـ ١٣٣٢  ،مصر

 أبـي  بـن  محمـد  الـدين  شمس  ،المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية ) ٢(

 :ت (الرملـي  الـدين  شـهاب  حمـزة  بن أحمد العباس

ـ ١٤٠٤  ،بيروت الفكر، دار  ،)هـ١٠٠٤  م١٩٨٤/هـ

٠ 
 الجليـل  عبـد  بن بكر أبي بن علي ،المبتدي بداية شرح في الهداية ) ٣(

: ت (الـدين  برهـان  الحسن أبو المرغيناني، الفرغاني

  ٠ بيروت ،العربي التراث احياء دار ،)هـ٥٩٣
 األزهـري،  العجيلـي  منـصور  بـن  عمر بن سليمان،الجمل بحاشية ) ٤(

 ٠الفكر دار ،)هـ١٢٠٤ :ت (بالجمل المعروف
 محمـد،  بـن  إبراهيم بن الدين زين ،الدقائق كنز شرح الرائق البحر ) ٥(

ـ ٩٧٠: ت( المـصري  نجـيم  بابن المعروف  دار ،)هـ

 ٠ اإلسالمي الكتاب
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 ١٢٥  

 الموصـلي  مـودود  بـن  محمود بن اهللا بد ،المختار لتعليل االختيار ) ٦(

 ،)هـ٦٨٣: ت (الحنفي الفضل أبو الدين مجد البلدحي،

 ٠ م ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦  ،القاهرة ،الحلبي مطبعة
 أبـو  الـدين  أكمل محمود، بن محمد بن محمد ،الهداية شرح العناية ) ٧(

 الـدين  جمال الشيخ ابن الدين شمس الشيخ ابن اهللا عبد

 الفكر دار  ،)هـ٧٨٦: ت( البابرتي الرومي
: ت (السرخسي األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد  ،لمبسوطا ) ٨(

ـ ١٤١٤ ،بيروت ،المعرفة دار ،)هـ٤٨٣  م١٩٩٣-هـ

٠ 
 بـن  محمـد  بـن  الرحمن عبد ،األبحر ملتقى شرح في نهراأل مجمع ) ٩(

 :ت (أفنـدي  بداماد يعرف، زاده بشيخي المدعو سليمان

 ٠ العربي التراث إحياء دار  ،)هـ١٠٧٨
 البجيرِمي عمر بن محمد بن سليمان ،الخطيب على البجيرمي حاشية ) ١٠(

ــصري ــشافعي الم ـــ١٢٢١ :ت (ال ــر دار ،)ه  ،الفك

 ٠ م١٩٩٥ - هـ١٤١٥
 حجـر  بن علي بن محمد بن أحمد ،المنهاج شرح في المحتاج تحفة ) ١١(

 لـصاحبها  بمـصر  الكبـرى  التجارية المكتبة ،الهيتمي

  م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧ ،محمد مصطفى
 بـن  عمر بن أمين محمد عابدين، ابن ،المختار الدر على المحتار رد ) ١٢(

ـ ١٢٥٢ :ت (الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد   ،)هـ

 ٠ م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ،بيروت، الفكر دار ،٢ط
 العربـي،  الكتاب دار ،٣ ط ،)هـ١٤٢٠ :ت (سابق سيد  ،السنة فقه ) ١٣(

  م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ ،لبنان – بيروت

عبد العزيز بن    ،جموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه اهللا         م ) ١٤(

الرئاسة العامة   إصدار   ،)هـ١٤٢٠ :ت(عبد اهللا بن باز     

 ت ، د،للبحوث العلمية واإلفتاء
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 ١٢٦  

 ، مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي بجـدة         جلةم ) ١٥(

ت . د ،تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة     إصدار  

٠ 
: ت (الطوسـي  الغزالـي  محمـد  بـن  محمـد  حامد أبو ،المستصفى ) ١٦(

ـ ١٤١٣ ،العلميـة  الكتـب  دار ،١ ط ،)هـ٥٠٥  - هـ

 ٠ م١٩٩٣
 بـن  أحمد بن علي بن محمد  ،تيمية البن المصرية الفتاوى  مختصر ) ١٧(

: ت( البعلـي  الـدين  بـدر  اهللا، عبد أبو يعلى، بن عمر

 – ١٤٠٦ ،الـسعودية  ،،القيم ابن ار د ،٢ ط ،)هـ٧٧٨

 ٠ م ١٩٨٦
 

: ت (الطوسـي  الغزالـي  محمد بن محمد حامد أبو ،الدين علوم إحياء ) ١(

 ٠ بيروت  ،المعرفة دار )ه٥٠٥
 حبيـب  بـن  محمـد  بن دمحم بن علي الحسن أبو ،والدين الدنيا أدب ) ٢(

ـ ٤٥٠: ت (بالماوردي الشهير البغدادي، البصري   ،)هـ

 ٠ م١٩٨٦  ،الحياة مكتبة دار
 اإلمام أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بـن          ،بهجة المجالس وأنس الجالس    ) ٣(

ـ ٤٦٣( ت  ،محمد بن عبد البر النمرى القرطبـى        ،) هـ

 .دار الكتب العلمية بيروت 
 سـعد  بـن  أيوب بن بكر أبي بن دمحم ،المولود بأحكام المودود فةتح ) ٤(

ـ ٧٥١: ت (الجوزيـة  قيم ابن الدين شمس  ،١ ط ،)هـ

 ٠ م ١٩٧١ - ١٣٩١ ،دمشق ،البيان دار مكتبة
 سـعد  بن أيوب بن بكر أبي بن محمد  ،العباد خير هدي في المعاد دزا ) ٥(

ـ ٧٥١: ت( الجوزية قيم ابن الدين شمس  ،٢٧ط  ،)هـ

ـ  المنـار  مكتبة - بيروت الرسالة، مؤسسة  المية،اإلس

  .م١٩٩٤ /هـ١٤١٥  ،الكويت
 



  مسألة تنظيم النسل يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 

 ١٢٧  

 ابـن  ربه عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب عمر، أبو  ،الفريد العقد ) ٦(

 ربـه  عبـد  بـابن  المعـروف  سالم بن حدير ابن حبيب

ـ ٣٢٨: ت (األندلسي  ،العلميـة  الكتـب  دار  ،١ ط ،)هـ

 ٠ هـ ١٤٠٤ ،بيروت
 :ت (ريالـدينو  قتيبـة  بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبو ،األخبار يونع ) ٧(

 ،بيــروت ،العلميــة الكتــب دار: الناشــر ،)هـــ٢٧٦

  هـ١٤١٨
 الهمـذاني،  العاملي الحارثي الصمد عبد بن حسين بن محمد ،الكشكول  ) ٨(

 العلميـة،  الكتب دار  ،١ ط ،)هـ١٠٣١: ت( الدين بهاء

  م١٩٩٨- هـ١٤١٨ ،بيروت
 شهاب الدين محمد بن أحمـد أبـي          ،المستطرف في كل فن مستظرف     ) ٩(

، ٢ ط ، بيـروت  –دار الكتـب العلميـة       ،هيالفتح األبشي 

 ٠ م ١٩٨٦
 بكر أبي بن محمد  ،واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح )١٠(

 الجوزيـة  قـيم  ابـن  الـدين  شمس سعد بن أيوب بن

 ٠ بيروت  ،العلمية الكتب دار ،)هـ٧٥١: المتوفى(


