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Abstract 

 
  

Scholars differ in their judgments regarding birth control these 

judgments envelope some overlapping vagueness. In order to reach an 

overriding opinion on the issue, this study presented the various scholarly 

judgments and their evidences. The study discussed the validity of each 

evidence specially its usability for proving or implying the issue. The study 

proved that the overriding scholarly position is that birth control is allowed 

if the parents (husband and wife) decide if the best interest of the family 

this position supported by the well- proven evidences. No evidence exists 

that rules out the allow ability of that case.            

 

 
 
 الممخص

 
ةختلػػػؼعةمال ػػػحكع ػػػ علمػػػـعل ػػػؿعةم سػػػلـعللػػػهعتلظػػػةـعلسػػػلفع كعتل ةػػػ  عللػػػهعلػػػ ثع  ػػػكةؿ ع ػػػ ع

ػػجعباضػػ حعءػػ كع ػػفعةمتػػ ةخؿعكلػػ ـعةمكضػػكد عك ػػ  عسػػبةؿعةمكلػػكؿعامػػهعةمػػاةمسع ػػ عةم سػػ م  علاض 
هذ عةم اةس ع  كةؿعةمال حكعك  مت ـ،عكبةلجع  لعلاللة عمؿع مةؿعماللتمػحخع ػفعم ػ عةمتبػكجعك ػفع
م  عةم الم ،عك  عتبةفعملبحلحع فعةمقكؿعبمكةزعتلظةـعةملسؿع كعتل ة  عك ؽع حعةاة عةمزكمحفعع لققحع

للةػػػفعةة مػػػ عةمتحبتػػػ  عةم اة ػػػ ثعمبقػػػحكعةة ػػػاعللػػػهعة بحلػػػ ععم لػػػلل عةةسػػػاث عهػػػكعةمػػػاةمسعةمػػػذمعتػػػ ؿ
 ةةللة  عةمت عمـعةتبجع حعةلقؿعلل حعامهعةمماةه ع كعةمتلاةـ 
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 المقدمة:
افعةمل ػػ عنعلل ػػ  عكلسػػتاةلفعكلسػػتعوا ،عكلاػػكذعبػػحنع ػػفعءػػاكاع لوسػػلحعك ػػفعسػػة حجع ل حملػػح،ع

ك ءػ  ع فعالعامػفعاالعةنعكلػ  عالعءػاةؾعمػف،عع فعة ػ  عةنع ػالع ضػؿعمػف،عك ػفعةضػلؿع ػالعهػح معمػف،
ك ءػػ  ع فع ل ػػ ةعلبػػ  عكاسػػكمف عةمل ػػـعالعسػػ ؿعاالع ػػحعمالتػػفعسػػ ال،عك لػػجعتماػػؿعةملػػزفعاذةعءػػ جع

عس ال،عكبا :
 ػػ فعةمال ػػحكع ػػ عةختلوػػكةع ػػ ة حعكلػػ ةتحع ػػ عةتخػػحذعةمكسػػح ؿعم لػػلعةمل ػػؿعب ػػ ؼعتلظػػةـعةملسػػؿع كع

عسؿعكتل ة  ع  عهذةعةمالاعامهعةة كاعةمتحمة :تل ة  ،عكةاملعةممالـع  عتلظةـعةمل
ع عععع1 كال:عةختالؼعةمال حكعةمسحبقةفع  علمـعةمازؿ عتلؾعةمكسةل عةمت عمحلجع تبا عم للعةمل ؿ

عتحلةح:عةالختالؼع  ع  ـعباضعةآلةحجعكةةلح ةحعةم ةلة عامهعةمتكمؿعللهعةن 
عتحمتح:عةالختالؼع  ع  ـعةمللكصعةملحت عللهعةمزكةخ 

عةباح:عةالختالؼع  ع  ـعةمللكصعةمت عة مفع فعت ؿعللهع  دعمتاثعةةكال  اع
عب حعلم  عع عخح سح:عةاللتمحخعبباضعةةلح ةحعةمضاةو عةمت عالعتقـك

عسح سح:ععخكؼعةمال حكع فعتآ اعةمعاتعللهع   عةم سل ةف 
عسحباح:عخكؼعةمال حكع فعاضاحؼعةم سل ةفعكة ضاةاعبحة اة عكةم مت احج 

ع

ك فعهلحعلالعةمال حكعةم احلاةفعةختلوكفع  عمكةزعتل ة عةملسؿ،عك  عمكةزعتلظة فعاذةعمـع
عةم س م  ع عةمخالؼع  عهذ  عذاة ل عازةم  عةمبلحعهك عةم  ؼع فعهذة عمذمؾعمحف عامةف، عةمضاكاث ت ع
عمةمكفعةم سلـع عامهعةمللكصعةمتحبت عكةم الالجعةمللةل ، عةمءال عةمذمعةستل  كلكالعامهعةملمـ

لةاثع فع ةلف،عكةالـع حعةتبلع  عهذ عةمقضة ع فعغةاع فعةمكفع  علاخعكتا   عك  عسبةؿعللهعب
ةمكلكؿعامهعهذةعةم  ؼعمحفعللهعةمبحلحع فعة اسع  م عةمال حكع بةلحع حعةللسع ل حعماللتمحخع
عةالست الالجع عك لح ء  عةلحسب ح، عب ح عللة ح عةةلح ةحعكةملمـ عتخاةج عة تضه عكهذة عةللس، عال   ح

                                                 

 بكعةمساح ةجعةم بحاؾعبفع ل  عةبفعةةتةا،ععةمازؿ:عهكعلاؼعةم ل علفعةم ا ثعلل عةمم حععلذاةع فعةمل ؿ   1
عةمزةكمع،النياية في غريب الحديثع:ةممزام ع ل   عطع،تلقةؽعطحها عبةاكج، عةمال ة ، هػ،ع1399ع،1ةم متب 

ع 3/232
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صعةمءالة  عك فع مؿع فعتم ؿعلكاثعةملمـع  عةم س م  ع اسعةمبحلحعلمـعةلواة ع ل عبحمللكع
عةمزكمةفعبحتخحذعةمكسح ؿعةم حلا عملل ؿ عععععع

عكةمم ة ع  عهذةعةمبلح:
عتل ة ع احل عةم لطللحجعةمت عةستخ   حعةمبحلتكفع  عةم س م  عبا ع فعمتاعةختال  ـععع -1

ع ة ح عععع
عتخاةجعةةلح ةحعةمت عمتاعةالست الؿعب حع  عةم س م عكةملمـعللة حعب حعةلحسب ح،عكبةحفععع -2

عةمالؿعةم كمك ثع  عباضعةةلح ةحعةمت عمـعةمءؼعةمال حكعللت ح ععععع
عللاعةة م ع  عةم س م عكتاتةب ح عبةل حعلم هحع وا  ع  عةممتتعكةم اةسحجعةمسحبق   -3
عةمال حك كمك ع لح ءحجعم ة ثعالست الالجع -4
عكمك ع  م عكةست الالجعم ة ث  -5

 

 تعريف تنظيم النسل وتحديده:
 

ةختلػػػؼعةمبػػػحلتكفع ػػػ عتل ةػػػ ع اػػػحل عهػػػذ عةم لػػػطللحجعةمتالتػػػ :ع لػػػلعةمل ػػػؿ،عتل ةػػػ عةملسػػػؿ،ع
تلظػػةـعةملسػػؿ،ع  ػػل ـع ػػفعماػػؿع لػػلعةمل ػػؿع اة  ػػحعملتاقػػةـ،عك ػػل ـع ػػفعلػػاؼع لػػلعةمل ػػؿعب لػػفعلػػ ـع

 لػػةتعم ػػحزعةمتلحسػػؿعباقػػـع ـعال،عك ػػل ـع ػػفعماػػؿعتل ةػػ عةملسػػؿعةماغبػػ ع ػػ عةمتلحسػػؿع طلقػػحعسػػكةكع
ءح العملتك ؼعلفعةمل ؿعبا عل  ع اةفع فعةةكال عكملتاقةـعبحمملة ،عك ػل ـع ػفعماػؿعتل ةػ عةملسػؿع

ع 2كتلظة فعب الهعكةل عهكعتقلةؿعةملسؿ
ءخلػػة عمػػ  لعك  ػػحعةمػػ متكاع ل ػػ علقلػػ ع ةقػػكؿ:يعافعةمتلظػػةـعل لةػػ ع ا ةػػ عماػػ ـعة لمػػحتعةسػػبحتع

 ضػػاةاع لققػػ ،ع كعاةمػػح علسػػؿعلػػحمسع ػػكم ع  ػػحعتل ةػػ عةملسػػؿ:ع  ػػكعسةحسػػ علح ػػ عتتبلحهػػحعةم كمػػ ع كع
لامػػحجعءػػابة ع كعهة ػػحجعةمت حلةػػ عم لػػلعةمل ػػؿ،عبلةػػحعتتػػك اعكسػػح لفع ػػ ع تلػػحكؿعةماح ػػ ،عكةتخػػذع

ع ع3طحبلعة مزةـعمألساعبا  ع فعةةطوحؿي

                                                 

،ع بكعةةللهع121ـ،عص1976ع،1طع،بةاكجع، ةاعةموماعةمااب ،عتنظيم األسرة وتنظيم النسل بكعزهاث،ع ل  ع  2
  3ـ،عص1979،ع1ط،ع اسس عةماسحم ،عبةاكج،عحركة تحديد النسلةم ك ك م،ع

  116،عصـ1989ع،2طعب عةماسحم عةمل ةت ،عل حف،،ع متنظام األسرة في اإلسالم ل  علقل ،ع  3
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سػػؿعمل المػػ عللػهعةمتك ػػؼعلػػفعةمل ػػؿعباػػ علػػ  ع اػػةفعممػفع متػػاعةمبػػحلتةفعةسػػتا لكفعتل ةػػ عةمل
 فعةةكال ،عكةستا لكفعتلظةـعةملسؿع  ع للعةمل ػؿع ػ عك ػجع كفعك ػج،عكةمكسػةل عامػهعتلقةػؽع لػ ع

عةة اةفعه ع للعةمل ؿ،عكةستا لتفعةم مح لعةموق ة ع ع
ماؿعةة اع لظ حععكةمذمعةاة عةمبحلحعهك:ع فعةمتلظةـع فعةملظحـ،عكةمتل ة ع فعةمل ،ع حمتلظةـعةال 

عم حع حؿعةم متكاع ل ك علمحـ،عكهكعالعةال عبحمضاكاثع فعةمكفعةم قل عةمل ح  ع لفعتقلةؿعةملسؿ،ع
بؿع  عةمكفعةم  ؼعلل عةةكال عكلل ع   ـعكلل عةم مت ل،عك  عةمكفعةم  ؼعتابكةح،عك  عةمكفع

كعللػػ علػػ  ع اػػةفع ػػفعغةػػاعذمػػؾ عك  ػػحعتل ةػػ عةملسػػؿع  ػػكعةالػػ عةمتك ػػؼعلػػفعةمتلحسػػؿعللػػ علػػ ع ػػحع 
ةةكال ،ع ق عةتك ؼعةمزكمحفعلػفعةمتلحسػؿعبسػبتع ػاضعةمزكمػ ،ع كعبلكغ ػحعسػلحع اةلػ ،ع كعباػ عكال ثع
 ابا ع كال ع تال،عكغةاعذمؾع فعةملكا عك  حع للعةمل ؿع  لفعةمكسةل عمتلقةؽع ل عةة اةفعةمسحبقةفع

م ػػ عةم لطػػؽعكةمكة ػػل،عكالعهػػكعم ػػحعذهػػتع متػػاعةمبػػحلتةفع ػػ عةم كضػػكع،ع  ػػكعمػػةسع سػػة حعم  ػػحع ػػفع
ل حعهكعكسةل عمعحة  ع عه ؼعكغحة ،عكة 

ع

 أسباب تنظيم النسل وتحديده:
 

تلػػػ حعلػػػفعتلظػػػةـعةملسػػػؿعم حلػػػ ع ػػػفعةموق ػػػحكعمػػػحمعزةم عكةبػػػفعةمقػػػةـ،عك ػػػ عذمػػػاكةعطح وػػػ ع ػػػفع
عةةسبحتعةمت عت  لعةملحسعامةف،عك ل ح:

ع ه ح  فعةمكفعهلحؾع اضع فعةة اةضعةم ا ة ع  عةمزكمةفع كع ل -1
 لقتعةلت ح  حع فعآتحاعل ؿعسحبؽ عع فعةمكفعلل عةم ا ثع لعضاو حعةستا ة ع كّمعملل ؿ  -2
 ةمخكؼعللهعلل عةم ا ثعكسال ت حعبسبتعةمل ؿعةم تتحبل  -3
 ةم لح ظ عللهعم حؿعةم ا ث  -4
 خكؼعةم ا ثع فعآالـعةمط ْلؽ  -5
 خكؼعةم ا ثع فعةم كجعبسبتعةمكال ث  -6
 ةم لحست ضاؼع  اثعةمزكخعللهعة لوحؽع -7

ع

ك ػػػ علبػػػاعة  ػػػحـع بػػػكعلح ػػػ عةمعزةمػػػ علػػػفعباػػػضعهػػػذ عةةسػػػبحتعبقكمػػػف:يعةسػػػتبقحكعم ػػػحؿعةم ػػػا ثع
كس ل حعم كةـعةمت تل،عكةسػتبقحكعلةحت ػحعخك ػحع ػفعخطػاعةمطلػؽ،عكةمخػكؼع ػفعمتػاثعةملػاخعبسػبتعمتػاثع
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للػف ععةةكال ،عكةاللتاةزع فعةملحم عامهعةمتاتع ػ عةممسػتعك خػكؿع ػ ةخؿعةمسػكك عكهػذةعغةػاع ل ػ 
ع 4  فع ل عةملاخع اةل عللهعةم ةفي

ع:ع5 كة  عتلظةـعةملسؿ

ع كال:عبحملسب عمألـ:
ةسػػتاح ثعةم ػػا ثعتلحسػػؽعمسػػ  حعكم حم ػػحعك ّكت ػػح عاذعة لػػلعتبحلػػ عةمل ػػؿعتػػاةمـعةمسػػ ل ع ػػ عباػػضع -1

ع مزةكعمس  حع كفعةةخال،عكة للعتاهؿعةماضالجعكمباعلمـعةمبطف 
ةملػحالجعةم اضػة ع تػؿ:عةموتػؽعةمسػام،عكةمػ كةم عكةمبكةسػةاعةقلؿع ػفعةلت ػحالجعة لػحب عبػباضع -2

عكسقكطعةمالـعكةمت حتعةم اةاثعكتسكسعةةسلحفعكسقكطعةمءاا 
ةقلؿع فعةلت حالجعةمتااضعم خحطاعةمل ؿعكةمكال ث،عك فع ه  حعةملزةػؼعكتسػ ـعةمل ػؿ علتةمػ ع -3

عما ـع  اثعةمملةتةفعللهعاخاةخع ضالجعمؿع فعةةـعكةمملةف ع
 تحاعةمسلبة عللهعةةـ،علةحعةقة حعةمتااضعملضعكطعةملوسة عةمء ة ث تمّلتعةآل -4

عتحلةح:عبحملسب عملطوؿ:
مل ػحعمحلػػجعهلػػحؾع تػاثعمح ةػػ عبػػةفعمػػؿعطوػؿعكةمػػذمعةلةػػف عمل ػػحع لػجعةلت ػػحالجعالػػحب عةةطوػػحؿع
بػػػحة اةضع كعتااضػػػ ـعملك ػػػحث،ع كعكال ثعطوػػػؿع  ػػػؿع ػػػفعةمػػػكزفعةمطبةاػػػ ،ع كعسػػػككعةمتعذةػػػ ،ع كع لػػػ ع
ةمالحة عةالمت حلة عكةمللة عكةملوسة  عك ػ ع  ػح جعلتػح جعةمبلػكحعللػهع طوػحؿع تكسػطع ل ػحاهـع ػفع

سل ع لفعمل حعزة عل  عةةطوحؿع  عةةساث عمحفعل كعةمطوؿعةمب ل ع  عةمطكؿع كعةمكزفع  ػّؿ،عع5-11
ع  كةت خاعةملضكخعةمملس ،عكةت تاع ا ؿعةمذمحك،عكتاتولعلسب عة لحب عب  اةضعسككعةمتعذة

عتحمتح:عبحملسب عمألساثعكةم مت ل:
عتتك اع كةا ع متاعممؿع ا ع فعةةساثعكبخحل عةمتعذة عكةم البسعكةم كةك  -1
عةاـعةم  ككعكةمتوحهـعمكعةمبةج  -2
عتزة عةمواصعةم تحل ع  حـعمؿع ا ع فعةةساثع  عةمتالةـعكةةلءط عكةمخ  حجعةم ختلو   -3

                                                 

  ع2/52،ع1طعبةاكج،ع،،ع ةاعةم اا  إحياء عموم الدين،عةمعزةم  بكعلح  ع ل  ع  4

ع  5 ع حالباةج، عضبط النسل وتنظيم األسرةمحتاةف عةماح   عةم لاة  عةم ة   عةمقحهاث،، ع1طعملمتحت، ع، ـ1974،
  113صعع،ـ1،1982،ع اسس عةماسحم ،عبةاكج،عطالنسل والعناية بول اعاضحعملحم ،عع،188ع-173ص
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ع ،عكتمتلتعسلبةحتفعةمضحاثعبحملل  العةقلعةالز لحـع ةخؿعةم لزؿعبسبتعمتاثعةةكال -4
عتمكفعةمتلء  عةالمت حلة عمألطوحؿع  ضؿ عبسبتعتخلةصعةمكةم ةفعك تحع طكؿعممؿعطوؿ  -5
عاتحل ع ال ع مباعمألساثعملت تلعكةما حهة   -6
عاتحل ع ال ع مباعم سحه  عةةساثع  عخ   عةم مت ل  -7
لالدعةملوس ع -8  اتحل ع ال ع مباعملابح ثعكة 

ع

 تنظيم النسل وتحديده: أقوال العمماء في

كةملػلحب عك ػفعباػ هـععةممالـع ػ عتلظػةـعةملسػؿعمػةسعم ةػ ةعم ػحعتقػ ـ ع قػ عتملػـع ةػفعةملبػ ع
 ػفعلل ػػحكعة سػالـعضػػ لحعللػػ  حعتمل ػكةعللػػهعةماػػزؿ،عممػفعةمم ةػػ عهػكعءػػةكععةممػػالـع ةػف،عكتبلةػػفع ػػفع
 بػػؿع ومػػاةفعكم حلػػحجعك كؿع ع  ػػحع لػػحعةمال ػػحكع ػػ عةماػػحمـعامػػهع اةسػػتفعكةملظػػاع ػػ ع كة ػػ  عك ضػػحا ع

الجعكلقػػػػ جعةملػػػػ كةجعللػػػػهع سػػػػتكلعةة ػػػػاة عكةةسػػػػاعكةم مت اػػػػحج،عكمتبػػػػجع ػػػػ عذمػػػػؾعةممتػػػػتعكةم قػػػػح
 عكمػػحفع6كةم ػػات اةج،عكتملػػـع ػػ عةم كضػػكععةم ومػػاكفعكلل ػػحكعةالمت ػػحععكةال تلػػح عكةمسةحسػػ عكةمػػ ةف

 عممػل ـعمػـعةتوقػكةعللػهع ػكؿعكةلػ ،عبػؿعةختلوػكةعللػهعلػ ثع7  فعةءت عةهت ح  ـعبحة اعلل حكعة سػالـ
ع  كةؿ:

عةستا حؿع كةكععـع ل اجعممل عةموتكلعبحةزهاعةمءاةؼع تكلعمحك1953  عسل ع -1 ع:عي  ة ح
عللهعا معةمءح اة ع،عكبفعتوت عةململ ع،عكالسة حعاذةعخةؼع فعمتاثع م للعةمل ؿع ا تحنعالعةلـا
ةمل ؿع،ع كعضاؼعةم ا ثع فعةمل ؿعةم تتحبلعب كفع فعةمكفعبةفعةمل ؿعكةمل ؿع تاثعتستاةسع

عةقكؿ: عتاحمه عكةن عللت ح، عكتستا  عةم ا ث ع  ةف  عع ع  عع  ع

 ع   
ع :ك حؿع8  عع  ع ع ع ع  عع9عك  حعةستا حؿ، 

                                                 

برامج بالحا عبةامسكف،عع،ضبط النسل وتنظيم األسرة محتاةفع حالباةج،ع،، النسل والعناية بول اعاضحعملحم   6
 ـ 1972،ع1طعةمقحهاث،ع،،ع ةاعةم اا  تنظيم األسرة

ع  7 عةةلله عا ضحفع،حركة تحديد النسل ةم ك ك م، بك عساة  عةمبكط ع ل   ع متب مسألة تحديد النسل، ع،
نظرة اإلسالم إلى تنظيم  ل  عسالـع  مكا،عع،تنظيم األسرة  بكعزهاث، ل  عع،ـ1976،ع2طع  ءؽ،عةموحاةب ،

 ـ 1965ع،1طعةمقحهاث،ع،ةمل ض عةماابة ،ع ةاعالنسل

  185،عةآلة :عةمبقاثسكاثع  8

  78:ع،عةآلة ةملجسكاثع  9
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عي   10ةم كةكعم للعةمل ؿع ب ةنع  كع لـا
 

هػػعةمت ػلع1411هػعةمت لع ملسعهة  عمبحاعةمال حكع  عةمساك ة ،عك  عسل ع1396ك  عسل ععععع
ـع ػػ عةممكةػػجع1988 ملػػسعةم م ػػلعةموق ػػ عة سػػال  ع ػػ ع مػػ عةم ما ػػ ،عتػػـعةمت ػػلع ػػ عسػػل 

عكمحفع للؿع اةاةت ـع حعةل :ع
عتلاةـعةمتاقةـعب كفعضاكاثعءالة   -1
عمتلحسؿ تلاةـعال ةاع حلكفعلحـعةقة عةمزكمةفع  عة -2
عتلاةـعتل ة عةملسؿعمعةاعلحم ع كعضاكاثعءالة   -3
عتلاةـعةمتلظةـعخءة عةموقا  -4
عمكةزعةم بحل ثعبةفعةةل حؿعملحم ع اتباثعءالح  -5
  عععععع11كمكتع للعةمل ؿعلل عتلقؽعةمضااعللهعةم ا ث -6

عكم ع كمبفع -2 ذة عةم للعةموا معمللسؿعتاؾعمأل ضؿع كع ماك ،عكة   حؿعةمءةخع ل  ع بكعزهاث:ي
عةماؿععلل  عةموا ة  عكالعةكم ع  عةموقفعة سال  ع ح عللهع ق ةاعةماخل  عمحفع بحلح ةموا 

  عكب تؿعهذةع12عةماخل عم حلة عة  ع فعةة ـ،ع كع  لةـع فعةة حمةـ،ع حماخصع ة  حع ا ة 
عةمبكط  عا ضحف عساة  ع ل   عةم متكا عةمكةل 13 حؿ علب  ع لطوه عكةم متكا عكةم متكاع14، ،

  15 ل  علقل 
ل ع فعةمال حكعكةمبحلتةفعامهعمكةزع فعةقكـعةمزكمحفعبتلظةـعةملسؿعكتل ة  ع فعذهتعم ح -3

 ع 16 ل ـعةم متكاع ل  عسالـع  مكاغةاعماةه  ع
كةملػػحظاع ػػ عمػػالـعةمبػػحلتةفعةػػالع فعةمقػػكؿعةمتػػحل عةمػػح عةطػػحبؽعةةكؿعغةػػاع لػػفعةمػػا عةمتل ةػػ ع

عةموا معكالعةلا ف،عك  حعةمقكؿعةمتحمحع  كعة بحل  
                                                 

  83،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل ل  عسالـع  مكا،ع  12

  73صعع،1خع،4،عةما  عمجمة المجمع(،عبء فعتلظةـعةملسؿ،ع1/5)39ع اةاعا ـ:  11

  127،عصتنظيم األسرة ل  ع بكعزهاث،ع  12

  34،32،ع21-22،عصمسألة تحديد النسل ةمبكط ،  13

  83-82ص، ـ1982،ع2طعةمقحهاث،ع،،ع ةاعةاللتلحـاألسرة في اإلسالم  لطوهعلب عةمكةل ،  14

  122-121،عصنظام األسرة في اإلسالم  ل  علقل ،  15

  97،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل  ل  عسالـع  مكا،  16
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 المانعين لتحديد النسل ومناقشتيا:أدلة 
ا ةلػػػحع فعم حلػػػ ع ػػػفعةمال ػػػحكعةم احلػػػاةفع ػػػ عذهبػػػكةعامػػػهع فعةةلػػػؿعهػػػكعتمتةػػػاعةملسػػػؿ،عك فع
عكمػػػحا عملتل ةػػػ ،عممػػػل ـع ػػػلع تل ةػػػ  عالعةبػػػحدعاالعملحمػػػ ع اتبػػػاثعءػػػالح،عتػػػـعةختلػػػؼعهػػػاالكعبػػػةفع لػػػـا

مةؾع  مت ـعك امحت حعك  ع:17لح ءحت حةختال  ـعهذةعةلتمكفعبحة م علوس ح،عكة 
ع

 أوال: أن النصوص الشرعية تحض عمى تكثير المسممين.
ع هـع حعةست مكةعبفعهلحع حعةل :

 

عةمقةح  ي ع -1 عل ةحيعتلحملكةعتمحتاكةع  ل ع بحه عبمـعةة ـعةـك
ع:ع فعمتاثعةةكال ع طلكتعءال  وجو الداللة
 التخريج: 

ععغحمػػتعع ػفعطاةػؽع ل ػ عبػفعتحبػجعةم لػامعلػفع بػ ع19كةبػفعلػ مع18 خامػفعةمبة قػ 
ع ععلفع ب ع  ح  عةمبحهل علفعةملب ع

ع فعطاةؽع ل  عبفعةملحاحعلفع ل  عبفعلب عةمال فعةمبةل حل علفعع20ك خامفعةم ةل  
 ػفعطاةػؽعهءػحـعبػفعسػا علػفعسػاة عةبػفعع21 عك خامػفعلبػ عةمػازةؽةبفعل اعلػفعةملبػ ع

عبف ع قحؿ:عبلعلحعلفعةملب ع22ح ا  اسال عكذما عةمءعهالؿعلفعةملب ع
ع

                                                 

مسألة تحديد ،عةمبكط ع،116-121،عصتنظيم األسرة ، ل  ع بكعزهاثع، لظاع اةاةجعةم مح لعةموق ة عةمسحبق   17
ع21-22،عصالنسل عع،52-55، ع  مكا، عسالـ ع38ع-31،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل ل   ع-72،

  ع91-74،عصعحركة تحديد النسلةم ك ك م،عع،74

عةمقح اعلطحع:،عتلقةؽالسنن الكبرىةمبة ق ،عع ل  عبفعةملسةف  18  متب ع ةاعةمبحز،ع م عةم ما  ،عع، ل  علب 
 ماغب ع  عةملمحد بحتعةع،ةملمحد،ع13235:عد،ع7/78ـ،ع1994

ع ةاعةموما،عبةاكج،ع،ةلةهع ختحاعغزةكمع:،عتلقةؽالكامل في ضعفاء الرجاللب عةنعبفعل معةممامحل ،ع  19
  1637:عتام  ع،6/135ـ،ع1988،ع2ط

عبفعبسةكل عزغلكؿع:تلقةؽع،مسند الفردوس بمأثور الخطابةم ةل  ،ع  22 عبةاكج،عع،ةمساة   ةاعةممتتعةمال ة ،
  2/132،عـ1986

ع  21 عع،المصنفعةمللاحل ،عةمازةؽلب  عةةلظ  تلقةؽ: عةمال ف عبةاكجع،لبةت عة سال  ، عةم متت ،ع2ط،
 بحتعكمكتعةملمحدعك ضلف ،عةملمحد،ع12391:د،ع6/173هػ،ع1423

  5/144ع،هػ1393،ع2طع،ع ةاعةم اا  ،عبةاكج،األمةمءح ا ،عع ل  عبفعا اةس  22
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 الحكم عمى الحديث:
 عك  عضاؼ23ل ةحع ب ع  ح  ع  عاسلح  ع ل  عبفعتحبجعةم لامعكهكعضاةؼ، 

ع 25كةبفعلماع24ةمل ةحعةمبة ق ععع
 ل ةحعةبفعل اع  عاسلح  ع ل ػ عبػفعةملػحاحعك ل ػ عبػفعلبػ عةمػال فعةمبةل ػحل عكه ػحع

ع 26ضاةوحفعم حع حؿعةبفعلما
 ةمازةؽع اسل ،عكاكةة عةمءح ا عبالغ،ع   حعضاةوتحفع ةضح اكةة علب ع 

ع لح ةحع خالع  عهذةعةم اله:ععع
  ػػفعطاةػػؽعلبػػ عةماظػػةـعبػػفعلبةػػتعلػػفع كسػػهعبػػفعلبةػػ ثعلػػفع ل ػػ عع27 خػػاخعةمطباةلػػ 

ك ػ عةبفعماتعةمقاظ علفعس ؿعبفعللةؼع ا كلح:يعتزكمكة ع  ل ع محتاعبمػـعةة ػـي ع
ع 28متةاعةمعلط،عمةسعبتق عةفعةم ةا طل :اسلح  علب عةماظةـعبفعلبةتع حؿع 

 ػػفعطاةػػؽعطللػػ عبػػفعل ػػاكعلػػفعلطػػحكعلػػفع بػػ عهاةػػاثع ا كلػػح:يعع29 خػػاخعةبػػفع حمػػف 
ممػفعةمبكلػةامع ػحؿ:عيهػذةعاسػلح عضػاةؼعمضػاؼعطللػ عبػفععةلملكةع  ل ع مػحتاعبمػـي 

  ع30ل اكعةم م عةملضا  عكهكع توؽعللهعتضاةوفي

                                                 

  6/135ع،الكامل في ضعفاء الرجالةبفعل م،ع  23

  7/78ع،نن الكبرىالسةمبة ق ،ع  24

عبفعلل   25 عع ل   عتمخيص الحبيربفعلماعةماسقالل ، ع، عةمة حل عةم  ل تلقةؽ: علب عةنعهحءـ ةم  ةل عع،ةمسة 
  3/116ـ،ع1964ةم لكاث،ع

عـ،1992ع،4طع ةاعةماءة ،عللت،ع، ل  علكة  ع:،عتلقةؽقريب التيذيبتو 3/116عتمخيص الحبير ةبفعلما،  26
 ع 6267:عتام  ع،492،عص5797:عتام  ع،473ص

هػ،ع1415طحاؽعبفعلكضعةن،ع ةاعةملا ةف،عةمقحهاث،عع:تلقةؽع،المعجم األوسطةمطباةل ،ععسلة حفعبفع ل    27
  5746:عد،ع6/44

 ل  عبفعع،1/21ع،1،عطبةاكجع، ةاعةممتتعةمال ة ع،الضعفاء والمتروكينع،بفعةممكزمعلب عةمال فعبفعلل   28
عتلقةؽميزان االعتدالعةمذهب ،ع ل   علكضع:، ع ل   علل  عبةاكج،، عةمال ة ، عةممتت ع1طع ةا ع،ـ1995،

4/378  

عةبفع حمف  29 عةمقزكةل ، عبفعةزة  عتلقةؽسنن ابن ماجوع، ل   عبةاكج،عع:، ع ةاعةموما، عةمبح  ، علب  ع اة   ل  
 بحتعتزكةجعةملاة اعكةمكمك  ع،ةملمحد،ع1863:عد،ع1/599ع،1ط

ع، ل  عةم لتقهعةممءلحكمع:تلقةؽع،في زوائد بن ماجومصباح الزجاجة ةمبكلةام،عع ل  عبفع ب عبماعةمملحل   32
  2/99هػ،ع1423،ع2طع ةاعةممتتعةمال ة ،عبةاكج،
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 ػػػػفعطاةػػػؽعلةسػػػػهعبػػػفع ة ػػػػكفعةم ػػػ ل علػػػػفعةمقحسػػػـعلػػػػفعلح ءػػػػ عع31 خػػػاخعةبػػػػفع حمػػػف 
 ا كلح:يعةملمحدع فعسلت ع  فعمـعةا ػؿعبسػلت ع لػةسع لػ ،عكتزكمػكةع ػ ل ع مػحتاعبمػـع

ع 32ةة ـ   ي عك  عاسلح  علةسهعبفع ة كفعكهكعضاةؼعتامفع بكعلحتـ
عةمل ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم  النتيجة: 

عةمقةح  ي ل ةحعيسك ةكعكمك عخةاع فعلسلحكعالعت -2 عل  عال ع محتاعبمـعةة ـعةـك
 وجو الداللة: 

  فعمتاثعةةكال ع اغكتع ة حعءالح علتهع ضلجعةمسك ةكعللهعةملسلحكعبسبتعةةكال  
 التخريج: 

ع كسه  فعطاةؽعلحلـعبفعب  م علفعامؿعلفع ب ع33 خامفع بكعةالهع  ع سل  
 فعطاةؽع ب عةالهعةم كلل عب سلح  علفعلسحفعبفعع34ةةءاامعبف عك خامفعةبفعل م

عع 35سح علفعلحلـعبفعب  م علفعزاعبفع ب علبةشعلفعةبفع ساك عبف
 فعطاةؽع ب عبماعبفعلةحشعلفعلحلـعلفعامؿعلفعةبفع ساك عع36ةم ةا طل عكذما 

علل عبفعةمابةلعلفعب زعبفع فعطاةؽعع39كةبفعلسحماع38كت حـع37بف عك خامفعةمطباةل 

                                                 

:عد،ع1/592ـ،ع1996،ع1طع،ع اسس عةماسحم ،عبةاكج،تيذيب التيذيب ل  عبفعلل عبفعلماعةماسقالل ،ع  31
1846  

  5334:عتام  ع،تقريب التيذيب،عك3/372ع،تيذيب التيذيب ةبفعلما،  32

،ع8/241 ةاعةماحل  ،عةماةحض،عع،ةمتكةمامع:،عتلقةؽالمطالب العالية ل  عبفعلل عبفعلماعةماسقالل ،ع  33
  1632:عد

  522:عتام  ع،2/371ع،الكامل في ضعفاء الرجال ةبفعل م،  34

  1631:عد،ع8/243ع،المطالب العاليةةبفعلما،ع  35

ع ل    36 عبف عل ا عبف عةم ةا طل علل  عتلقةؽيةالعمل الواردة في األحاديث النبو ، عةنعع:، عزةف عةمال ف  لوكظ
  717:عد،ع5/73ـ،ع1985،ع1طع ةاعةمطةب ،عةماةحض،ع،ةمسلو 

ع ل    37 عبف عةمطباةل عسلة حف عةمسلو ع:تلقةؽع،المعجم الكبير، عةم مة  علب  عكةملمـ،عع،ل  م عةمالـك  متب 
  1224:عد،ع19/416ـ،ع1983،ع2طعةم كلؿ،

هػ،ع1412ع،1طع،ع متب عةماء ،عةماةحض،عل  معلب عةم مة عةمسلو ع:،عتلقةؽالفوائد ت حـعبفع ل  عةماةزم،  38
  1464:عد،ع2/176

،ع ةاعةموما،عع لتعةم ةفعةما امع:،عتلقةؽتاريخ مدينة دمشقع،ةبفعلسحماعلل عبفعةملسةفعبفعهب عةن،  39
  1523:عتام  ،ع14/52ـ،ع1995ع،1طعبةاكج،
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 ػػػػفعطاةػػػػؽعلسػػػػحفعبػػػػفعسػػػػةح علػػػػفعع40لػػػػفعمػػػػ  عبػػػػف عكذمػػػػا عةبػػػػفعلبػػػػحفعفلمػػػػةـعلػػػػفع بةػػػػ
لػػػػفعهءػػػػحـعبػػػػفعلسػػػػحفعع41تحبػػػػجعةمبلػػػػحل علػػػػفع لػػػػسعبػػػػفع حمػػػػؾعبػػػػف عك خامػػػػفعلبػػػػ عةمػػػػازةؽ

لػػػػفع ا ػػػػاعبػػػػفعاةءػػػػ علػػػػفعلبػػػػ عةم لػػػػؾعبػػػػفعع42لػػػػفعةبػػػػفعسػػػػةاةفع اسػػػػال عك خامػػػػفع ةضػػػػح
لػػػػفع بػػػػ عللةوػػػػ علػػػػفعلبػػػػ عع43ل ةػػػػاعكلحلػػػػـعبػػػػفعب  مػػػػ ع اسػػػػال عك خامػػػػفع بػػػػكعةكسػػػػؼ

ع فعل ةاعلفعامؿعلفعةملب عةم لؾعب
 

 الحكم عمى الحديث:
  عل ةحعةةءاامعامؿع ب ـ   
 عةلػ عاسػلح معلػ ةحعةبػفع سػاك علسػحفعبػفعسػةح ،عك ػ عةآلخػاعامػؿع ػب ـ،عكلسػحفع  

عهذةعضاةؼعضاوفعةبفعل معكةم ةا طل ،عك حؿعةبفعلبحف:يع لماعةمل ةحعم ةعة ت 
ع ع44لفعةمتقحجعب حعالعةءبفعل ةحعةةتبحجعي

 لػػ ةحعب ػػزعبػػفعلمػػةـعللػػهعللػػ عبػػفعةمابةػػلعكهػػكعضػػاةؼع تػػاكؾعةملػػ ةحع ع ػػحؿع ػػ ةاع
،عك ػحؿع45ةماقةل :يعلل عبفعلح لعلفعب زعبفعلمةـع م كؿعبحملقؿعل ةتفعغةاع لوػكظي

ةبفعلبحف:يعكهذةعل ةحع لماعالع لؿعمفع ػفعلػ ةحعب ػزعبػفعلمػةـ،عكللػ عهػذةعةػاكمع
ع 46خعبفيةم لحمةاع ل حعمتاع  عاكةةتفعةم لحمةاعبطؿعةاللتمح

 لػػ ةحع لػػسعبػػفع حمػػؾع ػػ عاسػػلح  علسػػحفعبػػفعسػػةح  عك ػػ عتقػػ ـعآلوػػحع لػػفعضػػاةؼع لمػػاع
ع 47ةمل ةح،عك  عضاوفعةبفعلبحفعكضاؼعل ةتفعهذة

                                                 

عةمبست ،  42 علبحف عبف عتلقةؽالمجروحين  ل   عاباةهع:، عزةة  ل ك  عللت،عةـ عةمكل ، ع ةا هػ،ع1396ع،1طع،
  274:عتام  ع،1/268

 بحتعلمحدعةةبمحاعكةم ا ثعةماقةـ ع،ةملمحد،ع12343:عد،ع6/162ع،المصنف،عةمللاحل علب عةمازةؽ  41

 بحتعلمحدعةةبمحاعكةم ا ثعةماقةـ ع،ةملمحد،ع12344:د،ع6/161ةم املعةمسحبؽ،ع  42

عةةللحام  43 عاباةهةـ ععةاقكتعبف عةكسؼعةمقحض ، عتلقةؽاآلثار بك عةمك حع:، عبةاكج،عع، ب  عةممتتعةمال ة ،  ةا
  1/224هػ،ع1355

  2/223ع،ميزان االعتدالةمذهب ،عع،1/267ع،المجروحينةبفعلبحف،ع  44

عبفعل ا  45 عع ل   عتلقةؽالضعفاء الكبيرةماقةل ، عبةاكج،ع:، ع ةاعةممتتعةمال ة ، عةم اط ع  ةفع لام ، علب 
  1256ع:م  تاعع،3/253ـ،ع1984ع،1ط

  2/111ع،المجروحين ةبفعلبحف،  46

  1/268عةم ل اعةمسحبؽ،  47



 13 

  ك  حعبقة عاكةةحجعةمل ةحع  ل حعه ع اةسةؿعكبالغحجع كع فعطاةؽع م كؿ 
عبفعلم النتيجة:   .ةمل ةحعضاةؼعالعتقـك

 

عةمقةح  ي ل ةح:عيعتزكمكةعةمك ك عةمكمك ع -3    ل ع محتاعبمـعةةلبةحكعةـك
 التخريج: 

ع53ك بػػػكعلاػػػةـع52كةم لػػح ل ع51كةملػػػحمـع50كةبػػفعلبػػػحفع49كةملسػػػح  ع48 خامػػفع بػػػكع ةك 
 فعطاؽعلفعةم ستلـعبفعساة علػفع للػكاعبػفعزةذةفعلػفع احكةػ عبػفع ػاثعلػفعع54كةم زم

ع ع اقؿعبفعةسحاعلفعةملب ع
عكةمضةحكع59كةمبة ق ع58كةمطباةل ع57كةبفعلبحفع56كساة عبفع للكاع55ك خامفع ل  

                                                 

  2252:عد،ع2/222ع،بةاكجع، ةاعةموماعع،سنن أبي داودعع، بكع ةك عةمسمستحل عسلة حفعبفعةةءاح  48

ع متب عةم طبكلحجعة سال ة ،عللت،ع،لب عةموتحدع ب عغ ثع:تلقةؽع،السنن الصغرىةملسح  ،عع ل  عبفعءاةت  49
ع2ط ع1986، ع2طـ، ع6/65، عةمعوحاعالسنن الكبرىع،ماةهة عتزكةجعةماقةـع،ةملمحدع،3227:عد، علب  عتلقةؽ: ،

 ةم ا ثعةمعةاةك ع،ةملمحد،ع5342،د:3/271ـ،ع1991،ع1طع ةاعةممتتعةمال ة ،عبةاكج،ع،سلة حفعةمبل ةام

ع  52 عةمبست ، علبحف عبف عةةالحاكطع:تلقةؽع،صحيح ابن حبان ل   عبةاكج،ع،ءاةت عةماسحم ، ،ع2طع اسس 
 ذماعةمزماعلفعتزكةجعةمامؿع فعةملسحكع فعالعتل  ععععع،ةملمحد،ع4257:عد،ع9/364ـ،ع1993

عةن  51 عبفعلب  ععةملحمـع ل   عةمقح اعلطحع:تلقةؽع،المستدركةملةسحبكام، عةممتتعةمال ة ،عع، لطوهعلب   ةا
 متحتعةملمحد ،ع2685:عد،ع2/176ـ،ع1992ع،1طعبةاكج،

ةم متب عة سال ة ،ع ةاعةبفعةمقةـ،عع،اباةهةـعةمقةس ع:،عتلقةؽاألماليةم لح ل ،ععةملسةفعبفعاس حلةؿعةمضب   52
  393:عد،ع1/354عهػ،1412،ع1طعل حف،عةم  حـ،

  3/62ع،هػ1425ع،4،ع ةاعةممتحتعةمااب ،عبةاكج،عطحمية األولياء بكعلاةـعةةلب حل ع،عع ل  عبفعلب عةن  53

عةمزم   54 عبف ععةكسؼ عتيذيب الكمالةم زم، علكة  عبءحا عتلقةؽ: عبةاكج،ع، ااكؼ، عةماسحم ، ،عع1طع اسس 
  27/432عـ،1982

  13594:عد،ع3/245ك،ع12634:د،ع3/158،،ع اسس ع اطب ،ع لاالمسند ل  عبفعللبؿ،ع  55

عبفع للكا،  56 عتلقةؽالسنن ساة  عةنعآؿعل ة ع:، علب  عبف عةماةحض،ع،سا  عةمالة  ، ع1طع ةا هػ،ع1414،
  492:عد،ع1/164

 ذماعةمال عةمت ع فعةمل حعل هعلفعةمتبتؿ ععع،ةملمحدع،4228:عد،ع9/338ع،صحيح ابن حبانةبفعلبحف،ع  57

  5299:عد،ع5/227ع،المعجم األوسطةمطباةل ،ع  58

ع ةاعةممتتعةمال ة ،عبةاكج،ع، ل  عةمساة عبسةكل عزغلكؿع:،عتلقةؽشعب اإليمانةمبة ق ،عع ل  عبفعةملسةف  59
  5485:عد،ع4/382عهػ،1412،ع1ط



 14 

 ػػفعطػػاؽعلػػفعخلػػؼعبػػفعخلةوػػ علػػفعلوػػصعةبػػفعل ػػاكعلػػفع لػػسعبػػفع حمػػؾعع60ةم ق سػػ 
 ػػػفعطاةػػػؽع بػػػحفعةبػػػفع بػػػ علةػػػحشعلػػػفع لػػػسعبػػػف عع62،عكت ػػػحـ61 ا كلػػػح عك خامػػػفعةمطباةلػػػ 

ع فعل ةحعةبفعسةاةفع اسال ع63ك خامفعلب عةمازةؽ
ع

 الحكم عمى الحديث:
،عك ػػحؿعةمضػػةحكعةم ق سػػ :يعاسػػلح  علسػػفع64 ػػحؿعةبػػفعلمػػا:يعلػػسع ػػفعلػػ ةحع لػػسي

ع،ع لج:ع65ي
 مـعةتبجع فع احكة عبفع اثع  عس لع فع اقؿعبفعةسحاع  عهذةعةمل ةحع كع  عغةا ،ع 

ع 66كمؿع لح ةتفعللفعبحمالال ،عك  عاكلع احكة علفعللحب عمـعةس لع ل ـ
 ػػػ ةاع متػػػاعطػػػاؽعلػػػ ةحع لػػػسعللػػػهعخلػػػؼعبػػػفعخلةوػػػ عةةءػػػما عكهػػػكعلػػػ كؽعةخػػػتلطع 

ع 68كبقة عةمطاؽع  ةاهحعللهع بحفعبفع ب علةحشعكهكع تاكؾ،ع67ب خاث
  ل ةحعةبفعسةاةفع اسؿ 

عةمل ةحعضاةؼعالعتقكـعبفعلم  عالنتيجة:
ع

 نتيجة االحتجاج:
 

ةمػػػ متكاع ةمللػػػكصع ػػػ عهػػػذةعةم الػػػهعضػػػاةو عالعتلػػػلسعماللتمػػػحخ،عك ػػػ عا عللة ػػػحعع    
سالـع  مكاع فعم  عةم الهع قحؿ:يعكهؿعةممتاثع لءك ثعمذةت ح ع ـعم حعةتاتتعللة حع  ل  

                                                 

عةمكةل   62 عبفعلب  عع ل   عةم ق س ، عتلقةؽاألحاديث المختارةةمضةحك عةم لؾعبفع هةشع:، عةمل ض عع،لب   متب 
  424:عد،ع12/422كعع1889،1892:عد،ع5/261،ع1ةمل ةت ،ع م عةم ما  ،عط

عتلقةؽمسند الشاميينةمطباةل ،ععسلة حفعبفع ل    61 عةمسلو ع:، عةم مة  عبةاكج،ع،ل  معلب  ع اسس عةماسحم ،
  2475:عد،ع3/365كعع723:عد،ع1/413ـ،ع1984،ع1ط

  1335:عد،ع2/132ق،ع1412،ع1،ع متب عةماء ،عةماةحض،عطالفوائدت حـعبفع ل  عةماةزم،ع  62

 بحتعلمحدعةةبمحاعكةم ا ثعةماقةـ ع،ةملمحدع،12343:عد،ع6/162ع،المصنفلب عةمازةؽ،ع  63

ع  64 عةماسقالل ، علما عبف علل  عبف عتلقةؽفتح الباري ل   عةمبح  ع:، علب  ع اة  عةم اا  ع، ل   عبةاكج،ع ةا ،
  9/111هػ،ع1379

  1892،ع1889:عد،ع5/261ع،األحاديث المختارةةمضةحكعةم ق س ،ع  65

  4/112،عتيذيب التيذيبةبفعلما،ع  66

  1731:ع،عتام  تقريب التيذيبةبفعلما،ع  67

  142:ع،عتام  تقريب التيذيبةبفعلما،ع  68
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لحمسعةةسػاثعك لػلل عةم مت ػلعكةمءػاتالع حمتلحسػؿع تلقػؽع ػلعةمتقلةػؿع لػف،عكةممتػاثع  ف
 طلكب عاذةعة تضت حع للل عك  مفعتكمة  حعتكمة حعلح اح،عكةمقةػحـعب لبح  ػحع كفعضػةؽع كع

ل حعبلسفعةة ةكعكةما ؿ،ع حمقلةؿعةملح لعةمذمعة مفعلاخ ع حم بحهحثعالعتم كفعبمتاثعةما  ،عكة 
لػاللفعخةػاع ػفعةممتػاثعةم   لػ عةمتػ عتتػػاؾع كفع ملءػخصعةمقةػحـعبءػ لفعكةمتوػاغعمتكمة ػفعكة 

ل ة ي  ع  كؿ:عك ػ عة سػت الؿعبحملػ ةحعةةكؿعتلػح ض عاذعمةػؼعةكمبػكفعةمتلحسػؿع69تقكةـعكة 
 كالعةكمبكفعسببفعكهكعةملمحدال

 

 انيا: أن النصوص الشرعية تحض عمى الزواج، والتناسل ىو اليدف األىم منو، فتحديد      ث
 النسل مصادرة ليذا اليدف الشرعي.      
ع هـع حعةست ؿعبفعهلحع حعةل :عععععع
 ةمل ةح:يعةحع اءاعةمءبحتع فعةستطحعع لمـعةمبحكثع لةتزكخعي  -1

عععالتخريج: 
 ػحؿ:يعةػحعع فعل ةحعلب عةنعبػفع سػاك علػفعةملبػ عع71ك سلـع70 خامفعةمبخحام

ع  لػػفعمػػفع  اءػا ةمءػػبحتع ػفعةسػػتطحعع ػلمـعةمبػػحكثع لةتػػزكخعك ػفعمػػـعةسػتطلع الةػػفعبحملػـك
عكمحكي 

عةمل ةح:عيعةملمحدعسلت ،ع  فعاغتعلفعسلت ع لةسع ل عي  -2
 التخريج: 

عهام فعل ةحع لسعبفع حمؾع حؿ:عيعمحكعتالت عاهطعع73ك سلـع72 خامفعةمبخحام
                                                 

  67-66،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل ل  عسالـع  مكا،ع  69

ا،عةمة ح  ،عبةاكج،ع ةاعةبفعمتةع، لطوهع ةتعةمبعحع:تلقةؽع،صحيح البخاريةمبخحام،عع ل  عبفعاس حلةؿ  72
ع1987ع،3ط ع2/673ـ، عد، ع1826: عةمازكب  بحتعع،ةملـك، عم فعخحؼعللهعلوسف ع5/1952كعةملـك :عد،

ع4778،4779 عةملب ع،ةملمحد، عةمبحكثعع:عبحتع كؿ عةستطل عمـ عكبحتع ف ع لةتزكخ  عةمبحكث ع لمـ عةستطحع  ف
  لةلـ 

،عبةاكجع ةاعالةحكعةمتاةحعةمااب ،ع، ل  ع اة علب عةمبح  ع:تلقةؽع،صحيح مسمم سلـعبفعةملمحخعةمقءةام،ع  71
 بحتعةستلبحتعةملمحدعم فعتح جعلوسفعامةفعككم ع الف عع،ةملمحدع،1422:عد،ع2/1218ع،1ط

ع حعع،ةملمحدع،4776:عد،ع5/1949ع،صحيح البخاري ةمبخحام،  72 بحتعةمتاغةتع  عةملمحدعمقكمفعتاحمهع حلملكة
 طحتعممـع فعةملسحك 

 بحتعةستلبحتعةملمحدعم فعتح جعلوسفعامةفعككم ع الف ع،ةملمحدع،1421:عد،ع2/1222ع،صحيح مسمم سلـ،ع  73
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،ع ل ػػحع خبػػاكةعمػػ ل ـعتقحّمكهػػح،ع قػػحمكة:عةسػػ مكفعلػػفعلبػػح ثعةملبػػ ععبةػػكجع زكةخعةملبػػ ع
الع  عغواعةنعمفع حعتق ـع فعذلبفعك حعت خا ع حؿع ل هـ:ع  حع لحع ك ةفعللفع فعةملب 

عةمػػ هاعكالع  طػػا،عك ػػحؿعآخػػا:ع لػػحع لتػػزؿع  ػػ ل ع لػػل عةملةػػؿع بػػ ة،عك ػػحؿعآخػػا:ع لػػحع لػػـك
 قػحؿ:ع لػتـعةمػذةفع لػتـعمػذةعكمػذةاع  ػحعكةنعالػ ععةملسحكع الع تزكخع ب ة،ع محكعاسكؿعةنع

عك  طػػا،عك لػػل عك ا ػػ ،عك تػػزكخعةملسػػحكع  ػػفعاغػػتعةخءػػحمـعنعك تقػػحمـعمػػف عمملػػ ع  لػػـك
علفعسلت ع لةسع ل ي ع

ع
ع

 فعةمػزكةخع اغػتع ةػفعءػالحعكهػكعسػبتعةمكمػ ،عك لػلعةمل ػؿعوجو الداللة منن الحنديثين: 
  74ةلح  عهذةعةم قلك عةمءال  ع  كع  لكع

 

 مناقشة االستدالل:
 

سرػػفعءػػالحنعتػػاؾعةمػػزكةخعلتػػهععتتلقػػؽعةمقػػ اثعللػػه -1 ـ عالعةلسػػفععاذةعمػػحفع ػػ عل  تباحتػػف ع ل ػػ
عتمكفع  علطحؽعةمق اثا عذمؾع  ع  اعةمذاة علته

عتاؾعةمزكةخعمةسعب  لكع،ع مةؼعة للعل ـعة لمحتعبا عةمزكةخا  -2
فعمػػػحفع -3 ةملػػػحعللػػػهعةمػػػزكةخع ػػػ علػػػ ةحعةبػػػفع سػػػاك عال ػػػحعمػػػحفعب ػػػ ؼعة لوػػػحؼ عكة 

فعبحملػكـ عةمتلحسؿع فع هـع ه ةؼعةمزكةخ عة ملحعللهعذمؾع كمفيعك فعمػـعةسػتطلع الةػ
  لػػفعمػػفعكمػػحكي عك  ػػحع كمػػفع ػػ علػػ ةحع لػػسيع  ػػفعاغػػتعلػػفعسػػلت ع لػػةسع لػػ يع  لػػفع
 تالؽعب حعسبقفع فعتلطلعةماهطع  عةم ةفعكلز  ـعللهعةمتاب عب  كاعالعةلسعةمتاب ع
ب ػػػػح،عك ل ػػػػحعتػػػػاؾعةمػػػػزكةخ،ع لةسػػػػجعةم سػػػػ م عاذةنع ػػػػ عاةمػػػػحتعةمػػػػزكةخ،ع كع ػػػػ عاةمػػػػحتع

 م اماة ع  عةمتاب عك لمحـعةم ةف  قتضةحتفعمحملسؿ عبؿع  عتللةسعة
 

 ثالثا: أن اهلل جعل النساء حرثا لمرجال، فتحديد النسل مصادم لمراد اهلل.
ع هـع حعةست مكةعبفعهلح:ع

ع كؿعةنعتاحمه:    ع عع  ع ع ع ع75 ع

                                                 

  36،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل ل  عسالـع  مكا،عع،122،عصتنظيم األسرة ل  ع بكعزهاث،ع  74

  223ةآلة :ع،عةمبقاثسكاثع  75
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ععوجو الداللة:
ع،ع حؿعةم ك ك م:ععععع76ةنع فعخلؽعةملسحكعلاتحعملامحؿع حمكة:ع فع للعةمل ؿعخحمؼع اة 

يع حمامػػؿع ػػفعةمكم ػػ عةملةحتةػػ عب تحبػػ عةملػػحاحعكةم ػػا ثعب تحبػػ عةملػػاح،عكةمعػػاضعةما ةسػػ ع ػػفع
ع 77ةماال  عبةل  حعهكعةالستبقحكعللهعةملكععةمبءامي

 مناقشة االستدالل: 
ءػػػحكعكبحممةوةػػػ عةمتػػػ عتءػػػّبفعةآلةػػػ عةم ػػػا ثعبػػػحةاضعةمتػػػ ع ػػػفعلػػػؽعلػػػحلب حعلات ػػػحع تػػػهع

تلحسبف،ع للزكخع فعة ت عزكمتفع  ع كضلعةملاحع  ع معك ػجعكللػهع معلػكاثعءػحك،عكمػةسع
  عةآلة عةمماة  ع معمػالـعلػفعةملسػؿ،عكمػةسع ػ عةآلةػ عتملةػؼعملػزكخعبػ فعالعةػ ت عزكمتػفعاالع
ع ػػفعذمػػؾعتلػػاةـعةمػػكطكع ػػ ع ػػ ثعةمل ػػؿعكالعةقػػكؿعب ػػذةع لػػ  ع العمػػـز ب ػػ ؼعللػػكؿعةمل ػػؿ عكة 

  حعةاة عهذةع حع خامفعةمبخحامعك سػلـع ػفعلػ ةحعمػحباعبػفعلبػ عةن:ع فعة ػك عمحلػجعتقػكؿعكع

عاذةع تةػػػجعةم ػػػا ثع ػػػفع باهػػػحع ػػػ ع بل ػػػحعتػػػـعل لػػػجعمػػػحفعكم هػػػػحع لػػػكؿع ػػػحؿع  لزمػػػػجع  ع

  عع  ع ع  ع  عععع79 78ع

 من نعم اهلل الكبرى، فتحديد النسل جحود ليذه النعمة.أن النصوص تعد النسل نعمة  رابعا:
 أىم ما استدلوا بو:

ع  كؿعةنعتاحمه:ع -1  ع ع ع ععع80 ع

ععع كؿعةنعتاحمه:ع -2 عع عع81 ع

                                                 

  33،عصنظرة اإلسالم إلى تنظيم النسل ل  عسالـع  مكا،ع  76

  71،عصحركة تحديد النسلةم ك ك م،ع  77

  223،عةآلة :عةمبقاثسكاثع  78

ع،بحتعلسحامـعلاحعممـع  تكةعلاتمـع لهعء تـع،،عةمتوسةا4254:عد،ع4/1645ع،صحيح البخاريةمبخحام،ع  79
ع2/1258ع،صحيح مسمم  سلـ، عد، ع1435: عك فعع،ةملمحد، ع فع  ة  ح ع بل ح ع   عة ا تف عم حل  بحتعمكةز

ع،2/392،397عهػ،1425،ع ةاعةموما،عبةاكج،عتفسير الطبريةمطبام،عع ل  عبفعماةاع،كاة  حعتااضعمل با
  1/261ع،هػ1421ع،1ط،ع ةاعةموما،عبةاكج،عتفسير ابن كثيراس حلةؿعبفعل اعبفعمتةاعةم  ءق ،ع

  86:عةآلة ع،ةةلاةؼعسكاث  82

  6ع:ةآلة ،عة ساةكعسكاث  81
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ع  كؿعةنعتاحمه:ع -3  ع   ع ع  ع  عع82 ع

عع : كؿعةنعتاحمه -4 ع ع ع  ع   ع ع ع ع

 ع  عع83 ع 

  كؿعةنعتاحمه: -5    ع    ع ع  ع ع ع  عع

عع84 ع

ةلػسع فعةمتػاعةنع حمػفعككمػ   ع خامػفعةمبخػحامعك سػلـعبلوػظ:يععل ةحع لحكعةملب ع -6
ع 85ةمل ـع متاع حمفعككم  عكبحاؾعمفع ة حع لطةتفعي

لػػ ةحعيعاذةع ػػحجعة لسػػحفعةلقطػػلعللػػفعل لػػفعاالع ػػفعتالتػػ عاالع ػػفعلػػ   عمحاةػػ ع كع -7
ع 86للـعةلتولعبفع كعكم علحمسعة لكعمفعي،ع خامفع سلـ

 مناقشة االستدالل: 
عةستةاػحتعم ةػل عكممفعهؿعةمتعللهعةم سلـ عبحمم ل ، ع فعةملاـ  العةلماع فعةمذاة 

 هذةعالعةقكؿعبفع ل  ع العةتـعةالست الؿعب ذةعللهعةم طلكت ؟ ةملاـ
 

 أن النصوص دلت عمى أن القول بالتحديد مصادم لمفطرة اإلنسانية والشريعة اإلسالمية. خامسا:
ع،عك هـعتلؾعةةلح ةح:عع87ةةلح ةحعةم تالق عبحمازؿعل  ت ـع  عذمؾ

ع ػػ ع لػػحسعكهػػكعةقػػكؿ:عيمقػػ علػػفعم ة ػػ عبلػػجعكهػػتع خػػجعلمحءػػ ع حمػػجعلضػػاجعاسػػكؿعةنع -1
عك ػػحاسع ػػ ذةعهػػـعةعةلػػكف ةضػػاع كال هػػـ،ع ػػالععه  ػػجع فع ل ػػهعلػػفعةمعةلػػ ،ع لظػػاجع ػػ عةمػػاـك

 ةمخو ي عةمك  عذمؾ:ع كال هـعذمؾعءة ح،عتـعس مك علفعةمازؿ ع قحؿعاسكؿعةنع
                                                 

  46:عةآلة ،عةمم ؼعسكاث  82

  74:عةآلة ،عةموا حفعسكاث  83

  12:عةآلة ،علكدسكاثع  84

ع  85 ع5/2333ع،صحيح البخاريةمبخحام، عد، عك فعخصعع،ةم لكةجع،5975: بحتع كؿعةنعتاحمهعكلؿعللة ـ
بحتعمكةزعةمم حل ع  عةملح ل عع،ةملالث،ع662:عد،ع1/457ع،صحيح مسمم  سلـ،ع، خح عبحم لحكع كفعلوسف

 كةملالثعللهعللةاعكخ اثعكتكت 

  1631:عد،ع3/1255ع،صحيح مسمم سلـ،ع  86

  تق ـعتااةوفع  عةم ق     87



 19 

 وجو االستدالل: 
عكةمك  ع لظكا،  فعةملب عماؿعةمازؿع فع بةؿعةمك  عةمذمعهكع تؿعةمكم عبا عةمكال ث،

:يع لػػػسع فعخبػػػاعم ة ػػػ عبػػػحمتلاةـعهػػػكعةملحسػػػخعمم ةػػػلع  مػػػذمؾع ػػػحع ػػػ ع الػػػح ،عك ػػػحؿعةبػػػفعلػػػـز
ع قػ علسػخعة بحلحجعةم تق    عةلفعاذع خباعللةفعةملالثعكةمسالـع لفعةمػك  عةمخوػ ع كةمػك  ع لػـا

ةم تةقفع  عحل عةم لسكخ ع  علح جعك فعةملسخعة بحل عةم تق   عبةقةف،ع  فعة لهع فعتلؾعة ب
ع 88بطؿ ع ق عة لهعةمبحطؿ،عك ّوهع حعالعللـعمفعبف،عك تهعب حعالع مةؿعمفعللةفي

ع

 :تخريج الحديث
 

،ع94،عكةمبة قػػػ 93كةمطباةلػػػ ع92،عكةمطلػػػحكم91،عك ل ػػػ 90،عك بػػػكعلكةلػػػ ع89 خامػػػفع سػػػلـعععععع
مل ػـع ػفعطاةػػؽع بػ علبػ عةمػػال فعةم قػابعلبػػ عةنعبػفعةزةػ عةماػػ كمعلػفعسػاة عبػػفع بػ ع ةػػكتع
لفع ب عةةسك ع ل  عبفعلب عةمال فعبفعلك ؿعلفعلاكثعبفعةمزبةػاعلػفعلح ءػ علػفعم ة ػ ع

،ع98،عكةبػفع حمػف97،عك بػكعلكةلػ 96،عكةملػحمـ95 عك خامػفع سػلـبلجعكهتعةةس ة علفعةملب ع
ععمل ـع فعطاةؽعةلةهعبفع ةكتعلفع ب عةةسك عبف ع،99كةمطلحكم

                                                 

عةمظحهام،ععلل عبفع ل    88   12/71ع،،ع ةاعةآل حؽعةمم ة ث،عبةاكج،عممل عالةحكعةمتاةحعةمااب المحمىبفعلـز

 بحتعمكةزعةمعةل عكه عكطكعةم اضلعكماةه عةمازؿ ع،ةملمحد،ع1442:د،ع2/1267ع،صحيح مسمم سلـ،ع  89

عاسلحؽ  92 ععةاقكتعبف عة سواة ةل ، علكةل  عبةاكجمسند أبي عوانة بك عةم اا  ، ع ةا ع1طع،، ع3/121، :عد،
4362  

  27487:عد،ع6/434كع27282:عد،ع6/361 ،المسند  ل  عبفعللبؿ،  91

 ةاعةممتتعةمال ة ،عع، ل  عزهامعةملمحاع:،عتلقةؽشرح معاني اآلثارةمطلحكم،عع ل  عبفع ل  عبفعسال    92
  3/32هػ،ع1399،ع1طعبةاكج،

  535:عد،ع24/229ع،المعجم الكبير ةمطباةل ،  93

 بحتع فع حؿعةازؿعلفعةملاثعب ذل ح ع،ةملمحد،ع14128:عد،ع7/231 ،السنن الكبرى ةمبة ق ،  94

 بحتعمكةزعةمعةل عكه عكطكعةم اضلعكماةه عةمازؿ ع،ةملمحدع،1442:عد،ع2/1267ع،مسمم صحيحع سلـ،  95

 ذماعمذة  عبلجعكهتعةةس ة عاض عةنعلل ح عع،6937:عد،ع4/77ع،المستدركةملحمـ،ع ل  عبفعلب عةنع  96

تةحفعةمامؿعة ا تفعكه عتاضلعكم  عبةحفعابحل عاع،ةملمحد،ع4359:د،ع3/121،مسند أبي عوانةع بكعلكةل ،  97
 عععكلظاعةمازؿع ةف 

 بحتعةمعةؿ ع،ةملمحد،ع2211:عد،ع1/648ع،السنن مف،ةبفع ح  98

 بحتعةمازؿ ع،ةملمحد،ع3/32ع،شرح معاني اآلثارةمطلحكم،ع  99
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ةةسػك ععلفع ب ع101 فعطاةؽعةبفعم ةا علفع ب عةةسك عبف عك خامفع حمؾع100ك خامفع ل  
ع فعطاةقفعممفعمةسع ةفع كمفع)عذمؾعةمك  عةمخو ع( ع102بف،عك خامفع سلـ

ع

 التعميق عمى الحديث:  
 

 عكتقػػفعةملسػػح  عكغةػػا ،عك ػػحؿع بػػكع ػػ ةاعةةسػػحلة عةةكمػػهعللػػهع بػػ علبػػ عةمػػال فعةم قػػاب،
،ع103كةتوػػا عب لح ةػػح لػػ كؽ،عك ػػحؿعةمخلةلػػ :عتقػػ ،عل ةتػػفعلػػفعةمتقػػحجعةلػػتجعبػػف، لػػحتـ:

كمػػ فعهػػذةعةملػػ ةحع  ػػحعةلسػػتع ػػفعتوا ةتػػف ع ػػ فع حممػػحع لوػػظع لػػفعك تبػػجعكمػػـعةػػذماع ةػػفع
 )عذمؾعةمك  عةمخو ع( هذ عةمزةح ثع

 ةػػكتعكةبػػفعم ةاػػ ،ع   ػػحعةلةػػهع قػػ عكتقػػفعمػػـعةكة ػػؽعةم قػػابعللػػهعةمزةػػح ثعغةػػاعةلةػػهعبػػفعععع 
م حلػػ عممػػػفعضػػاوفعةملسػػػح  عك ل ػػ عكةبػػػفعسػػا عكة سػػػ حلةل عكةمسػػحم عكةماقةلػػػ ،عك ػػػحؿع

،ع ػػحؿعةمءػػكمحل :يعك ػػ ع105،عك  ػػحعةبػػفعم ةاػػ ع ضػػاةؼعالختالطػػف104 ل ػػ :عسػػ كعةملوػػظ
ب لػفعتوػا عب ػحعسػاة عبػفع بػ عع- للػ عةمزةػح ثعةمتػ ع ػ عآخػا ع-ضاؼع ةضحعل ةحعمذة  

لػػفع بػػ عةةسػػك ،عكاكة ع حمػػؾعلػػفع بػػ عةةسػػك ع لػػـعةػػذماهح،عكب احاضػػت حعمم ةػػلعع ةػػكت
ع 106 لح ةحعةمبحت،عك  علذؼعهذ عةمزةح ثع هؿعةمسلفعةةابلي

 كمف:)عذمؾعةمك  عةمخو ع(عكا ع  عاكةة ع ب علكةل عكةبفع حمفعبلػةع عغةػاعلػاةل ع ػ ع 
ذمؾعكس ؿعلفعةمازؿع قػحؿع:ع ال ع ب علكةل :ع حؿعكس اتفعلل علسب عةمقكؿعامهعةملب ع

هػػكعةمػػك  عةمخوػػ ،عك ػػ عموػػظعآخػػاعللػػ  :عكسػػ مك علػػفعةماػػزؿع قػػحؿعذةؾعةمػػك  عةمخوػػ ،عكللػػ ع
ةبػػفع حمػػف:عكسػػ اتفعةقػػكؿعكسػػ ؿعلػػفعةماػػزؿع قػػحؿعهػػكعةمػػك  عةمخوػػ ،ع  لػػحؾعةلت ػػحؿع فع

  ةمكفعهذةعةممالـع فع ل عةماكةثعالع فعةملب ع
                                                 

  27281:عد،ع6/361ع،المسند ل  ،ع  122

ع  121 عةةلبل ، ع لس عبف عتلقةؽالموطأ حمؾ عةمبح  ع:، علب  ع اة  ع لا،عع، ل   عةمااب ، عةمتاةح عالةحك  ةا
 بحتعمح لع حعمحكع  عةماضحل  ع،ةماضحع،ع1269:عد،ع2/627

 بحتعمكةزعةمعةل عكه عكطكعةم اضلعكماةه عةمازؿ ع،ةملمحدع،1442:عد،2/1266ع،صحيح مسمم سلـ،ع  122

  2/459ع،التيذيبةبفعلما،ع  123

  4/343عةم ل اعةمسحبؽ،  124

  2/413عةم ل اعةمسحبؽ،  125

  352-6/349ع،ـ1973،عع ةاعةممةؿ،عبةاكج،عنيل األوطارةمءكمحل ،عع ل  عبفعلل عبفع ل    126



 21 

 ضهعهـعةملب ع فع كمف:)عذمؾعةمك  عةمخو ع(ع لح ضعم قتبحمل  علػفعةمعةلػ عةمػذمع ػ عع
،عذمػػػػؾع فع107 كؿعةملػػػ ةح،عكةمعةلػػػ :ع فعةطػػػ عةمامػػػػؿعة ا تػػػفعكهػػػ ع اضػػػػلع اب ػػػحعل لػػػج

 فعة لػػلعةمػػكطكععتسػػت اعسػػلتةفعم ػػفع اة ع فعةػػتـعةماضػػحل ،ع  ػػؿع اة عةملبػػ ععةماضػػحل 
عمؿعهذ عةم  ثا

عةممكةت:ع طاحعال ع
عكةمساةؿ:ع  حعةمسبةؿعامهع فعةط عةمامؿعزكمتفعةم اضلع كفع فعتل ؿاعععععععع
عةممكةت:ع فعةمكسةل عةم ااك  ع  ع ةح  ـعه عةمازؿ عععععععع

ع ع108امهعةمازؿعتـعةل هعللفع  ع ك ؼعكةل اعهذةع فعةم لحؿعاذةنع  ؿعةاء عةملب ع
 ةم مةػػزةفعكهػػ عع فعةملػػ ةحع اػػحاضعب لح ةػػحعلػػلةل عتبػػةسعةماػػزؿع ػػذمكاثع ػػ علمػػج

ع ل حع لسكخ عب ذةعةمل ةح،عكمذمؾعا ةلػحعباػضعةمال ػحكعةوسػاكفعهػذةع ةمت عة لهعةبفعلـز
ةملػػ ةحعللػػهع الػػهعةلوػػ عةمتلػػح ض ع ػػحؿعةبػػفعلمػػا:يعكم ػػلعبةل ػػحعكبػػةفعلػػ ةحعمذة ػػ ع

 عك ػػل ـع ػػفعضػػاؼعلػػ ةحع109بل ػػؿعلػػ ةحعمذة ػػ عللػػهعةمتلزةػػفعكهػػذ عطاةقػػ عةمبة قػػ 
تاعطا حع لف،عكم لعباض ـعب فعل ةت حعمةسعلاةلحع  عمذة  عب لفع احاضعب حعهكع م

ع ػػػػفعتسػػػػ ةتفعك  ةنعخوةػػػػحعللػػػػهعطاةػػػػؽعةمتءػػػػبةفع فعةمػػػػكفعلاة ػػػػح،عك ػػػػحؿع ةم لػػػػلعاذعالعةلػػػػـز
باض ـ:ع كمفعافعةمازؿعك  عخو عة ؿعللهع لػفعمػةسع ػ علمػـعةمظػحهاع لػالع ػالعةتاتػتع

ل حعمالفعك  ةنع فعم  عةءتاةم  حع  ع طػلعةمػكال ث    ع  ػذ علػ ثع مكبػ عةقػؼعللةفعلمـعكة 
  110 ا حعةالست الؿعبل ةحعمذة  عللهعةم للي

 

 ػػ عغػػزكثعبلػػ عةم لػػطلؽع  لػػبلحععلػػ ةحع بػػ عسػػاة عةمخػػ امع ػػحؿ:يعخاملػػحع ػػلعاسػػكؿعةنع -2
 ،سبةحع فعسب عةمااتع حءت ةلحعةملسحكعكةءت جعللةلحعةمازب عك لببلحعةمازؿع  ا لحع فعلازؿ

                                                 

عةمقحسـعبفعسالـع،3/4ع،النياية ةبفعةةتةا،  127 علب عةم اة عغريب الحديثةم اكم،عع بكعلبة  عتلقةؽ:ع ل   ،
عة  اةق ع،2/011هػ،ع1396،ع1طع ةاعةممتحتعةمااب ،عبةاكج،ع،خحف لسان ةبفع لظكا،ع،ع ل  عبفع مـا

 ع 4/282ع،1ط،ع،ع ةاعلح ا،عبةاكجالعرب

  44،عصاإلسالم إلى تنظيم النسلنظرة ةلظا:ع ل  عسالـع  مكا،ع  128

  7/231ع،السنن الكبرىةمبة ق ،ع  129

  9/329ع،فتح الباريةبفعلما،ع  112
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 ال  بؿع فعلس مفاع س ملح علفعذمؾ،ع قحؿ:ع حعللػةمـع فبةفع ظ الحع ك للحعلازؿعكاسكؿعةنع
عةمقةح  عاالعكه عمح ل ي،ع توؽعللةف   111توالكة،ع حع فعلس  عمح ل عامهعةـك

عوجو الداللة:      
 فع كمػفيع ػػحعللػػةمـع فعالعتوالػػكةعيعلػػحعللػػهعلػ ـعةماػػزؿ ع ػػحؿعةمقاطبػػ :يعكمػػ ل ـع   ػػكةععععععععع

 فع)ال(عةمل  عل حعس مك عللف،عم لفع حؿ:عالعتازمكة،عكللةمـع فعالعتوالكة،عكةمكفع كمفيعللةمـع
،عك ػػػحؿع112 فعالعتوالػػػكةعيعت مةػػػ ةعملل ػػػ عي،عك ػػػحؿعةبػػػفعسػػػةاةف:يعالعللػػػةمـعيع  ػػػاتعامػػػهعةمل ػػػ 

ع 113ةملسفعةمبلام:يعمم ّفعهذةعزةماي
ع

 مناقشة االستدالل:      
 

ل ػػػحع مػػػةسعللػػػةمـع فع  الػػح   ػػحؿعةبػػػفعلمػػا:يعكتاقػػػتعبػػ فعةةلػػػؿعلػػ ـعهػػػذةعةمتقػػ ةاعكة 
،عك ػػحؿعةبػػفعلبػػ عةمبػػا:يع ةػػؿع ػػ ع الػػح :ع ػػحعللػػةمـع114تتامػكةععكهػػكعةمػػذمعةسػػحكمع فعالعتوالػػكةعي

كعالعتازمػكةع قػ ع ػاغع ػفعةمخلػؽعك لػ ة هـ،عك ػحع  عةمازؿعكالع  عة تلحلمـع لفعء كع ػحلزمكةع 
،عك ػحؿع ةضػح:يع قػحؿع)ع ػحعللػةمـع الع115 ض عكسبؽع  عللػـعةنع ػالعبػ ع فعةمػكفعالع لحمػ عي

محزتفالعكهذةع  عةمسل عةمتحبت عكه ع عةملم علل عتوالكةع(ع  معء كع بةفع فعابحل عةمازؿعكة 
عة بحل عةمت عكلو عةملاخع سلكتعةوة  حمل ةحع  ح علو عةملاخعلفعل ـعةمواؿ،عع،116ةمتلحزعي

                                                 

بحتع فع لؾع فعةمااتععع،2116:د،ع2/776ع،بحتعبةلعةما ةؽع،متحتعةمبةكعع،صحيحو  عع خامفعةمبخحام  111
عةمذاة  عكسبه عك  ل عكمح ل عكبحع ع كهت ع2/898ع،ا ةقح عد، عةم عحزمع،ع2424: عبل عع،متحت بحتعغزكث

بحتعع،متحتعةمق اع،4912:عد،ع5/1998ع،بحتعةمازؿع،متحتعةملمحدع،3927:عد،ع4/1516ع،ةم لطلؽ
ع ق كاة ع6/2435ع،كمحفع  اعةنع  اة ع،بحتعهكعةنعةمخحمؽعةمبحابعةم لكاع،متحتعةمتكلة ع،6229:عد،

ع سلـع،6974د6/2695 عةمازؿع،متحتعةملمحدع،صحيحو  ععك خامف ع1263-2/1262ع،بحتعلمـ :عد،
 ( ع1438

  ع9/317،عفتح الباريةبفعلما،ع  112
عةمقاطب ،  113 عةمبا علب  عطاالستذكار ةكسؼعبف عبةاكج، عةمال ة ، عةممتت ع ةا علطح، ع ل   عسحمـ عتلقةؽ: ،ع1،

  6/225ـ،ع2111
 

  9/317ع،فتح الباري ةبفعلما،  114
  6/224ع،االستذكارةبفعلب عةمبا،ع  115
عةةك حؼعع، لطوهعبفع ل  عةمالكمع:،عتلقةؽالتمييدةكسؼعبفعلب عةنعبفعلب عةمباعةمل ام،ع  116 كزةاثعل ـك

  3/148هػ،ع1387،ع1طعكةمءاكفعة سال ة ،عةم عات،
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 ع 117ةمتسكة عبةفعمحلب عةمواؿعكةمتاؾع كفعتاتتعلاخع كعلقحتعيعتقتض 
ععععععععع

  لجعتاز فاع  ا ع اةا ع  ل حعهكعععةمق اي س ؿعلفعةمازؿع قحؿ:يع لجعتخلقفاع فعاسكؿعةنع -3
 

 التخريج:       
ع فعطاؽعلفع تح ثعلفعةملسفعةمبلامعلفع ب عساة عةمخ امعبف ع118 خامفع ل  
ع120 فعطاةقةفعلفعلبػ عةمػال فعبػفعتحبػجعبػفعتكبػحفعلػفع بةػف،عك خامػفع119ك خامفعةمطباةل 

(علػفععتحبػجعكمةػحعماله ح)،ع فعطاةؽعةمكمة عبفعةمكمة علفعةبفعتكبحفعلفعمةحعبفع ب عسلةـ
 ػفعطاةػؽع اػحذعع121ك خامػفعةمضػةحكع ملكؿعلفع زل عبفعةلةهعلػفع بػ عسػاة عةمخػ امعبػف 

 ةبفعهءحـعبفع ب علب عةنعةم ستكة  علفع بةفعلفع تح ثعلفع لسعبف 
ع

 الحكم عمى الحديث:      
  

 عك  عللالح  ع122  ةاعةمطاؽعلل ع ل  عللهع تح ثعلفعةملسف،عكماله حع  مس
 ع 123  ةاعةمطاؽعلل عةمطباةل عللهعلب عةمال فعبفعتحبجعبفعتكبحفعكهكعضاةؼ
 ةماكةة علفع لسع ق ع حؿعةم ةا طل :عةاكةفع احذعبفعهءحـعلفع بةفعلفع تح ثعلفععك  ح

ْماع لسع ةفعكهـعكةم لوكظعلفع تح ثعلفعةملسفعلفع ب عساة عةمخ ام ع ع124 لس،عكذ 
عةعلطع  ع عاب ح عكهك عةبفعل مع حؿ:ي ع  ف عهءحـ  عبف ع ل كؿعللهع احذ عكةمكهـ  لج:

ع 125ةمء كعبا عةمء كي
ع

عم ةلع سحلة عةمل ةحعضاةو ،ع حمل ةحعضاةؼعالعةللسعماللتمحخ عالنتيجة:
 

                                                 

  43،عصعنظرة اإلسالم إلى تحديد النسل ل  عسالـع  مكا،ع  117

  11928:عد،ع3/96،عع11761:عد،ع3/78،ع11521:عد،ع3/53 ،المسند ل  ،ع  118

  11928:عد،ع1/122ع،مسند الشاميينةمطباةل ،ع  119

  1766:عد،ع2/212ع،األوسطالمعجم ةمطباةل ،ع  122

  2554:عد،ع7/124ع،المختارةةمضةحكعةم ق س ،ع  121

  ع3/432،ع1/389ع،التيذيبةبفعلما،ع  122

  3822:ع،عتام  التقريبو ،ع2/494عةم ل اعةمسحبؽ،  123

  2554:عد،ع7/124ع،المختارةةمضةحكعةم ق س ،ع  124

  6/434ع،الكامل ةبفعل م،  125
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 قػػحؿعالػػ ع لػػزؿعلػػفعة ا تػػ ع قػػحؿعمػػفعععععععععععلػػفع سػػح  عبػػفعزةػػ :ع فعامػػالعمػػحكعامػػهعاسػػكؿعةنع -4
:يع:عمـعتواؿعذمؾاع قحؿعةمامؿع ءوؽعللهعكم هحع كعللهع كال هحع قحؿعةماسػكؿعاسكؿعةنع

يمكعمحفعذمؾعضحاةعضاع حاسعكةماع   126ـك
 

ع 127 لفعمةسعهلحؾع حعة لكعامهعةمازؿ ع  كعغةاع ءاكععاذةنععوجو الداللة:      
ع

ؿعزكمتػفعةم اضػا ،عك فعذمػؾعمةسع  عةمل ةحع متاع فعابحل عكطكعةمامػمناقشة االستدالل: 
  128ةماضةلعالعةضا

 

 العباد.سادسا: أن تحديد النسل من أعمال الجاىمية وسوء ظن باهلل؛ وقد تكفل اهلل بأرزاق 
 من أىم ما استدلوا بو عمى ىذا:

ع  كمفعتاحمه: -1   ععععع  عع  ع  ع    ع

     عع ععع عععع 129ع

عتاحمه: -2 ع  كمف  ععععع  ع ع    ع  عع ع

 ع  عع130ع عععععععععع

عع كمفعتاحمه: -3  ع  عع  ععع  ع 
ع131

عتاحمه: -4 عع  كمف ع  ع ع عع ع  ع   ععع

  ع ع  ع عع132ع ع

                                                 

 بحتعمكةزعةمعةل عكه عكطكعةم اضلعكماةه عةمازؿ ع،ةملمحدع،2/1267ع،صحيح مسمم  سلـ،  126

  33،عصنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  127

  64،عصعةم ل اعةمسحبؽ  128

  6:ع،عةآلة هك سكاثع  129

  62:ع،عةآلة ةمالمبكجسكاثع  132

  151:،عةآلة ةةلاحـعسكاث  131

  31:ع،عةآلة ة ساةكعسكاث  132
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 حمكة:عك  ع  اعةنعتاحمهعبحمتكمؿعللةفع  عآةحجعمتةاثع فعةمقاآفعةمماةـ،ع العةمػكزعمل سػلـع فع
ةءعؿعلوسفعبحملسحتعكةتاؾعةمتكمؿعللهعةن ع  فعذمؾع فعضاؼعة ة حف،عكتءػمؾع ػ ع ػ اثع

ع 133ةن،عكت خؿع افع  عتلظةـعةممكف
ع
ع
ع

 مناقشة االستدالل:
 ع ع134 فعةمازؿع خذعبحةسبحت،عم فعةقةـعةملكةمزع  حـعةمسةكؿعك فعةخاخعطلبحعملازؽ
 فعةمذمع  اعةملحسعللهعةمازؿعككم  ـعامةفعهكعةملبػ ع عكالعة مػفع فعةءػاععملػحع ػحعمػـع 

ع 135ة ذفعبفعةن
 136ةملطو  فعتل ة عةملسؿعمةسع تالنعمألكال  عةفعةمتل ة عةمكفع بؿعةلاقح ع  

 

 سابعا: أن تحديد النسل فيو إضعاف لمكيان اإلسالمي.
 ػػحؿعةم ػػك ك م:يعللػػ  حعةلػػحكؿعة لسػػحفعةملػػ ع ػػفعلسػػلفع  لػػفعالعةػػ امع ػػحعافعمػػحفعبوالتػػفعةسػػ ع
ةمطاةؽعامهعلحمـعةمكمك عللػهع ح ػ عءػمحعع كعلمػةـع ػ با،عكلسػهع فعةاح بػفعةنعللػهعهػذ عةمماة ػ ع

ةةغبةػػػحكعكةمل قػػػهعكةمخكلػػػ  عافعةة ػػػ عاذةعةلتءػػػاع ة ػػػحعهػػػذةعةمتػػػ خؿع ػػػ عبػػػ فعالعةخلػػػؽع ػػػ علسػػػلفعاالع
عتااضعلوسػ حعمخطػاع لػطعةمامػحؿي  عك ػحؿع ةضػح:يعافعمػؿع137 ءة  عةمخحمؽعلزعكمؿ ع  ل حعالعمـا

  ػػ ع خػػذع  اة هػػحعةتلح لػػكفعبلامػػ عتل ةػػ عةملسػػؿ عالعتمػػكفع ػػ عمػػؿعلػػةفعاالعلاضػػ عةسػػبحتعةمولػػحكعع
ك تػػػؿعةةكال عبػػػةفعةمةكلػػػحفعكلءػػػبجعبةػػػل ـعلػػػاكتع هلةػػػ ع مسػػػاجعهػػػذ ععكةم ػػػالؾ عمقػػػ عاةخعة م ػػػحض

ع 138ةمخسحاثعةم ضحلو عءكمت ـعكمـعتقـعم ـع ح   ي
 المناقشة:   

 ػػحؿعةمػػ متكاع ػػ مكا:يعةممتػػاثع لءػػك ثعمػػذةت حع ـعم ػػحعةتاتػػتعللة ػػحع ػػفعلػػحمسعةةسػػاثعك لػػلل ع
لكبػػ عاذةعة تضػػت حع لػػلل ،عك  مػػفعةم مت ػػلعكةمءػػاتاع حمتلحسػػؿع تلقػػؽع ػػلعةمتقلةػػؿع لػػف،عكةممتػػاثع ط

                                                 

  34،عصعنظرة اإلسالم عسالـع  مكا،ع ل ع،171-169،عصحركة تحديد النسلةم ك ك م،ع  133

  65-6،عصنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  134

  195صـ،ع1983،ع4 ةاعةمقلـ،عةممكةج،عط،عاإلسالم وقضايا المرأة المعاصرةةمب  عةمخكم ،ع  135

  12553:عد،ع7/141ع،المصنفلب عةمازةؽ،ع  136

  97،عصحركة تحديد النسلةم ك ك م،ع  137

  122-99،عصةم ل اعةمسحبؽ  138
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ةمتلمـع  عتكمة  حعتكمة حعلح اح عكةمقةحـعب لبح  حع كفعلاخعكالعضةؽ عكةمقلةؿعةملح لعخةاع فعةممتاثع
ل ة ي ع 139ةم   ل عةمت عتتاؾع كفعتقكةـعكة 

 تل ة عةملسؿعالعةقتض عبحمضػاكاثعاضػاحؼعةة ػ ،عبػؿعافعةمتلظػةـعةم ػ اكسعة مػفع فعةمػكفع
ل ػػحعتقػػحسعبػػ  كاع خػػالعمح بػػ ةعع ػػفع لظػػـع سػػبحتع  ػػكثعةة ػػ ،عكالعتقػػحسع ػػكثعةة ػػـعباػػ  ع  اة هػػحعكة 

ةملضػحام،عك ػكثعةال تلػح ،عكةمتوػكؽعةمال ػ ،عكةمقػػ اثعللػهعا ععةم اتػ ةف،عكةما ػ ع ػ عةمقػةـعكةم بػػح بع
كةةخػػالؽ،عك ػػكثعةمتءػػاةلعكةملظػػحـ،عكمػػكفعةة ػػ عذةجعاسػػحم عخةػػاث،عكمػػكفعةم مت ػػلع تمػػح الع تاةبطػػح،ع

ذ عةة كاعالعتلتحخع ة  حعامهعةمتوكؽعةما  م ع  ذ ع  اةمػحع  ػكلع ػفعمػؿعةماػحمـعة سػال  ع ػلع فعكه
ةم سل ةفع ضاحؼعةة اةمحف عك حعذما عةم ك ك مع فعخءة عس عةمطاةؽع  ػحـعلػحمـعكءػمحععكلمػةـ ع

ةنعع  لػػفع اػػحاضعبػػ فعةةخػػذعبحةسػػبحتع ػػفعةمقػػ اعكمػػةسعماة ػػ عةاح ػػتعةنعللة ػػحعةملػػحس،عك ػػحعمتبػػف
مػػح فعالع لحمػػ عكمػػةسع ػػ ع ػػ اثع معالسػػحفعسػػ عةمطاةػػؽع  ػػحـع ػػاة عةن عك ةضػػحع ػػ فعتلظػػةـعةملسػػؿعالع
ةقتض عبحمضاكاثعتقلةؿعةما  عةمملػ عمأل ػ ع كعةملػزكؿعباػ  هحعل ػحعتلتػحخعامةػفعمتلقةػؽع هػ ة  ح عةفع

مل مت ػػل،عع ػفع هػ ةؼعتلظػػةـعةةسػاثع فعتت تػلعةةسػػاثعبلػل عمةػػ ث،عكبػذمؾعةتلسػفعةمكضػػلعةملػل 
كغةاعذمؾع ػفعةةهػ ةؼعةملح اػ عمأل ػ ،عبػؿعافع ػفع هػ ةؼعةمتلظػةـعلػالخعةماقػـعكزةػح ثع لػ ة عباػضع
ةةساعكةم مت احج،ع تل حع فع ػفع ه ة ػفعتقلةػؿع لػ ة عباػضعةةسػاعكةم مت اػحج،ع حم ػ ؼعةم ءػاكعع

ع 140هكعةمتلظةـعكمةسعةالست لحؿ
ع

ثامنننا: أن النندعوة إلننى تحدينند النسننل جنناءت مننن أعننداء اإلسننالم بينندف القضنناء عمننى اإلسننالم 
 واستعمار المسممين.   

ع كعهكعللهعكءؾعةمك كعع  عةمع عةمقاةتعافع        حؿعةمءحلاع ل  عا بحؿ:عيكمؿع حعهكعكة لعةمةـك
      للهعمةحل حهكعاالع فعآتحاع لحة ع كاكبحعةمت عتالع  عزةح ثعل  عةمسمحفع  عةمءاؽعخطاةع خةوحع

عك م  عع142ذمؾعك  علقؿعةةستحذعخكاءة ع ل  ع  كةالنعل ثعلفع وماةفعغابةةفعتام  ع141ةمسةحس ي

                                                 

  67-66،عصنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  139

كةلظاع سبحتعتل ة عةملسؿع  عع،222ع–ع199صع،2خ،عالمؤتمر الفمسطيني لمسكان وتنظيم األسرةةلظا:ع  142
 هذةعةمبلح 

  للؽعبحممتحت ع  فع قحؿعمألستحذعخكاءة ع ل  ع185،عصحركة تحديد النسلةم ك ك م،ع  141

  185-183،عصةم ل اعةمسحبؽ  142
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ع 145كةمسة ع ل  عةمءةاةزمع144كةم متكاعةمبكط ع143ةمءةخع بكعزهاث
 المناقشة:

ةة ػػ ع لػػلل ع ػػ عتقلةػػؿعلسػػل حعلتػػهعتلػػةاعامػػهعةمضػػاؼعكةالل ػػزةـ،ععةلػػ ةكة مػػفع فعةمػػكفع
 العةمكزع فعللقؽعم ـعهذةعةم ػ ؼ،عكممػفعهػذةعالعة لػلع فعلتلػاؼع ػ عهػذ عةمقضػة عبلػكاثعتػا مع

  عتػـ146 ةمػكفعةمتل ةػ ع لظ ػحع تكة قػحع ػلعةلتةحمػحجعةة ػ عكةةسػاعكةة ػاة امهعلمسع اة عةةل ةك،ع
ك فع  ة هعةم لاةةف،عكلم عباػضععافع كؿع فع طلؽعهذ عةموماثعمحفع فع ومامعةمةكلحفعةة   ةف،

 فعة ذفعم ـع  عةمازؿعتملبحعمللػكؿعةمكمػ عم ػحعتقػ ـ،عك ػفعهلػحعلالػـع فععةمللحب عةس مكفعةملب ع
فعمحلػجعةمومػاثعلػحمل عمالسػتعالؿعةمسػة ،عك ػ عةسػتعلجعمػذمؾع ةم س م عمةسجع فعةختاةعععةمعػات عكة 

ع 147  عباضعةةلةحف
ععععععع

لو أيضنا تاسعًا: أن لتحديد النسل مضار كثيرة عمى المرأة سواء من الجية الجسمية أو النفسية و 
 مضار عمى المجتمع. ومن األضرار التي ذكروىا:

ـعلػػفعتل ةػػ عةملسػػؿع ضػػحاعللػػهعةمامػػؿعكةم ػػا ث،ع ل ػػحعسػػقكطعةمػػالـع ػػ علػػؽع -1  لػػفعة ػػْلمر
ػ ةععكءػلؿعةمةػ ةفع ةم ا ث،عكتلحتعةم ا ثعبحالل ةحاعةمالػب عكةمقلػؽعكةةاؽعكةمتػكتاعكةملر

 ةمامؿع  لفعةلحتعبحالختالؿع  عكةماملةفعك سح عةمذةماث،عك لةحلحنعتلحتعبحمملكف ع  حع
  ع148لظح فعةممس حل ،عكةمضاؼع  ع كتفعةمتلحسلة ،عكةرلحتعبحمقلؽعع

ةلتءػػحاعماة ػػ عةمزلػػه ع ػػ ّفعةلتءػػحاعكسػػح ؿع لػػلعةمل ػػؿعكسػػ كم عةمللػػكؿعللة ػػحعةػػذهتع -2
 ةمخكؼع فعةماحا عاذعت  فعةم ا ثعللهعلوس حع فعةمل ؿعكةمتءحؼع  اهح ع

 ع ح ة زعكةمزهامعكةمسةالفمكبحلتءحاعةمزلهعتلتءاعةة اةضعةموتّحم عةمخبةت ع -3

                                                 

  115ع-114،ع122ع-121،عصنظيم األسرةت ل  ع بكعزهاث،ع  143

  55ع-ع52،عصمسألة تحديد النسلةمبكط ،ع  144

ع  145 عةمءةاةزم، عةملسةل  عبةاكج،تحديد النسل فكرة غريبة ل   عكةملءا، عملتلقةؽ عةم متبه ع اسس  ،ع1طع،
  ـ2221

  75ع-ع74،عصنظرة اإلسالم  ل  عسالـع  مكا،  146

  38،عصمسألة تحديد النسل،عةمبكط ،ع115ع-1/113،عالنسل والعناية بوةلظا:عل اعاضحعملحم ،ع  147

ع  148 عمتحت ع   عذمؾ عتولةؿ عصعحركة تحديد النسل لظا عك92-81مل ك ك م  أبحاث ىيئة كبار العمماء،
2/439  



 28 

  سح عةةخالؽعكضةحععةةلسحتعكضاؼعةماكةبطعبةفعةةسا ع -4
ضػػةحععلظػػحـعةةسػػاثعكمتػػاثعلػػحالجعةمطػػالؽع ػػحع ةـعةمءػػحتعةمػػ علحمتػػفع ػػفعةموتػػحثع تػػهع -5

ع فعةملةحك علل ه حعء كعبق ءحكعك حع ة جعكسح ؿع للعةمل ؿعتستاع  اه حعافع
ضػػػاؼعةماال ػػػ عةمزكمةػػػ عبػػػةفعةمػػػزكمةفعماػػػ ـعكمػػػك عةةكال ع كعمقلػػػت ـعبسػػػبتعةسػػػتا حؿع -6

عكسح ؿعتكاحعةماقـعةبت ةكنع كعتقؼعبحمتلحسؿعلل عل ع اّةف ع
 المناقشة: 

 

 ك    حعذماع فع ضاةاعمس ة عكلوسة عللهعةم ا ثعال حعة مفعك كلفع  عباضعةملحالج -1
ةماةملػ ،ع ةم لػلل   ح،عكةم طلكتعهكعةمتلظػةـعةم بلػ عللػهباضعكسح ؿعةمتلظةـعالع  عم ةا

كةة اة  عم حعتقػ ـع ػ ع بلػح:ع ك  عتبجع  عةم قحبؿع فعملتلظةـع كة  عمتةاثعللهعةم كؿعكةةسا
 .149 سبحتعتلظةـعةملسؿ

 

ك  ػػػػحعةلتءػػػػحاعةمزلػػػػهعك  اةضػػػػف،عكضػػػػةحععةةخػػػػالؽعكةةلسػػػػحتعكلظػػػػحـعةةسػػػػاث ع  لػػػػفعالعةػػػػاتبطع -2
ةمل ػػؿ عةفعةمػػذمعةاةػػ ع فعةزلػػ عالعةسػػ ؿعلػػفع ءػػاكلة عهػػذ عةمكسػػح ؿععبحسػػتخ ةـعكسػػح ؿع لػػل

ـعللػهعةاتمػحتعماة ػ علظ ػه عك ػحعلال ػ عضػةحععةةخػالؽعكةةلسػحتعكلظػحـعةةسػاثع كهكعر قػ  
ب للعةمل ؿالعافعةمذمعةزلػ عال ػحعةواػؿعذمػؾعمضػاؼع ػ ع ةلػفعكخلقػفعكمػةسعةفعةمػ ةفعةمةػزع

هلػػحعضػػةحععةةلسػػحت عاذعمةػػؼعةقػػلعهػػذةعك ػػ ع لػػلعع لػػلعةمل ػػؿعكتلظػػةـعةملسػػؿ عك باػػ ع ػػحعةػػ له
 ةمل ؿال 

 

ك  ػػػحعضػػػاؼعةماال ػػػ عةمزكمةػػػ عمقلػػػ عةةكال ع كعلػػػ   ـ ع ػػػ فعةمقػػػح لةفعبمػػػكةزعتلظػػػةـعةملسػػػؿعالع -3
ل حعةقكمكفعبمكةزعاةقحلفعللهع قتضهعةملحم عكةملم  عكةمتءحكاعبػةفع ةكمبكلفعللهعةملحس عكة 

  150ةمزكمةف
 

                                                 

ضبط النسل وتنظيم ،عمحتاةفع حالباةج،ع211ص ،2خ، المؤتمر الفمسطيني لمسكان وتنظيم األسرةةلظا:ع  149
   188ع-173صع، األسرة

ع  152 ع  مكا، عسالـ ع ل   عصعنظرة اإلسالمةلظا: عع،75، عةمخكم ، ،عاإلسالم وقضايا المرأة المعاصرةةمب  
  194-193ص
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 :151حجج المجيزين
ع

م حلػػ ع ػػفعةمال ػػحكعةم احلػاةفع ػػ ع بػػحلكةعملػػزكمةفعتلظػةـعةملسػػؿعكتل ةػػ  عب ػػحعةاةػػحفعتقػ ـع فع
مةؾع هـع حعةست مكةعبفعللهعة بحل : ع لفعةلقؽعةم للل ،عكة 

ع:ععةمباةكثعةةللة عةمت عمـعةتبجع حعةلقؿعلل حعامهعةمماةه ع كعةمتلاةـ ع  لفعمـعةا علصع اآل ع كأوال
عةل هعلفع للعةمل ؿعةمذمعةا معامهعتلظةـعةملسؿع كعتل ة  ،عل ةحعللةسعة للعةمازؿع كعععععع
عك حعةلتجعبفعةم حلاكفعا حعضاةؼعكة  حع  عغةاع كضلعةملزةع عع

ع

ع:عةةلح ةحعةم بةل عملازؿعةمذمعهكع ل عكسح ؿع للعةمل ؿ:ثانيا
ع

عكةمقاآفعةلزؿي،ع توؽعللةف عل ةحعمحباعبفعلب عةنع حؿ:يعملحعلازؿعللهعل  عةملب ع -1
 لػػػػـعع بلػػػػكعذمػػػػؾعلبػػػػ عةنعععك ػػػػ ععاكةةػػػػ عم سػػػػلـ:يعملػػػػحعلاػػػػزؿعللػػػػهعل ػػػػ عاسػػػػكؿعةنعع

ع عع152ةل لحي
 وجو الداللة: 

 عمكالع فعةمازؿعبحؽعللهعة بحل عةةللة عمل هعللفعةمقاآفع كعمل هعللػفععةملبػ ع
 كبخحل ع لفع  عبلعفع فعباضعةمللحب عةازمكف 

 

 قػػحؿعافعمػػػ عمحاةػػ عهػػ عخح  لػػػحععلػػ ةحعمػػحباعبػػػفعلبػػ عةن:يع فعامػػالع تػػػ عاسػػكؿعةنع -2
كسحلةتلحعك لحع طكؼعللة حعك لحع ما ع فعتل ؿع قحؿ:عةلزؿعلل حعافعء ج ع  لفعسػة تة حع ػحع
 ػػ اعم ػػح،ع لبػػحعةمامػػؿعتػػـع تػػح ع قػػحؿعافعةممحاةػػ ع ػػ علبلػػجع قػػحؿع ػػ ع خباتػػؾع لػػفعسػػة تة حع ػػحع

ع 153 سلـع  اعم حي،ع خامفع

                                                 

ع،122-119،عصعنظام األسرة في اإلسالم ل  علقل ،عع،46-41،عصعنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  151
  189ع-187،عصاإلسالم وقضايا المرأة المعاصرةم ،عةمب  عةمخكع

عةمازؿع،ةملمحدع،صحيح البخاري  152 ع5/1998ع،بحت ع4911ع:د، عةمازؿع،ةملمحدع،صحيح مسمم  عع،بحتعلمـ
  1442ع:د،ع2/1265

عةمازؿع،ةملمحدع،صحيح مسمم  153 ع2/1264ع،بحتعلمـ عد، عه عةمباةاعةمذمعةستقهعللةفعع،1439: كةمسحلة :
،ع بكعةمساح ةجع2/415،عالنيايةةم حك،عم فعةممحاة عمحلجعت تة ـعبحم حكع كعتسق عم ـعلخل ـ عةبفعةةتةا،ع

ع ل   عبف عةم بحاؾ ع، عةممزام، عةةتةا عةةالحاكطجامع األصولةبف عةمقح ا علب  عتلقةؽ عةمللكةل ،عع،،  متب 
  9/225ع،لسان العربع،كةطكؼعبحم ا ث:عةال عةطاهحع،11/525ـ،ع1972-ـ1969،ع1طع  ءؽ،
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 وجو الداللة: 
 ذفعملسػػح ؿع ػػ عةماػػزؿعلػػاةل ،عك معءػػ كع لػػادع ػػفع كمػػف:يعةلػػزؿعع فعةملبػػ ع

 لل حعافعء جعيالع ق ع ذفعمفع  عةمازؿ،عكللؽعذمؾعللهع ءة  عةمسح ؿ 
 

   عغزكثعبل عةم لطلؽع  لبلحعل ةحع ب عساة عةمخ امع حؿ:يعخاملحع لعاسكؿعةنع -3
سػػبةحع ػػفعسػػب عةماػػات،ع حءػػت ةلحعةملسػػحكعكةءػػت جعللةلػػحعةمازبػػ عك لببلػػحعةماػػزؿ،ع  ا لػػحع فععععععع

بػةفع ظ الػػحع بػؿع فعلسػػ مفاع سػ ملح علػػفعذمػؾ،ع قػػحؿ:ع ػػحععلاػزؿعك للػػح:علاػزؿعكاسػػكؿعةنع
عةمقةح  عاالعكه عمح ل ي للةمـ   154 فعالعتوالكة،ع حع فعلس  عمح ل عامهعةـك

 

عععععععععععععععوجو الداللة: 
ة ؿعهذةعةمل ةحعللهع فعلػ ـعةمواػؿعالعةضػاع ػلعةمسػمكجعلػفعةمواػؿ،عكمػكعمػحفع

عمحفعلفعبةحفعلم فعملسح ؿعةلفع لطعةمساةؿ ع  ذةعةمازؿع لظكاةعمـعةسمجعةماسكؿع
بل  ععباضعةم حلاةفعةست ؿعب ذةعةمل ةحعللهعةم لل ع  لفعةست الؿع ا ك  عةفعةملب ع

بةػػحفعلمػػـعءػػال عسػػ ؿعللػػف عكهػػكعمػػـعةػػلصعللػػهعةم لػػلعبػػؿع مػػ ع فعلػػ ـعةمواػػؿعالعةضػػا،ع
  155ك قتضهعهذةعةةسلكتعا ح ثعة بحل 

 

  قحؿ:عال ع لزؿعلفعة ا تػ ع قػحؿععمػفعلفع سح  عبفعزة :ع فعامالعمحكعامهعاسكؿعةنع -4
 :عمـعتواؿعذمؾاع قحؿعةمامؿع ءوؽعللهعكم هحع كعللهع كال هح،ع قحؿعةماسكؿعاسكؿعةنع

ي :يعمك   156محفعذمؾعضحاةعضاع حاسعكةماـك
 

 وجو الداللة: 
مػػػـعةلػػػفعةمامػػػؿعلػػػفعةماػػػزؿعبػػػؿعبػػػةفعمػػػفع فعةمعةلػػػ عالعتضػػػا عبػػػ مةؿع فعععع فعةملبػػػ ع

هذةعهكعةمسبتعةمكلةػ ععكةماكـعةعةلكفع العةضاعذمؾع كال هـ،عم لفعةقكؿعمف:عاذةعمحف  حاس
ةل      عةمازؿع  ل ع لللؾعبا ـع الفعةلفعالعضااع فعةمع 

 

   ع لحسعكهكعةقكؿ:علفعمذة  عبلجعكهتع خجعلمحء ع حمجعلضاجعاسكؿعةنع -5
عك حاسع  ذةعهـعةعةلكفع كال هـع العع عيعمق عه  جع فع ل هعلفعةمعةل ع لظاجع  عةماـك

                                                 

  توؽعللةف،عتق ـع  ع لح ء ع  م عةم حلاةف   154

 كةلظاعمالـعةمال حكع  عةمل ةحع  ع لح ء ع  م عةم حلاةف ع،42،عصنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  155

 ع 0102/ع2ع،صحيح مسمم  156
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ع 157ةضاع كال هـعذمؾعءة حعي
ع

ععوجو الداللة:  
هـعبحمل  علفعةمعةل عظحلحع ل حعتضاعةمكم ،ع ل حعتبةفعمفع ل حعالعتضػاعع فعةملب ع

مػة ـّعب ػحعالعةمػكزعءػالح،عك قتضػهعذمػؾعمػكةزع فععةمكم عاملعلفعه ف،عك حعمحفعةملب ع
العتل ػػؿعةم ػػا ثع ػػ ع ػػ ثعةماضػػحععةمتػػ عةمػػكفعت ح  ػػحعبلػػكمةفعمػػح لةف،عكهػػذةعال ػػحعةللػػؿع
للحجعةبا ع بكةل ع فع  اةف:عا حعبحال تلحععلفعةمك حعع طلقحع  ع  ثعةماضحع عكهذةعلاخعكة 

 ػػػلعةتخػػػحذعكسػػػةل عم لػػػلععةمءػػػحاعع لػػػف،ع لػػػـعةبػػػؽعاالعةة ػػػاعةآلخػػػاعكهػػػكع فعةلػػػ حعةمك ػػػحع
  158ةمل ؿ

 نتيجة البحث في أدلة الفريقين:    
 

مـعةسلـعمل حلاةفع فعتل ة عةملسؿع كعتلظة فع مةؿعللػهع ػذهب ـ،ع ػ  مت ـعا ػحعضػاةو عالع
تلػػػلسعماللتمػػػحخ،عكة  ػػػحعتحبتػػػ عممل ػػػحع ػػػ عغةػػػاع كضػػػلعةملػػػزةع،عبةل ػػػحعلمػػػ ع فع  مػػػ عةم مةػػػزةفع

 ةمػ عللػهعةممػكةزعا ػحعبػحم لطكؽعملػ ةحعمػحبا:يعةلػزؿعةم ذمكاثع  عةمبلحعمل حعللةل عكهػ ع
لل ػحعافعءػ جعي،عكة  ػحعبحمظػحهاعملػ ةحع بػ عسػاة :يع ػحعللػةمـع فعالعتوالػكةعي،عكلػ ةحعمػػحبا:يع

ع-ةالػ عةمعةلػ عع-ملحعلازؿعكةمقاآفعةلزؿعي،عكة  حعبحال تضحكعمل ةحع سح  عبفعزة :يعمكعمحفعذمؾ
عي،عكلػػ ةحعم ة ػػ عبلػػجع    يع،عيعمقػػ عه  ػػجع فع ل ػػهعلػػفعةمعةلػػ كهػػت:ضػػحاةعضػػاع ػػحاسعكةمػػاـك

عهذةعبح ضح  عامهع لؿعة بحل عةمذمعمـعةتبجع حعةلقؿعللفعامهعغةاهح 
ع

 ىل ألحد الزوجين أن ينفرد بقرار تنظيم النسل؟
 

 فعةم الكـع فعةمازؿعهكعةمطاةق عةةمتاعءةكلحعمتلظةـعةملسؿع  عةم حض ،عك  عةختلؼع ق حكع
ععةمزكم عب كفعاذل ح،ع ذهتعباض ـعامهعةممكةزعكذهتعباض ـعامهةمسلؼع  علمـعةمازؿعلفع

عالع للـعخال حع فعةملاثعالعةازؿع،علتهع حؿعةبفعلب عةمبا:يع159ةمماةه ع عممفعةةمتاع حؿعبحمتلاةـ
                                                 

  خامفع سلـعكغةا عم حعتق ـع  ع لح ء ع  م عةم حلاةف   157

  44،عصنظرة اإلسالم ل  عسالـع  مكا،ع  158

ععلل عبفع ب عبما  159 عبةاكجاليدايةةم اغةلحل ، عة سال ة ، عةم متب  عةم ةفع،4/87ع،، ععلالك بدائع ةممحسحل ،
عبةاكج،الصنائع عةمااب ، عةممتحت ع ةا ع2طع، عةمعالحط ،عع،2/334عـ،1982، عمزم عبف ع ل   عبف  ل  

عبةاكجالقوانين الفقيية ع ةاعةموما، ععةلةهعبفعءاؼع،141صع،1طع،، عةم متتعروضة الطالبينةملككم، ،
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ع ع160لل حعزكم حعاالعب ذل حي
عك  عةست ؿعةمال حكعللهع للعةمزكخع فعة لواة عبحمقاةاع  عهذ عةمقضة عب حعةل :

ع فعةازؿعلفعةملاثعاالعب ذل حعي عل ةحعلفعل اعبفعةمخطحتع لفع حؿ:يعل هعاسكؿعةنع -1
،عمل ػػـع ػػفعطاةػػؽعةبػػفعم ةاػػ علػػفع163،عكةمبة قػػ 162،عكةبػػفع حمػػف161 خامػػفع ل ػػ التخننريج:   

 ماواعةبفعابةا علفعةمزهامعلفع لااعبفع ب عهاةاثعلفع ب عهاةاثعلفعل اعبف 
 

ععالحكم عمى الحديث:      
ع

ع،عك  عضّاؼ164ةمل ةحعضاةؼعةفع  ةا عللهعةبفعم ةا عكهكعضاةؼعةمل ةحاسلح ع
ع،عك حؿعةم ةا طل :عةملكةتعلفعةمزهامعلفعل زثعبفعلب عةملػفعبفع165ةمل ةحعبفعةمبكلةام

ع 166ل اعلفعل اع اسؿعمةسع ةفعلفع بةف
ع

للقػفعةفعةمم حعع فعلؽعةمزكم عكم حعةم طحمب عبف،عكمػةسعةمم ػحععةم اػاكؼعةمتػحـعاالع ػحعالعة -2
علزؿ،عك  عةمازؿعلا حفعةمزكم ع فعم حؿعةالست تحععةمذمعتاؼعبفعةمزكم  

 
 

                                                                                                                                               

،عالمحرر في الفقولب عةمسالـعبفعلب عةنعبفعتة ة عةملاةل ،عع،7/225ع،ـ1425،ع2طعة سال  ،عبةاكج،
عةم احاؼ، ع ل  ع،2/41ع،هػ1424ع،2طعةماةحض،ع متب  عبف ععاباةهةـ عةمللبل ، ع ولس عةم متتعالمبدعبف ،

،ع ةاعالمغنيلب عةنعبفع ل  عبفع  ة  عةم ق س ،ع،ع195ع-7/164ع،هػ1422،ع1طعة سال  ،عبةاكج،
عبةاكج، عتلقةؽالكافي في فقو ابن حنبلكع،7/227ع،هػ1425ع،1طعةموما، عةمءحكةشع:، ةم متتعع،زهةا

عبةاكج، ع5طعة سال  ، ع1988، ع3/125ـ، عةمازةؽ،، عةنعبفع ل  ع،7/143ع،المصنف لب  بفع ب ععلب 
ع،1 متب عةماء ،عةماةحض،عطع،م حؿعةكسؼعةملكجع:،عتلقةؽألحاديث واآلثارالمصنف في اءةب عةممك  ،ع

  513-3/512هػ،ع1429

  3/148ع،التمييدكع،6/228ع،االستذكارةبفعلب عةمبا،ع  162

  212:عد،ع1/31ع،المسند ل  ،ع  161

  1928:عد،ع1/622ع،السننةبفع حمف،ع  162

  14122:عد،ع7/231ع،السنن الكبرىةمبة ق ،ع  163

ع  164 عةمبخحام، عءة حنيع،1/66ع،الضعفاء لظا: ع لفعمحفعالعةاة  علفعةلةهعبفعساة  ، الضعفاء ةملسح  ،ع، حؿ:ي
 ع حؿ:يعةما ؿعللهعتضاةؼعل ةتفي ع،1/592ع،الكاشفةمذهب ،عع، حؿ:يعضاةؼيع،1/64

  629:عدع،2/111ع،مصباح الزجاجةةمبكلةام،ع  165

  135د،ع2/93ع،العمل الواردة في األحاديث النبويةةم ةا طل ،ع  166
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  167ةفعمل ا ثع  عةمكم علقحعم حعمزكم ح -3
 

 والذي يراه الباحث:
 

عممفعبقة عةملمجعةمتعةمتسلةـعب ح،عكةاة هح؛ ةسقطعةاللتمحخعبف  فعضاؼعل ةحعةبفعل ا

 ع  فعةنعتاػػحمهعةقػػكؿ:  ع   عع168عكةماءػػاثعبػػحم ااكؼعتقتضػػ ع فعةمػػكفع،

ملزكمػػ عا مع ػػ عهػػذ عةمقضػػة عةمتػػ عت ػػسع خػػصعخلكلػػةحت ح،ع ػػ فع ةػػؿ:عة مػػفع لػػلعةمل ػػؿعمتلظػػةـع
ةملسػػؿع ػػ عهػػذ عةةةػػحـعبعةػػاعةماػػزؿع حلتوػػجعةملمػػ عةمتحلةػػ  ع ػػحممكةت:عافعةملمػػ عةمتحمتػػ عبح ةػػ ،عكهػػ ع

عءالحعازةم عمؿع سبحتعةملزةععبةفعةمزكمةفعم حعلالع  مح ة ع ل ةحعةملزةععبةفعةمزكمةفعكةم طلكتع

عع   ػػػكؿعةنعتاػػػحمه:ع  ع ع  ع   ع ع ع  ع ع ع

  عع  ع  ع  ع ع عع169،بقكمػف:ك  عكلؼعةنعةم ػا لةفعع      ع

  ععع170ع،ع حمتءحكاع  ع  حـعةة كاع فعء فعةم ا لةف عكهذةعةة اع فع هـعةة كاع

 طاػػح،عكالعةختلػػؼعةملمػػـع ة ػػحعاذةعمحلػػجعةمزكمػػ عهػػ عةمتػػ عتاةػػ ع فعتػػلظـعةملسػػؿعبػػ كفعاذفعزكم ػػح،ع
 ػ  كاثعبطحلػ عزكم ػحعع- ػكؽع ػحعتقػ ـع- تتلحكؿع كةكع كعتلػللعءػة حنعم لػلعةمل ػؿعبػ كفعاذلػف ع  ل ػحع

عع  عةم ااكؼع  عةم ااكؼعلتهعافعةنعتاحمهعءاعع اح بت حعاذةعخامجعلفعهذ عةمطحل ،ع قحؿ

ع:سبلحلف  ع ع ع ع   عع ع

  ععع عع ع ع عع171 ع

ع
                                                 

ع4/87)عالمرغيناني، اليدايةانظر:   167 عةمبا،2/334)عبدائع الصنائع( ةممحسحل ، علب  عةبف عالتمييد ( 
الكافي في فقو ( ةبفع  ة  ،ع7/227)عالمغني( عةبفع  ة  ،ع195-7/164)عالمبدع( ةبفع ولس،ع3/148)

تلقةؽعهػع،ع1422،ع ةاعةموما،عبةاكج،عكشاف القناعةمب كت ،ع للكاعبفعةكلس،ع( ع3/125)عابن حنبل
 ( 5/189،ع)هالؿع لةلل 

  19ع:،عةآلة ةملسحكسكاثع  168

  35ع:،عةآلة ةملسحكعسكاث  169

  38ع:،عةآلة ةمءكالعسكاث  172

  34ع:ملسحك،عةآلة ةسكاثع  171
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 الخاتمة:
عبا عهذ عةم اةس عممكةلتعةم س م عك  كةؿعةمال حكعك  مت ـ عتكلؿعةمبحلحعامهع حعةل :

تل ةػػ عةملسػػؿ:عهػػكعةمتك ػػؼعلػػفعةمل ػػؿعباػػ علػػ  ع اػػةفع ػػفعةةكال ،عكتلظػػةـعةملسػػؿ:عهػػكع لػػلع -1
عةة اةف ةمل ؿع  عك جع كفعك ج،عك للعةمل ؿ:عهكعةمكسةل عامهعتلقةؽع ل ع

مـعةذماعةمال حكع مع مةؿعللهعةمتواةؽع  عةملمـعبةفعتل ةػ عةملسػؿعكتلظة ػف،ع   ػحع ػ عةملمػـع -2
عسكةكعكهكعة بحل  

عمـعةتبجعل ةحعة للعتل ة عةملسؿع كعتلظة ف عبةل حعتبتجع لح ةحع  عة بحل   -3
عمؿعةالست الالجعبحآلةحجعكةةلح ةحعةمللةل عللهعةم للعمـعتسلـ  -4
ةفع فعةلوا عبحمقاةاعكةما ؿعللهعتل ة عةملسؿع كعتلظة ف،عبؿعةمتع فعةمػكفعمةسعةل عةمزكم -5

 ذمؾعبحالتوحؽعبةل  ح 
 
ع

عكةكل عةمبحلحعبحة كاعةمتحمة :
ع

ةاللت ػػػح عللػػػهعةمللػػػكصعةمتحبتػػػ ع ػػػ عةالسػػػت الؿعللػػػهعةةلمػػػحـعةمءػػػالة ،عكتػػػاؾعةاللتمػػػحخععع -1
 بحمللكصعةمضاةو عغةاعةمتحبت  

ةةللة عب  كةؿعةمال ػحكع ػلعللػكع لػزمت ـ ع  ل ػحعةملمػ ع ػ عةمللػكصعل ـعةملقؿعلفعة بحل ع -2
عةمتحبت  

ةاللت ح ع  ع  ـعةمللكصعللهع حعةتلحستع لعةساعهذةعةم ةف ع  فعةملاخعمةسع فعةم ةف:ع -3

   ع ع عع  عع عع172 ع

كةختاةلػػحجعبقػػ اع ػػحعةلقػػؽعم ػػـعع فعةسػػتوة عةم سػػل كفع  ػػحعللػػ عةآلخػػاةفع ػػفع  مػػحاعكخبػػاةج -4
 ةم للل ،عكالعةتامكةعذمؾعبذاةا ع لفعاب حعةقل عب حعضااعةم سل ةف 
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