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ملخص البحث:
عمل البحث على عكس تطبيقات قضية تنظيم النسل عبر تاريخ البشرية ،مستعرضا األدلة النقلية من القرآن والسنة وتحليلهاها ،مهبهر ا
دور اإلسالم وتوجيااته وضوابطه ومقاصده فيما يتعلق بالنسل ،ومن أجل مقاصد اإلسالم في النسل هي تكهيهيهره ،وتهحهديهد الهنهسهل أو
تنظيمه ضرورة مرحلية وموضعية ،فاألصل تحريماا ومحاربتاا ،وقد تبين من واقع البحث أن تحديهد الهنهسهل وفهق مسهاقهات الهقهرآن
تهعهالهى
واحدة من سبل العذاب الممارسة من قبل الطغاة كفرعون والنمرود ،وفي المقابل كيرة النسل نوعا من النعم الربانية ،ذكهر
باا قوم شعيب ،وحث قوم نوح على اإلكيار من االستغفار والتسبيح ،وبين لام أن ذلك سببا لتكيير النسل ،وتبين أن ما تمر به البهشهريهة
من تحديات إقتصادية ال عالقة لاا بكيرة النسل ،فاي ذات عالقة مباشرة بالفساد االقتصادي والسياسي واالجهتهمهاعهي ،وبهيهن الهبهحهث
تعاظم دور الطب في تطبيقات علم األجنة ،مما تقتضي مراعاة أخالق المان الطبية ،وتوظيفاا فيما يحقيق مصالهح مشهروعهة ويهدر
مفاسد مخظورة ،وقد اعتمد البحث مناج االستقراء ،والتحليل في لملة أطراف الموضوع وتحليله ،واالستفادة من معطياتهه ،لهتهتهواكهب
مع ما يرمي إليه اإلسالم في قضايا النسل والتناسل.
الكلمات االفتتاحية :تنظيم النسل مفاهيم تطبيقيىة مقاصدية
مقدمة البحث:
يعد النسل قضية البشرية األولى ،لتعلقه باإلنسان وجودا ً وعهدمهاً،
كهمهخهلهوقق دولهقهدَ ك ِهر َمهنها بهنهي آدم
صحة ومرضهاً ،كهرمهه
وحم َلنا ُه َم في َالبر و َالبحَ ر ور َقنا ُه َم من ال ِ
طيبات وفض َِلنا ُه َم علهى
يال( ﴾)00اإلسراء ،وماد له األرض سهبهيهالً
ير م ِم َن خل َقنا ت َفض ً
كي ٍ
للمعاش وتكفل بر قه بالمال والبنين وكل سهبهل الهعهيهل السهلهيهم،
الذي يحفظ له البقاء واالستمرار ،وفق نواميس كونية دقيقة سخر
له فياا الليل والناار ،والشمس والقمر ،والهبهحهار واألنهاهار ،مهن
لدن حكيم خبير ،قال تعالىق دهُو الِذي جعهل له ُكه ُم َاأل َرض ذلُ ً
هوال
شوا في مناكباا و ُكلُوا م َن ر َ قه ۖ وإليَه النُّ ُ
فا َم ُ
ور ﴾..الملكُ ،خهلهق
ش ُ
لغاية عظيمة وهي تحقيق العبودية هلل تعالهى ،قهال تهعهالهىق دومها
خل َقتُ َالج ِن واأل َنس إالِ لي َعبُد ُون ( )65ما أُريهد ُ مه َنه ُاه َم م َ
ق
هن ر َ ٍ
وما أُريدُ أ َن ي َ
الر ِ ُ
اق ذُو َالقُ ِوة َالمتهيهنُ (
ُطع ُمون ( )60إ ِن هُو ِ
 )65الذاريات .وباذه الكيفية صار حفظ النهسهل واحهدا ً مهن أههم
الضرورات في مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الذي دعت فهيهه إلهى
تحكيم قيم اإلسالم في الفرد واألسرة ،فس ُِّن الزواج لخلق مجهتهمهع
رسالي صالح وفاعل ومترابط ،ومتسامح ،تسود فيه روح العدالة
والرحمة 1،ويتفانى فيه أفراده ينابيعا ً للخير ،لتحقهيهق الهغهايهة مهن
الخلق وإبرا روح الشريعة الهتهي تهتهمهيهل فهيهاها قهيهم اإلنسهانهيهة
السمحة ،على هدي القرآن الكريم ،والسنة النبوية المباركهة ،ههذا
ما عناه اإلسالم من تنظيم النسل .أما تنظيم النسل بما يُهعهرف بهه
الحد من اإلنجاب أو التقليل منه ،وفق أساليب تهتهنهافهى مهع آداب
المجتمع وحقوق الناس بإباحة اللواط والزواج الميلي ،وما ابتهكهر
عهام
من وسائل ُمعيَنة في ذلك ،فقد عدِهُ الهقهرآن الهكهريهم بشهكهل ٍ
سبيالً من سبل الفساد والضرر الذي لهحهق بهبهعهم األمهم جهراء
أسباب اقتصادية ،أو سياسية ،أو دينية ،أو اجتماعيهة ،فهمها فهعهلهه
فرعون بقوم موسى من قهتهل األطهفهال وخهتهان اإلنها  2تهقهلهيهالً
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ونشرا لألمراض التي أودت بحياة الكييهر مهن الهبهنهات
لإلنجاب،
ً
والنساء ،ومن ثم قوم لوط الذين اكتفوا باللواط الذي ههو فهي حهد
ذاته واحدا ً من ماددات التكاتر البشري ،وقبيل اإلسالم مها فهعهلهه
عهرب الهجههاههلههيهة مهن وأد الههبهنههات نههتهيههجهة أسهبههاب اجههتهمههاعهيههة
واقتصادية ،3وها هو التاريخ يعيد نفسه فقد أضحت العولمة الهتهي
جعلت قضية تحديد النسل من هواجساا ،ظنا ً منام أن األرض ال
تسع العباد إذا تكاثروا ،فاستبدلوا الفطرة بإبهاحهة الهمهحهظهور مهن
واج الميل ،واللواط ،والسحاق..،الخ .ومن هنا بر دور الهطهب
كمحور أساس ،وسالح ذو حهديهن فهي تهنهظهيهم الهنهسهل بهمهفهاهوم
اإلسالم ،أو الحد منه أو تقليله ،لذا ال بهد لهلهطهبهيهب مهن الهتهحهلهي
بأخالق المانة وفق روح الشرع باعتبار الهطهب مهاهنهة رسهالهيهة،
ساعية إلسعاد البشرية بما تقوم به سبل الرعاية الصحية التي تعد
التنظيم األسري واحدا من روافدها ،لذا فإن أبهر نهقهاط الهبهحهث
تتميل فيق مفاوم تنظيم األسرة ومالمحه التاريخية ،تنظيم النهسهل
وفق مقاصد الشريعة ،وسائل ومظاهر تنظيم النسل فهي الهعهصهر
الحديث ،أخالقيات الطب وأثرها في تنظيم النسل .والبحث يدور
حول عدة أسئلة منااق مها مهفهاهوم تهنهظهيهم الهنهسهل ومها جهذوره
التاريخية ما المقاصد الشرعية من قضية تنظيم الهنهسهل كهيه
نحدد أبر وسائل ومظاهر تنظيم النسل في العصر الحهديهث مها
الحكم الشرعي لتنظيم النسل بكافة معانيه ماذا يقصد بأخالقايت
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الطب وكيفية أثرها في تنظيم النسل كهمها يهاهدف الهبهحهث إلهىق
التعري بمفاوم تنظيم النسل ،وبيان مالمحه الهتهاريهخهيهة .إبهرا
مقاصد الشريعة في تنظيم النسل .بيان وسائهل ومهظهاههر تهنهظهيهم
النسل في العصر الحديث .تحديد أبر النقاط المعنية بهأخهالقهيهات
مانة الطب وبيان أثرها في تنظيم النسل .
إشكالية البحثق يدور البحث حول تحديهد الهمهفهارقهة فهي مهفهاهوم
تنظيم النسل بين مقاصد الشريعة ،وواقعه عبر مالمحه التاريخية
والمعاصرة ،ومن ثم آلية فك االرتباط بين قضية تهحهديهد الهنهسهل
ومسوقاتاا االقتصادية ،والكش عهن السهبهب الهرئهيهس لهتهعهاسهة
الناس وشعورهم بشح الموارد والتي ال يعد تحهديهد الهنهسهل فهيهاها
سبب ،ومن ثم التعري باإلفرا ات المجتمعيهة السهالهبهة لهقهضهيهة
تنظيم األسرة في مفاوماا الهمهعهاصهر مهمها يهحهتهاج إلهى لهمهلهمهة
أطراف الدراسة ومقارنتاا وتحليلهاها بهمها يهتهنهاسهب مهع مهحهاور
الدراسة.
مفهوم تنظيم النسل وجذوره التاريخية :
التنظيمق هو االتساق ،والادى ،واالستقامة على العادة الهمهتهبهعهة،4
قال تعالىق دفاسَتق َم كما أُم َرت ومن تاب معك وال ت َ
طغ َواَ إنِههُ بهمها
ير ( ﴾)112هود.
ت َعملُون بص ٌ
النسل في اللغةق يطلق عهلهى عهدة مهعهان مهنهاهاق اإلنهفهصهال عهن
عهلهيهه
الشيء ،ويطلق على الولد والذرية 6ومناا قولهه صهلهى
وسلمق "تناسلوا تكاثروا" ،5ويطلق على اإلسهقهاطق نسهلهت الهنِهاقهةُ
وف نُسوالً ق سهقهط وكهذلهك
بول ٍد كيير الوبر ق أسَقطتَهُ  .نسل الص ُ
يل وقيل .وتطلق على اإلسراع في المشي ومنه قولههُ
ال ِ
شعر والر ُ
ُ
ُ
صور فإذا هُم من األجَ دا إلى ربا َم ينسلون (
تعالىق دونفخ في ال ُّ
سرع ٍة وفي الحديثق
ب
جون
خر
ي
ي
أ
ق
إلسحاق
 ﴾)61يس ،قال أبو
ُ
ُ
أنِ ُام شكوا إلى رسول صلى تعالى عهلهيهه وسهلِهم الضِه َعه
0
ص ُل النِسالن للذئب ث ِم ا َستُعمل في غير
فقالق "علي ُك َم بالنِسَل" ق أ َ
5
ذلك وفي األساس.
تنطيم النسل اصطالحاًق تقليهل فهرا االنهجهاب أو تهحهديهدهها أو
تعطيلاا ،وفق وسائل مهتهعهددة ،مسهتهنهدة فهي ذلهك عهلهى الهعهرف
9
والقانون.
إذا تنظيم النسل في الواقع حمال لمعان متعددة ،مناا تقليل فهرا
اإلنجاب ،أو حدها أو منعاا ،ويطلق عليه تنظيم الهنهسهل وتهحهديهد
النسل ،فبيناما عموم وخصوا .وهو يتعلق في الغالب بالنط ،
قبل التخليق ،وقد يتعداها إلى الحد من الكترة السكانهيهة ،بهافهتهعهال
األمراض والجوع ،وتأخير سن الزواج ،وإباحة العالقات الميلهيهة
الشاذة ،واإلجااض ،كما يشمل العهزل ابهتهداءاً .يهتهوقه تهحهديهده
وتطبيقه ومشروعيته على المقصد الهذي بهنهي عهلهيهه ،فهاهو عهنهد
المسلمين في مفاومه وتطبيقاته مغاير لما ههو عهلهيهه فهي الهفهكهر
الغربي ،بصورة عامة ،ففي بعم المجتمعهات غهيهر اإلسهالمهيهة
أخذ منحى تنظيم النسل مناحي تحديد النسل باإلكتفاء بالعدد القليل
من األطفال ،سيما فهي الهدول ذات الهكهيهافهة السهكهانهيهة الهعهالهيهة
كالصين التي فرضت سياسة االكتفاء بالطفل الواحد ،واسهتهمهرت

عليه فترة من الزمان تجاو ت ثمهان وثهالثهيهن سهنهة ،ومهع أنهاها
األعلى نسبة من حيث عدد السكان ،فقد تسبب تحديهد الهنهسهل فهي
الصين حسب خبراء علم الديمغرافي ،في خلل سكاني باتت مهعهه
عهدد
الصين في واجاة مع الشيخوخة المهبهكهرة ،حهيهث تهقهله
القوى العاملة ،ومن المتوقع في ثالثينات هذا القرن أن يصل عدد
المسنين إلى ربع السكان فما فوق ،وأضحت قضية تنظيم الهنهسهل
ثقافة مجتمعية يصعب تغييرها ،فالوالدين فهي الهغهالهب خهلهفهيهتهاهم
األسرية ذات طفل واحد ،مما يميل هاوية ديهمهغهرافهيهة تهواجهاهاها
10
الصين في مستقبل السنين.
الجذور التاريخية لتنظيم النسل ونتائجه:
تشير الدراسات أن واقع تنظيم النسل المهتهمهيهل فهي الهتهقهلهيهل مهن
اإلنجاب أو قطعه ،ارتهبهط مهنهذ الهقهدم بهالهمهجهتهمهعهات الهبهشهريهة،
والوسائل التي شاع استعمالاها كهانهت وسهائهل بهدائهيهة ،كهوضهع
العسل ،وأوراق السنط ،ونبتة السيلفيوم الهتهي تسهبهب اإلجهاهاض
وتمنع الحمل 11 .ومن بعم النباتات التي كانت عادةً ما تستعهمهل
لتحديد النسل في اليونان القديمة هي الجزر البري ،والصفصاف،
والنعناع ،والشيح ،والنخيل ،والرومان ،وتهعهتهبهر ههذه الهنهبهاتهات
سامة في حد ذاتاا وفي حاجة لتحهديهد جهرعهات آمهنهة ،ومها ال
بعضاا يستعمل في تحهديهد الهنهسهل .كهمها كهان اإلجهاهاض ،ووأد
األطفال ،يهمهارس نهوع مهن أنهواع تهحهديهد الهنهسهل فهي الهقهرون
الماضية.
في العصر الحديث تحول تحديد النسل الى هوس سهيهاسهي ،كهمها
أصبح يادة سكان العالم هاجس اقتهصهادي يه رق كهاههل الهدول
يشير ثوماس ماليوس في كتابه عن مبدأ السكان اإلهى ان مهحهنهة
نمو السكان ال تتناسب مع الموارد ،وأشهار إلهى ضهوابهط تهوا ن
السكان مع الموارد برفع مهعهدل الهوفهاة مهيهل الهجهوع والهمهرض
والحروب ،وضوابط تقليل الوالدة كاالجااض ،وتحديد الهنهسهل،
والبغاء ،واالمتناع عن الزواج أو تأجيله ،12وتطور األمر بالتقهدم
العلمي الذي أظار الوسائل الحديية في منع الحمل وتحديد النسل،
كافتتاح العيادات الخاصة لإلجااض ،والهتهوعهيهة بهتهحهديهد ومهنهع
الحمل في الواليات المتحدة ،وبريطانية ،وروسهيها وغهيهرهها مهن
الدول ،وبالتوسع التكملوجي ،ا داد االهتمام بقضايا تحديد النسل،
وتطور حتى بات أمرا ً مألوفا ً وثقافة اجتماعية تعهم كهافىهة أرجهاء
العالم الحديث.
وفي اإلسالم يعد تحهديهد الهنهسهل أو مهنهعهه ضهربها مهن ضهروب
العذاب ،واإلفساد في األرض ،ورمزا من رمو التسلط والقهاهر،
الذي كان يمارسه الطغاة من الحكام والهمهلهوو ،وضهرب الهقهرآن
الكريم كيير من األميهلهة فهي ذلهك ،بهمها فهعهلهخ فهرعهون وعهرب
الجاهلية قبل اإلسالمق

ممارسات فرعون في تحديد حمل نساء بني إسهرائهيهلق لهمها عهلهم
فرعون أن ملكه وجبروته أصبح آئال إلى السقوط ،اسهتهعهمهل مهع
بني إسرائيل ألوانا من التعذيب كانت متعلقة في أساساها بهقهضهيهة
تحديد النسل من ساللة بني إسرائيل قال تعالىق دوإذَ أنجيَنا ُكم م َ
هن
سوء َالعذاب يُقتهلُهون أبَهنهاء ُكه َم ويسَهتهحَ هيُهون
سو ُمون ُك َم ُ
آل ف َرعون ي ُ
2nd World Congress on Integration and Islamicisation

344

IMJM Volume 17 Special Issue No 2

وقت والدتاا قبل أن تراها أماا ،16قال تعالىق دوإذا بُشهر أحهدُهُه َم
ب َاأل ُ َنيى ظ ِل وجَ ُاهُ ُمسَودا ً وهُو كظي ٌم يتوارى من َالق َهوم م َ
سهوء
هن ُ
ُون أ َم يهدُسُّههُ فهي الهتُّهراب أال سهاء مها
ما بُشر به أيُ َمس ُكهُ على ه ٍ
يحَ ُك ُمون( ﴾)69النحل.

نساء ُك َم وفي ذل ُكم بالء من ِرب ُك َم عهظهيه ٌم ( ﴾)141وقهال تهعهالهىق
اَّلل عل َي ُك َم إذَ أنهجها ُكهم م َ
دوإذَ قال ُموسى لق َومه اذَ ُك ُرواَ ن َعمة ِ
هن آل
سوء َالعذاب ويُذبه ُحهون أبَهنهاء ُكه َم ويسَهتهحَ هيُهون
سو ُمون ُك َم ُ
ف َرع َون ي ُ
نساء ُك َم وفي ذل ُكم بالء من ِرب ُكه َم عهظهيه ٌم ( ﴾)5إبهراههيهم ،وسهوء
العذاب هو عذاب التسخير واإلرههاق وتسهلهيهط الهعهقهاب الشهديهد
بتذبيح األبناء وسبي الهنهسهاء ،والهمهعهنهى يهذبهحهون أبهنهاء آبهائهكهم
ويستحيون نساء قومكم األولين .والمراد من األبنهاء قهيهل أطهفهال
الياود ،وقيل أريد به الرجال بدليل مقابلته بالنهسهاء وههذا الهوجهه
أظار وأوفق بأحوال األمم إذ المظنون أن المحهق واالسهتهئهصهال
إنما يقصد به الكبار ،وألنه على الوجه األول تكون اآلية سهكهتهت
عن الرجال إال أن يقال إنام كانوا يذبحون الصغار قطعا لهلهنهسهل
ويسبون األماات استعبادا لان ويبهقهون الهرجهال لهلهخهدمهة حهتهى
ينقرضوا على سبيل التدريج .وإبقاء الرجال في ميل هاته الحهالهة
أشد من قتلام .واالستحياء لإلنا كان المقصد منه خبييا وهو أن
يعتدوا على أعراضان وال يجدن بدا من اإلجهابهة بهحهكهم األسهر
واالسترقاق فيكون قولهق دويسَتحَ يُون نساء ُك َم﴾ كناية عن استحياء
خاا ولذلك أدخل في اإلشارة في قولهق دوفهي ذله ُكه َم بهال ٌء م َ
هن
رب ُك َم عظي ٌم﴾ ولو كان المراد من االستحياء ظاهره لما كهان وجهه
13
لعطفه على تلك المصيبة.

المقاصد الشرعية من تنظيم النسلق النهاظهر إلهى مسهاقهات األدلهة
الشرعية في قضايا النسل ،وما رسهمهه الهقهرآن الهكهريهم لهنها مهن
قوانين وعبر سالفة عبر التاريخ البشري ،وما قامت به السنة مهن
توضيح وتفصيل لمقاصد اإلسالم من التناسهل ،وأههدافهه وآثهاره،
يمكن من خالله استنباط بعم المقاصد المستقاة مهن تهلهك األدلهة
الشرعية ،حيث مساحة البحث وطبيعته تقتضي االقتصار ،وعليه
فإن أبر النقاط المستوحاة من ذلك تتفصل في أنق
 األصل في النسل التكييرق يصور القرآن أن الهتهنهاسهل وتهكهيهيهرالذرية نوع من أنواع النعم التي يحمد تعالى علياا ،وهي ههبهة
دَّلل ُم َلكُ السِمهاوات و َاأل َرض ي َ
هخهلُ ُ
ربانية قال تعالىق ِ
هق مها يشها ُء
يابُ لم َن يشا ُء إناثا ً ويابُ لم َن يشا ُء الذُّ ُكور أ َو يُهزو ُجه ُاه َم ذُ َكهرانها ً
ير( ﴾)49الشورى .وحث
وإناثا ً ويجَ ع ُل م َن يشا ُء عقيما ً إنِهُ علي ٌم قد ٌ
عليه بكيرة الدعاء واالستغفار قال تعالىق دفقُ َلتُ اسَت َغف ُهروا ربِه ُكه َم
إنِهُ كان غفِارا ً ي َُرسل السِماء عل َي ُك َم مدَرارا ً وي َُمددَ ُك َم بأ َموا ٍل وبنين
ت ويهجَ هع َ
ويجَ ع َل ل ُك َم جنِا ٍ
هل له ُكه َم أ َنهاهاراً( ﴾)41نهوح .وذكهر قهوم
ً
ُ
شعيب باذه النعمة ،قال تعالىق دوإلى مدَين أخا ُه َم شعهيَهبها قهال يها
اَّلل ما ل ُك َم م َن إل ٍه غي َُرهُ قهدَ جهاءتَه ُكه َم بهيهنهةٌ م َ
ق َوم ا َعبُد ُوا ِ
هن ربه ُكه َم
سوا النِاس أ َشياء ُه َم وال ت ُ َفسدُوا فهي
فأ َوفُوا َالكيَل و َالميزان وال تبَخ ُ
صالحاا ذل ُك َم خي ٌَهر له ُكه َم إ َن ُكه َنهتُه َم ُمه َ مهنهيهن وال
َاأل َرض ب َعد إ َ
اَّلل م َ
صدُّون ع َن سبيل ِ
هن آمهن بهه
ت َقعُد ُوا ب ُكل صراطٍ تُوعد ُون وت ُ
وت َبغُوناا عوجا ً واذَ ُك ُروا إذَ ُك َنت ُ َم قليالً فكيِر ُك َم وا َن ُ
ظ ُروا كيَه كهان
عاقبةُ َال ُم َفسدين وإ َن كان طائفةٌ م َن ُك َم آمنُهوا بهالِهذي أ ُ َرس َهلهتُ بهه
صهب ُهروا حهتِهى يهحَ ه ُكهم ِ
اَّللُ بهيَهنهنها وهُهو خهي َُهر
وطائفةٌ ل َم يُ َ منُوا فها َ
َالحاكمين( ﴾)55األعراف .وقد أنعم تهعهالهى عهلهى الهولهيهد بهن
المغيرة بالولد الكيير ،فقيل كان له عشرة وقيل ثالثة عشهر وقهيهل
سبعة كلام ذكور ،15فقابل هذه النعمة بالهكهفهر والهطهغهيهان ،فهكهان
مصيره الاالو والتنكيل ،وأ ل فيه قهرآن يهتهلهى إلهى يهوم الهديهن
شاهداً على كفره وجبروته قال تعالىق دذ َرني وم َن خل َقتُ وحيدًا (
 )11وجع َلتُ لهُ ماالً ِم َمد ُودًا ( )12وبنين ُ
ش ُاودًا ( )13وم ِادتُّ لهُ
ت َمايدًا ( )14ث ُ ِم ي َ
طم ُع أ َن أ يد ( )16كالِ إنِهُ كان آلياتنها عهنهيهدًا (
 )15سأ ُ َرهقُهُ صعُودًا ( ﴾)10المدثر .وجاءات مسهاقهات الهحهديهث
الذي هو وجه من وجوه التأكيهد والهبهيهان لهتهوجهيهاهات ومسهاقهات
القرآن الكر يم ،جاء رجل إلى النبى صلى عليه وسهلهم فهقهالق
إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإناا ال تلد ،أفأتزوجاا قالق
«ال ،ثم أتاه اليانية فنااه ،ثم أتهاه الهيهالهيهة فهقهالق تهزوجهوا الهودود
الولود فإنى مكاثر بكم األمم» 10 .وأباح تعالى تعدد الهزوجهات
وكان من ذلك مقاصد تكيير النسل ،فالمرأة هي المعنية بهالهحهمهل،
قال تعالىق دفانك ُحوا ما طاب ل ُك َم من النساء ميَنى وثُال و ُربهاع(
 ﴾)3النساء.

ممارسات أهل الجاهلية بقتل األوالد ( الموؤدة)ق والمعهنهي بهقهتهل
األوالد فهي ههذه اآليهة ونهحهوهها ههو الهوأد ،وههو دفهن الهبهنهات
الصغيرات أحياء فيمتن بالتراب ،كانوا يفعلون ذلك خشية الفقهر،
ق( ﴾)31االسراء-
كما قال تعالىق دوال ت َقتُلُوا أ َوالد ُك َم خ َشية إ َمال ٍ ،وخشية أن تفتضح األنيى بالحاجة إذا ههلهك أبهوهها ،أو مهخهافهة
السباء ،أو تشاؤما بان ،قال تعالىق دوإذا بُشر أحدُ ُه َم باألُنيى ظ ِل
وجَ ُاهُ ُمسَودًّا وهُو كظي ٌم ( ﴾)65النحل ،وقيلق كانوا يفعلهون ذلهك
من شدة الغيرة خشية أن يأتين ما يتعير منه أهلان ،قهال تهعهالهىق
ب قُتل َ
سئل َ
ت( ﴾)9التكوير .سئل أميهر
دوإذا َالم َوؤُودة ُ ُ
ت( )5بأي ذ َن ٍ
سئل َ
ت﴾
الم منين عمر بن الخطاب عن قوله تعالىدوإذا َالم َوؤُودة ُ ُ
عهلهيهه وسهلهم
قالق جاء قيس بن عاصم إلى رسول صهلهى
قالق إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية قالق "اعتق عهن كهل
واحدة مناا رقبة ،قلتق إني صاحب إبل قالق اهد إن شهئهت عهن
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كل واحدة منان بدنة"
ووصفام تعالى بالخسران ،كانت تميم مهنهعهت الهنهعهمهان بهن
المنذر اإلتاوة فوجه إليام أخاه الريان بن المهنهذر فهاسهتهاق الهنهعهم
وسبى الذراري ،فوفدت إليه بنو تميم فأنابوا وسألوه النساء فهقهال
النعمانق كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت صاحباا
أي الذي صارت إليه بالسبي تركت عليه فكلان اختارت أباها إال
ابنة لقيس بن عاصم اختارت صاحباا عمرو بن المشمرج ،فنهذر
قيس أن ال تولد له ابنة إال قتلاا فاذا شيء يهعهتهل بهه مهن وأدوا،
يقولونق فعلناه أنفة ،وقد أكذب ذلك في القرآن ،أي بقولهق {قدَ
خسر الِذين قتلُوا أ َوالد ُه َم سفااً( ﴾)140األنعهام .ذكهر الهبهخهاري،
أن أسماء بنت أبي بكر ،قالتق كان يد بن عمرو بن نفيل يحهيهي
الموءودة ،يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنتهق ال تقتلاا أنا أكهفهيهك
م ونتاا ،فيأخذها فإذا ترعرعت قال ألبيااق إن شئت دعتاا إليهك
وإن شئت كفيتك م ونتاا .والمعروف أنام كهانهوا يهئهدون الهبهنهت
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يزول بزوال الضرورة ،وقد أشار العلماء لذلك بعدد من األميهلهة،
عهلهيهه
إن كانت أمراض يرجى برأها ،وبما أن الهنهبهي صهلهى
ٌ
وسلم أباح العزل فإن األمر فيه سعة ،وقد ُرويهت الهرخصهة فهيهه
عن عشرة من الصحابةق عهلهى ،وسهعهد بهن أبهى وقهاا ،وأبهى
وجابر ،وابن عباس ،والحهسهن بهن عهلهى،
أيوب ،و يد بن ثابت،
ٍ
وخبِاب بن األرت ،وأبى سعيد الخدرى ،وابن مسعود ،رضى
15
عنام.
 لم يكن قضايا الر ق والموارد االقتصادية سببا لتنظهيهم الهنهسهلفي اإلسالمق فالقرآن الكريم مساقاته فهي قضهيهة الهر ق مهوجهاهة
على أناا ضمن محاور العقيدة ،التي بيناا تعالى فهي كهتهابهه فهاهو
واهب الحياة والر ق قال تعالىق دوما مهن دآبِه ٍة فهي األ َرض إالِ
ع لى ِ
هيهن (
اَّلل ر َ قُاا وي َعل ُم ُمسَتق ِرها و ُمسَت َودعاا ُك ٌّل في كتا ٍ
ب ُّمب ٍ
 ﴾)5هود .أمر باالعتدال في اإلنفاق واإلحسان وحرم قتل األوالد
خشية الفقر والعو  ،الذي كهان يهمهارسهه أههل الهجهاههلهيهة أو مها
يمارسه دعاة تحديد النسل ،والمهجهيهزيهن لهإلجهاهاض فهي الهواقهع
المعاصر ،قال تعالىق دقُ َل تعال َوا أتَ ُل مها ح ِهرم ربُّه ُكه َم عهلهيَه ُكه َم أ ِال
ت ُ َشر ُكوا به ش َيئًا وب َالوالديَن إحَ سانًا وال ت َقتُلُواَ أ َوالد ُكهم م َ
ق
هن إ َمهال ٍ
نِحَ نُ ن َر ُ قُ ُك َم وإيِا ُه َم ﴾)161(...اإلسراء ،وخص تحريهم الهقهتهل
بخشية اإلمالق ألنه هو الدافع لام لقتل األوالد ،والنبي صهلهى
عليه وسلم جعل من شروط البيعة االنتااء عهن قهتهل األوالد قهال
صلى عليه وسلمق "بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيهئها وال
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تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم ."...
 تحديد النسل نوع من التعذيب وطريقة جالبة لسخط تهعهالهىقذكر القرآن الكريم تحديد النسل في سياق العقوبات ،الهتهي نهزلهت
تهعهالهى أقهوامها
بأمم اتسمت بالفساد والظلم والتسلط ،فقد أفنى
تهعهالهى ابهن نهوح أمهام
بسبب جبروتام وتسلطام ،فقهد أههلهك
عينيه ،وأهلك فرعون وقومه ،وأخل عادا ً األولهى وثهمهود ،وقهوم
لوط ،وأهلك بني قريظة ،فقطعت أنسالام كعقوبة لما قاموا به مهن
فساد وإفساد ،وما فعله الملوو الجبابرة في شأن أممام من تحهديهد
أنسالام كالذي حل ببني إسرائيل ،كما وصفه بأنه خسران لهلهذيهن
مارسوه ضد أوالدهم كما فعل الجاهليون قال تهعهالهىق دقهدَ خسهر
الِذين قتلُوا أ َوالد ُه َم سفااً ﴾)140(....األنعام،
 تكيير النسل قوة ومنعة وعزة لهألمهة اإلسهالمهيهةق الهنهاظهر فهيالغاية من خهلهق اإلنسهان إخهالا الهعهبهادة هلل تهعهالهى ،وتهعهنهيهر
األرض ،ببسط العدل والقسط ،وإظاار معالم اإلسالم المتميلة في
الرحمة والسماحة والتوسط ،والوفاء والتضحية ،وإن كان تهعهلهى
وعد عبادهه الصالحين بوراثة األرض فالمفاوم من ذلك إظهاهار
شعائره تعالى ،وهذا ال يتأتى إال بتكيير الذريهة الصهالهحهة ،فهبهذر
الم منين في أي بئة كهفهيهل بهإصهالحهاها فهاهم كهالهمهطهر لهألرض
والزرع ،وقد ذكر شعيب قومه بنعمة التناسل والكيرة ،قال تعالهى
على لسان شعيبق د..واذَ ُك ُروا إذَ ُك َنت ُ َم قليالً فكيِر ُك َم ﴾..األعهراف،
وحينا النبي صلى عليه وسلم بالتناسل والتهكهاثهر ،وعهلهل ذلهك
بإرادته إظاار فضل أمة اإلسالم على سائر األمم ،إن مقام األمهة
اإلسالمية كفيل أن جعلاا أمة الريادة ،ميلاا صلى عليه وسهلهم
بالمطر فقالق "ميل أمتهي مهيهل الهمهطهر ال يهدرى أولهه خهيهر أم

آخره" 20،فالقوة البشرية أضحت في الواقع المعاصر ،هي مفتهاح
التنمية والتعمير ،فالغرب يعاني من ويالت تحديد النسل لقهد بهنهى
صناعة علمية رائدة ولكنه أصبح يعاني ويالت النق السكهانهي،
وصار يبحث عمن يقوم بتشغيل العجلة الصناعية ،كأميهال أوربها
وأمريكا واستراليا وغيرها من الدول.
وسائل ومظاهر تحديد الهنهسهل فهي الهواقهع الهمهعهاصهر وآثهارههاق
تعددت وسائل ومظاهر تنظيم النسل في الهواقهع الهمهعهاصهر ،فهمها
شاده العالم اليوم من اكتشافات حديدة في منع الحمل ،تعد ظاههرة
وسالح ذو حدين ،فاو أحوج إلى إمعان النظر فيه وتوجياه وفهق
مقاصد الشرع اإلسالمي ،عليه فإن البحث معهنهي بهعهرض جهزء
من تلك الوسائل مع بيان تهوجهيهاهات الشهريهعهة ومهقهاصهدهها فهي
التعامل مع هذه الظاهرة .باعتبارها وسائل مانعة لتحقيق انسيابيهة
التناسل والتكاثر ،التي ارتضاها تعالى لعباده سيما الهمه مهنهيهن
منامق
 العزلق قضية العزل قضية تهاريهخهيهة ،ويهقهصهد بهاها أن يهقهذفالرجل ماءه خارج رحم المرأة ،تجنبا للحمل ،وكان معروفا عهنهد
الصحابة ،أقره النبي صلى عليه وسلم ،كحديث جابر بن عهبهد
بقولهق «كنا نعزل والقرآن ينهزل» 21،بهمهعهنهى أن الهقهرآن لهم
ينزل فيه ما يحرمه ،وأن النبي صلى عهلهيهه وسهلهم لهم يهحهرم
أفعالام له ،كما وردت فيه أحاديث وآثار تناى عنه ،مناا حهديهث
جدامة بنت وهب قالتق حضرت رسول صلى عليه وسهلهم
في أناس وهو يقولق «لقد هممت أن أناي عن الغيلة....ثهم سهألهوه
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عهلهيهه وسهلهم ذلهك الهوأد الهخهفهي»،
عن العزل فقال صلهى
وسيأتي التفصيل فيه في باب الحكم الشرعي في تنظيم النسل
الوسائل المصنعةق شاد العصر الحديث ثورة صناعية في مجالتحديد النسل ،ساهمت بشكل كبير في الحد مهن الهنهسهل وتهقهلهيهلهه،
مناا اللولب ،وحبوب منع الحمل ،والهحهقهن ،والهتهنهظهيهم الهدوري
للمعاشرة في فترة عددم نهزول الهبهويضهة لهلهتهلهقهيهح فهي الهرحهم،
والواقي الذكري وربما ي دي تعاطي بهعهم ههذه الهعهقهاقهيهر إلهى
العقم ،ومن ثم الحرمان من الذرية ،ويلعب الطب دورا بار اً فهي
هذا المضمار ،لتقدم علم األجهنهة ،الهذي بهات يهدقهق فهي مهعهرفهة
الحمل منذ يهومهه األول ،لهذا فهيهقهع عهلهى عهاتهق الهطهبهيهب دور
المستشار الم تمن ،فإن أحسن إلى المانة وراعى تهعهالهى فهي
ذلك فبميابة إحياء النفس ،فكير من األخهطهاء الهطهبهيهة الهمهتهعهمهدة
وغير المتعمدة ت دي إلى حاالت العقم ،لدى كيير من النساء.
 تأخير سن الزواجق حث النبي صلى عليه وسلم الشباب علىالزواج المبكر ،لما فيه من كيير الذرية ،وأمن المجتمع ،بمحاربهة
الرذائل بغم البصر وتحصين الفرج ،عن إبراهيم عن عهلهقهمهة،
قالق كنت أمشي مع عبد بمنى ،فلقيه عيمان فقام معه يهحهدثهه،
فقال له عيمانق يا أبا عبد الرحمن أال نزوجك جارية شابة لعلهاها
تذكرو بعم ما مضى من مانك ،قالق فقال عبد ق لهئهن قهلهت
عهلهيهه وسهلهمق «يها مهعهشهر
ذاو لقد قال لنا رسول صهلهى
الشباب من استطاع منكم الباءة فلهيهتهزوج ،فهإنهه أغهم لهلهبهصهر
23
وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لهه وجهاء»،
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وفي بعم األحاديث قلل النبي صلى عليه وسهلهم مهن تهأثهيهر
العزل ، ،وحديث أبو سعيد الخدري رضي عنه أنه قالق بينمها
أنا جالس عند النبي إذ جاء رجل من األنصار فقالق يا رسول
إنا نصيب سبيا فنحب اإلتيان ،فكي ترى في العزل فقال النهبهي
صلى عليه وسلمق «أو إنكم تفهعهلهون ذلهكهم ال عهلهيهكهم أن ال
أن تهخهرج إال وههي
تفعلوا ذلكم ،فإناا لهيهسهت نسهمهة كهتهب
خارجة» 32،وبناءا ً على ذلك اختل الصحهابهة فهي حهكهم الهعهزل
فأجا ه جماعة منام علي بن أبي طالب ،والحسن بن علي بن أبي
طالب ،وعبد بن عهبهاس ،وجهابهر بهن عهبهد  ،وخهبهاب بهن
األرت ،وأبو أيوب األنصاري ،وسعد بن أبي وقاا ،وأبو سعيهد
الخدري .وكره العمل بالعزل جماعة من الصهحهابهة مهنهاهم أمهيهر
الم منين عمر بن الخطاب ،وابن عمر ،وكان يضرب بنيه عليه.

أشار النبي صلى عليه وسهلهم لهلهزواج الهمهبهكهر لهمها فهيهه مهن
تحصيل مقاصد اإلصالح المجتمعي ،ببناء مجتمع ذو مسه ولهيهة،
لدى شبابه ،وتكيير للذرية ،فالشباب فيه مهن الهطهاقهة والهحهيهويهة،
وسالمة البدن ما تجعل من اإلنجاب فيه من الساولة بمكان عهلهى
خالف السن المتأخرة فياا من تفويت المصالح الكييرة على سبيل
الفرد والمجتمع ،فكل ما تزوج الرد باكرا ساهم بشكهل أكهبهر فهي
تربية أبنائه الذين يكونون هونا لام في الدنيا واآلخرة ،فقال النبهي
صلى عليه وسلمق «إذا مات اإلنسان انقطع عنه عملهه إال مهن
ثالثة ،إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعهو
له» 24،بينما تأخر سن الزواج سيما للفتيات سببا ً في تحديد وتقليل
النسل عندهن ،فاألطبهاء يهرون الهحهمهل لهلهمهرأة فهوق الهخهامسهة
واليالثين من عهمهرهها ،ربهمها يهعهرضهاها لهكهيهيهر مهن الهمهشهاكهل
26
والمتاعب ،وربما يولد الجبنين مع كيير من المشاكل الصحية.
االمتناع عن المعاشرة الزوجيةق من وسائل تحديد وتنظيم الهنهسهل
االمتناع أو التقليل من المعاشرة ،وهذا فيه من تفويهت الهمهصهالهح
المشروعة ،من مقاصد الزوج  ،الذي يتحقق بهه غهم الهبهصهر،
عهلهيهه وسهلهمق
وتحصين الفرج ،وإنجهاب الهولهد ،قهال صهلهى
«...وفى بضع أحدكم صدقة .قالواق يها رسهول  ،أيهأتهى أحهدنها
شاوته ويكون له فياا أجر قالق أرأيتم لو وضعاا فى حرام أكان
25
عليه فياا و ر فكذلك إذا وضعاا فى الهحهالل كهان لهه أجهر»
واالستطاعة البدنية بإشباع الزوجهة بهالهمهعهاشهرة الهجهنهسهيهة حهق
مشروع ،للزوج والزوجة ،والتفريط فيه يتسبب فهي ضهرر أحهد
الزوجين ،فناى النبي صلى عليه وسلم الزوجة عن المهمهانهعهة
من إمتاع وجاا ،فقال صلى عليه وسلهمق «إذا بهاتهت َالهم َهرأة ُ
ُمااجرة ً فراش َوجاا لعنتَاا َالهمهالئهكهةُ حهتِهى ت َهرجهع» 20.وأجها
للمرأة الخلع عن الزوج إن كان قصهر فهي إمهتهاعهاها وإشهبهاعهاها
عهنهاهاق جهاءت امهرأة رفهاعهة
بالجماع ،عهن عهائشهة رضهي
القرظي النبي صلى عليه وسلم ،فهقهالهتق كهنهت عهنهد رفهاعهة
فطلقني فأبت طالقي ،فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ،إنما معهه
ميل هدبة اليوب ،فقالق «أتريدين أن تهرجهعهي إلهى رفهاعهة ال
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»  25.وأبو بكر جهالهس عهنهده
وخالد بن سعيد بن العاا بالباب ينتظر أن ي ذن له فهقهال يها أبها
عهلهيهه و
بكر أال تسمع إلى هذه ما تجار به عند النبي صهلهى
سلم قال صلى عليه وسلم ال ضهرر وال ضهرار ،االسهتهمهتهاع
بالعالقة الزوجية فاإلمتناع من ممارسة.
الحكم الشرعي لتنظيم النسل:
تنظيم النسل له عدة مفاهيم مناا التنظيم بمعنى قطع الهنهسهل ،بهأي
صورة من صور القطع ،بحيث يتعذر اإلنهجهاب أبهداً ،فهاهو أمهر
محرم  29وال يباح إال لضهرورة تهقهدر بهقهدرهها ،ألن إبهاحهتهه ال
تتماشى مع قيم الشريعة ومقاصدها ،التي دعهت إلهى الهمهحهافهظهة
على النسل عن طريق اإلنجاب والتكاثر .والوجه اآلخر لهتهنهظهيهم
النسل هو اإلقالل من اإلنجاب ،وهذا كهان أمهره مهعهروفها فهي
بداية اإلسالم وفي مان النبي صلى عليه وسلم حهيهث وردت
فيه العديد من األحاديث التي سكت النبهي فهي بهعهضهاها كهحهديهث
اَّلل صهلِهى ِ
سول ِ
اَّللُ
جابر رضي عنهق « ُكنِا ن َعز ُل على ع َاد ر ُ
30
ِ
اَّلل صلِى ِ
ي ِ
اَّللُ عليَه وسلم  ،فل َم ي َنانها ,
عليَه وسلِم ،فبلغ ذلك نب ِ
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أما فقااء المذاهب األربعة ،قالوا بجوا تنظيم النسل الهمه قهت –
العزل -على تفاصيل فاألحناف والمالكية  33والحنابلة ،اشهتهرطهوا
إذن الزوجة ألن اإلنزال مظنة الولد وهو أحد حهقهوقهاها ،والهعهزل
مظنة منع الولد .بينهمها الشهافهعهيهة  34أجها وا تهنهظهيهم الهنهسهل –
العزل -36بدون إذن الزوجة ،وتبع الشافعهيهة مهتهأخهروا األحهنهاف
قال الطحاوي إن العزل غير مكروه إذ أن الصهحهابهة لهمها سهألهوا
الرسول صلى عليه وسلم عنه لم يناام 35.أمها الهظهاههريهة لهم
يجيزوه بل حكموا عليه بالتحريم ،واستدلوا بحديهث جهدامهة بهنهت
وهب عن العزل ،فسماه النبي صلى عليه وسلمبالوأد الهخهفهى،
وعليه علق ابن حزم بقولهق "وال يحل العزل عهن حهرة وال عهن
30
أمة ..
بناءا ً على ما سبق من أقوال العلماء وموقفام مهن قضهيهة تهنهظهيهم
النسل ،فإن مسألة تحريماا وإباحتاا يختل من حالهة إلهى حهالهة،
وفق الظروف المحيطة.
أخالقيات الطب وأثرها في تنظيم النسلق أضحى الطهب الهحهديهث
رائدا في مجال علم األجنة ،وتنظيم وتحديد النسل ،مهمها اد مهن
أهميته في حياة الناس ،ونسبة إلساام الطب في المهحهافهظهة عهلهى
وشرع التداوي عن طهريهق
صحة الناس وبيئتام اهتم به اإلسالم،
ِ
صهلهى
الطب ،عن سعد قال مرضت مرضا أتانى رسهول
عليه وسلم يعودنى فوضع يده بين ثديى حتى وجدت بردها عهلهى
ف ادى فقالق «إنك رجل مفئود ائت الحار بن كهلهدة أخها ثهقهيه
فإنه رجل يتطبب 35فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن
بنواهن ثم ليلدو بان» 39،ولتعلق الطب بحفظ النسل واألعراض،
والعقل فإنه يحقق مقاصد الشريعة ،والناظر فهي أحهاديهث الهنهبهي
صلى عليه وسلم الخاصة بصحة البدن ،والصهحهة الهنهفهسهيهة،
وصحة البيئة ،فإنه صلى عليه وسلم يدعوا إلى المحافظة على
النظافة ،وتناول األكل الصحي ،ومقدار الطهعهام ،ومهن ثهم يهأمهر
سول ِ
اَّلل أال نتداوى قال
بالتداوي واالستشفاء ،قالت األعَرابُ يا ر ُ
اَّلل تداو َوا فإ ِن ِ
«نع َم يا عباد ِ
اَّلل ل َم يض َع دا ًء إالِ وضع لهُ شفها ًء أ َو
40
قال دوا ًء إالِ دا ًء واحهدًا» .ههذه األحهاديهث تهنهامهي مهن أههمهيهة
الطب ،وضرورة مراعاة أخالق المان الطبية التي كانت مهوطهن
إهتمام كذلك من المجتهمهع والهحهكهومهات ،وسهنهت لهاها الهقهوانهيهن
المنظمة للمان الطبية ،فأصبحت تلك القوانين تعتني بقياس كفهاءة
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الطبيب ،والتدريب المستمر ،وكفالة حقوقام الهمهالهيهة ،واألههلهيهة،
وحمايهتهاهم ،ومهراقهبهتهاهم ،وصهبهط مهعهامهالتهاهم مهع الهمهرضهى،
والحاالت المرضية ،حيث تفر الهفهوضهى الهمهاهنهيهة فهي الهطهب
فرا لالستغالل الخاطيء للمانة الرسالية للطب البشري ،ومهن
هذه القوانين ما يخت بقضايا تحديد وتنظيم النسل 41،لقهد سهاههم
الطب الحديث كييرا في إسعاد البهشهريهة ،وفهي ذات الهوقهت فهإن
التدخالت الطبية في تنظيهم الهنهسهل وتهحهديهده ادت مهن تهفهشهي
ظاهرة اإلجااض ،والفسهاد األخهالقهي ،وتهخهصهيهب الهبهويضهات
خارج نطاق االتصال الجنسي ،ويمكننا الوقوف على جوابهن مهن
ضوباط أخالق المان الطبيةق
 إخالا النيةق النية مناط العمل ،والدافهع األسهاس فهي تهطهويهرالعمل ،لذا عول علهيهاها اإلسهالم كهيهيهراً ودعها إلهى تصهحهيهحهاها
وتوجيااا لتكون نية صالحة دافعة لعمل الخير ،والمهاهن الهطهبهيهة
من القضايا التي في حاجة ماسة لتصهحهيهح الهنهيهة ،وذلهك لهعهظهم
مس ولية المانة الطبية ،تجاه المرضى ،والمجتمع ،قال صلى
عليه وسلمق «إنما األعمال بالنيات وإنما لكهل امهرىء مها نهوى».
42والطبيب جا له االطالع على أسرار وعهورات الهنهاس ،وههو
م تمن على المريم وتطبيبه ،فهتهقهتهضهي مهنهه الهمهاهنهة تهجهنهب
األخطاء الطبية ،وتجريد النية من األطماع الشخصية ،والهرذالهة،
واألنانية ،وقد إتمنه تعالى ،وخصه بمانة رساليهة فهي الهمهقهام
األول ،فإن أتقناا ألامه تعالهى رشهده ،وأجهرى الهخهيهر عهلهى
يديه ،وهي فرصة كبيرة للتقرب إلى تعالى.
 الكفاءة الطبيةق تقتضي أن يكون الطبيب متقنا لعمله ،منهضهبهطها ًفي وقته ،معتنيا ً بمرضاه ،دقيقا ً في تشخي األمراض ،متهعهاونها ً
مع مالئه لتطوير ذاته ،وتأهيلاا المستمر ،وهذا يتطلب الصهدق
في النية والعمل ،بدأ من تشهخهيه الهمهرض ،وصهرف الهدواء،
واالبتعاد عن الغل والتضليل بغرض أكل أموال الناس بالباطهل،
وأن يتجنب األخطاء الطبية ،فاي أخطاء التحتمل عواقباا لتعلقاا
بأرواح المرضى ،كما تتطلب المسرولية المانهيهة الهمهقهدرة عهلهى
ممارسة الطب ،قال صلى عليه وسلمق «من تطبهب ولهم يهعهلهم
منه طب قبل ذلك فهاهو ضهامهن» 43،فهإن عهدم الهكهفهاءة الهطهبهيهة
تعرض المرضى لخطورة التطبيهب الهخهاطهت وتهتهله األرواح،
عهلهيهه وسهلهم
وبالتالي تتعلق باا عقوبات رادعة فالنبي صلهى
يقولق «ال ضرر وال ضرار » 44.وقد يتسبب في قهتهل مسهلهم ،أو
تعطيل بعم أجهزاء مهن جسهمهه ،وبهاهذا يهكهون عهرض نهفهسهه
لمس ولية لم يستعد لاا وليس من أهلاا ،فبدل أن يهنهال رضها
تعالى عرض نفسه لسخط وغضبه ،قال تعالىق دم َن أجَ ل ذلك
هس أ َو فسها ٍد فهي
كتبَنا على بني إسَرائيل أنِهُ من قتل ن َف ً
سا بغيَر نه َف ٍ
األ َرض فكأنِما قتل النِاس جميعًا وم َن أحَ ياها فكأنِمها أحَ هيها الهنِهاس
يرا م َن ُام ب َعد ذلهك فهي
جميعًا ولقدَ جاءتَ ُا َم ُر ُ
سلُنا بالبينات ث ُ ِم إ ِن كي ً
األ َرض ل ُمسَرفُون ( ﴾)32المائدة.

ذلك ،وتقتضي األمانة الطبية مصارحة المريم بعلهتهه ،وتهقهديهم
النصح بما يفيده من استشفاء ،وتخفيه أالمهه مهعهنهويها ً وحسهيهاً،
فالطبيب ناصح أمين ،فالمريم في غالب أمره مهتهاهيهت نهفهسهيها ً
باتباع إرشادات الطبيب والعمل بهنهصهحهه ،فهكهلهمها عهلهت أمهانهة
الطبيب كلما اد منفعته للناس وحقق سمعة طبية جيدة يكون بهاها
أسوة حسنة لغيره من األطباء.
 ستر عورات المريمق أتاحة مانهة الهطهب لهألطهبهاء اإلطهالععلى عورات المرضى وهي ضرورة أجا ها لام الشرع لتحقيق
مصلحة االستشفاء ،فال يجو إفشاء أسرار المرضى أو انهتهاهاو
عوراتام إن كانوا نساءا ً أو رجاالً ،أو أطفهاالً ،فهقهد يهطهلهع عهلهى
مرأة حامل من سفاح ،أو مغتصبة ،فيجب عليه ستر عورتاا ،إال
لدواعي شرعية تقدر بقدرها وقال صلى عليه وسلمق »المسلهم
أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن كان في حاجهة أخهيهه كهان
في حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة فرج عنه كربة مهن
46
يهوم الهقهيهامهة«,
كربات يوم القيامة ،ومن ستر مسلما ستره
فالطبيب الذي يطلع على ما وقع فهيهه الهمهرضهى مهن مهخهالهفهات
أفضت بام إلى مشكال صحية ورديئة في نظر المجتمع كالحهمهل
السفاح ،أو إدمان المخدرات ،يجب على الطبيب تهقهديهم الهنهصهح
لام وسترهم وحيام على التوبة ،وستهر أمهرههم ،وإعهانهتهم عهلهى
صهر(
الطاعة ،وتحذيرهم من العودة المعاصي ،قال تعالىق دو َالع َ
صهالهحهات
 )1إ ِن اإلنسان لفي ُخس ٍَر( )2إالِ الِذين آمنُوا وعملُوا ال ِ
صبَر ( ﴾)3العصر.
وتواص َوا ب َالحق وتواص َوا بال ِ
والواقع يبر دور المان الطبية في مسائل تنظيم النهسهل ،بشهكهل
واسع ومستمر ودقيق وعلمي ،مما يعاظم من ضرورة االههتهمهام
بأخالق المان الطبية ،مع مراعاة المقاصد الشهرعهيهة لهإلهسهالم،
فالمقصد اإلسالمي أولوياته تكيير النسل ،والمحافظة على قضايا
ارعاية الصحية ،مما يبر قضايا األمانة الطبية ،وإتقان الهمهاهنهة
الطبية ،ومهنهاصهحهة الهمهرضهى ،وسهتهر عهوراتهاهم ،وتصهحهيهح
تهعهالهى ،وذلهك بهعهدم
أخطائام .ومن جانب آخر مراعاة أمهر
استعمال التكنلوجيا الطبية في نشر المهحهرمهات والهمهخهظهورات،
وخلط األجنة ،والتالعب باا ،واستئجار األرحام ،وعلى األطهبهاء
والمجالس الطبية ربهط قضهايها أخهالق الهمهاهن الهطهبهيهة بهالهفهقهه
اإلسالمي واستشارة الفقااء وأهل الحل والعقد من عهلهمهاء األمهة
في إعمال األدلة في فقه النوا ل الهطهبهيهة  .و ولهي الهتهوفهيهق
والسداد.
الخاتمة:




 األمانة الطبيةق تهقهتهضهي األمهانهة الهطهبهيهة مهراعهاة الضهمهيهر،ومحاسبة النفس ،بحيث يجتنب ما يضر الهمهسهلهم الهمهريهم ،فهال
يعين على اإلجااض ميالً ،ماما تعدت أسبابهه إال فهي الضهرورة
القصوى التي يحددها الطب ،كمرض األم وتشوه الجنهيهن وغهيهر



حفظ النسل واحدا ً من مقاصد الشرع ،حهيهث حهث عهلهى
تكييره ،وتنظيم النسل وتحديده قضايا طهارئهة وضهرورة
شرعية تقدر بقدرها.
تنظيم النسل بمفاومه الحديث كان عامالً مساعداً لهكهيهيهر
من المحظورات اإلسالمية كاللهواط ،والسهحهاق ،و واج
الميليين ...،الخ.
أشار القرآن الكريم لتحديد النسهل بهمهفهاهومهه الهمهعهاصهر
كواحد من معاول الادم المجتمهعهي ،ومهن أبهر أسهبهاب
2nd World Congress on Integration and Islamicisation

348

IMJM Volume 17 Special Issue No 2







االستبداد والفساد االقتصادي والديني واالجتماعي عهبهر
تاريخ البشرية ،بما ضربه مهن أمهيهلهة بهأفهعهال فهرعهون
وعرب الجاهلية األولى.
مفاوم شح الموارد االقتصادية بسبب اإلنفجار السهكهانهي
ليست واقعية ،فما حل بالبشرية من ضيق المهوارد نهاتهج
ألسباب أخرى كهالهفهسهاد اإلداري ،والهتهخهله والهكهبهت
وضياع العدالة المجتمعية.
دور األخالق الطبية يتعاظم نسبة للتقدم الذي شاده طهب
األجنة ،وتنظيم النسل ،فإصبحت مانة الطب فهي حهاجهة
لضوابط أخالقية من األمانة ،والصدق ،وحسن التطبهب،
وستر عورة المرضى ونصحام وغير ذلك ،بما يتوافهق
مع روح الشرع لما يسام في التنمية البشرية.
تكيير النسل ضرورة دينية تتكامل مع تنظيم النسل ،لهمها
فيه من إعداد قوة وقاعدةبشهريهة فهاعهلهة ومهتهفهاعهلهة فهي
المجتمع البشري ،يسام بدوره فهي الهتهعهريه بهاإلسهالم
والدعوة إليه ،ومن ثم هي مفخرة ومقربة لهنهبهي اإلسهالم
وتحقيق وصيته صلى عليه وسلم بهدعهوتهه لهلهتهنهاكهح
والتناسل.















المصادر والمراجع





















ابن األثير ،أبو السعادات المبارو بن محمد الجزري،
النااية في غريب الحديث واألثر ،تحقيقق طاهر أحمد
الزاوى  -محمود محمد الطناحي (بيروتق المكتبة
العلمية1399 ،هـ 1909 -م).
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد البخاري
الجعفي ،الجامع الصحيح ،تحقيق ق د .مصطفى ديب
البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  -جامعة
دمشق (بيروتق دار ابن كيير ،اليمامة ،ط– 1400 ،3
1950م).
الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى ،سنن الترمذي،
تحقيقق أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروتق دار إحياء
الترا العربي ،د.ت ،د.ط) .
ابن حزم ،على بن أحمد بن سعيد ،المحلى ،تحقيق محمد
منير الدمشقي (مصرق إدارة الطباعة المنيرة ،ط،1
1362هـ)
ابن عبد البر ،يوس بن عبد بن محمد ،التمايد لما
في الموطأ من المعاني والمسانيد ،تحقيقق مصطفى
العلوي ،األستاذ محمد عبد الكبير البكري
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم
والمحيط األعظم ،تحقيقق عبد الحميد هنداويق
(بيروتق دار الكتب العلمية2000 ،م).
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود
(بيروتق دار الكتاب العربي ،د.ت ،د.ط)
د .طارق محمد الطواري ،جامعة الكويت كلية
الشريعة ،قسم التفسير والحديث ،العزل عن المرأة
دراسة شرعية وطبية ،راجع موقعق
.www.zawjan.com
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب ،المعجم الكبير،
تحقيقق حمدي بن عبد المجيد السلفي (الموصلق مكتبة
العلوم والحكم ،ط.)1953 – 1404 ،2
الطحاوي ،أحمد بن محمد بن سالمة ،مشكل اآلثار
للطحاوي ،تحقيقق شعيب األرناؤط (بيروتق م سسة
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الرسالة)
ابن العييمين ،فضيلة الشيخ محمد بن صالح العييمين
رحمه  ،فتاوى نور على الدرب (م سسة الشيخ محمد
بن صالح بن عييمين الخيرية ،ط2005-1420 ،1م)
العجلوني ،إسماعيل بن محمد الجراحي ،كش الخفاء
ومزيل االلباس عما اشتار من االحاديث على ألسنة
الناس( ،دار إحياء الترا العربي).
ابن قيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ،الطب النبوي ،تحقيقق السيد الجميلي (بيروتق دار
الكتاب العربي ،ط1410 ،1هـ1990/م).
ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،اد
المعاد في هدي خير العباد( ،بيروتق م سسة الرسالة،
الكويتق مكتبة المنار اإلسالمية  ،ط1416 ،0هـ /
1994م).
ابن ماجة ،أبو عبد محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن
ماجه (موقع و ارة األوقاف المصرية).
مجلة مجمع الفقه االسالمي ،جدةق منظمة الم تمر
االسالمي).
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
التونسي ،التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور
(لبنانق م سسة التاريخ العربي ،ط1420 ،1هـ2000/م)
محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،لسان
العرب (بيروتق دار صادر ،ظ ،1د.ت).
محمد عبد الرؤوف المناوي ،التوقي على مامات
التعاري  ،تحقيقق د .محمد رضوان الداية (بيروتق دار
الفكر المعاصر ،دار الفكر – بيروت ،دمشق ،ط،1
1410ه)
مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم (بيروتق دار الجيلق
األفاق الجديدة ،د.ت ،د.ط)
النسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،سنن النسائي
الكبرى ،تحقيقق د.عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد
كسروي حسن (بيروتق دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1
– 1991م)
نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيقق الشيخ كريا
عميران (لبنانق دار الكتب العلمية ،ط 1415 ،1هـ -
1995م).
وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ( دمشق ،سوريةق
دار الفكر ،ط1956 ،2م)
http://hayatouki.com/pregnancy/
-content/1551260
http://www.med-ethics.com
 ،https://arabic.rt.com/news/095641تاريخق
20/10/2015
 http://alarb.co/new/detail390564.htmlق
بتاريخق 2015-11-2
 http://alarb.co/new/detail390564.htmlق
بتاريخق 2015-11-2
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ٍ
) ﴾ )9التكوير.
محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،لسان
العرب (بيروتق دار صادر ،ظ ،1د.ت) ج ،12ا.605
محمد عبد الرؤوف المناوي ،التوقي على مامات
التعاري  ،تحقيقق د .محمد رضوان الداية (بيروتق دار
الفكر المعاصر ،دار الفكر – بيروت ،دمشق ،ط،1
1410ه) ا.595
العجلوني ،إسماعيل بن محمد الجراحي ،كش الخفاء
ومزيل االلباس عما اشتار من االحاديث على ألسنة
الناس( ،دار إحياء الترا العربي) ا.315
أبو السعادات المبارو بن محمد الجزري ،النااية في
غريب الحديث واألثر ،تحقيقق طاهر أحمد الزاوى -
محمود محمد الطناحي (بيروتق المكتبة العلمية،
1399هـ 1909 -م) ،ج ،6ا.115
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم
والمحيط األعظم ،تحقيقق عبد الحميد هنداويق (بيروتق
دار الكتب العلمية2000 ،م)ج ،5ا.600
أشار البوطي إلى المعني االصطالحي الشائع في تنظيم
النسلق هوق ما قد يتبعه الزوجان من الوسائل واألسباب
التي من شأناا أن تحول دون نشوء الحمل ،كليًا أو جزئيًا
مجلة مجمع الفقه االسالمي ،جدةق منظمة الم تمر
االسالمي ،ج ،6ا.95
 ،https://arabic.rt.com/news/095641تاريخق
20/10/2015
هي نبتة منقرضة ،كانت تنمو في شرق ليبيا ،وكانت لاا
خصائ في اإلستشفاء لكيير من األمراض ،مما أدى
لزيادة الطلب علياا ،وانقرضت في القرن الياني اليالث
قبل الميالدhttp://alarb.co/new/ .
 detail390564.htmlق بتاريخق 2015-11-2
 http://alarb.co/new/detail390564.htmlق
بتاريخق 2015-11-2
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
التونسي ،التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور
(لبنانق م سسة التاريخ العربي ،ط1420 ،1هـ2000/م)
ج ،1ا – 405انظرق النسائي ،أحمد بن شعيب أبو عبد
الرحمن ،سنن النسائي الكبرى ،تحقيقق د.عبد الغفار
سليمان البنداري ،سيد كسروي حسن (بيروتق دار الكتب
العلمية ،ط1991 – 1411 ،1م)ج ،5ا ،395من
حديث ابن عباس.
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب ،المعجم الكبير،
تحقيقق حمدي بن عبد المجيد السلفي (الموصلق مكتبة
العلوم والحكم ،ط )1953 – 1404 ،2ج ،15ا.330
نفس المرحع ،ج ،0ا.06
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نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيقق الشيخ كريا
عميران (لبنانق دار الكتب العلمية ،ط 1415 ،1هـ -
1995م) ج ،5ا.39
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود
(بيروتق دار الكتاب العربي ،د.ت ،د.ط) ج ،2ا،106
حديث رقم.20
ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،اد المعاد
في هدي خير العباد( ،بيروتق م سسة الرسالة ،الكويتق
مكتبة المنار اإلسالمية  ،ط1416 ،0هـ 1994/م) ج،2
ا.142
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد البخاري الجعفي،
الجامع الصحيح ،تحقيق ق د .مصطفى ديب البغا أستاذ
الحديث وعلومه في كلية الشريعة  -جامعة دمشق
(بيروتق دار ابن كيير ،اليمامة ،ط1950 – 1400 ،3م)
 ،ج ،1ا ،16حديث رقم15
الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى ،سنن الترمذي،
تحقيقق أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروتق دار إحياء
الترا العربي ،د.ت ،د.ط) ج ،6ا ،162حديث
رقم.2559
صحيح البخاري ،ج ،6ا1995م.
صحيح مسلم ،ج ،2ا ،15حديث رقم.1442
صحيح البخاري ،ج ،0ا ،103حديث رقم.2456
صحيح مسلم ،ج ،6ا ،03حديث رقم431
http://hayatouki.com/pregnancy/
-content/1551260
اإلمام مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم (بيروتق دار
الجيلق األفاق الجديدة ،د.ت ،د.ط) ج ،3ا ،52حديث
رقم2305
صحيح البخاري ،ج ،10ا ،13حديث رقم.6194
صحيح البخاري ،ج ،2ا ،933حديث رقم.2495
أ .د .وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ( دمشق،
سوريةق دار الفكر ،ط1956 ،2م) ج ،3ا.669-665
صحيح مسلم ،كتاب النكاح باب حكم العزل ،ج،2
ا.1054
صحيح مسلم ،كتاب النكاح باب حكم العزل ،ج،2
ا.1054
صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب حكم العزل ،ج،2
ا.1052
قال مالك رحمه تعالىق "ال يعزل الرجل عن المرأة إال
بإذناا" ،ابن عبد البر ،يوس بن عبد بن محمد،
التمايد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ،تحقيقق
مصطفى العلوي ،األستاذ محمد عبد الكبير البكري ،ج،3
ا.149
الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،3ا664
العزل هو نوع من أنواع موانع الحمل ،وكان شائعا في
صدر اإلسالم ،وفي الواقع المعاصر تعددت موانع
الحمل ،من دواء وغيرها ،قال الزركشيق وبناءق "يجو
2nd World Congress on Integration and Islamicisation

350

IMJM Volume 17 Special Issue No 2

.35

.30

.35

.39
.40
.41
.42
.43
.44

.46

استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت معين كالعزل وال
يجو التداوي لمنع الحمل بالكلية" الفقه اإلسالمي وأدلته،
ج ،3ا.664
الطحاوي ،أحمد بن محمد بن سالمة ،مشكل اآلثار
للطحاوي ،تحقيقق شعيب األرناؤط (بيروتق م سسة
الرسالة ،ج ،éا300
ابن حزم ،على بن أحمد بن سعيد ،المحلى ،تحقيق محمد
منير الدمشقي (مصرق إدارة الطباعة المنيرة ،ط،1
1362هـ) ج ،10ا.00
ذكر ابن القيم أن الحار بن كلدة ،نظر إلى سعد فقالق
ليس عليه بأس ،فاتخذوا له فريقة ،وهي الحلبة مع تمر
عجوة رطب يطبخان ،فيحساهما ،ففعل ذلك ،فبر وقوة
الحلبة من الحرارة في الدرجة اليانية ،ومن اليبوسة في
األولى ،وإذا طبخت بالماء ،لينت الحلق والصدر والبطن،
وتسكن السعال والخشونة والربو ،وعسر النفس ،وتزيد
في الباه ،وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير ،محدرة
الكيموسات المرتبكة في األمعاء ،وتحلل البلغم اللزج من
الصدر ،وتنفع من الدبيالت وأمراض الرئة ،وتستعمل
لاذا األدواء في األحشاء مع السمن والفانيذ .ابن قيم،
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،الطب
النبوي ،تحقيقق السيد الجميلي (بيروتق دار الكتاب
العربي ،ط1410 ،1هـ1990/م) ا.230
سنن أبو داود ،ج ،4ا ،5حديث رقم ،3500حكم عليه
األلباني بالضع .
سنن الترمذي ،ج ،5ا ،51حديث رقم.2102
http://www.med-ethics.com
صحيح البخاري ،ج ،1ا ،1حديث رقم.1
سنن أبي داود ،ج ،4ا ،32حديث رقم.4655
ابن ماجة ،أبو عبد محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن
ماجه (موقع و ارة األوقاف المصرية) ج ،0ا،24
حديث رقم.243
صحيح البخاري ،ج ،5ا.309

2nd World Congress on Integration and Islamicisation

351

