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 ٢٣١

:
الحمـــد هللا حمـــدًا طیبـــًا مباركـــًا والـــصالة والـــسالم علـــى 

آلــــه وأصــــحابه علــــىو خــــاتم األنبیــــاء والمرســــلین محمــــد 
: بعداأم، أجمعین

فقد شّكل موضوع الصحة اإلنجابیة جدًال كبیرًا 
بین الكثیر من الناس على اختالف مستویاتهم االجتماعیة
ل ـمن الناحیة العلمیة، وقد كثر الحدیث عنه عبر وسائ

ة من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة ـاإلعالم المختلف
خاصةیته ومدى تأثیره على المرأةموضحا فیه مدى فعال

.قسم الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، مشاركأستاذ*
.باحثة، ماجستیر في الفقه وأصوله، جامعة الیرموك**

ـــمة،ـوعلـــى األســـرة عامـــ ـــاك جانبـــا مهمـــا ل ـــإال أن هن مـیت
الحـــدیث عنـــه وهـــو الجانـــب الـــشرعي لهـــذا الموضـــوع المـــرتبط

) ســیداو(لــصحة اإلنجابیــة وبیــان نطاقــه فــي اتفاقیــة بمفهــوم ا
. التي تعد من أهم االتفاقیات التي تخص بالمرأة

متناولــة بیــان موقـــف ةمــن هنــا جــاءت هـــذه الدراســ
الــشریعة اإلســالمیة مــن مفهــوم الــصحة اإلنجابیــة، وتوضــیح

.مدى عالقة مفهوم الصحة اإلنجابیة باتفاقیة سیداو

 :
إن مــشكلة الدارســة تنبثــق مــن خــالل اإلجابــة علــى 

: السؤال اآلتي

:
 

***

م٢٤/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

قـراءة فـي (ـ، والموسـوم بـبخاصـةوالمرأة بعامةتناول هذا البحث موضوعا عصریا مهما، لخطورته المتعلقة بجانب األسرة 
. )الشریعة اإلسالمیةمدراسة نقدیة في ضوء أحكا) ة اإلنجابیة وعالقتها بتنظیم األسرة أنموذجامفهوم الصح: (اتفاقیة سیداو

التعریــف باتفاقیــة ســیداو : وانــتظم عقــد خطــة البحــث فــي مقدمــة ومبحثــین وخاتمــة حیــث تنــاول البحــث فــي المبحــث األول
منا مفهوم الصحة اإلنجابیة وعالقتهـا بتنظـیم األسـرة وبیـان موقـف وأهدافها وایجابیاتها وسلبیاتها، وأما المبحث الثاني فجاء متض

. ألهم النتائج والتوصیاتةمنها، وأما الخاتمة فهي خالصاإلسالمیةالشریعة 
وأوصى الباحثان بضرورة االهتمام بموضوع الدراسة عبر وسائل اإلعالم المتنوعة مع التركیز على بیان موقف الشریعة 

.مفهوم الصحة اإلنجابیةاإلسالمیة من 

Abstract
The current study addressed one of the most important family related modern topics in general and

women in particular, that is (Sidaw Convention: the concept of maternal health and its relationship with
family maternity: A critical study in light of Islamic judgments.

The current study was divided into an introduction, two subjects and a conclusion. In the first subject,
the study addressed Sidaw Convention: objectives, positive and negative aspects. As for the second
subject, the study addressed the concept of maternal health and its relationship with family maternity, clarifying
Islamic Sharia from it. The conclusion contained the most significant findings and recommendations.

The researchers recommend more attention to this topic in different media, focusing mainly on Islamic
Sharia position from maternal health.
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 ٢٣٢

مــا موقـــف الـــشریعة اإلســـالمیة مـــن مفهـــوم الـــصحة 
:اإلنجابیة؟ وهذا السؤال یندرج تحته عدة اسئلة وهي

بینهـا وهـل هنـاك عالقـة ما مفهوم الصحة اإلنجابیـة؟.١
وبین تنظیم األسرة؟

ي اتفاقیـــــة هـــــل ورد مـــــصطلح الـــــصحة اإلنجابیـــــة فـــــ.٢
ذا وجد هذا المصطلحسیداو؟ ٕ موقف االتفاقیة فما وا

؟منه
ما موقف الشریعة اإلسالمیة من الصحة اإلنجابیة؟. ٣

 :
ـــــصحة اإلنجابیـــــة وبیـــــان معرفـــــة -١ توضـــــیح مفهـــــوم ال

. العالقة بینها و بین تنظیم األسرة
معرفــة موقــف اتفاقیــة ســیداو مــن مــصطلح الــصحة -٢

اإلنجابیة
. قف الشریعة اإلسالمیة من الصحة اإلنجابیةبیان مو - ٣

 :
ءالقــــائم علــــى االســــتقراياعتمــــدت المــــنهج الوصــــف

فــي بیــان موقــف الــشریعة اإلســالمیة طوالتحلیــل واالســتنبا
. من الصحة اإلنجابیة

 :
ــــدافها : المبحــــث األول ــــة ســــیداو وأه ــــف باتفاقی التعری

: ا وفیه مطلبانوایجابیاتها وسلبیاته
.سیداوةمفهوم اتفاقی: المطلب األول
. أهداف االتفاقیة وایجابیاتها وسلبیاتها: المطلب الثاني

الصحة اإلنجابیـة وعالقتهـا بتنظـیم األسـرة : المبحث الثاني
: وبیان موقف الشریعة اإلسالمیة منها وفیه أربعة مطالب

. اإلنجابیةمفهوم الصحة: المطلب األول
.تنظیم النسل في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني
.تحدید النسل في الشریعة اإلسالمیة:المطلب الثالث
.قطع النسل في الشریعة اإلسالمیة:المطلب الرابع

. وتتضمن أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة

: 

 

 ::
: باتفاقیة سیداوالتعریف

م ١٩٤٩بــدأت المخططــات الدولیــة المتعلقــة بــالمرأة منــذ 
إلــــى عــــدم مــــع أول المــــؤتمرات العالمیــــة التــــي جــــاءت تــــدعو 

علـى فـالفكرة تقـوم ,التمییز بین الناس جمیعا رجاًال ونساءً 
اواة بـــــــین الرجــــــل والمـــــــرأة، واالســـــــم االنجلیـــــــزيأســــــاس المـــــــس

convention the elimitation of all": لالتفاقیة

form of discrimination against woman"،
المختــصرة، هــذه االتفاقیــة)CEDAW(وهــي تفــسیر لكلمــة 

م ١٩٥٢منبثقــة مــن معاهــدة حقــوق المــرأة الــسیاسیة لعــام 
إعالنــًا خاصــًا بالتعــاون وقــد تبنتهــا األمــم المتحــدة ثــم أعــدت 

الفرعیـة الثالثـة مـن مع اللجنة الخاصة بوضع المـرأة واللجنـة 
. الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة

وقــد تمــت الموافقــة مــن قبــل الجمعیــة العمومیــة باإلجمــاع 
، م١٩٦٧العــام تــشرین الثـاني مــن ٧فـي جلــستها المنعقـدة فــي 

كـــون مـــن إحـــدى وكـــان یت. وهـــذا اإلعـــالن لـــم یكـــن إلزامیـــا
عـــشرة مـــادة تبحـــث فـــي المـــساواة بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي 
جمیــع الحقــوق وتــدعو إلــى إزالــة التمییــز بینهمــا، باإلضــافة 
إلــى وجــود حقــوق أخــرى أعطاهــا للنــساء المتزوجــات وغیــر 

كــان المتزوجــات، كمــا أوجــب علــى الــدول إلغــاء جمیــع مــا 
الجزائیــة امفـي قوانینهـا مـن تمییـز بـین الرجـل والمـرأة فـي األحكـ

. )١(وفیما یتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة
وبعــد ذلــك بــدأت مفوضــیة مركــز المــرأة األمــم المتحــدة

بإعــداد معاهــدة القــضاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد 
وقـد كـان للمـؤتمر العـالمي الـذي ، م١٩٧٣المرأة في عـام 

م ١٩٧٥ة عقــد بمناســبة الــسنة الدولیــة، للمــرأة فــي مكــسیكو ســن
أثــره فــي تــشریع إعــداد هــذه االتفاقیــة، إذ لوحظــت فــي خطــة 
ـــة ـــصادرة عـــن هـــذا المـــؤتمر ضـــرورة إصـــدار اتفاقی العمـــل ال

. )٢(تتعلق بإلغاء التمییز ضد المرأة مع إجراءات تطبیقها
م الــذي١٩٨٠وبعــد ذلــك عقــد مــؤتمر كوبنهــاجن عــام 

قیــة وبعــد ذلــك دخلــت اتفا، كــان یتحــدث عــن حقــوق المــرأة
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 ٢٣٣

القضاء على كافة أشكال التمییـز ضـد المـرأة حیـز التنفیـذ 
بعــد تلقــي التــصدیقات ، )٣(م١٩٨١أیلــول فــي الثالــث مــن

العشرین الالزمة بعد أن تبنتها الجمعیة العامـة فـي كـانون 
بـــاب التوقیـــع علیهـــا فـــي أول حوفـــت، م١٩٧٩األول ســـنة 
قـد مـؤتمر دوبعـ، م١٩٨٠آذار سنة  بكـینهـذه االتفاقیـة ُع

عـــام واإلعمـــاراإلســكانمـــؤتمر إلــىم، ووصـــوًال ١٩٩٥ســنة 
. م١٩٩٦

وهذه المؤتمرات ترمي لتحقیق أهداف محددة حیـث 
المـدى فـي تحكمها فلسفة واحدة وتلتزم بإسـتراتیجیة طویلـة 

تطــــویر وســــائلها، وتــــستظل بمظلــــة األمــــم المتحــــدة وحراســــة 
، یـــةمـــن قـــدرات مالالنظـــام العـــالمي الجدیـــد بكـــل مـــا یمتلـــك 

وسلطان سیاسي قاهر وقادر على أن یفرض ما یرید من 
أمـــا اتفاقیـــة ســـیداو فقـــد وقعـــت علیهـــا أربـــع ، مبـــادئ وقـــیم

عشرة دولة عربیة وانضمت إلیهـا بعـض الـدول اإلسـالمیة 
وبلغ عدد الدول التي وّقعـت وصـّدقت علیهـا مئـة وخمـسة 

. )٤(م٢٠٠٦وثمانون دولة حتى عام 
كافـــة ىاتفاقیـــة القـــضاء علـــوفـــي هـــذا اإلطـــار تعـــد 

تـب علـى هامـشه  أشكال التمییز ضـد المـرأة المـتن الـذي ُك
جمیــع أعمــال األمــم المتحــدة مــن مــؤتمرات القمــة الدولیــة 
في مجـال المـرأة؛ لـذا تعتبـر االتفاقیـة بیانـًا عالمیـًا بحقـوق 

. )٥(المرأة اإلنسانیة
واالتفاقیة تتكون من ثالثـین مـادة موزعـة علـى سـتة 

ـــاة المـــرأة مـــن أ ـــشؤون المتعلقـــة بحی ـــة ال ـــاول كاف جـــزاء وتتن
والتــــدابیر الالزمــــة إلزالتهــــا ومــــا تــــسمیه ، مفهــــوم التمییــــز(

ــــــــاألدوار النمطیــــــــة للجنــــــــسین ثــــــــم الحقــــــــوق الــــــــسیاسیة  ب
ــــــصحة  ــــــیم وال ــــــة والتعل ــــــة والمدنی ــــــصادیة واالجتماعی واالقت
ـــوانین  ـــسیة وحقـــوق العمـــل واالســـتحقاقات األســـریة وق الجن

وحقـوق المـرأة الریفیـة وغیرهـا مـن األمـور ، واجاألسرة والز 
المــادة (أمــا المــواد مــن، التــي ســوف یــتم توضــیحها الحقــاً 

فتتعلــق بمتابعــة االتفاقیــة ) المــادة الثالثــینىالــسابعة عــشرة إلــ
ودور هـــذه الـــسیداو وتكـــوین لجنـــة خاصـــة بهـــا اســـمها لجنـــة

نــة اللجنــة متابعــة الــدول فــي تنفیــذ االتفاقیــة، وتعمــل هــذه اللج
االتـالوكــأیــضًا بعــض علــى عقــد االجتماعــات ویــدخل فیهــا 

د دولـوتعهاألهلیةوالمنظماتالمتخصصة

. )٦(األطراف وبعض األحكام الختامیة
الــسیداو بمثابــة قــانون دولــي لحمایــة حقــوق ةوتعــد اتفاقیــ

نـــــه بموجـــــب هـــــذه االتفاقیـــــة تـــــصبح دول إحیـــــث ، المـــــرأة
ــــدابیر األطــــراف الموقعــــة علیهــــا ملتزمــــة ــــة الت باتخــــاذ كاف

فتعتبر هـذه ، للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة
agenda)وضـــــــع أجنـــــــدة(االتفاقیـــــــة نتیجـــــــة لـــــــسیاسات 

setting وهــو مفهــوم یلخــص عملیــة تحدیــد األولویــات التــي
والحـوار بـشأنها، فیهـا ینبغي على مختلف دول العالم التفكیـر

االهتمــــام مــــن وذلــــك مــــن خــــالل انتقــــال الموضــــوعات ذات
القائمـــــــة العامـــــــة قائمـــــــة أولویـــــــات الحـــــــضارة الغربیـــــــة إلـــــــى 

.)٧(ألولویات الشعوب باختالف ثقافاتها

 :
:

ومــــن خـــــالل دراســــتنا لبنـــــود االتفاقیــــة ظهـــــر لـــــدینا 
یجابیاتهـــا وســـلبیاتها وسأعرضـــها بـــشكل ٕ أهـــداف االتفاقیـــة وا

: زـوجم

:أهداف االتفاقیة: الفرع األول
فـــرض نظـــام جدیـــد یـــسعى إلـــى إبعـــاد النـــاس عـــن دیـــنهم)١

. وعقیدتهم وحضارتهم وثقافتهم
إلغــاء التـــشریعات الـــسماویة واســتبدالها بقـــوانین وضـــعیة)٢

لــم یــذكرها الــدین ولــم یــذكر أن هنــاك إلهــا لهــذا الكــون 
همـال كـل مـا  ٕ یتعلـق بالـدینهو الخالق والمنظم له، وا

التــي ٢مــن مــصطلحات ومفــاهیم كمــا ورد فــي مــادة 
نهایــة تــنص علــى اتخــاذ جمیــع التــدابیر المناســبة إلــى

. المادة
ـــــشریعات واألعـــــراف فیهـــــا ممارســـــات)٣ ـــــأن الت اإلیمـــــاء ب

ـــــة ضـــــد المـــــرأة ـــــزواج والطـــــالق بو ، تمییزی خاصـــــة ال
. واإلرث والسكن وغیرها

إلـى المساواة المطلقة بـین الرجـل والمـرأة دون النظـر )٤
قـصاء النظـرة ٕ اإلسـالمیة الفروقات البیولوجیة بینهمـا، وا

. في تكامل األدوار بینهما
إلـــى والـــسعي ، إزالـــة الـــصورة النمطیـــة لـــشكل األســـرة)٥

نمطیـة،غیرلتصبح أدوارًا تغییر األدوار النمطیة
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. لتنوع أشكال األسرة
ـــه)٦ ـــى إلغائ ـــسعي إل ـــزواج المبكـــر وال ـــذ فكـــرة ال مـــع ، نب

نس اآلمــــن وتــــوفیر الرعایــــة عــــدم الممانعــــة مــــن الجــــ
. الصحیة للمراهقین

الـــسعي إلـــى غـــرس فكـــرة أن األمومـــة لیـــست وظیفـــة)٧
یـستطیع الرجـل القیـام لبـ، مقتصرة علـى المـرأة فقـط

. بها والسعي إلى تحقیق ذلك
؛اعتبـــار أن عمـــل المـــرأة فـــي المنـــزل تمییـــز ضـــدها)٨

. ألنه بغیر أجر فال بدَّ أن یشترك فیه الرجل
ل الــصحیة للمــرأة تــساعدها علــى منــع تــوفیر الوســائ)٩

قناعهــا أنــه بإمكانهــا إجهــاض الولــد إذا لــم  ٕ الحمــل وا
. ترغب فیه وهذا تشجیع على اإلجهاض

خـالل القضاء علـى عـادات وتقالیـد أهـل الریـف مـن ) ١٠
ــالمرأة الریفیــة والــسماح لهــا بمخالطــة الرجــال  العنایــة ب
وتـــوفیر الرعایـــة الــــصحیة لهـــذه المــــرأة، والـــسعي إلــــى 

یـــر فكـــر المـــرأة الریفیــــة الجاهلـــة إلـــى فكـــر غربــــي تغی
بحت؛ لكي تتمكن فیه المـرأة الریفیـة مـن الخـروج عـن 
إدارة بیتهــــا وتحمــــل مـــــسؤولیة أبنائهــــا وحتــــى زوجهـــــا 

وغیـر المهمـة الذي سیـصبح مـن الـصفحات المطویـة
.بالنسبة لها

:إیجابیات االتفاقیة: الفرع الثاني
ـــــدمها وضـــــمان)١ ـــــة تطـــــور المـــــرأة وتق ممارســـــتها كفال

. لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة
. إعطاء إجازة أمومة للمرأة)٢
. الدعوة إلى مكافحة األمراض الساریة)٣
إعطـــاء المـــرأة حـــق التعلـــیم، والـــسعي إلـــى محـــو األمیـــة)٤

. من المجتمعات
فـــــتح المجـــــال للمـــــرأة للمـــــشاركة فـــــي الحیـــــاة الـــــسیاسیة)٥

ومـــــشاركتها فـــــي جمیـــــع الـــــسیاسات الحكومیـــــة وجمیـــــع
. المنظمات الدولیة

مكافحة جمیع أشكال االتجار بالمرأة كما فـي المـادة )٦
٦ .

تـــشجیع وســـائل اإلعـــالم علـــى عـــدم اســـتغالل المـــرأة )٧
. كعادة وسلعة في سوق الجنس

تـــساوي حقـــوق النـــساء مـــع حقـــوق الرجـــل فـــي میـــدان)٨
. ١١في األجر كما في المادة االعمل، كمساواتهم

:قیةسلبیات االتفا: الفرع الثالث
تراعـــي االتفاقیـــة مبـــدأ حقـــوق المـــرأة دون أن تلزمهـــا )١

ــدَّ أن یواجهــه نومــ، بواجبــات البــدیهي أن الحــق ال ُب
. واجب لیقود إلى التوازن المطلوب في المجتمعات

، المخاطــب بهـــذه االتفاقیـــة هــو المـــرأة ولـــیس النـــساء)٢
تنظـــر للمـــرأة يأن الـــضمیر هـــو ضـــمیر الفـــرد، فهـــيأ

. االجتماعیةالتها كفرد بصرف النظر عن ح
علـى جمیـع بوالحـر ، اإلهمال التـام لـذكر اهللا تعـالى)٣

لهیـــــًا إاالتفاقیـــــة قانونـــــًا لوجعـــــ، التـــــشریعات الدینیـــــة
. یجب إتباعه

نــشر مفهــوم العولمــة وتنفیــذ مــضمونه مــن خــالل التوقیــع)٤
. على االتفاقیة وتنفیذ ما فیها

الــذي یــدعو )٨(التركیــز علــى ذكــر مــصطلح الجنــدر)٥
. ذوذ الجنسيإلى الش

. الدعوة إلى حریة العالقات الجنسیة)٦
باحــة )٧ ٕ التــشجیع علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل وا

. اإلجهاض
االعتـــــراف بالـــــشذوذ الجنـــــسي واالعتـــــراف بحقـــــوقهم )٨

. كأي زوجین
. الدعوة إلى تحدید النسل ومنع تنظیمه)٩

. سلب قوامة الرجل ووالیة اآلباء على األبناء) ١٠
ین األحــوال الشخــصیة التــي تتفــق الــسعي إلــى تغییــر قــوان) ١١

األنظمـــــة مــــع الــــشریعة اإلســــالمیة لتــــصبح متفقــــة مــــع 
. ةـالغریب

التـــشجیع علـــى التعلـــیم المخـــتلط فـــي جمیـــع المراحـــل ) ١٢
. الدراسیة

وجــــود مــــادة تــــتكلم عــــن الثقافــــة الجنــــسیة واعتبارهــــا ) ١٣
. منهجًا أساسیا یدرس في المدارس والجامعات

عطائهـــ، لمنـــزلالتقلیـــل مـــن أهمیـــة المـــرأة داخـــل ا) ١٤ ٕ اوا
. الحریة غیر المنضبطة

المــــرأة فینظــــر كــــل و إیجـــاد فجــــوة كبیــــرة بــــین الرجـــل ) ١٥
. منهما لآلخر نظرة عدائیة
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الـــسعي إلـــى إلغـــاء قـــانون العقوبـــات الـــذي ُیعتبـــر تمییـــزاً ) ١٦
. ضد المرأة

 

 

 ::
مـن المفـاهیم الحیویـة مفهوم الصحة اإلنجابیةیعد 

التــي بــدأت تــشهد اهتمامــًا واســعًا مــن قبــل المؤســسات الرســمیة
ـــزًا  واألهلیـــة والدولیـــة ومـــع أن هـــذا االهتمـــام بـــدأ یأخـــذ حی
أكبر بعد مـؤتمر الـسكان والتنمیـة الـذي عقـد بالقـاهرة عـام 

بعــض إال أن مــضمون هــذا المــصطلح وجــد فــي ، ١٩٩٤
مواد اتفاقیة سیداو، لذا فإن عملیة تحدیـد هـذا المفهـوم مـا زالـت 

حداثــة المفهــوم وعــدم غیــر واضــحة وربمــا یعــود الــسبب إلــى 
. توفر الدراسات الكافیة فیه

ـــه قـــدرة : فیعـــرف مـــصطلح الـــصحة اإلنجابیـــة بأّن
ة ومأمونـــة، وقـــدرتهم النـــاس علـــى التمتـــع بحیـــاة جنـــسیة مرضـــی

ــــــر اإلنجــــــاب  ــــــي تقری ــــــى اإلنجــــــاب، وحــــــریتهم ف وموعــــــده عل
قـدرة المـرأة علـى أن تعـیش : وعرف أیـضا بأّنـه، )٩(وتواتره

خالل سنوات اإلنجاب وما بعدها وهي حریتها في مـسألة 
اإلنجــــاب وبالكرامــــة وبالحمــــل النــــاجح وهــــي بمنــــأى عــــن 

. )١٠(أمراض الحمل ومخاطره
حالــة الـسالمة البدنیــة : ة اإلنجابیــة بأنهـاوُعرِّفـت الـصح

والعقلیــــة واالجتماعیــــة التــــي یجــــب علــــى األم أن تتمتــــع بهــــا 
خــالل ســنوات اإلنجــاب، وأن تكــون قــادرة علــى اتخــاذ القــرار 

المتعلقـة في مـسألة اإلنجـاب والحمـل وبمنـأى عـن األمـراض
.)١١(بالجهاز اإلنجابي

ســابقیه؛لعدم وفیمــا یلــي بیــان للتعریــف األخیــر دون 
هـذا وجود شرح للتعرفین األول والثاني اللـذین ذكرتهمـا، وشـرح

: التعریف على النحو اآلتي
وتغطــي مفهـوم الحمــل والخلــو مــن " الـسالمة البدنیــة

األمراض المرتبطة بالجهاز اإلنجابي وعدم التعـرض ألي 
اضـــطرابات أثنـــاء الحمـــل فـــي األیـــام األولـــى وخـــالل فتـــرة 

لقــــــدرة علــــــى اتخــــــاذ القــــــرار فــــــي اإلنجـــــــاب وا، اإلنجــــــاب

ــــــواتره ــــــى معرفــــــة بالوســــــائل ، ومواعیــــــده وت وأن تكــــــون عل
. )١٢(المأمونة والفعالة التي نختارها لتنظیم األسرة

وبعــد ذكــر تعریــف الــصحة اإلنجابیــة والــذي یــوحي 
ـــسالمة للمـــرأة وخـــصوصًا  ـــه یحمـــل مفهـــوم الـــصحة وال بأن

التعریــف أن مفهــوم ولــم یتبــین مــن خــالل، المــرأة الحامــل
الــصحة اإلنجابیــة فیــه خطــر وأضــرار علــى المــرأة وعلــى 

لــذلك فنــستطیع أن نعــرف مــصطلح ، مــستقبلها اإلنجــابي
حـد أ: (بأنـه-كمـا یقـصده الغربیـون-الصحة اإلنجابیة

المفــاهیم الخطیـــرة والغامـــضة التــي أصـــدرتها منظمـــة األمـــم 
عـام وقد ذكر لفظـه فـي مـؤتمر الـسكان والتنمیـة، المتحدة
والــــذي ینــــادي باســــتخدام المــــرأة وســــائل معینــــة ، م١٩٩٤

للحــد ) وأقــصد األمــم المتحــدة(تحــددها الجهــات المختــصة
، واالقتــصار علـى عـدد معــین مـن األطفــال، مـن اإلنجـاب

فكل مـا یحویـه ، )وتحدید فترة المباعدة بین الطفل واآلخر
هذا المصطلح من معان تخـتص بتحدیـد النـسل أو قطعـه 

وســــــیتم -للــــــشریعة اإلســــــالمیة موقــــــف منــــــه فقــــــد كانــــــت 
ال فنقـــصد بالـــصحة اإلنجابیـــة مـــن -توضـــیحه الحقـــا ٕ وا

أن نـسعى إلـى : (منظـور إسـالمي بـالنظر إلـى مقـصدها
سـالمة المـرأة الحامـل إیجاد نسل سـلیم قـوي مـن خـالل

. )١٣()وسالمة جنینها

 :
:

مــن المــادة الثانیــة عــشرة مــن ) ١(نــصت الفقــرة
: یأتياالتفاقیة على ما 

تتخــذ الــدول األطــراف جمیــع التــدابیر المناســبة للقــضاء - ١
علــى التمییــز ضــد المــرأة فــي میــدان الرعایــة الــصحیة مــن 

- علــــى أســـاس تـــساوي الرجـــل والمــــرأة- أجـــل أن تـــضمن لهـــا 
فـــــي ذلـــــك الحـــــصول علـــــى خـــــدمات الرعایـــــة الـــــصحیة، بمـــــا 

. )١٤(المتعلقة بتخطیط األسرةالخدمات 

: شرح المادة
أرى أن هـــذه المــــادة تــــدعو إلـــى صــــك بنــــود تكــــون 

-وخاصــة الفقیــرات مــنهن -أكثــر تفــصیال تكفــل للنــساء 
دعمــًا وحمایــة لحــصولهن علــى رعایــة صــحیة متكاملــة ال 
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نــدري مــا طبیعــة هــذه الرعایــة، لكــن لــیس مجــرد تلــك الخــدمات
ومـن المالحـظ فـي هـذا المجـال ، المتعلقة بتخطیط األسـرة

وفــــي ، تقــــدمها الــــدول الغربیــــةيتلــــك الخــــدمات التــــكثــــرة
ــــساء مــــن أجــــل  ــــات المتحــــدة األمریكیــــة للن ــــدمتها الوالی مق

ونــشر حبــوب ) تحدیــده(مــساعدتهن علــى تخطــیط النــسل 
. منع الحمل وغیرها من األمور الصحیة

نـه ظهـر فـي عـصر الفقهـاء القـدامى إقـول نال بد أن 
وســـائل معینـــة لتنظـــیم النـــسل وكـــان للفقهـــاء موقـــف شـــرعي 

، وأیـــضا - وســـیتم توضـــیح ذلـــك الحقـــاً - مـــن هـــذه الوســـائل 
ظهـــر فـــي عـــصرنا الحـــدیث وســـائل متنوعـــة لمنـــع الحمـــل 
وهي وسائل غیر طبیعیة، وتشكل عنصرا مهمـًا فـي تحدیـد 
النــسل أو قطعــه والتــي تعــدها المنظمــات النــسائیة وكــل مــن 

. او أنها وسائل تنظیم لألسرةنادى باتفاقیة سید
: وهذا المطلب فیه ثالثة فروع

.المفهوم االصطالحي لتنظیم النسل: الفرع األول
.موقف الشریعة اإلسالمیة من تنظیم األسرة: الفرع الثاني

.فوائد تنظیم األسرة: الفرع الثالث

:المفهوم االصطالحي لتنظیم النسل: الفرع األول
اتنظـیم النــسل اصــ هـو أن یتخــذ الزوجـان باختیارهمــا: (طالًح

واقتناعهمــــا الوســــائل التــــي یریانهــــا كفیلــــة بتباعــــد فتـــــرات 
الحمل أو إیقافه لمده معینة من الزمان یتفقان علیهـا فیمـا 

. )١٥()بینهما
إنجـــاب الذریـــة بحیـــث ال : (ویـــأتي بمعنـــى مختـــصر

یـأتي النــسل إال وفـق نظــام مرتـب ومنــسق بـین كــل مولــود 
. )١٦()ر وفق مقتضیات النظام المحدد لذلكوآخ

ـــي أیـــضاً  ـــین مـــرات : (ویعن إیجـــاد فتـــرات متباعـــدة ب
الحمــــل بطریقــــة مــــشروعة غیــــر ضــــارة لــــداٍع یــــدعو إلــــى 

.)١٧()ذلك
إال أن )١٨(وقد ظهرت وسائل طبیعیة لتنظیم النسل

زالـت هناك وسیلة كانت تستخدم قـدیما لتنظـیم النـسل ومـا 
حكمهـا تنـا الحاضـر، أال وهـي العـزل وبیـانمستخدمه فـي وق
. في الفرع التالي

: موقف الشریعة اإلسالمیة من تنظیم النسل: الفرع الثاني
العزل،للفقهاء القدامى رأي في بیان حكم وسیلةكان

: وقبل أن نذكر الحكم نمهد لذلك ببیان مفهوم العزل

:المفهوم اللغوي واالصطالحي للعزل: أوالً 
عزلــت الــشيء عــن غیــره عــزًال (:)١٩(لمفهــوم اللغــوي للعــزلا

ــــت النائــــب، وعــــزل  ــــه ومنــــه عزل مــــن بــــاب ضــــرب نحیَّتــــه عن
). المجامع إذا قارب اإلنزال فنزع وأمنى خارج الفرج

هــــو جمــــاع الرجــــل زوجتــــه (:المفهــــوم االصــــطالحي للعــــزل
ویكـــون القـــذف خـــارج الـــرحم تجنبـــًا لإلنجـــاب، فـــي ظـــرف مـــن 

. )٢٠() الزوجین ولیس على سبیل الدوامالظروف في حیاة 

: حكم العزل في الشریعة اإلسالمیة: ثانیاً 
: على مذهبیناختلف الفقهاء في حكم العزل

وهــو مــذهب جمهــور ) القــائلون بــالجواز(: المــذهب األول
والحنابلـــة )٢٣(والـــشافعیة)٢٢(المالكیـــة)٢١(الحنفیـــة(الفقهـــاء 

ك بـــــشرط موافقــــة الزوجـــــة، وذلــــ))٢٤(مــــع الكراهــــة التنزیهیـــــة
رِّم باالتفاق، ورضاها . فإن لم یكن برضاها ُح

بتحـــریم العـــزل )٢٥(وهـــو قـــول الظاهریـــة: المـــذهب الثـــاني
. أذنت الزوجة فیه أم لم تأذن، مطلقاً 

: أدلة الجمهور- 
: استدل الجمهور بجواز العزل بشرط إذن الزوجة

كنـا (: قـال" رضـي اهللا عنهمـا" عن عطاء عن جـابر-١
روایـة نعزل على عهـد رسـول اهللا والقـرآن ینـزل وفـي 

كنـا نعــزل علـى عهــد رســول اهللا فبلـغ ذلــك النبــي 

. )٢٦()فلم ینهنا
: قــــال" رضــــوان اهللا علیــــه" عــــن جــــابر بــــن عبــــد اهللا-٢

إن عنـــدي جاریـــة لـــي : فقـــالســـأل رجـــل النبـــي (
إن ذلــك لــن : وأنــا اعــزل عنهــا، فقــال رســول اهللا 

یـــا : فجـــاء الرجـــل فقـــال: ، قـــالیمنـــع شـــیئا أراده اهللا
ــــــك  ــــــت ذكرتهــــــا ل ــــــي كن ــــــة الت رســــــول اهللا، إن الجاری

وفـــي روایـــة . أنـــا عبـــد اهللا: حملـــت، فقـــال رســـول اهللا
ـــئل رســـول اهللا عـــن العـــزل فقـــال مـــا مـــن كـــل : أنـــه ُس

لــَق شــيٍء لــم یمنعــه  ذا أراد اهللا َخ ٕ المــاء یكــون الولــد وا
. ، هذه األدلة تدل على جواز العزل)٢٧()شيء

كتـبال علیكم أن ال تفعلوا مـا : (سول اهللا قول ر -٣
إالامة ـهي كائنة إلى یوم القیاهللا خلق نسمة
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. )٢٨() ستكون
أن رجـــًال قـــال لرســـول اهللا : عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري-٤

 : نــــي أكــــره أن ٕ إن لــــي أمــــة، وأنــــا أعــــزل عنهــــا وا
ن الیهــود تــزعم أنهــا المــودة الــصغرى قــال ٕ : تحمـل، وا

أن یخلقـــــه لـــــم تـــــستطع كـــــذبت الیهـــــود، إن أراد اهللا(
ـــة.)٢٩()رده أقـــر بـــالعزل أن النبـــي: وجـــه الدالل

ـــــدما ، ولـــــم ینهـــــه ـــــي أقـــــر بكـــــذب الیهـــــود عن وأن النب
: وجــه الداللــة،)٣٠(اعتبــروا أن العــزل مــوؤدة صــغرى

معنى الحدیث أنه ما علـیكم ضـرر فـي تـرك العـزل؛
بـدَّ أن یخلقهـا ألن كل نفـس قـدر اهللا تعـالى خلقهـا ال 

ال یقـــع ســـواء م ال، ومـــا لـــم ُیقـــدر خلقهـــاســـواء عـــزلتم أ
. )٣١(عزلتم أم ال

: )القائلین بكراهة العزل(الحنابلةأدلة -
كــان رســول اهللا : (عــن عبــد اهللا بــن مــسعود قــال-١

وتغییـــر ، الـــصفرة یعنـــي الخلـــوق: یكـــره عـــشرة خـــالل
الـــشیب وجــــر اإلزار والتخــــتم بالـــذهب وعقــــد التمــــائم 

بالكعــــــاب والتبــــــرجوالرقــــــى إال بــــــالمعوذات، والــــــضرب
بالزینـــة لغیـــر محلهـــا وعـــزل المـــاء لغیـــر حلـــه وفـــساد 

ــة. )٣٢()محرمــه أفــاد الحــدیث أن النبــي :وجــه الدالل
 كــان یكــره عــشرة خــالل ومــن بــین الخــالل العــزل

وألن فیـــه اعتـــداء علـــى حـــق المـــرأة فـــي عـــدم العـــزل 
. )٣٣(وفیه منعها من االستمتاع بالمعاشرة

انــه كــان بــن عمــر ومــا رواه مالــك عــن عبــد اهللا-٢
. )٣٤(ال یعزل وكان یكره العزل

وهـو مـذهب الظاهریـة القـائلین بحرمـة : الثالـثالمذهب 
: باألدلة التالیةاواستدلو ، العزل

حــضرت رســول اهللا فــي : عــن جذامــة بنــت وهــب قالــت. ١
لقــد هممــت أن أنهــى عــن الغیلــة فنظــرت : أنــاس یقــول

یــضر فــي الــروم وفــارس فــإذا هــم یغیلــون أوالدهــم فــال 
ذلـك الـوأد : أوالدهم ذلك شیئًا، ثم سألوه عن العزل فقال

وصــف العــزل أن النبــي : ، وجــه الداللــة)٣٥(الخفــي
بــالوأد الخفـــي، بجــامع أن كـــًال منهمــا فیـــه قــضاء علـــى 

. )٣٦(النسل، وهذا دلیل على تحریم العزل

ــئل عــن العــزل فقــال.٢ ال علــیكم: (أبــو ســعید الخــدري ُس
خلـق نـسمة هـي كائنـة إلـى أن ال تفعلوا ما كتب اهللا
، ومعنـــى قـــول أبـــي ســـعید )٣٧()یـــوم القیامـــة إال ســـتكون

فهــــو ینفــــي ال حــــرج علــــیكم أن ال تفعلــــوا الخــــدري 
الحــرج عــن عــدم الفعــل، فــدل علــى ثبــوت الحــرج فــي 

بفعـــــل فعــــل العــــزل والحــــرج هـــــو اإلثــــم وال یكــــون إال 
. )٣٨(رمـمح

: المناقشة والترجیح
: یأتيحزم فقد رُد علیه ما أما ما استدل به ابن 

إن حــدیث جذامــة معــارض لحــدیث أبــي ســعید الخــدري
الــذي اســـتدل الجمهـــور وان حـــدیث أبـــي ســـعید الخـــدري روي 
عن عدة طرق فیقوي بعضها بعـضًا، ولهـذا یـرى الـبعض أن 
الزیادة الموجودة في حدیث جذامه التـي تفـرد بهـا مـسلم وهـي 

لــوأد الخفــي، فقــد تفــرد بهــا ذلــك ا: ثــم ســألوه عــن العــزل فقــال(
سعید بن أیوب، بینما روي الحدیث عن طریـق مالـك ویحیـى 

.)٣٩()بن أیوب ولم یذكر هذه الزیادة
فالتــضعیف لــیس بــالرواة بــل لمعارضــة حــدیث جذامــة 
لمــا هــو أكثــر منــه طرقــًا، وكیــف یــصرح بتكــذیب الیهــود فــي 

دفعـًا بـأن فیـه : عـن ذلـك)٤٠(ذلك ثم یثبته؟ وأجاب ابن حجر
لألحادیــــث الــــصحیحة بــــالتوهم، وحــــدیث جذامــــة صــــحیح ال 
ریـــب فیـــه، ولهـــذا أخـــذ مـــن رأي عـــدم جـــواز العـــزل بتـــرجیح 
حدیث جذامة وضعف مقابلـه بأنـه حـدیث واحـد، اختلـف فـي 
إسناده فاضطرب، وُیرد علـى ذلـك بـأن االخـتالف إنمـا ُیقـدح 
حیــث ال یقــوى بعــض الوجــوه فمتــى قــوي بعــضها ُعمــل بــه، 

. سنن یدفع حدیث جذامةوحدیث ال
أما استداللهم بحدیث أبي سـعید الخـدري فـإن كلمـة 

ـــوه" ـــیكم أن ال تفعل ـــك" مـــا عل إنمـــا هـــو ، أي ال یـــضركم ذل
ـــع والتحـــریم ـــى وجـــه المن ـــدب ال عل ، )٤١(وجـــه الكراهـــة والن

فـــالعزل مـــن وســـائل تنظـــیم النـــسل الطبیعیـــة وهـــو أفـــضل 
ي قــد تــؤدي بكثیــر مــن الوســائل المــصنعة لمنــع الحمــل التــ

. إلى أضرار نفسیة وجسمانیة وأخالقیة
ـــراجح هـــو الجـــواز أخـــذًا باســـتدالل جمهـــور الفقهـــاء  وال

مـن خـالل موقـف جمهـور و، لقوة األدلـة التـي اسـتدلوا بهـا
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ولـیس الفقهاء بجواز العزل الذي یعد وسیلة لتنظیم النـسل 
قطعــه، فإننــا نــستنتج أن تنظــیم األســرة بــشكل عــام هــو مبــاح 

الــشریعة اإلســالمیة، إضــافة إلــى موقــف العلمــاء القــدامى فــي
ــــسل، فقــــد ذهــــب العلمــــاء  مــــن جــــواز اســــتخدام مــــا یــــنظم الن

وهبـــــه الزحیلـــــي، یوســـــف القرضـــــاوي، البهـــــي (المعاصـــــرون
ــــه ــــى إباحــــة )٤٢()الخــــولي، محمــــد أبــــو زهــــره، ومحمــــد عقل إل

:تنظیم النسل ووضعوا لهذه اإلباحة قیودًا وهي
. فاق الزوجین ورضاهماأن یكون التنظیم بات-١
أن یكــون التنظــیم نتیجــة ظــروف الــزوجین الخاصــة -٢

. وعالجًا ألوضاع شخصیة فردیة
. أن یكون التنظیم لفترة مؤقتة ولیس على سبیل الدوام- ٣
ي یـــــــرتبط -٤ ـــــــّد أن یـــــــستند التنظـــــــیم لـــــــسبب وجیـــــــه وَج

. بالمسؤولیة عن األسرة دینًا وصحة وتربیة

:ةأهداف تنظیم األسر : لفرع الثالثا
الخــوف علــى حیــاة األم مــن تــدهور صــحتها بــسبب .١

. تتابع الحمل وكثرة األوالد
الخـــوف علـــى مـــستقبل الحمـــل بعـــد والدتـــه كمـــا لـــو .٢

خیــف علیــه مــن الغیلــة لتقــارب فتــرة الحمــل ووقوعــه 
. في الفترة التي ما زالت األم ُترضع فیها

. الرغبة في بقاء المرأة ودوام شبابها.٣
. لطلق والنفاس والرضاعةتحرز المرأة من آالم ا.٤
. تنشئة األطفال تنشئة صالحة.٥
. )٤٣(القدرة على مواجهة ظروف الحیاة القاسیة.٦

  :   
:

: ثالثة فروعهوفی
.المعنى اللغوي واالصطالحي لتحدید النسل:الفرع األول

.نسلتاریخ حركة تحدید ال:الفرع الثاني
.موقف الشریعة اإلسالمیة من تحدید النسل:الفرع الثالث

:المعنى اللغوي واالصطالحي لتحدید النسل: الفرع األول
التحدیــد مــن حــّد أي فــصل: (المعنــى اللغــوي لتحدیــد النــسل

. )٤٤()ویقال حددته عن امرأته أي منعته، ومنع

هـو منـع اإلنجـاب بـأي: (المعنى االصطالحي لتحدید النسل
أو سیلة من الوسائل سـواء بـالعزل أو التعقـیم أو اإلجهـاضو 

. )٤٥()غیرها من الوسائل
فتحدیـــد النـــسل مـــصطلح یقـــصد بـــه إصـــدار قـــانون 
عــام یلــزم األمــة كلهــا أن تقــف بالنــسل عنــد حــد معــین ال 

وال بــــین ، فــــرق بــــین امــــرأة ســــریعة الحمــــل وأخــــرى بطیئــــة
فر وال بــــین غنــــي وفقیــــر بحیــــث تتــــوا، صــــحیح ومــــریض

ــــف هــــذا . وســــائله فــــي متنــــاول أیــــدي العامــــة وعلیــــه یختل
أنّ التنظـیم عملیـة فردیـة يالمصطلح عن تنظـیم النـسل فـ

. )٤٦(لعدم اإلنجاب ألسباب شخصیة 

:تاریخ حركة تحدید النسل: الفرع الثاني
بــدأت حركــت تحدیــد النــسل فــي أوروبــا فــي أواخــر 

) مـــالثوس(وان االقتـــصادي الـــشهیر ، القـــرن الثـــامن عـــشر
حركة تحدیـد (في انجلترا هو أول من قدم فكرة هذه الحركة 

ودعا بدعوتها وفي عهده بدأت حركة تزایـد الـسكان ) النسل
إن النـسل إذا بقـي یتـضخم هكـذا : بصورة غیـر عادیـة فقـال

بـــسرعته الفطریـــة فالبـــد أن تـــضیق علیـــه األرض یومـــا وال 
ـــسد تعـــود وســـائل المعیـــشة الموجـــودة علـــى وجههـــا كافیـــة  ل

حاجتــه، لــذا فقــد أشــار مــالثوس علــى شــعبه باتخــاذ تــدابیر 
لــضبط الـــنفس علــى أن ال یتـــزوج األفــراد إال بعـــد أن یتقـــدم 
ـــنفس، وبعـــد ظهـــور  ـــوا علـــى أهـــواء ال بهـــم الـــسن، وأن یتغلب

ونـــــادي بــــضرورة الحــــد مـــــن ) فرنــــسیس(ظهــــر ) مــــالثوس(
الــــسكان، ودعــــا إلــــى منــــع الحمــــل بــــاآلالت والعقــــاقیر دون 

.)٤٧(لخلقیة المجردةالوسائل ا
) نوروتــونستــشارل(وقــام فــي أمریكــا طبیــب اســمه 

ثمــــرات(ولعــــل كتابــــه ) فرنــــسیس(ورفــــع صــــوته تأییــــدا لفكــــرة 
هـــو أول كتـــاب فیـــه شـــرح للتـــدابیر الطبیـــة لمنـــع ) الفلـــسفة
بعــــدما ظهــــرت حركــــة فــــي القــــرن التاســــع عــــشر ، الحمــــل

امـــت وق) النیومالوثوســـیه(لتحدیـــد النـــسل تعـــرف بالحركـــة 
،)ثمـــرات الفلـــسفة(بنـــشر كتـــاب ) بـــایني بـــسانت(ســـیدة اســـمها 

م تقــوم بنــشر ١٨٧٧حیــث تأســست جمعیــة فــي انجلتــرا ســنه 
ـــــسل،  ـــــد الن ـــــدا لحركـــــة تحدی ـــــب والرســـــائل تأیی ـــــشرت الكت وانت

الحركـــات فـــي أوروبـــا وتزایـــدت الجمعیـــات التـــي تعـــرف النـــاس
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وهكـــذا لقیـــت الحركـــة الجدیـــد رقیـــا ، بمنـــافع تحدیـــد النـــسل
. )٤٨(وسا وواسعاملم

لــذا فــال بـــد مــن القـــول أنّ أفكــار مـــالثوس كــان لهـــا 
: )٤٩(یأتيالدور في ما 

ـــسكان -١ الثـــورة الـــصناعیة ومـــا صـــاحبها مـــن هجـــرة ال
.إلى المدن

.خروج المرأة لكسب العیش-٢
الحـــضارة المادیـــة ومـــا غرســـته فـــي األفـــراد مـــن أنانیـــة-٣

اتوانطـــالق أصـــحاب الثـــراء إلشـــباع رغبـــاتهم بالملـــذ
. بال حدود

.االختالط بین الجنسین في المحل-٤
.الفلسفات المادیة والمناهج اإللحادیة-٥
عبـــــادة الـــــشهوات واالنغمــــــاس فـــــي الملـــــذات وكثــــــرة -٦

.الفواحش واألمراض الخبیثة
.)٥٠(النخفاض نسبة الموالید بنسبة كبیرة-٧

:موقف الشریعة اإلسالمیة من تحدید النسل: الفرع الثالث
إلـــى القـــول بحرمـــة)٥١(الفقهـــاء القـــدامىذهـــب جمهـــور 

: اآلتیةباألدلة ، واستدلوا بأدلة، تحدید النسل
ـنْ : قال تعالى.١ ینَ ِم اِلِح ْم وَالصَّ نُك ى ِم ََیاَم ْ وا األ وََأنِكُح

مْ  ُك ـــــاِد َب مـــــن مقاصـــــد : وجـــــه الداللـــــة،]٣٢: النـــــور[عِ
.)٥٢(النكاح هو تكثیر النسل ولیس قطعه

ــاُل وَاْلبَ : قــال تعــالى.٢ َیااْلَم ــدُّْن ــاِة ال َی ــُة اْلَح یَن ــونَ زِ ُن

إن فـــي المـــال جمـــاًال (: قـــال القرطبـــي، ]٤٦: الكهـــف[
ــاة ن فــي البنــین قــوة ودفعــًا فــصار زینــة الحی ٕ ، وا ونفعــًاً◌

. )٥٣()الدنیا
النكــاح ســنتي ومــن رغــب عــن (: قــال رســول اهللا .٣

فاإلسـالم یحـث علـى الـزواج ، )٥٤()سنتي فلیس منـي
ویطالـــب الدولـــة باإلســـهام فـــي تـــسهیل مهماتـــه بالـــدعوة 

هـو عـدم قطـع إلى تكثیر النسل ومفهوم المخالفة منهـا 
. )٥٥(النسل وتحدیده

نجـاب األوالد هـو مـن فالزواج نعمه من اهللا تعـالى ٕ وا
وعمـــارة الكـــون ال تكـــون إال ، أســـس الحیـــاة الزوجیـــة

. بالتكاثر

ه إن اســـتعمال الـــشيء فـــي غیـــر المقـــصود مـــن خلقـــ.٤
. والتحدید كذلك یكون طاعة للشیطان

ــــــدة والفكــــــر .٥ ــــــسل یتعــــــارض مــــــع العقی ــــــد الن إن تحدی
. اإلسالمي

إلـــى )٥٦(وذهـــب مجموعـــة مـــن العلمـــاء المعاصـــرین
ویمكـن بیـان حجـتهم وفـق النقـاط ، القول بإجـازة التحدیـد

: ةـاآلتی
. إلحاق الحرج بالزوجین بسبب كثرة األوالد-١
لـــــى تنـــــشئة أطفـــــالهم تنـــــشئة تحتـــــاج األســـــرة المـــــسلمة إ- ٢

ســــلیمة، وهــــذا یــــستدعي تخــــصیص األوقــــات المناســــبة 
. والجهود القویة وال یمكن ذلك إذا كان العدد كبیراً 
اســتخدامأمـا علـى المـستوى القـومي فقــد تلجـأ الدولـة إلـى 

وســـائل تنظـــیم األســـرة لرفـــع مـــستوى المعیـــشة بـــین مواطنیهـــا
. وللتخفیف من حدة التضخم

نحن َنعارض قولهم بالجواز؛ وذلك لكثرة األدلـة مـن و 
أن فــــضًال عــــن. القــــرآن والــــسنة الدالــــة علــــى تكثیــــر النــــسل

ــــ ــــه أضــــرار كثیــــرة جــــدًا مــــن أهمهــــادالقــــول بجــــواز التحدی : ل
صـحیة تلحــق تخفیـف نـسبة الموالیـد، وقـد یــؤدي إلـى أضـرارٍ 

بالزوجـــــة، وأضـــــرار أخالقیـــــة كالتـــــشجیع علـــــى الزنـــــا لعـــــدم 
حمـل التبعـات، وقلـة النـسل یفـضي إلـى كــساد الخـوف مـن ت

. )٥٧(اقتصادي بسبب قلة الموالید 

  :   
:

:نافرعهوفی
موقـــف الـــشریعة اإلســـالمیة مـــن وســـائل قطـــع: الفـــرع األول

.النسل
ــاني ــرع الث قــرار المجمــع الفقهــي بــشأن تحدیــد النــسل : الف

. وقطعه

موقــف الــشریعة اإلســالمیة مــن وســائل قطــع: ع األولالفــر 
: النسل

وســیلة التعقــیم، وكــان: مــن أشــهر وســائل قطــع النــسل
: بیان ذلكأتيللفقهاء موقف منها، وفیما ی
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:حقیقة التعقیم: أوالً 
ــیم هــو التــأثیر علــى الجهــاز : )٥٨(المعنــى االصــطالحي للتعق

. اإلنجابالتناسلي للرجل أو للمرأة لیفقد صالحیة 
إن هــذه الوســیلة تــؤدي إلــى العقــم الــدائم عنــد الرجــل،

ــــه خطورتــــه ــــوي وربطــــه ل ــــات ، فقطــــع الحبــــل المن فالحیوان
فــإذا قطــع فإنهــا تظــل فــي ، المنویــة مــا وجــدت إال لتخــرج

الخصیة فیموت جزء منهـا ویعتبـره جـسم الرجـل أجـسامًا غریبـة 
لجـــسم، یكــون منهـــا أجــسام مـــضادة، ویمكــن أن یرفـــضه ذلــك ا

هــذا عنــد الرجــل، أمــا عنــد المــرأة فــإن عملیــة تعقــیم المــرأة عــن 
طریــق شــق الــبطن أكثــر تعقیــدًا وطــوًال مــن عملیــة التعقــیم عنــد 
ــــه نحــــو عــــشرة  ــــضي إجراؤهــــا إحــــداث شــــق طول الرجــــل، ویقت
ســنتیمترات بمــوازاة شــعر العانــة فــي أســفل الــبطن وفــتح الجــوف 

ات وقطعـــه ثـــم والوصـــول إلـــى الـــرحم الـــذي یتفـــرع منـــه األنبوبـــ
.)٥٩(إقفال الجرح بجمیع طبقاته

:موقف الفقهاء من عملیة التعقیم: ثانیاً 
، المؤقـتوالتعقـیمالـدائمالتعقـیم: هناك نوعان مـن التعقـیم

: أما موقف الفقهاء من التعقیم فقد اختلفوا على رأیین
ســواء التعقــیم المؤقــت أو القــائلون بــالجواز: الــرأي األول

وقــد اســتدلوا . )٦١(وبعــض الــشافعیة)٦٠(هــم الحنفیــةو ، الــدائم
: بأدلة عقلیة وقد وردت في نصوص اقوالهم وهي

ســد المــرأة فــم رحمهــا كمــا (جــاء فــي البحــر الرائــق 
تفعلـــه النـــساء لمنـــع الولـــد حـــرام بغیـــر إذن الـــزوج قیاســـًا علـــى 

سـد لهـا یجـوز : ()٦٣(، وقـال ابـن عابـدین)٦٢()عزله بغیر إذنه
، وذكـر فـي مطالـب أولـي النهـى )تفعله النـساءفم رحمها كما

أمـــن الـــضرر یجـــوز شـــرب دواء مبـــاح لقطـــع الحـــیض مـــع (
أمـــــــا أقـــــــوال ، )٦٤()نـــــــصًا كـــــــالعزل ولـــــــو بـــــــال إذن الـــــــزوج

أمــــا مــــا ببطــــيء الحمـــل مــــدة وال یقطعــــه مــــن : (الـــشافعیة
كما هو ظاهر بـل إن كـان لعـذر كتربیـة ، أصله فال یحرم

ــرِه ال ُك ٕ إن (جــاء فــي نهایــة المحتــاج و . )٦٥()ولــد لــم ُیكــره وا
منــع الحمــل فــي وقــت دون وقــت خــالف مــا یمنــع بالكلیــة 

. )٦٦()فإنه ال یجوز
، قــول جمهــور الفقهــاء، وقــول وهــو التحــریم: الــرأي الثــاني

،)٦٩(ةـوالحنابل) ٦٨(والراجح عند الشافعیة)٦٧(ةـالمالكی

: نصوص أقوال الفقهاء
ـــه ال یجـــوز لرجـــل و : (وقـــال محمـــد علـــیش ال المـــرأة إن

، )٧٠()اســتعمال مــا یقطــع المــاء أو یبــرد الــرحم أو یقلــل النــسل
المــــاء أو یــــسد وأمــــا جعــــل مــــا یقطــــع : ()٧١(وقــــال الحطــــاب

أمـا الـشافعیة فقـد ، )الرحم فنص ابـن العربـي أنـه ال یجـوز
إن اســـتعمال الرجـــل والمـــرأة دواًء لمنـــع الحمـــل قـــد : (قـــالوا

ـــئل عنهـــا الـــشیخ عـــز الـــدین بـــن عبـــد الـــسالم  ال : فقـــالُس
وبــه أفتــى العمــاد بــن ، یجــوز للمــرأة ذلــك وظــاهره التحــریم

یــونس فــسأل عمــا إذا تراضــى الزوجــان علــى تــرك الحبــل 
أنـه : هل یجـوز التـداوي لمنعـه بعـد طهـر الحـیض؟ أجـاب

فقـد ذكـر أنـه قـد حـرم شـرب ، أما عند الحنابلـة، )ال یجوز
. )٧٢(ما یقطع الحمل

: اآلتیةاستدلوا باألدلة و
ــتُِّكنَّ : لىقــال تعــا-١ ــرَنَُّهْم َفَلُیَب ــنَُّهْم وَآلُم نَِّی ــلَّنَُّهْم وَألَُم وَُألضِ

ْلـقَ  نَّ َخ نَُّهْم َفَلُیَغیِّـرُ ـرَ َعامِ وَآلُم انَ اَألْن : النـساء[الّلـهِ آَذ
وأمـــا الخـــصاء فـــي اآلدمـــي (: وقـــال القرطبـــي، ]١١٩

فانــه إذا أخــصي بطــل قلبــه وقوتــه وانقطــع ، فمــصیبة
ولــم یختلفــوا أن خـــصاء : ، وقـــال)٧٣()نــسله المــأمور بــه

تغییـر لخلـق اهللا بني آدم ال یحل وال یجوز؛ ألنه مثلـه 
والتعقـیم یـؤدي فـي بعـض نتائجـه إلـى مـا یـؤدي إلیـه 

إن التعقــــــیم یمنــــــع وصــــــول الحیــــــوان ، )٧٤(الخــــــصاء
المنــــــوي أو البویــــــضة إلــــــى مكــــــان إنتاجهمــــــا وعــــــدم 
الوصــول یــؤدي إلــى وقــف إنتــاج الذریــة وهــو تغییــر 

، وهــذا التغییــر مــن فعــل الــشیطان وتوجیهــه لخلــق اهللا
. )٧٥(یوقع اإلنسان في الخسران

رد رســـول اهللا : (قـــال: حــدیث ســـعد بــن أبـــي وقــاص-٢
 علــــى عثمــــان بــــن مظعــــون التبتــــل ولــــو أذن لــــه

.)٧٦()الختصینا
كنـا نغـزو مـع رسـول : (عن عبد اهللا بن مـسعود قـال-٣

ولــیس لنــا نــساء فقلنــا أال نستخــصي؟ فنهانــا اهللا 
. )٧٧()ذلكعن

إن فـــي الحـــدیثین نهیـــا وبیـــان حرمـــة االختـــصاء؛ ألنـــه
یــؤدي إلــى قطــع النــسل ومــا یــؤدي إلــى قطــع النــسل فهــو 

mailto:N@k
mailto:k@L


...................................................................................... 

 ٢٤١

ــــال ابــــن حجــــر، )٧٨(حــــرام والحكمــــة فــــي النهــــي عــــن (: ق
ال  ٕ لـو االختصاء إرادة تكثیر النسل لیستمر جهاد الكفار وا

أذن فــــي ذلــــك ألوشــــك تــــواردهم علیــــه فینقطــــع النــــسل فیقــــل 
المقـــصود مـــسلمون بانقطاعـــه ویكثـــر الكفـــار، فهـــو خـــالف ال

)٧٩()من البعثة المحمدیة

ــــــد  ــــــرأي المخــــــالف لجمهــــــور الفقهــــــاء مقی وحجــــــة ال
: )٨٠(بشروط
منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.١
أن یكـــون فـــي الـــزوجین أو أحـــدهما مـــرض عـــضال .٢

مــن شــأنه أن یــسري إلــى األوالد وفــي هــذه الحالــة ینبغــي
. الزوجین التوقف عن اإلنجابعلى

بعـــد نقـــل أقـــوال وأراء الفقهـــاء فـــإن الـــراجح فـــي المـــسألة
هــو عــدم اســتخدام هــذه الوســائل؛ وذلــك لقــوة أدلــتهم وقــوة 
اســتدالالتهم لــذلك فــإن التعقــیم ســواء أكــان مؤقتــًا أو دائمــا 

تـؤدي ذلـك فـإن أیـة وسـیلة فإنه یتسبب بقطع النسل مؤبدا؛
فهــي محرمــة فــي علــى اخــتالف أنواعهــاإلــى قطــع النــسل 

، وألن أضــــرارها أكثــــر مــــن منافعهــــا. الــــشریعة اإلســــالمیة
والــضرر ال بــد أن یــزال بتــرك هــذه الوســائل التــي جاءتنــا 

للمــرأة المــسلمة ءمــن مــصادر غیــر موثوقــة قاصــدة اإلیــذا
العربیـــة والمـــسلمة، لـــذلك فـــإن هـــذه الوســـائلتفـــي المجتمعـــا

ذا , بـــدا فـــال یجـــوز اســـتعمالهاســـواء اســـتخدمت مؤقتـــا أو مؤ  ٕ وا
ن : خاف الرجل على رزقه فقد قال تعـالى ا ِم َم ـي وَ آبَّـٍة ِف َد

ـــا ُقَه زْ ـــِه رِ ـــى الّل َل فلـــو كـــان لمنـــع ، ]٦: هـــود[اَألرْضِ ِإالَّ َع
الحمـــل أو لقطـــع النـــسل فائـــدة ألخبرنـــا بـــه رســـول اهللا 

،)٨١()تزوجـوا الولـود الـودود فـإني مكـاثر بكـم األمـم: (الذي قـال
. فكلمة التكاثر تدل على الكثرة والزیادة

:)٨٢(مضار التعقیم: ثالثاً 
إن فــي التعقــیم قطعــًا للنــسل وتقلــیًال لألمــة، وهــو مخــالف - ١

إنــي مكــاثر بكــم األنبیــاء یــوم : (لمــا حــث علیــه النبــي 
، فهــــذا الحــــدیث فیــــه الحــــث علــــى )٨٣()القیامــــة أو األمــــم

طلـــــب الولـــــد باالســـــتكثار فـــــي مجامعـــــة الزوجـــــة لقـــــصد 
. االستیالء ال االقتصار على مجرد اللذة

فقـــد ، إن فــي التعقـــیم إدخـــال الــضرر علـــى الـــزوجین-٢
یفقد أحدهما أو كالهما صالحیة اإلنجـاب وقـد یتـسبب 

ال ضـرر ": قـاللبأضرار نفسیة وجسمیة، والرسـو 
. )٨٤("وال ضرار

إن التعقــیم ال یحقــق مقــصود النكــاح ممــا یجعلــه عیبــاً -٣
. یرد به النكاح

قــرار المجمــع الفقهــي بموضــوع تحدیــد النــسل: ع الثــانيالفــر 
: )٨٥(وقطعه

فال یجـوز اسـتعمال مـانع الحمـل كاللولـب والحبـوب 
كلیــًا إال لــضرورة محققــة ككــون بغــرض قطــع النــسل قطعــاً 

الحمــــل كلفــــةالمــــرأة ال تلــــد والدة عادیــــة، أو یلحقهــــا بــــسبب 
و األخــذ والــذي یــستباح فــي مثــل هــذه الحــال هــ، یــشق احتمالهــا

ویراعــــى فــــي ذلــــك األثــــر بأســــهل األســــباب وأقلهــــا ضــــرراً 
. الصحي، وكون استعماله ال یقتضي االطالع على العورة

ثـم اسـتعمال ، وتنظیم اللقـاء الجنـسي أسـلمهالفالعز 
وجـود غیـره، ألن یصار إلى اللولـب مـعوال، الحبوب المانعة

ل االطـــــالع علـــــى العـــــورة محـــــرم، ووجـــــود بـــــدیل عنـــــه یجعـــــ
ــ الحاجــة المعتبــرة إلــى حتــى مــع وجــوداالمــصیر إلیــه محرًم

االكتفـاءبحجـةاالمتنـاع عـن الحمـل، وأمـا منـع النـسل مطلقـاً 
بعــدد معــین مــن األوالد والتفــرغ لتــربیتهم أو بــسبب كثــرتهم 

بتــأخیر وال بــأس ، األســباب فــال یجــوزأو نحــو ذلــك مــن
وآخــرالحمــل فتــرة ثــالث ســنوات أو نحوهــا بــین كــل حمــل

. لتفرغ لحضانة الطفل السابقل
وقــد صــدر عــن مجلــس المجمــع الفقهــي اإلســالمي 

الدائمــة للبحــوث العلمیــة واإلفتــاء قــرار مفــصلةوعــن اللجنــ
. هنافي هذه المسألة رأینا من الفائدة ذكره

ـــة الدائمـــة: أوالً  ـــوى اللجن ففـــي الـــدورة الثامنـــة لمجلـــس : فت
ف األول مــن شــهر المنعقــدة فــي النــصهیئــة كبــار العلمــاء
بحــــث المجلـــس موضــــوع منــــع ه١٣٩٦ربیـــع اآلخــــر عـــام 

:یـأتيقـرر المجلـس مـافقـد وتحدیـد النـسل وتنظیمـه، الحمـل
نظــرًا إلــى أن الــشریعة اإلســالمیة ترغــب فــي انتــشار النــسل(

اهللا نعمـة كبـرى ومنَّـة عظیمـة مـنَّ وتعتبـر النـسل، وتكثیـره
مـن الـشرعیةبهـا علـى عبـاده، فقـد تـضافرت بـذلك النـصوص 

الدائمـــة للبحـــوث كتـــاب اهللا وســـنة رســـوله ممـــا أوردتـــه اللجنـــة 
، لهـــابحثهـــا المعـــد للهیئـــة والمقـــدم العلمیـــة واإلفتـــاء فـــي
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ــونظــرًا إلــى أن القــول بتحدیــد النــسل أو منــع الحمــل صادمٌ ُم
ــــشریعة  ــــق علیهــــا ولل للفطــــرة اإلنــــسانیة التــــي فطــــر اهللا الخل

.ى  لعبادهالرب  تعالاإلسالمیة التي ارتضاها
ونظـــرًا إلـــى أن دعـــاة القـــول بتحدیـــد النـــسل أو منـــع 

، تهدف بـدعوتها إلـى الكیـد للمـسلمین بـصفة عامـةالحمل
تكــون لهــم حتــى، ولألمـة العربیــة المـسلمة بــصفة خاصـة

ن إوحیـــث ، القــدرة علـــى اســتعمار الـــبالد واســتعمار أهلهـــا
اهللامـن أعمـال الجاهلیـة وسـوء ظـن بـفـي األخـذ بـذلك ضـرباً 

ضـعافًا للكیـان اإلسـالمي المتكـون مـ ٕ كثـرة اللبنـات نتعالى  وا
ال یجـوز بأنـه البشریة وترابطها لذلك كلـه فـإن المجلـس یقـرر 

، )النــسلقطــع(مطلقــًا وال یجــوز منــع الحمــلتحدیــد النــسل
ألن اهللا  تعـالى؛إذا كان القصد مـن ذلـك خـشیة اإلمـالق

ــن هــو الــرزاق ذو القــوة المتــین  ــا ِم َم ــي اَألرْضِ وَ ــٍة ِف آبَّ َد
ـا ُقَه زْ َلـى الّلـِه رِ لـضرورة منـع الحمـل أمـا إذا كـان، ِإالَّ َع

معهــا إلــى محققــة ككــون المــرأة ال تلــد والدة عادیــة وتــضطر
أو كـان تـأخیره لفتـرة ، جراحیـة إلخـراج الولـدإجـراء عملیـة

حینئــذ مــن منــع فإنــه ال مــانع، مــا لمــصلحة یراهــا الزوجــان
، الـــصحیحةمـــًال بمــا جــاء فـــي األحادیــثالحمــل أو تــأخیره ع

رضـوان اهللا علـیهم  مـن من الصحابةعن جمعيَ وِ وما رُ 
. جواز العزل
جــواز شــرب شــیًا مــع مــا صــرح بــه الفقهــاء مــناوتم

بـــل قـــد یتعـــین منـــع ، الـــدواء إللقـــاء النطفـــة قبـــل األربعـــین
ــة ثبــوت وقــد توقــف ، الــضرورة المحققــةالحمــل فــي حال

اهللا بـن غـدیان فـي حكـم االسـتثناء، وصـلىفضیلة الـشیخ عبـد
. اهللا على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم

الحكـم قرار مجلس المجمـع الفقهـي اإلسـالمي فـي: ثانیاً 
والــصالة ، الحمــد هللا وحــده:الــشرعي فــي تحدیــد النــسل

فقــد.. .والــسالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وعلــى آلــه وصــحبه
فــي موضــوع تحدیــد نظــر مجلــس المجمــع الفقهــي اإلســالمي 

). تنظیم النسلب(ما یسمى تضلیالً النسل أو
وبعـــد المناقـــشة وتبـــادل اآلراء فـــي ذلـــك قـــرر المجلـــس

نظــرًا إلــى أن الــشریعة اإلســالمیة تحــض: باإلجمــاع مــا یلــي
وانتــشاره، وتعتبــر النــسل نعمــةعلــى تكثیــر نــسل المــسلمین

تــضافرتكبــرى ومنــة عظیمــة مــنَّ اهللا بهــا علــى عبــاده، وقــد
وســـنة رســـولهبـــذلك النـــصوص الـــشرعیة مـــن كتـــاب اهللا  

ـــع ودلـــت ـــد النـــسل أو من ـــى أن القـــول بتحدی الحمـــلعل
النـــاس علیهـــاللفطـــرة اإلنـــسانیة التـــي فطـــر اهللامـــصادم

،وللــــشریعة اإلســــالمیة التــــي ارتــــضاها اهللا تعــــالى للعبــــاده
دعـاة القـول بتحدیـد النـسل أو منـع الحمـلإلـى أنونظـراً 

فئة تهـدف بـدعوتها إلـى الكیـد للمـسلمین لتقلیـل)طع النسلق(
. عددهم بصفة عامة

ـــشعوب المستـــضعفة بـــصفة ـــة المـــسلمة وال ولألمـــة العربی
لهم القدرة على اسـتعمار الـبالد واسـتعباد خاصة، حتى تكون

ن فـــــي إوحیـــــث أهلهــــا والتمتـــــع بثـــــروات الــــبالد اإلســـــالمیة، 
اهلیــة وســوء ظــن بــاهللا  األخــذ بــذلك ضــربًا مــن أعمــال الج

ضـــعافاً  ٕ للكیـــان اإلســـالمي المتكـــون مـــن كثـــرة تعـــالى  وا
الفقهـي لذلك كله فـإن المجمـعو ، اللبنات البشریة وترابطها

اإلســــالمي یقــــرر باإلجمــــاع أنــــه ال یجــــوز تحدیــــد النــــسل 
إذا كــان القــصد مــن ذلــك وال یجــوز منــع الحمــل، مطلقــاً 

اق ذو القـــــوة الـــــرز ألن اهللا  تعـــــالى  هـــــو ، خـــــشیة اإلمـــــالق
. شرعاً معتبرةالمتین، أو كان ذلك ألسباب أخرى غیر

أمــا تعــاطي أســباب منــع الحمــل أو تــأخیره فــي حــاالت
ال تلــــد والدة عادیــــة كــــون المــــرأةلفردیــــة لــــضرر محقــــق 

، الجنــینوتــضطر معهــا إلــى إجــراء عملیــة جراحیــة إلخــراج 
وهكـــذا إذا كـــان تـــأخیره، مـــن ذلـــك شـــرعاً فإنـــه ال مـــانع

، ثقـةألسباب أخرى شرعیة أو صـحیة یقرهـا طبیـب مـسلم
المحقـق بل قد یتعین منـع الحمـل فـي حالـة ثبـوت الـضرر 

ق مـن یوثَـحیاتهـا منـه بتقریـرمه إذا كان یخـشى علـىعلى أُ 
. به من األطباء المسلمین

بـصفة عامـة قطعـهأما الدعوة إلى تحدید النسل أو
ــــال تجــــوز شــــرعًا لألســــباب  ــــف ِك ــــي ُذ لــــزام و ، رت ســــابقاً الت ٕ ا

نفــق فیــه الــشعوب بــذلك وفرضــه علیهــا فــي الوقــت الــذي تُ 
ســباق التــسلح العــالمي للــسیطرة األمــوال الــضخمة علــى

والتعمیـــروالتـــدمیر، بـــدًال مـــن إنفاقـــه فـــي التنمیـــة االقتـــصادیة
. واهللا أعلم، وحاجات الشعوب

 :
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: أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها

: جـالنتائ
مفهــــــوم الــــــصحة اإلنجابیــــــة موضــــــوع لــــــه ســـــــلبیاته -١

یجابیاتـــــــه وال یجـــــــوز عـــــــرض االیجابیـــــــات وتـــــــرك إ و 
. السلبیات وقد وضحنا سلبیاته على صحة المرأة

إن الــشریعة اإلســالمیة كــان لهــا دور واضــح وكبیــر -٢
فــي بیــان الحكــم الــشرعي التفــصیلي بخــصوص هــذا 

إلــــى ورغــــم أن هــــذا الموضــــوع قــــد احتــــاج ، المفهــــوم
. بحث معمق حتى توصلت إلى النتائج المطلوبة

اتفاقیــة ســیداو هــي مــن روجــت هــذا المفهــوم وغطتــه -٣
بثوب جمیـل یلفـت أنظـار الجمیـع، واهتمـت بـه اهتمامـا

. واضحا ولم تظهر فیه أي نتائج سلبیة

: التوصیات
اإلكثار مـن األبحـاث التـي تتحـدث عـن مفهـوم الـصحة . ١

ریعة اإلســـالمیة حتـــى اإلنجابیـــة مرفقـــة بهـــا موقـــف الـــش
. یتم توضیح المفهوم من الناحیة الشرعیة

خـــالل التحـــدثنزیــادة وعـــي النـــاس بهـــذه المفهـــوم، مـــ.٢
. عنه عبر وسائل اإلعالم المتنوعة

:

اتفاقیـــة القــــضاء علـــى كافــــة أشــــكال التمییـــز ضــــد المــــرأة، ) ١(
.wwwاألمم المتحدة، على االنترنـت، موقـع الیونیفـوم، 

un. Org.
لمــــرأة، اتفاقیـــة القــــضاء علــــى كافــــة أشـــكال التمییــــز ضــــد ا)٢(

.wwwاألمم المتحدة، على االنترنـت، موقـع الیونیفـوم، 

un. org.
.www.un.org) سیداو(نص اتفاقیة :انظر)٣(
وضــع المــرأة تــاریخ الحركــات النــسائیة فــي العــالم العربــي، )٤(

. ٧١م، ص٢٠٠٥، األسكوا، العربیة
. المرجع السابق، الصفحة ذاتها) ٥(
ــــة :انظــــر)٦( ــــى العنــــوان المــــذكور ) وســــیدا(نــــص االتفاقی عل

. الهـأع
. على العنوان المذكور أعاله) سیداو(انظر نص اتفاقیة )٧(

المـصطلح الـذي : عرَّفته منظمـة الـصحة العالمیـة علـى أنـه)٨(
یفیــــد اســــتعماله وصــــف الخــــصائص التــــي تحمــــي الرجــــل 
والمـــــــــرأة كـــــــــصفات مركبـــــــــة اجتماعیـــــــــة ال عالقـــــــــة لهـــــــــا 

التكـــــوین البیولـــــوجي باالختالفـــــات العـــــضویة، بمعنـــــى أن 
ســـواء للـــذكر أو لألنثـــى لـــیس لـــه عالقـــة باختیـــار النـــشاط 
الجنــــــسي الــــــذي یمــــــارس، فــــــالمرأة لیــــــست امــــــرأة إال ألن 
المجتمع أعطاها ذلك الدور، وكـذلك الـذكر، وحـسب هـذا 
التعریــف یقــوم الرجــل بــأدوار األمومــة وتقــوم المــرأة بــأدوار 

ن نفـــــس األب، وأن تكـــــون المـــــرأة زوجـــــًا تتـــــزوج امـــــرأة مـــــ
ـــــسي الـــــذي تـــــدعو إلیـــــه  ـــــسها وهـــــذا هـــــو الـــــشذوذ الجن جن

كردســــتاني، مثنــــى، محمــــد، كاملیــــا، (االتفاقیــــات الدولیــــة
ةاألردن، جمعیـ-، عمـان)المنـشأ المـدلول األثـر(الجندر

). م٢٠٠٤العفاف الخیریة، ط
مـــشالي، ســـامیه، الـــصحة اإلنجابیـــة بـــین العنـــاوین البراقـــة )٩(

علـــى الموقـــع ١٦/١/٢٠١٠والمخـــاطر الخفیـــه، بتـــاریخ
. www.lahaonline.netااللكتروني

ــة لألمهــات الجریبیــع، محمــد عبــد اهللا، )١٠( الــصحة اإلنجابی
ــة ومحتواهــا وأثرهــا ــرامج اإلذاعــة األردنی ، رســالة فــي ب

. ١٤م، ص١٩٩٦ماجستیر، الجامعة األردنیة، 
. المرجع السابق الصفحة ذاتها)١١(
بیة لألمهـات فـي بـرامج اإلذاعـةالصحة اإلنجاالجریبیـع، )١٢(

. ١٥-١٤، صاألردنیة ومحتواها وأثرها
الصحة اإلنجابیة من منظـورالقضاة، مصطفى أحمـد، )١٣(

، بحــث منــشور فــي وقــائع مــؤتمر االجتهــاد فــي إســالمي
، قــــضایا الـــــصحة والبیئــــة والعمـــــران فــــي كلیـــــة الـــــشریعة

.١صم، ٢٠٠٣، جامعة الیرموك
نیــة عــشرة مــن اتفاقیــة ســیداو فــي نــص المــادة الثا:انظــر)١٤(

. الفصل األول من هذه الدراسة
موقــــف الــــشریعةالتمیمــــي، رفیــــق، البكــــري، واصــــف، )١٥(

، سلــسلة المطبوعــات اإلســالمیة مــن الــصحة اإلنجابیــة
. ٤٦م، ص٢٠٠٣السكانیة، 

ــــسلالطریقــــي، عبــــد اهللا بــــن عبــــد المحــــسن، )١٦( تنظــــیم الن
ــــشریعة اإلســــالمیة ــــف ال ــــهوموق ، ١ریــــاض، ط، المن

. ١٨صم،١٩٨٣
ةـضوء الشریعالنسل فيأحمد، تنظیمة،ـالعوایش)١٧(
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األردن، اللجنــــة الوطنیــــة للــــسكان، -اإلســــالمیة، عمــــان
. ٨ص

ـــــةفـــــاخوري، )١٨( ـائل الحدیث ـــــل بالوســــ ـیم الحم ، ٢٠٨، صتنظــــ
، منــهتنظــیم النــسل وموقــف الــشریعة اإلســالمیةالطریقــي، 

ـــة للمـــ، حـــشمه، ٨٧ص ـــصحة اإلنجابی ـــيال ـــق رأة ف المواثی
ـائل، ٢٩، صالدولیـــة لحقـــوق اإلنـــسان الرضـــاعة (الوســ

.)الطبیعیة، فترة األمان، وتسخین الخصیتین
. ٤٠٨-٤٠٧، صالمصباح المنیرالفیومي، )١٩(
ـــي اإلســـالمأبـــو فـــارس، )٢٠( ـــسل واإلجهـــاض ف ـــد الن ، تحدی

. ٣٧ص
، الزیلعـــي، ١٣٣، ص٥، جبـــدائع الـــصنائعلكاســـاني، ا)٢١(

فــــتح، ابــــن الهمــــام، ١٦٦، ص٢، ج قــــائقتبیــــین الح
.٤٠١، ص٣، جالقدیر

، ١٤٢، ص٤، ج المنتقــى شــرح الموطــأالبـاجي، ســلیمان، )٢٢(
، الدســـــوقي، ١٣٣، ص٥، جالتــــاج واالكلیــــلالمــــواق، 

، ٢٦٦، ص٢، جحاشیة الدسوقي علـى الـشرح الكبیـر
. ٢٢٦، ص٣، جشرح مختصر خلیلالخرشي، 

تحفــة، الهیتمــي، ٤٢٨، ص٨، جنهایــة المحتــاجالرملــي، )٢٣(
المطالــب أســنى، األنـصاري، ٢١٦، ص٨، جالمحتــاج

. ١٨٦، ص٣، جشرح روض الطالب
، المــرداوي، ٢٢٧-٢٢٦، ص٧، جالمغنــيابــن قدامــة، )٢٤(

،الفــروع، ابـن مفلــح المقدسـي، ٣٤٩، ص٨، ج االنـصاف
، ٥، جالنهـىمطالـب أولـي، الرحیباني، ٣٢٠، ص٥ج

. ٢٦١ص
. ٢٢٤-٢٢٣، ص٩، جالمحلىابن حزم، )٢٥(
، كتـــاب النكـــاح، بـــاب حكـــم صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، ) ٢٦(

مــــــــــسلم، ، ١٩٩٨، ص ٥، ج٤٩١١العــــــــــزل، حــــــــــدیث 
، كتـاب النكـاح، بـاب حكـم العـزل، حـدیث صحیح مسلم

. ١٠٦٥، ص٢، ج١٤٤٠
، كتــاب النكـاح، بـاب حكـم العــزل، صـحیح مـسلممـسلم، )٢٧(

. ١٠٦٤، ص ٢، ج١٤٣٩حدیث 
كتــاب النكـاح، بـاب حكـم العــزل، ، صـحیح مـسلممـسلم، )٢٨(

. ١٠٦٤، ص ٢، ج١٤٣٨حدیث 
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فـي )٢٩(

ــــــــه ٤٤٢، ص٣، ج١١٣٦العــــــــزل، حــــــــدیث  ــــــــال عن ، ق
. الترمذي حدیث حسن صحیح

. ١٢٣، صتنظیم النسل بین الحل والحرمةالدمرداش، )٣٠(
النكـاح، بــاب ، كتـابشـرح النـووي علـى مـسلمالنـووي، )٣١(

. ١١، ص١٠حكم العزل، ج
، كتـــاب اللبـــاس، المـــستدرك علـــى الـــصحیحینالحـــاكم، )٣٢(

. ٢١٦، ص٤، ج٧٤١٨حدیث
. ١٢٩، صتحدید النسل بین الحل والحرمةالدمرداش، )٣٣(
، كتـاب الطـالق، بـاب مـا جـاء فـي الموطـأاإلمام مالـك، )٣٤(

. ٥٩٥، ص٢، ج١٢٤٢العزل، حدیث 
، كتـــاب النكـــاح، بـــاب جوازالغیلـــة سلمصـــحیح مـــمـــسلم، )٣٥(

، ٢، ج١٤٤٢وطء المرضــــــع وكراهــــــة العــــــزل، حــــــدیث 
١٠٦٧ص

. ١٣١، صتحدید النسل بین الحل والحرمةالدمرداش، )٣٦(
، كتـاب النكـاح، بـاب حكـم العــزل، صـحیح مـسلممـسلم، ) ٣٧(

١٠٦٤، ص ٢، ج١٤٣٨حدیث 
. ٢٣٥، ص٦، جنیل االوطارالشوكاني، )٣٨(
. ٢٣٥، ص٦، جنیل االوطار، الشوكاني) ٣٩(
ـــــتح البـــــاريابـــــن حجرالعـــــسقالني، ) ٤٠( -٣٠٩، ص٩، جف

٣١٠ .
. ١٤٢، ص٤، جالمنتقى شرح الموطأالباجي، )٤١(
، القـــــاهرة، مكتبـــــة وهبـــــة، الحـــــالل والحـــــرامالقرضــــاوي، )٤٢(

اإلســــالم، الخــــولي، البهــــي، ١٩١، صم١٠،١٩٧٦ط
، ١٨٧م، ص١٩٧٩، الكویـــت، دار القلـــم، وقـــضایا المـــرأة

ـــي اإلســـالمعقلـــه،  ، أبـــو ١٢٢ص، ١، جنظـــام األســـرة ف
. ١٠٨، صتنظیم األسرة وتنظیم النسلزهرة، 

، تنظیم النـسل فـي ضـوء الـشریعة اإلسـالمیةالعوایشة، )٤٣(
، اإلنجابیــةموقــف الــشریعة مــن الــصحة، التمیمـي، ١٤ص
األسرة فـي المجتمـع تنظیم، عمران، الـسعید، ٤٧- ٤٦ص

. ٣٠-٢٧، صاإلسالمي
. ١٥٢، ص المصباح المنیرالفیومي، )٤٤(
ــــيأبــــو فــــارس، محمــــد، )٤٥( ــــسل واإلجهــــاض ف ــــد الن تحدی

،م٢٠٠٢، ١األردن، مكتبـــة جهینـــة، ط- ، عمـــاناإلســـالم
١٢ص

١١٥، ١١٦، ص١، جنظام األسرة في اإلسالمعقله، )٤٦(
-، بیــروتحركــة تحدیـد النـسلالمـودودي، أبـو األعلـى، )٤٧(

. ٧-٤ص١٩٧٩لبنان، مؤسسة الرسالة، 
. ٧-٦، صحركة تحدید النسلالمودودي، )٤٨(
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. ١١-٨، صالمرجع السابق)٤٩(
. ٣٩-٣٣، صحركة تحدید النسلالمودودي، ) ٥٠(
. ه١٣٩٦قرار المجمع الفقهي، الدورة الثامنة، عام )٥١(
. ١٣٠، ص١، جنظام األسرة في اإلسالمعقلة، )٥٢(
. ٤١٥، ص١٠، جتفسیر القرطبيالقرطبي، )٥٣(
. ١١١، ص٩، جفتح الباريابن حجر، )٥٤(
. ١٣٠، ص١، جنظام األسرة في اإلسالمعقلة، )٥٥(
، تنظـــیم األســـرة فـــي المجتمـــع اإلســـالميالـــشرباصي، )٥٦(

محمـــد مـــدكور، علـــي شـــعبان،: ، العلمـــاء هـــم٣٣- ٣٢ص
. ناصر الدین لطیف، عبد المجید سلیم، وآخرون

. ٥٢-٥١ص،حركة تحدید النسلالمودودي، )٥٧(
تنظـــیم النـــسل وموقـــف الـــشریعة اإلســـالمیةالطریقـــي، )٥٨(

. ٦٢، صمنه
تنظـــیم النـــسل وموقـــف الـــشریعة اإلســـالمیةالطریقـــي، ) ٥٩(

ــه ــین الحــل، الــدمرداش، ٦٤- ٦٢، صمن ــسل ب تنظــیم الن
. ٨٢، ص والحرمة

، ٣، جالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الــــدقائقابـــن نجـــیم، )٦٠(
ــدررد المحابــن عابــدین، ، ٢١٥ص ــى ال ــار عل ــارت ، المخت
. ١٧٦، ص٣ج

ـــــي النهـــــىالرحیبـــــاني، مـــــصطفى، )٦١( ـــــب أول ، ١، جمطال
ـــروع، ابـــن مفلـــح المقدســـي، ٢٦٩ص ، ٢٨٢، ص١، جالف

. ٥١٢، ص١، جالمغنيابن قدامة، 
، ٣، جالبحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائقابـــن نجـــیم، ) ٦٢(

. ٢١٥ص
، ٣، جرد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــارابـــن عابـــدین، )٦٣(

. ١٧٦ص
ـــــي النهـــــىالرحیبـــــاني، مـــــصطفى، )٦٤( ـــــب أول ، ١، جمطال

. ٢٦٩ص
، ٤، جتحفــة الحبیــب علــى شــرح الخطیــبالبیجرمــي، )٦٥(

. ٤٧ص
. ٤١٦، ص٨، جنهایة المحتاجالرملي، )٦٦(
مواهـــب، الحطـــاب، ٣٦٠، ص٣، جمـــنح الجلیـــلعلـــیش، )٦٧(

الرهـــوني، . ٢٠٤، ص١، جالجلیـــل شـــرح مختـــصر خلیـــل
- ، بیـــروتالزرقــانيهــوني علـــى شـــرححاشــیة اإلمـــام الر 

ومــــــــا ٢٦٤، ص٣ج، م١،١٩٧٨لبنــــــــان، دار الفكــــــــر، ط
. ٢٢٦، ص٣، جشرح مختصر خلیلبعدها، الخرشي، 

. ٤٤٣، ص٨، جنهایة المحتاجالرملي، )٦٨(
ــــــــي النهــــــــىالرحیبــــــــاني، )٦٩( ــــــــب أول ، ٢٦٨، ص١، جمطال

البهـــوتي، ، ٣١٠، ص١، ص١، جاالنـــصافالمــرداوي، 
. ١٩٢، ص١، جكشاف القناع

. ٣٦٠، ص٣، جمنح الجلیلعلیش، محمد، )٧٠(
. ٤٤٣، ص٨، جنهایة المحتاجالرملي، ) ٧١(
ــــــب أولــــــي النهــــــىالرحیبــــــاني، )٧٢( ، ٢٦٨، ص١، جمطال

ـــــصافالمـــــرداوي، علـــــي،  ، ٣١٠، ص١، ص١، جاإلن
. ١٩٢، ص١، جكشاف القناعالبهوتي، 

. ٣١٩، ص٥، جتفسیر القرطبيالقرطبي، )٧٣(
. الصفحة نفسهابقالمرجع السا)٧٤(
تنظـــیم النـــسل وموقـــف الـــشریعة اإلســـالمیةالطریقـــي، )٧٥(

. ٧٣، صمنه
، كتــاب النكــاح، بــاب مــا ُیكــره صــحیح البخــاريالبخــاري، ) ٧٦(

. ١٩٥٢، ص٥، ج٤٧٨٦مــن التبتــل والخــصاء، حــدیث 
، كتــــاب النكــــاح، بــــاب اســــتحباب صــــحیح مــــسلممـــسلم، 

غال مـــن النكـــاح لمـــن تاقـــت نفـــسه إلیـــه ووجـــد مؤنـــه واشـــت
، ٢، ج١٤٠٢عجـــــــــز عـــــــــن المـــــــــؤن بالـــــــــصوم، حـــــــــدیث 

. ١٠٢١ص
، كتـــــاب النكـــــاح، بـــــاب تـــــزویج صـــــحیح مـــــسلممـــــسلم، )٧٧(

، ٤٧٨٤المعـــسر الـــذي معـــه القـــرآن واالســـالم فیـــه، حـــدیث 
. ١٩٥٢، ص ٥ج

ـــشریعة االســـالمیةالطریقـــي )٧٨( ـــف ال ـــسل وموق تنظـــیم الن
. ٧٣، صمنه

. ١١٨ص،٩، جفتح الباريابن حجر العسقالني، )٧٩(
ـــي االســـالمأبـــو فـــارس، )٨٠( ـــسل واإلجهـــاض ف ـــد الن ، تحدی

. ١١٣-١٠٩ص
، ج ٢٦٨٥، كتـــاب النكـــاح، حـــدیث المـــستدركالحـــاكم، )٨١(

، قــــال عنـــــه ابـــــن الحــــاكم حـــــدیث صـــــحیح ١٧٦، ص٢
، كتـــاب ســـنن البیهقـــياإلســـناد ولـــم یخرجـــاه، البیهقـــي، 

النكــاح، بــاب اســـتحباب التــزویج الولـــود الــودود، حـــدیث 
ســـنن أبـــي داوود،، أبــي داوود، ٨١، ص٧ج، ١٣٢٥٣

كتـــاب النكـــاح، بـــاب النهـــي عـــن تـــزویج مـــن لـــم یلـــد مـــن 
ســنن، النــسائي،٢٢٠، ص٢، ج٢٠٥٠النــساء، حــدیث 

، كتـــاب النكـــاح، بـــاب كراهیـــة تـــزویج العقـــیم، النـــسائي
ســنن ابــن، ابــن ماجــه، ٤٦٥، ص٦، ج٣٢٢٧حــدیث 
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 ٢٤٦

، كتــاب النكــاح، بــاب مــا جــاء فــي فــضل النكــاح، ماجــه
. ٥٩٢، ص١، ج١٨٤٦ث حدی

تنظـــیم النـــسل وموقـــف الـــشریعة االســـالمیةالطریقـــي، )٨٢(
. ٨٣-٧٧، صمنه

. سبق تخریجه)٨٣(
ــــاب البیــــوع، المــــستدرك علــــى الــــصحیحینالحــــاكم، ) ٨٤( ، كت

ـــــــه . ٦٦، ص٢ج٢٣٤٥حـــــــدیث  قـــــــال عنـــــــه الحـــــــاكم، إن
احمــــد بــــن البیهقــــي، . حـــدیث صــــحیح علــــى شــــرط مــــسلم

، مكـة البیهقي الكبـرىسنن الحسین بن علي بن موسى، 
م، كتــــــاب الحجــــــر، بــــــاب ١٩٩٤المكرمــــــة، دار البــــــاز، 

، ٦، ج١١١٦٥النهــي عـــن إضـــاعة المــال حقـــه، حـــدیث
ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن یزیــد أبــو عبــد اهللا، . ٦٩ص

محمــد : لبنــان، دار الفكــر، تحقیــق- ، بیــروتابــن ماجــه
فــؤاد عبــد البــاقي، كتــاب األحكــام، بــاب مــن بنــى بحقــه مــا 

. ٧٨٤، ص ٢، ج٢٣٤١ره، حدیث یضر بجا
: قـــــــــرار المجمـــــــــع الفقهـــــــــي علـــــــــى الموقـــــــــع االلكترونـــــــــي)٨٥(
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