
  

 

 

 

 

 

 

Rulings on birth control in Islamic jurisprudence 

 مينأحسن ايه  لباحثة/ا 

 ، دولة قطرجامعة قطر ،اإلسالميةماجستير كلية الشريعة والدراسات ة باحث

 

 : البحث ملخص

استعمال و وألي قدرة على استغالل والتقدم الحضاري وركائز التفوق البشري أهم دعائم العنصرويعد  يشكل

 والدول االستعمارية الدوائر وجلياً أن وظهر واضحا كما بات الطبيعة،او  األرض وخيرات الدنيا ثـروات

 وأبرزها العملأهمها  وطرق من بوسائل والتقدم لدينا هذا التفوق وعدم أسـباب خنق وتدعو إلى إنما تسعى

 .الممكنة والسبل ومختلف الوسائلبشتى  وتقليص النسل على تقليل

 المكائد االستعمارية المكشوفة وتنفيذ أخطر من النسل، تسهم في تحقيق او تقليص فكل دعوة عامة للحد

 العالم العربي واإلسالمي إلى التقوقع والتخلف. وعودة حركة، التي تستهدف شّد والواضحة

العام الذي يـدعا إلـى تطبيقـه والعمل  وصوره القانون يأخذ شكلمن الواجب اال  وقطع النسلفإن تحديد لذا  

فضه وتر تحرمه وتمقته ومبادئ اإلسالم به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول

جعـل لكـم مـن أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من  وهللا) على اإلسالم والمسلمين، ويكفي قوله تعالى دخيل كونه

  يكفرون(هم  هللابات، أفبالباطـل يؤمنـون وبنعمة أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطي

 أحكام، قطع النسل، الفقه اإلسالمي الكلمات المفتاحية:

 

 

 



  

 

 

 

 

Rulings on birth control in Islamic jurisprudence 

Ayah Hassan Amen 

Master Researcher, College of Sharia and Islamic Studies, Qatar University, 

State of Qatar 

Abstract: 

The human element constitutes the most important pillars and pillars of 

superiority and civilized progress and for any ability to exploit and use the 

wealth of the earth and the goodness of the world or nature. And birth control 

in various possible ways and means. 

Every public call to limit or reduce birth control contributes to the realization 

and implementation of the most open and clear colonial plots aimed at pushing 

back the movement of the Arab and Islamic world to its retreat and 

backwardness. 

 Therefore, limiting and cutting off births is a duty not to take the form and 

form of the general law that calls for its application, action and propaganda, 

whether in large or small countries, and that the principles and principles of 

Islam forbid it, abhor and reject it because it is an alien to Islam and Muslims. 

Yourselves as husbands, and he made for you of your husband's sons and 

grandsons and provided you with good things, so do they believe in vain and 

by the grace of God they disbelieve) 

Key words: Provisions, birth control, Islamic jurisprudence 

 



  

 

 

 

 المقدمة 

 هللا، وسيبقى إلى أن يرث )منذ بدأ الخليقة( موجود منذ األزل (والخطأ)الصواب الصراع بين الحق والباطل 

 للنيل من المسلمين هـو هللاأعداء  واهتم بهااألرض ومن عليها. ومن أشكال الصراع والدعاوى الذي دأب 

)أحكام قطع النسل في الفقه  بعنوانجاء هذا البحث للحد من نسل المسلمين، وقد  وقطعه(النسل  )تحديد

 يجوز ومتى ال يجوز هذا التنظيم، وحكم كل حالة واظهار متىلبيان  اإلسالمي(

 أسئلة البحث 

o  ما اهمية النسل في الشرع االسالمي 

o  على النسل من الرؤية االسالمية  وطرق المحافظةما سبل 

o ما احكام قطع او تحديد النسل في الشريعة االسالمية 

 لبحثأهمية ا

ن البحث وبما أ منفصلة،كقضية  وتنظيم النسل ون مسألة تحديدثالقدماء والمحدلم يتطرق او يناقش الفقهاء 

فإن دراسة موضوع تحديد النسل في ضوء االبتكارات والتغيرات العلمية في  مستمر،التجريبي في تقدم 

 في ضوء التطورات وتنظيم النسل الحياة االجتماعية ال تنتهي أبًدا.  ويجب دراسة القرار بشأن تحديد

 .والمستجدات

 ورعاية األسرة غير صحيح وتنظيم النسل أن الغرب كان أول من دعا إلى تحديد واالدعاء علىإن التأكيد 

 وأول من ضبط الوالدة في القائمة التشريعية. واألم،اإلسالم هو أول من اعتنى باألسرة ف باطل.  وهو ادعاء

 مصطلحات البحث

 :ريّة. وتناسل القوم توالدوا وأنس النسل  1ل بعضهم بعضاً يطلق النسل على الخلق والذُّ

  ً2التعقيم: طريقة من طرق منع الحمل والحد منه مطلقا 

                                                           
 .هـ2. 4444ط75. ص4/ ج. المحيط القاموس: الشيرازي يعقوب بن محمد الدين مجد الفيروزأبادي، 1

 .هــ557 سـنة ت. للرافعـي الكبيـر الشـرح غريب في المنير المصباح: المقري علي بن محمد بن أحمد الفيومي،
 .م4375 -هـ4437. العلمية الكتب دار: لبنان-بيروت547. ص2/ج

 .واألثـر الحـديث غريب في النهاية: هـ676 سنة ت الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد األثير، ابن
 اإلسالمية المكتبة الطنامي، محمد محمود: تحقيق43. ص7/ج
 4. للماليين العلم دار: لبنان-بيروت7. ط475. ص. وعالجه أسبابه: والنساء الرجال عند العقم: سبيرو فاخوري، 2



  

 

 

 

 النظرياإلطار 

  الشرع وأهميته فيالنسل االول: المبحث 

ـاء بق وتتركهم فـيوتخلفهـم  وتلي اآلبـاء النسل في الشرع الولد، والذرية التي تعقب المراد من كلمة

، ةوروح واحدالبشر من نفس  هللاوقد خلق  ،والصنف البشري للنوع والمشوار الطويل واستمرار المسيرة

وجعل منهم  (رجاالً ونساءافرادا كثيرين )منهما  والتكاثر بثّ  وخلق منها زوجها وعن طريق التناسل

 لتفضيلواالكرامة،  وأنشأ ميزانوجعل  والصالح والتقوى الشعوب والقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على البر

 3فإن أكرمهم عنده أتقاهم التمييز التقوىو

 سبل محافظة الشريعة للنسلالثاني: مبحث ال

 ويشتمل على مطلبين:

 تشريع الزواج

بحيث يكون االنغماس فيه أسهل من ترك  البشري،شجع اإلسالم الزواج على أنه سبيل إلدامة الجنس 

 ثم يستمر اآلن،وهي مستمرة حتى  السالم،حيث ال توجد لدينا عبادة أمر بها آدم عليه  ادة،العبضروريات 

تكاثر والسنة منهم. بالزواج ي ،وكثرة المسلمينألنه مبرر لتعدد  والدين؛باستثناء الزواج  الجنة،معنا حتى في 

 األفراد وتتوسع حياتهم على هذا الكوكب.

 التكاثر.ورب العالمين للتوالد  هللااختاره  والسبيل الذي فـي الخلق والتكوين وهو الطريق هللاوسنة من سنن 

م ْ الَّذيي يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُ )قال تعالى:  الحياةهذه  وتستمر على فبالتزاوج يتكاثر البشر، وتمتد حياتهم

ن ْهُ  َجهَا َوبَثَّ مي ن ْهَا َزو ْ َدٍة َوَخلََق مي ن ْ نَف ٍْس َواحي  4 (َما ريَجاالً َكثييًرا َونيَساءَخلَقَُكم ْ مي

 تحريم الزنا

وجاء اإلسالم خاتماً لألديان  ،والتصدي له ومحاربته وتجريم الزنا على تحريم اجتمعتاألديان السماوية كل 

ات ورغبدوافع  نتجت عن ومعصية قذرة جريمة اجتماعية ألنه-منه والنبذ والتحذيروالرفض فشدد النهي 

ووضعه  به بشر وهو في حالته وال ينموآثار سيئة، فال يقوم  وينتج عنهاالحيوانية الوقتيـة، وتترتب  الشهوة

تداخل واختالط  وتشمل فيتكمن  المعصية، الجريمة اوهـذه  في واالمر الخطير .والمستقيمالسـوي  اإلنساني

 ، وتفكك الـروابط، وانتشار األمراض الخبيثة وكثرةوتفكك األسر ، والجناية على النسل، وانحاللاألنساب

                                                           
 434.ص. اإلسالمّية للشَّريعة العامة المقاصد: العالم 3
 (4) آية النساء، سورة 4



  

 

 

 

نَى  َوالَ ) :تعالى إذ يقول هللاوصدق  5وتدحرج األخالق ، وطغيان الشهوات وانهياروانتشار اللقطاء تَق َْربُوا الزِّ

َشةً َوَساَء َسبييالً   6 (إينَّهُ َكاَن فَاحي

 تكثير النسل مقصد شرعي

كثره في األرض وي (أي آدم وحواء)سبحانه أن يذر نسلهما  هللاثم لما أراد : )ابن القيم في التبيانالعالم يقول 

ا واتفق الشوق والطلب. وألهم كالً منهما اجتماعه بصاحبه فاجتمعا والرغبة وناروضع فيهما حرارة الشهوة 

 واهمأقوى  (أي الشهوة)سبحانه أن قدر لخروجها  وسرت حكمته ثم اقتضت (ويقولقدر) ووضع قد أمر على

 7.المستفرغة لها من خارج وداخل األسباب

، بأسـاليب وطـرق والتكاثر على الزواج من أجل النسل وكثيرة تحث وأحاديث عدة وذكرت آيات وقد وردت

تدعو إلى التزوج بالولود، وفي المقابل تنهى عن التبتل واالنقطاع عـن النسـاء، وأحياناً  ومختلفة فتارةمتعددة 

 8 .والزواج طلب الولد من النكاح وبوضوح إلى وتأمر صراحة أخرى نجد بعض اآليات واألحاديث تدعو

 والمجتمعنسل حق هللا ال

و  فةاألجهزة التناسلية بصأو توقف عليها تعطيل و ينتج عملية يترتب و تنفيذ إجراء  يمنع  و ال ال يجوز

سبحانه وتعالى دون موجب،  هللاعلى خلقة و تعدي دائمة عند الزوج أو الزوجة، ألن هذا اعتداء  صورة

و  ارأضر و ينتج عنها ألن العملية قد تؤديذلك ، وو متنوعة  التنظيم األخرى موجودة وكثيرة و سبل وطرق

 و للزوجين ولد أو ولدان أو عدد ما من األوالد ثم يجريان  على سبيل المثال ان يصبح و ذلكأخرى،  سلبيات

دث، ايموت هؤالء األوالد موتاً طبيعياً أو في حادث من الحويشاء هللا و عملية التعقيم مثالً، وبعد ذلك يقومان ب

 9اهماألجهزة التناسلية عندو وقوف الزوجان بعد ذلك أن يحصال على أوالد لتعطل او يقدر وال يستطيع 

 اإلنجاب لغير سبب فإن هذا االتفاق يشترط فيه أال و تأخير بين الزوجين على تأجيلو القبول  االتفاقإذا تم 

ا أصبح تأجيل الحمل أو منعه حراماً، معهاو اختلف مع مصلحة المسلمين، فإن تعارض  او يختلف يتعارض

 و حيازة أجياالً من األوالد للدفاع عن حوزة و تتطلب تكون هناك حروب طويلة المدى تقتضي مثال ان

كأن تكون هناك جالية إسالمية بين جماعات غير إسالمية ويؤدي منع اإلنجاب  وأاإلسالم وأرض المسلمين، 

في التعداد بين المسلمين وغير المسلمين، ويكون و تسارع إلى إضعاف هذه الجالية، وكأن يكون هناك تسابق 

                                                           
 للكتاب العربيـة الدار مكتبة4. ط24. ص2/ج. الزوجية والحياة الزواج. المسلمة المرأة موسوعة: الغني عبد صالح محمد، 5

 .م4337-هـ4447
 العلمية المكتبـة: المنورة المدينة42. ص. وحكمته اإلسالمي التشريع منهج: الجنكي المختار محمد بن األمين محمد الشنقيطي،

 42 ( اآلية اإلسراء، سورة 6
 وعلق صححه277. ص. القرآن أقسام في التبيان: هـ574 سنة ت بكر أبي بن محمد الدين شمس الجوزية، قيم ابن 7

 .العربي الكتاب دار. شاهين يوسف طه: عليه
 47.ص7. العـدد -ايسيسـكو-والثقافـة والعلـوم للتربية اإلسالمية المنظمة تصدرها دورية مجلة." اليوم اإلسالم2) 8
 4475هـ-4375م.
 444ص. اإلسالم في والحرام الحالل: عّساف 9



  

 

 

 

 ومة األو احقية الخطر على المسلمين أن يقل عددهم، فإن تأجيل الحمل حينئذ ال يجوز، لحق القلق او من 

 10اإلسالم في الولد احقية

 األمم(عليه وسلم حيث قال: )تزوجوا فإني مكاثر بكم  هللاصلى  هللابل إنه مخالف لدعوة رسول 

منع الحمل، وقد غلبوا في ذلك حق المجتمع على حق الوالدين، وقالوا وتجريم  وذهب الظاهرية إلى تحريم

لزواج. وفيه أيضاً تحويل السيل عن واديه مع حاجته الطبيعية بأن في العزل قطع النسل المطلوب شرعاً من ا

لذلك بحديث  )واستشهد أمةالعزل عن حرة وال  او يقبل إليه واستعدادها لإلنبات، قال ابن حزم( ال يحل

  11جذامة بنت وهب من أن الرسول لما سئل عن العزل، قال: )هو الوأد الخفي( 

نظراً لحق األمة  مرفوضو األمصار أن منع الولد مكروهعلماء وء جمهور العلماء من فقها وجهه نظر ومن

 ضخفو عنهم ألن فيه تقليل هللاقالوا قد رويت كراهته عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي  فيه،

 12 كاثروا(ت تناكحوا: )للنسل فقال تعديدو عليه وسلم على الزواج تكثيراً  هللاالنسل، وقد حث النبي صلى 

ز منع الحمل بالكل، وال يبيحه كأمر   عام.إن الشرع ال يجوَّ

 النسل في الشريعة االسالميةتحديد وحكم قطع 

 سولالر يطلبهو لما يريده المعاكسةو نهائياً حرام لما في ذلك من الُمضاّدةمنعا والنسل قطعاً ومنع  أوالً: قطع

للمسلمين فإن المسلمين كلما كثروا كان  المهانةو اب الذُّلعليـه وسلم من أمته ولما في ذلك من أسب هللاصـلى 

ة لهم ورفعة  13علوو ذلك عـزَّ

أجهزة النسل في اإلنسان عـن وقف و معين يؤدي إلى كفعدد وبالنسل عند حد الثبات وثانياً: ألن الوقوف 

تصاء أو استئصال الرحم وأن تعاطي الوسائل التي تؤدي إلى قطع النسل كاالخعملها وأدائهـا لوظائفها 

 .هللالخلق تدخال ويعد تغييراً  الطرقو ونحوه من الوسائل

ن ووظائفها، كما أالطبيعة والفطرة قواعد ولقوانين  واضحةو ثالثاً: إن تحديد النسل فيه معارضة صريحة

 هللاات آلي واضحةو اإلسالمية ومعارضة صريحة الشريعةو تحديـد النسـل خشية الفقر فيه مساس بالعقيدة

 البينات

 .لدالوو إلى اإلكثار من النسل الراغبةو رابعاً: إن تحديد النسل فيه معارضة للنصوص الشرعية الداعية

                                                           
  37ص. اإلسالمي التفكير في االجتماعية الحياة: شلبي 10
 4765.ص2/ج: مسلم صحيح مسلم، 11
 4453. المعرفة دار: بيروت. الخطيب الدين محي الباقي، عبد فؤاد محمد المحقق444. ص3/ج. الباري فتح: العسقالني 12
 745.ص2/ج. فتاوى: لعثيمينا 13



  

 

 

 

ضرورياً من الضروريات الشرعية وهو حفـظ النسـل لذلك ال شأنا وخامساً: إن تحديد النسل يعارض أمراً 

 يجوز تحديد النسل فهو من المحرمات

 خاتمة ال

حق  نسلويعد ال عليه. وسبل المحافظةللشرع االسالمي  واهميته بالنسبةعرضنا في بحثنا هذا مفهوم النسل 

ريعة في الش وتحديد النسلبحثنا على احكام قطع  ووفقنا فيوالمجتمع من هللا  وايضا حقوالزوجة للزوج 

 االسالمية.

 نتائج البحث

، باعتباره الوسيلة والمحبب ، والحض على الزواج من الولود الودودوتعدد النسل مبدأ تكثير -1

 للحفـاظ علـى الساللة البشرية مبدأ حرص عليه اإلسالم ودعا إلى تحقيقه.الطريقة و

 األنساب، والجناية على النسل تداخلو اجتماعية في اختالطمعصية و تحريم الزنا باعتباره جريمة -2

 .المبادئو األخالق، وانهيـار الولدو

 عاماً، ألن األمة مأمورة بتكثير سوادها وتوسيع رقعتهـا، سبيالومنع تحديد النسل وأن يتخذ منهجاً  -3

 عهدها. تنفذو حتى تنهض بواجبها وتفي

 بذلكوجميعاً، تبيدهم وللتحديد آثاره السلبية منها انقراض األسرة كمن يصاب أوالده بآفة تهلكهم  -4

بانخفاض نسبة المواليد إلى الوفيات، ويعجل لها ذلك إصابتها بقحط أو جائعـة أو يؤدي إلى الفناء 

 وباء.

 الفطرة، ومنها حفظ النسل وكذلك ألن دعاة اساسياتو تحريم التحديد ألن فيه معارضة لنواميس -5

 هللا، لعدم توكلهم على وحقيقة العقيدةفي مصداقية  والموجه يشككون الصيحة والمطالبين بهـذه

عامـاً سبيال وحرام وال يجوز أن يتخذ منهجـاً او ملحة منع اإلنجاب من غير ضرورة ملجئة  -6

 كاستئصـال الرحم أو االختصاء.
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