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ABSTRACT 

All praise be to Allāh, The Lord of the Worlds. May peace and blessings of 

Allāh be upon Prophet Muḥammad, his family, and Companions. 

The provisions of Islamic law are characterized by Comprehensiveness in organizing the life of 

the Muslim individual through the application of legitimate purposes and interests. Shariah came 

to bring benefits and increase them, and ward off vices and reduce them. The mothers of her 

purposes and interests are to preserve religion, to preserve one's soul, to preserve one's mind, to 

preserve the offspring, and to save money. 

And also it organizes family affairs. Therefore, it has set provisions that indicate the concern of 

Islamic Shariah on the health and physical safety of family members, including a husband, wife 

and children, and their interest in what has been called in today “Reproductive health.” This term 

was indicated by the provisions of Islamic law before it was discussed in the international 

conferences that were held for it. 

The importance of this study is to reveal the purposes of Islamic law in the family foundation 

related to reproductive health, which is a necessary matter that is increasingly needed in light of 

the challenges that we live in our Islamic societies.  

The reason for choosing this topic is due to the lack of legal purposes studies on the issue of 

reproductive health related to the child, and to show that reproductive health is related to multiple 

legal objectives. 

This study aims to demonstrate the precedence of Islamic law in caring for the reproductive health 

of the family, and give awareness to Muslims and enlighten them about the concept of reproductive 

health. 

This study attempts to answer, Did the Islamic Sharia deal with the term reproductive health, and 

work on treating various reproductive problems? Because this Shariah made the protection of 

offspring in quantity and quality one of the most important and lofty objectives. 
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This study is an intentional study in the beginning, in which the descriptive inductive approach 

was followed after collecting as much scientific material as possible. Then mentioning the 

characteristics of these issues, describing their nature and linking them to reality. 

The study is summarized to a number of results, including, Reproductive health in Islam is meant. 

The care of the offspring according to Shariah controls and this is done from the time of choosing 

the wife, then marriage.Then the period of pregnancy and childbirth, and after that the care of the 

child and his mother in everything related to the physical, mental, psychological and social aspects. 

And that preservation of Reproductive health is a purpose of Islamic law. Islam worked to protect 

offspring and lineage, by encouraging it to marry. One of the aspects of preventive reproductive 

health in Islamic law is preventing pregnancy during breastfeeding and urging marriage from 

distant ones to ensure the safety of the breed, and also birth control is a guarantee for establishing 

a healthy and morally strong family. Islam does not oppose many new ideas which seek to protect 

and preserve the offspring, such as a medical examination before marriage. 

The search plan was organized into three sections: And that is as follows: 

The first topic: Islam's urge to have children. 

The first requirement: the concept of marriage, its importance, and its legal objectives. 

The second requirement: the role of marriage in preserving the human kind and lineage. 

he third requirement: the concept of reproductive health and its interests. 

The second topic: The faces of preventive reproductive health for the child before marriage. 

The first requirement: A good moral and healthy choice of the wife and husband. 

The second requirement: Marriage to a newborn woman and alienation in marriage. 

The third topic: The aspects of preventive reproductive health for the child during marriage. 

The first requirement: Preventing pregnancy during breastfeeding. 

The second requirement: Birth control. 

The third requirement: Abortion. 

Key words: Objectives of Legitimacy - Reproductive Health - Family – Child. 

I ask Allah success and repayment. 

God bless our Prophet Muḥammad, his family, and Companions. 
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 امللخص

أما  وعةلى آله وصحبه أمجعني: هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني، سيدان حممد  احلمد
 بعد:

 ؛املصاحل الشرعي املقاصد و من خالل تطبيق  حكام الشريع  االسالمي  ابلشمولي  يف تنظيم حياة الفرد املسةلمأ اتسمت
 الشريع  جاءت جلةلب املصاحل وتكثريها، ودرء املفاسد وتقةليةلها، وأن أمهات مقاصدها ومصاحلها هي: حفظ الدين،ف

 وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال.

تدل عةلى حرص الشريع  االسالمي  عةلى سالم  أفراد  حكاما  أقد وضعت لذلك ف ،سرةمن ذلك تنظيمها لشؤون األ
ي يف وقتنا احلاضر "الصح  االجنابي " فهذا املصطةلح ق امب واهتمامها وجسدي   والد صحيا  أو   سرة من زوج وزوجاأل د ُسم

 .ألجةلهبحث يف املؤمترات العاملي  اليت عقدت ن يم أحكام الشريع  االسالمي  قبل أدلت عةليه 

، إلجنابي سرة املتعةلق  ابلصح  االكشف عن مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف مؤسس  األيف  هذه الدراسةأمهية وتندرج 
 اإلسالمي   اأمر ضروري تزداد احلاج  إليه يف ظل التحديت اليت نعيشها يف جمتمعاتن وهو

ملتعةلق  ابلطفل ا االجنابي الصح  ملوضوع الدراسات املقاصدي  الشرعي  قةل   :ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع إىل
 .أن الصح  اإلجنابي  مرتبط  مبقاصد شرعي  متعددةولبيان 

املسةلمني وتبصريهم   توعيو  ابلصح  االجنابي  لألسرة، العناي سبقي  الشريع  االسالمي  يف أبيان  :وهتدف هذه الدراسة إىل
 مبفهوم الصح  االجنابي .

عالج  وعمةلت عةلى ،مصطةلح الصح  اإلجنابي  يع  االسالمي الشر  تتناولهل  :حتاول هذه الدراسة اإلجابة على
 .من أهم وأُسى مقاصدها ونوعا   مشاكل اإلجناب املختةلف ، ألن هذه الشريع  جعةلت محاي  النسل كما  

  مث ةلميالوصفي بعد مجع ما أمكن من مادة ع االستقرائي املنهج هابعت فياتهذه الدراس  هي دراس  مقاصدي  ابتداء ، 
 .ذكر خصائص هذه املسائل ووصف طبيعتها وربطها ابلواقع
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ابط لصح  اإلجنابي  يف اإلسالم: العناي  ابلنسل وفق ضو يقصد اب :وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج منها
 ق كل ما يتعةليفشرعي ، ويتم ذلك منذ اختيار الزوج  مث الزواج مث فرتة احلمل والوالدة، وبعد ذلك الرعاي  ابلطفل وأمه 

 أن احملافظ  عةلى الصح  اإلجنابي  مقصد من مقاصد الشريع و  ،ابلنواحي اجلسدي  والعقةلي  والنفسي  واالجتماعي 
 اإلجنابي  الصح  وجوه من عةلى الزواج، تشجيعه من خالل، والنسباإلسالم عمل عةلى محاي  النسل ف ؛اإلسالمي 

وأيضا  ،واحلث عةلى الزواج من البعيدة لضمان سالم  النسلمنع احلمل أثناء الرضاع  اإلسالمي  الشريع  يف الوقائي 
الكثري من األفكار املستجدة واليت تسعى اإلسالم   يعار  ومل ،وخةلقي ا صحي ا قوي  أسرة إلقام  ضمان النسل تنظيم

 .حلماي  النسل واحلفاظ عةليه، كالفحص الطيب قبل الزواج

 :؛ وذلك عةلى النحو اآليتثالث  مباحثانتظمت خط  البحث يف 

  ،املبحث االول: حث اإلسالم عةلى االجناب

 . ، ومقاصده الشرعي وأمهيته الزواج املطةلب األول: مفهوم

 .يف حفظ النوع اإلنساين والنسب لنكاحا دور املطةلب الثاين:

 .مصاحلهاالصح  اإلجنابي  و  مفهوم :لثالثاملطةلب ا

 .الوقائي  لةلطفل قبل الزواجلصح  اإلجنابي  ا وجوهاملبحث الثاين: 

 .وصحي ا خةلقي ا والزوج الزوج  اختيار حسن :ولاألاملطةلب 

 واالغرتاب يف الزواج.لزواج ابملرأة الولود ا ملطةلب الثاين:ا

 .الوقائي  لةلطفل أثناء الزواجلصح  اإلجنابي  ا وجوه: لثاملبحث الثا

 .ثناء الرضاعأمنع احلمل  األول: املطةلب

 .تنظيم النسل الثاين: املطةلب
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 اإلجها . الثالث: املطةلب

 الطفل -سرة األ – الصح  اإلجنابي  -مقاصد الشرعي  كلمات مفتاحية: 

 وهللا أسأل التوفيق والسداد,,,,

 وصةلى هللا عةلى سيدان حممد وآله وصحبه وسةلم,,,,

 املقدمة
وعةلى آله وصحبه  هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى أشرف األنبياء واملرسةلني، سيدان حممد  احلمد

 أما بعد: أمجعني:
قاصد واملصاحل املحكام الشريع  االسالمي  ابلشمولي  يف تنظيم حياة الفرد املسةلم من خالل تطبيق أ اتسمت

: املفاسد وتقةليةلها، وأن أمهات مقاصدها ومصاحلها هيالشريع  جاءت جلةلب املصاحل وتكثريها، ودرء ف ؛الشرعي 
 وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال. حفظ الدين،

تدل عةلى حرص الشريع  االسالمي  عةلى سالم   حكاما  أفقد وضعت لذلك  سرة،من ذلك تنظيمها لشؤون األ
ي يف وقتنا احلاضر "الصح  االجنابي " فهذا املص واهتمامها وجسدي   والد صحيا  أو   سرة من زوج وزوجأفراد األ طةلح مب ُسم

 .ن يبحث يف املؤمترات العاملي  اليت عقدت ألجةلهأحكام الشريع  االسالمي  قبل أقد دلت عةليه 
لصح  سرة املتعةلق  ابسالمي  يف مؤسس  األيف الكشف عن مقاصد الشريع  اال أمهية هذه الدراسةوتندرج 

  . اإلسالمي اروري تزداد احلاج  إليه يف ظل التحديت اليت نعيشها يف جمتمعاتناإلجنابي ، وهو أمر ض
املتعةلق   ابي الصح  االجنملوضوع الدراسات املقاصدي  الشرعي  قةل   :ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع إىل

 أن الصح  اإلجنابي  مرتبط  مبقاصد شرعي  متعددة.ولبيان  ،ابلطفل
املسةلمني   توعيو  ابلصح  االجنابي  لألسرة، سبقي  الشريع  االسالمي  يف العناي أبيان  :وهتدف هذه الدراسة إىل
 وتبصريهم مبفهوم الصح  االجنابي .
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 مةلت عةلىوع ،مصطةلح الصح  اإلجنابي  يع  االسالمي الشر  تهل تناول :حتاول هذه الدراسة اإلجابة على
 .ألن هذه الشريع  جعةلت محاي  النسل كما ونوعا من أهم وأُسى مقاصدها ؛عالج مشاكل اإلجناب املختةلف 

من مادة  الوصفي بعد مجع ما أمكن االستقرائي املنهج هابعت فياتهذه الدراس  هي دراس  مقاصدي  ابتداء ، 
 .عةلمي  مث ذكر خصائص هذه املسائل ووصف طبيعتها وربطها ابلواقع

 وذلك عةلى النحو اآليت: ؛ثالث  مباحثانتظمت خط  البحث يف 
 املبحث االول: حث اإلسالم على االجناب

 ومقاصده الشرعي  وأمهيته زواجال املطةلب األول: مفهوم
  يف حفظ النوع اإلنساين والنسبالزواج  دور املطةلب الثاين:

 .مصاحلهاالصح  اإلجنابي  و  مفهوم :لثالثاملطةلب ا
 الوقائية للطفل قبل الزواج لصحة اإلجنابية وجوه ا املبحث الثاين:

 .وصحي ا خةلقي ا والزوج الزوج  اختيار حسن :ولاألاملطةلب 
 واالغرتاب يف الزواج.لزواج ابملرأة الولود ا املطةلب الثاين:
 .الوقائية للطفل أثناء الزواجلصحة اإلجنابية املبحث الثالث: وجوه ا

 .ثناء الرضاعأمنع احلمل  األول: املطةلب
  .تنظيم النسل الثاين: املطةلب
 اإلجها . الثالث: املطةلب

 وهللا أسأل التوفيق والسداد,,,,
 وصةلى هللا عةلى سيدان حممد وآله وصحبه وسةلم,,,,
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 جنابول: حث اإلسالم على اإلاملبحث اال
 ومقاصده الشرعية وأمهيته الزواج املطلب األول: مفهوم

 الفرع األول: تعريف الزواج لغة واصطالحا  
، ويـــدخـــل يف هـــذا املعل اقرتان الرجـــل ابملرأة واملزواجـــ  واالرتبـــا الزواج لغـــ : يطةلق عةلى االزدواج واالقرتان 

، أَو َكاَن إل،حد  القضــــــــيتني ت ْجع، أَو اْلَوْزن، ا يف، الســــــــِ هم بـَْعضــــــــ  ةلق عبينهما، فيقال: واْزَدَوَج الكالمم وتـَزَاَوَج: َأشــــــــبه بـَْعضــــــــم

ْيء،، وَزِوجه إ،ليه: قـََرنَهم،ابألمخر ، وَزِوج الشــــــــــيَء  لشــــــــــِ ومنه  ، مبعل قرنت(1)﴾َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوِ َجت  ﴿قوله تعاىل:  منه اب،
َناُهم ِبُوٍر ِعيٍ قوله تعاىل: ﴿  .(3)، َأي قـََراِنهممْ (2)﴾َكَذِلَك َوَزوَّج 

َواَل منه قوله تعاىل: ﴿ ،ا مرادفه ملعل النكاح، وهو كثري يف القرآنالزواج شــــــــــــــرع  كةلم   الزواج اص           طالحا:
ِمنَّ  رَِكاِت َحَّتَّ يُ ؤ   .(5)عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجني ابآلخر عةلى الوجه املشروع، وهو: (4)﴾تَنِكُحوا  ال ُمش 

ُكن  َأن َت َوَزو ُجَك ال َ  َوقـمةْلَنا﴿ والزوج يطةلق عةلى كال الزوجني املرأة والرجل قال تعاىل: َها اَي آَدُم اس  نََّة وَُكاَل ِمن  
ا  .مث شاع استعمال هذه الكةلم  عةلى االرتبا  بني الرجل واملرأة عةلى سبيل الدوام واالستمرار، (6)﴾َرَغد 

ســرة )تعاقد بني رجل وامرأة، يقصــد به اســتمتاع كلنه منهما ابآلخر، وتكوين أنه: أ وذكر ابن عثيمني يف تعريفه
صــــاحل  وجمتمع مســــةلم، ومن هنا الخذ أنه ال يقصــــد بعقد النكاح جمرد االســــتمتاع، بل يقصــــد به مع ذلك معل آخر، 

عين ، حبسب رات مهو: تكوين األمسر الصاحل ، واجملتمعات السةليم ، لكن قد يغةلب أحد القصدين عةلى اآلخر العتبا
 .(7)أحوال الشخص(

 أمهية الزواج: ثاينالفرع ال 
ىت تسـهم يف شـ سـبحانه وتعاىل اا عةلى خةلقه، والذي ققق أغراضـا   هللايعد الزواج من النعم العظيم  اليت أنعم 

تماعي  ونفســي  اج بناء اإلنســان واجملتمع، إذ ال تقتصــر أمهيته عةلى قضــاء الوطر اجلنســي فحســب، بل إن هنا  أهدافا  
وديني  يســـعى الزواج إىل إقامتها يف اجملتمع، فهو الراح  احلقيقي  لةلرجل واملرأة، والزواج هو املقوم األول لألســـرة اليت هي 
الوحدة األوىل لةلمجتمع وبه تتحقق الكثري من املطالب اإلنســاني  ومن أمهها إرضــاء الغريزة اجلنســي  بشــكل مشــروع غري 

 .(8)احلياة واستمرار وجود اجملتمع وع اإلنساين لضمان امتدادمنحرف، وحفظ الن
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 املقاصد الشرعية للزواج :ثالثالفرع ال
كةلها مصـــــطةلحات   "املقاصـــــد الشـــــرعي "و "مقاصـــــد الشـــــريع "و "مقاصـــــد الشـــــارع" :تعريف مقاصـــــد الشـــــريع 

  .تستعمل مبعل واحده 
مقاصد التشريع العام  هي: املعاين واحل،كم املةلحوظ  لةلشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص "

 .(9)"مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريع 
ِن  إ ي ، وله عديد من املقاصــد والفوائد رغِ  ب اإلســالم يف الزواج بصــور متعددة؛ فالزواج ســن  كوني ، وفطرة إنســاني ، وم،

 :(10)يف الدارين، ومن أبرز املقاصد الشرعي  لةلزواج يف اإلسالم ما يةلي
 .م  وتقويتهام  املسةلبغر  إعمار الكون وبقاء النوع اإلنساين، وكذلك إكثار أفراد األ حفظ النسل وتكثريه؛ -1

قال ابن القيم يف الزواج: "وضع يف األصل لثالث  أمور هي مقاصده األصةلي ، أحدها: حفظ النسل ودوام النوع 
 .(11)إىل أن تتكامل العدة اليت قدر هللا بروزها إىل هذا العامل"

دنيا، بقاء النسل وعمار الالنكاح مأمور به شرع ا، وهو مستحسن وضع ا وطبع ا؛ ألن به "وقال السفاريين: 
وعبادة هللا، والقيام ابألحكام، وهو سن  لذي شهوة وال خياف الزان ولو كان فقري ا، واالشتغال به أفضل من 
التخةلي لنوافل العبادة، ويباح ملن ال شهوة له، وجيب عةلى من خياف الزان، رجال  كان أو امرأة، عةلم ا كان 

 .(12)"الواجب اخلوف أو ظن ا، وهو مقدم عةلى احلج

، وصيانته من الفوضى واالختال  والتداخل والتالعب، وإحلاق الفروع أبصو ا احلقيقي ، حفظ النسب والعرض -2
  .ومراعاة الكرام  والعف  واحلياء، ومنع كل ما خيل حبق اإلنسان يف النسب الصحيح، والعر  الشريف

االختال  مقصد لةلشريع  مستقل عن حفظ  إن انتساب اإلنسان إىل أصةله، ونقاء األنساب وصيانتها منو 
النسل، وألجل حتقيق هذا املقصد حرم اإلسالم التبين والزان، وشرعت األحكام اخلاص  ابلعدة، وعدم كتمان 

أيض ا منعت الذرائع واألسباب املؤدي  إىل و  ،ما يف األرحام، وإثبات النسب وجحده، وغري ذلك من األحكام
 .لعر ، كاخلةلوة والنظر بشهوةاإلخالل مبقصد حفظ النسب وا
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ابملعروف،  ، وحتقيق التآلف والتعاون عةلى الرب والتقو  ودوام العشرةحتقيق السكن واملودة والرمحة بي الزوجي -3
ومما يكون له األثر الكبري يف عبادهتما وانقيادمها هلل تعاىل، ويف إعمار األر  وإصالحها وجتميةلها وجعةلها 

هَ )قال تعاىل: ، مزرع  لآلخرة وممر ا  ا ُكُنوا ِإلَي   ا ل َِتس  ا َوَجَعَل َوِمن  آاَيتِِه َأن  َخَلَق َلُكم مِ ن  َأنُفِسُكم  َأز َواج 
َنُكم مََّودَّة  َوَرمح َة     .(13)(بَ ي  

من مقاصد النكاح بناء األسرة املسةلم ، املكون  من الزوجني  بناء األسرة املسلمة وإجياد اجملتمع الصاحل: -4
ومن األصل والفروع، اليت تطيع راا وتعمل أبحكامه وتعاليمه، وتسهم يف بناء اجملتمع اإلسالمي الشرعيني 

سةلم 
م
ومعةلوم أن األم  املسةلم  قد اختارها هللا تعاىل لتكون خري أم  أخرجت لةلناس؛ ، الصاحل، وبناء األم  امل

الف مل الصاحل، والقيام برسال  االستخبسبب األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، واإلميان ابهلل، وأداء الع
 .بكل صورها وجماالهتا وأبعادها

املتعةلق  لعل هذا املقصد متضمن يف املقصد السابق، تطهري اجملتمع من األمراض النسية واآلفات اخللقية: -5
سالم  من لببناء األسرة املسةلم ، واجملتمع اإلسالمي، واألم  القوي ، املرتكزة عةلى طهارة الظاهر والباطن، وا

العيوب واألمرا  اجلنسي  واخلةلقي  واحلضاري  بشكل عام، ويف أغةلب األحيان وأكثرها؛ غري أننا أفردان هذا 
املقصد ابلذكر والبيان ألمهيته وخطورته، وال سيما يف العصر احلايل، ويف كثري من اجملتمعات والدول اليت شهدت 

السياسي  واالجتماعي ؛ بسبب األمرا  اجلنسي  اخلطرية؛  ما ال قصى من املشكالت واألزمات القانوني  و 
 وغريها.كالزهري، والسيالن، واإليدز...

فقد خةلق هللا يف اإلنسان غريزة ال مفر له من االستجاب   :وإشباع الغريزة والفطرة ،إعفاف النفس والزوجة -6
يف  إلروائها يق  الشريف  والوسيةل  النظواإلسالم ال يقف حائال  أمام الفطرة والغريزة، ولكنه يهيئ  ا الطر  ، ا

وإشباعها، مبا ققق لةلبدن هدوءه من االضطراب، ولةلنفس سكوهنا من الصراع، ولةلنظر الكف عن التطةلع إىل 
فالزواج يعني أصحابه عةلى غض البصر وحفظ الفرج وصيان   ،حرام، مع صيان  اجملتمع وحفظ حقوق أهةله

كما يف   لةلشباب ابلزواج؛صةلى هللا عةليه وسةلم الدين وعف  النفس، وكل هذا واضح من خالل وصي  النيب 
اي معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل »حديث: 

 .(14)«وجاءيستطع فعليه ابلصوم، فإنه له 
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 .الزواج يف حفظ النوع اإلنساين والنسب دور املطلب الثاين:
ُهَو )قال تعاىل:  ،يعترب الزواج ضــرورة إنســاني  حلفظ النوع، وخةلود األثر، وبقاء احلياة عةلى األر  واســتعمارها

ا تَ ع َمرَُكم  ِفيه َ َر ِض َواس             َاُكم  ِمَن األ  َوُهَو ال َِّذ  َجَعَلُكم  َخاَلِئَف ) ، وحتقيق اخلالفــ  عةليهــا، قــال تعــاىل: (15)(َأن ش            َ
َر ضِ  ، والعمــارة واالســــــــــــــتخالف ال تتحققــان بفرد واحــد مهمــا طــال عمره، ومهمــا أويت من مكــانــ  وقوة، وإ ــا (16)(األ 

وهذا ما أجراه هللا  االســــــــــتخالف،تتحققان ابلكثرة، فكان ال بد من الزواج والتوالد ليكثر النوع، فتعمر احلياة ويتحقق 
 . (17)تعاىل سن  تشريعي  يف آدم عةليه الصالة والسالم وذريته

"أتمةلت يف فوائد النكاح ومعانيه وموضـــــــــــوعه، فرأيت أن األصـــــــــــل األكرب يف وضـــــــــــعه وجود  قال ابن اجلوزي:
 .(18)النسل"

ُ )قال تعاىل:  ُروُهنَّ َواب  تَ ُغوا َما َكَتَب ا َّ َن اَبش        ِ ْعَب  َعن احلكم َعن جممَاه،د قَالَ ، (19)(َلُكم  فَاآل  همَو  :فرو  شــــــــــم
 .(20)"َوقَاَلهم احلكم َوع،ْكر،َم  َواحْلسن اْلَبْصر،ين َوالسُّدين َوالِضِحا  ،اْلَوَلد

 .(21)"النكاح؛ فإنه مشروع لةلتناسل عةلى املقصد األولوقال الشاطيب: " 
يف ذلك و  ذلك يؤدي إىل احلفاظ عةلى األســـــــرة وطهارهتا فعن طريق الزواج الشـــــــرعي يتحقق نقاء النســـــــل وكل

 .(22)بينهما أيضا إذكاء لروح الطمأنين  بني الرجل واملرأة وقطع لدابر الشك
ذكر اإلمام الغزايل تكثري النســـــــل وإبقاءه عةلى أنه املقصـــــــد األول لةلزواج، وجعل حفظ الفرج وكســـــــر الشـــــــهوة 

ْهَوة، َوَتْدب،ريم اْلَمْنز،ل، وفيه فوائد مخســـــــ  " املقصـــــــد الثاين، فقال: رم الشـــــــِ ريَة، وجماهدة النفس ابلقيام وََكثْـرَةم الْ  اْلَوَلدم وََكســـــــْ َعشـــــــ،

 .(23)"ان
لذلك جاءت األدل  الشــــــــــرعي  حتث عةلى الزواج واإلجناب، وترغب يف التناســــــــــل، وحترم قتل األوالد والبنات و 

القصـــو ، كأن خيشـــى عةلى األم من املوت بســـبب خطر  وحتظر اإلجها  إال عند الضـــرورات، بســـبب الفقر أو العار
 .اجلنني، فيباح إجهاضه؛ ألن احملافظ  عةلى األصل مقدم  عةلى احملافظ  عةلى الفرع



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “119-145” 
 VOL: 7, NO 2, 2021 

 

 
 
 

130 
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

Researches 

ا َوَجَعَل َلُكم مِ ن  َأز َواِجُكم بَِنَي َوَحَفَدة  )وقال ســــبحانه:  ُكم  َأز َواج  ، وحديث (24)(َوهللاُ َجَعَل َلُكم مِ ن  َأنُفس   ِ
َم ال ِقَياَمةِ تَ َزوَّ » َن ِبَياَء يَ و  أودع هللا تعاىل يف اإلنســـــــــــان فطرة حب البقاء، وقد  (25)«ُجوا ال َوُدوَد ال َوُلوَد، ِإين ِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم األ 

 .واحلفاظ عةلى النوع وبقاء األثر ابلزواج والنسل
 

 مصاحلهاالصحة اإلجنابية و  مفهوم املطلب الثالث:
ِح  وصحاحا بر،ئ من كل عيب أَو ريب يـمَقال َصِح اْلَمر،يض  َصحِ  : يقال:الصحة لغة الِشْيء َصحا َوص،

يحَوَصِح اخلَْرَب َوصحت الِصاَلة َوصحت الِشَهاَدة َوَصِح   .(26)العقد فـَهمَو َصح،
امرأة منجاب: و ، أي كرميا   ولدا  جنيبا   : من جنب ينجب جناب ، ويقال أجنب الرجل واملرأة إذا ولدَ واإلجناب لغة

 .(27)ذات أوالد جنباء

 : هي العناي  ابلنسل وفق ضوابط شرعي ، ويتم ذلك منذ اختيار الزوج  مث الزواجوالصحة اإلجنابية يف اإلسالم
فرتة احلمل والوالدة، وبعد ذلك الرعاي  ابلطفل وأمه يف كل ما يتعةلق ابلنواحي اجلسدي  والعقةلي  والنفسي  مث 

 .(28)واالجتماعي 

ليست دين والنفسي واالجتماعي والعافي ، و لبحال  من الكمال االصح  أبهنا: " منظمة الصحة العامليةوعرفت 
 .(29)"جمرد اخلةلو من املر  أو العجز

: تعين قدرة الناس عةلى م1994املؤمتر الدويل لةلسكان والتنمي /القاهرة، يف  وم الصحة اإلجنابيةمفهوعرف 
 .(30)التمتع حبياة جنسي  مرضي  ومأمون ، وقدرهتم عةلى االجناب وحريتهم يف تقرير االجناب وموعده وتواتره"

إلجناب الرجل واملرأة خالل سن ا والصح  اإلجنابي  من الناحي  العمةلي  تستهدف عدة فئات عةلى السواء، منها
وبعده وتشمل النساء بعد سن اإلجناب بشكل خاص لةلوقاي  من األمرا  اليت تتعةلق ابجلهاز التناسةلي وكشفها املبكر 

الي  احل قدر اإلمكان، كما تشمل املراهقني والشباب لتجنبهم سةلوكيات ضارة قد تؤدي ألخطار هتدد صحتهم
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 تشمل أيضا  و ديهم ليكونوا أكثر قدرة عةلى حتمل مسؤولياهتم يف املستقبل جتاه أسرهم، واملستقبةلي ، ولرفع الوعي ل
 .(31)ومنوه األطفال ما بعد فرتة الوالدة للحفاظ على صحتهم وبقائهم ومحايتهم

ةلمرأة كان أو امرأة، إال أن ل  لكل إنسان رجال   ضروري   وإن كان العمل عةلى ترسيخ مفهوم الصح  اإلجنابي  أمرا  
خصوصي  من هذه الناحي ، وذلك ألهنا تتعر  ملشاق احلمل والوالدة والرضاع  وما قد يتبع ذلك من مضاعفات 

عند عدم متابع  وضعها الصحي وعدم توفر أسباب العالج الالزم   ا، وتشتمل الرعاي  الصحي   صحي  خصوصا  
ات وفري االحتياجات الغذائي  الالزم  لةلحوامل واملرضعلألمهات، عةلى الرعاي  قبل الوالدة، والوالدة اآلمن ، وال بد من ت

ومراقب  احلامل وإجراء الفحوصات الطبي  لةلتأكد من سالم  اجلنني، وهي تشمل كذلك الرعاي  ملا بعد الوالدة واحلرص 
صح  بعةلى الرضاع  الطبيعي  ومتابع  املشاكل اليت حتدث عند بعض األمهات كاالكتئاب، ومن خال ا يتم االعتناء 

 .(32)الطفول  الوالدة كاإلشراف عةلى تطعيمه ومراقب  تطور  وه، ومعاجل  أمرا  الطفل بعد

الل سعيه لتحقيق الصح  اإلجنابي  يف اجملتمع املسةلم إىل سالم  اإلجناب وسالم  النوع خ ويهدف اإلسالم من
َوُهَو الَِّذ  ):قال تعاىلار يف األر ، البشري، ليحقق بذلك الغاي  اليت وجد ألجةلها وهي غاي  االستخالف واالستعم

َر ضِ   وألن اجملتمع املسةلم حباج  إىل املؤمن القوي القادر عةلى مواجه  املنكر والظةلم فال بد من ،(33)(َجَعَلُكم  َخاَلِئَف األ 
ِمِن الضَِّعيِف، َويف » حلديث: هتيئ  أسباب قوته وقدرته ِمُن ال َقِو ُّ، َخري ٌ َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمَن ال ُمؤ   (34)«.. ُكلٍ  َخري ٌ ال ُمؤ 

دون وجود أي خطر عةلى سالم  األم  ،ومن أهداف الصح  اإلجنابي  يف اإلسالم مرور فرتة الوالدة وما بعدها أبمان
  مشاكل حتقيق القدرة عةلى اإلجناب ومعاجل عام ، ومن أهدافها أيضا  واملولود وذلك عن طريق تطبيق القواعد الصحي  ال

س  املعاشرة اجلنسي  وبدون أي خماطر صحي ، وممار  العقم، وحتقيق رغب  الزوجني يف تنظيم اإلجناب ابلوسائل املقبول  شرعا  
حليض والنفاس، كا  فيها بني الزوجني أبمان ومسؤولي  وذلك بتجنب الفرتات اليت هنى اإلسالم عن حصول املعاشرة

 .(35)وا دف العام من كل ما سبق هو إنشاء جمتمع قوي سةليم

لةلصح  اإلجنابي  مصاحل وآاثر حسن  عند تطبيقها واليت تعترب مبادئ حسن  وضحها الدين اإلسالمي ودعا  ا 
 :(36)منها
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ملرأة احلامل لربامج الرعاي  الطبي  اباخنفا  معدل وفيات األطفال واألمهات أثناء الوالدة، نظرا  لتطبيق الدول  -
 واملرضع.

 األسرة عموماف حسب ظرو   طبي  حتت رعاي الشرعي  األسرةوسائل منع احلمل الستعما ا يف االهتمام بتوفري  -
 .ليهإ احلاج تنظيم النسل عند بغر   ؛خصوصا واملرأة

وســــــــرطاانت   التناســــــــةليعن الزان واالمرا   الناجت مضــــــــاعفات لةليف طرق الكشــــــــف املبكر  األولي  الرعاي توفري  -
 م.اجلهاز التناسةلي سرطان الثدي والعق

 .بصحه املرضع العناي و  الطبيعي  الرضاع تشجيع  -
 لكي تتفرغ األم ملولودها. العربي يف بعض الدول  األموم  ةجاز إرفع  -
 .والنفاس والوالدةثناء احلمل أ الصحي  التغذي تشجيع  -
وجيه النســــــــاء وت العمري يف مجيع املراحل  لةلمرأةتقوم بتقدمي خدمات التثقيف الصــــــــحي  صــــــــحي  إنشــــــــاء مراكز -

 .والعالجي    األولي من اخلدمات الصحي االستفادة  لكيفي
الطفل و  املرأةعالج و العظام   وهشــــاشــــ ورامواأل الوراثي رموانت ا وذلك لكشــــف  ،نشــــاء العديد من املخترباتإ -

  الصحي .من املشاكل  مومحايته
 

 الوقائية للطفل قبل الزواج.لصحة اإلجنابية وجوه ا املبحث الثاين:
أحكام الطهارة والزواج ونظام األسرة، يتوصل إىل حقيق  ال  اص   أحكام الفقه اإلسالمي وخ عند استقراء

  اإلجنابي محاي  الصـح كما ذكران سابقا إىل فيها، وذلك أن هذه األحكام هتدف من مجةل  ما هتدف إليه   شك
 يف حفظ الضرورات اخلمس. لألسرة، وهذا يتفق متاما  مع مقاصد الشريع 

 وصحي ا خلقي ا والزوج الزوجة اختيار حسن :ولاألاملطلب 
إن مما له عالق  أكيدة ابلصح  اإلجنابي ، وأتثري يف األوالد صحيا  ونفسـيا  وعقةليـا  وأخالقيـا  هـو التحري عند 

االختيار عةلى أساس األصل والشرف، واملعدن الطيب، واخلةلق احلسن، والطباع : دة أمور أمههاانتقاء الزوج  عةلى ع
 .(37)السةليم ، والسـالم  من األمرا  الساري  أو اخلطرية

إىل أن الناس معادن يف اخلري والشر، وهذا املعدن وهذه الطباع تنتقل  -صةلى هللا عةليه وسةلم- وقد نبه النيب
 .كما تنتقل األمرا  اجلسدي إلـى األوالد وراث   
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َفاَء، َوَأن ِكُحوا ِإلَي ِهم  »حلديث:  َك  ُوا لُِنَطِفُكم ، َوان ِكُحوا األ  َتريوا لنطفكم فإن النساء » حديث:و  (38)«ََتَريَّ
 .(39)«يلدن أشباه إخواهنن وأخواهتن

يدخل يف هذا املعل حسن اختيار الزوج  صحيا ، أبن يتم فحص املرأة والرجل، لبيان خةلومهـا من  كذلك
 وهو ما يسمى الفحص الطيب قبل الزواج. األمرا  الساري  أو الوراثي  اخلطرية عن طريق فحص الدم

ساهم يف يد اليت تريب وتاختيار الزوج  من األمور األساسي  يف بناء األسرة الناجح ، فالزوج  هي اللذا فإن 
اختيار الزوج   أهم ما جيب مراعاته عندلذا فإن بناء اجملتمع وتكوينه عن طريق تربي  األوالد والقيام عةلى ما يصةلحهم، 

ن ذات دين أن تكو  :اليت ميكن لةلزوج ولةلمجتمع أن يعتمد عةليها يف إنشاء جيل صاحل قادر عةلى محل مسؤولياته
يِن، َترِ تُ ن َكُح املَ » :حلديث وخةلق ََ ر َأُة أِلَر َبٍع: ِلَماَِهَا َوحِلََسِبَها َومَجَاَِهَا َوِلِديِنَها، فَاف َفر  ِبَذاِت الدِ  ن ، وأ(40)«َبت  يََدا

َنَّ » حلديث: تقبل عةلى زوجها ابملودة واحلب والرعاي  تكون ودودا   ِل ال  ِِبُُكم  بِِنَساِئُكم  ِمن  َأه  ال َولُوُد، ِة ال َوُدوُد، َأاَل ُأخ 
، َجاَءت  َحَّتَّ َتَ ُخَذ بَ ي َد َزو ِجَها، ُثَّ تَ ُقوُل َوهللاِ  ُُ ُغم ض ا َحَّتَّ ال َعُؤوُد َعَلى َزو ِجَها، الَِِّت ِإَذا آَذت  َأو  ُأوِذَيت   اَل َأُذو

 .املعدي تكون سةليم  من العيوب واألمرا  الساري ، والعةلل  السالم  من العيوب، أبن، وأيضا  (41)«تَ ر َضى
 سةليم ، زوجي  حلياة اخلاطبني صالحي  مد  خالله من يظهر الذي الفحصيقصد ابلفحص الطيب قبل الزواج: " 

 اجلنسي  املعاشرة من ينفر ما أو والثالسيميا، كاإليدز وراثي  وأمرا  معدي  أمرا  من اما ما إبظهار وذلك
 .(42)  والربص كاجلذام

د من  ومعرف   ،لةلمقبةلني عةلى الزواج واإلرشــاد والتوجيه أجةلها منها: تقدمي النصــحوهذا الفحص له أهداف ومج،
عةلى إمتام الزواج، واالطالع عةلى وجود األمرا  املعدي  املوجودة يف كال الطرفني أو عدم وجودها، هتم البدني  مد  قدر 

 .فذلك قد من انتشار األمرا  الوراثي ، مثل األنيميا املنجةلي 
يهدف لةلمحافظ  عةلى كيان الزوجي ، حيث إن كيانه قد ينهدم إذا فوجئ أحدمها ابإلصــــــــــــــاب  اذه  وايضــــــــــــــا

 .األمرا ، وفيه حمافظ  عةلى صح  الذري 
وال خيفى ما يف هذه األمور من أثر يف الصح  اإلجنابي  وسالم  األسرة، ووقاي  أفـراد اجملتمـع، ويدل عةلى 

  زوج  والزوج وأفـراد األسـرة صـحيا  ونفسـيا  وأخالقيا  حرص الشريع  اإلسالمي  عةلى سالم  ال
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كثري من ومفاسده، جند أن املصاحل اليت سترتتب عةلى إجرائه أهم ب الفحص الطيب قبل الزواج املوازن  بني مصاحلوعند  
الضــرر األشــد يزال "املفاســد اليت ترتتب عةلى عدم هذا اإلجراء، وابلنظر يف القواعد الفقهي  واألصــولي  ذات العالق  اا 

دفع ل" و "يتحمل الضـــرر اخلاص " و"يرتكب أهون الشـــرين" و و"درء املفاســـد أوىل من جةلب املصـــاحلابلضـــرر األخف
ْمَكانا"الِضَرر يْدفع ب،قدر  " و" و"تصرف اإلمام عةلى الرعي  منو  ابملصةلح " و "ال ضرر وال ضرارالضرر العام  .(43)"إْل،

ولكن  ،وهذا ال يتناىف مع حســن الظن ابهلل كما يظن البعض ،أخذ ابألســباب ففي الفحص الطيب قبل الزواج
 ألن فيه حمافظ  عةلى النفس وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع.  ؛يفيد أبن األخذ به واجب أيمث من تركه

لنفس ا لذلك فإن ملقصــــــــــــــد حفظ النفس والنســــــــــــــل عالق  ابلفحص الطيب فثبوت مر ه معده يدفع إىل محاي 
اثي ر املآل؛ يف احلال حلماي  الزوج أو الزوج ، واملآل حلماي  النســل، فوجود املر  املعدي أو الو اإلنســاني  منه يف احلال و 
 .يتناىف مع مقاصد الزواج

 

 
 واالغرتاب يف الزواجلزواج ابملرأة الولود : ايناملطلب الثا

وا ال َوُدوَد تَ َزوَّجُ » حديث:حث اإلسالم عةلى الزواج ابملرأة الولود، وذلك طةلبا لتكثري سواد هذه األم  ففي 
َم  َن ِبَياَء يَ و   ألن الولود إذا مل؛ عةليه وسةلم هذين الوصفني معا   هللاوقد ذكر صةلى  (44)«ال ِقَياَمةِ ال َوُلوَد، ِإين ِ ُمَكاثٌِر ِبُكُم األ 

ف قصل املطةلوب وهو تكثري األم  بكثرة التوالد ويعر تكن ودودا مل يرغب الزوج فيها والودود إذا مل تكن ولودا مل 
 تعاىل وقتمل وهللا ،أقاران إذ الغالب سراي  طباع األقارب بعضهن إىل بعض لوصف يف النساء من خاللا هذان

أعةلم أن يكون معل تزوجوا اثبتوا عةلى زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوف  اذين الوصفني وهذا االحتمال يؤيده 
 . (45)مفاخر بكم سائر األمم لكثرة أتباعي بب احلديث فإين مكاثر بكم األمم أي س

َر ِض ََي ُلُق َما َيَشاُء يَ َهُب ِلَمن  َيَشاُء ِإََنًث  َويَ َهُب ِلَمن  َيشَ  ﴿ قال تعاىل: اُء الذُُّكوَر ِ َِّ ُمل ُك السََّماَواِت َواأل 
َراَن  َوِإََنًث   ا ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ َأو  يُ َزوِ ُجُهم  ذُك  مبعل أن اهلل تعاىل يهب ملن يشاء إاناث ال " (46)﴾َوجَي َعُل َمن  َيَشاُء َعِقيم 

ذكورا، ويهب ملن يشاء ذكورا ال إاناث، أو يزوجهم ذكراان وإاناث، وذلك يعين أن تةلد املرأة غالما، مث تةلد جاري ، مث تةلد 
تةلد املرأة توأمان غالما وجاري ، واملعل بكل األحوال يشري إىل اجلمع بني  غالما، مث جاري ، و ا معل آخر وهو أن
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يةلد سواء كان رجال أو امرأة، يقال رجل عقيم  الذكور واإلانث، وقد جيعل من يشاء من خةلقه عقيما والعقيم من ال
 .(47)عقيم" وامرأة

ن  َيا َوال َباِقَياُت ال ال َمالُ ﴿ وندر  أن النسل نعم  من خالل قوله تعاىل: ََياِة الدُّ صَّاحِلَاُت َخري ٌ َوال بَ ُنوَن زِيَنُة احل 
 .(48)﴾ِعن َد رَبِ َك ثَ َوااب  َوَخري ٌ َأَمال  

اختيار الزوج  من غري األقارب حرصا  عةلى جناب  الولد ابلنسل إهنا فضةلت الشريع  اإلسالمي  ومن اهتمام 
فالزواج من األقارب ممن هن حالل لةلرجل وإن كان جائزا   ، الوراثيو الساري  وضماان  لسـالم  جسمه من األمرا  

 .شرعا  ولكنه خالف األوىل، حىت ال ينشـأ الولد ضعيفا ، وتنحدر إليه عاهات أبويه وأمرا  جدوده
رض  ع، حيث ثبت طبيا  أن الزواج من األقارب لعدة أجيـال جيعـل األوالد أكثر عةلم الوراث وهذا ما أكده 

لإلصاب  ابألمرا  الوراثي ، بسبب عةلو نسب  احتمال التقاء املورثـات التـي حتمـل الصفات السيئ  أو املرضي  يف هذا 
 .(49)النوع يف الزواج

فالزواج من األقارب هو واسط  إىل إظهار الصفات املرضـي  الكامن  وتكثيفها يف النسل عوضا  عن إابدهتا 
عـن األسـرة. ومـن حماذيره أيضا  أنه يفضي إىل إقالل النسل وإىل العقم أخريا  ابستمرار  وتشتيت مشةلها مبن هو بعيـد

تزاوج الذري  ابألقارب، وذلـك ألن ما قد قمةله اإلنسان من الصفات املرضي  الطفيف  تتكاثف ابلزواج ابألقارب فتبـدو 
 .(50)الزمن جةليـ  مـع

 الوقائية للطفل أثناء الزواجلصحة اإلجنابية املبحث الثالث: وجوه ا
 املطلب األول: منع احلمل اثناء الرضاع.

لذ  نفسي ال تقتلوا أوالدكم سرا فو ا» :يقول النيب صةلى هللا عةليه وسةلمعن أُساء بنت يزيد قالت ُسعت 
 .(51)«بيده إن الغيل ليدَر الفارس فيدعثره عن فرسه

لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة، حَّت » :عةليه وسةلمالنيب صةلى هللا  جدام  األسدي  قالت: قال وحديث
 .(52)«ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فال يضر أوالدهم

 .أن ميس الرجل امرأته وهي ترضع محةلت أو مل حتمل هي: والغيةل 
 :العةلى أقو احلديث  وقد اختةلف العةلماء يف وجه اجلمع بني
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األول: إن نفيه ألثر الغيل يف حديث جدام  كان إبطاال  العتقاد اجلاهةلي  كونه مؤثرا ، وإثباته لـه فـي حديث 
 .تعاىل هللاأُساء ألنه سبب يف اجلمةل  مع كون املؤثر احلقيقي هو 

أن أهنى يف  قد مهمتل :الثاين: إن النهي يف قوله ال تقتةلوا أوالدكم سرا  يف حديث أُساء لةلتنزيه، وقمل قوله
 .حديث جدام  عةلى التحرمي فال منافاة

ه،  ام ، مث عةلم أنه ال يضر فـأذن بدالثالث: إن حديث أُساء قتمل أنه قال عةلى زعم العرب قبل حديث ج 
كما يف رواي  جذام ، وهذا بعيد؛ ألن مفاد حديث جذام  أنه أراد النهي ومل ينه، وحـديث أُساء فيه هني فكيف 

 .اء قبل حديث جذام يكون حديث أُس
عنه بعد   عةليه وسـةلم هنـىهللاوأيضا  لو كان عةلى زعم العرب ملا استحسن القسم ابهلل، فاألقرب أنه صةلى 

 .(53)ام  حيث حقق أنه ال يضر إال أن الضرر قد خيفى إىل الكربذحديث ج
ألن اجلماع يف زمن الرضاع جائز ابتفاق العةلماء،  ؛النهي يف حديث أُساء قمل عةلى الكراه وعةليه يكون 

صةلى هللا - النيب، ف(54)فاحلمل يف أثناء الرضاع يضعف األم واجلنني والرضيع ،وهذا الذي يتفق مع الطب والعةلم اليوم
م دتر  ما يضعف الولد ويقتةله؛ ألن املرأة املرضع إذا ابشرها الرجل حر  منها  إىل :"أرشد يف احلديث -عةليه وسةلم

الطمث وأهاجه لةلخروج فال يبقى الةلنب حينئذ عةلى اعتداله وطيب رقه، ورمبا محةلت املوطوءة فكان من أضر األمور 
عةلى الرضيع؛ ألن جه  الدم تنصرف يف تغذي  اجلنني الذي يف الرحم فينفـذ فـي غذائه فإن اجلنني ملا كان ما يناله 

 فـرس بـاألر ، وهو غري مفارق  ا ليال  وهنارا ، ولذلك ينقص دموجيتذبه غري مالئم له ألنه متصل أبمه اتصال ال
 .(55)فيضعفهثديها رديئا   احلامل ويصري رديئا  فيصري الةلنب اجملتمـع فـي

 :)56(جندمن حماسن الرضاع الِت أثبتها األطباء و 
أن اإلرضــــــــاع من الثدي هو الوســــــــيةل  األفضــــــــل والطبيعي  لتةلبي  حاجيات املولود يف احلولني األولني، ألن  -1

حةليب األم جاهز ومعقم، طبيعي وجماين، قتوي عةلى خصائص مناعي  ابحتوائه عةلى مضادات حيويــــــــــــــ  
ــــــاب األذن ــــــات والتهـ ــــــال املكروبـ ــــــب الطفل مناع  من أمرا  كثرية، كما مينع انتقـ نان وتسوس األس تكسـ

 وااللتهاابت املعوي  وغريها 
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كما أنه قتوي عةلى خصائص نفسي  وعاطفي  بني األم وطفةلها مما يشعر األم ابألموم  وواجبها، ويشعر  -2
الطفل عند التصـــــاقه بصـــــدر أمه ابحلماي  فيكســـــبه النمو الوجداين والنفســـــي الســـــةليم مثةلما يكســـــبه النمو 

 .السةليماجلسدي 
ـــــــــــ  عةليها ابلةليل والنهار حبيث ال وسيةل  فعال  يف  -3 أتخري احلمل عند أغةلب النساء املرضعات بشر  املداومـ

 يكون الفارق بني الرضعتني كبري
الرضاع  الطبيعي  عةلى إعادة الرحم إلــــى حجمهــــا الطبيعــــي بســــبب هرموانت تفرزها الغدة النخامي   تعمل -4

 .الرضاع أثناء 
 وإكمال العدة حولني كامةلنيســــــهول  اســــــتعما ا وابألخص مع وجود الدافع وهو إرضــــــاع الطفل ورعايته  -5

ِ ِلَمن  َأرَاَد َأن  يُِتمَّ الرََّضاَعةَ ﴿ لقوله تعاىل: ِ َكاِمَلي  َلي   (57)﴾ َوال َواِلَداُت يُ ر ِضع َن َأو اَلَدُهنَّ َحو 
 

 تنظيم النسل. املطلب الثاين:
تنظيم النسل: وضع منهج يكون التناسل حبسبه، أو اختاذ وسيةل  مشروع  غري ضـارة إلجياد يقصد مبفهوم 

فرتات زمني  متباعدة بني مرات احلمل، حبيث يكون نتيج  ذلك ختفيض املعدل لةلمواليد عن النمو والزيدة لدواعه 
 .(58)معتربة

وص، ي إ ا يكون بنص أو قياس عةلى منصبصف  مؤقتـ  مبـاح وال كراه  فيه وأن النه وتنظيمه منع اإلجنابو 
 .(59)أصال نكاحوال نص فـي املوضـوع وال أصل يقاس عةليه، بل إن اإلابح  أصل يقاس عةليه وهو تر  ال

 :(60)ومن األسباب اليت تساعد عةلى تنظيم النسل وأيضا من أجةلها أجاز الفقهاء تنظيم النسل
 تســـرتيح األم وتســـتعيد ما فقدت من قوهتا بســـــــــــــــــــــببفاحلمل الرضـــاع  كما ذكرانها ســـابقا فهي متنع  -

 .احلمـل وعناء الرضاع ، وتتفرغ ام  ونشا  لرتبي  الولد
ـــــــــــــــه أيضـا  - اخلشـي  عةلى حياة األم أو صـحتها إن كان احلمل سـيؤذي املرأة أذ  ال يودي حبياهتا ولكنـ

ريق االت الوالدة إال عن طيرهقهــا، إذا عرف ذلــك بتجربــ  أو إخبــار طبيــب ثقــ  أن طبيعــ  املرأة ال تتحمــل حــ
ــــاق ُ ِبُكُم ﴿ :، قال تعاىلاجلراح ، فإنه جيوز بل رمبا يستحب  ا أتجيل احلمل حىت تستطيعه بدون إرهـ يُرِيُد ا َّ

رَ  َر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ال ُعس   .(61)﴾ال ُيس 
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ـــــــوأ - ول، وميضي ا األن يكون لد  املرأة استعداد قوي لةلحمل املتتابع واملتداخل، فال تكاد تضع محةلهـ
عةليه أربعون يوما  أو أقل، إال وقد اســـــتجابت طبيعتها اخلصـــــب  لةلتةلقيح مما يؤدي اا إىل الضـــــعف وا زال، ورمبا 

 ل.املر  واملوت الستنفاذ طاقاهتا من احلم
ومن األسباب كذلك أن يكون هنا  مر  معده عند الزوجني أو أحدمها، ولو نشأت الذريـــــ  عنهما  -

النتقل هذا املر  إىل الذري  فتشقى، ويف هذه احلال  ينبغــي عةلــى الزوجني التوقف عن اإلجناب واملر  موجود 
 .وإال أجربمها ويل األمر عةلى ذلك سدا  لباب الضرر الـذي قـد يصيب الفرد واألم 

ـــــــــــــــــــــزوجني  وأيضـــــــا - تنظيم النســـــــل مصـــــــةلح  لألســـــــرة نميع أطرافها لذا جيب أن يتم التنظيم ابتفاق الـ
ـــــــــــــــه، ومصـةلح  لألم -ا النابع من ظروفهما اخلاصـ ضـيهموترا فهي مصـةلح  لألب حيث إنه فعال  يسـتمتع بزوجتـ

ــــــــــــــن احلنان والرتبي  مث إن الطفل  ــــــــــــــه مـ جتد فرص  لرتاتح بني محل وآخر، وكذلك مصةلح  لةلولد حني أيخذ حقـ
 .اجلديد جيد أن الوالدين متةلهفان عةلى قدومه

فل معا وققق مقاصــــد الشــــريع  يف حفظ مقصــــد النســــل فتنظيم النســــل قافظ عةلى صــــح  االم والط -
 واستمراره.

 
 املطلب الثالث: اإلجهاض

هي عادهتا فمن : اإلزالق، واجلهيض: السقيط، وأجهضت الناق  أي أسقطت، فإن كان ذلك اإلجهاض لغة
م قبل الِشْهر الرِاب،ع (62)جمها ، والولد جمهض وجهيض  .(63)خمرموج اجْلَن،ني من الِرح،

لةلحياة  .أي قبل موعد والدته ومتام اســــــــتعداده ؛: إســــــــقا  اجلنني قبل متام خةلقهواإلجهاض يف االص      طال 
 .(64)خارج رحم أمه

ويةلجأ الناس لإلجها  لعدة أســــــــــــــباب ختتةلف من جمتمع آلخر حســــــــــــــب ظروف هذا اجملتمع وطبيع  قوانينه 
  :وموقف الطب من ذلك، ومن أشهر هذه األسباب

اخلاصــ  ابخلطر عةلى حياة األم وقدرهتا عةلى االســتمرار يف احلمل أو عةلى صــحتها بشــكل عام األســباب الطبي   -
  .أو حالتها النفسي 

وهنا  أســـــــــباب لإلجها  تتعةلق ابنتقال األمرا  الوراثي  وجتنب والدة جنني ذي عاهات جســـــــــمي  أو عقةلي   -
 مستعصي ، 
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 .أو أن احلمل بطفل جديد قد يؤذي طفل ما زال رضيعا -
وهو  ،أسباب تتعةلق بكثرة األوالد وضيق املسكن، وقد يكون اإلجها  جملرد أن احلمل غري مرغوب فيه وهنا 

تعبري يطةلق كثريا  يف اجملتمعات الغربي ، وهذا يعين أن توقيت احلمل غري مناســـــــــــــــب، أو أن املرأة قد محةلت رغم 
 .(65)الماإلساملربرات مقبول  يف  استعما ا لوسائل منع احلمل، وليست كل هذه

 :أنواع اإلجهاض عند الفقهاء
م وحكمهم عةلى اإلجها  عةلى اســــــــــتقراء اآليت واألحاديث النبوي  اليت هعتمد الفقهاء املســــــــــةلمون يف نظر ا

  .تطرقت لةلجنني ومراحل تكونه يف بطن أمه
  :إىل قسمني ومن هنا قسم الفقهاء اإلجها 

 الروح.اإلجها  قبل نفخ - 1
 .الروحاإلجها  بعد نفخ - ٢

فريق يذهب إىل جواز اإلسقا  يف أي مرحةل  قبل نفخ  إىل فريقني:يف حكم اإلجها  انقسم الفقهاء 
 .الروح، وفريق آخر يذهب إىل حرم  اإلسقا  حني دخول النطف  الرحم واستقرارها فيه

 هذه يف الشرعي حلقوق اجلنني أن القول ابلتحرمي هو الذي يتناسب ومقاصد الشريع  اإلسالمي ، وذلك 
احلقوق ف والدته و املوت قبلأ ةاحليا هالحتمال  ن كانت انقصإو  ،هةليه الوجودأجنني ثبت لةلما قبل نفخ الروح  املرحةل 

سب و اكتساب ثبوت النكو بعقد الزواج وحبكم الدم وذلك  أاملقر وحده  ةرادىل قبول لكوهنا تنشا إبإاليت ال حتتاج 
احملافظ  ب نه جيإفومن مث  السابق ، احلقوق  مقدم عةلى كافهو يف احلياه و ومن حقوقه أيضا حقه  واالرث اجلنسي 

امل من زان حىت احل ب  احلد عةلى األم عقو بتأجيل مر الرسول صةلى هللا عةليه وسةلم أذا ولو كان من زان، و اجلنني  عةلى
يت ، كإابح  الفطر لةلمرأة احلامل يف رمضان إذا خشعةلى اجلنني بل وتعطيل بعض الفرائض حفاظا ،تضع جنينها

اإلسالم من معاقب  املرأة احلامل أو املرضع أي عقاب خوفا  عةلى نفسـها أو ولـدها، عناي  ا ال  ابلصوم، ويف منع 
 .ابلغ  وصح  وقائي  وعالجي  لإلجناب

اخلمس وعد  الضروراتمن احملافظ   كما أن احلفاظ عةلى اجلنني يف مراحةله األوىل يتفق مع ما أمران به الشرع
كرمها هللا سبحانه   اليت البشري عةلى النفس   يف احملافظمقتضى الشرع الف خياالجها    ابحفإوالنفس  النسلمنها 
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َناُهم  ِمَن الطَّيِ َباِت َوَفضَّ ﴿بقوله:  ِر َوَرَزق   َنا ل  َلَقد  َكرَّم َنا َبِِن آَدَم َومَحَل َناُهم  يف ال َِبِ  َوال َبح  َّن  َخَلق  َناُهم  َعَلى َكِثرٍي ِِ
 . (67)وعدم االعتداء عةليهافهذا التكرمي يقتضي احملافظ  عةلى النفس  (66)﴾تَ ف ِضيل  

، عندما نريد إجراء إجها  إلنقاذ (68)حمكوم بقاعدة الضرورة وتوابعها  فهو اإلجها  عالجيأما إذا كان 
 أو صحتها.  هتااألم من خطر يهدد حيا

وحمكوم أيضا بقاعدة الرتجيح بني املقاصد الشرعي  الضروري ؛ فيدخل يف مرتب  الرتجيح بني حفظ النفس 
 وحفظ النسل وأيهما يقدم عةلى اآلخر. 

فرع در حياة الهتوابعتبار أن األم هي األصل واجلنني فرع منها؛ فإن الراجح هو اعتبار حياة األصل، و 
 مقابةلها. 

 ذي يقع بدوافع الفقر، فإنه خارج عن نطاقي اخلطأ والضرورة. وأما اإلجها  اجلنائي ال
ويضاف له من األسباب احلادث  التخةلص من مثرة الزان أو االغتصاب، والتخةلص من اجلنني األنثى بعدما 

أمكن لةلطب حتديد جنس اجلنني. ولذلك فهو خمالف لقصد الشارع؛ ذلك أبن قصد املكةلف هنا قصد غري شرعي، 
 .ه يؤدي إىل القضاء عةلى النسل، وهو أحد مقاصد الشريع  املعتربةإضاف  إىل أن

 يف حاالت الضرورة السابق إال - اإلجها  أصال   وسيةل  غري شرعي أن به و ذا فإن ما ميكن أن خنتم 
إىل مقصود حمرم  لصل به حلفظ مقصد شرعي يف احلفاظ عةلى كةلي  النسل، بل هو ذريع  يتو صوال ميكن التو -الذكر

 وهو قتل نفس بشري ، والتعدي عةلى منح  احلياة اليت منحها املوىل تبار  وتعاىل لةلجنني، 
 ال ميكن قبول اإلجها  إال حتت قاعديت اخلطأ والضرورة، بشروطهما احملقق  من قبل الفقهاء واألطباء املوثوقو 

 (69)ام
 

 اخلامتة:                                 
 هلل الذ  بنعمته تتم الصاحلات، ويف ختام هذا البحث أذكر ما توصلت إليه من نتائج احلمد
ســهم ســـبحانه وتعاىل اا عةلى خةلقه، والذي ققق أغراضـــا شـــىت ت هللايعد الزواج من النعم العظيم  اليت أنعم  -

 .يف بناء اإلنسان واجملتمع
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قيق الســكن حت ،حفظ النســب والعر  ،كثريهمن أبرز املقاصــد الشــرعي  لةلزواج يف اإلســالم حفظ النســل وت -
 .بناء األسرة املسةلم  وإجياد اجملتمع الصاحل ،واملودة والرمح  بني الزوجني

 .يعترب الزواج ضرورة إنساني  حلفظ النوع، وخةلود األثر، وبقاء احلياة عةلى األر  واستعمارها -

زوج  مث الزواج شرعي ، ويتم ذلك منذ اختيار اللصح  اإلجنابي  يف اإلسالم: العناي  ابلنسل وفق ضوابط يقصد اب -
ابلنواحي اجلسدي  والعقةلي  والنفسي   قمث فرتة احلمل والوالدة، وبعد ذلك الرعاي  ابلطفل وأمه يف كل ما يتعةل

  .واالجتماعي 
 اإلسالم عمل عةلى محاي  النسلاإلسالمي  ف أن احملافظ  عةلى الصح  اإلجنابي  مقصد من مقاصد الشريع  -

 .عةلى الزواج تشجيعه من خالل، لنسبوا
واحلث عةلى الزواج من منع احلمل أثناء الرضــــاع  اإلســــالمي  الشــــريع  يف الوقائي  اإلجنابي  الصــــح  وجوه من -

 يعار  ومل ،وخةلقي ا صـــحي ا قوي  أســـرة إلقام  ضـــمان النســـل تنظيموأيضـــا  ،البعيدة لضـــمان ســـالم  النســـل
واليت تســـــــــعى حلماي  النســـــــــل واحلفاظ عةليه، كالفحص الطيب قبل  الكثري من األفكار املســـــــــتجدةاإلســـــــــالم 

 .الزواج

 .العمل عةلى ترسيخ مفهوم الصح  اإلجنابي  أمرا ضروري لكل إنسان رجال كان أو امرأة -

الل ســــعيه لتحقيق الصــــح  اإلجنابي  يف اجملتمع املســــةلم إىل ســــالم  اإلجناب وســــالم  خ يهدف اإلســــالم من -
 .النوع البشري

إلجنابي  مصاحل وآاثر حسن  عند تطبيقها واليت تعترب مبادئ حسن  وضحها الدين اإلسالمي ودعا  ا لةلصح  ا -
ما ا يف وسائل منع احلمل الستعاالهتمام بتوفري  ،مهات أثناء الوالدةاخنفا  معدل وفيات األطفال واأل :منها

 احلاج ند تنظيم النسل عبغر  خصوصا  واملرأة األسرة عموماطبيه حسب ظروف   حتت رعاي الشرعي  األسرة
 .اليه

ــــــو التحري  - ــــــا  هـ ــــــا  وأخالقيـ ــــــيا  وعقةليـ إن مما له عالق  أكيدة ابلصح  اإلجنابي ، وأتثري يف األوالد صحيا  ونفسـ
 .عند انتقاء الزوج 

ولكن  ،وهذا ال يتناىف مع حســن الظن ابهلل كما يظن البعض ،أخذ ابألســباب يف الفحص الطيب قبل الزواج -
 .يفيد أبن األخذ به واجب أيمث من تركه ألن فيه حمافظ  عةلى النفس وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع

 .حث اإلسالم عةلى الزواج ابملرأة الولود، وذلك طةلبا لتكثري سواد هذه األم  -
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اختيار الزوج  من غري األقارب حرصــا  عةلى جناب  الولد هنا فضــةلت إابلنســل الشــريع  اإلســالمي  ومن اهتمام  -
 . الوراثيو وضماان  لسـالم  جسمه من األمرا  الساري  

  أن اإلرضــــــاع من الثدي هو الوســــــيةل  األفضــــــل والطبيعي  لتةلبي :من حماســــــن الرضــــــاع اليت أثبتها األطباء جند -
جاهز ومعقم، كما أنه قتوي عةلى خصــــــائص نفســــــي  حاجيات املولود يف احلولني األولني، ألن حةليب األم 

 وسيةل  فعال  يف أتخري احلمل عند أغةلب النساء املرضعات و  ،وعاطفي  بني األم وطفةلها
 تنظيم النسل قافظ عةلى صح  االم والطفل معا وققق مقاصد الشريع  يف حفظ مقصد النسل واستمراره. -
يق يذهب إىل جواز اإلســــــــــــقا  يف أي مرحةل  قبل نفخ فر  إىل فريقني:يف حكم اإلجها  انقســــــــــــم الفقهاء  -

 .الروح، وفريق آخر يذهب إىل حرم  اإلسقا  حني دخول النطف  الرحم واستقرارها فيه
 حقهم ومحاي   م يف طفالعدم جواز إقام  القصاص واحلدود عةلى احلامل واملرضع شرعا  فيه حفاظ عةلى األ -

 .ابحلياة
الضـــــــــــــــرورة وتوابعها، عندما نريد إجراء إجها  إلنقاذ األم من خطر عالجي حمكوم بقاعدة الاإلجها   -

 .أو صحتها. وحمكوم أيضا بقاعدة الرتجيح بني املقاصد الشرعي  الضروري  هتايهدد حيا
 ،د الشـــارعخمالف لقصـــ ،اإلجها  اجلنائي الذي يقع بدوافع الفقر، فإنه خارج عن نطاقي اخلطأ والضـــرورة -

 .ل، وهو أحد مقاصد الشريع  املعتربةيؤدي إىل القضاء عةلى النس
 
 

  :التوصيات
  اإلســـــــالمي  ابعتباره لب الشـــــــريع  اإلســـــــالمي  وهو املفتاح لةلقضـــــــاي النازل   االهتمام بعةلم مقاصـــــــد الشـــــــريع

 واملستجدات املعاصرة.
  الشريع  اإلسالمي عةلى الفقهاء التصدي لةلنوازل والقضاي املعاصرة وضبطها مبقاصد 
 ا: وأخري  

فقت يف هذا البحث، وقد حققت املطلوب منه، وصلى هللا أسال هللا عز وجل أن أكون قد وُ  
 على سيدَن حممد وعلى آله وصحبه الذين أدركوا مقاصد تشريعه، واحلمد هلل الذ  بنعمته تتم الصاحلات
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)1(swrh altkwyr: (ayh: 7). 

)2(swrh aldkhan: (alayh: 54). 

)3(lsan al'erb, abn mnzwr: (2/293), wynzr: alklyat, alkfwry: s 486, walqamws almhyt, 

alfyrwzabady.)192/1( : 

)4(swrh albqrh: (mn alayh: 221). 

)5(rd almhtar 'ela aldr almkhtar: abn 'eabdyn.)3/3( : 

)6(swrh albqrh: (mn alayh: 35).. 

 )7( alzwaj: abn 'ethymyn: (s: 12).. 

)8(ynzr: alzwaj wttwr almjtm'e: 'eadl srkys: (s:17). 

)9(mqasd alshry'eh, abn 'eashwr.)251( :  

)10(ynzr: ehya' 'elwm aldyn: (2/ 24), syd alkhatr: abn aljwzy: s:60, almwafqat: alshatby: (3/139), 

almqdmat alshr'eyh llzwaj: nwraldyn abw lhyh: s: 30wmab'edha, ahkam alzwaj fy alshry'eh: ahmd 

fraj hsyn: s:14 wma b'edha, mqasd alnkah watharha: hsn alsyd:s:12 wma b'edha, bhth "alshh 

alenjabyh fy alfqh aleslamy": asamh alhmwy, mjlh jam'eh dmshq ll'elwm alaqtsadyh 

walqanwnyh– almjld 24 -al'edd althany-2008, bhth "hkmh alzwaj wmnaf'eh" d. rjb s'eyd shhwan, 

mjlh albhwth aleslamyh, al'edd (33), tarykh alesdar rby'e alawl ela jmada althanyh – 1412h. 

 : )228/4(.zad alm'ead)11( ز

)12(ghda' alalbab shrh mnzwmh aladab.)433 /2(  

)13(swrh alrwm (alayh:21). 

)14(akhrjh albkhary fy shyhh: ktab: alswm, bَ   abun: alsَ   wَ   mu lَ   mَ   nَ    khَ   afَ    'eَ   lَ   a nَ   fَ   sَ   hَ    

al'euzَ   bَ   hَ   : (3/26/h brqm1905)  

)15(swrh hwd (mn alayh: 61). 

)16(swrh alan'eam (mn alayh: 165).  

)17(bhth "hkmh alzwaj wmnaf'eh" d. rjb s'eyd shhwan, mjlh albhwth aleslamyh, al'edd (33), tarykh 

alesdar rby'e alawl ela jmada althanyh – 1412h. 

)18(syd alkhatr: abn aljwzy: (s: 60).  

)19(swrh albqrh (mn alayh: 187).  

 )20( thfh almwdwd bahkam almwlwd: abn qym aljwzyh: (s:8).  

)21(almwafqat: alshatby.)139/3( :  

)22(alzwaj wbna' alasrh: frj abw lyla: (s:27).  

)23(ehya' 'elwm aldyn)24 /2( : 

)24(swrh alnhl ayh:72 

)25(akhrjh alemam ahmd fy msndh: msnd ans bn malk rdy allh 'enh (21/191/13569), wshhh 

alalbany fy erwa' alghlyl: (6/132), mshkah almsabyh.)929/2( : 

)26(alm'ejm alwsyt)507/1(: 

)27(ynzr: almsbah almnyr: alfywmy: (2/592), lsan al'erb: abn mnzwr:(1/748), alm'ejm alwsyt :

.)901/2( 
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)28(mwqf alshry'eh aleslamyh mn thdyd jns aljnyn: rsalh majstyr llbahthh: fadyh mhmd mn jam'eh 

alnjah alwtnyh, flstyn-2012, (s:38). 

)29(t'ezyz alshh alnfsyh almfahym -albyanat almstjdh - almmarsh sadr mn mnzmh alshh al'ealmyh 

balt'eawn m'e jam'eh mlbwrn wm'essh fyktwrya lt'ezyz alshh: (s:13). 

)30(tqryr alm'etmr aldwly llskan waltnmyh/alqahrh, 1994m, alfsl alsab'e fqrh 2-7, (s: 38). 

)31(mwqf alshry'eh aleslamyh mn thdyd jns aljnyn: rsalh majstyr llbahthh: fadyh mhmd mn jam'eh 

alnjah alwtnyh, flstyn-2012, (s:39). 

)32(alshh alenjabyh fy aleslam: ra'ed mhmd mstfa: (s17).. 

)33(swrh alan'eam (mn alayh: 165). 

)34(akhrjh mslm fy shyhh: ktab: alqdr, bَabun: byan an alajal walarzaq wghyrha la tzyd wla tnqs 

'ema sbq bh alqdr: (4/2052/h brqm2664). 

)35(alshh alenjabyh fy aleslam: ra'ed mhmd mstfa: (s17). 

)36(ynzr: mfhwm alshh alenjabyh fy almwathyq aldwlyh drash nqdyh fy dw' alaslam llbahthh: 

mram bnt mnswr, rsalh majstyr mn jam'eh alamam mhmd bn s'ewd al'eam 1430, (s: 69-70). 

)37(ynzr: bhth "alshh alenjabyh fy alfqh aleslamy": asamh alhmwy, mjlh jam'eh dmshq ll'elwm 

alaqtsadyh walqanwnyh– almjld 24 -al'edd althany-2008, (s501). 

)38(almstdrk 'ela alshyhyn - ktab alnkah - tkhyrwa lntfkm fankhwa alakfa' wankhwa elyhm: 

(2/163/h 2702). 

)39(alkaml fy d'efa' alrjal: labn 'edy.)423 /6( : 

)40(akhrjh albkhary fy shyhh: ktab: alnkah, bab: alaَkْfَa'ِ fِy aldِynِ: (7/7/h brqm5090). 

)41(alsnn alkbra llnsa'ey, ktab 'eshrh alnsa', shkr almrah lzwjha: (8/250/h 9094). 

)42(mwqf alshry'eh aleslamyh mn thdyd jns aljnyn: rsalh majstyr llbahthh: fadyh mhmd mn jam'eh 

alnjah alwtnyh, flstyn-2012, (s:45). 

)43(ynzr: alashbah walnza'er, alsywty: (s 84) wma b'edha, alashbah walnza'er, abn njym: (s 74), 

alwjyz fy eydah qwa'ed alfqh alklyh, d. mhmd sdqy: (s 260) wma b'edha, shrh alqwa'ed alfqhyh, 

ahmd alzrqa: (s 207). 

)44(akhrjh alemam ahmd fy msndh: msnd ans bn malk rdy allh 'enh (21/191/13569), wshhh 

alalbany fy erwa' alghlyl: (6/132), mshkah almsabyh.)929/2( : 

')45(ewn alm'ebwd: al'ezym abady.)34-33/6( : 

)46(swrh alshwra (alaytan: 49-50). 

)47(ynzr: aljam'e lahkam alqran: alqrtby.)48/16( : 

)48(swrh alkhf: (alayh: 46) 

  )49(ynzr: trbyh alawlad fy aleslam: 'ebd allh 'elwan.)44/1( : 

)50(ynzr: altb alnbwy wal'elm alhdyth.)97/2( : 

)51(snn aby dawd, ktab altb, bab fy alghyl: (4/ 10/ h3881), qal abn hjr: sndh hsn. 

)52(akhrjh mslm fy shyhh: ktab alnkah babun: jwaz alghylh, why wt' almrd'e, wkrahh al'ezl: 

(2/1066/h brqm1442). 

)53(ynzr: altmhyd: abn 'ebd albr: (13/90-93), thfh alahwdy: almbarkfwry.)207-206/6( : 
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)54(ynzr: mwsw'eh ale'ejaz al'elmy: ywsf alhaj ahmd: s: 129 

)55(fyd alqdyr: almnawy)280/5( : 

)56(ahkam wsa'el mn'e alhml drash tbyh fqhyh, rsalh majstyr, llbahth 'ebasy mjdwb mhmd, jam'eh 

aljza'er, 1430h , (s:41-42).  

)57(swrh albqrh mn alayh:233 

)58(tnzym alnsl fy alfqh aleslamy, sfa' hamd khald: s104, rsalh majstyr mn jam'eh alnjah alwtnyh-

flstyn, 1426h. 

)59(ehya' 'elwm aldyn.)51 /2( : 

)60(tnzym alnsl fy alfqh aleslamy, sfa' hamd khald: s109 wma b'edha, rsalh majstyr mn jam'eh 

alnjah alwtnyh-flstyn, 1426h. 

)61(swrh albqrh mn alayh:185 

)62(ynzr: lsan al'erb, abn mnzwr,)132/7( : 

)63(alm'ejm alwsyt)143/1(: 

)64(thdyd alnsl wtnzymh byn al'elm waldyn: hsyn mhmd alrbay'eh, s144 

)65(tnzym alasrh fy aleslam: 'ebd alrhym 'emran, s336-337 

)66(swrh alasra' alayh:70 

)67(ynzr: alahkam almtslh balhml fy alfqh aleslamy, d. 'ea'eshh ahmd s 125. 

)68(mn amthlh alqwa'ed alty tdkhl tht (nzryh aldrwrh): aldrr alashd yzal baldrr alakhf ؛ykhtar ahwn 

alshryn ؛aldrwrat tbyh almhzwrat, wghyrha. ynzr: shrh alqwa'ed alfqhyh: ahmd s١٧٩  wma b'edha. 

69 )69(ynzr: alejhad - drash fqhyh mqasdyh-: frydh zwzw: s:38-39 
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