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 امللخص
 أو  الحكيم،  الشارع  إليها  يرمي  التي  األهداف  هي  الشريعة  مقاصد   فإن  ومقصد،  لغاية  شيء  كل  خلق  بل  عبثا  شيئا  يخلق  لم  تعالى  هللا  إن    
  مصالحهم،  لهم  تحفظ  التي  احكام  لهم  شرع"    النسل  حفظ  في  ودورها  الشرعية  المقاصد"  تحقيق  أجل  ومن  الشرعية،  بالتكاليف  المقصود  هي

  اإلسالم  أن  ذلك  التناسل  بواسطة  األرض  على  اإلنساني  النوع  حفظ  به  يراد  النسل  وحفظ  بها،  يستدل  أن   الشارع  أذن  أدلة  إلى  تستند  االحكام  وهذه
  أن  علينا  الشرع   هذه  حق  من  فإن.  عليها  ومن   األرض  ويرث  العالم  بفناء  هللا   يأذن  حتى  األرض  على  اإلنسانية  المسيرة  استمرار  إلى  يسعى

 الخمس   الضرورات  حفظ  ومعادهم،  معاشهم  في   الناس  لصالح  الشريعة  بها  جاءت  التي  الضرورات  حفظ  مقاصده  ومن  مقاصده،  ومعرفة  نفهمه،
  صارت  بل  الدنيا  مصالح  تستقم  لم  ُفقدت  إذا  بحيث  والدنيا،  الدين  مصالح  قيام  في  منها  بد  ال  التي  والنسب  والمال  والعقل  والنفس،  الدين:  وهي
 (  ،العدم  الوجود  النسل، حفظ الشريعة، مقاصد: )المفتاحية الكلمات.وتهارج فساد  إلى

Summary 

God did not create anything in vain, but he created everything for the purpose and purpose, the purposes of 

the Shariah are the objectives of the wise street, or are meant by the legitimate costs, and in order to achieve 

"legitimate purposes and their role in the preservation of offspring" he prescribed them judgments that 

preserve their interests, and these rulings are based on the evidence of the permission of the street to be 

inferred, and the preservation of the offspring is intended to preserve the human species on earth by 

reproduction, because Islam seeks to continue the march of humanity on the earth until God permits them. 

by the annihilation of the world and inheritthe earth and from it. It is the right of this Shariah to understand 

it, and to know its purposes, and one of its purposes is to preserve the necessities that the Shariah has brought 

for the good of people in their pension and hostile, to preserve the five necessities: religion and self, reason, 

money and proportions that are necessary in the establishment of the interests of religion and the world, so 

that if lost, the interests of the world are not restored, but have become corrupt and dissonance  . 

Key words: (Objectives of the law, preservation of offspring, existence, nothingness) 

 املقدمة
 يظلل  ومن  له   مضل  فال  هللا  يهد  من  اعمالنا  وسيئات  أنفسنا  شرور  من  باهلل  ونعوذ  اليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستهديه  ونستعينه  نحمده  هلل  الحمد

 فهو   اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  من   النسل  حفظ   ان:بعد  اما ورسوله  عبده  محمدا  وان  له  شريك  ال  وحده  هللا  اال أله  ال  ان  واشهد  له،  هادي  فال
  للشريعة  العامة  المقاصد  من  اعتبروه  قد  األجالء  العلماء  أن  نرى   ذلك  أجل  من  اإلسالمية،  الشريعة  في  واسعة    ،ومساحة    كبيرا    حيزا    يحتل

  من   بل  النعيم،  وفات  الفساد،  ،وشاع  الحياة  اختلت  ُفِقد    إذا  بحيث  ،  الناس  حياة  عليها  يتوقف  التي  الضرورات  مرتبة  في  وجعلوه  اإلسالمية،
 هذا   ولتحقيق  ،  واألخروية  الدنيوية  مصالحهم  حفظ  فهو  بالخلق  تعلق  إذا  المقصد  وهذا  الشرائع،  وجميع  اإلسالم  جاء  التي  الخمس  الضروريات

 الشريعة  مقاصد"  ومعرفة   توضيح  فعلينا  الناس،  مصالح  مع  تتوافق   الشريعة  مقاصد  أن   كما  مصالحهم،   لهم  تحفظ  التي  االحكام  لهم   شرع  المقصد
 في   الغربي  التهاون   طغى  أن  بعد  الحديث،  العصر   في  البشرية  منها  تعاني  التي  األخالقية  األزمة  تفاقم  من  أهميته  وتنبع"  النسل  حفظ  في  ودورها

  وفساد  األنساب  ضياع  من   ذلك  على  يترتب  ما  إلى  وصوال  والمرأة،  الرجل  بين  المحرمة  بالعالقات  بدءا  عام،   بشكل  األسرة  بمسألة  يتصل  ما  كل
  عندهم   للمثليين  وأضحى  السالم،   عليه   لوط  قوم   فيه  وقع  بما  وقعوا   أن   بعد  واألخالقية،  الدينية  والحواجز  الحدود  لجميع  الغرب  وتجاوز  األخالق،

 . ادم بني عليها  هللا فطر التي الفطرة عن البشرية النتكاس خطيرة إشارة  في خاصة، ومحاكم حقوق 
 :البحث خطة

 :  مطلبين من ويتكون  النسل وحفظ الشرعية المقاصد مفهوم علم:  األول المبحث 
   واقسامه   الشرعية المقاصد مفهوم علم: األول المطلب
 صلة  ذات الفاظ بعض وبين بينها والعالقة النسل حفظ مفهوم: الثاني المطلب
 مطلبين: من ويتكون  النسل  لحفظ ودورها الشريعة مقاصد: : الثاني المبحث
 :الوجود جانب من النسل حفظ في الشريعة مقاصد  دور: األول المطلب
 العدم. جانب من النسل حفظ في الشريعة مقاصد  دور: الثاني المطلب
 النسل  حفظ في الشريعة مقاصد تخالف مستجدة  عصرية مسائل الثالث: المبحث
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 النسل وحفظ الشريعة املقاصد علم مفهوم األول: املبحث
 الشريعة واقسامه املقاصد علم مفهوم: األول املطلب

 واصطالحا  لغة المقاصد االمر األول _ تعريف
ّد   المقاصد في اللغة: اِوْز اْلح  ل ْم ُيج  دَّ و  ط ل ب  اأْل س  ط  و  سَّ ا ت و  د  ِفي اأْل ْمِر ق ْصد  ق ص  ل ى م ق اِصد  و  ط ِريٌق اْلم ْقِصُد ف ُيْجم ُع ع  ل ى ق ْصٍد أ ْي ُرْشٍد و  و ُهو  ع 

ُه أ ْي ن ْحو ُه، والمقاصد هي األهداف التي وضعت لها ْدُت ق ْصد  ق ص  ْهٌل و  مصدر كالقصد ومعناه الطلب، تقول:   جمع مقصد، وهو  ق ْصٌد أ ْي س 
ْمُع م ْقِصٍد،    ما بينهاقصدت الشيء من باب ضرب، طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي، والقصد العدل، مقاصد الكالم: ما وراء السطور أو   ج 

ُة أ وِ  : اْلِوْجه   .(1)اْلم ْقُصودُ   اْلم ك انُ  و ُهو 
التعريف   الْ   ل مْ :  االصطالحياما  ا  أ نَّه   : ذ ِلك  ِفي  ال ِمِهْم  ك  ِمْن  ُيْست ْخل ُص  و الَِّذي  اْلم ق اِصِد،  ت ْعِريِف  ِإل ى  اأْلُصول  ُعل م اُء  ُم  ي ت ع رَّْض  و اْلِحك  اِني  م ع 

ْيُث ال  ُتْخت صُّ ُمال   ا، ِبح  ِميِع أ ْحو ال التَّْشِريِع أ ْو ُمْعظ ِمه  اِرِع ِفي ج  اّصٍ ِمْن أ ْحك اِم اْلم ْلُحوظ ُة ِللشَّ ا ِباْلك ْوِن بن ْوٍع خ  ظ ُته  ِريع ةح   .(2) الشَّ
اسم ولقب لعلم وفن من    العباد، هيمقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقها، لمصلحة    مقاصد الشريعة اصطالحا:

 ( 3 ) الشريعة.فنون الشريعة اإلسالمية، وهذا االسم يتركب من لفظين: لفظ مقاصد، ولفظ 

 الشريعة  مقاصد اقسام _ االمر الثاني
 : متعددةوقد قسمت المقاصد الشرعية إلى تقسيمات باعتبارات 

 أفرادها إلى:بحسب تعلقها بعوم األمة أو  من حيث العموم والخصوص: .1
المقاصد الكلية: وهي المقاصد التي تمت مراعاتها من قبل الشارع في جميع ما ورد عنه من أحكام، مثل حفظ الضروريات الخمس المعروفة،   - أ

ي أبواب  ومثل المقاصد الكلية في حفظ األموال، وحفظ الدماء وحفظ الدين، والمعاني الخلقية، وهذه المقاصد الكلية تكون في مجاالت كثيرة ف
 كثيرة من أبواب التشريع.

ة المقاصد الجزئية: المراد بها المقاصد الخاصة بباب أو أبواب معينة من أبواب التشريع مثل المقاصد المتعلقة بأحكام العائلة، والمتعلق -ب
األحكام على انفراد نحو معرفة مقصد الشارع  بالنظام االقتصادي أو التصرفات المالية، والمتعلقة بالعقوبات. أو تلك المقاصد المتعلقة بحكم من  

 الحج.  من الوضوء أو الصالة أو
 تقسيم المقاصد الشرعية من حيث الحاجة إليها إلى ثالثة أقسام: .2

: وهي الالزمة التي ال بد منها في قيام مصلح الدارين وهي الكليات الخمس: حفظ النفس، والدين، والمال، والنسب، الضروريةالمقاصد   - أ
 . والعقل

 المقاصد الحاجية: وهي التي يحتاج إليها للتوسعة ورفع الحرج والضيق مثل السلم واالستصناع. -ب
المقاصد التحسينية: وهي المصالح التكميلية التي تليق بمحاسن العادات ومكارم األخالق، مثل الطهارة وستر العورة وآداب األكل، وهناك  -ت

مقاصد قطعية وظنية ووهمية ولكن لن نخوض هنا في هذه التقسيمات فهي مشروحة في    قطعيتها: إلىتقسيمات أخرى، مثل تقسيمها حسب  
 .(4)سهاب. ولكن مايهمنا هو الحديث عن أحد الضروريات والمقاصد الكبرى المتفق عليها وهو "حفظ النسل"كتب المقاصد وبإ

 له مرادفه وردت اليت وااللفاظ النسل حفظ مفهوم: املطلب الثاني
حفظ    حفظ النسب اوه  حفظ النسل لكن نجد في بعض كتب األصول يطلق عليان من مقاصد الشريعة  :  النسل  حفظ   مفهوم  _  االمر األول

 .سنقوم بتعريف كل منها لمعرفة العالقة بين كل هذه االلفاظ، و العرض 
 له  مرادفه وردت التي وااللفاظ النسل تعريف

ْلُق    النسل في اللغة : ل ِت الناقة بولد كثير تنسل بالضم. والنَّْسُل الخ  لوا، أي ولد  بعُضهم من بعٍض. ون س  لُد والذُّرِّّية وتناس  ل ُد والجمع  الن ْسُل: الو  والو 
ْمُع أ   ل  بعُضهم بعضا  ،و اْلج  ُلوا أْنس  ل  وت ناس  ل  ي ْنُسل ن ْسال  وأ ْنس  ل   أْنساٌل وكِذلك النَِّسيل ُة وقد ن س  ل  ي ْنُسُل ن ْسال  وأ ْنس  ق ْد ن س  ذ ِلك  النَِّسيلة. و  ك  ال، و  ْنس 

ُلوا أ ي ُولد ب ْعُضُهْم ِمْن ب   ُثر  أ والدهم. وت ن اس  ٍن ِإذا ك  ل  ب ُنو ُفال  ا. وت ن اس  ل  بعُضهم ب ْعض  ُلوا: أ ْنس              .(5)ْعضٍ وت ن اس 

ْيٍء ع نْ   :  النسل اصطالحا ، و ُهو  ِفي اأْلْصل ِعب ار ٌة ع ْن ُخُروِج ش  ْيُء  و ال  ي ْخُرُج اْلم ْعن ى ااِلْصِطال ِحيُّ ع ِن اْلم ْعن ى اللُّغ ِويِّ ل الشَّ ْيٍء ُمْطل ق ا، ن س   ش 
ل ِد س   ل ى اْلو  اُء ُيْطِلُقون  النَّْسل ع  ق ط . و اْلُفق ه  س  ل ع ْن غ ْيِرِه و  ل د   ُنُسوال  اْنف ص  ُلوا: و  ت ن اس  ْمل، و  ل ى اْلح  ذ ِلك  ع  ُيْطِلُقون ُه ك  ي و اٍن، و  اٍن أ ْو ح  و اٌء أ ك ان  ِمْن ِإْنس 
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ل د وجمعها أنسال ل ِد أ نَّ النَّْسل أ ع مُّ ِمن  اْلو  ل ُة ب ْين  النَّْسل و اْلو  ا، و الصِّ رض بواسطة التناسل  ويراد به حفظ النوع اإلنساني على األ،    ب ْعُضُهْم ب ْعض 
 (6).عليهاومن  األرض ويرث العالم بفناء هللا  يأذن حتى األرض على اإلنسانية المسيرة استمرار فأن اإلسالم يسعى إلى 

 لحفظ النسل  مرادفه وردت التي االلفاظاالمر الثاني_ 
ُب: الق ر اب ُة، حيث إن النسب عند جمهور أهل الل  اللغة:النسب في   مِّ والنَّس  رَّك ة  و اِحد األ نساب النُّْسب ة، بالكْسِر والضَّ ُب، ُمح  غة هو القرابة،  النَّس 

 .(7)أي قرابة الدم والُقْرب ى في الرحم،  
م ا يعده اإْلِ   :النسب في االصطالح اِصل ِباْلك ْسِب و  ْيِن من الشرافة والدناءة ويقابله اْلحسب اْلح  م ا يصل من اأْل ب و  ب محركة اْلق ر اب ة و  ان من الّنس  ْنس 

 .(8)القرابة، فيقال: بينهما نسب: أي قرابة، سواء جار بينهما التناكح، أم ال،  المفاخر
س   :العرض في اللغة ِقيل  م ا ُيْمدح ِبِه وُيذ مُّ  ُبه،وِعْرُض الرجِل ح  ُة، و  ِليق ته اْلم ْحُمود  ِقيل  خ  ِقيل  نْفسه، و   .(9)و 
وال يخفى عنا   .(10)   أعراضوقد يفسر بالحسب، والعرض النفس العرض: البدن وجمعها    اإلنسان،موضع المدح والذم من    :العرض اصطالحا

ذا خرج من اأيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان  -صّلى هللا عليه وسلم  -))قول النبي  قال:حديث رسول هللا عن ابي ضمضم حيث 
. قد يستغرب البعض كيف يتصدق بعرضه لكن قد بين المقصود في كثير من (  11  )بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس((

))قال: اللهّم إني قد وهبت نفسي وعرضي لك؛ فال يشتم من شتمه، وال يظلم من ظلمه، وال يضرب قال:أخرى انه    رواية   ورد في الشروح فقد  
اللغوي واالصطالحي "  (12) من ضربه((   قمنا بتعريف  الشريعة و .وبعد ان  الذي هو موضوع بحثنا وااللفاظ األخرى لمقاصد   " النسل  حفظ 

 والعرض ان:  والنسب  النسل لفظة حفظ بين لنا ان الفرق  لها. تبينالمستخدمة كرديف 
 ( 13) معناه التناسل والتوالد إلعمار الكون، ودوام النوع اإلنساني حفظ النسل:

معناه القيام بالتناسل المشروع عن طريق العالقة الزوجية الشرعية، وليس التناسل الفوضوي كما هو عند الحيوانات، أو في بعض   حفظ النسب:
ن أبوه ومن  المجتمعات اإلباحية المادية التي ال تعلم منها ال أصول وال فروع وال آباء وال أبناء إذ يعيش الفرد أحيان ا كل حياته دون أن يعلم م

 .(14)أمه

في اللغة يدل على معاني كثيرة مثل صيانة الكرامة والعفة والشرف ورائحة العرق. واما الفرق بالمعنى العرفي بين الفقهاء فمنهم   :  حفظ العرض
 (15) من جعله مقصد بحد ذاته منفصل عن حفظ النسل 

 النسل ودورها حلفظ الشريعة املبحث الثاني: مقاصد
 مقاصد الشريعة يف حفظ النسل من جانب الوجوداملطلب األول: دور 

  المخلوق   هذا   تقي  التي   التشريعات  وضع   إلى  يسارع  بل   نوع،  أي   من  اإلنسان  حياة   في  تقع  مشكلة  ألي  الناجعة  الحلول   بوضع  اإلسالم  يكتف  ال
 أصال، فالمقاصد الشريعية تلعب دور مهم من جانب الوجود والعدم  فيها الوقوع من المكرم
 من جهة الوجود أي ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. األول:

 من جانب العدم: أي ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع فيها.  والثاني:
، أ ْخب  الترغيب في تكثير النسل:   ث ن ا ي ِزيُد ْبُن ه اُرون  دَّ ُد ْبُن ِإْبر اِهيم ، ح  ث ن ا أ ْحم  دَّ ن ا ُمْست ِلُم ْبُن واألدلة التي حثت على تكثير النسل كثيرة منها : ح  ر 

اِوي ة  ْبِن قُ  ، ع ْن ُمع  ، ع ْن م ْنُصوٍر ي ْعِني اْبن  ز اذ ان  ِعيٍد اْبن  ُأْخِت م ْنُصوِر ْبِن ز اذ ان  لَّى هللُا  س  اء  ر ُجٌل ِإل ى النَِّبيِّ ص  : ج  اٍر، ق ال  رَّة ، ع ْن م ْعِقِل ْبِن ي س 
ا، ))   وَُّجه  ا ال  ت ِلُد، أ ف أ ت ز  م اٍل، و ِإنَّه  ٍب و ج  س  ْبُت اْمر أ ة  ذ ات  ح  : ِإنِّي أ ص  لَّم ، ف ق ال  س  ل ْيِه و  « ُثمَّ أ ت اُه الثَّاِني ة  ف ن ه  ع  : »ال  :  ق ال  اُه، ُثمَّ أ ت اُه الثَّاِلث ة ، ف ق ال 

ُلود  ف ِإنِّي ُمك اِثٌر ِبُكُم اأْلُم م «(( ُدود  اْلو  وَُّجوا اْلو   (  16)»ت ز 
: وكما حث اإلسالم على التكاثر فقد شرع التكاثر بتشريع الزواج والترغيب فيه واعتبره الطريق الفطري النظيف  تشريع النكاح والترغيب فيه

قي فيه الرجل بالمرأة ال بدوافع غريزية محضة ولكن باإلضافة إلى تلك الدوافع، يلتقيان من أجل تحقيق هدف سام نبيل هو حفظ النوع الذي يلت
 ىكمك  لك اك يق  ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱاإلنسان يابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر العالم ،

"ووجه االستدالل باآلية أنها صيغة أمر تقتضي الطلب،   3النساء:    َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل  ىل مل يك
:(  17)درجاته الندب فثبت الترغيب."    وأقل  ْلق م ة ، ق ال  ْمز ة ، ع ِن األ ْعم ِش، ع ْن ِإْبر اِهيم ، ع ْن ع  اُن، ع ْن أ ِبي ح  ث ن ا ع ْبد  دَّ   وأيضا ما جاء في حديث : ح 

: »م ِن اْست ط اع  الب اء ة  ف    ب ْين ا أ ن ا أ ْمِشي، م ع  ع ْبِد ّللاَِّ  لَّم ، ف ق ال  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  : ُكنَّا م ع  النَِّبيِّ ص  ِر،  ر ِضي  ّللاَُّ ع ْنُه، ف ق ال  وَّْج، ف ِإنَُّه أ غ ضُّ ِلْلب ص  ْلي ت ز 
ْوِم، ف ِإنَُّه ل هُ  ل ْيِه ِبالصَّ م ْن ل ْم ي ْست ِطْع ف ع  ُن ِلْلف ْرِج، و  اٌء«  و أ ْحص  "وفي هذا الحديث األمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا    .(  18  )  ِوج 
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وفي بيان فوائد النكاح: " الفائدة األولى وهو األصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن ال يخلو العالم عن جنس  ( 19) مجمع عليه."  
 .(20) اإلنس" 

ا  التحذير من التبتل والرغبة عن النكاح: ن ا اْبُن ِشه  ْعٍد، أ ْخب ر  ث ن ا ِإْبر اِهيُم ْبُن س  دَّ ، ح  ُد ْبُن ُيوُنس  ث ن ا أ ْحم  دَّ يِِّب، ي ُقوُل: ح  ِعيد  ْبن  الُمس  ِمع  س  ٍب، س 
ل ى ُعْثم ان  ْبِن م ظْ  لَّم  ع  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوُل ّللاَِّ ص  دَّ ر  قَّاٍص، ي ُقوُل: »ر  ْعد  ْبن  أ ِبي و  ِمْعُت س  ْين ا«س  ل ْو أ ِذن  ل ُه ال ْخت ص  ، و   . (21)ُعوٍن التَّب تُّل 

منعهم من االختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار،وإال لو أذن في ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل،  قال الحافظ: "والحكمة في  
 .(22)فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خالف المقصود من البعثة المحمدية." 

الحوامل:   األوالد وإجهاض  قتل    َّ نث مث زث  رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب  زب رب ٹٱٹٱُّٱتحريم 
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱوأيضا  ٣١اإلسراء:  

الممتحنة:   َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه
ويعم قتل ه وهو جنين كما يفعله   وال يْقُتْلن أ واْلدهن هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أوالدهم خشية اإلمالق،  أي.    12

هذا فمن الحفاظ على النسل حرم اإلسالم اإلجهاض   .(  23)بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئال تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه"
 واألدوية القاتلة للخصوبة ونحو ذلك . 

إثباته على خالف   النسب أو  الشديد على نفي  التبني والوعيد  لقالواقعتحريم  انتماء    د:  التبني تحريما قاطعا ، وأوجب  حرم اإلسالم عادة 
 مت  زت رت يب  ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ ٹٱٹٱُّٱوأقوم،  األدعياء إلى نسبهم الحقيقي ألن ذلك أقسط عند هللا

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف  يثىث نث مث زث  رثيت ىت نت

 جتهب مب خب حب  جب  هئ مئ خئ  حئ جئ ييىي ني مي  زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن  رن مم
 مت  زت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ  ىئ نئ  مئ ٹٱٹٱُّٱ  5  –   4األحزاب:    َّ مث   هت مت خت حت

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يقىق يف ىف  يثىث نث مث زث  رثيت ىت نت

 جتهب مب خب حب  جب  هئ مئ خئ  حئ جئ ييىي ني مي  زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن  رن مم
ِلي ع ن أبي ذ ر: أ نه سمع،  ٥ – ٤األحزاب:  َّ مث  هت مت خت  حت سلم ي ُقول:  وع ن أبي اأْلسود الدؤ  ل ْيِه و  ر ُسول هللا صلى هللا ع 

ل ْيس  منا، وليتبوأ م ْقع ده من النَّار(()) ل ْيس  من رجل اّدعى لغير أ ِبيه و ُهو  ُيعلمُه ِإالَّ  من اّدعى م ا ل ْيس  ل ُه ف   .  (24  )كفر، و 
  23النور:    َّ  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱتحريم القذف :  

طابق "في اآلية بيان كون القذف من الكبائر بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد، وبذلك ي
. فالقذف فيه جناية  (25)الحديث اآلية المذكورة، وقد انعقد اإلجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء"  

ع  الرجل والمرأة المتهمين، وعلى أسرتهما وأقاربهما، وعلى المجتمع بأسره، وفيه طعن في نسب الولد الذي اتهمت أمه بالزنا، لذا جاء الشر   على
 مجتمع.بتحريمه وإيجاب الحد فيه صيانة   لشرف الفرد وال

 العدم جانب من النسل حفظ يف الشريعة مقاصد دور:  املطلب الثاني
 واألعراض   النسلفقد فرضت الشريعة عقوبات للحفاظ على  

دِّ الزِّن ا،النَّْسل   ْرِع ح  اِعي ٌة إل ى التَّن اُصِر و التَّع اُضِد و التَّ   :ف ُهو  م ْحُفوٌظ ِبش  ل ْيِه، ف ِإنَّ اأْل ْسب اب  د  اِب اْلُعُقوب ِة ع  اُوِن الَِّذي ال  ي ت أ تَّ ِبت ْحِريِم الزِّن ى و ِإيج  ى  ع 
اِب اْلُمْفِضي ِإل ى ِط اأْل ْنس  اِع ُيْفِضي ِإل ى اْخِتال  ل ى اأْل ْبض  م ة  ع  ة  أِل نَّ اْلُمز اح  ْيُش إالَّ ِبِه ع اد  دِ  اْلع  ِد ِمن  اأْل ْوال   .(26)اْنِقط اِع التَّع هُّ

اِب، فاوجبت الشريعة الحد في هذه الجريمة    :تشريع حد الزنا دِّ الزِّن ا إْذ ِبِه ِحْفُظ النَّْسِل و اأْل ْنس  اُب ح   من خن حن جن ٹٱٹٱُّٱ(27)و ِإيج 
 2النور:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن

 رنمم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱالحد في جريمة القذف حفاظًا على أالعراض واالنساب :
هذه اآلية الكريمة تدل    40النور:    َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
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العلماء" فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجال  فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، وليس فيه نزاع بين 
الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا   بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد  .ومن  (28)

.وإكماال   لهذه األحكام وضع الشارع الحكيم ما يراعي المصالح الحاجية والتحسينية لحفظ   (29)  ثمانون جلدة، والمحصن هنا هو الحر العفيف
ا لعقوبة الزنا، والقذف، ألن الحد عقوبة كاملة، فيشترط كون الجريمة كاملة،النسل وال وندب الشرع إلى الستر في ذلك،   عرض، فوضع شروط  

ُؤوا اْلُحُدود  م ا اْست ط ْعُتْم , ف   لَّم : )) اْدر  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوُل هللِا ص  ْدتُ وأمر بدرء الحدود بالشبهات. ق ال  ر  ِبيل ُه ,  ِإْن و ج  لُّوا س  ا ف خ  ْم ِلْلُمْسِلِمين  م ْخر ج 
ْيٌر ِمْن أ ْن ُيْخِطئ  ِفي اْلُعُقوب ِة ((   ْفِو خ  م ام  أ ْن ُيْخِطئ  ِفي اْلع   .(30)ف ِإنَّ اإْلِ

لَّ  تشريع حد القذف: س  ل ْيِه و  لَّى ّللاَُّ ع  ُسوُل ّللاَِّ ص  : ق ال  ر  اِمِت، ق ال  ة  ْبِن الصَّ ، اْلِبْكُر عن ُعب اد  ِبيال  ل  ّللاَُّ ل ُهنَّ س  ع  م  ))ُخُذوا ع نِّي، ُخُذوا ع نِّي، ق ْد ج 
ْلُد ِمئ ٍة و الرَّْجُم((  ن ٍة، و الثَّيُِّب ِبالثَّيِِّب ج  ت ْغِريُب س  ْلُد ِمئ ٍة و   .(31)ِباْلِبْكِر ج 

وقد شرعه هللا ألسباب عديدة تتعلق بحفظ النسل والنسب والعرض، منها أال يلحق الزوج العار بزنا زوجته، ويفسد فراشه، وال    :اللعانتشريع  
لحد القذف    للمشكلة، وكونها غير مقرة بجريمتها. فجاء اللعان حال    البينة،يلحقه ولد غيره، وبسبب كونه غير قادر على إقامة   وإزالة للحرج ودرءا  

واللعان شرع في حالة رؤية الرجل زوجته متلبسة بالزنا دون وجود شهود يدعمون قوله. يستدل على تشريع اللعان بقوله   د الزنا عنهاعنه وح
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱتعالى: 
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 10 -  6النور:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل

،يلف ق    تشريع عقوبات اللواط والشذوذ الجنسي:  دِّ ل ْيِه ِفي اْلح  م ا ُهو  م ِقيٌس ع  ِة، ك  اد  ه  اِب الشَّ ل ْيِه ِفي ِنص  ق    : ُهو  م ِقيٌس ع  اِخٌل ِفي  يلو  : ب ْل ُهو  د 
ٍم، و ه ذ ا ال  ت   رَّ ْطٌء ِفي ف ْرٍج ُمح  مَّى الزِّن ا، أِل نَُّه و  ْرع ا. ومن العلماء من يقول: حده كحد ُمس  مَّى الزِّن ا ش  اِخٌل ِفي ُمس  ِء: ُهو  د  ْعِرُفُه اْلع ر ُب، ف ق ال  ه ؤال 

 . (32)محصنين أو غير محصنين سواء كانا  والصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أن يقتل االثنان األعلى واألسفل،  الزنا، وقد قيل: دون ذلك،
ْدُتُموُه ي ْعم ُل ع م ل  ق ْوِم ُلوٍط، ف اقْ وجاء في  لَّم : ))م ْن و ج  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ، و اْلم ْفُعول  ِبِه((الحديث الشريف ق ال  ر ُسوُل ّللاَِّ ص   . (33 ) ُتُلوا اْلف اِعل 

ذر من فساد األخالق ووضع عقوبات تعزيرية وكما شرع اإلسالم األخالق الحسنة وحث عليها فقد ح: تشريع عقوبات تعزيرية لفساد األخالق
شارع  لفساد األخالق، ومع أننا ال نجد نصا في الكتاب والسنة يحدد عقوبات النظر المحرم والكالم المحرم والخلوة غير الشرعية ونحو ، لكن ال

 زمان والحال . جعل لها عقوبات تعزيرية، هذه العقوبات تركت للوالي أو الحاكم المسلم يحددها حسب المكان وال
لقد حفظ اإلسالم حق اإلنسان قبل أن يولد، وحافظ على الجنين وهو في بطن أمه، وجعل له حقوقا  :  تشريع عقوبة لقتل األجنة واإلجهاض

ب من أهمها الحفاظ على حياته ، والتحذير من التفريط فيها أو إتالفها دون وجه حق، وكما حرم الشرع قتل هذا الجنين باإلجهاض ونحوه، أوج
دَّ  .  الضمان على من قتل جنينا  في بطن أمه  ْير ة  ر ِضي  ّللاَُّ ع ْنُه أ نَّ اح  ل م ة ، ع ْن أ ِبي ُهر  اٍب، ع ْن أ ِبي س  ْمر أ ت ْيِن  ث ن ا ُقت ْيب ُة، ع ْن م اِلٍك، ع ِن اْبِن ِشه 

ل ْيِه ِبُغرَّ  لَّى هللُا ع  ى ِفيِه النَِّبيُّ ص  ا، ف ق ض  ِنين ه  ْت ج  ٍر، ف ط ر ح  ج  اُهم ا اأْلُْخر ى ِبح  ٍة ر م ْت ِإْحد  ِليد   .(34)ٍة ع ْبٍد، أ ْو و 
 املبحث الثالث: مسائل عصرية مستجدة ختالف مقاصد الشريعة يف حفظ النسل

فكرة تحديد النسل أو منع الحمل قد ساورت اإلنسان منذ الِقدم  وُبحث عن السبل المختلفة    لنايظهر    بدء الدعوة إلى تحديد النسل وتطورهاان  
 تحت   ُيتخذ  وما  االسالمية،  البالد  في  النسل  تحديد  ، وإنما يسمى بالعزل  طريقه الفكرة منذ صدر اإلسالم عن  هذلتحققها، فقد عرفوا المسلمون  

رب   شريعة  من  قوتها  استمدت  قوي   كيان  ذات  ألمة  تدريجي  اندثار   أو  انتحار  ما هو إال  المسلميننفوس    على  وقعه  لتخفيف  عدة  مسميات
 األمور  في  وبخاصة  بالنسل  فهناك مسائل متعلقة  تكثيره،  على  وسلم، فوجب علينا الحث  عليه   هللا   صلى   محمد  الرسول   بها  جاء  التي   العالمين

التكنولوجيا  أسفرت  التي  المستجدة،  والوقائع  المستحدثة لذا   كل  في  يفاجئنا  الذي  الدائم  والتطور   الحديثة،  عنها    التلقيح   عن  سمعنا  لحظة، 
  والتجارب   األعضاء  زراعة  في  األجنة  من  واالستفادة  التناسلية،  األعضاء  واالستنساخ، وزراعة  األجنة،  وتجميد  األرحام،  وتأجير  الصناعي،

 وأمورها. الحياة، مشكالت لجميع  الكافية الحلول  إعطاء على الكريمة الشريعة هذه ناعودت المستجدة، فقد المسائل من العلمية وغيرها
 لمنع  عمل   أو   بل فعل   نقصد االجهاض،  ال  كما  بصورة دائميه،  منع النسل  به  نعني  الالشرع منها:    والتنظيم للنسل وموقف  أوال_ التحديد

  االمتناع   طريق  عن   أو  العزل   طريق  عن   أو  منع الحمل  كيماوي مثل حبوب  طريق  عن  أو  آلي  طريق  عن  كان  سواء    معينة  زمنية  لفترة  الحمل
 ويشمل   الرحم   عنق  إلى  النطف  وصول   دون   تحول   التي  الحمل  منع  تكون وسائل  (35)النسل.    تقليل  الزمن، بهدف  من  لمدة  الزوجة   مجامعة  عن

ذلك    في  األساسية  والقاعدة  االستنباط واالجتهاد،  هومن قبيل  األغلب  ، في  وتنظيمه  النسل  تحديد  موضوع  في  الشرعي   الحكم  وغيره ، وإن  العزل
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  الزمان  تختلف باختالف  األحكام  من  وكثير  المسلمين،  عن  الحرج  تمنع  فاألحكام  األسرة والمجتمع،  عن  الضرر  ورفع  المصلحة،  مراعاة  هي
  قواعد   ولخالف  والضرر،  المشقة،  ذلك  من لزم  عليه  كان  ماعلى    الحكم  بقي  لو  بحيث  ضرورة ،  لحدوث  أو  عرفهم،  لتغيير  أو  وذلك لفساد اهله

 (36)والفساد.   والحرج  ورفع الضرر التخفيف  على المبنية الشريعة
 العمليات  بعض  بإجراء  وذلك   النسل،   في   نهائيا وتقطع األمل  اإلنجاب  تمنع  معالجة  أحدهما  أو  الزوجين   معالجة  : هواإلعقام وحكمه  ثانيا_

  يحتاج   ال  فاإلعقام  الشهوة  قطع  من  وهو ليس كاالختصاء  حرام  حكمه: فاإلعقام  (37)   ربطها.   أو  تحطيمها  أو  المنوية  األوعية  الجراحية، فتقطع
 منعهم من   الجنسية. والحكمة في  القدرة  على  يؤثر  ال  اإلعقام  أن  كما  الخصاء  في  يحدث  كما  التناسلي  من الجهاز  غدة  أية  استئصال  إلى

  وتحقيق   الشهوة  إلشباع  وسيلة  وتحويلها  الزواج،  لغاية  إفساد   فهذا  الجنسية  القدرة  على  يؤثر  ال  اإلعقام  بأن  النسل، القول  تكثير  إرادة  االختصاء
 (38) واهانة للمرأة.  الحيوان،  مستوى  من بكثير أدنى  مستوى  إلى العاقل  اإلنسان بطبيعة فحسب، وهذا نزول  الحسية  اللذة في الرغبة

  ويسمى  الوسائل.  من  وسيلة  بأي  وبال ضرورة،  عمدا    الطبيعي  موعده  غير  في  الرحم  من  الحمل  إخراج  هو:  اإلجهاض االختياري وحكمهثالثا_  
 للمسوغات  الرحم  في النطفة وعلوق  التلقيح بدء منذ اإلجهاض الراجح تحريم (39) .الجنائي أو االجتماعي اإلجهاض أيضا
   :التالية

   وحمايته. النسل  على بالمحافظة  تأمر ومقاصدها التي الشريعة لروح موافق الرأي هذا _
 الغرة. دية وأوجبت الجنين  على االعتداء حرمت التي  الصحيحة األحاديث_ 
 العزل.  من كراهة أشد فاإلجهاض الخفي،  بالوأد  العزل على  حكم  قد اإلسالم  كان إن _
 .اإلسالمية الشريعة في  منفي - معلوم -او النفسي والضرر  الجانب البدنيبالمرأة سواء من  الضرر ُيْلِحق اإلجهاض _
 قد يجعلها متماسكة ومستقرة.  األوالد فوجود األسرة، يدمر اإلجهاض _
 الزنا هو الحمل.  على  اإلقدام  الفتاة في يردع الذي  الشيء إذ  عليه، او التحريض المجتمع في الزنا  شيوع إلى اإلجهاض قد يؤدي _

 وإضعاف لها.  اإلسالمية األمة على  اعتداء اإلجهاض_ 
 .والمرأة   الرجل  بين  -الجماع  -الجنسي الطبيعي  االتصال  بغير  واإلنجاب  فيها التلقيح  يتم  صورة  أو  طريقة  كل  : هوالصناعي  رابعا_ التلقيح

  إلى   المعاصرين  العلماء  ذهب جمهور  .قائمة  ظل زوجية  وفي  زوجها،  حياة  أثناء  الزوجة   رحم  داخل   الرجل،  بمنويات  عن طريق اإلخصاب
  للضرورة  العملية  فأباحت  األردن  في  العام  اإلفتاء  دار  الصورة فقط. فهناك صور عدة تخالف مقاصد شريعتنا. وأخذت  بهذه  العملية  إجراء  إباحة

  عدول،  ثقات  أيدي أطباء  على  العملية  تتم  وأن  بالعملية،  يقوم  من  على  شديدة  رقابة  وجود  واشترطت  األنساب،  تضمن سالمة  وقواعد  وبشروط
  ( 40)  الشريعة. مقاصد مع األمر يتنافى كي ال

 يكونا   ما  وغالبا    وبويضة امرأة،  رجل  نطفة  من   مكونة  لقيحة  لحمل  أخرى   امرأة   رحم   استخدام   هو  المستأجر(:  الرحم)األرحام    تأجير  خامسا_
  ( 41) .(البديلة يسمى )األم شرعيا  لهما، ولدا   المولود، فيصبح رعاية  الزوجان يتولى ذلك وبعد وتضعه الجنين وتحمل زوجين
 الذي يوجب  األمر  األنساب،  فتداخل  شرعية بينهم  رابطة   وال  البعض،   بعضهم  عن   أجانب  غرباء  العملية   أطراف  أن   نالحظ:  الشرعي  الحكم

 الصورة. بتحريم هذه
 الموضوع  تم بنجاح فقد  وخاصة سنوات األتية، عشر خالل وذلك البشري  االستنساخ نجاح بإمكانية العلماء بعض يعتقد: سادسا_ االستنساخ

 باب  من  والمسألة  ونجاحها،  العلمية  صحة النظرية  فرض  على  مبني  الحكم  في  فالبحث  (42)لإلنسان.    الثديية  الحيوانات  أقرب  وهي  القردة،  على
 علماء  ذهب جمهور  لذا(43).االفتراضي  الففه  عنه  أثر  الذي  -   رحمه هللا  -النعمان  حنيفة  أبو  األعظم  اإلمامقال    كما  نزوله،  قبل  للبالء  االستعداد

  الكلية  للقواعد   مخالفة  فاالستنساخ  (44)  .  اإلسالمي  الفقهي  وهذا ما ذكره المجمع  وتفصيال  جملة    البشري   االستنساخ  تحريم  إلى   اإلسالمية  األمة
  أن  ُيْؤم ن  السريع، وال  للهالك  وربما  السريعة،  للعدوى   المستنسخ  القطيع  التنوع، ويعرض  هللا، وينافي  لخلق  تغيير  الشريعة فيعتبرالخمس لمقاصد  

اإلنسان إلى امتهان كرامته،   والنسل، يعرض  الحرث  واهالك  التدمير  وغيرها، في  النووية  القوة  استخدمت  كما  الشر،  في  االستنساخ  ُيستخدم
 (45) فتحريم االستنساخ استنادا  إلى قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".

 االنتفاع باألجنة في زراعة األعضاء والتجارب العلمية وهي بيان حقيقة التصرف باألجنة، مما يسبب لها الضرر فی هالكها كليا  أو سابعا_
ف األصلي منها إنقاذ الجنين أو معالجته؛ وذلك بأخذ بعض أجزائها لزراعتها في جسد إنسان مريض، أو بإجراء جزئيا، دون أن يكون الهد

  التجارب العلمية عليه مما يقتضي تفتيته، أو تغيير أوضاع الخلقة األصلية التي خلق عليها وما شابه ذلك.حكم إجراء التجارب على األجنة
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ة يكون الجواز اذا كانت المصالح التي يراد تحصيلها ال تقل عن مرتبة الحاجيات، وال تتدانى إلى مرتبة المجمدة البييضات المخصبة الفائض
التحسينات أو مرتبة التزين والفضول. من أجل تلك المصالح التي يمكن تحصيلها رجحت الجواز ألنها ما جاءت شريعتنا إال لجلب مصالح  

 (46) العباد في العاجل واآلجل.
قد تكون أحد األسباب هي عدم الخصوبة واإلنجاب: أي عدم القدرة على الحمل لمدة سنة على األقل مع  اعة األعضاء التناسلية:  _ زر ثامنا

من حاالت    30في حوالي  %   االتصال المنتظم بين الرجل وزوجته. وسبب عدم اإلنجاب يشترك فيه الرجل والمرأة، حيث إن الرجل يستقل
فان موضوع زرع األعضاء التناسلية لم يدخل بعد إلى حيز التنفيذ ومجال الممارسات    (  47) .  40عدم اإلنجاب، والمرأة تستقل في حوالي  % 

ان الحكم الشرعي موجودا  الطبية، وهو إلى اآلن ما زال في مجال التجارب أو الخيال العلمي، فهو من الففه االفتراضي، وإذا ما وقعت المسألة ك
في   لمعالجة المسألة. فقالوا بالتحريم والمنع الن موضوع زرع األعضاء التناسلية ال يحل مشكلة عقم وإنما يسبب المشاكل للمجتمعات. والناس

نظيف للشرب، وعدم وجود  العالم اإلسالمي لم يحصلوا بعد على الرعاية الصحية األولية، ويقعون فريسة األمراض الناتجة عن عدم وجود ماء  
ل  نظام للمجاري، وعدم تطعيم األطفال و...امور كثيرة بدال  من االهتمام بمشاكل أفراد يبحثون عن وسيلة غريبة شاذة لقضاء وطٍر أو للحصو 

 ( 48)على ذرية بطرق يأبى أكثرها الشارع الحنيف كما تأباها الفطر السليمة.
 اخلامتة

النكاح ومقاصده الحسنة: ، ودوام النوع اإلنساني، إلى أن تتكامل العدة ب  الناس  مصالحهي  حفظ النسل  ي  مقاصد الشريعة ودورها ف من  ف   
علم  التي قدر هللا تعالى بروزها إلى هذا العالم، وهذه مصلحة عظيمة دالة على فضيلة النكاح، والشرائع جاءت لتحصيل المصالح، وذ ِلك  لما  

ات إِ  اج  ان ُه م ِسيس اْلح  ْثر ة النَّْسل والتعاضد والتناصر، ومنهم من يُ ُسْبح  ك  ة و الرَّْحم ة و  دَّ ة لت ْحِصيل مقاصدها من اْلم و  ْدرج ل ى المناكحات شرع اأْل ْنِكح 
: ِإق ام ُة أ ْص  ث ِة معاٍن، و ِهي  اِصُلُه ِفي ث ال  ْرِعيَِّة التَّن اُسِل،  األعراض في النسل، واهميته من حيث انه جزء من حفظ النفس فِحْفُظ النَّْفِس ح  ِلِه ِبش 

ِم ِإل ى اْلُوُجودِ  د  ِحْفُظ ب ق اِئِه ب ْعد  ُخُروِجِه ِمن  اْلع   .(49) و 
 دور المقاصد الشرعية لحفظ النسل يتضح االتي:  تحقيق أجل من :النتائج

 محضة.  غريزية بدوافع ال بالمرأة  الرجل فيه يلتقي الذي النظيف الفطري  الطريق واعتبره  فيه ورغب الزواج اإلسالم شرع . 1
  عن  االستغناء  لألوالد  يتحقق  حتى  عليهم؛  واألنفاق  أوالدهما  برعاية  األبوين  ألزام   األلفة االسرية، فقد   روابط  وتعميق  النشء  بتربية  العناية . 2

 . األبوين نفقة
 القذف.   حرم كما الزنا  هللا حرم  لذا و  األعراض، على االعتداء تحريم . 3
  الصناعي  والتلقيح  االستنساخ،:  مثال    واحد مستقل  كتاب  تجمعها في  إلى   تفتقر  النسل،   تخص   التي  المستجدة  القضايا  من  العديد  هنالك . 4

 . ذلك وغير
 املراجع واملصادر

 القرآن الكريم
 عمان. م/دار النفائس / 2000-ه1421أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة /ياسين، محمد نعيم/ الطبعة الثالثة/    . 1
 هـ .  1424هـ(/ الناشر دار السالم القاهرة/الطبعة: السادسة،  1409األساس في التفسير/ سعيد حّوى )المتوفى  . 2
 .  10/1984/ 28أطفال األنابيب بين العلم والشريعة/زياد أحمد سالمة/.نقال عن جريدة الرأي،  . 3
 ة مجمع الفقه اإلسالمي/ الجزء الثالث/العدد السادس . إمكانية نقل األعضاء التناسلية في المرأة" د. طلعت أحمد القصبي/مجل . 4
االنتصارات اإلسالمية في كشف شبه النصرانية/سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى:   . 5

 الرياض/الطبعة: األولى.  –هـ(/المحقق: سالم بن محمد القرني/الناشر: مكتبة العبيكان 716
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج/محمد بن علي بن آدم بن موسى الولوي/الناشر دار ابن الجوزي/الطبعة:  . 6

 .هـ1436 -  1426األولى/
الزركشي)المتوفى:   . 7 بهادر  بن  هللا  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  هللا  عبد  الفقه/ابو  أصول  في  المحيط   هـ(/الناشر 794البحر 

 م. 1994 -هـ 1414الطبعة:األولى،/دارالكتبي
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بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين األصفهاني  . 8
 م. 1986هـ / 1406هـ(/المحقق محمد مظهر بقا/الناشر دار المدني/السعودية/الطبعة:األولى، 749)المتوفى: 

 الناشر: دار الهداية.   من جواهر القاموس/ محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي/تاج العروس   . 9
ّداد )  .10 ّمد الح  هـ (/الناشر   1374تخريج أحاديث إحياء علوم الدين/ الِعراقي وابن السبكى ،والزبيدي، اسِتخر اج: أبي عبد ّللاَّ م حُمود ِبن ُمح 

 م.  1987 -هـ   1408الرياض/الطبعة األولى،  – العاصمة للنشر دار 
هـ(/ المحقق سامي بن محمد 774تفسير القرآن العظيم/ ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:   .11

 . 1999 - هـ  1420سالمة/الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع/الطبعة الثانية 
مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/ الدورة الخامسة/ العدد الخامس/ الجزء األول/ الطبعة 199حديده/إبراهيم فاضل الدبو/ ص / تنظيم النسل وت .12

 م 1988
 الرياض.  - ه/ مكتبة الحرمين1414تنظيم النسل وموقف الشريعة منه/ عبد هللا بن عبد المحسن الطريقي/ الطبعة الثالثة/ .13
بيروت/   –ري الهروي، أبو منصور/المحقق محمد عوض مرعب/ الناشر دار إحياء التراث العربي  تهذيب اللغة/محمد بن أحمد بن األزه .14

 م. 2001الطبعة األولى 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل أبو   .15

 هـ. 1422هير بن ناصر الناصر/الناشر: دار طوق النجاة /الطبعة األولىعبدهللا البخاري الجعفي/المحقق: محمد ز 
ِميدي أبو عبد هللا بن أبي   .16 الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم/محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي الح 

 م. 2002 -هـ 1423لبنان/ بيروت/الطبعة: الثانية،   -علي حسين البواب/الناشر: دار ابن حزم  نصر/المحقق:د.
حقيقة االستنساخ وحكمه الشرعي دراسة فقهية مؤصلة/د. عبد العزيز بن محمد بن عثمان الربيش /بحث ضمن مجلة الشريعة والدراسات  .17

 م. 2002- ه1423ربيع األول(/ اإلسالمية/ السنة السابعة عشرة/ العدد التاسع واألربعون/
دراسات/   - ومحمد عثمان شبير وعبد الناصر أبو البصل وآخرون.  – دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة/ عارف، عارف محمد   .18

 م) /دار النفائس/عمان. 2001- ه1421الطبعة األولى(/
 رجب بيوض التميمي/ تعقيب على الحلقة التلفزيونية حول اإلجهاض  .19
 د. محمد علي البار/ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/ الجزء الثالث/العدد السادس.  –اسلية واألعضاء التناسلية زرع الغدد التن .20
)المتوفى:   .21 يزيد  أبيه  اسم  وماجة  القزويني،  يزيد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  ماجة  ماجه/ابن  ابن  عبد  273سنن  فؤاد  محمد  تحقيق:  هـ(/ 

  .الباقي/الناشر: دار إحياء الكتب
ِجْستاني )المتوفى:    سنن ابي .22  َ هـ(/المحقق: 275داود/ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

   4بيروت/عدد األجزاء:  – محمد محيي الدين عبد الحميد/الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
هـ(/المحقق محمد عبد  458اني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  السنن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراس .23

 م .  2003 -هـ   1424لبنات/ الطبعة: الثالثة،   –القادر عطا/ الناشر دار الكتب العلمية، بيروت 
ْوز ني، أبو عبد هللا )المتوفى:   .24 التراث العرب486شرح المعلقات السبع /حسين بن أحمد بن حسين الزَّ ي/الطبعة: هـ(/الناشر دار احياء 

 م.  2002 -هـ  1423األولى 
)المتوفى:   .25 الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  العربية/أبو  وصحاح  اللغة  تاج  الغفور 393الصحاح  عبد  أحمد  هـ(/تحقيق 

 م .  1987 - هـ  1407عطار/الناشر دار العلم للماليين بيروت/الطبعة الرابعة 
 هـ(/الناشر مكتبة دار البيان.751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: الطرق الحكمية/ محمد بن أبي بكر بن أيوب  .26
 م.2014  -هـ    1435طرق الكشف عن مقاصد الشارع/الدكتور نعمان جغيم/الناشر دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن/الطبعة: األولى،   .27
نِّي/ أبو أسامة، سليم بن عيد الهاللي/الناشردار ابن حزم للّطب اعة  ُعجالُة الّراِغب الُمت م نِّي في تخريج ِكتاِب »ع م ِل الي وم  .28 و الليلة« البن السُّ

 م.  2001  -هـ   1422لبنان/الطبعة: األولى، –و النشر و الت وزيع، بيروت 
 م. 2001 -هـ1421علم المقاصد الشرعية/نور الدين بن مختار الخادمي/الناشر مكتبة العبيكان/الطبعة: األولى  .29
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 م/ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع/ المنصورة.1994-ه1415معاصرة/د. يوسف القرضاوي/ الطبعة الثالثة/   فتاوى  .30
 . 1379بيروت  - فتح الباري شرح صحيح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/ الناشر دار المعرفة  .31
نقال  عن أطفال يعة _األنابيب    - ه    1404/ 10/ 25ن حكم التلقيح الصناعي بتاريخ  فتوى صادرة عن دار اإلفتاء العام في عمان بعنوا .32

 بين العلم والشر. 
 . الرياض-ه/مكتبة الرشد1407-هللا/ الطبعة األولى  فقه النوازل/بكر بن عبد .33
السلمي الدمشقي/سلطان العلماء الفوائد في اختصار المقاصد/ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن   .34

 دمشق/ الطبعة: األولى.  –هـ(/ المحقق إياد خالد الطباع/الناشر دار الفكر المعاصر دار الفكر 660)المتوفى: 
 م.  1988هـ =  1408سورية/الطبعة: الثانية  –القاموس الفقهي لغة واصطالحا / الدكتور سعدي أبو حبيب/الناشر دار الفكر. دمشق  .35
 . 1407قه/محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي/الناشر الصدف ببلشرز كراتشي/الطبعة: األولى  قواعد الف .36
 كتاب دراسات فقهية لقضايا طبية معاصرة/ د.عبد الناصر أبو البصل.  .37
لطبعة:  بيروت /ا –هـ(/الناشر دار صادر 711لسان العرب / محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور )المتوفى:  .38

 هـ.  1414 - الثالثة 
 م. 1993ه/تموز سنة   1414مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/ الدورة الخامسة/ العدد الخامس/ الجزء األول/ مجلة األزهر/ محرم سنة  .39
ة بجدة في  في الدورة العاشرة المنعقد  94القرار رقم     –مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي   .40

 ه.1418صفر 28-23الفترة 
 مجموع الفتاوى/تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .  .41
هـ(/المحقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 728مجموع الفتاوي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  .42

 م. 1995هـ/1416لطباعة المصحف الشريف المملكة العربية السعودية/عام النشر:الناشر: مجمع الملك فهد /
 .  2019-10-29محاظرات مقاصد الشريعة / األستاذ هاشم فارس حمدون /  .43
المستصفى / أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي/تحقيق محمد عبد السالم عبد الشافي/الناشر دار الكتب العلمية/ الطبعة األولى،   .44

 م . 1993  -هـ 1413
)المتوفى: نحو   .45 العباس  أبو  الحموي،  الفيومي ثم  الكبير/أحمد بن محمد بن علي  الشرح  المنير في غريب  هـ(/الناشر: 770المصباح 

 بيروت. –المكتبة العلمية 
قاهرة/ الطبعة: األولى،  معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي/ الدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل/ الناشر:عالم الكتب، ال .46

 م.  2008 - هـ  1429
 م. 2008 - هـ 1429الناشر:عالم الكتب/ الطبعة: األولى/ معجم اللغة العربية المعاصرة/د أحمد مختار عبد الحميد عمر/ .47
 دار الدعوة. المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(/الناشر  .48
 هـ( / الموسوعة الشاملة. 393منتخب من صحاح الجوهري/ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  .49
 هـ(. 1244منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب/عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر )المتوفى:  .50
هـ(/الناشر دار إحياء التراث العربي 676كريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي)المتوفى:  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ أبو ز  .51

 بيروت/الطبعة:الثانية. –
هـ(/المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  790الموافقات /إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:   .52

 1997هـ/  1417: الطبعة األولى سلمان/ الناشر دار ابن عفان/الطبعة
 م مكتبة وهبة/ القاهرة.2003–ه 1424موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم/عطية صقر/الطبعة األولى/  .53
 مصر.  –الكويت/الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة  –الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .54
الكويتية: وزار  .55 الفقهية  اإلسالمية  الموسوعة  األوقاف والشئون  السالسل    1427  -   1404الكويت/)من    – ة  دار  الثانية،    – هـ(/الطبعة 

 الكويت .
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- ه1411إشراف د. يوسف محمود عبد المقصود/الطبعة األولى  موقف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسل/يعقوب الزبير رسالة ماجستير .56
 بيروت._ م/دارالجيل1991

 م. 1992  - هـ    1412  - مام الشاطبي /أحمد الريسوني / الناشر الدار العالمية للكتاب اإلسالمي /الطبعة: الثانية  نظرية المقاصد عند اإل .57
 م. 1992 - هـ  1412 -الريسوني/الناشر الدار العالمية للكتاب اإلسالمي/الطبعة: الثانية  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي/أحمد .58

 اهلوامش
 

 هـ(/770ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو (  1)
هـ(/الناشر:  1424.؛ معجم اللغة العربية المعاصرة/د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:    2/504بيروت /  –الناشر: المكتبة العلمية  

 .  3/1820م/  2008  -هـ  1429عالم الكتب/ الطبعة: األولى، 
  6/ 1م/1992  - هـ    1412  -ة  ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي/أحمد الريسوني/ الدار العالمية للكتاب اإلسالمي/ الطبعة: الثاني  (2)

 .  38/329مصر/ –الكويت/الطبعة األولى، مطابع دار الصفوة  –؛ الموسوعة الفقهية الكويتية/ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
العبيكان/الطبعة: األولى  (  3) الخادمي/الناشر: مكتبة  الدين بن مختار  الشرعية/نور  المقاصد  علم    14- 13/ 1م./ 2001  -هـ1421ينظر: 
/1/16   
  - هـ    1435ينظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع/الدكتور نعمان جغيم/الناشر دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن/الطبعة: األولى،  (  4)

األولى    30-1/28م/   2014 العبيكان/الطبعة:  مكتبة  الخادمي/الناشر  مختار  بن  الدين  الشرعية/نور  المقاصد  علم    - هـ1421؛ 
- هـ    1412  -نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي/أحمد الريسوني/الناشر الدار العالمية للكتاب اإلسالمي/الطبعة:الثانية  ؛  1/193م./2001
 .  8/ 1م/1992

هـ(/المحقق محمد عوض مرعب /الناشر  دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة/محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  (  5)
؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 12/297  /  م2001روت/الطبعة األولى،  بي  –العربي  

؛    1829/  5م /   1987  -  هـ   1407بيروت/الطبعة الرابعة    –هـ(/تحقيق أحمد عبد الغفور عطار/الناشر دار العلم للماليين  393)المتوفى:  
هـ( الناشر دار صادر  711على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي )المتوفى:  لسان العرب/محمد بن مكرم بن  

 . 11/660هـ/ 1414  -بيروت/الطبعة: الثالثة  –
  ؛2/919دعوة/ المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(/الناشر دار ال(6)

الكويت    –هـ(/الطبعة الثانية، دار السالسل    1427  -  1404الكويت/)من    –الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  
/21/209 /40/260 
ى، الزَّبيدي )المتوفى:  ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس/ محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتض(   7)

؛ معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي/ الدكتور أحمد مختار  4/260هـ(/ المحقق مجموعة من المحققين /الناشر: دار الهداية / 1205
أحمد بن   ؛ تهذيب اللغة/محمد بن   1/757م/   2008  -هـ    1429عمر بمساعدة فريق عمل/ الناشر:عالم الكتب، القاهرة/ الطبعة: األولى،  

بيروت/ الطبعة األولى    –هـ( /المحقق محمد عوض مرعب/ الناشر دار إحياء التراث العربي  370األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  
)المتوفى:    ؛   2001/12/13 الفارابي  الجوهري  إسماعيل بن حماد  أبو نصر  الجوهري/  الشاملة  393منتخب من صحاح  الموسوعة   / هـ( 

/1/5157  . 
؛القاموس 1/525/  1407كراتشي/الطبعة: األولى    –ينظر: قواعد الفقه/محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي/الناشر الصدف ببلشرز  (  8)

؛ نظرية   351/ 1م /  1988-هـ   1408سورية/ الطبعة الثانية    –الفقهي لغة واصطالحا/ الدكتور سعدي أبو حبيب/الناشر: دار الفكر. دمشق  
 .  42/ 1الشاطبي   /المقاصد 

هـ(/الناشر  711لسان العرب / محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  ( ينظر:  9)
 170/ 7هـ/ 1414 -بيروت /الطبعة: الثالثة  –دار صادر 
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ْوز ني، أبو عبد هللا )المتوفى:  ينظر: شرح المعلقات السبع /حسين بن أحمد بن حسين  (  10) هـ(/الناشر دار احياء التراث العربي/الطبعة:  486الزَّ
سورية/الطبعة:    –؛ القاموس الفقهي لغة واصطالحا / الدكتور سعدي أبو حبيب/الناشر دار الفكر. دمشق    112/ 1م/  2002  - هـ  1423األولى  
 . 248/ 1م/ 1988هـ =  1408الثانية 

ّداد ) تخريج أحاديث إح(  11) ّمد الح  هـ (/الناشر   1374ياء علوم الدين/ الِعراقي وابن السبكى ،والزبيدي، اسِتخر اج: أبي عبد ّللاَّ م حُمود ِبن ُمح 
 (. 2789/ح)4/1768م/ 1987 -هـ   1408الرياض/الطبعة األولى،  – دار العاصمة للنشر 

نِّي/ أبو أسامة، سليم بن عيد الهاللي/الناشردار ابن حزم للّطب اعة  ُعجالُة الّراِغب الُمت م نِّي في تخريج ِكتاِب »ع م ِل ال(  12) ي وم و الليلة« البن السُّ
 (. 67/ح)113/ 1م/  2001 - هـ  1422لبنان/الطبعة: األولى،  –و النشر و الت وزيع، بيروت 

؛  1/324هـ(/ 1244ان آل معمر )المتوفى:  منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب/عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثم(  ينظر:  13)
 .  84- 1/83م/ 2001 -هـ1421علم المقاصد الشرعية /نور الدين بن مختار الخادمي/ الناشر مكتبة العبيكان/الطبعة ألولى 

 ( ينظر: علم المقاصد الشرعية/المؤلف: نور الدين بن مختار الخادمي/الناشر: مكتبة العبيكان 14)
 .  83/ 1م/2001  -هـ1421الطبعة: األولى 

 .  2019-10-29محاظرات مقاصد الشريعة / األستاذ هاشم فارس حمدون / (  15)
 (. 2050/ ح) 2/220أبي داود/ كتاب النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء /    اخرجه( 16)
   9/104/  1379بيروت،    - دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري/احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي/الناشر  (   17)
 ( . 1905/ ح)3/26اخرجه الخاري/ كتاب الصوم/ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة/  (  18)
هـ(/ الناشر دار إحياء التراث العربي 676المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (19)
 .  1392/9/137ة: الثانية، بيروت/ الطبع –
ابن  (  20) الناشر دار  الولوي/  المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج/محمد بن علي بن آدم بن موسى اإلتيوبي  البحر 

 .   25/9هـ(/ 1436 - 1426الجوزي/الطبعة: األولى، ) 
 ( . 5073ح)/ 7/4اخرجه البخاري / كتاب النكاح / باب ما يكره من التبتل/ ( 21)
 .  9/118بن حجر العسقالني/ا: فتح الباري/( 22)
هـ(/ المحقق سامي بن 774ينظر: تفسير القرآن العظيم/ ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  (  23)

  1409األساس في التفسير/ سعيد حّوى )المتوفى  ؛  8/100/  1999  -هـ  1420محمد سالمة/الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع/الطبعة الثانية  
 .   10/5856هـ/ 1424القاهرة/الطبعة: السادسة،   –هـ(/ الناشر دار السالم 

 (.  364/ ح)1/269اخرج في الصحيحين / المتفق عليه من مسند ابي ذر جندب  بن جناده الغفاري/( 24)
 .  12/181بن حجر/ا /فتح الباري (  25)
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب/ محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين  ينظر: بيان  (  26)

؛ البحر  3/119م/1986هـ /  1406هـ(/المحقق محمد مظهر بقا/الناشر دار المدني، السعودية/الطبعة: األولى،  749األصفهاني )المتوفى:  
هـ(/الناشر دار الكتبي/الطبعة: األولى،  794بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:    المحيط في أصول الفقه/ابو عبد هللا

 . 7/266م/ 1994  -هـ 1414
هـ(/حقيق محمد عبد السالم عبد الشافي/الناشر دار الكتب 505المستصفى / أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (  27)

 .  174/ 1م/1993 -هـ 1413لى،  العلمية/ الطبعة األو 
هـ(/المحقق سامي بن محمد 774تفسير القرآن العظيم/ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  (   28)

 . 6/13م/   1999 -هـ  1420سالمة/ الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع/ الطبعة الثانية 
هـ(/المحقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  728و العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: مجموع الفتاوي تقي الدين أب(  29)
 .   342/ 28م/1995هـ/1416الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية/عام النشر: /



   

         

 ومناذج ملسائل عصرية مستجدة مقاصد الشريعة ودورها يف حفظ النسل 

  

  

 

هـ(/المحقق محمد عبد  458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:    الخسر وجرديالسنن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  (  30)
 ( . 18294/ح)9/207م/  2003 -هـ   1424لبنات/ الطبعة: الثالثة،   –القادر عطا/ الناشر دار الكتب العلمية، بيروت 

 (. 2551/ح)3/535وقع على جارية امراته/  اخرجه ابن ماجه/باب الحدود/باب من( 31)
)المتوفى:  (  32) الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الحكمية/  الطرق  دار 751ينظر:  مكتبة  هـ(/الناشر 

 .  334/ 28هـ(/728؛ مجموع الفتاوى/تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  1/137البيان/
 ( . 4462/ ح)4/185اخرجه أبو داؤود/كتاب الحدود/باب فيمن عمل عمل قوم لوط/(  33)
 ( . 5759/ ح) 7/135اخرجه الخاري/ كتاب الطب/ باب الكهانه / (  34)

الخامس/ الجزء األول/ الطبعة   اإلسالمي/ الدورة الخامسة/ العدد  قهمجلة مجمع الف199ص /فاضل الدبو/    اهيمإبر   /   وتحديدهالنسل    ( تنظيم  35
 . م1988

 . 571ص  /م1988مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/ الدورة الخامسة/ العدد الخامس/ الجزء األول  (36
 .85النسل / ص تنظيممن  اإلسالميةموقف الشريعة  -؛ الزبير295ص 2األسرة / ج /  ( عالم 37
 . 76-75 / ص نه /الطريقيم اإلسالميةالشريعة  النسل وموقف ( تنظيم 38
ص    /الزبير  /النسل  تنظيممن    اإلسالميةموقف الشريعة  ؛  295/  2األسرة/ ج  وتنظيمنقال  عن كتاب اإلسالم  166ص  ( المصدر نفسه /  39

290   . 
  71-70ص  /زياد أحمد سالمة/والشريعةبين العلم    األنابيب؛ أطفال  142ص  1عطية صقر/ج //اإلسالم  رعايةموسوعة األسرة تحت  (    40

فتوى صادرة  جهاض؛  حول اإل  التلفزيونيةعلى الحلقة    تعقيب  /التميميرجب بيوض  ؛  83وص  15/ص1984/ 10/ 28الرأي،    جريدةنقال عن  
 . بين العلم والشر نابيب_األ نقال  عن أطفاليعة - ه  1404/ 10/ 25 بتاريخالصناعي   التلقيحعن دار اإلفتاء العام في عمان بعنوان حكم 

 . 806ص  2م/ ج/2001-ه1421عمان / دار النفائس -الطبعة األولى /طبية معاصرة/عارف محمدقضايا في  فقهيةدراسات (  41
القرار رقم   –اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي التابع لمنظمة المؤنمر اإلسالمي    قهمجمع الف ؛  757/  2علي عارف/ج  هية/فق  قضايا  )  42

 . ه1418 صفر  28- 23المنعقدة بجدة في الفترة من  الدورة العاشرة94
 . 668/ص2الناصر أبو البصل/ج د. عبدطبية معاصرة  قهيةدراسات ف ) 43
 .ه1418صفر  28-23من  في الفترة/اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي قهمجمع الف(  44
؛  527-  525ص  / 3ج/فتاوى معاصرة/ القرضاوي   ؛ 173-172ص    /للدكتور عبد العزيز الربيش  اإلسالمية/مجلة الشريعة والدراسات  (    45

   .247ص /1ه /ج1407_ الطبعة األولى/السعودية -زيد مكتبة الرشد/ الرياض أبو  هللابكر بن عبد  /النوازل قهف
 . 118ياسين /  /طبية معاصرة قضايافي  فقهيةأبحاث  (46
 . 1980العدد السادس/ ص  /أحمد القصبي / الجزء الثالث د. طلعت /اإلسالمي  قهمجلة مجمع الف (47
 .  2024الجزء الثالث/ ص  /اإلسالمي/ د. محمد علي البار/ العدد السادس  قهمجلة مجمع الف (48
الملقب  الفوائد في اختصار المقاصد/ أبو محمد عز  (   49) الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

؛  1416/1/120دمشق/ الطبعة: األولى    –هـ(/ المحقق إياد خالد الطباع/الناشر دار الفكر المعاصر دار الفكر  660بسلطان العلماء )المتوفى:  
هـ(/المحقق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/  790لشهير بالشاطبي )المتوفى:  الموافقات /إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ا

؛ االنتصارات اإلسالمية في كشف شبه النصرانية/سليمان بن عبد  4/347م/1997هـ/  1417الناشر دار ابن عفان/الطبعة: الطبعة األولى  
الدين )المتوفى:   الربيع، نجم  أبو  الكريم الطوفي الصرصري،  العبيكان  716القوي بن  القرني/الناشر: مكتبة   – هـ(/المحقق: سالم بن محمد 

 . 1/271هـ/1419الرياض/الطبعة: األولى، 


