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الحمد هلل رب العالمين وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له في سلطانه وأشهد أن سيدنا 

عب  القائل:  محمداً  ورسوله  عن “ده  فيدعثره  الفارس  يدرك  الغيل  فإن  سراً  أوالدكم  تقتلوا  ال 

يا سيدي  جماعة اإلسالم: يا رسول هللا أما بعد فيا  فرسه")أبوداود(.اللهم صالة وسالماً عليك 
 تنظيم األسرة في اإلسالم" “"حديثنا إليكم اليوم عن  

ّ ُمْلُك السهَماَواتّ   َواأْلَْرّض َيْخلُُق َما َيَشاُء يََهُب ّلَمْن َيَشاُء إَّناثًا َويََهُب ّلَمْن َيَشاُء يقول هللا تعالي:"َلِّله

ُجُهْم ذُْكَراًنا َوإَّناثًا َوَيْجعَُل َمْن َيَشاُء َعّقيًما إّنههُ َعّليٌم قَّديٌر")الشورى/  (. 49الذكور أو يَُزّوِّ

لها وهللا أن تفتخر بهذا التكريم من هللا عز    وحق في العطية من هللا قُدمت األنثى، “إخوة اإلسالم:  

؛ ألن هللا سمى ذلك هبة، ويكفي هذا   وجل، فالرزق بالبنات خير كبير نشكر هللا عز وجل عليه 

في الرد على أولئك الجهلة الذين ينزعجون إذا بشر أحدهم باألنثى فيظل وجهه مسوداً وهو كظيم  

ب يرزقون   اإلنجاب كي  يكثرون من  والفاقة ...ويظلون  الفقر  أشد حاالت  في  وهم  الولد حتي 

 والعوذ ومرض الزوجة.. 

ً  "إن أول لبنة يرسو عليها قيام أمة هي األسرة، عباد هللا:  علي كل مصلح   من أجل هذا كان لزاما

أن يعمل على تقوية األسرة، ولن يتأتى ذلك إال إذا نظرنا إلى المبادئ التي يشيد عليها صرح  

فاألسرة في ظل المجتمعات اإلنسانية تعدِّ نعمةً ومنةً عظيمة امتن هللا بها  األسرة فرصدناها..  

على خلقه، وقد اعتبر أهل العلم أنِّ القول بتحديد النسل وقطعه أو منع الحمل فيه مصادمةٌ للفطرة  

 وهي مخالفةٌ للشريعة اإلسالمية الصحيحة..  السليمة التي ُوجدت في خلق هللا لإلنسان،

تي وضعتها الشريعة اإلسالمية ليعتني باألسرة جْعل الدين أساس اختيار الزوج ومن القواعد ال

"لماّلها ولَحَسبّها وَجماّلها ولدينها، فاظفَْر   "تُنَكُح المرأةُ ألرَبعٍ: والزوجة، قال صلِّى هللا عليه وسلِّم:

"إّذَا َخَطَب إّلَْيُكْم  قال:ثم بين اإلسالم شروط الزوج الصالح ف بذاّت الّدِّيّن تَّرَبْت َيداَك")البخاري(.

ُجوهُ، ّ  َوفََساٌد َعّريٌض")الترمذي(.   إاّله تَْفعَلُوا تَُكْن فّْتَنةٌ فّي األَْرّض، َمْن تَْرَضْوَن ّديَنهُ َوُخلُقَهُ فََزوِّ

ومن ضمن اهتمام اإلسالم باألسرة دعي إلي ضرورة وجود أبناء صالحين ينشؤون تنشئة صالحة  

"َرّبِّ َهْب ّلي  ية للحياة لذلك دعي األنبياء جميعاً بالنسل الصالح فإبراهيم يقول:فهم اللبنة األساس

اّلّحيَن")الصافات/ الصه َناَدى  100ّمَن  إّْذ  َخْيُر    (."َوَزَكّريها  َوأَنَت  فَْرًدا  تَذَْرنّي  اَل  َرّبِّ  َربههُ 

 (. 89اْلَواّرّثيَن")األنبياء/

 عباد هللا :"   



الد تنشئة صالحة فلن يكون بالكثرة وعدم التربية كما نري اليوم وقد أخبر  وإذا أردنا تنشئة األو 

كما تداعى األكلة   "يوشك األمم أن تداعى عليكم، الرسول صلى هللا عليه وسلم عن حالنا هذا:

قائل: فقال  كثير، إلى قصعتها.  يومئٍذ  أنتم  بل  قال:  يومئذ؟  نحن  قلهٍة  ولكنكم غثاء كغثاء  "وّمن 

كم المهابة منكم، وليقذفنه هللا في قلوبكم الَوَهن. فقال قائل: ول السهيل، ّ  ينزعنه هللا ّمن صدور عدوِّ
 داود(.  "حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت")أحمد وأبو  قال: وما الَوْهن؟ "يا رسول هللا،

عندما    ولكن البد من االهتمام بالنشء وتربيتهم التربية السليمة فليست العبرة بكثرة األوالد ولكن

يكون عدد األوالد قليل نجد أن التربية السليمة لألطفال تخلق جيالً واعياً ومستقبالً أفضل لألبناء،  

وكل أسرة تطمح أن تربي أبناءها تربية ممتازة وصالحة، ومما يساعد على تربيتهم وتنشئتهم  

 بشكل سليم هو تنظيم النسل كما جاء في منهج اإلسالم.. 

سل وللكثرة والحفاظ على النسل بل وزاد على ذلك أن حرم الزنا واإلجهاض؛  فاإلسالم يدعوا للتنا

 إذ أن منع النسل أو تحديده من األعمال التي تنافى مقاصد النكاح. 

 عند وجود عذر من األعذار ومنها:"  ولهذا ال تبيحه الشريعة إال عند الضرورة أو 

ة ال  مرأة، #إذا كان منع الحمل ألمٍر ضروريٍِّ كالحفاظ على صحِّ

ةً في حياتهما فيجوز منعه لفترةٍ، أو   #أو إذا كان لترتيب أموٍر أو مصلحٍة يراها الزوجين مهمِّ

 تأخيره باستخدام وسائل مختلفة، كالعزل أو الدواء، 

قرار مع  يتناسب  بما  وحمٍل  حمٍل  بين  زمنيٍِّة  فترةٍ  ووضع  األحمال،  بين  التباعد  ت ا#يجوز 

شرعاً، والبد أن يكون العزل برضاء الطرفين فإذا عزل الرجل  الزوجين، باستخدام وسائل جائزةٍ  

عن عمر بن    بغير رضى زوجته، فليس من حق الرجل وحده بل البد أن تأذن الزوجة في ذلك.

الخطاب رضي هللا عنه قال: نهى رسول هللا أن يعزل عن الحرة إال بإذنها")أحمد وابن ماجه(.  

كأن يكون الزوجان في سفر    ة ومقبولة في نظر الشرع،ولكنهم يجيزونه إذا دعت إليه حالة خاص

طويل أو في أرض غير أمنة. ويمنع اإلجهاض والتعٍدِّي على حمٍل موجوٍد فاإلسالم ال يجيز 

ٍر شرعيٍِّ لذلك. إذا كان الحمل    اإلجهاض وال إسقاط الحمل في مختلف مراحله، إالِّ بوجود مبرِّ

إسقاطه دفع ضرٍر، أو تحقيق مصلحٍة شرعيٍِّة يجوز    ال يزال في مدِّة األربعين يوماً، وكان هدف

إسقاطه، أم إن كان إسقاطه بسبب الخوف من تربية األوالد، أو الخشية من التكاليف الماديِّة التي 

بإنجاب األطفال، أو عدم الرغبة بزيادة عدد األوالد فال يجوز اإلسقاط. إذا كان الحمل   تلحق 

رت لجنةٌ طبيِّةٌ موثوقةٌ أنِّ استمرار الحمل    علقةً أو مضغةً فال يجوز اإلسقاط،  ولكن في حال قرِّ

به تأثيٌر على صحة المرأة، ويمكن أن يؤدِّي بها إلى الهالك فيجوز إسقاطه. يجوز منعه نهائيِّاً 

ة المرأة أو حياتها..   إذا كان فيه خطٍر محقٌِّق على صحِّ

  

 بل هو أخذ باألسباب"  ينافي القدر العزل ال
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وفي نظر الشرع ال يوقف دائما اإلنجاب،   "أباح اإلسالم العزل ألن العزل ال ينافي القدر عباد هللا: 

فقد يكون هناك عزل ووسائل منع   وألن األمر قد يخرج عن قدرة الزوجين المريدين لهذا العزل.

"يا أبا سعيد، هل سمعت   . سأل رجل أبا سعيد الخدري فقال:الحمل ونجد أن اإلنجاب قد تحقق.

رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول هللا صلي هللا عليه  

العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن  وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرام العرب فطالت علينا،

ل هللا صلي هللا عليه وسلم بين أظهرنا؟ ال، نسأله: فسألنا رسول نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ورسو 

فقال: إال   هللا  القيامة،  يوم  إلى  كائنة  هي  نسمة  خلق  هللا  كتب  ما  تفعلوا  ال  أن  عليكم  "ال 

"ال عليكم أن تفعلوا فإنما هو   : ستكون")مسلم(. وفي حديث عن النبي صلي هللا عليه وسلم قال

يكم الضرر في ترك العزل، ألن كل نفس قدر هللا خلقها البد أن يخلقها  القدر")مسلم(. معناه ما عل

سواء عزائم أم ال، وما لم يقدر خلقها ال يقع سواء عزائم أم ال، فال فائدة في عزلكم، فإنه إن كان  

 هللا قدر خلقها سبقكم الماء فال ينفع حرصكم في منع الخلق. 

عزل أو وسائل منع الحمل ال يوقف حتما النسل بشكل  عباد هللا:" وإننا لنجد دليال آخر على أن ال

ّ صلهى   قطعي. ذلك أنه قد ينفلت األمر من إرادة الزوجين." جاَء رجٌل مَن األنصاّر إلى رسوّل َّللاه

ُ عليّه وسلهَم فقاَل إنه لي جاريةً أطوُف عليها وأنا أكَره أن تحمَل فقاَل اعزل عنها إن شئَت فإنههُ  َّللاه

جُل ثمه أتاهُ فقاَل إنه الجاريةَ قد حملت قاَل قد أخبرتُك أنههُ سيأتيها   سيأتيها َر لَها قاَل فلبَث الره ما قدِّّ

َر لَها")أبوداود(.   ما قدِّّ

 عباد هللا أقول قولي هذا واستغفر هللا العظيم لي ولكم ..

 الخطبة الثانية:" 

 عباد هللا..  سلين أما بعد فياالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف المر

ال زلنا نواصل الحديث حول تنظيم األسرة في اإلسالم فهناك أحاديث صريحة في جواز العزل،  

وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة وهم: علي، وسعيد بن أبي وقاص، وأبي أيوب،  

 بي سعيد الخدري، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن األرت، وأ وجابر، وزيد بن ثابت،
 وابن مسعود رضي هللا عنهم. 

وحرمه جماعة، منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. وفرقت طائفة بين أن نأذن له زوجته فيباح،  

وإن كان من أصحابه من قال: ال يباح، ومنهم   أو ال تأذن فيحرم، وهذا منصوص أحمد بن حنبل،

 من قال: يباح بكل حال. 

القرآن" عزل والقرآن ينزل""كنا ن قال كما ورد عن جابر  فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه 
"ال تقتلوا أوالدكم سراً، فإن  صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  -ولحديث أسماء بنت يزيد عن النبي  

َمْعَناهُ  اْلَخطهابّيُّ  قَاَل  ماجه(.  وابن  داود  وأبو  فََرسه")أحمد  عن  فيَُدْعثُّره  الفارس  يدرك  الغَْيل 



وُل َصلهى  ُعهُ َويُْسّقُطهُ َوأَْصلُهُ فّي اْلَكاَلّم اْلَهْدُم َويُقَاُل فّي اْلّبَناّء قَْد تََدْعثََر إّذَا تََهدهَم َوَسقََط َيقُ َوَيْصرَ 

ُ َعلَْيّه َوَسلهَم: َل اْلَولَُد" إّذَا اْغتَذَى  "أَْي َهزَ  "إّنه اْلُمْرّضَع إّذَا ُجوّمعَْت فََحَملَْت فََسَد لََبنَُها َونُّهَك اْلَولَدُ  َّللاه

 َوَسقََط  ّبذَّلَك اللهَبّن فََيْبقَى َضاّوًيا فَإّذَا َصاَر َرُجاًل َوَرّكَب اْلَخْيَل فََرَكَضَها أَْدَرَكهُ َضْعُف اْلغَْيّل فََزالَ 

 ُر ّبّه")اْنتََهى(.َعْن ُمتُونَّها فََكاَن ذَّلَك َكاْلقَتّْل لَهُ إاّله أَنههُ ّسرٌّ اَل يَُرى َواَل يُْشعَ 

يَُجامّ  أَْن  َوُهَو  اْلّغيلَّة  َعّن  النهْهُي  َواْلُمَراُد  َويُْهّلُكهُ  َيْصَرُعهُ  أَْي  فَيَُدْعثُّرهُ  النَِّّهاَيّة  فّي  ُجُل  قَاَل  الره َع 

َبّن اْلغَْيُل ّباْلفَْتحّ فَ 
إّذَا َحَملَْت فََسَد لََبنَُها يُّريُد أَنه ّمْن اْمَرأَتَهُ َوّهَي ُمْرّضعَةٌ َوُربهَما َحَملَْت َواْسُم ذَّلَك الله

ْفّل َوإّْفَساّد ّمَزاّجّه َوإّْرَخاّء قَُواهُ أَنه ذَّلَك اَل يََزاُل َماّثاًل فّيّه إّلَى أَ  ْن َيْشتَده َوَيْبلَُغ ُسوّء أَثَّرّه فّي َبَدّن الطِّّ

قّْرنٍ  ُمَناَزلَةَ  أََراَد  فَإّذَا  َجاّل  الرِّّ َواْنّكَساّرّه   َمْبلََغ  َوْهّنّه  َوَسَبُب  َواْنَكَسَر  َعْنهُ  َوَهَن  اْلَحْرّب  فّي 

 اْلغَْيُل")اْنتََهى(. 

فّي اْلَحاّل   ّضيعّ َوإّْن لَْم يَْظَهْر أَثَُرهُ  ّباْلَولَّد الره ُمّضرٌّ  ّبأَنههُ  نُّهَي َعّن اْلغَْيّل   ّ ْنّديِّ َحتهى ُربهَما  قَاَل السِّّ

َب  أَثَُرهُ  قال  يَْظَهُر  انتهى  فيموت  فََرّسّه  َعْن  اأْلَثَُر  ذَّلَك  فَيُْسّقُطهُ  فَاّرًسا  َرُجاًل  اْلَولَُد  َيّصيَر  أَْن  ْعَد 

)ا بن َماَجْه(. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه..   المنذري والحديث أخرجه

 عباد أقول قولي هذا وأقم الصالة 

 

 


