
GJAT | DECEMBER 2017 | VOL 7 ISSUE 2 | 204
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

الوسائل الوقائية للحفاظ على النسل في القرآن الكريم
Methods of Preventives to keep Birth Control in the Quran

 Ahmad Yunus Mohd Noor (Corresponding author)
Shafi Jum’ah al-Halbusi & Asmilyia Mohd Mokhtar

Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, 
National University of Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.

Quranic Language Department, CELPAD IIUM
Tel: +6018-3958073 E-mail: a_yunus@ukm.edu.my 

الملخص

يتتدور موضوع هتتذا البحث حتتول الوسائل التتي وضعها 
من  ركناً  باعتباره  النسل  على  للمحافظة  الكرمي  التتقتترآن 
أساسياً يف دميومته  النوع االنساين، وعنصراً  أركتتان بقاء 
واستمراره، ولذلك أحاطه القرآن الكرمي بسياج متني من 
الوسائل الوقائية ليتسىن للنوع اإلنساين أن يكثر وينمو 
بصورة مستمرة، دون أن يعوقه عائق. اهلدف من هذه 
املقالة هو بيان منزلة حفظ النسل يف القرآن الكرمي، فإنه 
الرذائل. باالضافة  أفراد اجملتمع، وتنتشر  بتضييعه يضيع 
اىل الوقوف على كيفية حفاظ القرآن الكرمي على النسل 
فوضع الوسائل الوقائية ليتسىن للنوع اإلنساين أن ينمو 
بصورة مستمرة، دون أن يعوقه عائق ، ومشكلة البحث 
تتمثل بالسؤال الرئيسي وهو ما هي الوسائل الوقائية الي 
وضعها القرآن الكرمي للحفاظ على كمية النسل ونوعيته 
، وتعتمد الدراسة على منهج االستقراء لآليات القرآنية 
الي وردت فيما يتعلق حبفظ النسل من خالل الوسائل 
الرجوع على  الوقائية، مع حتليلها وبيان مقاصدها، مع 
املصادر املعتمدة يف التفسري. ومن النتائج الي توصل إليها 
الباحث هي أن القرآن الكرمي وضع نوعني من الوسائل 
حلفظ النسل وهي الوسائل الوقائية للحفاظ على كميَّة 
النسل.  نوعية  على  للحفاظ  الوقائية  والوسائل  النسل، 
الوسائل يف  النسل  الوقائية على كمية  الوسائل  تتضمن 
جانب النهي كالنهي عن الرهبانية، وقتل األوالد خشية 
الفقر، والنهي عن الوقوع يف الفواحش الظاهرة والباطنة، 
أما يف جانب األمر تتضمن االمر بإقامة الصالة، وإيتاء 
الصدقة، واإلكثار من الذكر واالستغفار. باإلضافة إىل 

الوسائل الوقائية للحفاظ على نوعية النسل تتضمن عدم 
االقرتاب من الزنا، وحترمي عادة التبين، والنهي عن نكاح 

احملارم، وأهل الشرك والفسق والكفر.

التتوستتائتتل،  احملتتافتتظتتة،  التتوقتتائتتيتتة،  المفتاحية:  الكلمات 
النسل، القرآن.

Abstract

This research is mainly concerned about the 
methods set by the Quran for preserving the 
human breeding, which is regarded the main 
pillar not only for the future survival of the 
humankind, but also for assuring its permanence 
and continuity. Taking this into consideration, 
the Quran has addressed this issue by setting 
solid preventive tools that ensure the continuity 
and prosperity of the human offspring in a 
normal manner. The objective of the research is 
to shed light on the importance of protecting the 
human offspring in the Quran, since neglecting 
its importance could lead to the corruption of 
the whole society and its members. The research 
attempts also to tackle the various preventive 
tools that the Quran has adopted for protecting 
the normal continuity and prosperity of the 
human offspring. The research proposes to study 
the Quranic verses that address the protection of 
the human offspring and the various preventive 
tools that should be adopted, along with the 
accredited analysis and statements of purpose 
of the Quranic verses, with reference to the 
approved sources of interpretation. Apart of 
the findings are that the Quran has set two main 
methods for protecting the human offspring, 
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that is; the preventive tools for protecting the 
amount of birth control, and the preventive tools 
for maintaining the quality of birth control. The 
preventive tools for protecting the amount of 
birth control include the forbidding of being 
monastic, the prohibiting of killing children for 
fear of poverty, and the forbidding of falling 
into immorality, either outwardly or inwardly. 
They also include the establishment of prayer, 
giving charity, reciting Dhikr (remembrance) 
and asking of forgiveness. The preventive tools 
for maintaining the quality of birth control, 
however, include not approaching adultery, 
prohibiting adoption, and forbidding incest, the 
people of shirk and immorality and blasphemy.

Keywords: Preventives, Keeping Birth Control, 
Quran.  

المقدمة 
لقد أهتم القرآن الكرمي بالنسل اإلنساين وأشاد به، 
ودعا إىل محايته، ووضع وسائل ناجحة للحفاظ 
عليه، وحتتذر متتن كتتل متتا يهدد كيانه، ووعتتتدَّ كل 
متتن يتتعتتتتتدي عتتلتتيتته أو يتتستتعتتى يف إهتتالكتته يف زمتترة 
يتُْعِجُبَك  َمتتْن  النَّاِس  املفسدين، قال تعاىل: )َوِمتتَن 
نتَْيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما يف قتَْلِبِه  قتَْولُُه يف احْلََياِة الدُّ
َوُهَو أََلدُّ الَِْصاِم َوِإَذا تتََوىلَّ َسَعى يف اأْلَْرِض لِيتُْفِسَد 
ِفيَها َويتُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه اَل يُِبُّ اْلَفَساَد(

 [البقرة: 205 - 204 ] 

ومتتعتتىن النسل يف اللغة: التتولتتد، ونَتتَستتَل نتتستتاًل من 
بتتتتاب ضتتتترب كتتثتتر نتتستتلتته، ويتتتتتعتتدى إىل متتفتتعتتول، 
وتناسلوا  ولتتدتتته،  أي  نتتستتاًل  التتولتتد  فيقال: نسلت 
توالدوا، ويطلق النسل على اللق والذرية، وتناسل 
 Fayyumi( .ًالقوم توالدوا وأنسل بعضهم بعضا

)1987, Fairooz Abadi 1926
ويراد بالنسل يف الشرع: الولد، والذرية الي تعقب 
اآلبتتتتتاء وختتتلتتفتتهتتم يف بتتقتتاء املتتتستتترية التتطتتويتتلتتة للنوع 

)Yusuf 1991( .البشري

وقتتتتد ختتلتتق اهلل تتتعتتاىل التتبتتشتتر متتتن نتتفتتس واحتتتتدة، 
وخلق منها زوجها وعن طريق التناسل بث منهما 
رجااًل كثرياً ونساًء وجعل منهم الشعوب والقبائل 
الكرامة  ميزان  وجعل  والتقوى  التتر  على  ليتعارفوا 
والتتتتتفتتضتتيتتل التتتتتقتتوى فتتتإن أكتترمتتهتتم عتتنتتده اتتتقتتاهتتم.  

[ Ibid: )p:393(]
   ولتتو طتتاف الباحث يف حبتتار القرآن الكرمي لوجد أنه 
ذكتتتر وستتائتتل عتتديتتدة يف احلتتفتتاظ عتتلتتى التتنتتستتل بتتاعتتتتتبتتاره 
ركتتنتتاً متتن أركتتتان بتتقتتاء التتنتتوع اإلنتتستتاين، وعتتنتتصتتراً أساسيا 
يف دميومته واستتتتتمتتراره، ولذلك أحاطه بسياج متني من 
الوسائل الوقائية ليتسىن للنوع اإلنساين أن يكثر وينمو 

بصورة مستمرة، دون أن يعوقه عائق. 
وبعد استقراء اآليات القرآنية َقسَّم الباحث هذه الوسائل 

الوقائية إىل نوعني اثنني: 
      أواًل: الوسائل الوقائية للحفاظ على كميَّة النسل. 
       ثانياً: الوسائل الوقائية للحفاظ على نوعية النسل. 
    أواًل: الوسائل الوقائية للحفاظ على كميَّة النسل: 
النهي،  الوقائية يف جانب  الوسائل  نتتوعتتني:  على  وهتتي 

والوسائل الوقائية يف جانب األمر.
التتوستتائتتل  وهتتتذه  النهي:  ف��ي جانب  الوقائية  ال��وس��ائ��ل  أ-    
استخدمها القرآن الكرمي كأداة حلفظ النسل، وذلك بالنهي عن 
بعض املمارسات الي  تؤدي إىل زوال النسل وانقراضه، منها:  

الكرمي  التتقتترآن  ألتتقتتى  لقد  الرهبانية:  بدعة  ع��ن  النهي 
وعزفوا  الرهبانية  ابتدعوا  الذين  النصارى  على  بالالئمة 
عتتن التتتتزواج حبجة ابتتتتتغتتاء رضتتتوان اهلل، قتتال تتتعتتاىل: )ُثَّ 
قتَفَّيتَْنا َعَلى آثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا َوقتَفَّيتَْنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوآتتَيتَْناُه 
تتتيتتتَل َوَجتتَعتتْلتتنَتتا يف قتُتتلُتتوِب الَّتتِذيتتَن اتتَّتتبتَتتُعتتوُه رَْأفَتتتتًة َوَرمْحَتتتتًة  نِْ اإْلِ
ِرْضتتَواِن  ابِْتَغاَء  ِإالَّ  َعَلْيِهْم  َما َكَتبتَْناَها  ابتَْتَدُعوَها  َوَرْهَبانِيًَّة 
ِمنتُْهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َفآتتَيتَْنا  رَِعايَِتَها  َحتتقَّ  َرَعتتْوَهتتا  َفَما  اللَِّه 
َأْجَرُهْم وََكِثرٌي ِمنتُْهْم فَاِسُقوَن( ]احلديد: 27 ] لقد أكد 
التتقتترآن الكرمي يف هتتذه اآليتتة صتتراحتتًة بتتأن الرهبانية الي 
مرضاة  ابتغاء  بتتدعتتوى  وإن كانت  التتنتتصتتارى-  ابتدعها 
اهلل- ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ألهنا تؤدي إىل تعطيل 
)Al-Qurtubi 1999(  النسل وبالتايل تعطيل احلياة
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النهي عن قتل النسل؛ ويتمثل في:
1- النهي عن قتل األوالد خشية الفقر: من اجلرائم 
الي كانت منتشرة يف اجملتمعات اجلاهلية هي قتل األوالد 
خشية الفقر، ووأد البنات خشية العار، قال سبحانه: 
)َواَل تتَْقتتُُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَلٍق َنُْن نتَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم( [

االنعام: 151 ]فتتاهلل تعاىل هنى عن قتل األوالد بدافع 
اإلمتتالق، أي الفقر والفاقة، واإلمتتالق مصدر من قول 
التتزاد فأنا أملق إمتتالقتتاً، وذلتتك اذا  القائل: أملقت من 
 )Al-Tabari 2005(. فين زاده وذهتتب ماله أفلس
واألوالد يطلق عتتلتتى املتتذكتتر واملتتتؤنتتتث، وجتتتاء يف ستتورة 
اإلسراء ما يؤكد هذا املعىن ويؤيده لكن باختالف يسري، 
وهو قوله تعاىل: )َواَل تتَْقتتُُلوا أَْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق َنُْن 

نتَْرزُقتُُهْم َوِإيَّاُكْم( [االسراء: 31 ] .  
والتتفتترق بتتني قتتولتته تتتعتتاىل )متتتن إمتتتتالق( وقتتولتته: )خشية 
إمالق( أهنم كانوا يئدون البنات ألمرين: إما من أجل 
الفقر، فاألب ينفق على البنت ولكنه ال يرجو منها بعد 
املتتال  الكسب واحلتتصتتول على  تعينه على  أن  أن تكر 
فهو يقوم بقتلهم من أجل الفقر فذلك معىن قوله تعاىل 
يف ستتورة األنتتعتتام: )متتن إمتتتالق(، وإمتتا من أجتتل خشية 
تعرض األب يف املستقبل للفقر أو عروض الفقر للبنت 
بعد وفاة أبيها فذلك معىن قوله تعاىل يف سورة االسراء: 

)Ibn ‘Ashur 2000(  .)خشية إمالق(
وعتتتنتتتدمتتتا يتتنتتظتتر املتتتتترء إىل اجلتتتترائتتتتم املتتنتتتتتشتترة يف اجملتتتتتمتتع 
اجلاهلي، قد خييل إليه أهنا كانت من ميزات ذلك العصر 
وختتصتتائتتصتته، ولتتكتتن ال يتتتتتاج املتتترء إىل عتتنتتاء حبتتث حىت 
متتتارس حبذافريها على نطاق  اجلتترائتتم  يكتشف أن تلك 
واسع يف عصر حقوق اإلنسان!! وحتت إشتتراف األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية، ومن هذه اجلرائم: جرمية قتل 
اجلرمية يف مشروعية  هتتذه  وتتمثل  الفقر،  األوالد خشية 
إجتتهتتاض اجلتتنتتني، وإلتتزامتتيتتة متتنتتع احلتتمتتل، وقتتطتتع النسل، 
الطبيعية،  املتتتوارد  نفاد  الثالث، خشية  التتعتتامل  خاصة يف 

وعدم تكافئها مع احلاجات البشرية املتعددة. 
قد يقول قائل: هناك بون شاسع بني هذه وتلك، فالعرب 

يف اجلاهلية كانوا يقتلون األوالد أحياًء بعد الوالدة، بينما 
يتم منع احلمل مبنع اللقاح بني احليوان املنوي والبويضة 
لتفادي اإلنتتتاب، كما أن اإلجتتهتتاض يتم قبل التتوالدة 
القياس  فتتال ميكن  التتنتتور،  يتترى اجلنني  بشهور، وقبل أن 

بينهما؟ 
يتتقتتول التتبتتاحتتث: صتتحتتيتتح أن متتنتتع احلتتمتتل واإلجتتتهتتتاض 
أحتتيتتاًء، ولكن  األوالد  قتل  مع  وظاهرياً  خيتلفان شكلياً 
للباحث قاعدة أصولية مشهورة تنص على أن “األمور 
مبقاصدها” أي أن اإلستتالم ينظر إىل متتآالت األشياء 
وغاياهتا قبل أن ينظر إىل أشكاهلا ومظاهرها، فكما أن 
والتتعتتوز،  الفقر  بتتدافتتع  يتم  اجلاهلية كتتان  قتل األوالد يف 
احلاضر  العصر  احلمل واإلجتتهتتاض يف  منع  يتم  كذلك 
املتتتوارد الطبيعية، صحيح أن قتل  بتتدافتتع الفقر، ونتتتدرة  
إنسان حياً أكثر بشاعة من قتل جنني يف بطن أمه، أو 
منع محل، وال ميكن اعتبارمها يف مرتبة واحدة من البشاعة 
الغاية  يف  يتتشتترتكتتان  يتتالحتتظ-  كتتمتتا  ولكنهما-  واإلث، 
واملقصد، إذ إن كليهما يتّمان بدافع الفقر أو اإلمالق . 
التتكتترمي جاء  التتقتترآن  2- النهي عن وأد البنات:  إن 
مجعاء  البشرية  عند  الاطئة  والتقاليد  التتعتتادات  ليعاجل 
يف كتتل متتكتتان وزمتتتان، ومتتن هتتذه التتعتتادات السيئة قتل 
البنات ووأدهن الذي كان معمواًل به يف العصر اجلاهلي، 
وأنكر  ارتكابه  وهنتتى عن  بالذِّكر  أفتترد سبحانه  ولذلك 
على مرتكبيه، فقال تعاىل: )َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاأْلُنتَْثى 

َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم( ]النحل: 58]  
وقوله تعاىل: )َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم مبَا َضَرَب لِلرَّمْحَِن َمثتاًَل 

َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم( ]الزخرف: 71[ .
     ثالثاً: النهي عن ارتكاب الفواحش الظاهرة 
والفحش يف  والفاحشة  الفاحشة  معىن  والباطنة: 
اللغة العربية هو كل قبيح ستتواء كتتان من األقتتوال 
أو األفعال، وقيل هو ما يشتد قبحه من املعاصي 
التتزنتتا ويطلق  الفاحشة يف معىن  والتتتذنتتتوب، وتتتتأيت 
على الزنا بالفاحشة، وكل قبيح من قول أو فعل 

)Ibn al-Athir 1979( .يسمى فاحشة
   ولتتقتتد ردت يف التتتقتتترآن التتتكتتترمي آيتتتتات عتتتديتتتدة حتتتذر 
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من الفاحشة والفحشاء ما ظهر منها وما بطن، وميكن 
للباحث أن نصنف هذه اآليات حسب التصنيف التايل: 
أ- النهي عن ارتكاب الفواحش بصورة عامة: هناك 
آيتتات ورد فيها لفظ الفحشاء والفاحشة للداللة على 
فعل قبيح أو إث عظيم، من غري قصره على إث دون إث، 
أو فعل قبيح دون آخر، وإن كان جيوز محله على فاحشة 
الزنا كما ذهب إليه بعض املفسرين، ولكن ال مينع هذا 
من تعميمه، ومن هذه اآليات:  قوله تعاىل: )َواَل تتَْقَربُوا 
اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنتَْها َوَما َبَطَن َواَل تتَْقتتُُلوا النتَّْفَس الَِّي 
َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تتَْعِقُلوَن( ]

االنعام: 151(  وقوله تعاىل: )ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّي 
َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يف 
نتَْيا َخاِلَصًة يتَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نتَُفصُِّل اآْليَاِت  احْلََياِة الدُّ
)َوالَِّذيَن  تعاىل:  وقوله  يتَْعَلُموَن(]االعراف: 32(   ِلَقْوٍم 

ثِْ َواْلَفَواِحَش( ]الشورى: 37(. جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ
ال��ف��اح��ش��ة: إن  ال��ى  ب- اغ���اق االب����واب الموصلة 
القضاء على الفواحش يف اجملتمع ال ميكن إال إذا أغلقنا 
مجيع األبواب املوصلة إليها، ولذلك حّرم سبحانه كل ما 
من شأنه أن يؤدي إىل ارتكاب الفاحشة أو يعني على 
إتيانه، وبالنظر يف القرآن الكرمي جيد الباحث أن أبواب 

الفاحشة تتجلى يف الصور التالية: 
1- التبرج وإبداء الزينة: قال تعاىل: )َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت 
يتُْبِديَن  فتُتتُروَجتتُهتتنَّ َواَل  أَبْتتَصتتارِِهتتنَّ َوَيْتتَفتتظْتتَن  ِمتتْن  يتَْغُضْضَن 
زِيَنتتَُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنتَْها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوهِبِنَّ 
] ...اآلية(  آبَائِِهنَّ أَْو  لِبتُُعولَِتِهنَّ  ِإالَّ  زِيَنتتَُهنَّ  يتُْبِديَن  َواَل 

التتنتتور: 31 ] أي: على املتتترأة املسلمة التتي تنفذ أوامتتر 
القرآن الكرمي أن ال تظهر زينتها ملن ليسوا هلن مبحرم، 
والزينة الي هنى القرآن عن إظهارها زينتان: األوىل: الزينة 
فهذه يرم  والتتستتواريتتن،  والقالئد  اللخال  مثل  املخفية 
الزينة  والثانية:  لألجانب،  إظهارها  املسلمة  املتترأة  على 
الظاهرة وقد اختلف أهل العلم فيها: فمنهم من قال: 
قتتال:  متتن  ومنهم  التتظتتاهتترة،  بالثياب  املتعلقة  الزينة  إهنتتا 
قتتال: إهنتتا زينة الوجه  زينة التتامت والكحل، ومنهم متتن 

 )Al-Tabari 2005(.والكفني
2- النظر: لقد أمر اهلل املؤمنني واملؤمنات -على حد 
للفاحشة،  ودفعاً  للذريعة،  ستتداً  البصر،  بغض  ستتواء- 
ِمْن  يتَُغضُّوا  لِْلُمْؤِمِننَي  )قُتتْل  املؤمنني:  خماطباً  تعاىل  قتتال 
أَْبَصارِِهْم َوَيَْفظُوا فتُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا 
َيْصنتَُعوَن( ]النور:30( وقال خماطبتتتتتتتتاً املؤمنتتتتتات:  )َوُقْل 
لِْلُمْؤِمَناِت يتَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيَْفْظَن فتُُروَجُهنَّ َواَل 
يتُْبِديَن زِيَنتتَُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنتَْها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى 
ُجُيوهِبِنَّ َواَل يتُْبِديَن زِيَنتتَُهنَّ ِإالَّ لِبتُُعولَِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ...( 
[النور: 31 ] واملقصود بغض البصر: أن يكف املؤمن 
أو املؤمنة أبصارمها عن كل ما حرم اهلل تعاىل النظر إليه.

)Al-Tabari 2005 (
3- الخضوع في القول: لقد هنى القرآن الكرمي عن الضوع 
يف القول وهو: ترقيق الكالم وتليينه وخماطبة الرجال األجانب 
ِنَساَء النَِّبِّ َلْسُتَّ َكَأَحٍد  بتكسر وغنج ودالل قال تعاىل: )يَا 
ِمَن النَِّساِء ِإِن اتتََّقْيُتَّ فتاََل خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فتََيْطَمَع الَِّذي يف قتَْلِبِه 

َمَرٌض َوقتُْلَن قتَْواًل َمْعُروفًا( [االحزاب: 32 ]
4- اتخاذ األخدان: األخدان مجع ِخْدن وهو الصديُق، 
واإلسالم حرم اختاذ األخدان سواء للرجل أو املرأة، وقرن 
َيْسَتِطْع  الزنا، قال تعاىل: )َوَمتتْن ملَْ  بالسفاح أي  ذلك 
ِمتتْنتتُكتتْم طَتتتْواًل َأْن يتَتتْنتتِكتتَح الْتتُمتتْحتتَصتتنَتتاِت الْتتُمتتْؤِمتتنَتتاِت َفِمْن 
َأْعَلُم  َواللَُّه  اْلُمْؤِمَناِت  فتَتتََياِتُكُم  ِمْن  أمَْيَاُنُكْم  َمَلَكْت  َما 
َأْهِلِهنَّ  بِتتِإْذِن  فَاْنِكُحوُهنَّ  بتَْعٍض  ِمْن  بتَْعُضُكْم  بِِإميَاِنُكْم 
ُمَساِفَحاٍت  َغيتَْر  ُمَْصَناٍت  بِاْلَمْعُروِف  ُأُجوَرُهنَّ  َوآتُوُهنَّ 
َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْختتتَداٍن فَتتِإَذا ُأْحتتِصتتنَّ فَتتِإْن أَتتَتتتنْيَ ِبَفاِحَشٍة 
فتََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك 
َواللَُّه  َلُكْم  َخيتٌْر  َتْصِرُوا  َوَأْن  ِمْنُكْم  اْلَعَنَت  َخِشَي  ِلَمْن 
َغُفوٌر َرِحيٌم([النساء: 25 ] هذا يف شأن النستتتاء، وأما 
َلُكُم  ُأِحلَّ  )اْليتَْوَم  فيقتتتتتول اهلل تعاىل:  للتتترجال  بالنستتتتتتتبة 
الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم 
ِحلٌّ هَلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن 
ُأُجوَرُهنَّ  آتتَْيُتُموُهنَّ  ِإَذا  قتَْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكَتاَب  أُوتُوا  الَِّذيَن 
ُمِْصِننَي َغيتَْر ُمَساِفِحنَي َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر 
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ميَاِن فتََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اْلَاِسرِيَن(  بِاإْلِ
[املائدة: 5 ]واختاذ الدن يعد من مقدمات الزنا، وباب 
إىل الفاحشة، ملا يرتتب عليه من حب حتترام بني ذكر 

وأنثى، ث اللقاء واللوة وث الفاحشة يف هناية األمر. 
ج- النهي عن الزنا: لقد حذر القرآن الكرمي من الزنا يف 

آيات عديدة وتوعد فاعله عليه، کقوله تعاىل: 
)َواَل تتَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل( [االسراء: 
32[ وقوله تعاىل: )َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر 
َواَل يتَْقتتُُلوَن النتَّْفَس الَِّي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َواَل يتَْزنُوَن َوَمْن 

يتَْفَعْل َذِلَك يتَْلَق أَثَاًما(. ]الفرقان: 68 ]
واملتأمل يف هذه اآليات وغريها يدرك بوضوح أن القرآن 
التتكتترمي هنتتى عتتن اقتتتترتاف التتفتتحتتشتتاء ومتتقتتاربتتة التتزنتتا وأمتتر 
بعقاب كل من ارتكبه حلكمة سامية وهي: أن اإلسالم 
ليس دين حقوق اإلنسان فحسب، بل هو دين حقوق 
اإلنتتستتان وواجتتبتتات اإلنتتستتان، وهتتذا يعين أن اإلستتالم- 
حقوق  االعتبار  بعني  الوضعية-يأخذ  األنظمة  بتتالف 
فاإلسالم  بسواء،  جبنب وستتواء  اإلنسان وواجباته جنباً 
ميتتنتتح التتفتترد أن ميتتتتارس حتتقتته يف املتتتتتعتتة اجلتتنتتستتيتتة، ولكن 
بناءاً  احلتتق،  إزاء هذا  يفرض عليه واجبات ومسئوليات 
على قاعدة أصولية مشهورة: )الُغرم بالغُنم(، فليس للفرد 
أن يتمتع حبقه يف الشريعة اإلسالمية من دون حتمل أي 
تبعات، ومبا أن الزنا ال يقَصد منه إال قضاء شهوة آنية 
مسئولية  أي  يتحمل  أن  فاعله  يرغب  فتتال  فانية،  ولتتذة 
جتاه اآلختتر-ال مسئولية النفقة وال مسئولية الولد - يف 
حالة حتتدوث احلمل- بل يرص كال الطرفني أن مينعا 
احلمل بكل الوسائل املتاحة، حىت ولو باإلجهاض، وال 
خيفى على اللبيب أن اللذة وقضاء الشهوة من الدوافع 
األساسية يف إقبال اإلنسان على الزواج وتكوين األسرة 

وإناب الولد. 
فتتتإذا أتتتيتتحتتت التتفتترصتتة لتتكتتل شتتختتص أن يقضي شهوته 
يف اجملتتتتتمتتع متتن دون حتتتمتتل أي متتستتئتتولتتيتتة جتتتتاه اآلختتتر، 
التتنتتاس على  إقتتبتتال  التتوضتتع هتتي:  فالنتيجة الطبيعية هلتتذا 
الزنا وعزوفهم عن الزواج  وانعدام اإلناب، ألن اإلنسان 
بطبيعته يتهرب من املسئولية، وال يب أن يتحمل تبعات 
أفعاله، فإذا وجد أمامه خيارين: أحدمها اللذة من دون 
أي تبعات وتكاليف ومسئولية، وثانيهما اللذة املصحوبة 

باملسئولية أمتتام الطرف اآلختتر وأمتتام القانون وأمتتام اهلل، 
فكثرياً ما يأخذ باليار األول، -وخاصة يف غياب تقوى 
اهلل تعاىل، كيف ال وقد يستطيع بذلك أن يتهرب من 
الوقت نفسه يأخذ حظه من  التزام ومسئولية، ويف  أي 
املتعة، وال يقيد نفسه بشخص واحد طوال حياته، فال 

أسرة وال التزام وال إناب وال نسل.
إن النسل البشري ال ميكن أن يتكاثر حتت مظلة السفاح 
واإلبتتتاحتتتيتتتة، وال ميتتكتتن جملتتتتتمتتع فتتشتتت فتتيتته التتفتتاحتتشتتة أن 
حتافظ على كيان األستترة، فتتإذا انعدمت األستترة، انعدم 
هلا، فيسري اجملتمع نو الشيخوخة  التوالد والتناسل تبعاً 

ث االنقراض .
اللواط  الكرمي عن  التتقتترآن  اللواط: ولقد عر  النهى عن  د- 
بالفاحشة يف مواضع عديدة كما عر عنه بالبائث يف سورة 
األنتتبتتيتتاء يف ستتيتتاق قتتصتتة قتتتوم لتتتوط عليه التتستتالم، حتتيتتث ذكتتر 
أهنم انرفوا عن فطرة اهلل الي فطر الناس عليها، فكانوا يأتون 
الرجال شهوة من دون النساء، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء 

بالنساء. 
 قال تعاىل: )َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبتََقُكْم 
هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمنَي ِإنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن 
قتَتتْوٌم ُمْسرُِفوَن( [االعتتتراف: 81-80 ]وقال  أَنتْتتتُتتْم  بَتتْل  النَِّساِء 
تتُْبِصُروَن  َوأَنتُْتْم  اْلَفاِحَشَة  أَتَْأتُوَن  ِلَقْوِمِه  قَاَل  ِإْذ  )َوُلوطًا  تعاىل: 
أَئِتتنَّتتُكتتْم لَتتتَتتْأتُتتوَن التترَِّجتتاَل َشتتْهتتَوًة ِمتتْن ُدوِن التتنِّتتَستتاِء بَتتْل أَنتْتتتُتتْم قتَتتْوٌم 
جَتَْهُلوَن([النمل: 55-54 ]واللواط -وكذلك السحاق- نوع 
من أنواع الشذوذ وانراف عن فطرة اهلل الي فطر الناس عليها، 
ألن الرجال لو اقتصروا على الرجال، والنساء بالنساء، ستؤدى 
هتتتذه التتظتتاهتترة إىل غتتيتتاب التتتتتزواج الطبيعي عتتن حتتيتتاة التتنتتاس، 
وبالتايل غياب اإلنتتاب، فتتإذا غتتاب اإلنتتاب، سيسري النسل 

البشري نو االنقراض.  
لتتوط فعلتهم الشنيعة  ولذلك أنكر اهلل تعاىل على قتتوم 
وأنزل عليهم عذاباً مل يسبق له مثيل يف األمم السابقة. 
تتا َجتتتاَء أَْمتتترُنَتتتا َجتتَعتتْلتتنَتتا َعتتالِتتيتَتتَهتتا َساِفَلَها  قتتال تتتعتتاىل: )فتَتتلَتتمَّ
تتيتتٍل َمتتْنتتُضتتوٍد( [هتتود:  َوأَْمتتطَتتْرنَتتا َعتتلَتتيتْتتَهتتا ِحتتتَجتتتاَرًة ِمتتتْن ِستتجِّ
82 ]وقال تعاىل: )فََأَخَذتتُْهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقنَي َفَجَعْلَنا 
ِسجِّيٍل( [ ِمْن  ِحَجاَرًة  َعَلْيِهْم  َوأَْمَطْرنَا  َساِفَلَها  َعالِيتََها 

احلجر: 73-74 ]
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الثاني: الوسائل الوقائية في جانب األمر: مل يقتصر 
القرآن الكرمي حلفظ النسل باملنهيات يف اجلانب الوقائي، 
بل ركتتز أيضاً على املتتأمتتورات، وتتجلى هتتذه املتتأمتتورات 
العبادات  أن  فاملتدبر يف كتاب اهلل جيتتد  التتعتتبتتادات،  يف 
جبملتها شرعت لتطهري النفوس وتزكيتها، وإرساء الفضائل 
واألخالق احلميدة يف اجملتمع، وتوطيد العالقة بني العبد 
وربه، وهي بذلك ختدم حفظ النسل، ونذكر هنا بعض 
التتي أمتتر القرآن هبا وتساهم يف احملافظة على  العبادات 

النسل: 
التتصتتالة يف اإلستتالم  ال��ص��اة: ان  بإقامة  أواًل: األم��ر 
ليست جمتترد شتتعتترية تعبدية تتتقتتام مختتس متتترات يف اليوم 
والليلة، بل هي تلعب دوراً كبرياً يف حفظ النسل جبانب 
أدوارها األخرى، يقول اهلل تعاىل: )اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك 
ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تتَنتَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء 
] َتْصنتَُعوَن(  َما  يتَْعَلُم  َواللَُّه  َأْكتتبتَتتُر  اللَِّه  َولَتتذِْكتتُر  َواْلُمْنَكِر 

العنكبوت: 45 ]يقول اإلمام الطري بأن القول األصح 
والتتصتتواب يف تفسري هتتذه اآليتتتة أن التتصتتالة تنهى عن 
الفحشاء واملنكر وهذا ما ذهب إليه كل من  ابن عباس 
وابتتتتن متتستتعتتود – رضتتتي اهلل عتتنتتهتتم، ولتتتو ستتتأل ستتائتتل: 
كتتيتتف أن التتصتتالة تنهى عتتن التتفتتحتتشتتاء واملتتنتتكتتر إن مل 
يكن معنياً هبا ما يتلى فيها ؟ واجلواب: هو أن الصالة 
تنهى من كان داختتاًل فيها، فتكون كاحلاجز بينه وبني 
ارتكاب الفاحشة، ألن إنشغاله هبا يقطعه عن الشغل 
بتتن مسعود  اهلل  عبد  الصحايب  يتتقتتول  ولتتذلتتك  باملنكر، 
)رضي اهلل عنه(: من مل يطع صالته مل يزدد من اهلل إال 
بُعداً. وذلك أن طاعة املصلي هلا إقامته إياها حبدودها، 
املعاصي والفواحش”.  ويف طاعته للصالة مزدجر عن 

)Al-Tabari 2005(
      فالصالة كما قتتال تعاىل تنهى صاحبها عن الفحشاء 
فتتإذا انتهى اإلنسان عن الفحشاء واملنكر، ومل يضع  واملنكر، 
شهوته فيما هنى اهلل عنه، اجتتته تلقائياً نو امتثال أمتتر اهلل يف 
التتزواج الشرعي وتكوين األستترة، وبذلك يتم اإلنتتاب وتكثري 

النسل.

رسوله  تعاىل خماطباً  قتتال  الصدقة:  بإيتاء  األم��ر  ثانيًا: 
يِهْم هِبَا  َوتتُزَكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ أَْمتتَواهِلِتتْم َصتتَدقَتتًة  ِمتتْن  )ص(: )ُختتْذ 
يٌع َعِليٌم( [ َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن هَلُْم َواللَُّه سَِ

التوبة: 103 ]
هبا(  وتزكيهم  )تطهرهم  تعاىل:  قوله  اآليتتة  يف  والشاهد 
أي: من فوائد هذه الصدقة أهنا تطهر النفوس من رذائل 
البخل والتتشتتح والتتطتتمتتع، وتتتزكتتى القلوب متتن األختتالق 
 )Tantawi 1998( السيئة، وتنمى األموال واحلسنات
. فالصدقة تطهر النفوس من الرذائل واملنكرات، وتزكيها 
النسل  بذلك حتافظ على  وهتتي  بالفضائل واحلسنات، 
وتتتقتتيتته متتن التتتتتزوال، ألن التتنتتفتتوس إذا تتتطتتهتترت وتتتزكتتت، 
ال تتتقتترتب متتن الفحشاء واملتتنتتكتترات- وختتاصتتة فاحشة 
تتجه  وبالتايل  والعفاف،  الطهارة  وتلتزم  واللواط-  الزنا 
األستترة،  فتتكوَّن  الشرعي،  التتتزواج  إلشتتبتتاع رغباهتا نتتو 

ويتمُّ اإلناب، ويتكاثر النسل. 
الذكر  يعتر  الكرمي  التتقتترآن  إن  ثالثاً: األم��ر بذكر اهلل: 
من أسباب الفالح يف الدنيا واآلختترة، يقول سبحانه: 
 [  10 [اجلمعة:  تتُْفِلُحوَن(  َلَعلَُّكْم  اللََّه َكتتثِتتريًا  )َواذُْكتتتتُروا 
والتتذِّكتتر له دور كبري يف التتقتترآن الكرمي يف القضاء على 
الفحشاء واملنكرات وحفظ النسل من جهتني: األوىل: 

قبل وقوعها للوقاية. والثانية: بعد وقوعها للعالج. 
أما دور الذِّكر يف الوقاية من الفحشاء واملنتتتتتكرات قبل 
وقوعها، فيتمثتتتتتتل يف قوله تعاىل: )الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ 
قتُُلوبتُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأاَل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب( [الرعد: 

[ 28
فالذِّكر يولِّد السكون والطمأنينة يف قلب املؤمن، ويربطه 
مباشرة باهلل تعاىل، فإذا كان القلب موصواًل باهلل تعاىل، 
فال سلطان للشيطان عليه، وبالتايل ال يرتكب صاحبه 
املعاصي واملتتنتتكتترات، فالقلب التتايل عن ذكتتر اهلل ليس 
إال قطعة حلم ميت معرَّض للذئاب من شياطني اإلنس 
واجلتتن، يسوقونه كما يتتشتتاؤون، ولذلك قتتال نبينا صلى 
اهلل عليه وسلم: )مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه 

)Al Bukhari 1987( .)مثل احلي وامليت
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وأمتتتا دور التتذِّكتتر يف متتعتتاجلتتة التتفتتحتتشتتاء واملتتنتتكتترات بعد 
وقتتتوعتتتهتتتا، فتتيتتتتتمتتثتتل يف قتتتولتتته تتتتعتتتاىل يف وصتتتتف املتتتتتقتتني: 
)َوالَِّذيَن ِإَذا فتََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنتُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه 
نُوَب ِإالَّ اللَُّه وملَْ ُيِصرُّوا  فَاْستتَْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يتَْغِفُر الذُّ
َعَلى َما فتََعُلوا َوُهْم يتَْعَلُموَن( [آل عمران: 135 ]اآلية 
املتقني ليس من صفاهتم أن ال يرتكبوا  تنص على أن 
التتذنتتوب والتتفتتاحتتشتتة أبتتتتداً، فتتهتتم ال خيتتطتتطتتون للمعصية 
ختطيطاً مسبقاً، ولكنهم بطبيعتهم قد تعرتيهم حاالت 
من الضعف والََور، فيهفون هفوة، ويزلون زلة، فيقعون 
يف الفاحشة واملعصية، وهنا يأيت دور الذِّكر جلتتران ما 
فات ومعاجلة املشكلة، فَتريِجعهم إىل صواهبم ورشدهم 
يتتصتترون على ذنتتوهبتتم بعد ذلتتك،  باالستغفار، وهتتم ال 

وهذا هو الفرق بني املتقني وغريهم. 
رابعاً: األمر باالستغفار:

والركة  للخري  الكرمي مدعاة  القرآن  االستغفار يف 
والنعمة وتكثري املال والبنني واملتاع احلسن، يقول 
املوىل سبحانه على لسان نبيه نوح عليه السالم: 
)فتَُقْلُت اْستتَْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا يتُْرِسِل السََّماَء 
َلُكْم  بَِأْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل  ِمتتْدرَارًا َومُيِْددُْكْم  َعَلْيُكْم 

َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنتَْهارًا( [نوح: 10-12 ]
 والشاهد يف اآلية قوله تعاىل: )وميددكم بأموال وبنني( حيث 
ربط القرآن بني االستغفار واإلمتتداد باألموال والبنني )النسل( 
االستغفار وكثرة  بني  هناك عالقة طردية  أي  األرزاق،  وسائر 

املطر واملال والبنني والرخاء املادي. 
     ثانياً: الوسائل الوقائية للحفاظ على نوعية النسل: إن 
املتدبر يف القرآن الكرمي يدرك بوضوح أنه حريص على حفظ 
النسل وتكثريه، يرص أيضاً على قوة النسل وسالمته، وصحة 
وحفظها  وترابطها  األستترة  متاسك  إىل  إضافة  وثبوته،  النسب 
من الزعزعة واالهنيار، ولذلك قدم وسائل وقائية وعملية لرفع 

مستوى النسل كيفاً ونوعاً، ومن هذه الوسائل:   
     األول: عدم االقتراب من الزنا: ال شك أن للزنا أضرار 
جسيمة على الفرد واجملتمع، والتتذي يعنينا هنا معرفة األضرار 
التتي يرتكها الزنا على نوعية النسل اإلنتتستتاين، وهتتتدده بالزوال 
والدمار، ولذلك قال تعاىل: )َواَل تتَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة 

َوَساَء َسِبياًل( ]اإلسراء: ٢٣ [فسبب النهي عن الزنا هو محاية 
النسل من الضياع، قتتال التترازي )رمحتته اهلل( : “أنتته إذا انفتح 
باب الزنا فحينئذ ال يبقى لرجل اختصاص بامرأة، وكل رجل 
ميكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت وحينئذ ال يبقى 
بني نوع اإلنسان وبني سائر البهائم فرق يف هذا الباب “ . ] 

ينظر : التفسري الكبري للرازي : )20/ 332(]
والزنا يتسبب يف نقل األمراض الفتاكة من املصابني هبا 
إىل اآلخرين وإىل النسل، فاجلنني الذي يولد عن طريق 
الفتاكة، وهو بريء  الزنا، يصبح ضحية هلذه األمتتراض 

كل الراءة، من هذه اجلرمية الي ارتكبت يف حقه.  
التتكتترمي هذه  التتقتترآن  لقد حتتتّرم  التبني:  ع��ادة  تحريم  الثاني: 
التتعتتادة، وحرمها حتتترميتتاً أبتتديتتاً يف آيتتة واحتتتدة بقوله تتتعتتاىل: )َما 
َأْزَواَجُكُم  َجَعَل  َوَما  َجْوِفِه  ِفي  ق�َْلب�َْيِن  ِمْن  ِلَرُجٍل  اللَُّه  َجَعَل 
ِئي ُتظَاِهُروَن ِمن�ُْهنَّ ُأمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم أَب�َْناءَُكْم  الاَّ
ي�َْهِدي  َوُه��َو  ي�َ��ُق��وُل اْلَحقَّ  َوال��لَّ��ُه  بِ��َأف�ْ��َواِه��ُك��ْم  ق�َْوُلُكْم  َذلِ��ُك��ْم 
السَِّبيَل( [االحتتزاب: 4 ]، وعاجل هذه الظاهرة بقوله تعاىل: 
)اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن َلْم ت�َْعَلُموا آبَاَءُهْم 
يِن َوَمَوالِيُكْم( االحتتزاب: 5[، وقد يسأل  فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّ

سائل ما عالقة حترمي التبين حبفظ النسل؟  
     واجلتتواب: يف احلقيقة ليس قصد الشارع من حترمي 
التبين طرد املتبىن من األستترة واضطهاده يف اجملتمع، بل 
إن الشارع عندما أبطل التبين جاء ببدائل حلفظه ومحايته، 
مثل االستلحاق واإلقرار وغريمها مما أثبته الفقهاء يف كتب 
الفقه، ولكن الشارع أراد به حفظ النسل والنسب يف آن 
واحد، فالتبين يشّوه العالقات الي تنشئها آصرة النسب 
على أستتتاس عقد التتتتزواج بتتني التترجتتل واملتتتترأة، حيث أن 
عقد النكاح يف الشريعة اإلسالمية، أساس لنشوء القرابة 
واملصاهرة والرضاع، والنسب يشكل العنصر األساسي يف 
متاسك األستترة وترابطها، وبدونه تفقد األستترة حقيقتها 
على  تنبىن  وأواصتترهتتا  أشكاهلا  فاألسرة جبميع  ومتواها، 
عقد التتزواج، ويف التبين دختتول عنصر غريب وشتتاّذ عن 
البناء األسري، مما يكون سبباً يف هدم البناء كله، فتنحل 
روابتتتتط التتشتتبتتكتتة، وختتتتتتلتتط األنتتتستتتاب، وتتتنتتهتتدم التتقتتواعتتد 
التتتتتوارث  تشريع  مقاصد  تضيع  كما  لتتلتتزواج،  الضابطة 
بتتالتتتتتنتتازع بتتني التتعتتنتتصتتر التتدختتيتتل وبتتتني التتعتتنتتاصتتر احلقيقية 
لألسرة، حيث أن نظام التبين يف اجلاهلية كان ال ميانع 
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يف متترياث املتبىن من متبنيه، فجاء اإلستتالم بتحرمي هذا 
النظام.

ال��ث��ال��ث: ال��ن��ه��ي ع��ن ن��ك��اح ال��م��ح��ارم: قتتتال اهلل تتتعتتاىل عن 
احملتترمتتات: )ُحتتترَِّمتتتْت َعتتلَتتْيتتُكتتْم أُمَّتتَهتتاتُتتُكتتْم َوبتَتتنَتتاتُتتُكتتْم َوَأَختتتَواتُتتتُكتتتْم 
َوأُمََّهاُتُكُم  اأْلُْختتِت  َوبتََناُت  اأْلَِخ  َوبتََناُت  َوَخااَلُتُكْم  َوَعمَّاُتُكْم 
يت أَْرَضتتْعتتنَتتُكتتْم َوَأَختتَواتُتتُكتتْم ِمتتَن التترََّضتتاَعتتِة َوأُمَّتتَهتتاُت ِنَساِئُكْم  التتالَّ
َدَخْلُتْم هِبِنَّ  يت  التتالَّ ِنَساِئُكُم  ِمْن  يت يف ُحُجورُِكْم  التتالَّ َوَربَائُِبُكُم 
فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هِبِنَّ فتاََل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل أَبتَْناِئُكُم 
الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأْن جَتَْمُعوا بتنَْيَ اأْلُْختتنَْيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف 
ِإنَّ التتلَّتتَه َكتتتاَن َغتتُفتتورًا َرِحتتيتتًمتتا َوالْتتُمتتْحتتَصتتنَتتاُت ِمتتَن التتنِّتتَستتاِء ِإالَّ َما 
َمَلَكْت أمَْيَاُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن 
تتَْبتتَُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُمِْصِننَي َغيتَْر ُمَساِفِحنَي َفَما اْسَتْمتتَْعُتْم ِبِه ِمنتُْهنَّ 
َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تتَرَاَضْيُتْم ِبِه ِمْن 
بتَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما( [النساء: 24-23 
]، يف هتتذه اآليتتات ذكتتر تعاىل ما يل ومتتا يتترم من النساء، 
واالمجاع نص على حترمي عدد من النساء: فمن النسب سبع، 
ومن الرضاع والصهر ست، وذكر السنة النبوية اجلمع بني املرأة 

وعمتها.
     والتتعتتلتتة واحلتتكتتمتتة التتتي متتتن أجتتلتتهتتا حتتترم اهلل تتتعتتاىل 
هذه األنكحة أن الزواج بني األقارب يضعف الذرية مع 
مرور الزمن، على العكس من التتزواج من غري األقارب، 
التتوراثتتيتتة يف ذريتهم،  وذلتتك لرتكز استتتتتعتتدادات الضعف 
اما اذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء جديدة غري 
األقتتارب   تضاف استعداداهتا، فتجدد حيوية األجيال 

واستعداداهتا.
   إضافة إىل أن التتزواج فيه توسيع لنطاق األسرة 
ومدها إىل ما بعد رابطة القرابة، وال حاجة هلا بني 
األقتتارب ألهنم جتمعهم رابطة القرابة القريبة، فلم 
يسمح بالزواج من القريبات إال من بعدت الصلة 
 Sayyid (هبتتتا، حتتىت يتتكتتاد يفلت رابتتطتتة التتقتترابتتة

  )Qutb 1982
      وإذا أمعن الباحث النظر يف احلكم الي ذُكرْت آنفاً، 
النسل  إمتتا يف مصلحة حتسني  تصب  أن كلها  الحتتظ 
استتتتتقتترار األستتتترة ومتاسكها  وتتتقتتويتتتتته، وإمتتتا يف مصلحة 

واستمرارها. 

 الخاتمة
لقد تبني للباحث من خالل النقاش السابق، أن القرآن 
التتكتترمي وضتتتع نتتوعتتني متتن التتوستتائتتل حلتتفتتظ التتنتتستتل وهتتي 
والوسائل  النسل،  على كميَّة  للحفاظ  الوقائية  الوسائل 
الوسائل  تتضمن  النسل.  نوعية  على  للحفاظ  الوقائية 
التتوقتتائتتيتتة عتتلتتى كمية التتنتتستتل التتوستتائتتل يف جتتانتتب النهي 
كالنهي عن الرهبانية، وقتل األوالد خشية الفقر، والنهي 
عن الوقوع يف الفواحش الظاهرة والباطنة، أما يف جانب 
األمتتتر تتضمن األمتتتر بتتإقتتامتتة التتصتتالة، وإيتتتتتاء التتصتتدقتتة، 
الوسائل  إىل  باإلضافة  واالستغفار.  الذكر  من  واالكثار 
الوقائية للحفاظ على نوعية النسل تتضمن عدم االقرتاب 

من الزنا، وحترمي عادة التبين، والنهي عن نكاح احملارم.
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