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 كلمة المركز
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تسعون مليار  نسمة؛ رقم هائل يفوق التصور البشري حالياً..
ة  اإللكرت نيههة   إال أنههف ضههرم ،لمههلت تويههلحل إليههف اماسههباا العم قههةت  الع ههو  البشههري

 اليابان ياحبة أكرب خمز ن ،لمل حديث السيما   الصنا،اا اإللكرت نية الدقي ة..
ضل ههد ل نههوا حاسههبايم فهها يعرضههون مههن حاههم ال اقههاا  ال ههدراا اىكتشههفة  اىعر ضههة ،لهه  
 جف األرم    باطنهات  حىت ما حتتويف أ،ماق البحار  احملي اات  غه  للهم مهن اىع يهاا 

 علمية لديهم..ال
 بعههد أن ح حسههاد م ههدار  حاههم اسههته ل اإلنسههان العههاري  جههد ا أن األرم تكفههل 

 ( مليار نسمةت يعيشون حبالة جيدة  مستوى غذائل  يحل  معيشل م بو ..09ىعيشة )
مليههار( اسههتد،  انتبهها  إلاحههة اإلمههاـ الشهه ا ي ه حفنههف اهلل ه ضههاغتنم  09 هههذا الههرقم )

الكهههههراي الهههههذي يف هههههء ضيهههههف كهههههذد االر،ههههها اا  اىهههههزا،م االسهههههتعمارية الفريهههههة لكتابهههههة ههههههذا 
  اإلمربيالية العاىية اهلّدامة  اليت هل من قبيل..

 ه إن األرم ال تتسع ألكثر من ستة ملياراا نسمة..
 ملياراا نسمة. 6ه إن األرم ال تكفل أغذيتها  خ ايا ألكثر من 

 ر،اية.ه إن اآلبا   األمهاا ،اجزين ،ن الرتبية  ال
 غ هههها كثههه  مهههن الهههد،اياا  األباطيهههل الهههيت يشههه لوا دههها أنفسههههم   هههعودم  العديهههد مهههن 
الشههعود اىست ههعفةت ليسهههل ،لههيهم السههي رة ،ليههها   ههمان السههيارة هلههم  لفههرتة أطههو ت ألن 

إن السههههارة سههههارةت  العبيههههد ،بيههههدت  الب هههها  ل قههههوىت  األقههههوى   هههههذا  –،نههههدهم  -ال ا،ههههدة 
لم أسباد ال وةت  أحد أهم أسباد ال وة النسهبة البشهريةت م هاضاً إل العلهم العصر هو من ميت
  نتائاف الباهرة..

 إلا كهههانوا ههههم العلمههها ت ضههههم السهههارة  ال هههارة للعهههاا أنهههع.. ضيفر هههون مههها يشههها  ن مهههن 



 4 

ال ههوانو  الدسههات  ،لهه  مههن يريههد ن  مههىت يشهها  نت بعههد أن ي لفههو  بهغلفههة براقههة  يزينههو  كمهها 
 لشي ان أ،ما  الباطل  الشر لكل ي ع اإلنسان حببائلف اخلبيثة..يزين ا

كما إن إلاحتف ي ع بو يدي العاا  بشكل موجز  سريع ننرية اإلس ـ العاىية  يد،و 
إليهههها للدراسهههة  التننهههيم  الت بيهههن مهههن أجهههل  هههمان حيهههاة البشهههرية حهههىت بهههالرقم الهههذي حهههدر  

 امياة  األحيا    العاا...اليابانيون   رراسايم االسرتاتياية ،ن 
 يسهههتنكر إلاحهههة اإلمهههاـ )راـ ّلهههف(  بشهههّدة كهههل ر،هههواا  مههه  راا حتديهههد النسهههل  الع هههم 
االي نا،ل  غ  ت  يعتهرب  مهن قبيهل )الهوأر( احملهـر أ هد التحهرش   كهل  هرائع السهما   ، هو  

يههو  الرسههو  الكههرش األسههويا  مههن بههر البشههر..  يههد،و باى ابههل إل مهها ر،هه  إليههف اإلسهه ـ امن
 .من  يارة النسل  التكاثر  التز يج  غ  للم مما هو معر ف   ، يدتنا العنيمة 

إل ن هـو ب با،هة  تو يهع ههذا الكتهاد لسهماحة اإلمهاـ   حنن   مركز الرسو  األ،نهم 
الشههه ا ي )حفنهههف اهلل( لنهههربهن ،هههن ،مهههن تفكههه  اإلمهههاـت  لوليهههة  سهههعة أض هههفت  أيهههالة ضكهههر  

 ل  اإلس مل   طرحف لل  ايا العال ة أ  اىث ة للتسا     الساحة العاىية..العلم
را،و اهلل العلل ال دير أن ميّد إلاحتف بالعمر اىديد  العلم السديدت  يسدر  ىا ضيهف خه  
الب ر  العبارت كما نسهلف ،ز  جل أن جيعلنا من الد،اة إل طا،تف  ال ارة إل سبيلف إنف إليع 

 ب جميب..قري
  آخر ر،وانا أن اممد هلل رد العاىو..

 
 للتحقيق والنشر مركز الرسول األعظم 

 هـ2210/شوال/20           
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 اممد هلل رد العاىوت  الص ة  الس ـ ،ل  حممد  آلف ال اهرين.
 الهد،وة إل حتديهد النسهل للهم الشهعار  أما بعد: ال خيف  أن التهويل بالت ّخم السهكاي

 الذي يناري بف ال رد  ،م    إمنا هو ألحد أمور ث ثة:
إهنم ي ولون: إن األرم ال تتسع ألكثر من ستة ملياراا نسمة  هو ،هدر البشهر  األول:

 حالياً.
مهن  إهنم ي ولون: إن اآلبا   األمهاا ال ميلكون قابلية تربيهة  إرارة النسهل ايديهدالثاني: 

 حيث التعليم  التث يو  الرتبية إلا  ار ،ل  اىلياراا الستة من البشر اىوجورين ضعً .
إهنم ي ولون: إن ثر اا األرم ال تكفل لت ذيهة أكثهر مهن السهتة مليهاراا نسهمة الثالث: 

اىوجههورين حاليههاًت ضههدلا ا رار ا ،لهه  هههذا الههرقمت ب ههل الفههائق مههنهم بهه  طعههاـ ل صههور األرم 
 ،ن سد احتياجايم االقتصارية. ،ازها 

 ايواد ،ن األ  : لكر ،لمها  البيةهة اليابهانيون أن األرم تسهع ألن يسهكنها مهن البشهر 
 تسعون ملياراً.

 ضالتذرّع بعدـ سعة األرم ألكثر من ستة ملياراا نسمة ليس يحيحاً ،ل  اإلط ق.
اليهههـو  خايهههة   جمههها   ،هههن الثهههاي: إّن الت هههور العلمهههل  الت هههدـ الكبههه  امايهههل   ههههذا 

الرتبية  التعليم   سائلهمات قد  يلحل إل حد متفوق بسهبب اىكتشهفاا امديثهة   اإل،ه ـ 
  التث يوت  ميكنها الت ور أكثر كما ال خيف .



 6 

ضالرتبيههة الصههحيحةت  التعلههيم اىناسههب ممكههن ،ههرب تههوض  امريههاا اىشههر ،ة  بسههبب ت ههور 
، ـت    ،اا االتصاالا  اىعلوماتيةت الهيت جعلهحل العهاا الوسائل امديثة   جما  البث  اإل

بهسر  ،ل   خامتف  سهعتف كهسهرة  احهدة  بيهحل  احهدت  للهم ممها ا يكهن   الزمهان السهابن 
 إل قبل نصو قرن ت ريباً ضدن الوسائل امديثة تسهل أمر التث يو  التعليم للاميع.

  تو يهع الثهر ة  ،هدـ ت سهيمها بصهورة  ،ن الثالهث: إن ههذا الهن من إمنها ههو مهن جههة سهو 
منصفة  ،ارلهةت ضهاألرم غنيهة بهالثر اات لهو راض هها حسهن التو يهع  ،دلهفت لهتمكن مهن العهي  

   )،ليهف السه ـ(،ليها ملياراا البشر  ألكلوا منهها رغهداً كمها قها  سهبحانف بالنسهبة إل آرـ 
يا   الههدن )،ليف السهه ـ( بالنسههبة إل موسهه   (2)وكــم منهــا رغــداش حيــث شــ تما   اينههة 
  وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث ش تم رغداش

(1). 
 أما الذين ينهار ن بفكهرة حتديهد النسهل  مها أ هبف للهمت  يرّ جوهنها   العهاا الثالهث ،له  

 ت ضهو نا ئ من جهتو: (3)اخلصوص بو اىسلمو البالغ ،درهم مليارين من البشر
 مت  ،نيم ثر ايات   خامة خ ايا.إما من جهة ،دـ اّط ،هم ،ل  سعة األر 

 إما من جهة  جور أهداف  أغرام سياسية أ  اقتصارية أ  اجتما،ية ،ند البعق يريهد 
أن حي  ها من خ   هذ  األمورت  قهد ت رّقنها   ههذا الكتهاد إل بعهق األمهور اىرتب هة دهذا 

 إليع جميب.اىبحث  اهلل اىس    أن ينفع بف  أن يوض نا ىا حيب  ير   انف 
 

 قم المقدسة
 محمد الشيرازي

 هـ2210ربيع األول 
 
 

                                                           

 .35سورة الب رة:  (2)
 .55سورة الب رة:  (1)
راجع كتاد )،ندما حيكم اإلس ـ(: لعبد اهلل النفيسلت الصفحة األخ ةت  كتاد )اىتخلفون مليارا مسلم( لإلماـ  (3)

 اى لو )راـ ّلف(.
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 االجتهاد وتحديد النسل
 

ال خيفهههه : إن اىسههههلمو ين سههههمون إل مههههذاهب: العامههههةت  الشههههيعةت  ال بعههههق اىههههذاهب 
 األخرى اليت تندرج ضيهما كالزيدية  حنوها.

أبنا  العامة  حنهوهم ههو:  مث إن الشيعة ي ولون بانفتاح باد االجتهارت بينما اىشهور ،ند
غلههن بههاد االجتهههارت  حيههث إهنههم ي ولههون ب لههن بههاد االجتهههار ضهه  يتاهها   ن مهها أضتههحل بههف 
اىههذاهب األربعههةت  اىشهههور مههن ضتههوى اىههذاهب األربعههة ضيمهها يههرتب  فسهههلة حتديههد النسههل  مهها 

  اكلف هو: ،دـ إباحة تع يم الرجا  أ  النسا ت ألنف ّاهر األرلة ،ندهم.
ما الشيعة الذين ي ولون بانفتهاح بهاد االجتههارت ضال الهب أي هاً ال ي ولهون لهوا  للهمت  أ

با،تبار أن الن من   الع وت أ  الن من   ال وة غه  جهائز ،نهدهمت  للهم بهدليل )ال  هرر( 
 ما أ بفت ضهم ال جيّو  ن أن يعمل اإلنسان نفسفت أ  يهذهب ب هوة بصهر ت أ  ي  هع يهد ت أ  

أ بف للمت إالّ إلا كان   أقص  حاالا ال ر رة مثهل أن خيهاف انتشهار السهم  يشّلهات أ  ما
أن ي  ع اى هدار اىصهاد مهن الع هو أ   -كل   مورر    -أ  اىرمت ضياو  حينةٍذ أ  جيب 

يشّلف حتفناً من االنتشهارت  أحيانهاً ق هع الع هو كلهف للوقايهة كمها نشهاهد اليهـو   ق عههم اليهد 
 أليابع خوضاً من انتشار األمرام الفتاكة   ايسم كلف.أ  الرجلت أ  بعق ا

 مع للم ضدنف إلا  كن من تبديل ، و  بع و آخر أجا    كما نراهم يفعلهون للهم   
 ت ي  إحدى الكل  بكلية من يويل بعد موتف بالتربع دا ه مث ً ه ضيزرع للم.

م كهههانوا قرابهههة اخلمسهههو هههذا ههههو رأي أغلهههب الف هههها  الهههذين اطلعهههحل ،لههه  آرائههههمت  لعّلهههه
ض يهههاً مههن الف ههها  اىعايههرين   العههراق  غهه  ت  قههد اطّلعنهها ،لهه  للههم ،ههن طريههن كتابههايم أ  

 س اهلم مبا رة.
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 آراء المتجّددين
 

نعههههمت إن بعههههق اىتاهههههّدرين اىههههرتب و بهههههبعق امكومههههاات  الهههههذين ال ير،هههه  أ  ال يهههههرى 
ضههدهنم ي ولههون بتحديههد النسههل ال ،لهه  حنههو العههز  بع هههم للههدين ح ههاًت  ال للف ههها  احرتامههاًت 

الههذي ي ههو  لههوا   نا،ههةت بههل بنحههو إغهه ق اىناضههذ فهها ال يههتمّكن مههن ضتحههف مسههت بً ت  رفهها 
أجا  ا تعاطل األر ية اخلاية لذلم  إن كانحل غالية الهثمن أحيانهاًت ّنهاً مهنهم إن ههذا حيفه  

ي يعهههي  ضيهههها ممههها ي هههين ،ليهههف مسهههكنف الهههب ر مهههن االنفاهههار السهههكايت  ي هههل اإلنسهههان الهههذ
  اقتصار   تربيتف.

لكههن اىشهههور  (2) قههد ضعلههحل اهلنههد مثههل للههم بهههمر مههن  ،يمتههها السههاب ة )أنههديرا غانههدي(
 ،ند اهلند ي أهنم ِمن ر،اة حرية اإلجناد.

نعهههم بعهههق الهههب ر اإلسههه مية الهههيت ب يهههحل  ال  الهههحل حتهههحل سهههي رة ال هههرد بكهههّل قهههوةت قهههد 
ل منهاههاً هلههات  لكههن مههع للههم ب ههل الكثهه  مههن ،لمههائهم ال يرت ههون هههذا اختههذا حتديههد النسهه

 العمل الذي يعّد نف م امرة غربية ،ل  اىسلمو خلفق أ،دارهم  ال  ا  التدرجيل ،ليهم.
 هنهههال أي ههههاً نا،هههة أخههههرى مهههن اىتاههههدرين اىسهههلمو اىنفتحههههو ،لههه  الث اضههههاا الدينيههههة 

ت  للههم ومو،ههة مههن األرلههةت منههها: أن هههذا العمههل  االسهه مية ي ولههون فههذهب الشههيعة أي ههاً 
يهه ري إل ق ههع النسههل  هههو ضسههار  اهلل ال حيههب الفسههارت  با،تبههار أن للههم يوجههب األمههرام 
ايسهههمية  العاههههاا الر حيهههة إ هههاضة إل التههههث اا النفسهههية ايسهههيمة كمههها سهههته  اإل هههارة إل 

 بع ها.

                                                           

 1077 -1066الههههو را  )(: سياسههههية هنديههههة ابنهههة جههههواهر ال  هنههههر ات رئيسههههة 1054 - 1017انهههديرا غانههههدي )  (2)
 ( اغتاهلا مت رضون من طائفة السيخ.1054 - 1059 
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 من أضرار تحديد النسل
 

رناههها ،نههد مشهههور الشههيعة  غالبيههة العامههةت  كههذلم اىنههع الههذي لكرنهها  إن امرمههة الههيت لك
حسب ننر بعق اىتادرين من أبنا  العامهة  الشهيعةت ال يفهّرق ضيهف غالبهاً بهو أن يفعهل للهم 
 الشهههخمن يههه   قبهههل البلهههول أ  بعهههد البلهههولت رجههه ً كهههان أ  امهههرأةت  قهههد ثبهههحل ،لميهههاً ّههههور 

 يم فا يوجب ندـ اإلنسان   اىست بل ،ل  ههذا التصهرف األ،رام  األ رار النانة ،ن التع
غهه  اىسهه      خلههن اهلل سههبحانف  تعههالت كمهها اتفههن أمثهها  للههم    ههارد مماثلههة يمههع مههن 
،لما  ال ردت ضدهنم ضيما م   كانوا جير ن ايراحة الستةصها  الزائهدة الد ريهة مهن األطفها ت 

حهو التهادها ،نهد الكههربت  لكهن سهر،ان مها تبهو هلههم  بهز،م إهنهم يرحيهوهنم مهن االبههت   بوجعهها
اأَل هرار الكبه ة اىرتتبهة ،له  استةصهاهلا مهن األطفها ت ضرتكهوا للهم بتاتهاً بعهد العبهث بكثه  مهن 

 األطفا .
 يتوقهههع أن ال هههرد سههه جع يومهههاً ،هههن ههههذ  العمليهههة الهههيت توجهههب التحديهههد ،نهههد الرجههها  أ  

ال هههههة   كهههههل اوهههههاالا االجتما،يهههههة  االقتصهههههارية النسههههها ت  للهههههم حينمههههها يهههههدرل أ هههههرارها الب
  السياسيةت  لكن بعدما سبب ، م اى يو من الرجا   النسا  أ   بف الع م.

مث إن بعههق األطبهها  اىصههرّين ،لهه  التع ههيمت ي ّشههون  بههائنهمت أ لةههم اىسههاكو ال ههحايات 
نابيهبت لكههن للههم غهه  بدخبهارهم أنههف مههن اىمكهن اسههتعارة اى ههدرة ،لهه  اإلجنهاد بعههد غلههن األ

يحيء طّبياًت كما يصهرح بهف األطبها  امهالقونت ضهدن الرجهل أ  اىهرأة إلا أيهاد أحهد ا الع هم 
بسههبب هههذ  العمليههةت ال يرجههع بعههدها إل حالتههف السههاب ةت  ال تعههور إمكانيههة اإلجنههاد  الههوالرة 

ء مهىت  ها   ي لهن مهىت إليفت إالّ إلا اكتشفوا   اىست بل طري ة توجب الع م اإلراري بههن يفهت
 ههها ت    ههههذ  الصهههورة ميكهههن ال هههو  لهههوا   حيهههث إنهههف ال يسهههبب إسههه ا  ال هههوةت  قهههد يهههرح 
الف ها  بهن ال رر احملـر هو الهذي يه ري إل هه ل الهنفس أ  ق هع ، هو أ  إسه ا  قهوة أمها 
غهههه   مههههن األ ههههرار ضهههه  إ ههههكا  ضيهههههات  ال ا،ههههدة الف هيههههة: )النههههاي مسههههل ون ،لهههه  أمههههواهلم 
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 .(5)سهم( أنف
لكهههن قبهههل أن يصهههل األمهههر إل ههههذ  اىرحلهههة اىت دمهههة مهههن ال هههدرة االختياريهههة ،لههه  الفهههتء 

  ال لنت ضهو خمالو للتعاليم الدينية ناهيم ،ن األ رار الدنيوية.

                                                           

 .135راجع كتاد )ال وا،د الف هية(: ص  (5)
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 من أضرار التعقيم
 

،له  مها لكهر  الهبعق  -التع يم ب بيعة لاتف ينا  ال بيعة البشريةت    كثه  مهن األحيهان 
ب نزيههو الههدـت  ،فونههة احملههّلت  تههورـّ بي ههة الرجهها ت  سههو  ال ههدرة اينسههية ،نههد بعههق يسهب -

الرجههها ت  قهههد لكهههر بعهههق األطبههها  إن للهههم يسهههبب سهههرطان الرب سهههتاات  تصهههّلب الشهههرايوت 
  بعق األمرام ال لبيةت  قد حيدث بسبب للم تش  اا   الرحم.

رتاق بو الهز جو فهوا أ  غه   مهن هذا ب ق الننر ،ن أنف لو حصل ه ال إلء اهلل ه االض
أسباد االضهرتاقت أ جبهحل ههذ  العمليهة   الرجهل ،هارًة أن ال ترغهب ضيهف امهرأة بعهد للهمت    

 اىرأة أن ال يرغب ضيها رجل بعدهات إلا كانا قبل اليهي    سن الشباد.
د حيههههث ال يسههههت يعان االجنهههها -ال إلههههء اهلل  - هكههههذا لههههو تههههو  أطفههههاهلم بعههههد التع ههههيم 

 بعدهات مما يسبب السهـ  اىلل من امياة  استشعار الكآبة  امزن طو  ،مر ا.
م ههاضاً إل كثهه  مههن األ ههرار النا ههةة ،ههن سههو  التههدب    ،مليههة التع ههيم حيههث أن بعههق 
ت  األطبها  يكتمههون ام ي ههة ،ههن الههز جو  ال ي ولههون هلمهها أنهف ، ههم رائههم  هههذا مههن الت ريههر احملههرـّ

  اىسهت بل مشهاكل ،ائليهة  اجتما،يهة كثه ة نتياهة ،هدـ االطه ع ،له  للهمت  يث  للهز جو 
 بينما   بعق الب ر ال ربية ي ولون للشخمن كل للم قبل إجرا  العملية لف.

باإل اضة إل أن التع يم بدجرا  العملية ايراحية قد ي ري أحياناً إل موا اىهرأة اخلا هعة 
ا الدقي ة: إن امرأة من كل سسهة آالف امهرأة خي هعن للعمليةت  قد لكرا بعق اإلحصائيا

 هلذ  العملية ي ري األمر دا إل اىوا األكيد الذي ال مفر منف.
 قهههد يهههرح بعهههق األطبههها  بههههن اسهههتخداـ أي نهههوع مهههن  سهههائل حتديهههد النسهههل يعهههور بآثهههار 

يههيمن  -  ،له  مها قالهف األطبها - خيمة ،ل  امالة الصحية ل ـ.. ضايها  التناسهلل للمهرأة 
يفة جممو،ة من هرموناا التناسل تفر  من الفمن األمهامل لل هدة النخاميهة  اىبهيق..  ،ل  ّ 
   امالة ال بيعية تفر  هذ  اهلرموناا بنسب م درة  معينةت حبيث إلا حدث ضيها أي  يارة 
أ  ن من أرى للم إل حد ث حالة مر ية..  من هنا تعرتف األ سا  ال بية  العلميهة بههن 
الوسههائل اىسههتخدمة ىنههع اممههل هلهها أ ههرار يههحية ،لهه  مههن يتعاطوهنههات  للههم نتياههة أحبههاث  
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كثههه ة خرجهههحل دهههذ  النتهههائج: اخهههت   التهههوا ن اهلرمهههوي بايسهههم..  يهههارة   ن ايسهههم   مهههع  
كميههاا كبهه ة مههن السههوائل بههف.. حههد ث التهابههاا  ههديدة بايههها  التناسههلل للمههرأة..  يههارة 

لنوبههههاا ال لبيههههة ىههههن  هههها  ن الث ثههههو مههههن العمههههر  ال سههههيما مههههن خت ههههو احتمههههاالا التعههههرم ل
األربعههههو..  قههههد تناقلههههحل  كههههاالا األنبهههها  خههههرب مههههوا إحههههدى السههههيداا الربي انيههههاا نتياههههة 
تعاطيهههها مبهههود منهههع اممههههلت ض هههد ّلهههحل تتنههها   حبههههود )ضالهههدان( طيلهههة  هههاي سههههنواات مث 

بتويههية طبيههة  مر ههحل بعههد أسههابيع مر ههاً اسههتبدلحل دهها يههنفاً آخههر هههو )ميثههور كلههور(  للههم 
 ديداً مما أ  رها ى  مة الفراش مث اهنارا يحتها  توضيحل بعد للهم.. كمها ثبهحل أخه اً أن 
 تعاطل موانع امملت  ال سيما امبودت قد ي ري إل حد ث بعق األمرام السرطانية..

لههمت قهها  تعههال: نعهم ال بهههي بد، هها  الفريههة لهه ـ السهتعارة يههحتها إن احتاجههحل إل ل
والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

(6). 
كههل للههم ب ههق الننههر ،ههن اىشههاكل ايانبيههة الههيت تهه ـ  هههذ  العمليههة ،ههارًةت كههنفخ الههب ن 
الدائمت   مور الع وت  ض دان حساسيتف بعد للمت  حد ث ث ب   الب نت أ  اىثانةت أ  

ال إلههء اهلل  - ت أ  حصهو  ضتهن   الشههرايو أ  انسهدار مهات أ  ابهت   اىهرأة الهرحمت أ  األمعها
 بسرطان الرحمت أ  سرطان الثدي. -

كل هذا من غ  ضرق بهو أن يكهون التع هيم   اىهرأة أ      جههات  للهم ألن اىهرأة الهيت 
 بهحههد هههذين كثهه اً مهها تصههاد  العيههال بههاهلل  -كمهها   التصههرحياا العلميههة-ال تلههد  ال تر ههع 

السههرطانوت  كثهه اً مهها توجههب هلهها هههذ  العمليههة التهههاد الصههفاق الداخليههة للههرحمت  رفهها تسههبب 
 ،ندها األ جاع امارة   حاالا الد رة الشهرية.

 ههههذ  إ هههارة إل بعهههق األ هههرار الهههيت حتهههدث ،نهههد الهههز جو   ،مليهههة التع هههيمت  هنالهههم 
أ بف قد ت ري إل ،رقلة س  نناـ امياة ضيما إلا أ رار كب ة أخرى اقتصارية  اجتما،ية  ما 

تفشههه  حهههاالا التع هههيم   كهههل اوتمعهههاا ممههها يهههذكر اإلنسهههان به،مههها  اياهليهههة األ ل حيهههث  
 كانوا ي تلون األ الر باماج الواهية  ي  عون نسل أنفسهم بهنفسهم.

                                                           

 .233سورة الب رة:  (6)
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 القرآن وتحديد النسل
 

الهة االقتصهاريةت مصهداق مهن مصهارين إن حتديد النسل ألجل اخلوف من الف ر  سهو  ام
وال تقتلـوا أوالدكــم خشــية إمـمق نحــن نــرزقهم وإيـاكم إن  قــتلهم كــان خط ــاش  قولهف تعههال:

كبيراش 
(7). 

 . (8)وال تقتلوا أوالدكم من إممق، نحن نرزقكم وإياهم   آية أخرى: 
 سهههبحانف بهههو )أن  لعهههّل الت يههه  مهههن حيهههث الهههر ق   اآليتهههو إلضهههارة أنهههف ال ضهههرق ،نهههد اهلل
،نهههد يههه ر  -مهههث ً  -يهههر قكم  إيهههاهم( أي: بههههن يكهههون الوالهههدان سهههبباً لهههر ق األ الر  للهههم 

األ الر أ  أن )يههههر قهم  إيههههاكم(ت أي: بهههههن يكههههون األ الر سههههبباً لههههر ق الوالههههدين كمهههها لههههو كههههرب 
أبعهههههد  الوالهههههدانت ضكلكهههههم ،بهههههار اهلل سهههههبحانف  تعهههههالت  أرم اهلل  اسهههههعةت  ر ق اهلل  اضهههههر إل

 امد ر.

                                                           

 .31سورة اإلسرا :  (7)
 .151سورة األنعاـ:  (8)
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 على تكثير النسل )صلى اهلل عليه وآله(تحريض الرسول 
 

 أهههههههل بيتههههههف   ،ليههههههف  آلههههههف()يههههههل  اهلل هنههههههال أحاريههههههث ،ديههههههدة مر يههههههة ،ههههههن رسههههههو  اهلل 
ت كههههد ،لهههه  إطهههه ق حريههههة اإلجنههههاد  التحههههريق ،لهههه  تكثهههه  النسههههل مثههههل قههههو   ال ههههاهرين
: )تز جهههوا األبكهههارت ضهههدهنن أطيهههب  هههل  أضواههههاًت  أنشهههفف أرحامهههاًت  أرر  هههل  اىصههه ف  
 أضتء  ل  أرحاماًت أما ،لمتم إي أباهل بكم األمم يـو ال يامة حىت بالس  ت ينل  أخ ضاًت

حمبن ةههاً ،لهه  بههاد اينههةت ضي ههو  اهلل ،ههّز  جههل: أرخههلت ضي ههو : ال ارخههل حههىت يههدخل أبههواي 
قبللت ضي هو  اهلل تبهارل  تعهال ىلهم مهن اى ئكهة: ائتهر بهبويهفت ضيههمر دمها إل اينهةت ضي هو : 

 .(9)ل رمحيت لم(هذا بف 
: )تنهاكحوا تناسهلوا تكثهر ات ضهدي أبهاهل بكهم )يهل  اهلل ،ليهف  آلهف(   حديث آخر ،نهف 

 .(20)األمم يـو ال يامة  لو بالس  (
: )تز جهههوا بكهههراً  لهههوراًت  ال تز جهههوا حسهههنا  )يهههل  اهلل ،ليهههف  آلهههف(   حهههديث آخهههر ،نهههف 

 .(22)نيلة ،اقرةت ضدي أباهل بكم األمم يـو ال يامة(
الولههورت  ال تز جههوا نيلههة : )تز جههوا السههورا  )يههل  اهلل ،ليههف  آلههف(   حههديث آخههر ،نههف 

حسهههنا  ،ههههاقراًت ضههههدي أبههههاهل بكهههم األمههههم يههههـو ال يامههههةت أمههها ،لمههههحل أن الولههههدان حتههههحل العههههرش 
ت   جبههههههل مهههههن مسهههههم  ،نههههههرب يسهههههت فر ن آلبهههههائهمت حي هههههنهم إبههههههراهيمت  تهههههربيهم سهههههارة 

.  ال خيفهه  أن كههون الولههدان حتههحل العههرش يعههر: إهنههم إلا مههاتوات تكههون أر احهههم (21)  ،فههران(
 .نال بو إبراهيم  سارة ه

                                                           

 .1ح 334ص 5ت الكا : ج1ح 17د 34ص 14 سائل الشيعة: ج (9)
   التز يج. 55الفصل  191جامع األخبار: ص (20)
 .2ح 333ص 6ت الكا : ج1ح 16د 33ص 14 سائل الشيعة: ج (22)
 .16433ح 15د 177ص 14ت مستدرل الوسائل: ج33ح 3د 237ص 193حبار األنوار: ج (21)
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 .(23)   حديث آخر: )إن خ  نسا كم الولور الور ر العفيفة(
: )ما مينع اى من أن يتخذ أهً ت لعهل اهلل ير قهف نسهمة )يل  اهلل ،ليف  آلف(   ر اية ،نف 

 .(22)تث ل األرم ب  إلف إالّ اهلل(
ت ض ها : )الشهـ  )،ليهف السه ـ(بل اىرأة اليت ال تلد ا،تربها اإلمهاـ الصهارق   ممها ضيهف الشهـ 

 .(25)  ث ث:   اىرأةت  الدابةت  الدارت ضهما  ـ  اىرأة ضكثرة مهرهات  ، م رمحها(
 مههههن الوا ههههء أن ، ههههم الههههرحم قههههد يكههههون بسههههبب التع ههههيمت  قههههد يكههههون طبيعيههههاًت  الع ههههم 
ال بيعل قد يكون قاب ً للع ج باألر ية  األر،ية كما ثبحل   كتهب ال هب    كتهب الهد،ا  

تاربهههة  مههها أ هههبفت  ههه ف الع هههم الصهههنا،ل ضدنهههف كمههها لكرنههها غههه  قابهههل  كمههها ههههو اىشهههاهد بال
 للع ج ال يب   الوقحل اما ر  ان احتمل التويل إل ، جف بالكشو ال يب   اىست بل.

انهههف قهها : )تز جهههوا؛ ضهههدن التههز يج سهههنة رسهههو  اهلل     ر ايههة ،هههن اإلمهههاـ أمهه  اىههه منو 
بهع سهنيت ضهدن مهن سهنيت التهز يجت ت ضدنهف كهان ي هو : مهن كهان حيهب أن يت)يل  اهلل ،ليف  آلهف(

 اطلبههوا الولههد ضههدي مكههاثر بكههم األمههم غههداًت  توقههوا ،لهه  أ الركههم مههن لهه  الب ههل مههن النسهها ت 
 .(26) اونونةت ضدن الل  يعدي(

قههها : )تز جهههوا الهههور ر الولهههور ضهههدي مكهههاثر بكهههم    امهههديث الشهههريو ،هههن رسهههو  اهلل
 .(27)األنبيا (

ا ضهدي مكهاثر بكهم األمهم يهـو ال يامهةت  خه  النسها  الهور ر : )أيها الناي تز جهو  قا  
 .(28)الولورت  ال تنكحوا امم ا  ضدن يحبتها ب     لدها  ياع(

 .(29): )أال أخربكم    نسائكم من أهل اينة الولور الور ر ،ل    جها..( قا  
 .(10)لس  (: )تناكحوات تكثر ات ضدي أباهل بكم األمم يـو ال يامة  لو با قا  

                                                           

 .2ح 6د 14ص 14 سائل الشيعة: ج (23)
 .255ص 3ت غوايل اللةايل: ج3ح 1د 3ص 14 سائل الشيعة: ج (22)
 .51ح 567ص 5ت الكا : ج2ح 15د 33ص 14 سائل الشيعة: ج (25)
 .6ح 1د 3ص 14 سائل الشيعة: ج (26)
 .16437ح 15د 175ص 14مستدرل الوسائل: ج (27)
 . 101ص 2ر،ائم اإلس ـ: ج (28)
 .153ص 1غوايل اللةايل: ج (29)
 .24ح 1د 229ص 199حبار األنوار: ج (10)
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: )إن خ  نسائكم الولور الهور رت العفيفهة العزيهزة   أهلههات الذليلهة مهع بعلههات  قا  
 .(12)اىتربجة مع   جها..(

: )إن اهلل تبههههههارل  تعههههههال إلا أرار بعبههههههٍد خهههههه اً ا ميتههههههف حههههههىت يريههههههف ،ههههههن اإلمههههههاـ الر هههههها
 .(11)اخللو(
ضههدي مكههاثر بكههم األمههم حههىت  : )لر ا امسههنا  الع ههيم  ،لههيكم بالسههورا  الولههور قهها 
 .(13)بالس  (

: تز جهوا ضهدي مكهاثر بكهم األمهم غهداً   قا : )قها  رسهو  اهلل  ،ن أيب ،بد اهلل 
ال يامههةت حههىت أن السهه   لياههل  حمبن يههاً ،لهه  بههاد اينههة ضي هها  لههف: أرخههل اينههةت ضي ههو : ال 

 .(12)حىت يدخل أبواي قبلل(
محههههن  ال تز جههههوا امم هههها ؛ ضههههدن األمحههههن يناههههب قهههها : )  جههههوا األ ،ههههن أيب ،بههههد اهلل 
 .(15) امم ا  ال تناب(

 .(16)قا : )حص  ملفوف    ا ية البيحل خ  من امرأة ، يم( ،ن النيب 
 .(17)قا : ) وها   لور خ  من حسنا  ، يم( ،ن النيب 

أنهههف هنههه  ،هههن الرتّههههب  قههها : )ال رهبانيهههة   اإلسههه ـت تز جهههوا ضهههدي  ،هههن رسهههو  اهلل 
 .(18)كاثر بكم األمم(م

 (19)قا : )ال تز جن ،او اً  ال ،اقراً ضدي مكاثر بكم يـو ال يامة( ،ن رسو  اهلل 
: ال تز جههههوا امسههههنا  قههها : )قهههها  رسهههو  اهلل  ،هههن موسهههه  بهههن جعفههههر ،هههن آبائههههف 

                                                           

 .7ح 6د 14ص 14 سائل الشيعة: ج (12)
 .2ح 2د 01ص 191حبار األنوار: ج (11)
 .16439ح 14د 176ص 14مستدرل الوسائل: ج (13)
 .201معاي األخبار: ص( 12)
 .32ح 34د 496ص 7التهذيب: ج( 15)
 . 16431ح 14د 176ص 14مستدرل الوسائل: ج( 16)
 .16435ح 15د 175ص 14مستدرل الوسائل: ج( 17)
 .16356ح 2د 155ص 14مستدرل الوسائل: ج( 18)
 .16436ح 15د 175ص 14مستدرل الوسائل: ج( 19)
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 .(30)ايميلة العاقرةت ضدي أباهل بكم األمم يـو ال يامة(
أخا  قا : يا أخهل  قا : )ىا ل ل يوسو  ،ن ،بد اهلل بن سنان ،ن أيب ،بد اهلل

كيهو اسهت عحل أن تهز ج النسها  بعهديل ض ها : إن أيب أمهريت ض ها : إن اسهت عحل أن تكهون 
 .(32)لم لرية تث ل األرم بالتسبيء ضاضعل(

 .(31)أنف قا : ) ىولور   أميت أحب إيّل مما طلعحل ،ليف الشمس(  ،نف 
قهها : )أربعههة يلعههنهم اهلل مههن ضههوق ،ر ههف  ي منههون  أنههف  ،ههن أيب أامامههة ،ههن رسههو  اهلل 

 (33)اى ئكة: رجل يتحّف  نفسف  ال يتز ج  ال جارية لف كي  يكون لف  لد( اخلرب.
: امهديث الهذي ير يهف النهاي حهّن أن ،ن إسحاق بن ،مار قا : قلحل أليب ،بهد اهلل 

ا  ضشهكا إليهف اماجهة ضههمر  ضشهكا إليهف اماجهة ضههمر  بهالتز يج ضفعهل مث أته رجً  أته  النهيب 
: هههو حههنت مث قهها  الههر ق مههع النسهها  بههالتز يج حههىت أمههر  ثهه ث مههراال ض هها  أبههو ،بههد اهلل 

 .(32) العيا 
 .(35): )إن اهلل حيب ،بد  الف   اىتعفو لا العيا (قا  

: إن يههههاحبيت هلكههههحلت  كانههههحل يل ،هههن إبههههراهيم الكرخههههل قهههها : قلههههحل أليب ،بههههد اهلل 
حل أن أتهز جت ض ها  يل: اننهر أيهن ت هع نفسهم  مهن تشهركف   مالهم  ت لعهف مواض ة  قد  م

رينههم  سههرل ضههدن كنههحل ضهها، ً ضبكههراً تنسههب إل اخلهه   إل حسههن اخللههن  ا،لههم أهنههن ثهه ث: 
ضامرأة  لور  ر ر تعو   جها ،له  رههر  لهدنيا   آخرتهف  ال تعهو الهدهر ،ليهفت  امهرأة ، هيم ال 

  جها ،ل  خ ت  امرأة يخابة  الجة  ّا ة تست ل الكثه   ال لاا نا   ال خلن  ال تعو 
 .(36)ت بل اليس 

قلة  لدي  أنهف ال  إإلا،يل بن ،بد اخلالن ،من حدثف قا :  كوا إل أيب ،بد اهلل 

                                                           

 .16ح 13د 203ص 5حبار األنوار: ج( 30)
 .0ح 1د 5ص 14 سائل الشيعة: ج( 32)
 .16345ح 1د 153ص 14مستدرل الوسائل: ج( 31)
 .16369ح 2د 156ص 14مستدرل الوسائل: ج( 33)
 .4ح 11د 25ص 14 سائل الشيعة: ج( 32)
 .5ح 0د 22ص 14 سائل الشيعة: ج( 35)
 .1ح 6د 13ص 14 سائل الشيعة: ج( 36)
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 لهههد يل ض ههها  يل: إلا أتيهههحل العهههراق ضتهههز ج امهههرأة  ال ،ليهههم أن تكهههون سهههو ا ت قلهههحل: جعلهههحل 
 .(37)ة ضيها قبء ضدهنن أكثر أ الراً ضدال  ما السو ا ل قا : امرأ

قهها : إلعتهههف ي ههو : ،لهههيكم بهههذ اا األ رال  ،ههن ،بهههد اهلل بههن اى ههه ة ،ههن أيب امسهههن 
 .(38)ضدهنن أجنب

 .(39): خ  نسائكم العفيفة ال لمة(قا : )قا  رسو  اهلل  ،ن أيب ،بد اهلل 
كم بشهرار نسهائكمل :)أال أخهرب ،ن جابر بن ،بد اهلل قا  إلعتف ي و : قا  رسهو  اهلل

 .(20)الذليلة   أهلها العزيزة مع بعلها الع يم ام ور(
 يسهههتفار مهههن ههههذ  األحاريهههث الشهههريفة الهههد،وة اإلسههه مية الوا هههحة الهههيت ختهههالو حتديهههد 
النسهههلت  مهههن الوا هههء أن الب هههل مهههن النسههها ت يسهههبب لبنهههها نز،هههة حهههب الب ههها    الولهههد بنحهههو 

ا حالهة ا،هرتام اينههون   الولهدت ،لهه  سهبيل االقت هها ت اى ت هلت كمها إن اونونههة يسهبب لبنههه
ضههههو قابهههل للعههه ج  اىنهههع ،نهههفت  ا يكهههن للهههم ،لههه  سهههبيل العلهههة التامهههةت أي: حبيهههث ال ي بهههل 

 الع ج  اىنع ،نفت كما لكر  العلما    حملها.
 
 

 

                                                           

 .3ح 16د 34ص 14 سائل الشيعة: ج( 37)
 .2ح 15د 35ص 14 سائل الشيعة: ج( 38)
 .7ح 6د 15ص 14 سائل الشيعة: ج( 39)
 .7ح 6د 15ص 14 سائل الشيعة: ج( 20)
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 كثرة النسل والشمولية الزمنية
 

ا يكههن خمتصههاً بههه   ،هههد اإلسهه ـ هههذا  ال خيفهه  أن حتههريق اإلسهه ـ ،لهه  كثههرة النسههل 
حيث العدر ال ةيلت  قلهة اىسهلموت بهل يعهم نيهع األ منهة  إن ا رار ،هدر اىسهلموت ضهال و  
باختصايف بصدر اإلس ـ ال فثل  ماننا ههذات حيهث اتسهاع الشهعود  ا ريهار ،هدر اىسهلمو 

   يوهلم إل ملياري نسمةت يكون غ  يحيء.
: )حه   كثه  النسهل بزمهان خهاص قهو  اإلمهاـ الصهارق يد  ،له  ،هدـ اختصهاص ت

 .(22)حممد ح   إل يـو ال يامةت  حراـ حممد حراـ إل يـو ال يامة(
 قد لكرنا   بعق كتبنها أن اىهرار بهام  : األحكهاـ األربعهةت   م ابهل امهراـ الهذي ههو 

 )يل  اهلل ،ليهف  آلهف( ف امكم الواحدت  إال ا يكن الك ـ مستو،باًت  الن من ال جيو    ح
  قد أ   ضصل اخل اد.

هههذا م ههاضاً إل أنههف لههو قيههل باختصههاص حكههم  يههارة النسههل بزمههان ر ن  مههانت لههـز ال ههو  
فثل للم   ب ية األحكاـ أي اًت مثل كون الص ة ه مث ً ه  اجبة    مان ر ن  مانت  اخلمر 

باطههل أن يههذكر اهلل ههه مههثً  ه حرامههاً    مههان ر ن  مههان  هكههذات ضل نسههان ،لهه  هههذا الفههرم ال
تعههال ب ههدر الصهه ة مههن ر ن أن يصههللت كمهها قهها  بههذلم بعههق اىنحههرضو الههذين قههالوا يكفههل 

أقــم الصــمة لــذكريالههذكر ،ههن إقامههة الصهه ة مسههتدلو ه خ ههًه ه ب ولههف سههبحانف: 
ت (21)

ب ولههف  -خ ههه أي ههاً – أ ههار ا أي ههاً بعههدـ  جههود الصههياـ بههل يكفههل الت ههوى ض هه ت مسههتدلو 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سهبحانف:

ت إل (23)
غههه  للهههم ممههها ال جيهههو  ال هههو  بهههف إنا،هههاًت  قهههد لكرنههها تفصهههيلف   بعهههق كتبنهههات  ال حاجهههة إل 

 تكرار  هنا.
                                                           

،ههن امهه    امههراـ ض هها : )حهه    ت  ضيههف: ،ههن  رارة قهها : سهههلحل أبهها ،بههد اهلل 10ح 55ص 1الكهها : ج (22)
 يامههةت  حرامههف حههراـ أبههداً إل يههـو ال يامههة ال يكههون غهه    ال جيههل  غهه  (.  قهها : قهها  حممههد حهه   أبههداً إل يههـو ال

 : )ما أحد ابتدع بد،ة إال ترل دا سنة(.،لل
 .14سورة طف:  (21)
 .153سورة الب رة:  (23)
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 الدول اإلسممية وسياسة تحديد النسل
 

ل حباههههة مواجهههههة  ال ريههههب أن معنههههم البلههههدان اإلسهههه مية تكتسههههحها ر،ههههوة حتديههههد النسهههه
التحههههدياا االقتصههههارية  االجتما،يههههةت  تريههههد هلههههذ  امملههههة أمههههواالً طائلههههة كههههان مههههن اىمكههههن 
يفها   مشاريع اقتصارية  اجتما،ية أكثر جد ى.. ضت كد بعق الت هارير   أحهد البلهدان  تّو
 العربية أن ما خيصمن من مبهالغ إلجنهاح محلهة حتديهد النسهل   ،هاـ  احهد مهن سهياراا  أطبها 
 ممر هههو  ممر هههاا  أر يهههة  مهمهههاا  ،مليهههاا جراحيهههة  مستشهههفياا  غ هههها يكفهههل لر،ايهههة 

 أكثر من مليون طفل   حو أن  يارة األطفا    البلد ال تتاا   ربع مليون طفل..
مث إن   الهب ر اإلسهه مية أق هاراً ضيههها اىشههاريع  جمهاالا العمههلت  لههيس ضيهها العمهها ت ممهها 

املو مهههن خهههارج الههب رت حهههىت مههن آسهههيا  أ ربههها لتنفيههذ العمهههران   ههههذ  ي هه رها السهههت ار العهه
األق ار..  هنال أق ار أخرى ضيها  خامة سكانية  ال  لم رأي اىا  لبنا  اىشر ،اا اليت 
تتسع هل ال  أ  إجيار أ،ما  هلم تعور ،لهيهم  ،له  الهوطن بهالنفع ضمهالا لهو اسهتفار هه ال  مهن 

إنمــــا المنمنــــون   اإلنسههههاي  اإلسهههه مل حيههههث قهههها  تعههههال: سهههكان أ لةههههم ليسههههتمر اإلخهههها
أخوة

(22).. 
م هههاضاً إل أن الثهههر ة البشهههرية ههههل أسهههاي الت هههدـ  الرقهههل لهههو أحسهههن اسهههت  هلا بهههدالً مهههن 
التذرع بعدـ  جور اإلمكاناا اىتاحة..  هذا مها أثبتتهف  هارد اميهاة اليوميهة مهن  اقهع البلهدان 

 هههات  مههن هنهها كانههحل أ يههة النسههل البشههري الههذي يتهههت  مههن اىههرأة اىتح ههرة ال نيههة كاليابههان  غ
 . أهل بيتف ال اهر ن الولور كما أخربنا بذلم الرسو 

                                                           

 .19سورة اماراا:  (22)
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 عمليات التعقيم جاهلية ثانية
 إن ،ملياا التع يم من أجل حتديد النسل هل جاهلية ثانية  لكن بهسلود جديد.

بنهههاا خوضههاً مهههن العههارت كمههها قهها  سهههبحانف: ض ههد كهههان النههاي   اياهليهههة األ ل ي تلههون ال
 يتوارى من القوم مـن سـوء مـا * وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسوّداش وهو كظيم

ــه أيمســكه علــى هــون أم يدّســه فــي التــراب أال ســاء مــا يحكمــون بّشــر ب
.  ي تلههون (25)

وا أوالدكــم خشــية وال تقتلــالهذكور خوضههاً مههن الف هر  اإلمهه ق ضنهههاهم اهلل تعهال ،نههف ب ولههف: 
إمــمق  

. ههذا إ ههاضة إل أنههف كيههو حيهدر اىسههلم النسههل خوضههاً مهن الف ههر  قههد قهها  أمهه  (26)
.  هنهههال ،شهههراا (27): )تنهههز  اىعونهههة ،لههه  قهههدر اى  نهههة()،ليهههف السههه ـ(اىههه منو اإلمهههاـ ،لهههل 

 الر اياا الواررة   هذا اى مون.

                                                           

 .50 - 55سورة النحل:  (25)
 . ال ت تلوا أ الركم من إم ق..:151ت    سورة األنعاـت اآلية 31سورة اإلسرا :  (26)
 .17ح 1د 72ص 194حبار األنوار: ج (27)
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 الشرع وعمليات اإلجهاض
 

ت سهوا  نفخهحل   اينهو (28)هل غ  جائزة إنا،اً إن ،ملياا اإلجهام  س   اينو 
بأي ذنب قتلت* وإذا الموؤودة س لت الر ح أـ ا تنفخت  يشملها قولف سبحانف:

(29). 
   من قتـل نسسـاش بغيـر نسـو، أو فسـاد فـي األرض، فكأنمـا قتـل  أي اً قولف تعهال: 

ءتهم رسـلنا بالبينـات، ثـم الناس جميعاش، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاش، ولقـد جـا
إن  كثيراش منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون

(50). 
قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سسهاش بغير علم، وحّرمـوا  من مصارين قولف سبحانف: 

ما رزقهم اهلل افتراءش على اهلل، قد ضلوا وما كانوا مهتدين
(52). 

ــاش إالّ خط ــاش، ومــن قتــل ومــا كــان لمــنمن أن يقتــل  مههن مصههارين قولههف سههبحانف:  منمن
منمنــاش خط ــاش فتحريــر رقبــة منمنــة، وديــة مســّلمة إلــى أهلــه، إالّ أن يصــّدقوا

إل قولههف  (51)
ــه تعههال:  ــه ولعن ــداش فيهــا، وغضــب اهلل علي ــاش متعمــداش فجــزاؤه جهــنم خال ــل منمن ومــن يقت

واعّد له عذاباش عظيماش 
(53) . 

ية بغير نسو، لقد ج ت شي اش نكرااقتلت نسساش زك أي اً قولف ،ز من قائل: 
(52). 

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا ال تـــأكلوا أمـــوالكم بيـــنكم بالبا ـــل إالّ أن  أي هههاً قولهههف تعهههال: 
ومـن يسعـل  *تكون تجارة عن تـراض مـنكم، وال تقتلـوا أنسسـكم إن اهلل كـان بكـم رحيمـاش 

                                                           

 أي بدناع الف ها . (28)
 .0 - 5سورة التكوير:  (29)
 .32سورة اىائدة:  (50)
 .149سورة األنعاـ:  (52)
 .02سورة النسا :  (51)
 .03سورة النسا :  (53)
 .74سورة الكهو:  (52)
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ذلك عدواناش وظلماش فسوف نصليه ناراش وكان ذلك على اهلل يسيراش 
(55). 

وال تقتلوا النسو التي حرم اهلل إالّ بالحق أي اً قولف ،ز  جل: 
(56). 

والذين ال يدعون مع اهلل إلهاش آخر وال يقتلون النسو التي حرم  أي اً قولف سهبحانف:
يضـاعف لـه العـذاب يـوم القيامـة  *اهلل إالّ بالحق، وال يزنون، ومـن يسعـل ذلـك يلـق ااثامـاش 

 مــن تــاب وآمــن وعمــل عمــمش صــالحاش فأول ــك يبــدل اهلل ســي اتهم إالّ * ويخلــد فيــه مهانــاش 
حسنات وكان اهلل غسوراش رحيماش 

(57). 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أوالدهم أي اً قولف ،ز من قائل: 

(58).. 
 ضدن هذ  اآلياا الشريفة تشمل اإلجهام مصداقاً أ  م كاً أ  ما أ بف كما ال خيف .

هنالههم  -م ههاضاً إل الر ايهاا الشههريفة  -كهم اهلائههل مههن اآليهاا الكرميههة ضههل بعههد هههذا ال
 جما  لل و  لوا  إجهام اينول!

                                                           

 .39 – 20سورة النسا :  (55)
 .33سورة اإلسرا :  (56)
 .79 - 65سورة الفرقان:  (57)
 .137سورة األنعاـ:  (58)
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 ماذا وراء تحديد النسل؟
 

ل د اخنفق حام السكان   البلهدان ال ربيهة كهبعق ر   أ ربهات منهذ نصهو قهرن ت ريبهاًت 
تما،يهههة اىشهههر ،ة..  بالتهههايل  للهههم بسهههبب   ا  أ   هههعو الهههر اب   الع قهههاا األسهههرية  االج

إباحههة الزنهها  اللههوا   السههحاقت  جههوا  اختههال األخهه ّ   اخللههي ات ممهها جيعههل الرجههل  اىههرأة   
راحههة مز،ومههة مههن التزامههاا العائلههةت مههوضرا هلههم امريههة ال مسهه  لة للتمتههع بههد ن االلتههزاـ بلوا مههف 

 األخ قية  الشر،ية.
نفهوي العهاا الثالهثت  منهها الهب ر اإلسه مية حهىت  ،ل  إثهر للهم ضكهر ال هرد   ت ليهل 

ال  يتفوقوا ،ل  ال رد من حيث كثرة النفوي اليت هل من م وماا تفهوقهم مهن جههة الت هدـ 
العلمههل  الصههنا،ل أي ههاًت ضهخههذ ا ي هه  ون ،لهه  بهه ر العههاا الثالههث   ضههرم قههوانو حتديههد 

حصلوا ،ل  أهداضهم الشهريرة نو،هاً مها   النسل  ما أ بف كل ال يت دموا يوماً ما ،ليهمت  قد 
هههذا اوهها   جمههاالا أخههرىت ضهههذ  الصههنا،اا امديثههة تتههواتر ،لهه  ب رنهها مههن ال ههرد أ  مههن 
الب ر اىسايرة لل ردت كاليابان ه مثً  ه  قهد سهي ر ا ،له  حكهاـ العهاا الثالهث  خايهة حكهاـ 

اع سياسههاا اإلخفههاق أ  الرتاجههع بهه ر اىسههلموت ضهههجرب هم خدمههة ىصههامهمت  أمههر هم باتبهه
العلمل ضيهمت حىت يتههخر ا   كهل جمهاالا اميهاةت  لهذا ال  هد   العهاا الثالهث خصويهاً   
الب ر اإلسه مية مهن يسها ي ال هرد أ  يهوا يهم   الت هدـ العلمهل  مها أ هبفت ضكيهو  هد مهن 

ب حتديهد النسهل  الع ههم   يتفهوق ،لهيهم!ت ،لمهاً بههن اليههور أي هاً مهن  را  العديهد مهن أسهالي
 الب ر اإلس مية  العربية كما ال خيف  ،ل  اىتتبع.
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 تحديد النسل والخطة الماسونية
 

،لهههه  أن حتديههههد النسههههل مههههن ،وامههههل الت ههههويق اىاسههههوي  (59) قههههد أكههههد بعههههق البههههاحثو
 للماتمعاا اإلس مية: 

اإلسهه مل  سهه متف ،لهه  حيههث لكههر أن مههن أهههم العوامههل الههيت يرتكههز ،ليههها أمههن اوتمههع 
امتهههدار أرا هههيف الشاسهههعة؛ ههههل  هههر رة  يهههارة ،هههدر اىسهههلموت ألهنههها سهههتحدر ب ري هههة حاإلهههة 

 .(60)اىست بل السياسل للعاا اإلس مل
 هذا اال ريار السكاي اىرغود ضيف لدينات ينب ل أن يفار ال اقاا الكامنهة لتوسهيع رقعهة 

االا الصنا،ية  العلمية  الت نية اىستحدثةت لت وير األرم الزرا،يةت  خلن ضرص العمل   او
الزرا،هههههة  الصهههههنا،ة اإلسههههه ميةت بالوسهههههائل اهلندسهههههية  العلميهههههة اىتاحهههههة حاليهههههاً  منهههههها األ ربيهههههة 
 األم كيههههة  الر سههههيةت الههههيت ضر ههههحل  ههههر طها  قيورههههها ،لهههه  ضههههرص الت ههههور  الت ههههدـ   الههههب ر 

 اإلس مية لع ور طويلة من السنو.
ة هههههههذا التصههههههور اىو ههههههو،لت تنهههههههر لنهههههها مهههههه ثراا نانههههههة ،ههههههن ا هههههها  ال ههههههرد    مواجههههههه

االستعماري إل التوسع ،ل  حساد جمتمعاا الد   اإلس مية ال ائمة حالياًت  كذلم ،له  
حساد امتدار الد،وة  التبش  اإلس مل الهذي يل ه  م ا مهة مننمهة  مربجمهة مهن قبهل ال هوى 

مايهههة مههن ال هههوى اىاسههونية الد ليهههةت  للههم دهههدف )حرمهههان العلمانيههة  ال رينيهههة اإلماريههةت  حب
.  هذا جيري  ضهن خ هة ر ليهة (62)اىسلمو من استعارة سل تهم السياسية اليت ض دا منهم(

مربجمةت منها ختفيق نسبة اىواليد اىسلموت أ  الوقوف دا ،ند حد معوت ،ن طرين التع يم 
   ر،ايههههاا بعههههق اىننمههههاا ال ربيههههة اىهتمههههة أ  حتههههحل تهههههث  بعههههق الفتهههها ى اىد،ومههههة بهههههموا

فو ههوع الزيههارة السههكانية اإلسهه مية. هههذ  اىننمههاا الههيت ر،ههحل إل  ههر رة ال يههاـ بدراسههاا 
موا نهة   اوهها  السهكايت للوقههوف ،لهه  ا ها  ميههزان ال هوى مههن الناحيههة البشهرية بههو ال ههرضو: 

                                                           

 .209راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص( 59)
 .209ت راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص155اإلس ـ قوة ال د العاىية: ص( 60)
 .209ت راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص150اإلس ـ قوة ال د العاىية: ص( 62)
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 هههاًت قهههد تويهههلحل إل نتياهههة م راهههها أن اإلسههه مل  ال هههريب ،لههه  اىهههدى اىننهههور  اىسهههت بلل أي
نسههبة الزيههارة بينهمهها خمتلفههة اخت ضههاً كبهه اً إل يفههوق إنتههاج اخلصههوبة البشههرية لههدى اىسههلمو مهها 

 طب اً هلذ  النتياة  (61)ي ابلف لدى األ ربيو ) لدى أتباع الع يدة اليهورية بهربع مراا ت ريباً(
و بههو الههد   ال ربيههة  الههد   اإلسهه ميةت تنبههها الههيت تبههو اخههت ف نسههبة األطفهها  إل البههال 

اىننماا اىاسونية الد لية بهن تفوق اخلصوبة البشهرية   اىن  هة اإلسه مية سهوف يه ثر تههث اً 
 ميكههن أن نفهههم بعههد هههذا سههر  (63)بال ههاً ،لهه  الع قههة بههو الشههرق  ال ههرد   الع ههور ال ارمههة

  أرم ضلسهه وت ب ههر رة جعههل بههاد هاههرة أتبههاع  سههم اىاسههونية الصهههيونية االسههتي انية ،لهه
الع يههههدة اليهوريههههة إل ضلسهههه و اإلسهههه مية مفتوحههههاً؛   الوقههههحل الههههذي تعمههههل ضيههههف ،لهههه  محههههل 
اىواطنو العردت سوا    ضلسه و أ  سهواها مهن الهد   اإلسه مية ،له  النهز ح مهن أ طهاهنمت 

 امة مشاريعهم اإلنشائية  اإلنتاجية. من مث االستفارة من خربايم العلمية  العملية إلحيا   إق
 لكههل تت ههء أمامنهها أ يههة الزيههارة   ،ههدر السههكان اىسههلموت  خ ههر اخلصههوبة ال بيعيههة 
الكائنهههة لهههدى اىسهههلموت سهههنورر أمثلهههة ال اههههاا الدراسهههاا اىيدانيهههة  اإلحصهههائية ال ربيهههة   

ذ ر ال لهههن   مسهههاراا بعهههق الهههد   اإلسههه ميةت الهههيت يهههدر بهههرأيهم السههه ـ الهههد يلت  تبهههذر بههه
 السياسة الد لية اىاسونية.

 نيهههههع ههههههذ  الدراسهههههاا نفهههههذيا م سسهههههاا لاا مسههههه  لية رإليهههههةت منهههههها   اراا اىهههههها  
 االقتصار  العلـو  الدضاع ال ربيةت  بعق أجهزيا الفنيهة  م سسهايا اىتخصصهةت  منهها )هيةهة 

الهههنف ت الشهههركاا اىتعهههدرة  الرنهههدت معههههد هدسهههونت اىراكهههز االستشهههارية للمصهههارفت  هههركاا
اينسياات  ما  ادها من اى سسهاا االختصايهية   التخ هي  العهائللت  تننهيم األسهرة   

 .(62)الوس و ال ر ي  ام ري   نيع الد   اإلس مية(
 للتمويههف ضههدن هههذ  الدراسههاا تههتم بت  يههة ،لميههة مههن بعههق ايمعيههاا العربيههة  اإلسهه مية 

عهق   اراا الصههحة العموميههةت  م سسهاا تننههيم األسهرة احملليههةت الههيت ىسها،دة اليونسههيوت  ب
 تتبارى   إجرا  البحوث  الدراساا اىيدانية للعمل ،ل  خفق نسبة مواليد السكان لديها.
ههنء إ ههاضة لههذلم أ إلههة   هههذ  اى سسههاا الههيت تت ا هه  بعههق ايعههاالا اىاليههة اهلزيلههةت  ا

                                                           

 .201ص ت راجع كتاد األربياا اىاسونية:157-156اإلس ـ قوة ال د العاىية: ص( 61)
 .201ت راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص154اإلس ـ قوة ال د العاىية: ص( 63)
 .201. راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص205-204االستشراق: ص( 62)
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  امههد مههن الزيههارة السههكانية اإلسهه ميةت  مهها يسههم   ضههن غربيههة مههن الدرجههة األ ل ىسهها تها 
 مص لحهم باالنفاار السكاي الذي قد يهدر بتفاقم مشكلة ن من ال ذا  اىتو ة ،اىياً.

فو اىسههههلمو اقرتاحههههايم حههههو  حتديههههد   ،نههههدما ي ههههدـ ،لمهههها  ال ههههرد  أر ايههههم مههههن اىههههّو
سههههههرة األمثههههههلت نههههههرى اىسههههههلمو النسههههههلت بههههههد،وى التخ ههههههي  العههههههائلل النمههههههولجل  تننههههههيم األ

 اىسيحيو العرد قد أمعنوا   تسا اليم اىريرة: ىالا يرغبون   إن اص ،درنا  حتايمنال   
ت الهههيت تشهههكو مهههن (65)الوقههحل الهههذي تتفهههاخر ضيهههف بعهههق الهههد   ال وميهههة األ ربيهههة بعهههدر سهههكاهنا

 اخنفام نسبة اىواليد لديها.
ت الهههيت مزقهههحل ،هههرى العائلهههة اىسهههيحيةت  أض هههديا  تسهههع  مننومهههة الفكهههر اىاسهههوي اىتههههور

 حديا  تكاملها االجتما،ل   الد   ال ربية ،ل  إجنا  لاا اىخ     الهد   اإلسه ميةت 
أن الكثههههه  مهههههن ،ههههائ ا أتبهههههاع الع يهههههدة اليهوريهههههةت    لاا  (66)  الوقههههحل الهههههذي نهههههرى ضيههههف

،مههن مههن االسههت رار االجتمهها،لت  كههذلم اوتمعهاا األ ربيههة اىمزقههة ،ائليههاً تبههد  ،ليههها حالهة أ
التسهههاند اىتبهههار  بهههو قواهههها االجتما،يهههة. كمههها أن التواضهههن  التكيهههو  االنسهههااـ بهههو النهههواهر 
االجتما،ية قد يكون كامناً أ  ّاهراًت  لكنف مرتب  بهساي ، ائدهم لاا النسن االجتما،ل 

 اى لن.
ا يهههد،وا ننهههريم حهههو  حتديهههد  نسهههتتنج مهههن ههههذا أن مننّهههري الفكهههر اىاسهههوي الشهههمويلت

السههههكان تهههه ثر نسههههبياً ،لهههه  األسههههرة اليهوريههههة   أي مكههههانت  خايههههة   اوتمعههههاا األ ربيههههة 
  األم كية.

 إلا كانهههههحل اىشهههههكلة السهههههكانية اإلسههههه مية  امهههههد مهههههن خ وريههههها اىتفاقمهههههةت قهههههد ر،هههههحل 
الهد   اإلسه مية ،ليهها  اىاسونيو إل التفك  العمين  التخ ي  البعيد اىدى ىواجهتهات ضهدن

أن تتنبف هلذ  الد،واا  خماطرها حو  امد من نسهل  هعودات كمها أن اىننمهاا  اى سسهاا 
اإلسهه مية لاا الع قههة باىوا ههيع االجتما،يههة؛ ،ليههها ت ويههن اىفرتيههاا اىاسههونية حههو   يههارة 

االضت هار إل  ،در السكان اىسهلموت  مها ميكهن أن  هر  مهن ضو ه  اجتما،يهة  خل يهة بسهبب
تننههيم إراراا م سسههاا الد لههة  اوتمههعت  اضت ههار أسههاليب التحههديث الصههنا،ل  العسههكريت 

                                                           

 .202ع كتاد األربياا اىاسونية: ص. راج60-65منالج من األرد الزجنل األمريكل: ص( 65)
 .202. راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص424-423قاموي ،لم االجتماع: ص( 66)
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  اليت قد ت ري باوتمعاا إل حاالا من اإلبارة الدينية   الدرجة األ ل.



 20 

 

 من أساليبهم في تحديد النسل
 

الهههز اجت أي: ا   ت بي هههاً لتلهههم السياسهههاا الشهههي انية منعهههوا  بصهههورة ملتويهههة الشهههباد ،هههن
ي ولوا هلم بالصراحة ال تتز جوات  إمنا أ ا،وا ضيهم العراقيل الكثه ة ر ن حت هن الهز اجت    هعوا 
ال هههههوانو الصهههههعبة الهههههيت يواجههههههها الشهههههباد ضينصهههههرضون ،هههههن ضكهههههرة تكهههههوين األسهههههرةت  سهههههلبوهم 

مههههن إمكانيههههاا الههههز اج  ال ههههدرة ،ليههههفت  للههههم بو ههههع قههههوانو ختههههالو ال ههههرآن  السههههنة  ههههنعهم 
االستفارة الفعلية مهن األرمت  مهن خ ايها كاىعهارنت  مهن خه اا البحهار  األهنهار كايه يار 
األإلالت  من خ اا اىراتع  ال اباا كر،ل اىوا هل  حيها ة الثمهار  األ،شهادت  مهن خه اا 
ال ههرد   األرم كاالكتسههادت ضكههل سههبيل للكسههب حيتههاج إل إجهها ة  هويههة  ألههو م لههب 

ل يهه   أ  كبهه  حيتههاج إل مراجعههة ألههو مركههز  رائههرةت  بههذ  أمههوا  طائلههةت  م لهبت  كههل ،مهه
 جههههور كبههه ة  رضهههع  هههرائب باه هههةت ت صهههم ّههههور النهههايت ضههه  يسهههت يعون حهههىت مهههن تهههز يج 
أبنههائهم  بنههايمت هههذا مههن جهههة  مههن جهههة أخههرى قههاموا بفههتء اىههواخ   مراكههز اللههوا  حههىت ال 

 نتهل دم إل تكث   النسل.يفكر الشباد بالز اج  ينصرضوا ،ما ي
 قد جا    ت رير أن   مصر  حدها سسة ،شهر مليهون  هاد   هابة   سهن الهز اج ال 

يشهههابف مصهههر   ،هههدر  -ت    ت ريهههر آخهههر أن   بلهههد إسههه مل آخهههر (67)يتمكنهههون مهههن الهههز اج
،شههرة م يههو  ههاد   ههابة    مرحلههة الههز اج  ال يتمكنههون مههن الههز اجت ضهههل ،ههدـ  -النفههوي 

الههتمكن مههن الههز اج حههدث تل ائيههاًت أ  أنههف بتخ ههي  مههدر ي مههن قبههل امكومههاا  أسههيارهم 
 اليهور مما أرى إل ،دـ ال درة ،ل  الهز اجل طبعهاً ههو الثهاي به   هم با،تبهار  أض هل  سهيلة 

 لتح ين أهداف ال رد اليت منها حتديد النسل.
ين اتبعنهها آثههار خت ي ههف بهه   ال خيفهه  أن ال ههرد هههو الههذي ابتكههر هههذا التخ ههي   حنههن الههذ

رراسة  امنا ،ملنا ب هو  الشها،ر: ) ل هد أبصهرا قهدامل طري هاً ضمشهيحل(ت ضاىسه  لية   للهم 
ت ع ،له  ،ات نها أي هاًت ضمهن الواجهب االهتمهاـ الشهديد لف هء ههذ  اخل هة االسهتعمارية  رضهع 

                                                           

% مههههن  ههههباد   ههههاباا مصههههر ال يتمكنههههون مههههن 53: 14ص 36كمهههها جهههها    جملههههة )الههههرأي اآلخههههر(: العههههدر   (67)
 الز اج...
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لههع جهههذ ر الفسهههارت اىوانههع   هيهههد ال ههرق للشهههباد بالنسههبة إل الهههز اج البسهههي ت حههىت ميكننههها ق
 ،لينهها أن ن تههدي بالسههلو الصههال   تسهههيل أمههر الههز اج  غهه   مههن أمههور اميههاة  قههد  رر   

 كهههان امههها  كهههذلم قبهههل  التهههاريخ انهههف ا يكهههن  هههل  أبسههه  مهههن الهههز اج    مهههن الرسهههو  
:   جر يا رسو  اهللت ضكان سسو سنةت    التاريخ أن اىرأة كانحل ت ـو  ت و  للرسو 

فهههر بسهي  ألحههد اىهه منوت  مهن أض ههل النمههالج   أمهر الههز اج  بسههاطتف  ز جهها الرسههو ي
ررههم( ،له   599حيهث ا يتاها   مهرهها ) هل   اج ضاطمهة الزههرا  سهيدة نسها  العهاىو 

 أكثر األقوا ت  لكن اليـو  رع االستعمار ضينا كل هذ  اىشاكل  ت بلناها ب بو  حسن.
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 بة للحضارة اإلسمميةتحديد النسل محار 
 

 (68)كمهها لكههر ا إن ،مليههة بنهها  األسههرة اإلسهه مية  ت وي ههها بالوسههائل اىبا ههرة أ  البعيههدة
يعههد قتههاالً  إ ههعاضاً للحاهه ة اميههة   هن ههة اإلسهه ـت  قعههوراً باىسههلمو ،ههن اسههتعارة ر رهههم 

نههاكحوا تناسههلوا آمههراً: )ت الريههاري ام ههاريت  قههد طلههب إلينهها الرسههو  حممههد بههن ،بههد اهلل 
ضهههدي مبههها  بكهههم األمهههم يهههـو ال يامهههة(ت  للهههم اسهههتاابة ل مهههر الربهههاي إليههه ح األرم  ابت ههها  

وســـخر لكـــم مـــا فـــي الســـماوات ومـــا فـــي األرض جميعـــاش ض هههل اهلل بعهههدما قههها  تعهههال: 
منــــه

واهلل ال يحــــب السســــادت  ههههري ة ،ههههدـ الفسههههارت قهههها  تعههههال:(69)
ألن الفسههههار  (70)

وكــم أهلكنــا مــن قريــة بطــرت معيشــتها، جتما،يههة  البشههرية. قهها  تعههال: خيههالو السههنن اال
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إال قليمش، وكنا نحن الوارثين

(72). 
 جنههد   آثههار األمههم ال ههابرة أن ه كههها لههيس نتياههة ن ههمن   ،لههم  ضههن  غههذا   سهه حت 

 مههة الههد   اىت دمههة الناميههة  حر دهها ب ههدر مهها هههو ضسههار إنسههان الثههرا   الههرتف  العلههم اىههدمر. ضه
االقتصهههاريةت ليسهههحل نانهههة ،هههن ن هههمن اإلنتهههاجت بهههل ،هههن  ضرتهههف  حما لتهههها تسهههوين منتاايههها   

 األسواق الد لية.

                                                           

 .203كتاد األربياا اىاسونية: ص  . راجع19حتديد النسل   ميزان التنمية  حكم اإلس ـ: ص ( 68)

 .13سورة اياثية: ( 69)

 .295سورة الب رة: ( 70)

 .55سورة ال صمن: ( 72)
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 إدعاء با ل
 

مث إن ال رد يّد،ل أن تلوث البيةة  ضسار  نا ئ ،ن كثرة النفهوي  كثاضهة السهكانت  لهذا 
كهههذلمت ضهههدن الفسهههار نا هههئ حبسهههب ا،هههرتاف ال هههرد مهههن جيهههب حتديهههدهات بينمههها األمهههر لهههيس  

البلههدان الصههنا،ية أنفسهههات إل  يههارة ررجههة حههرارة األرم إمنهها هههل نتياههة  ههزق ال هه ف ايههوي 
احملي  باألرمت اىتسبب ،ن ال ا اا اليت تفر ها اىعامهل  اىصهانع  خايهة العسهكرية  النو يهة 

  الشهههرد نا هههئ ،هههن إل ههها  نفايهههاا اىصهههانع منههههات   مامهههها بيهههد ال هههربيوت كمههها إن تلهههوث ميههها
الذريهههة  غههه  الذريهههة   اىيههها ت  كهههذلم يكهههون ا ههه راد األحهههوا  ايويهههة  توترههههات مثهههل كثهههرة 
األم ار  قلتههات  كثهرة األمهرام   هيو،هات  ضسهار اىهزارع  خرادهات  احهرتاق ال ابهاا  رمارههات 

ا   تصهههنيع األسهههلحة امديثهههةت  غههه  للهههم مهههن الكهههوارث ال بيعيهههةت ضهههدن أغلبهههها سهههببف اسهههتعم
 بسبب التاارد النو ية من تفا  ال نابل الذرية  اهليدر جينية  غ ها كما ا،تار  ال ردت أ  

 ما أ بف للمت  قد ان بن ،ل  للم اىثل اىشهور: )رمتر بدائها  انسّلحل(.
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 المنظمات الدولية 
 وفكرة تحديد النسل

 
د النسهلت  رضهع اىهرأة إل االحنهراف  الفسهار  مهها إل  مهن األمهور الهيت سها،دا ،له  حتديه

للم من م ا،فاات هل بعهق اىننمهاا الد ليهة  قهرارايم غه  الصهائبة مثهل: بعهق قهراراا 
يند ق الن د الد يلت  هيةة األمم اىتحدةت  اىننماا اىرتب ة دذ  اى سساات ضدن كث اً مها 

جيهههايب   اسهههت  لية بلهههدان العهههاا الثالهههثت التههههث  تهههرى ههههذ  اىننمهههاا الد ليهههة بهههد  التههههث  اإل
السليب   است  ليتهات لرتب  حكامها بال رد رب اً  ثي اًت ضدن الر سا  إلا ا يكونوا من ارين 
هلمت  ا ينهر ا اخل وع لشر طهم اىوجبة لكهل تلهم اى ها،فاا ان لهب األمهر ،لهيهمت ضهدهنم 

الد لية   خمتلو    هنمت يار ا  هباكاً مسهتحكمة  حيث كانوا حيتاجون إل هذ  اىننماا
إلل ههها   هههعودم اإلسههه مية  غههه  اإلسههه مية   الفهههخ الهههذي   هههعف هلهههم ال هههردت  إلا امتنعهههحل 
ايهة اىرتب ة دم ،ن طا،تهم  االن يار هلهم أسه  وها بكهل يهراحةت كمها أسه  وا حكومهاا  

ا ا خي  ههف ال هرد هلههمت  مههن هنهها ضههال ـ  كثه ةت  أب لههوا انتخابههاا ،ديههدةت ىها أرار ا السهه  فهه
،لهه  الهههد   اإلسهه مية أن ت سهههس مننمهههاا ،اىيههة  ر ليهههة باىسهههتوى اى لههود لكهههل حيهههاضنوا 

 ،ل  است  ليتهم.
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 بين أقراص الخبز 
 وأقراص منع الحمل

 
بعهق البههاحثو أن الكثهه  مهن اى سسههاا االقتصههارية الربويهة تلاههه إلتهه ف  (71) قهد لكههر

ياا حماييلها الزرا،يهة دهدف امفهال ،له  مسهتوى معهو لهواررايم  أربهاحهمت  مهن بعق كم
اىوار األ لية ال ر رية إنسانياً اليت ح إت ف بعق خمز هنا اييد ال  ن  ال مء  الهذرة  البهيق 
 الزبدة  امليب اوفو  ال .  بداًل من ت دش )قرص اخلبز( حسب حاجة البشرية إليفت ضهدن 

)أقهههراص منهههع اممهههل (73)ا االقتصهههارية  االجتما،يهههة اى ر هههة ر ليهههاً ت هههـو جمانهههاً بت هههدشامركههها
 التع يم(ت حىت يست يعوا ت وش ننرة اإلنسان   ب   خصيتف من نيع جوانبها حىت يسههل 

 اىتهورة. -ان يار  للمخ  اا اىاسونية 
ة   العههاا  هههل الواليههاا  ن حهه  أن قههوة اليابههان االقتصههارية الكبهه ة اىناضسههة ألكههرب ر لهه

يعتمههد أ الً ،لهه  كثههرة سههكاهنا مههع (72)اىتحههدة األم كيههةت نانههة ،ههن برناجمههها التنمههويت الههذي
ال ههين النسههيب ىسههاحة األرم الههيت يشهه لوهنا.  يسههتخدـ اليابههانيون كههذلم ال اقههاا ال صههوى 

نتاجيههههة اىمكنههههة لنشههههاطهم ايسههههمل  إبههههدا،هم الع لههههل  النفسههههل خهههه   سهههها،اا ،ملهههههم اإل
 اودية.

يفة اخلربا  االقتصهاريو أن يبينهوا ال هرق  األسهاليب اوديهة   حسب بعق الت ارير ضدن ّ 
يعههل الوسههائل االقتصههارية مت ئمههة مههع حاجههاا  ،ههدر السههكانت  لههيس مههن اختصايهههم أن 
يفر هوا األسهاليب الهيت تعمهل ،له  ت ليههل ،هدر السهكان  مواجههة اخلصهوبة البشهرية   البلههدان 

 نيههة فواررههها األ ليههة  الف هه ة ف كايهها الفنيههة اىدربههة  اى هلههة حمليههاً   طنيههاً.  لههيس  ههة  ههل  ال
                                                           

 .203. راجع كتاد األربياا اىاسونية: ص13-12حتديد النسل   ميزان التنمية: ص( 71)

 .203ت األربياا اىاسونية: ص14حتديد النسل   ميزان التنمية: ص( 73)

 .204ت األربياا اىاسونية: ص14 ميزان التنمية: صحتديد النسل  ( 72)
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مينعنههها ننريهههاً مهههن إقامهههة حياتنههها االقتصهههارية  االجتما،يهههة ،لههه  أسهههس أمثهههل مهههن أسهههس الهههد   
اىت دمههههة.  إن كانههههحل هنههههال موانههههع ،مليههههة تريههههد اإلب هههها  ،لهههه  حههههاالا النهههههب االقتصههههاري 

 ري  االستنزاف اىاري االحتكاري اىستمر ىوارر الشعود كاضة.االستعما
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 نماذج من المخططات الغربية
 

إن هههذ  اىننمههاا الههيت لكرناههها أيههبححل فثابههة  سههائل  هه   بيههد ال ههرد ،لهه   ههعود 
العاا الثالث   سبيل حتديد اقتصارهم حسب ما يريد  ال هرد هلهمت  ت ييهد حريهايم بوسهائل 

 متعدرة.
: إهنم ي ولون إنف ال حين لبلد نف هل إالّ أن يعتمهد اقتصهار  ،له  الهنف  ض ه ت بهد ن مث ً 

أن يسهههلم سهههبيل التاهههارةت أ  الصهههنا،ة أ  الزرا،هههة أ  مههها أ هههبف للهههم إال بنسهههب  هههةيلةت  إن  
كانهحل الههب ر  أهلههها مسههتعدين لكههل للههمت  كههذلم ي ولههون: إنههف ال حيههن لبلههد يههزرع السههكر ه 

 اار أ  حنو ت  هكذا..مث ً ه أن يتاجر بالس
هههذا مهها لكرتههف بعههق البحههوث  الدراسههاا  اإلحصههائياا الدقي ههة الفا ههحة للمخ  ههاا 
ال ربية  ها  العهاا الثالهثت ضدهنها قهد حهدرا لكهل بلهد سهبي ً اقتصهارياً خايهاً ال ميكهن لهذلم 

   األمرا  البلد خمالفتف أ  االنف ا منفت ضيكون مثلف مثل الدكتاتور الذي ينصب بنفسف الو را
 ما أ بف للم لي وى ،ل  اإلحاطة دم  السي رة ،ليهمت ضال رد أخذ بالسي رة ،ل  أحهوا  
الههب ر ،ههربهم حسههب أهوائههف  م امعههف  هههو ممههها يهه ري إل االهنيههار الههداخلل ل ههوى البلههد مهههن 

 حيث ال يشعر إال بعد مر ر ضرتة من الزمن  غ ها.
هذا التخ ي  اىرسـو لفت توجههحل إليهف  ه و    إلا حا   بلد من البلدان االنف ا ،ن 

 كب ة من اىننماا اىذكورة  غ ها.
مث إنهف إلا ا تنفهع ه ضر هًا ه ال ه و  اىوجههة إليهف مهن قبهل تلهم اىننمهاا أطهاحوا بهذلم 

 الرئيس أ  الو يرت حىت خي ع الرئيس أ  الو ير ايديد إلراريم  يس  ،ل  هناهم.
ي  التنفيههذ اىههت نت رضعههوا  ههعار حتديههد النسههل  كانههحل النتياههة   بعههد هههذا التخ ههي  اىههدر  

كمهههههههههها لكههههههههههرا   بعههههههههههق اإلحصههههههههههائياا الدقي ههههههههههة   جمهههههههههها  حتديههههههههههد الههههههههههوالرة ،لهههههههههه  أن 
( مهههن النسههها  اىههه ه ا لإلجنهههاد قهههد ض هههدن بالوسهههائل اىختلفهههة أهليهههتهن 999ت139,999)

 للوالرة  أيبحن غ  قارراا ،ل  اممل  اإلجناد.
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 غرب من نوايا ال
 

أيهّر ال ههرد منههذ سههالو األ منهة ،لهه  خفههق ،ههدر السهكان  قتههل اإلنسههان حههىت إن أحههد 
،لما  بري انيا كهان ي هو  بلهزـ  تهرل العه ج ل مهرام اىستعصهية حهىت يسهبب مهوا اىر ه ت 
 كهان يصههّر ،له  أنههف يلههـز نشهر ال هها،ون بهو النههاي إل حههد اىهوات  قههد رأينها الت بيههن العملههل 

ريههن نشههر اىخههدراا مههن اهل  يههو  مهها أ ههبهها بههو الشههباد  الشههاباا   ل ولههف  لكههن ،ههن ط
 أضري يا  آسيا  غ  ا.

إ ههاضة إل التعهها ن األخهه  الههذي ح بههو بعههق الههب ر ال ربيههة  إسههرائيل ،لهه  نشههر جههراثيم 
ت  (75)مههرم اإليههد ت  تو يههع ،ّينههاا الههدـ اىلوثههة باإليههد    الههب ر اإلسهه مية كمصههر  غ ههها

،لهه  حههو غفلههة مههن أهلههها  الههيت سههببحل ال  هها  ،لهه  حيههاة كثهه  مههن النههاي األبريهها   للههم 
  كذلم تو يع ما يوجب الع م بو اىسلمو  العرد.

                                                           

ـت م ههاضاً إل طههرق أخههرى اسههتخدموها لنشههر اإليههد ؛ ضمههثً  لكههرا جملههة 1009راجههع جرائههد مصههر   مههاري  (75)
الههههيت ضتحههههحل بههههاد  -(:   مصههههر 707ـ بههههرقم )1007/أيلههههو / 5)الشههههراع( اللبنانيههههة   ،ههههدرها الصههههارر بتههههاريخ 

ح إل ا  ال بق ،ل  ،در من العاهراا اإلسرائيلياا بعد ثبوا تورطهن بع قاا مشبوهة  -السياحة أماـ اليهور 
مع  بان مصريو أييبوا نيعاً فرم اإليد ت  أي هاً يهدر امكهم برتحيهل مةهاا ال هواي الصههيونياا اللهوا  ثبهحل 

 تعمدهن نشر األمرام ال اتلة بو الشبان اىصريو كاإليد   غ  .
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 تحديد النسل
 في األديان األخرى

 
مث إنهههف بعهههد أن اطلعنههها ،لهههه  آرا  ،لمههها  اىسهههلمو   حتديههههد النسهههل  ،مليهههاا التع ههههيمت 

ا  إل آرا  ،لما  سائر األريان من مسيحيو  يهور بالنسبة  ،ملياا اإلجهامت ضلنشر بدجي
إل اإلجههههههام: ضههههههدهنم ي ولههههههون حبرمهههههة للههههههم  حرمههههههة اسهههههتعما  األقههههههراص اىوجبههههههة إلسهههههه ا  

 .(76)اينو
ت  مههرة ،لمهها  الههب ر اإلسهه مية (77)هههذا  قههد اجتمههع مههرّة ،لمهها  أبنهها  العامههة   السههعورية

ضهاهنم  -مها ت هدـ  -،رضحل من ضتا ى ،لمها  الشهيعة  ت لتحرش حتديد النسلت  قد(78)  مصر
حيرمون إس ا  اينوت  استعما  األقراص اىعدة إلضسار الن فهة اىسهت رة   الهرحمت  يوجبهون 
لذلم رية معينةت كما   رسائلهم العملية  غ هات ضتبو أن حتديهد النسهل  اإلجههام  الع هم 

 مرضوم ،ند نيع األريان السما ية.

                                                           

 ة )لوسر باتور( طبعة الفاتيكان.راجع جريد (76)
 .63راجع كتاد )قراراا جملس اوتمع الف هل اإلس مل لراب ة العاا اإلس مل( ص (77)
 . 151راجع كتاد )ق ية حتديد النسل   الشريعة اإلس مية(ت تهليو أـ كلثـو حيىي مص ف  اخل يب ص (78)



 30 

 

 بهةدفع ش
 

ت ضالنههاهر أن اىههرار مههن العيهها  (79): )قلههة العيهها  أحههد اليسههارين()،ليههف السهه ـ(أمهها قولههف 
الذين هم   إ،الة الرجل  حتحل كفالتف من خهدـ  حشهم  حنهو للهمت ضدنهف لهيس مهن اىتعهارف 
تسمية األ الر بالعيا  إل ليس ،ل  اإلنسان أن يوسع رائرة ،يالف  ال رب  لذلم بهاأل الرت إل 

رين هو: العمـو من  جف ،ل  ما ي ولف ،لما  ،لهم اىن هنت ضه  يكهون أحهد ا النسبة بو األم
رلههههي ً ،لهههه  اآلخههههرت كمهههها ال يكههههون اإلنسههههان رلههههي ً ،لهههه  األبههههيقت  ال األبههههيق رلههههي ً ،لهههه  
اإلنسههانت ضههان بينهمهها ،مومههاً مههن  جههفت ضدنههف قههد يكههون إنسههاناً أسههور ضهههو لههيس بهههبيق  قههد 

 .(80)كما هو  ا ء  يكون ق ناً أبيق ضهو ليس بهسور

                                                           

 .10ح 1د 73ص 194حبار األنوار: ج (79)
قهد ت هرق إل ق هية ح ي يهة خارجيهة ر ن أن يت هرق إل إجيابيايها أ   معىن الر اية: بهن اإلمهاـ   قد ي ا    (80)

سلبيايات ضفل الواقع اخلارجل ان قلة العيها  أحهد اليسهارينت  لكهن ههل كهل يسهار حمبهب للشهارع اى هديل  قهد  رر 
 أن:)أض ل األ،ما  أمحزها(.
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 أرض اهلل واسعة
 

إن مههها سهههبن مهههن قابليهههة األرم  ثر ايهههات  كفايهههة ر قهههها  ميههها   هههردا ى ههها،فة ههههذا ال هههدر 
امايل من البشر الذين هم ستة ملياراا نسمةت  ل  ي يد  العلم  الع لت  التاربهة  التهاريخت 

خلــق لكــم مــا فــي األرض جميعــاش ضههدن ت بيههن قههانون اهلل ال ائههل: 
ت  )األرم هلل  ىههن (82)

 حههههد  كفيههههل بههههذلم كلههههفت ضالسههههكن   ّلههههف قابههههل للتوسههههع بكثههههرة ضائ ههههةت  قههههد  (81)،مرههههها(
 اهدا أنا   العراق قبل أربعو سنة ت ريباً كيو كثرا اىساكن  الد ر بشهكل هائهل يفهوق 

ت  إن أيبء اآلن ماث ً أماـ العيان.  التصدين   للم اليـو
ثً  ه    الوقههحل الههذي رضههع ضيههف امصههار  اىنههع ،ههن هههذا ال ههانون ضفهل كههرب   اى دسههة ه مهه

اإلس مل نو،اً مات أجا ا امكومة بنا  الد ر ىن يع ل للد لة م ابل أرم  نحها لف مبل هاً 
قهههدر  ،شهههرة رنهههان  ض ههه ت ت ههها،و حاهههم اىدينهههة اى دسهههة خههه   ضهههرتة ثههه ث سهههنواات ضفهههل 

ضرسهههههخاًت    طهههههرف بههههاد ب هههههدار توسهههههعحل  طههههرف امهههههر الشههههريو توسهههههعحل كهههههرب   اى دسههههة
ضرسخوت    طرف طويريج توسعحل ما ي ارد ث ثة ضراسخت كما توسعحل   طرف الناهو 
األ رف أكثهر مهن ضرسهخت  هكهذا األمهر   الناهو األ هرفت    ب هدار العايهمةت    بابهل 

 الفيحا ت  غ ها من الب ر اليت رأيتها  خصياً ،ن قرد.
ح اسههههتحداث مدينههههة الثههههورةت  من  ههههة الشههههعلةت  البيههههاعت  -مههههث ً  -   ب ههههدار العايههههمة 

 ب دار ايديهدةت  نيلهةت  غ ههات  سهعة بعهق تلهم اىنهاطن  األحيها  تكفهل ل هم مها ي هارد 
 من مليون إنسان.

 ألكهههر جيهههداً أنهههف جههها ي لاا مهههرة حمهههاض  كهههرب   اى دسهههة )سهههاا ،بهههد الهههر اق(   أيهههاـ 
،شهرة رنهان  م ابهل أرم اهلل الهيت جعلهها خلل هفل ضلهم يكهن لهف  التوسعةت ضه كلحل ،ليف ضهرم

 جواد م نع.
 فبههدأ )األرم هلل  ىههن  خلــق لكــم مــا فــي األرض جميعــاش  ،ليههف ضههدلا أخههذ ب ههانون 

                                                           

 .20سورة الب رة:  (82)
 .،ن أيب ،بد اهلل  1ح 3د 325ص 17ج سائل الشيعة:  (81)
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،مرها( كما  رر   امديث الشهريوت  بهد ن رضهع ،شهرة رنهان  كيهو سهيكون األمهر حينةهٍذل 
 مسّلم أن العمران يتسع أكثر ضهكثر.
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 استغمل الوقت 
 ومستلزمات التوسعة

 
ههههذا  ميكهههن اسهههت    الوقهههحل  توسهههعتفت باإل هههاضة إل مههها يهههوضر  ت هههخيم حاهههم السهههكان 
أ ههعاف مهها ،ليههف نفههوي اليههـو مههن الههزمنت بهههمور مثههل: إ،ههارة الننههر   سههن الت ا،ههدت   يههارة 

هههائو سههها،اا العمهههلت  إرخههها  غههه  العهههاملو  حهههىت اىت ا،هههدين الهههذين يههههو ن العمهههل   ّ  
. إي ألكهههر جيهههداً أي هههاً بهههان العمههها  قبهههل امهههرد العاىيهههة الثانيهههة كهههانوا يعملهههون   (83)الد لهههة

خمتلو ال  ا،اا ،مً  مكثفهاً مهن أ   طلهوع الشهمس إل غر دهات كمها إن ،مها  أىانيها بعهد 
 امرد العاىية الثانية كانوا يعملون كذلم إل،ارة بنا  أىانيا.

ان اليـو أكثر قوة  قدرة ،ل  اإلبداع مهع ت هور الوسهائلت مهن إنسهان  من الوا ء أن إنس
 األمست  للم بالشكل الذي ا خي ر ،ل  قلب أحد  ا يكن   حساباتف.

إمكانيههة تكثهه هم إل  -،لهه  مهها مههّر  -أمهها ،ههدر النفههوي ض ههد لكههر بعههق ،لمهها  اليابههان 
 .(82)تسعو مليار نسمة

 ليههد جهههد اإلنسههان   تههفت كمهها هههو  ا ههءت  للههم  أمهها الههر ق ضهههو بعههد إمههدار السههما ت 
نتياهة الزرا،هة  التشهها    األرا هل الشاسههعة اخلصهبةت الهيت قههل مها يعههرف قهدرهات  حههد رهات 
 نتياههة تكههوين ح ههو  تربيههة اىوا ههلت  تربيههة الههد اجنت  ال يههور  غهه  للههمت  اسههتخراج اىههوار 

                                                           

تههليو  150كما لكهر للهم   كتهاد )،هورة الوضهاق بهو اإلنسهان  ال بيعهة( سلسهلة ،هاا اىعرضهة: رقهم الكتهاد   (83)
 .293جان ماري بيلحل ص

% ت ريبهاً 159ـ 1555 مما ي يد للم ما جا    بعق الت ارير من أن ،هدر سهكان اليابهان قهد ا رار ،هن ،هاـ  (82)
% ت ريبهاً   اىهوار ال ذائيهةت  إلا طب نها مثهل ههذ  الزيهارة   سهائر األمهاكن أمكهن 399لوح  اال ريار بنسهبة  كما

مليههاراًت هههذا م ههاضاً إل الت ههور العلمههل  الصههنا،ل يومههاً بعههد يههـو ممهها يسهههل الكثهه  مههن  09ييةههة مهها يكفههل ل ههذا  
 . 167ـ ص1074األمور. راجع )كتا انف  ندكل طبيعلت كتاد ضارث( 

                                  Life na)ليف الس ـ،(ure library. )ليف الس ـ،(he farيف الس ـ()،لh 1974 .   يل(
 . 167 اهلل ،ليف  آلف(
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ا أ ههبفت  بنهها  السههد ر ىنههع الفي ههاناا الناضعههة مههن األرم كاىعههارن  الههنف   اىلههء  الفحههم  مهه
 توليد ال اقة الكهربائية  تننيم جريهان اىها ت إ هاضة لتخهزين ميها  الشهرد  الزرا،هةت ،لمهاً بههن 
اىا  ي  ل ث ثة أرباع الكرة األر يةت إ اضة إل ما  السما  اىوإلل الذي لو احتف  بهف ،نهد 

 اً.ه ولف ،رب السد ر  اىخا ن لكان ناضعاً  مفيد
 ميكههن ،هه  ة ،لهه  للههم: االسههتفارة مههن ميهها  األهنههار  األم ههار الههيت تصههب   البحههارت 
 يكون بينها  بو اىيا  اىامة حهاجز كمها   بعهق منهاطن ايهرانت  أن يسهتفار مهن حتليهة ميها  

 البحر  جعلف ياماً للشرد  الزرا،ةت كما حيدث للم   الكويحل.
تو للميههها    اىنهههاطن السهههكنيةت إحهههدا ا للميههها  ههههذا  األض هههل اقتصهههارياً تهسهههيس  هههبك

العذبة الصامة ل ستخداـ البشري اليوملت  األخرى غ  ،ذبة ليستفار منف   غه  للهم مهن 
االحتياجههاا اىائيههة األخههرى   الزرا،ههة مههثً ت كمهها   بعههق البلههدان مههن العههاا. مث هههل كههان 

كههل اوههاالا دههذا ال ههدر اىههده  الههذي نههرا    يتوقههع قبههل قههرن مههن الزمههان أن تتوسههع اميههاة   
ل أال حيتمههل أن تتوسههع اميههاة  بكههل ابعارههها  بصههورة مدهشههة أي ههاً بعههد قههرن مههن  ماننهها  اليههـو

 هذال.
الشـــيطان يعـــدكم السقـــر ويـــأمركم بالسحشـــاء، واهلل  يهههدق اهلل سهههبحانف حيهههث قههها : 

يعدكم مغسرة منه وفضمش واهلل واسع عليم
(85). 

 ه  العيال باهلل ه غ  حكيم حىت خيلهن مها خيلهن مهن البشهر مث ال جيعهل هلهم   مث هل إن اهلل
األرم ما يكفيهم من الر ق  اىا ت  اىكان  اىسهكنل مهع أن اهلل ههو الهر اق ل  ال هوة اىتهوت  

ت  سههّلمف (87)ت  أ ههارا إليههف مةههاا األحاريههث الشههريفة(86)كمهها  رر للههم   ال ههرآن امكههيم
 اً.الع ل  العلم أي 

 
 
 

                                                           

 .265سورة الب رة:  (85)
 سههههههههههههههههههههههههورة  إن اهلل هــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــرزاق ذو القــــــــــــــــــــــــوة المتــــــــــــــــــــــــينقههههههههههههههههههههههها  اهلل تبههههههههههههههههههههههههارل  تعهههههههههههههههههههههههال:  (86)

 .55الذارياا: 
اى لوت يا راحهم اىسهاكوت يها  يل اىه منوت هذا الد،ا : )يا را ق  قا : ،ّلم رسو  اهلل ،ن أيب ،بد اهلل (87)

 .7ح 522ص 2يا لا ال وة اىتوت يّل ،ل  حممد  أهل بيتفت  ار قر  ،اضر  اكفر ما أ ر(. الكا : ج
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 تقديم فرص العمل للجميع

 
ههذا  مههن اىمكههن إجيههار العمهل  الفههرص اىناسههبة لكههل هه ال  األضههرار اىتزايههدين مههن البشههرت 
 قههد ن ههل ،ههن امكومههة اهلنديههة أهنهها قامههحل   بعههق اىنههاطن ال احلههة مههن اهلنههد  الههيت يسههكنها 

، هها  األهههايل ر رة حههوايل مليههون إنسههان ض هه  ب ههري أ ههاار التههوا   مسههاحاا  اسههعةت  إ
ال ههز لرتبيتههها  االسههتفارة مههن ،وائههدها ضهخههذ ا يسههتفيد ن مههن نتاجههها اىتمثههل بههامرير ال بيعههل 

 فا أ جب است نا  أ لةم العدر الكب  من اىواطنو.
ال ي ههها : ىهههالا ب يهههحل اهلنهههد يهههاحبة االقتصهههار ال هههعيو حهههىت يومنههها ههههذا  تعهههّد   قائمهههة 

 الب ر الف  ةل.
 : إن االسهههههتعمار قهههههد أكهههههل مهههههنهم كهههههل أخ هههههر  يهههههابس  هنهههههب كهههههل ثهههههر ايمت ألنهههههف ي ههههها

ه  ،ههيم اهلنههد ه ين ههل ،نههف: أنههف ىهها لهههب إل لنههدن قهها    تصههريء رإلههل لههف: إي  (88)ض انههدي
أل،اههب كيههو ال ت ههرق هههذ  ايزيههرة   البحههر مههع اهنهها قههد محلههحل ضههوق سهه حها مههن الههذهب 

ال تسههت يع هههذ  ايزيههرة محلههف ممهها يلههـز أن ينخسههو  اولههود إليههها مههن اهلنههدت قههدراً كبهه اً حبيههث
 دا!!.

هههذا ا ههاضة إل أن ميههل اهلنههد حنههو اال ههرتاكية   االقتصههار أ ههعو م ههدريا إل حههد كبهه  
 ،ل  الت ور  تلبية اىت لباا لتلم ايموع البشرية الكب ة.

ن ،مرهها( ت  :)األرم هلل  ىهخلق لكم مـا فـي األرض جميعـاش ضدل ت بين قانون اهلل:
اىت ههههمن سههههعارة كههههل البشههههر ،لهههه  األرمت  ،يشهههههم ضيههههها برخهههها   رضاهيههههةت حههههىت  إن بل ههههوا 

 التسعو ملياراً.
 هذا  آخر ر،وانا أن اممد هلل رد العاىوت  الص ة  الس ـ ،ل  حممد  آلف ال اهرين.

 قم المقدسة
                                                           

ـ(  ،يم سياسل  ر حل هندي لّ ب به)مها ا( أي النفس الكب ةت 1045-1560غاندي موهانداي كرمشند ) (88)
ا مههة السههلبية ،لهه  حتريههر اهلنههد مههن سههي رة االسههتعمار الربي ههايت  ر،هها إل إ الههة امههواجز بههو نههارى بههال ،نو  باى 

ال ب ههاا االجتما،يهههة  ال الوحهههدة بههو اهلنهههد ي  اىسهههلمو  السهههيخت مههن آثهههار : سههه تف الذاتيههة الهههيت أإلاهههها )قصهههة 
 ـ.1027 اريب مع ام ي ة( ،اـ 
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