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  .ماالنج إبراهيم مالك النامو  احلكومية اإلسالمية جامعة الشريعة كلية الشخصية األحوال شعبة

 .احلاج املاجستري الدين طريق حممد: املشرف 

  العزل حزم، وابن الغزايل، املقارنة،:  الرئيسية الكلمات

 من املتحدرين بني .هامة أخرى أهداف هلا بل فحسب، البيولوجي رغبة حتقيق جمرد ليس الزواج من الغرض  
.  أحفاد من العديد توفر أن وميكن الولود، املرأة من الزواج إىل سلمنيامل دعا حممد النيب حىت. صيانة هو اهلدف أن

 يتم مل األطفال، تغذية نقص مثل األسرة، على سلبية آثار أيضا األحيان بعض يف النسل من العديد وبعد ذلك، ومع
 يعزل النيب عهد يف كان إذا. نسلهم من للحد خطوات اختاذ الناس من فكثري. وهكذا كافية غري والصحة التعليم الوفاء
 كيف بالضبط هي القادمة املشكلة. )KB( األسرة بتنظيم دعا نعلم وحنن النقطة هذه وعند العزل مصطلح نعرف
  . املمارسات هذه من مرتبطة إسالمية نظر وجهتا

 العزل عن حزم وابن للغزايل األساسي القانون هو ما هو األول:  ومها البحث، مشكلة صياغة شقني ذو  
  . احلديثة التنمية يف أعزل إين كيفية هو الثاينو 

 االنسحاب من الثانية النظر وجهة الكاهن وصف فهو التأسيسية املقارن الوصفي األسلوب هو املتبع املنهج  
 أن حني يف ،)البحوث مكتبة( املكتبة استعراض هو البحث من النوع هذا). KB( األسرة بتنظيم وعالقته يربم مث

 من شكل يف املطلوبة البيانات تكون عندما األسلوب هذا ويستخدم. نوعي ج هو الدراسة هذه يف املتبع النهج
 بني ويقارن املقارن، التحليل أسلوب باستخدام البيانات وحتليل واملؤلفني ، حسابات تتطلب ال اليت املعلومات أشكال

 .اخلتام رسم ومث الكاهن من اثنني آراء
 أن ميكن ال أعزل، حظر بشأن واضحة نصوص وجود عدم أن الغزايل يقول من لفاملؤ  عمله مت حتليل وكان 

 األطفال يعتقد ال أنه ).الطفل( نتيجة بعد ارتكبت جرمية هو اإلجهاض ألن ، اإلجهاض تصنف االنسحاب يكون
 مسلم رواه الذي احقرت اال استخدمها اليت أواحلجج فاألدلة. املرأة رحم يف الرجل من املين إراقة من ببساطة ولدوا الذين

م حزم ابن فأما. وجابر هريرة وأيب الشيخان، سرامة، ،النسائي ،سعيد أيب عن ّ  أن كما نفسه يرى ألنه العزل على حر
َ  عن روى بأن القائلة احلجة يستخدم انه. اخلفي وعد مثل العزل َ ج  .العزل تسمح واضحة حجج له حلديث وفقا. ةدام

 أو الشبه أوجه لديها اليت األسرة تنظيم وظيفة التعريف خالل من نرى أن ميكن ذاه. راتطو  أصبح العزل تنمية يف
. س.م. د.كاألستاذ ذالك على ى من أيضا هناك ولكن بذلك، تسمح العلماء بعض ،القانونية فللمسائل .التشابه
 اإلشارة وعند مباح )KB( رةاألس تنظيم وقانون الغزايل، رأي إىل يشري كان إذا ولكن .املودودي األعلى وأبوا مذكور

 . قانوين غري األسرة تنظيم وقانون حزم، ابن رأي إىل


