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ــ  ــورا ورتـطــ ــاة تطـــ ــاالت الحيـــ ــتى مجـــ ــارف يف شـــ ــوم والمعـــ ــائالً ت العلـــ هـــ

ــن ــر  ومــ ــذه أكثــ ــورا العلــــوم هــ ــم(تطــ ــب علــ ــ الــــذي  )الطــ ــ� رتبطـيـ  وثيقــــ� ارتباطــ

ــريعة اإلســـــالم  ــاد نســـــمع بموضـــــوع مـــــن موضـــــوعاته إال ، الغـــــراءبشـــ فمـــــا نكـــ

ــل أو  ــه مــــن حــ ــه لبيــــان حكمــ ــارع فيــ ــة إلــــى رأي الشــ ــهووجــــدناه يف حاجــ ويف . حرمــ

ــ  ــث أتـنـ ــذا البحــ ــية هــ ــي اول قضــ ــدا وهــ ــة جــ ــرع يفمهمــ ــة  رأي الشــ ــات الطبيــ العمليــ

ــبعض ــا الــ ــأ إليهــ ــي يلجــ ــينل التــ ــوع الجنــ ــد نــ ــرا أو  تحديــ ــى،ذكــ ــوع أو  أنثــ ــار نــ اختيــ

األمــــراض  بـــه بعــــض طفــــل والدةلتجنــــب  ؛وتــــرك النــــوع اآلخـــرمعـــين مــــن األجنـــة 

موقــــف الفقــــه و�يـــان  .أمــــهمــــن الممكــــن أن تنتقــــل إليــــه مــــن أبيــــه أو الوراثيــــة التــــي 

 .واألحكام والضوابط المتعلقة به العمل سالمي من هذااإل

 –مـــــــا يف األرحـــــــام ويعلـــــــم  –نـــــــوع الجنــــــين اختيـــــــار الكلمــــــات المفتاحيـــــــة: 

 الصناعي.يح التلق – إلجهاضا
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Abstract:  
Praise be to Allaah. Creator of the heavens and the earth and the creator of all 

the pairs، which we know and what we do not know. He says in his Holy Book: 

"And we shall fast in the womb what we desire for an appointed term ، then we 

will bring forth a child to you. ) And pray and be safe on the elite of his creation ، 

the best of the lights and the lamp of darkness، the mercy of the gift، and the 

grace of Muhammad bin Abdullah and his family and his companions and those 

who followed them in charity to the day of religion.  

 And after science and knowledge in various fields of life have developed 

tremendously ، we hardly look at any of these areas، but we have a prominent 

role to play in science.  

The most important science is influenced by this scientific renaissance ("the 

science of medicine") which directly affects man from the beginning of his 

formation to the end of his life. His subjects، like others، are closely related to 

the Islamic law of Islam. To the view of the street in which to indicate his ruling 

on a solution or his sanctity.  

One of the most prominent topics that emerged in this science is an attempt to 

determine the type of the fetus and the resulting divergence of ideas and their 

ramifications ، conflicts of opinion and diversity، and differences of scholars 

between the analyst and the haraam  ، 

Optional reasons for this topic:  

 I have chosen (the position of Islamic jurisprudence to determine the type of 

fetus) subject of this research for the following reasons:  

First: My desire to be exposed to this contemporary issue of concern to the 

Muslim family، but to the whole world 

Keywords: Selection of the type of fetus - and knows what in the wombs - 

abortion - artificial insemination. 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٥٩ 

  ا ا ا   مع 
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ا ال  ا نعلم ومـم ا مـم اطر الســــموات واألرض خـالق األزواج كلـه اـئل يف ، نعلمالحـمد هللا ـف الـق

يف األرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفالً ثم لتبلغوا أشدكم   (ونقر: الكريمكتابه 

والـقاـئل ـعد علم شــــيـئ�)ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من ب

(هللا ملك السـموات واألرض يخلق ما يشـاء يهب لمن يشـاء إناث� ويهب لمن يشـاء : سـبحانه

   ذكران� وإناث� ويجعل من يشاء عقيم� إنه عليم قدير)أو يزوجهم ، الذكور

 والنعمة، المهداةالرحمة ، الظالمخير األنام ومصـــباح ، خلقهوأصـــلى وأســـلم على صـــفوة  

 .  أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو ة محمد بن عبد اهللا وعلى آلهالمسدا

لحياة تطورا هائالً فال نكاد ننظر إلى فقد تطورت العلوم والمعارف يف شـــتى مجاالت ا وبعد 

 .  بارزاً أي من هذه المجاالت إال ونجد للعلم فيها دورًا 

 مباشرة وبطريقة –والذي يمس   )الطب علم(لمية  ولعل من أكثر العلوم تأثرًا بهذه النهضة الع

 ارتباط�  ترتبط – كغيرها –لى نهاية حياته كما أن موضــوعاته وإ تكوينه بداية منذ اإلنســان –

فما نكاد نـسمع بموـضوع من موـضوعاته إال ووجدناه يف حاجة ، الغراء اإلـسالم  بـشريعة وثيق�

  .حرمهإلى رأي الشارع فيه لبيان حكمه من حل أو 

نوع الجنين   تـحدـيدوـكان من أبرز الموضــــوـعات التي ظهرت يف ـهذا العلم مـحاوـلة 

واختالف للعلماء فيها ، وتنوعها لآلراءوتضــارب ،  وتشــعبهاوما نجم عنها من تباين لألفكار 

 . عنهاوداع إليها وصارف ، ومحرمبين محلل لها 

 

 ) .٥سورة الحج . من اآلية : (  -١

   ). ٤٩،٥٠سورة الشورى : آيتا: ( -٢
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  : اعأب اري ا 

موضوع� لبحثي هذا لألسباب  )الجنيننوع  مي من تحديدالفقه اإلسال موقف(وقد اخترت  

 -: اآلتية

ــية المعاصـــرة التي تهم األســـر:  أو بل تهم العالم ، المســـلمة ةرغبتي يف التعرض لهذه القضـ

 . بأسره

م  :ــوع ــال موض ــاال وثيقا   الجنين)نوع  (تحديد: اتص ــالمياتص ــرورة  بالفقه اإلس نظرًا لض

 .  الغراء الشريعة وقواعد لضوابط اتالموضوع من كغيره –خضوعه 

 :نتائجيترتب عليه من  وما )الجنيننوع  تحديد(: مناإلسالمي  الفقه وقفتوضيح م . 

كافة مع  التعامل يف –عن غيرها من الشــرائع األخرى  -بيان تفرد الشــريعة اإلســالمية : را 

 . القضايا

ـ  :أراد أن  من  هذا المجال يـستضـيء به كلحاجة المكتبة اإلـسالمية إلى بحث فقهي يف

 .  )نوع الجنين تحديد(اإلسالمي من  الفقهيعرف موقف 

 ا :  

تتبعته أيضـا يف  كما. بههذا الموضـوع يف العديد من الكتب والمراجع العلمية المتصـلة   تتبعت

الفقهية  ثم عرضــت لمعظم القضــايا، وأقوالوفيما جاء بشــأنه من آثار  ، فقه الكتاب والســنه

ــقتها يف ــددها من آراء يف معظم المذاهب  التي س ــيلي� متتبع� ما ورد بص ــ� تفص  البحث عرض

  اآلراءوقارنت بين هذه ، مذهبالفقهية المختلفة مـستندًا يف ذلك إلى الكتب المعتمدة يف كل 

كـما قـمت بتخريج  . لرأيـته راجـح� من ـهذه األدـلة ـباـلدلـي  ـما ثم رجـحت، موضــــوعـيةمـقارـنة 

ها إلى أماكنها يف مصادرها األصلية ووثقت جميع ما ذكرت بمصادر  حاديث النبوية وعزواأل

وأهم ـما صــــدر يف ـهذا الصــــدد من الكـتب والمؤلـفات  ، اإلســــالميـعدـيدة من كـتب التراث 

 . المعاصرة
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ا  :-  

 -: التاليوقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث على النحو 

أهمية هذا الموضـــوع وســـبب اختياري له ومنهج البحث وخطته لت فيها  وقد تناو: المقدمة

 . إجماالً 

 ولاالتعريف بمفهوم تحديد نوع الجنين وأهميته -: ا . 

ما أهم محاوالت ومعالجات تحديد نوع الجنين قبل الحمل وحكمها -: ا . 

ا تحديد نوع الجنين باإلجهاض وحكمه -: ا . 

ا اتحديد نوع الجنين بالتلقيح االصطناعي وحكمه -: ا . 

وقد عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث -: ا . 

 . واهللا أسأل أن ينفعني والمسلمين بهذا العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه

 

 

 

ا  

 .  ا  اد/ز زوق 
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ا ولا  

ع ام   ا  

 -: ويأتي هذا المبحث يف مطلبين

 التعريف بمفهوم تحديد نوع الجنين -:  ا اول

ما أهمية تحديد نوع الجنين -:  ا 

 

  ا اول

ع ام   ا  

كلمة الجنين  على كلمة النوع والبد من التعرف   –قبل أن نأتي إلى مفهوم تحديد نوع الجنين 

 -: لغة واصطالحا

 . تعريف كالً من لفظة النوع والجنين لغة -: أوالً 

   " عم  :  

   .النوع أخص من الجنس وقد تنوع الشيء أنواع�: جاء يف مختار الصحاح - 

عا) ) و(نوعته) (تنويتنوع) صار (أنواع�و(  من الشيء الصنف:  النوع:  المصباح المنيروجاء يف  

أنواع�) (منوعة) قال الصغاين (النوع) أخص من الجنس وقيل هو الضرب من الشيء (جعلته  

   .كالثياب والثمار حتى يف الكالم

تصنفت : األشياء )(وتنوعت. صنفها وجعلها أنواع�: األشياء )(نوع: يف المعجم الوجيز

وحدة تصنيفية أقل : النوع: يف علم األحياء)(و. الصنف يف كل شى: النوع)(. وصارت أنواع�

 

 مختار الصحاح مادة : (نوع)  - 

 المصباح المنير . مادة : (نوع)  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٦٣ 

  ا ا ا   مع 

 .   والجمع أنواع. من الجنس يتمثل يف أفرادها نموذج مشترك محدود ثابت

 . شيءالصنف من كل : ومن التعريفات السابقة يمكن أن نعرف كلمة (نوع) بأنها

  ا  : 

الولد : والجنين، ولداوأجنت المرأة ، أكنهأجن الشيء يف صدره : الصحاحجاء يف مختار  -

 .  السترة: والجنة، مادام يف البطن وجمعه أجنة

. مثل دليل وأدلة )وصف له مادام يف بطن أمه والجمع (أجنة: الجنين: ويف المصباح المنير -

 .  وجن) عليه من باب ستره(قيل سمى بذلك الستتاره 

ثمرة الحمل : لطب) الرحم و(يف اوالولد مادام يف. المستور: الجنين)(: ويف المعجم الوسيط -

 . وبعده يسمى الحميل. يف الرحم حتى نهاية األسبوع الثامن

 . المرأةالولد مادام يف بطن : ومما سبق يتبين لنا أن الجنين يف اللغة هو

ع ام  : 

 : استعمل الفقهاء كلمة (نوع) يف مواضيع كثيرة منها

ثة أنواع نوع ال يخشى فواتها أصال لعدم توقتها الصالة ثالاعلم بأن (: جاء يف البحر الرائق -

ونوع يخشى فواتها وتقضى بعد ، ونوع يخشى فواتها أصالً كصالة الجنازة والعيد، كالنوافل

 

 ع) المعجم الوجيز مادة: (نو - 

 مختار الصحاح مع ، مادة : (جنن) - 

 المصباح المنير مادة (جنان)  

 المعجم الوسيط مادة (جنن) -)٤( 
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 .  )وقتها أصلها أو بدلها كالجمعة والمكتوبات

لكل نوع من   كاألمراض واألعمال الصالحة كاألدوية فكما أن  (الذنوبويف الفواكه الدواين    -

 )دوية ال ينفع يف غيره كذلك المكفرات مع الذنوبأنواع األمراض نوعا من أنواع األ

اإلطالق من  فيصح أن نوع االشتغال بالعلم أفضل على... (: وجاء يف حواشي الشرواين( -

 . ) نوع االشتغال بغيره

 )االختالس نوع من الخطف والنهب(: قدامةوقال ابن  -

وهذا المعنى ال  )صنف(نجد أنها تعنى عندهم  )نوع(يف استعمال الفقهاء الكلمة نظر وبال

   .يختلف عن معناها عند علماء اللغة

ا ا  :  

 : أورد الفقهاء التعريف االصطالحي للجنيين يف كتبهم ومن ذلك

)وحة ما يف البطن من الجنينقالمالقيح جمع مل(: المختارما جاء يف الدر  -

 نا الجتنانهيجن أجنة جمع جنين وهو الولد مادام يف البطن سـمى(: وما جاء يف قول القرطبي -

 

 ١٦٥ص١ج – بيروت – المعرفة دار –البحر الرائق البن بكر  -

ه -  دواين  الفواـك الكی  -اـل ــالم النفراوي الـم ه   -بيروت  -دار الفكر  –احـمد بن عنيم بن ســ ة طبـع طبـع

 ٧٨/ص١ج١٤١٥

   ٣١/ص١بيروت .ج -دار الفكر  –حواشی الشرواين  - 

 .٩٣ص/٩ج١٤٠٥ –ولى األ الطبعة – بيروت – الفكر دار –المغني إلبن قدامه  - 

ا بن  -  دين أبي عمران موســــی بن زكرـي ام صــــفی اـل ار لإلـم در المخـت د  إبراهيم اـل ــاـع بن محـمد بن صــ

 ٥٣ص/٥ج –الثانية  ةالطبع -١٣٨٦ –دار الفكر  - ۰الحصفكی 
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  ا ا ا   مع 

  )استتارهو

ث يقول - اج حـي ــاحـب مغنى المحـت ا أورده صــ ارهين جنيالجن يســــم(: وـم ا الســــتـت ه  ـن ومـن

 )الجن

 ألـنهلســــتر الجنين وهو اســــم للوـلد يف البطن ـمأخوذ من اإلجـنان وهو ا(: المـبدعوـما ـجاء يف 

 )أجنه بطن أمه أي ستره لقوله تعالي (وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم

النظر يف تعريفـات الفقهـاء لكلمـة (جنين) يتبين لنـا أنهـا تطلق على مـا تحملـه المرأة يف (: وـب

 )تكوينه وإلى أن تلدهبطنها من ولد منذ بداية 

 

 ا ا  و ع اماا   

من خالل ما سـقناه من دراسـة يف هذا المطلب نسـتطيع أن نعرف تحديد نوع الجنين وموقف 

وموقف ، تدخل اإلنسان بالعمل على إحداث حمل من صنف يريده(الفقه اإلسالمي منه بأنه 

 )الفقه اإلسالمي من هذا العمل

 

 - الـقاهرة -دار الشـــــعب  -بن فرح القرطبي ابو عـبد اهللا  تفســــير القرطبي محـمد بن احـمد بن ابی بكر  -

 .١١٠/ص١٧ج١ ٣٧٢-الطبعة الثانية

 . ٤/١٠٣بيروت ج –دار الفكر  –محمد الخطيب الشرييني  –مغني المحتاج  -

 ) ٣٢سورة النجم من اآلية ( -

 . ٣٥٦/ص٨هـ ج١٤٠٠طبعة  –بيروت  –المكتب اإلسالمي  –بن مفلح الحنبلي المبدع أل -
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ادرات 

ا 

٩٦٦ 

ما ا  

 أ ع ام 

 الوحيد الباعث هي –كما كان يف السابق إنجاب أوالد ذكور لم تعد الرغبة يف 

 

ــالم نوع� معينا من األوالد على نوع آخر ألن كال منهما هبة من اهللا تعالي حيث يقول   - ــل اإلسـ ال يفضـ

ــبحانه: ــاء إناث� ويهب  س ــاء يهب لمن يش ــموات واألرض يخلق ما يش ــاء الذكور لمن  (هللا ملك الس ، أو  يش

 ) .٥٠، ٤٩آيتا ( الشورىزوجهم ذكرانا وإناث� ويجعل من يشاء عقيم� إنه عليم قدير) سورة ي

ــلى اهللا عليه   ــول اهللا ص ــلم:وقال رس ــترًا من النار)  وس ــن إليهن كن له س ــيء فأحس (من ابتلى من البنات بش

 )حسن حديث اهذ أبوعيسى وقال ٣١٩ص/٤ج – بيروت  - العربي التراث إحياء دار –صحيح مسلم 

وعن عائشـة رضـى اهللا عنها أنها قالت جاءتني مسـكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثالث تمرات فأعطت كل  

واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاـستطعمتها ابنتاها فـشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها 

عليه وسـلم فقال : (إن اهللا قد أوجب لها   ى اهللابينهما فأعجبني شـأنها فذكرت الذي صـنعت لرسـول اهللا صـل

 بها الجنة أو أعتقها بها من النار)

 ) ٢٠٢٧/ص٤(صحيح مسلم ج 

وعن انس بن مالك رضــى اهللا عنه قال : قال رســول اهللا صــلى اهللا عليه وســلم : (من عال جاريتين حتى تبلغا  

 جاء يوم القيامة أنا وهو) وضم أصابعه 

 . ٣١٩ص  ٤لترمذي جوسنن ا ٢٠٢٧/ ص ٤صحيح مسلم ج

وعن أبي ســعيد الخدري رضــى اهللا عنه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليه وســلم قال : (ال يكون ألحدكم ثالث  

 .٣١٨/ص٤بنات أو ثالث أخوات فيحسن إليهن إال دخل الجنة) سنن الترمذي ج

ن له ثالث بنات أو  (من كاوعن أبي سـعيد الخدري رضـى اهللا عنه قال : قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليه وسـلم 

ثالث أخوات أو ابنتـان أو أختـان فـأحســــن صــــحبتهن واتقى اهللا فيهن فلـه الجنـة) (انظر ســــنن الترمـذي 

 ) .٢٢٠/ص٤ج

  له الخيرة يدري ال فإنه ،  باألنثى وحزنه بالذكر فرحه –األب  –: (ال يكثر  الوالدة آداب يف –ويقول الغزالي  

ثواب  وال أكثر منهن السالمة بل   ، بنتا يكون أن يتمنى أو ، له يكون ال أن يتمنى ابن  صاحب من فكم  ، أيهما يف

فيهن أجزل) ثم ذكر أحاديث يف هذا الـصدد عن رـسول اهللا ـصلى اهللا عليه وـسلم منها: ما رواه أنس رـضي اهللا  
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وإنما اكتشفت بعض القضايا الطبية . نوع الجنينتحديد  بغية المتواصل العلمي البحث على

يمكن من خاللها اختيار   "المعاصرة يف هذا المجال والتي جعلت البحث عن وسيلة فاعله

ومن هذه .  يها اإلنساناألمور المهمة التي يحتاج إلاألجنة وترك النوع اآلخر من  نوع معين من 

 وإلىبل  ،  بعض األمراض الوراثية التي تنتقل من اآلباء واألمهات إلى األبناء  اكتشافالقضايا  

 . والتي تنتقل إلى نوع دون النوع األخر، األحفاد

t عدم القدرة على تمييز األلوان خصوص� األحمر واألخضر (مرض عمى األلوان

 )والذي ينتج من فقدان أحد عوامل تجلط الدم. نزيف الدم الوراثي المستمر( "يا وفيلالهم"

 . تعتبر حاالت مرضية مرتبطة بنوع المولود

، ثولقد أثبتت الدراسات أن هاتين الصفتين متنحيتان ونادرتا الحدوث عند المواليد من اإلنا

حفاده البنين من خالل المصاب إلى أ ويورثها الرجل، بينما تنتقل من األم إلى أبنائها الذكور

 

 عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله 

ــى اهللا  إلى بيته فخص به اإلناث دون الذكور نظر اهللا إليه ، ومن نظر اهللا  إليه لم يعذبه) وما رواه أبو هريره رض

  –عنه قال: قال رســول اهللا صــلى اهللا عليه وســلم : (من كانت له ثالت بنات أو أخوات فصــبر على ألوائهن 

جل : واثنتان يا رسـول اهللا ؟ قال : واثنتان . ضـرائهن أدخله اهللا الجنة بفضـل رحمته إياهن فقال رو – شـدهن

ة ؟ فـقال : وواـحدة) . وـهذا الـحدـيث أحرـجه الـحاكم يف المســـــتدرك والنص فـيه : (عن فـقال رـجل : أو واـحد

أبي هريره رضى اهللا عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كن  له ثالث ينات فصبر على ألوائهن  

ـتان ـقال رـجل ـيا جـنة برحمـته إـياهن ـقال فـقال رـجل وابنـتان ـيا رســــول اهللا ـقال وإن ابنوضــــرائهن أدخـله اهللا ال

رـسول اهللا وواحدة قال وواحدة) وقال الحاكم : (هذا حديث ـصحيح اإلـسناد ولم يخرجاه) المـستدرك على 

ــب دار –الصــــحيحين  ة الخشــ ة بيروت – العلمـي اء وانظر.  ١٩٥ص٤ج – األولى الطبـع دين علوم إحـي   اـل

  وأنظر ٥٣ص٢ج بيروت – والنشر للطباعة المعرفة دار – زاليللغ

 م مع الهمزة . ولسان العرب مادة : (ألي)الال باب –النهاية يف غريب الحديث البن األثير 
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 . بناته

، التي تنتقل إلى الذكور فقط "األنيميا  "وكذلك حاالت ضمور العضالت وبعض حاالت 

كما يصاب الذكور أيض� بالتخلف ، يف الوقت التي تكون فيه اإلناث حامالت للمرض فقط

 . لذكور فقطلي نتيجة أصابتهم بمرض (متالزمة داون) والذي ال يصيب إال االعق

كما توجد أيضا حاالت شاذة يف جنس اإلنسان تأتي نتيجة عدم توزيع الكروموسومات 

الجنسية بالتساوي يف أثناء االنقسام الميوزي وتكوين األمشاج مما يؤدى إلى حاالت متعددة 

 . الكروموسومات الجنسية والجسمية ونوعيتها يف اإلنسانللشذوذ يف عدد 

نثوي يأتي سليم� معاىف من هذه األمراض ان للحصول على جنين أولذلك فإن تدخل اإلنس

وربما غيرها مما لم يكتشف حتى اآلن أفضل من أن يترك أمر الحمل بدون تدخل وربما ينتج 

.  عنه ولد ذكر حامالً لهذه األمراض أو بعضها

    

 

 . ١٧ ، ١٦ ص ٢٠٠١ وفبراير يناير – ٤٢٣مجلة الوعی اإلسالمي العدد  -
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ما ا 

 مع ا  ا و أ وت وت 

 : ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

 . نوع الجنين قبل الحمل تحديدأهم محاوالت ومعالجات : المطلب األول

 . نوع الجنين قبل الحمل تحديدالحكم الشرعي ألهم محاوالت ومعالجات : الثاينالمطلب 

 

  ا اول

  مع ا  ا أ وت وت 

 

الكثير من العلماء والباحثين عبر فترات الزمن  )نوع الجنين يدتحد(لقد راودت فكرة 

 . وذلك رغبة منهم يف الحصول على نوع معين من الذرية دون النوع األخر. المختلفة

 : متعددة منها كثرت محاوالتهم ومعالجتهم والتي جاءت على شكل نظرياتومن هنا فقد 

أو :ا اأ م  : 

صول على مولود ذكر يتطلب أن يكون ماء الرجل أكثر من ماء السبيل إلى الحيرى أبقراط أن  

. الرجلوأن وسيلة الحصول على مولود أنثى يتطلب أن يكون ماء المرأة أكثر من ماء ، األنثى

إذا كان مني (: حيث يقول يف كتاب األجنة. وإن كان لم يجزم بنتيجة حتمية لهذه الفرضية

وإن كان مني المرأة أكثر من مني الرجل أشبه ، ة أشبه الطفل أباهالرجل أكثر من مني المرأ

 )الذكور يف األكثر يشبهون آباءهم واإلناث يشبهن أمهاتهن: وقال... الطفل أمه

 

 الطبعة – لبنان – بيروت – العلمية الكتب دار –لجوزية تحفة الودود بأحكام المولود لإلمام ابن قيم ا - 

 ١٩٨ص م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ الثانية
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  :  وذهب أبقراط أيضا إلى أنه يمكن التنبؤ بأن المولود ذكرًا يف الحاالت التالية

يقذفها   مرأة والحيوانات المنوية التي إذا قوى زرع الرجل والمرأة (أي بييضات ال -١

  .  ) الرجل

  .  إذا غلبت على هذا الزرع الحرارة -٢

  .  إذا حسن لون المرأة الحامل -٣

  وكانت حركتها . الحامل ثقال يف الجانب األيمن من الرحمإذا وجدت المرأة  -٤

  .  وحركة عينها اليمنى أثقل

 .  ا اليمنى أوالً وإذا دعيت المرأة الحامل إلى المشي فرفعت قدمه   -٥

م  :أر م  :  

يرى أرسطو أن العالقات الجنسية يف الهواء الطلق عند مهب ريح الشمال وسيلة  

وتمنع   بأن ريح الشمال تجعل البدن صلب� : وعلل ذلك. ذكورللحصول على أطفال 

(ونضوج الزرع كما يرى هو اإلتيان  . الحرارة من االنتشار فيخرج الزرع ناضج�

،  أبناء الشيوخ غالب� يكونون إناثا: واستدل لما ذهب إليه من رأى بأن. )ولود ذكراً بالم

  .  ن ذكوراً نووأبناء الشباب يكو

 : بما  : 

ا  (أ  :  

وقد كان للعرب يف الجاهلية ممارسات كثيرة يف هذا الميدان لعل من أبرزها ما حكاه  

وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو  ( : لنا القرآن الكريم حيث يقول تعالي

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه يف التراب أال  ، كظيم 
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  ) ء ما يحكمونسا

فالقرآن بين لنا موقف العرب يف الجاهلية من مسألة التحكم يف نوع الجنين حيث أخبرنا  

نه كيف تنسب له  أل – جهه متغيرًا معتم� بأن الذي كان يبشر باألنثى منهم يصير و

وذل    انهو  ير مترددًا فيما يفعل أيمسكها علىيالتع  من  خوف�   القوم  من  ويختفى  –البنات

؟  أم يئدها

بأي ، سئلت الموءودة وإذا(: أخبرنا اهللا سبحانه وتعالى بمثل هذا المعنى يف قوله سبحانهكما 

 . ة خوف العار والحاجةوهذا يف الجارية تدفن حي )ذنب قتلت

 . استنكاره لهو التصرفالسابقة تحريم اإلسالم لهذا  اآلياتويتضح لنا من 

     : ا – ب 

يف هذا الموضوع وبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وذلك من خالل الحديث تكلم اإلسالم 

د رسول اهللا ائما عنكنت ق ": عن ثوبان أنه قال: فقد جاء فيه. صحيحه: الذي رواه مسلم يف

من أحبار اليهود فقال السالم عليك يا محمد فدفعته دفعة   برحصلى اهللا عليه وسلم فجاء 

فقلت أال تقول يا رسول اهللا فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه  ؟  لم تدفعني:  يصرع منها فقالكاد  

الذي سماين به أهلي الذي سماه به أهله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اسمي محمد  

 

 )٥٩،  ٥٨النحل آيتا : ( ۃسور -

 . ٢١٢/ص١راجع تفسير الجاللين . دار التراث . ج - 

 )٨،٩سورة التكوير . آيتا ( - 

 .٢٤٣/ص٢تفسير الجاللين ج - 

و العالم . لســان العرب ، ومختار الصــحاح ، والمصــباح المنير . مادة الحبر بفتح الحاء وكســرها ه -  

 ر)ب(ح
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؟ إن حدثتك  ءشيفقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أينفعك  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي  ع بأذين فنكت قال أسم

 عليه  فقال رسول اهللا صلى اهللا؟ أين يكون الناس يوم تبدل األرض غير األرض والسماوات

قال اليهودي فما ، قال فقراء المهاجرين؟ قال فمن أول الناس إجازة مة وسلم هم يف الظل

قال ؟ قال فما غذاؤهم على إثرها، قال زيادة كبد النون ؟ حين يدخلون الجنة تحفتهم

قال من عين تسمى ؟ ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه

ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نبي أو  شيءال وجئت أسألك عن لسبيال قال صدقت قس 

حدثتك قال أسمع بأذين قال جئت أسألك عن الولد قال ماء   رجل أو رجالن قال ينفعك إن

بإذن اهللا   اجتمعا فعال مني الرجل مني المرأة أذكرا   الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا

بإذن اهللا قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم   أة مني الرجل أنثا وإذا عال مني المر

انصرف فذهب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني  

 

 نكت : خط بالعود يف األرض ، لسان العرب ومختار الصحاح ، والمصباح المنير . مادة نكت - 

 ٦١١/ص١صحيح مسلم بشرح النووي . دار الشعب ج الصراط. هنا:المقصود بالظلمة  - 

دى إلى الرجل ويخص به ويالطف . لسـان العرب ومختار الصـحاح ، والمصـباح  تحفتهم : هي ما يه -  

 المنير . مادة  تحف

زيادة كبد النون . المقصود بها : الحوت يف رواية ، ويف رواية أخرى طرف الكبد وهو أطيبها . صحيح  -  

 ٦١١ص١رح النووي جمسلم بش

 .  ٦١٢/ص١ج أذكرا: كان الولد ذكرًا صحيح مسلم بشرح النووي -

 آنثا : كان الولد أنثى المرجع السابق نفس الجزء والصفحة .  - 
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 .  عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاين اهللا به 

ة  إن سبق ماء الرجل ماء المرأ(: – الحديث  لهذا شرحه معرض  يف  –يقول ابن القيم 

وإن سبق ماء المرأة وعال ماء الرجل كانت أنثى  ، رجللل كان الولد ذكرًا والشبه ، وعال

واإلذكار واإليناث لمن  ،  لسابقل وإن سبق أحدهما وعال اآلخر كان الشبه ،  والشبه لالم 

    ) عال ماؤه

  

  لمن عال ليس له سبب طبيعي وإنما هو مستند إلى مشيئة   إن اإلذكار واإليناث( :  ثم يقول

فما  ،  رب أذكر أم أنثى   فيقول الملك يا ،  ولهذا قال يف الحديث الصحيح .  الخالق سبحانه

) فيقضي اهللا ما يشاء ويكتب الملك، شقي أم سعيد ، الرزق فما األجل

 

وما بعدها . وانظر صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال   ٦١٠/ص١صحيح مسلم بشرح النووي ج - 

لما أشكل   وما بعدها . والمفهم   ١٥٤ص/٢ج  األولى  الطبعة  –  لبنان  –  بيروت  –ار الكتب العلمية د  –المعلم  

  بيروت  – دمشق – كثير ابن دار –تلخيص كتاب مسلم ألبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي من 

ومابعدها . والسنن الكبرى ألحمد بن  ٥٧٣ص١ألولى جا الطبعة بيروت – دمشق – الطيب الكلم  دار ،

 لمعمر والجامع ٥/٣٣٧ج ألولىا الطبعة – بيروت – العلمية الكتب دار –شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 

 والمستدرك.  بعدها وما ٤١٩ص/١١ج الثانية الطبعة – بيروت – اإلسالمي المكتب – األزدي راشد بن

 عالم  –، ومعتصر المختصر ليوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن  ٥٤٨٤/ص٣الصحيحين ج على

 القاهرة  العربي  لكتابا  دار  –  للتراث الريان  دار  – للهيثمي  الزوائد  ومجمع  ،  ٢٢ص/١ج  –  بيروت  –  الكتب

 . ومابعدها ٢٤١ص/٨ج – بيروت –

 . ١٩٥بأحكام المولود ص تحفة المودود - 

والحديث الذي استشهد به اإلمام ابن قيم الجوزيه يف كتابة  ١٩٥،  ١٩٦تحفة المودود بأحكام المولود ص

دثني أبو الطاهر أحمد  ؛ والنص فيه: (ح ٤٥/ص٨ج المعرفة دار طبعة –قد أورده اإلمام مسلم يف صحيحه 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٤ 

كما أن للشبه  ، واإليناث أسبابوال ينكر أن يكون لإلذكار : ثم يقول ابن القيم أيضا

وإذا شاء  ، بل إذا شاء اهللا جعل فيه اقتضاءه ، أسباب لكن السبب غير موجب لمسببه

وهو سبحانه يفعل هذا تارة وهذا  ، وإذا شاء رتب عليه ما هو سبب له، سلبه اقتضاءه

    فالسبب متصرف، فالموجب مشيئة اهللا وحده ، تارة

وسؤال الملك ربه تعالى أي  ، فال تضاد بين قيام اإلذكار واإليناث...، متصرف محكوم عليه

ولهذا أخبر سبحانه أن اإلذكار واإليناث وجمعهما هبة محضة منه  ، دثه يف الجنيناألمرين يح

 سبحانه راجع إلى مشيئته وعلمه وقدرته  

اء:  راا م  : 

الوصفات المتعلقة بنوعية الغذاء الواجب تناوله  ن بعض  آلانتشرت يف السابق وربما مازالت ل

ف األوربي يعتقد البعض أن أكل أمعاء اق الريففي أعم، من أجل الحصول على جنس معين

 . ان من العوامل المساعدة على إنجاب الذكورراألرانب وخصياتها يعتب

فإذا .  مخصبكما قيل إن األيونات الموجودة على سطح البويضة تتحكم يف نوعية الحيوان ال

 

ارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن وائلة حدثه بن عمرو بن سراح أخبرنا أبن وهب أحمن عمرو بن الح

أنه سمع عبداهللا بن مسعود يقول الشقي من شقي بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجالً من أصحاب 

العفاري فحدته بذلك من فول ابن مسعود فقال وكيف    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له حذيفه بن أسيد

ل له الرجل أتعجب من ذلك فإن سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا يشقى رجل بعير عمل فقا

مر بالنطفة التتان وأربعون ليلة بعت اهللا إليها مسكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها 

ء ويكتب انتى فيقضي رباك ماشاء ويكتب المسلك تم يقول يارب أجله فيقول ريك ماشا  ثم قال يارب أذكر أم

الملك ثم يقول يارب رزقه يف صى ريك ماشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة يف يده فال يزيد 

 على ما أمر والينقص)

 . ١٩٦تحفة المودود ص  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٥ 

  ا ا ا   مع 

. نوي الذكريكانت األيونات هي البوتاسيوم والصوديوم فيتم اإلخصاب بوساطة الحيوان الم

فيتم اإلخصاب بوساطة الحيوان ، أما إذا كانت هذه األيونات هي الكالسيوم والماغنسيوم

 . المنوي األنثوي

المرأة للغذاء  فتناول، ويمكن التحكم يف هذه األيونات عن طريق اتباع نظام غذائي مالئم

والمياه ، شوفوالسبانخ والخر، واألسماك، الغني بالبوتاسيوم والصوديوم (مثل اللحوم

مثل (وتناول المرأة للغذاء الغني بالكالسيوم . المعدنية الغنيه بالصودا) سيسبب ميالد الذكور

 .والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم) سيسبب ميالد اإلناث ، والبيض، اللبن

 .  وقال أصحاب هذه النظرية أن نسبة النجاح فيها بلغت ثمانون يف المائة  

وعلى المرأة ، األمهات النباتيات عادة أو يف الغالب يلدن اإلناث بعض إلى أنكما ذهب ال -

  .اللحم والسمكالتي تريد أن تنجب بنتا االمتناع عن أكل 

  :ا م  :  

تحدث اإلباضة (خروج البييضة من المبيض) عادة يف اليوم الثاين عشر إلى اليوم السادس عشر 

 

 . ١٥ص ٤٢٣الوعي اإلسالمي العدد  - 

(إذا كنت تريدين أن تنجبي بنت�  ٦٩ص  ٣٠/٩/٢٠٠٠-٢٤) ١٠٧٦جاء ومجلة المغلة العدد ( - 

عن أكل اللحم والسمك ، وهذا ما ينصح به العلماء يف جامعة نوتنجهام ، بعدما ثبت أن   االمتناعفعليك 

امرأة حامل  ٦٠٠٠األمهات النباتيات عادة أو يف الغالب يلدن فتيات من خالل األبحاث التي أجريت على 

ومن بينهن امرأة نباتية واحدة من بين كل عشرين امرأة والمعروف أنه يف معدل المواليد العالي يصاحب ميالد 

فتيان بين األمهات الحوامل اللواتي يتعاطين أو يأكلن اللحم بينما يصل المعدل بين  ١٠٦كل مائه فتاة ميالد 

فتى يف مقابل مائة فتاة وكانت هذه   ٨عن أكل اللحم إلى ميالد    عناألمهات الحوامل من النباتيات اللواتي يمتن

األبحاث التي تشرت نتائجها حديثا أول دراسة علمية من نوعها تبين كيف يؤدي االمتناع عن أكل اللحم 

 والسمك إلى إنجاب البنات) 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٦ 

. وتتخصب طبيعيا بعد ست إلى أربع وعشرين ساعة من ذلك، الحقةقبل الدورة الشهرية ال

 وقد بل منوي حيوان مليون مئتا الواحدة القذفة يف عددها يبلغ والتي –أما الحيوانات المنوية 

فتحتفظ بقدرتها على التخصيب بعد مسمائة مليون عند بعض الرجالخ إلى العدد يصل

ولعمر الحيوانات المنوية أثر يف  . ثمان وأربعين ساعةالجماع لفترة مابين أربع وعشرين إلى 

عمر الحيوانات المنوية مما يؤدى إلى زيادة إذ كلما قل الجماع كلما زاد . اختيار نوع الجنين

 . ن ذكرياحتمال تكوين جن

حيث أنه إذا تم الجماع قبل أو بعد ارتفاع . ولزمن الجماع أثر أيض� يف اختيار نوع الجنين

 والدة احتمال زيادة إلى يؤدى هذا فإن – األقل على –رة عند المرأة بيومين درجة الحرا

 .  رذك

د  :ا م  : ي أو 

) وذو الرأس المستديرة الصغيرة يتفوق Yالحيوان المنوي الذكري الحامل للكروموسوم (

. يف الوسط القلوي  ) ذو الرأس الكبيرةXعلى الحيوان المنوي األنثوي الحامل للكروموسوم (

زيادة احتمالية أن  لذا كانت عملية اإلخصاب مع اقتراب موعد التبويض عند المرأة تؤدي إلى  

 .  وذلك ألن نسبة القلوية تزداد عند المرأة يف هذه الفترة، يكون الجنين الناتج ذكراً 

نا أن إذا أرد. كما يمكن الحصول على الوسط القلوي عن طريق حمامات البيكربونات -

والحصول على الوسط الحمضي بواسطة حمض السيانيك إذا أردنا أن ، كون الجنين ذكراً ي

 

لعربي . إعداد ا قاموس الرجل الطبي وضع نخبه من أساتذة كليات الطب والعلماء يف مصر والعالم - 

 ٧٨ص ١٩٨٤ األولى الطبعة – بيروت – والنشر للطباعة الهالل ومكتبة دار –محمد رفعت 

 ١٦٥الربيعي ص محمد للدكتور –كتاب الوراثة واإلنسانية  -  

 ١٥ص  ٤٢٣الوعي اإلسالمي العدد  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٧ 

  ا ا ا   مع 

 .   يكون الجنين أنثى

ما ا 

 مع ا  ا ا ا وت وت 

 يف هذا المضمار نوع الجنين عن طريق المحاوالت والمعالجات المختلفة التي تتم تحديد

 .  يبين حكمها لتي لم يرد فيها نص شرعيمن التصرفات ا

الفقهاء يف حكم  ومثل هذه التصرفات النافعة والتي لم يرد فيها عن الشارع حكم اختلف

 . األصل فيها على ثالثة آراء

 

  :  اولاأي 

جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد بن الحكم والظاهرية ونسبه بعض ذهب 

 . بأن األصل يف مثل هذه التصرفات هو اإلباحة: إلى القول. خرين إلى الجمهورالمتأ

 

    :ام اأي

  التصرفات هو المنع  بأن األصل يف مثل هذه:  وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى القول

 

أي اا  : 

هنا حكم هل   يدري  وذهب األشعري وأبو بكر الصيريف وبعض الشافعية إلى الوقف بمعنى ال

 

 . ٢٠ص  ٤٢٣الوعي اإلسالمي العدد  - 

د الذي كان يســــتعمله بعض العرب يف الجاهلية كوســــيلة للتحكم يف نوع إال ما كان من تحريمه للوأ -  

 وما بعدها من البحث . ١٣الجنين انظر ص

اح) المحلي البن حزم الظـاهري  -   دار  –يقول ابن حزم (كـل مســــكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمـب

 .٢٢٤ص/٢ج– بيروت – الجديدة األفاق



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٨ 

   .أم ال
 

 :  أد أب اأي اول

 . استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من المنقول والمعقول

 :  أما المنقول فمنها -

  )الرزق التي أخرج لعباده والطيبات منقل من حرم زينة اهللا (قول اهللا سبحانه وتعالي  -١

ا لى من حرم ذلك فوجب أال وتعالى أنكر ع إن اهللا سبحانه: من هذه اآلية الكريمة  و

ألن المطلق جزء . وإذا لم تثـبت حرمـته امتنع ثبوت الحرـمة يف أي فرد من أفراده. تثـبت حرمـته

ثبتت الحرمة يف زينة اهللا ويف الطيبات من الرزق  لمن المقيد فلو ثبتت الحرمة يف فرد من أفراده 

 . وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت اإلباحة

 )أحل لكم الطيبات(: وقوله تعالي -٢

ا التكرار لزمأنه ليس المراد من الطيبات الحالل وإال : من اآلية الكريمة و . 

 

م الطبعة  ١٩٩٢-هـــ ١٤١٢بيروت  -دار الفكر  -حمد الشوكاين إرشاد الفحول لمحمد بن علی بن م -  

وانظر التقرير والتحبير لمحمد ابن محمد بن محمد بن حسـن بن علی بن سـليمان بن  ٤٧٣/ص١األولى ج

والمسودة   ١٣٢/ص٢مكتبة البحوث والدراسات ج -الطبعة األولى  - ١٩٩٦-بيروت  -دارالفكر  -عمر 

 وقال  ٣١٢ص١ج – القاهرة المدين النشـــر دار –بن عبدالحليم آل تيمية  لعبد الســـالم وعبدالحكيم واحمد

: (و صــرح الرازي يف المحصــول أن األصــل يف المنافع اإلذن ويف المضــار المنع) إرشــاد الفحول  الشــوكاين

 .٤٧٣/ص١ج

 ) ٣٢سورة األعراف من اآلية : ( - 

 )٤سورة المائدة . من اآلية : ( - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٧٩ 

  ا ا ا   مع 

 .  وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها. فوجب تفسيرها بما يستطاب طبع�

ال أن قل ال أجد يف ما أوحي إلي محرم� على طاعم يطعمه إ(:  وقول اهللا ســــبحانه وتعالي -٣

 )ه رجس أو فسق� أهل لغير اهللا بهيكون ميتة أو دم� مسفوح� أو لحم خنزير فإن

ا م مستثنی يالتحرو جعل األصل اإلباحة: أن اهللا سبحانه وتعالي: من اآلية و 

 )جميع� منه وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض(: وتعالى سبحانه وقوله – ٤

وغيرهما من حديث ســعد بن أبى وقاص عن النبي صــلى اهللا   يف الصــحيحينوبما ثبت  - ٥

المســلمين جرم� من ســأل عن شــيء لم يحرم فحرم من أجل إن أعظم (:  علية وســلم أنه قال

 )مسألته

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وبما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن سلمان الفارسي قال -

الحالل ما أحل اهللا يف كتابه والحرام ما حرم اهللا يف (: فراء فقالوسلم عن السمن والجبن وال

 

 )١٤٥م : من اآلية : (سورة األنعا - 

 )١٣سورة الجاثية . من اآلية : ( - 

  – بيروت – كثير ابن دار –اري لإلمام محمد بن إسـماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي صـحيح البخ -  

وصــحيح مســلم لإلمام مســلم بن الحجاج أبو الحســين  ٢٦٥٨/ص٦م ج١٩٨٧-هــــــ ١٤٠٧ الثالثة الطبعة

 محمد  لإلمام حبان أبن وـصحيح١٨٣١ص/٤ج بيروت – العربي التراث إحياء ردا –القـشيري النيـسابوري 

- ١٤١٤ األولى الطبـعة – بيروت – الرســــاـلة مؤســــســــة – البســــتي التميمي ـحاتم  أبو أحـمد بن حـبان ابن

 . ٣١٤ص١ج١٩٩٣



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٠ 

   )كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

 لا وأ  : 

كاالستضاءة بضوء   أن يف هذه التصرفات انتفاع بما ال ضرر فيه على أحد فوجب أال تمتنع   -١

 . السراج واالستظالل بظل الجدار

أن يكون خلقه لهذه التصرفات الحكمة أو لغير حكمة والثاين  تعالى إما أن اهللا سبحانه و -٢

وقوله سبحانه  )وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين(: باطل لقوله تعالي

والعبث ال يجوز على الحكمة فثبت أنها مخلوقة (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا (: وتعالي

تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إلينا واألول باطل  أن لحكمة وال تخلو هذه الحكمة إما 

وإذا كان ، فثبت أنه إنما خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها. الستحالة االنتفاع عليه عز وجل

فإن منع منه فإنما هو يمنع من الرجوع .  كذلك كان النفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان

 . اهللا عنه فثبت أن األصل يف المنافع اإلباحة نهيوذلك بأن ي، ضرره إلى المحتاج إليه

مأي اب اأ أد : 

 حكم بأدلة منها: واستدل القائلون بأن األصل المنع يف األشياء التي لم يرد عن الشارع فيه

 (وقد فصل لكم ما حرم عليكم (قول اهللا تعالى  -١

 

وقال عن هذا الـحديث  ١١١٧/ص٢دار الفكر ج -وســــنن ابن ماجه  ٢٢٠/ص٤ســــنن الترمذي ج -  

ــاحب تحفة اال ــياء اإلباحة) تحقة األحوذي لمحمد عبدالرحمن عبد  صـ ــل يف األشـ حوذي : (و فيه آن األصـ

 . ٣٢٤ص/٥ج بيروت – العلمية الكتب دار –الرحيم المباركفوري أبو العال 

 )٣٨: ( سورة الدخان اآلية - 

 )١١٥سورة المؤمنون . من اآلية (  - 

 )١١٩سورة األنعام . من اآلية ( - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٨١ 

  ا ا ا   مع 

لم ينص   اع إنما هو فيمانزالألن . بأن هذا خارج عن محل النزاع: عن ذلك وأ

 . خالف وأما ما قد فصله وبين حكمه فهو كما بينه بال، على حكمه أو حكم نوعه

وهذا  الكذب هذا حالل ألسنتكموال تقولوا لما تصف (: وقول اهللا سبحانه وتعالى -٢

)حرام

ا يس إلينا  ليل لوالتح التحريمأن اهللا سبحانه وتعالي أخبر أن : الكريمة اآليةمن  و

 . وإنما هو إليه سبحانه فال نعلم الحالل والحرام إال بإذنه

 

عن ذلك بأن القائلين بأصالة اإلباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم بل  وأ

قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم 

 . ق لها بمحل النزاعوال تعل ية عليهمآله افال ترد هذ

 

:  كما استدل بعضهم بما روي عن النعمان بن بشير عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  -٣

تقى المشبهات  أالحالل بين والحرام بين وبينهما مشبهات ال يعلمها كثير من الناس فمن (

أن يواقعه أال وإن استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك  

د مضغة إذا صلحت صلح لكل ملك حمى أال إن حمى اهللا يف أرضه محارمه أال وإن يف الجس

 )الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

 

 )١١٦ورة النحل . من اآلية (س - 

ــحيح البخاري ج -   ــلم ج  ٢٨/ص١صـ ــحيح مسـ ــنن الترمذي ج  ١٢١٩/ص٣وصـ   ١١٥/ص٣وسـ

ــوكاين  ــيل الجرار لمحمد بن علی بن محمد الشـ ة األولى  الطبع – بيروت –دار الكتاب العلمية  -وانظر السـ

ــ وانظر نيل األوطار للشـوكاين ١٤٠٥ اد الفحصـول  ٢٢٥ص ٦ج ١٩٧٣ –بيروت  -الجليل  دار –هـــ وإرـش

 . ٤٧٥،  ٤١١ص  ١ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٢ 

ا إلى ترك مابين  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرشد: من الحديث السابق و

 . صل فيه أحدهماالحالل والحرام ولم يجعل األ

المنع بأن هذا الحديث ال يدل على مطلوبهم من أن األصل هو: عن ذلك وأ . 

 (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم(: وسلم عليه اهللا صلى وبقوله –٤

خاص باألموال التي   ألنهعن ذلك بأن االستدالل بهذا الحديث خارج عن محل النزاع    وأ

زاع يف األشياء التي ا وال خالف يف تحريمها على الغير وإنما النقد صارت مملوكة لمالكيه

 . خلقها اهللا عز وجل ولم تصريف ملك أحد منهم

أي اب اأ أد  : 

واستدل القائلون بالوقف يف التصرفات التي لم يرد فيها حكم شرعي بما رواه النعمان 

بين والحرام بين وبينهما مشبهات  اللالح(بن بشير عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ال يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات 

كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أال وإن لكل ملك حمى أال إن حمى اهللا يف أرضه 

الجسد كله  فسددت محارمه أال وإن يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فس

 )أال وهي القلب

بما   وأجيب عن ذلك بأن اهللا سبحانه وتعالي قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حالل   

 . سبق من األدلة

إال ما لم يدل الدليل على أنه حالل   )وبينهما أمور مشبهات(: وليس المراد بقوله

 

 .١٠٢٥/ص٢، وسنن ابن ماجة ج۳۱۱ص  ٤وصحيح ابن حبان ج  ٨٨٩/ص٢صحيح مسلم ج  - 

 من البحث.  ٢٢سبق تخريجه ص - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٣ 

  ا ا ا   مع 

حالل واألخر يدل على  الب هحاقإل يدل على : طلق أو حرام واضح بل تنازعه أمران أحدهمام

بالحرام كما يقع ذلك عند تعارض األدلة أما ما سكت اهللا عنه فهو مما عفا عنه كما   هحاقإل

 . تقدم يف الحديث الذي رواه سلمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اأي اا  : 

فيه   الرأي األول والذي ذهببعد عرض أدلة الفقهاء ومناقشتها يتضح لنا رجحان 

بأن التصرفات النافعة والتي لم يرد فيها عن الشارع حكم األصل فيها  أصحابه إلى القول

، )نوع الجنين قبل الحمل تحديدمحاوالت ومعالجات : اإلباحة (ومن بين هذه التصرفات

أبطلنا فيه حجج يف الوقت الذي . وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي من أدلة

أن يف العمل بهذا الرأي ما يتفق وروح الشريعة اإلسالمية التي  فة إلىباإلضا، المخالفين

ومسايرة ركب الحضارة واالستفادة من العلم الحديث يف ، تتصف بالمرونة وعدم الجمود

السيما ما قد يحتاج فيه األمر إلى محاوالت ، حل المشكالت التي قد تعترض المسلمين

رض أو تحقيقا لمصلحة وع دون غيره تفادي� لمنوع الجنيين واختيار ن تحديدلجات ومعا

 . يراها صاحب الشأن

    

 

 من البحث  . ٢١انظر ص - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٤ 

ا ا 

 ض و ع ام  

  

 : ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

 . نوع الجنين باإلجهاض تحديد: ا اول

ما نوع الجنين باإلجهاض تحديدالحكم الشرعي يف : ا 

 

  ا اول

 ض ع ام  

ض : أو ا 

 ضيطلق اإلجهاض يف اللغة على إلقاء الحمل ناقص المدة أو ناقص  : ا

كان وسواء أكان هذا اإللقاء بفعل فاعل أم ، الخلق سواء كان ذلك من المرأة أو من غيرها

. ق فهي (جهيض)ته ناقص الخلإجهاضا) أسقط(أجهضت الناقة والمرأة ولدها : يقال. تلقائيا

 .  واإلمالص، والطرح، واإللقاء، وله مترادفات كاإلسقاط

ض ااستعمل الفقهاء لفظ اإلجهاض بمعنى إلقاء الحمل ناقص الخلق أو : ا

وفرق  كاإلسقاط واإللقاء والطرح واالنفصال واإلمالصناقص المدة وعبروا عنه بمرادفاته 

إلقائه عن طريق فعل فاعل حيث رتبوا على الثاين الحمل بشكل تلقائي وبين  الفقهاء بين إلقاء  

 . جناية توجب العقوبة خالفا للحالة األولى

 

 مختار الصحاح ، والمصباح المنير ، ولسان العرب ، مادة جهض . - 

  األولى الطبـعة – لبـنان – بيروت العلمـية الكـتب دار –ترتـيب الشــــرائع للـكاســــاين  بدائع الصـــــنائع يف -  

 ٢٦٨/ص٤للطباعة والنشر والتوزيع ج  الفكر دار –  للدسوقي الكبير الشرح على  الدسوقي  حاشية هـ١٤٠٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٥ 

  ا ا ا   مع 

م :   ا ا ضا ط  ع ام  .  

رة بيتم التعرف على نوع الجنين وذلك بـشفط بعض من الـسائل المحيط به بواـسطة إ

ثم بعد ذلك يتم ، ئل بعض خاليا الجنين منفوضــة عن ســطح جســمهويف هذا الســامن الرحم 

ا يعرف نوع الجنين ا ومنـه ه أجهض. فحص ـهذه الخالـي إن لم يكن هو النوع المرغوب فـي ، ـف

 إن كان المرغوب فيه لم يجهضو

ــائل   ــوتية أو أي من الوسـ ــطة الموجات فوق الصـ أو التعرف على نوع الجنين بواسـ

ه غ النوع إجهـاض ثم ومن المجـال هـذا يف –حـاليـا  -قـدمـة العلميـة المت  ير المرغوب فـي

ــادة لمادة  ــترو(وذلك عن طريق الحقن المضـ ــئولة عن تثبيت الحملنالبروجيسـ أو ، ) المسـ

اسـتخدام المواد القاتلة للجنين عن طريق حقن المرأة الحامل يف الوريد أو العضـل أو الرحم  

ة كحـتأو إجراء ، أو الكبســــول المهبلي ة ، وتوســــيع وتنظيف للرحم عملـي أو إجراء عملـي

توـسيع لعنق الرحم بوـساطة وـضع ألياف جافة فيه والتي تتـضخم بامتـصاص الماء فيتـسع عنق 

 

 ي الحل الباي مـصطفي ومطبعة مكتبة ـشركة –، ونهاية المحتاج إلى ـشرح المنهاج البن ـشهاب الدين الرملي 

ــ ١٣٨٦ – األخيرة الطبعة – بمصر وأوالده   –  قدامة البن والمغني ،  بعدها وما  ٣٨٠ص  ٧ج١٩٦٧/ص هــ

ب دار ة الكـت ان -- بيروت -- العلمـي ل  دار –ومـا بعـدهـا ، والمحلي البن حزم  ٥٣٥ص/٩ج لبـن   – الجـي

ـتب علـيه من وـما بـعدـها . وانظر إجـهاض الحـمل وـما يتر ٢٨ص١١ج بيروت –اآلـفاق الـجدـيدة  دار ، بيروت

ــرعية للدكتور عباس شــومان  ــ  ١٤١٩ األولى الطبعة –أحكام ش  جنين  وإجهاض ، ٣٩ ص م ١٩٩٩ – هــــ

د الدين مسـعد هاللي . مجلة سـع للدكتور –دراسـة فقهية مقارنة   – اإلسـالمية الشـريعة ضـوء يف االغتصـاب

 وما بعدها . ٢٠٠٠يونيو  هـ١٤٢١ أول ربيع – ٤١ العدد الكويت جامعة –الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 

 .  ٧٣اإلسالم والمشكالت الطبية المعاصرة (اإلنجاب يف ضوء اإلسالم) ص  -١

 ۱۰۶المرجع السابق ص  - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٦ 

أو نحو   أو إجراء عملـية جراحـية الســــتخراج الجنين من الرحم، نينالرحم ويســــقط الج

 .  ستقبل المأو يف اآلنذلك مما قد يكون متوافرًا للعلم يف هذا المجال 

 :  ضا  ا ا :  

إـما أن  نوع الجنين أو غيره تـحدـيدإجـهاض الحـمل بوـجه ـعام ســــواء أـكان بقصــــد   

 . وإما أن يكون بعد نفخ الروح فيه، وح يف الجنينيكون قبل نفخ الر

يـعة ولـما كان إجـهاض الحـمل بـعد نفخ الروح يف الجنين متفق علـيه بين فقـهاء الشــــر

قبل . ثم بـيان حكم إجـهاض الحـمل، اإلســــالمـية كان من األولى الـبدء ببـيان حكـمه الشــــرعي

 . نفخ الروح يف الجنين بعد ذلك

  . م اوح  ا إض ا   –أ 

ــريعة اإلســـالمية على تحريم إجهاض الحمل بعد نفخ الروح يف    اتفق فقهاء الشـ

جناية توجب العقوبة على من يقترفها ألن ذلك إزهاق لروح   هإجهاـض الجنين واعتبروا تعمد 

 .  ىدمآ

الجنين فمن حـيث أن . وأـما الجـناـية على ـما هو نفس من وـجه دون وـجه(: يقول الـكاســــاين -

وهو الجنين بأن ضــرب . آدمي يعتبر نفســ� ومن حيث أنه لم ينفصــل عن أمه ال يعتبر كذلك

أن ألقـته ميـت� وإما أن ألقـته حي�   اأحـكام وال يخلو إـم   على بطن حامل فألـقت جنيـن� فيتعلق بـها

 

 . ٤٢،  ٤١إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام يف الشريعة اإلسالمية ص  - 

من بـقاء جنينـها يف بطنـها ، ـكأن تكون  إال إذا وـجد عــــــــذر يعتبره الشــــرع ويقره ـكالخوف على حـياة أالم  -١

ــقاطه إحياء لألم . أما الخوف  مريضــة بمرض ال يمكنها من الحمل أو من تطوراته ففي هذه الحالة يجوز إس

ذا الخوف من العار ال يصــلح من الفقر أو كثرة النســل أو نحو ذلك فإنه ال يصــلح عذرا إلســقاط الجنين وك

عار أو اعتداء أهلها عليها فإن مثل هذا ال يعد عذرا يسقط به الجنين عذرا فإن زنت امرأة فحملت وحشيت ال

 وما بعدها. ٣٩٩للدكتور حسن الشاذلي من كتاب اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ص  الحياة يف الجنين حق –



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٧ 

  ا ا ا   مع 

 . ).. ألقته ميت� ففيه الغرةو فإن كان حرا

ــدوإذا قبض ... (: ويقول ابن جزي - من ذلك إذا تخلق   الرحم المني لم يجز التعرض له وأش

 . )وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماع�

ففـيه غرة عـبد أو  ضــــرب ضــــارب بطن امرأة ـفألـقت جنيـن� ميـت� حراً ا إذ(: النووي ويقول –

 . )أمه

وكان من حرة مسـلمة غرة عبد أو ودية الجنين إذا سـقط من الضـربة ميت� (: وجاء يف المغني -

 . أمه قيمتها خمس من اإلبل موروثة عنه كأنه سقط حي�)

ه وـسلم إن كان قبل األربعة األـشهر عليمن ـضرب حامالً فأـسقطت جنين� ف(: حزم ابن  وقال –

ــقطها جنين� فقط وإذا لم يقتل أحدًا ال خطأ وال عمدًا   حكم بذلك  ولم يقتل أحدا لكن أس

 

الغرة لغة : عبد أو أمه . مختار الصـحاح ، والمصـباح المنير ، ولسـان العرب مادة : (غرر) ويف الشـرع  -  

ــنائع جتع ــمائة دينار عند الحنفية بدائع الصـ ــم لعبد أو أمه يعدل خمسـ عند  و ٣٢٥/ص ٧رف الغرة بأنها اسـ

وهي كذلك عند الشــافعية نهاية المحتاج  ٢٦٨/ص  ٤المالكية : عشــردية أمة الحرة ، حاشــية الدســوقي ج 

وة وـطاووس ومـجاـهد : ، وعـند الحـنابـلة (الغرة : عـبد أو أـمه) وـهذا قول أكثر أـهل العلم وـقال عر ٧/٣٨٢ج

ل الـسالم ـشرح بلوغ المرام من وـسب ٩/٥٣٩عبد أو أمة أو فرس ألن الغرة اـسم لذلك . المغني البن قدامه ج

وـما بـعدـها . وانظر فيـما ســــبق ـبدائع  ٢٣٨/ص٣ن جلبـنا – بيروت العلمـية الكـتب دار –جمع أدـلة األحـكام 

 .٣٢٥/ص ٧الصنائع ج

 .١٤١ص/  ۱ج القوانين الفقهية البن جزي  - 

 ه .٦/ص ١٩ ج والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار –المجموع شرح المهذب للنووي  - 

 . ٥٣٥/ ص  ٩المغني الين قدامة ج  - 

ــعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبدالرحمن بن خالد عن   -   ــحيح البخاري : (حدثنا س جاء يف ص

رـسول اهللا صـلى اهللا عليه وـسلم قضـى يف امرأتين من هذيل اقتتلنا  ابن ـشهاب عن أي ـسلمه عن أبي هريرة أن



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٨ 

وإن ـكان بـعد تـمام األربـعة األشــــهر وتيقـنت ... ـفارة يف ذـلك إذ ال كـفارة إال يف قـتل الخـطأفال ك

ــهد بذلك أربع قوابل عدول فإن فيه   ــك وشـ ة عبد أو أمة فقط ألنه جنين قتل رغحركته بال شـ

فـهذه ديـته والكـفارة واجـبة بعتق رقـبة فمن لم يـجد فصـــــيام شــــهرين متـتابعين ألـنه قـتل مؤمـن� 

 . )خطأ

الروح يف الجنين   واســتدل فقهاء الشــريعة اإلســالمية على تحريم إجهاض الحمل بعد نفخ -

 .  بالكتاب والسنة واإلجماع

  :  اب

وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإـياهم وال تقربوا الفواحش  (: تـعالىقول اهللا  -١

ــاكم بـه لعلكم  مـا ظهر منهـا ومـا بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بـالحق ذلكم وصــ

 )تعقلون

اكم(: ل اهللا تـعاليووق -٢ ة إمالق نحن نرزقهم وإـي ان  وال تقتلوا أوالدكم خشـــــي إن قتلهم ـك

 . )خطأ كبيراً 

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ال يشـــركن باهللا شـــيئا (: وقوله ســـبحانه -٣

ه بين أـيديهن وأرجلهن وال  ان يفتريـن وال يســــرقن وال يزنين وال يقتلن أوالدهن وال ـيأتين بهـت

 

ما األخرى بحجر فأصـاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي يف بطنها فاختصـموا إلى النبي  فرمت إحداه

 ٥صـلى اهللا علية وسـلم فقضـى أن دية ما يف بطنها غرة عبد أو أمة ...) صـحيح البخاري ط. دار ابن كثير ج/

 . ٢١٧٢ص 

 .۳۰ص /  ۱۱المحلی البن حزم ح  - 

 ).١٥١سورة األنعام من اآلية : ( - 

 ). ٣١سورة اإلسراء اآلية : ( - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٨٩ 

  ا ا ا   مع 

 )يعصينك يف معروف فبايعهن واستغفر لهن اهللا إن اهللا غفور رحيم

والولد وإن ، القاطع عن قتل الولد ذكرًا كان أو أنثىهي ة نرى فيها النفاآليات السـابق

 كان ال يسمى ولدا إال بعد أن يولد فإن الجنين يكون يف حكم الولد

ــيولد فيكون االعتداء عليه باإلجهاض وهو جنين كاالعتداء عليه  باعتبار ما يؤول إليه ألنه سـ

 . بعد الوالدة يف التحريم

- ا و :  

ــحيحه  -١ ــلمة عن أبي هريرة (ما رواه البخاري يف صـ ــهاب عن أبي سـ عن مالك عن ابن شـ

أن امرأتين رمت إحداهـما األخرى بحجر فطرحت جنينـها فقضــــى فـيه النبي :  رضــــي اهللا عـنه

 )صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة

ـاـ  اـ أوجب  ا لـماتحريم قـتل الجنين ألـنه لو لم يكن قتـله محرـم :  وـ

 . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغرامة على القاتلة

ــا عن  -٢ ــرحبيل عن عبداهللا  (وما رواه أيض ــور عن أبى وائل عن عمرو ابن ش جرير عن منص

قال ســــألت النبي صــــلى اهللا عليه وســــلم أي الذنب أعظم عند اهللا قال أن تجعل هللا ندا وهو 

ن تقـتل وـلدك تـخاف أن يطعم مـعك قـلت ثم ثم أـقال  خلـقك قـلت إن ذـلك لعظيم قـلت ثم أي  

 . )أي قال ثم أن تزاين بحليلة جارك

  ا بحليلة  الحديث ظاهر يف تحريم الشـــرك باهللا تعالي وقتل الولد والزنى: و

 

 ).١٢سورة الممتحنة اآلية : ( - 

 وما بعدها. ٤٥إجهاض الحمل ص - 

 .٥/۲۱۷۲صحيح البخاري ج - 

  ۳۳۶/ص ٥وـسنن الترمذي ج ۹۱، ۹۰ص / ۱وـصحيح مـسلم ج  ١٦٢٦/ص  ٤ـصحيح البخاري ج  -  

 .١٥ص/۸والسنن الكبرى ج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٠ 

 .  الجار إذ جعل هذه األفعال من أعظم الذنوب

الروح يف الجنين   نفخ بـعد فـقد أجمع فقـهاء المســــلمين على تحريم اإلجـهاض:  وأ اع

ه بال خالف ل ـل ه قـت ك ألـن اة األم  . وذـل اك ضــــرورة كـاإلبقـاء على حـي ت هـن اللهم إال إذا كـاـن

  –ب .  )بقدرها تقدر والضرورات( – الفقهاء جمهور ذلك إلى ذهب  كما –الحامل 

ا  وحا م  ضا 

وتـعددت آراؤهم على النحو  وح فـيه نفخ الراختلف الفقـهاء حول حكم إجـهاض الجنين قـبل 

 :  التالي

جواز إجـهاض الجنين قـبل األربعين يوـما األولى من الحـمل ذـهب أبو إســـــحاق  :  اأي اول

الجنين قبل األربعين يوم� األولى   المروزي من الشــافعية وبعض الحنابلة إلى جواز إجهاض

 . من الحمل

ب يف إلقاء النطفة بعد اسـتقرارها يف الرحم  ز التسـبيف جوا واختلفوا(: جاء يف إعانة الطالبين -

 . )فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة

 

ــان المجددى البركتى  -   ــيخ محمد عميم االحسـ ــرز   -قواعد الفقه للشـ ــدف ببلشـ ــر : الصـ   -دار النشـ

ر تبيين الحقائق ـشرح كتر الدقائق للزيلعي وانظ ۸۹ ص/ ۱الطبعة االول ج  -م  ۱۹۸۶ -هـــــ 1407كراتـشی 

وـما بـعدـها  ٢٦٨/ ص ۴ـما بـعدـها : وـحاشـــــية اـلدســــوقي ج و 13٩/ص ۶ ج اإلســــالمي الكـتاب دار –

وـما بـعدـها . واالنصــــاف للمرداوي طبـعة دار احـياء التراث  ۵۴ص  /۱۹والمجموع شــــرح المـهذب ج 

 وما بعدها . ۲۸ ص/ ۱۱وما بعدها . والمحلى البن حزم ج  69/ص  ۱۰ج  1957 -هـ۱۳۷۷العربی 

 للمرداوي  واالنصاف ۱۳۰/ص  ۴بيروت ج  -دار الفكر   - ي الدمياطياعانة الطالبين للسيد البكر  -  

 .۶۹ صر/۱۰ ج

والعلقة هي أول مراحل التخلق وتقضى العلقة يف هذه المرحلة مدة  256/ص 3إعانة الطالبين ج - 

يقدرها الطب الحديث بأسبوعين تقريب�. الجنين واألحكام المتعلقة به ی الفقه االسالم للد كتور محمد 

 ا. وما بعده ه۷دار النهضة العربية ص  -م  1996 -هـ۱۳۸۹ور الطبعة االول سالم مد ك



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩١ 

  ا ا ا   مع 

القوابل أن فيه صـورة خفية  من ثقات فشـهد  مضـغة –وإن ألقت الحامل (: وجاء يف المغني -

ء فيه أصـحهما) ال شـي(ففيه غرة وإن شـهدت أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى تصـور ففيه وجهان  

  )يتصور فلم يجب فيه كالعلقة وألن األصل براءة الذمة فال تشغلها بالشك ألنه لم

- مـ أي ااألرجح عنــد  جواز إجهــاض الجنين قبــل نفخ الروح فيــه وهــذا الرأي هو: ا

 . األحناف ووجه للحنابلة وهو مذهب الظاهرية

ــية ابن عابدين - ــتنزال يف  تعالج نأ – الحامل –يباح لها  (: جاء يف حاشـ   الحمل مادام الدم اسـ

ــغة ــرين يوم� وإنما أباحوا   مض ــو وقدروا تلك المدة بمائة وعش أو علقة ولم يخلق له عض

 . )ليس بآدمي ألنهذلك 

 نعلم ال ألنا فيه شيء فال آدمي صورة فيه  ليس  ما – الحامل –إن أسقطت (: وقال ابن قدامة -

فقيه غرة وإن شـهدت   خفيه صـورة  فيه أن القوابل من اتقث فشـهد  مضـغة ألقت وإن جنين أنه

ــور ف ــور فلم فأنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تص ــيء فيه ألنه لم يتص ــحهما) الش يه وجهان (أص

الذمة فال تشـــغلها بالشـــك (والثاين) فيه غرة ألنه مبتدأ  يجب فيه كالعقلة وألن األصـــل براءة

 . )والعلقة خلق آدمي أشبه ما لو تصور وهذا يبطل بالنطفة

 

 . 539 ص/  ۹المغني البن قدامة ج  - 

والمغنى البن  ۳۰۲ ص/  ۱الطبعة الثانية ج  -هـ۱۳۸۶ –بيروت  -دار الفكر  -حاشية ابن عابدين  - 

 .۳۰ص/۱۱والمحلي ج  ه۳۹ ص/  ۹قدامة ج 

لة التي تلى العلقة ويكون فيها تخليق وتصوير به تظهر األعضاء واألجهزة وهذه المضغة هي المرح - 

المرحلة تأخذ طورها من مرحلة العلقة وتنتهي يف أربعين يوم� . الجنين واألحكام المتعلقة به يف الفقه 

 وما بعدها . ۶٢اإلسالمي محمد سالم مدكور ص 

 . ۳۰۲ ص/۱حاشية ابن عابدين ج  - 

 . ۳۹/ص  ۹ني البن قدامه ج المع- 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٢ 

من ضـرب حامالً فأسـقطت جنينا فإن كان قبل األربعة األشـهر قبل تمامها (: وقال ابن حزم -

فال كفارة يف ذلك لكن الغرة واجبة فقط ألن رـسول اهللا صـلى اهللا عليه وـسلم حكم بذلك ولم 

ة يف ذلك إذ يقتل أحدًا لكن أســـقطها جنين� فقط وإذ لم يقتل أحدًا ال خطأ وال عمدًا فال كفار

 . )الخطأ وال يقتل إال ذو روح وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد ال كفارة إال يف قتل

قبل أن تنفخ   فالنصوص السابقة تشير إلى جواز إجهاض الحمل يف فتراته األولى أي

 .  فيه الروح ألنه يف هذه الفترة ليس بأدمي

ـــ ا أا  بـ أن الحمـل يف مراحلـه األ: و  ولى قبـل األربعين يومـاـب

 –األولى كما يرى أصــحاب الرأي األول أو قبل نفخ الروح كما يرى أصــحاب الرأي الثاين 

ــوياآد خلق مبتدأ  أنه إال آدمي� يكن لم  وإن ــار أدميا سـ وإذا كان . مي فلو ترك ولم يجهض لصـ

وال تقتلوا  (: المنهي عن قتلـه بقول اهللا تعـاليبعض العلمـاء يمنع العزل ألنـه أصــــل الولـد 

مع أن المـاء  ودة ءبـل وســــموا العزل المو )أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإيـاهم

ــت بوجود الجنين فيكون النهي عن  ــاب ــالتحقق الث ــل ك ــه وجود الحم المعزول ال يتحقق ب

 . إجهاض الحمل أولى 

    

 

 . 30ص /۱۱المحلى  البن حزم ج  - 

 ).١٥١سورة األنعام من اآلية : ( - 

جاء يف كتاب الفروع : (ويف فنون ابن عقيل اختلف السلف يف العزل فقال قوم هو الموعودة ألنه يقطع    - 

 – األولى الطبعة – بيروت – يةالعلم الكتب دار –النسل) . كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي 

  .٢٢٤/ ص  ١هـ ج ١٤١٨

ه وما بعدها . ووثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية للدكتور الحسيني ٢إجهاض الحمل ص - 

 وما بعدها. ۱۱۱م ص  ١٩٩٦هـ١٤١٧جاد الطبعة األولي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٣ 

  ا ا ا   مع 

أي اا :  ض اإ   

 وصــاحب الشــافعية من الغزالي واإلمام – مذهبهم  يف المعتمد وهو –ذهب جمهور المالكية 

 -. مطلق�  إجهاضه يجوز ال الجنين بأن القول إلى الخانية

،  وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض ـله وأشــــد من ذـلك إذا تخلق(: ويقول ابن جزي-

 . )إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماع�وأشد من ذلك 

مما يعلم أنه  علقة أو  مضــــغة من – الحامل –قال مالك كل ما طرحته (: ن رشــــدويقول اب -

 . )ولد ففيه الغرة

ايـة ذلـك ألن والوأد كـاإلجهـاض – العزل –وليس هـذا (: ويقول اإلمـام الغزالي -  على جـن

 بماء وتختلط الرحم يف النطفة تقع أن الوجود مراتب  وأول مراتب أيضـا  وله ،حاصـل موجود

ــتعدتو المرأة ــاد الحياة لقبول  سـ ــارت فإن جناية ذلك  وإفسـ ــغة  صـ  الجناية كانت وعلقه  مضـ

ــتوت الروح فيه نفخ  وإن ،أفحش ــ�ازد الخلقة واس يف  ومنتهى التفاحش، ادت الجناية تفاحش

 . )الجناية بعد االنفصال حيا

اإلســقاط  ويف الخانية من كتاب الكراهية وال أقول بأنه يباح (: ويقول صــاحب البحر الرائق -

ــيد يكون ــر بيض الص ــيد فلما كان يؤاخذ   مطلق� فإن المحرم إذا كس ــل الص ــامن� ألنه أص ض

 

 ١ن الفقهية البن جزي ج والقواني ٣١٢/ ص  ٢ج  -بيروت  -بداية المجتهد البن رشد دار الفكر  - 

 215/  ۳دار المعرفة ج  –والبحر الرائق البن بكر ٥١ص /٢ج –، وإحياء علوم الدين  ١٤١ص /

 .١٧٦ص/  ۳وحاشية ابن عابدين ج 

 .١٤١ص / ۱القوانين الفقهية ج  - 

 .٣١٢ص /  ۲بداية المجتهد البن رشد ج  - 

 . ٥١ص/ ۲إحياء علوم الدين ج - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٤ 

 . )بالجزاء فال اقل من أن يلحقها أثم ههنا إذا أسقطت بغير عذر

ن حتى مجرد ن لنــا أن القــائلين بمنع اإلجهــاض مطلقــا ال يجيزويوممــا تقــدم يتب

،  الجـناـية تعظم كلـما ـقارـبت النطـفة على التخلقن وأ، التســـــبب يف إلـقاء النطـفة ـخارج الرحم

اة ــائرة إلى الحـي ة صــ ة  ، وحجتهم يف ذـلك أن ـهذه النطـف ا يف الرحم هي ـبداـي ائـه ة إلـق وأن ـبداـي

ــوا حالة اإلجهاض على . للحياة فيكون إخراجها منه قطع للحياة وقطع الحياة حرام كما قاسـ

ألنه أصــل الصــيد فلما كان ، نهفإن من كســره محرما يضــم، كســر بيض الصــيد حال اإلحرام

 امرأةالمحرم يؤاـخذ ـبالجزاء لكســــره بيض الصـــــيد فال أـقل من أن يلحق اإلثم بمن أجهض 

 . بغير عذر

اأي اا :  

وذلك لما   والذي أراه راجـح� يف هذه المســــألة هو الرأي الـقائل بتحريم اإلجـهاض مطلـقا

 :  يلي

 . ي من أدلةقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأ -١  

ضــة حيث ينتج يأثبت العلم الحديث أن حياة الجنين تبدأ بتلقيح الحيوان المنوي للبي -٢  

وبعد ســاعات  األبضــة ملقحة نصــف خالياها من األم والنصــف األخر من يعن ذلك بي

تأخذ هذه البيضـــة الملقحة يف االنقســـام إلى خليتين ثم أربع ثم ثمان  )ســـاعات  ٦ – ٤(

  .خاليا وهكذا

 

 .٢١٥/ص ٣ر الرائق جالبح - 

  وما بعدها. ٣٠٨ص بيروت – الجيل  دار –موقف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسل  - 

 إال إذا وجد من األعذار ما يسمح به. - 

  ١اإلسـالمية للعلوم الطبية .  المنظمة – الكويت دولة –رؤية إسـالمية لزراعة بعض األعضـاء البشـرية  -  

 .١٨٧ ص م ١٩٨٩ –هـ  ١ ٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٥ 

  ا ا ا   مع 

أن القول بجواز اإلجهاض من غير عذر قوى موجب له وبال ضوابط تحكمه من شأنه أن  -٣

يؤدى إلى شـيوع اإلجهاض السـيم� بعد إمكانية معرفة نوع الجنين يف مراحله األولى مما 

اض  ه إجـه د ينجم عـن ه ـق ذي يعرـف اء على النوع المطلوب واـل النوع غير المطلوب واإلبـق

  )قرن العشرينال ودةءمو(بعض العلماء بـ 

ك إذا كـان هنـاك عـذر موجـب لإلجهـاض كـأن تتعـارض حيـاة األم مع اســــتمرار   - ومع ذـل

 يف اإلجهاض اإلسـالمية الشـريعة أباحت فقد –ونصـح بذلك طبيب مسـلم ثقة   الحمل

 األصل إنقاذ سبيل يف بالفرع أو الكل إنقاذ سبيل يف بالجزء تضحية الحالة هذه

ما ا  

  ا عام  ض ا  .  

  

بـعد أن عرضــــيـنا آراء الفقـهاء يف مســــأـلة اإلجـهاض وبـعد أن ثـبت لـنا ترجيح الرأي 

لجنين تـبدأ مـنذ تلقيح الحيوان المنوي لإذ أن الحـياة  -الـقاـئل بجرـمة إجـهاض الجنين مطلـق� 

قاء الجنين يف بطنـها فيـباح يف ب من األم  حـياة على كالخوف قوى عذر وجد إذا إال –ضــــة  يللبي

يف ســبيل إنقاذ الكل أو بالفرع يف ســبيل  ءبالجز تضــحية – أســلفنا  كما –هذه الحالة إســقاطه  

 .  إنقاذ األصل

نوع الجنين بـاإلجهـاض عن طريق التعرف على حقيقتـه داخـل   تحـديـدولمـا كـان 

 

 .٩٩اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ص  - 

يرى بعض العلماء المعاصـرين أن من األعذار التي تبيح إجهاض الجنين إذا تأكد أن الجنين ـسيخرج  -  

لمرجع الســــابق ص مشــــوها مثال لمرض األم أو أي ســــبب آخر . والذي أطلق عليه (الدواعي الجنينية) . ا

 وما بعدها. ٢٧٤،  ٢٤٢

جاب يف ضوء اإلسالم . بحث للدكتور حسن الشاذلي (حق الجنين يف الحياة يف الشريعة اإلن - 

 .٣٩٤اإلسالمية) ص 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٦ 

ــه إذا ـكا ه إن ـكان هو النوع المطلوب أو إجـهاضــ غير المطلوب ليس ن الرحم ثم اإلبـقاء علـي

وذلك ،  نوع الجنين باإلجهاض حرام� تحديدبعذر شـــرعي قوي يبيح اإلجهاض لذا كان 

ألنه قـتل لنفس إذ أن القـتل قـبل الوالدة قـتل وبـعدها قـتل وهو ما حرمه اهللا ســــبـحانه وتـعالي يف 

 : كثيرة منها آيات

 . )نحن نرزقكم وإياهموال تقتلوا أوالدكم من إمالق (: قول اهللا سبحانه وتعالي -١

ة العيـلة فإين رازقكم  دة بـناتكم خشـــــي ؤودوا من المـئ أي ال ت. الفقر: اإلمالق(: يقول القرطبي -

 وقد... الفقر خشــية والذكور باإلناث ذلك  يفعل من – الجاهلية أهل –وإياهم وقد كان منهم 

 أن إال  فتشـابها النسـل  أصـل منع  العزلو الموجود يرفع الوأد ألن العزل يمنع من بهذا يسـتدل

 )فعالً  وأقبح وزراً  أعظم النفس قتل

 )تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحقوال (: وقوله سبحانه -٢

بالحق يعنى بما أباح قتلها به من تقتل (: اآليةيقول الطبري يف تفسيره لهذا الجزء من 

 

ــدر البحث أو    ــد تفادي األمراض التي تحدثنا عنها يف ص ألن التحكم يف نوع الجنين حتى ولو كان بقص

اض   اإلجـه اح ـب ا ال يـب ا  يف –تحوـه ا ال ي تشــــخيص ألن –رأيـن ة ـهذه األمراض ربـم اـي ه الكـف ا فـي ا بـم كون دقيـق

لذلك . وكما ال يجوز فيكون اإلجهاض يف هذه الحالة قتل لنفس محترمة معصـومة الدم من غير ـسبب مبيح 

أن يولد فال يجوز قتله قبل أن بولد إذ من المقرر ـشرع� أن (الـضرر ال يزال  بعد – مرض  بأي –قتل المريض 

  الطبـعة – بيروت – العلمـية الكـتب دار –أبي بكر الســــيوطي ـبالضــــرر) األشـــــباه والنـظائر لعـبد الرحمن بن 

  ٠ ١ الثانية الطبعة – بيروت – الرسالة مؤسسة – بدران البن والمدخل  ٨٦ ص/١ ج - هـــ  ١ ٤. ٢– األولى

 .٢٩٨/ص  ١هـ ج  ١ ٤

 ) .١٥١سورة األنعام من اآلية : ( - 

 . ۱۳۲ص /۷تفسير القرطبي ج  - 

 ).١٥١اآلية ( سورة األنعام من - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٧ 

  ا ا ا   مع 

ك الحق  عن دينها الحق فتقتل فذل وهي محصــنة فترجم أو ترتد تزيننفســ� فتقتل قودًا بها أو  

 . )الذي أباح اهللا جل ثناؤه قتل النفس التي حرم على المؤمنين قتلها به

 ومن المعلوم أن الجنين ليس من بين هـذه األنفس التي أبـاح اهللا قتلهــا حتى يقتــل

 .  رام�وعلى هذا يكون قتله بقصد اختيار نوع من األجنة دون األخر ح

ــبحانه  -٣ ــية إمالق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم (: وتعالىوقوله س وال تقتلوا أوالدكم خش

 )كان خطأ كبيراً 

، من العرب من كان يقتل بناته خشـية الفقر لئال يحتاج إلى النفقة عليهن(: يقول الجصـاص -

 )مستفيض� شائع� فيهموكان ذلك ، وعلى بيته، وليوفر ما يريد إنفاقه عليهن على نفسه

ــروهذا  ــور تحديد نوع الجنينالتص ــورة من ص أال ترى أنهم كانوا يقتلون اإلناث  ، ف يعد ص

ه تـعالى -؟ ويبقون اـلذكور ه وتـعالى ـهذا العـمل ونفر مـنه يف قوـل وإذا (: وـقد حرم اهللا ســــبـحاـن

 . )ودة سئلت بأي ذنب قتلتءالمو

بذلك لما يطرح الجارية تدفن وهي حية ســــميت  يالمقتولة وهودة ءالمو(: يقول القرطبي -

ه تـعالى ســــئـلت ... اب فيؤودـها أي ينقلـها حتى تموتعليـها من التر ودة ؤســــؤال الم "وقوـل

 )سؤال توبيخ لقاتلها

 

وتفسير  ٨٤ص/۸ج -هـ ١٤٠٥ –بيروت  -دار الفكر  –تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري  - 

 وما بعدها . ۱۳۳ص /۷القرطبی ج 

 ) .٣١سورة اإلسراء اآلية : ( - 

 . ۲۳/ ص  ٥هـ ج١٤٠٥ –ت بيرو – العربي التراث إحياء دار –أحكام القرآن للجصاص  - 

 ) . ٨،٩لتكوير آيتا: (سورة ا - 

 . ۷۲ص / ۳۰وتفسير الطبري ج  ۲۳۳، ۲۳۲ص / ۱۹تفسير القرطبی ج  - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٨ 

ة إذا حمـلت حفرت حفرة وتمخضــــت على (: ويقول ابن عـباس - ـكاـنت المرأة يف الجـاهلـي

مـا وردت التراب عليهــا وإن ولــدت غال  لحفرةيف ارأســــهــا فــإن ولــدت جــاريــة رمــت بهــا 

 . )حبسته

حدثنا (: قال صـــحيحةكما حرمت الســـنة النبوية الشـــريفة قتل األوالد فيما رواه مســـلم يف   -

عثمان بن أبي شــيبه وإســحاق بن إبراهيم قال إســحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير 

شـرحبيل عن عبداهللا قال سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا  عن منصـور عن أبي وائل عن عمرو بن 

ـندا وهو خلـقك ـقال قـلت ـله إن ذـلك  لـيه وســــلم أي اـلذـنب أعظم عـند اهللا ـقال أن تجـعل هللاع

ال أن  لعظيم ـقال قـلت ثم أي ـقال ثم أن تقـتل وـلدك مـخاـفة أن يطعم مـعك ـقال قـلت ثم أي ـق

 )تزاين حليلة جارك

عليه إيثار نفســه   أي من جهة، تقتل ولدك خشــية أن يطعم معكقوله أن ... (يقول ابن حجر  -

 .  )م ما يكفي أو من جهة البخل مع الوجدانعند عد

كما حرمت الســنة الشــريفة كل قتل فعن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس  -

بيده  رأســهويجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصــيته  (: عن النبي صــلى اهللا عليه وســلم قال

 . )من العرش تى يدنيهرب هذا قتلني ح وأوداجه تشخب دما يقول يا

   

 

 .۲۳۳ص /  ۱۹المرجع السابق ج  - 

ــنن الترمذي  ٩٠/ ص١صــحيح مســلم ج -١   –. والجامع لمعمر بن راشــد األزدي   ٢٢٦/ ص ٥ج –وس

  .٤٦٤ص ١٠ج -هـ  ١٤٠٣الثانية  الطبعة بيروت اإلسالمي المكتب

 . ٤٩٤ص/۸ج ۱۳۷۹ -بيروت  -دار المعرفة  -فتح الباري البن حجر  -

 . ٢٤٠/ ص٥سنن الترمذي ج -



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٩٩٩ 

  ا ا ا   مع 

اا ا  

 و ا  ع ام  

 :  ويشتمل هذا المبحث على مطلبين

  : ا اول

 .  نوع الجنين بالتلقيح االصطناعي تحديد

ا ما : 

 تحديد نوع الجنين بالتلقيح االصطناعيالحكم الشرعي يف 

ول اا  
 عم اا    

 . التعريف بالتلقيح الصناعي، أوال

الشجر   به هو وضع طلع الذكور يف اإلناث و(اللقاح) ماء الفحل وما يلقح: التلقيح يف اللغة -

 . (ملقحة)و(المالقح) اإلناث الحوامل الواحدة . والنبات

 . نسبة إلى صناعة وهو ما ليس بطبيعي: االصطناعي يف اللغة -

 إدخال مني رجل يف رحم امرأة: هو: وعلى هذا يكون معني التلقيح االصطناعي

 . آلية بطريقة

إيصــال الســائل المنوي للرجل إلى رحم  : فالمقصــود من التلقيح االصــطناعي هو

ضــة المرأة بماء الرجل ثم إدخالها بعد ذلك يالمرأة ســواء كان يتوســط ذلك وعاء تلقح فيه بي

 .  ذف المني مباشرة يف رحم المرأة بحقنة ونحوهايف رحمها أو ق

 

 مختار الصحاح والمصباح المنير ولسان العرب مادة : (لقح) .   -

 مختار الصحاح والمصباح المنير ولسان العرب مادة : (صنع) . -

 –هـ  ١٤١٤ –على محمد يوسف المحمدي . الطبعة األولى  أحكام النسب يف الشريعة اإلسالمية د/ -

 .  ٢٠٦ ص الفجاءة ابن قطري دار – ١٩٩٤



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٠ 

م :ا ا ب وأ :  

التي كان يصعب فيها التقاء الحيوانات المنوية  الحاالتت لعالج ءالفكرة جا وهذه

الوب حـيث يســــتحـيل تكوين جنين دون حـدوث ـهذا  يمع البي اة ـف ــداد قـن ــات نتيجـة انســ ضــ

دة ، االلتقـاء أالتبويض للســـــي ــك الحـدوث فيتم إلى إن يتم الـت كـد من أن التبويض على وشــ

من الزوج وتوضع ضات خارج جسم الزوجة ثم تؤخذ الحيوانات المنوية ياستخراج هذه البي

يضــات يف ظروف عملية مناســبة يف محاضــن تشــابه جســم اإلنســان من حيث الحرارة  يمع الب

ــية والتي  ــات ولهذه الحيوانات المنوي تهيئوالرطوبة والحامضـ ــيبها ة االلتقاء بالبييضـ تخصـ

ا وتكوين الجنين ثم ينـقل ـهذا الجنين يف خالل ثـمان ــامـه ة إلى اثنتين  و وانقســ ــاـع أربعين ســ

 . وبهذا يتم تجاوز العوائق الموجودة يف قناة فالوب. ن ساعة إلى رحم الزوجةوسبعي

 وهة عنقأو أن يؤخذ السـائل المنوي من الزوج حارا ويوضـع بمحقن خاص ثم يقذف يف ف -

ــرة رحم ــاعة . الزوجة فيدخل إلى الرحم مباشـ ثم تترك المرأة ممدودة على ظهرها حوالي سـ

على . يضـة وهناك تتم عملية اإلخصـابيالنطفة على الوصـول إلى البمن الزمن تقريبا لتسـاعد 

 . أن يكون هذا العمل يف اليوم المحدد للتبويض عند المرأة

ة ـجاءت أيضــــ� لعالج بعض وصــــول  مســــبـبات العقم الـناتـجة عن ـعدم ـقدرة وـهذه العملـي

 و ذلكيضة نتيجة ضعفها أو أن الزوج عنين أو مجبوب أو نحيالحيوان المنوي إلى الب

 : اا ا ء ا  :  

والمتصــــفح لكـتب الفقـهاء يـجد أن للتلقيح االصــــطـناعي المـعاصــــر ما يـماثـله عـند 

إذا كان  ءفقد عرف عندهم بما يـسمي اـستدخال المني وجعلوه حالال كالوط. فقهاء الـشافعية

عليه بعضـهم أحكاما فقهية كوجوب العدة يف بعض الصـور وثبوت  ىبين الرجل وزوجته وبن

بمشـروعيته متى كان هناك ما يمنع االتصـال المباشـر بين  . ونحو ذلك كما أنهم قالوا، النسـب

 

 وما بعدها .  ٢٠٦اإلسالمية ص  أحكام النسب فی الشريعة- 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠١ 

  ا ا ا   مع 

 الرجل والمرأة

حال نزوله وإدخاله ومثل الوطء اســــتدخال منيه المحترم يف  (: لبينب إعانة الطاجاء يف كتا -

 . )إذ هو كالوطء يف أكثر أحكامه

 . )وكالوطء استدخال المني المحترم(: وقال الشربينى

أما المجبوب الذكر الباقي األنثيين فالولد يلحقه (. فيمن يلحقه النســـب جاء يف الوســـيطو -

 . )ستدخال مائهانى فيحتمل انزالق المنى ويحتمل لبقاء أوعية الم

فإن لم تتهيأ فال عدة لها وقياـسه أن اـستدخال الماء ال (: ويقول البجيرمى يف ـسكنى المعتدة -

 . )يوجبها بالطريق األولى اللهم إال أن يقال المراد بالتهيؤ هنا التهيؤ بالفعل

اإلنزال واالستدخال   باالستدخال أن يوجدإن شرط وجوب العدة  (: ويف حواشي الشروانى -

جية فلو أنزل ثم تزوجها فاســتدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واســتدخلته لم معا يف الزو

 . )تجب العدة ولم يلحقه الولد

 ال فإنها  موته بعد المحترم ســيدها مني – األمة –لو اســتدخلت (:  أيضــا –وقال الشــروانى  -

اء وـلد أم تصــــير ه لكون المني  ملـكه النتـف ــب الوـلد ورث مـن ا وإن ثـبت نســ ا حـال علوقـه لـه

 

 وما بعدها.  ۱۳۳الجنين واألحكام المتعلقة به يف الفقه اإلسالمي ص  - 

 . ۲۹۲/  ۳إعانة الطالبين ج  - 

 .٤٤٨ص  /۲مكتب البحوث والدراسات ج  -بيروت  -دار الفكر  –قناع للشربيني اإل - 

 .١٠٩/ ص  ٦ ج األولى الطبعة – ١٤١٧ – القاهرة – السالم دار –الوسيط للغزالي  - 

تركيا  -ديار بكر  –المكتبة اإلسالمية  -سليمان بن عمر بن محمد البحيرمی  -حاشية البجيرمی  - 

 .۸۹/ ص٤ج

 .٢٣١ص /  ۸ج  -بيروت  -دارالفكر  -عبدالحميد الشروانى  -حواشی الشرواين  - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٢ 

محترم� وال يعتبر محترما حال اسـتدخالها خالفا تبعضـهم فقد صـرح بعضـهم بأنه لو أنزل يف 

مسح ذكره بحجر بعد إنزاله يف زوجته  وكذا لو، زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد

 . )فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه

ــة الطالبين - اســـتدخال المرأة مني الرجل يقام مقام الوطء يف وجوب العدة (: وجاء يف روضـ

 . )الشبهة ءوثبوت النسلب وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وط

أن كـان(: ويف مغني المحتـاج - ــاهرة إذا كـان محترمـا ـب مـاء  اســــتـدخـال المـاء يثبـت المصــ

 . )زوجها

كانوا أســـبق من غيرهم يف اســـتعمال  مفقهاء الشـــافعية رضـــي اهللا عنهن  ونخلص مما تقدم أ

ث اعتبروه كـالوطء يف أكثر  دخـال حـي االســـــت دهم ـب اعي وهو مـا عرف عـن التلقيح االصــــطـن

ووجوب العدة وحق ســـكنى  ، أحكامه وبنوا عليه الكثير من األحكام الفقهية كثبوت النســـب

ه دة مـن ة الزواج الشــــرعي  ونحو ذـلك ، والميراث، والمصــــاهرة، المعـت وـقد أـخذوا ـبه يف ـحاـل

الصــحيح عندما يعوق عائق عن المباشــرة المعتادة من عنة أو جب أو مســح أو نحو ذلك من 

: را. زوج لزوجته فقط ووفق المعايير والضـوابط التي وضـعوها لضـمان شـرعية هذا العمل

ا ا  ا ا  : 

ان التلقيح من أن يكون  إذا ـك ه ودعـت إلى هـذا األمر ضــــرورة ـك اء الرجـل لزوجـت ـم

ــي الطبيعي ــال الجنسـ كان ، وكانا يريدان اإلنجاب، بأحد الزوجين أو بكليهما ما يمنع االتصـ

والولد الذي يجيء نتيجة لذلك ولد شـرعي  ، هذا التصـرف جائزا شـرعا وال إثم فيه وال حرج

جنبي فإنه محرم شرعا ويترتب عليه اإلثم لما فيه أما إذا كان التلقيح بماء رجل أ، ينسب ألبيه

 

 . ٤٢٣ص /  ۱۰المرجع السابق ج  - 

 . ٣٦٥/ ص  ٨ج ١٤٠٥ الثانية الطبعة – بيروت – اإلسالمي المكتب –روضة الطالبين  - 

 .۱۷۷ص /  ۳بيروت، ج  -دار الفكر  –مغني المحتاج  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٣ 

  ا ا ا   مع 

 . من معنى الزنا واالختالط يف األنساب وال يثبت به نسب وال تترتب عليه عدة مطلقا

 :بي اان اا  فا :  

تعــددت الطرق التي يتم بهــا التعرف على الحيوان المنوي المطلوب تبعــا للتطور العلمي 

ــية  المســتمر  يف هذا المجال ومدى قدرة العلماء على التعرف على الحيوانات المنوية المفض

ة إلى األنوـثةإلى اـلذكورة و ة المفضـــــي ة الفصــــل بينهـما وطريـقة و الحيواـنات المنوـي وإمـكانـي

عملية عن طريق اكتشـاف االختالف بين الحيوان المنوي المفضـي للذكورة  التدخل يف هذه ال

ــي ــفات والحيوان المنوي المفضـ ــرعة والقدرة على ، لألنوثة يف طائفة من الصـ كالكتلة والسـ

واالســــتجـابـة للتفـاعـل الكيميـائي لمخـاط عنق ، اختراق المخـاط اللزج يف قنـاة عنق الرحم

 . غير ذلكو الرحم

ا بخليط من ويتم هـذا العمـل عن  ة فلو أتيـن طريق اســــتخـدام القوة الطـاردة المركزـي

هذه الســـرعة تحدث أثرها يف القوة  ، اء ثم أدرناه بســـرعةالحيوانات المنوية ووضـــعناه يف وع

الطاردة المركزية وتطرد الحيوانات المنوية إلى جدار الوعاء ولما كان الحيوان المنوي الذي 

الوزن وأكبر يف الكتـلة من الحيوان المنوي اـلذكري  ) أي األنثوي أثـقل يفXXيحتوى على (

ا الوـعاء ال ) فســــتكون النتيـجة أـنهXYاـلذي يحتوى على ( ات  إذا أدرـن ه الحيواـن موضــــوع ـب

المنوية بسـرعة معينة ولمدة معينة ثم فتحنا ثقوبا لفترة قصـيرة يف جدار الوعاء فسـتحتوى هذه 

 

. ٩٥وما بـعدها . وموقف الشــــريـعة اإلســــالمـية من تنظيم النســــل ص ۱۳۷المتعلـقة به صواألحـكام  -  

وما بعدها . والفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث ٤٧٧وانظر اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ص

ــ  ١٤١٧– األولى الطبعة –الشرعية   / ص ٢ ج  بالكويت اإلسالمية والشئون  األوقاف وزارة –م ١٩٩٧ –هــ

 جائز  أنه إلى –  األنابـيب  أطـفال –انتـهت الـندوة بالنســـــبة لـهذا الموضــــوع   {وقد جاء فيـها : وما بـعدها . ۳۱۱

الضــــمانات الدقيقة الكافية لمنع اختالط األنســـاب  روعيتو الزوجية قيام أثناء الزوجين بين تم  إذا شــــرعا

 . }ن منيا أم بويضة أم جنينا أم رحما واتفق على أن ذلك يكون حراما إذا كان يف األمر طرف ثالث سواء أكا



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٤ 

 .  الذكرية)الثقوب على نسبة أعلى من المنويات الخفيفة (أي 

أـحدهـما ترجح فـيه المنوـيات : وبـهذا يمكن فصــــل الحيواـنات المنوـية إلى قســــمين

ترجح فيه المنويات المفضــــية إلى الذكورة وباســــتعمال أحد  واآلخرة إلى األنوثة المفضــــي

  خمسين –القسمين يف التلقيح االصطناعي لإلناث أمكن أن يميل الميزان من النسبة الطبيعية 

 . المطلوب الجنس اتجاه يف بالمائة ثالثين إلى بالمائة سبعين نسبة إلى – نسج لكل بالمائة

 . ناعة تربية الحيوانلفعل يف مجال صوقد طبق هذا با

ك  ة عن طريق القوة والســــرعـة وذـل ات المنوـي كمـا أمكن التعرف على نوع الحيواـن

الذكري أســــرع يف بتعريض الســــائل المنوي إلفراز خفيف حـيث ســــيكون الحيوان المنوي 

 . اقتحام هذا السائل من الحيوان المنوي األنثوي

 

وما بعدها . ومما جاء يف هذا  ٣٧اإلنجاب يف ضوء اإلسالم من بحث للدكتور / حسان حتحوت ص -

الثقيلة التي تسبب األنوثة هي أّسسه بالمدرعات يف الجيش ، قوية ولكنها بطيئة ،   المنويات {البحث أيضا : 

براكبي (الموتوسيكالت) فإذا عرضت االثنين القتحام لزوجة وهي  أما منويات الذكورة فهي أشبه شيء

خفيف  خطوط دفاع إفراز عنق الرحم ، تتفاوت لزوجته ويبوسته باختالف المدة ، إذا عرضت االثنين إلفراز

، مثل الملوخية الخفيفة فإن (الموتوسيكالت) ستكون أسرع يف االقتحام وتصل ، وتكون الفرصة يف وصول 

ذكري أكبر جدا من وصول المنوي األنثوي يف حين إذا كان العائق نوعا من المخاط السميك ، المنوي ال

ح بها بعض األطباء فيقال للزوج فستكون المدرعات على بطنها أقدر على هذا االقتحام ... وهذه أيضا ينص

ن إفراز عنق الرحم قد : حدد يوم التبويض ثم ال تجامعها على التبويض ، ولكن انتظر لليوم الذي وراءه فيكو

يس بعض الشيء فتكون االنثويات أقدر على االقتحام . وإذا جامعها يف يوم التبويض أو اليوم الذي قبله ، 

تويات ناقلة الذكورة أسرع ، فتكون الفرصة أكبر لوليد ذكر ، وأيضا حيت المخاط أرق وأخف ، تكون الم

يغسل المخاط فيزيل العائق أمام المنويات ، فتستطيع  باغتسال المرأة بمحلول بيكربونات الصوديوم الذي

 المنويات الخفيفة إن تستفيد من خفتها يف السباق .



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٥ 

  ا ا ا   مع 

ــتمر التقدم يف مجال الت ــنيف وفرز  عرف على نوع الحيوان المنوي حتىوهكذا اسـ أمكن تصـ

 .  اإلخصابالحيوانات المنوية الذكرية واألنثوية قبل عملية 

  :  مع ا  ط ا اا ا   : ادس

ا  ة أقرب إلى التخمين منـه ــابـق ا ـكاـنت الطرق الســ ة اتجـه العلـماء إلىلـم  إلى الحقيـق

 بحيوان منوي محدد للنوع  ضةيباشر بتخصيب البيل المالتدخ

) المحـدد النوع األنثوي ثم X) المحـدد النوع اـلذكري أو (Yأي الكروموســــوم (

ل ، وضــــع النســــيج الجنيني يف رحم األم حتى الوالدة ك ينتج مولود معروف نوعـه قـب ذـل وـب

 .  اإلخصاب

اختـبار   كر يف أنبوـبةـناضـــــجة من األنثى بحيوان منوي من اـلذيضــــة يأو تخصـــــيب ب

اســــب (وهو ـما يعرف ـبالتلقيح االصــــطـناعي ـخارج الرحم)   تحتوى على وســــط ـغذائي مـن

د نوعـه عن طريق  ا يتم تحـدـي ة خالـي ام ويتكون من ثمـانـي ة أـي ا يكون عمر الجنين ثالـث دـم وعـن

ا ـفإذا ـكان ( وإذا ـكان ، كون الجنين ذكرا) يXYالتحلـيل الكروموســــومي لخلـية واـحدة منـه

 

تعطي مردودها بالتأكيد، ولكن صناعيا الذي  هذه مازالت يف علم الطب أشبه بالوصفة الشعبية وهي ال

 يستعمل يف التجربة الحيوانية هو استخدام القوة الطاردة

 المركزية). 

 

اـستطاع عالم بلجيكي بواـسطة إبرة دقيقة جدا أن يخترق بويضـة المرأة ويعقن بداخلها  ١٩٩٠يف عام  -  

حيوانـا منويـا وكـانـت هـذه الطريقـة والتي أطلق عليهـا الحقن المجهرى ثورة جـديـدة فـاقـت ثورة أطفـال 

نوع الجنين . جريدة  األنابـيب وفتـحت مـجاال جديدا ورحـبا لعالج العقم كـما فتـحت المـجال أمام التحكم يف

 .٢٥ص ١٦٩٧الهدف (بتصرف) العدد 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٦ 

)XXيف رحم   ثم بـعد التعرف على نوع الجنين يتم وضــــع النوع المطلوب. ىن أنث) يكو

 . األم

ة يف  وتعتبر ة من أنجح الطرق المســــتخـدـم دهـذه الطريـق ا إذ – اآلن –نوع الجنين  تحـدـي  أنـه

أكثر  كانت ولهذا. التطبيق عند األخطاء من سلمت إذا المطلوب تحقيق  يف  عالية نتائج تعطي

 . وغيرهم والمفكرين لماء ورجال الدينلجدل والنقاش بين العالطرق مثارًا ل

ما ا  

  ا ا ا  ع ام  

نوع الجنين ـبالتلقيح االصــــطـناعي من المســــاـئل المســــتـخدـمة بـعد عصــــر  تـحدـيد

 . التشريع ولهذا لم يرد فيها نص شرعي يبين حكمها ويقطع الجدل فيها

ــرعي يف نا فقومن ه ــرون يف الحكم الش ــالمية المعاص ــريعة اإلس د اختلف فقهاء الش

  -: نوع الجنين بالتلقيح الصناعي على رأيينتحديد 

 االصــــطـناعي نوع الجنين بالتلقيح تـحديدبمنع : وفـيه ذهب أصـــــحابه إلى القول:  اأي اول

 

قرر مجلس الفقه اإلســـالمي   }بالبييضـــات الزائدة عند الحاجة {والنوع غير المطلوب وهو ما يعرف  -  

آذار  20-۱۴هــــــــ الموافق : ١٤١٠شــــعـبان  ٢٣- ١٧الذي عـقده بـجدة بالمملـكة العربـية الســــعودية من 

 : م يف شأنها مايلي۱۹۹۰(مارس) 

ا ، يـجب عـند تلقيح  ـما ضــــوء يف – ١ ا من إمـكان حفظ البيضــــات غير الملقـحة للســـــحب منـه تحقق علمـي

  –٢البيـضات االقتـصار على العدد المطلوب للزرع يف كل مرة ، تفاديا لوجود فائض من البييـضات الملقحة  

ــات بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى إن تنت ــل فائض من البييضـ ي حياة ذلك الفائض هإذا حصـ

يحرم اـستخدام البييضـة الملقحة يف امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ االحتياطات الكفيلة  ٣٠على الوجه الطبيعي 

بالحيلولة دون اـستعمال البييـضة الملقحة يف حمل غير مـشروع) (ندوة) رؤية إـسالمية لزراعة بعض األعـضاء 

 .٦٥٧،  ٦٥٦م ص١ ٩٨٩/ ١٠/ ٢٣ –هـ  ١٤١٠ربيع األول  ٢٣البشرية المنعقدة بالكويت بتاريخ 

 . ١٦،  ١٥ص  ٤٢٣الوعي اإلسالمي : العدد  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٧ 

  ا ا ا   مع 

يخ أحمد الكردى ومنهم الشـيخ محمد الراوي عضـو مجمع البحوث اإلـسالمية والـش ، مطلقا

ــو هيئة اإلفتاء يف الكويت ــل، عضـ ــر أبو البصـ ــة والدكتور عبدالناصـ ، والدكتور محمد النتشـ

 .  والشيخ فيصل مولوى

،  نوع الجنين بالتلقيح االصـطناعي تحديدوفيه ذهب أصـحابه إلى القول بإباحة  :اماأي 

المي كالشيخ عبداهللا الباسام ومنهم عدد من أعضاء المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلس 

والشـيخ صـالح بن  ، والشـيخ محمد سـالم بن عبد الودود، والشـيخ محمد تقى الدين العثماين

والـشيخ مـصطفى الزرقا والـشيخ نـصر فريد واـصل ، كبار العلماء بالـسعودية حميد عـضو هيئة

ودار   والشــــيخ على جمـعه ومجلس اإلفـتاء األردين، مفتى جمهورـية مصــــر العربـية الســــابق

الدسـوقى وزير األوقاف المصـرية السـابق والشـيخ يوسـف  الفتوى الكويتية والشـيخ ابراهيم 

 . القرضاوى

 ولأدأي اب انوع الجنين بالتلقيح االصطناعي بأدلة  تحديداستدل القائلون بمنع : أ

 : منها

ــطناعي يعتبر تدخال يف مشــ  -١ ــبحانه  إن اختيار نوع الجنين عن طريق التلقيح االص يئة اهللا س

هللا ملـك ( -: يختص وحـده بهبـة اإلنـاث والـذكور كمـا جـاء يف قولـه تعـالي: وتعـالي الـذي

أو يزوجهم ، يـشاء يهب لمن يـشاء إناثا ويهب لمن يـشاء الذكورالـسموات واألرض يخلق ما  

 . )ذكر انا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير

اهللا تعالي ألن اهللا سـبحانه هو الذي أوجد لنا  بأن هذا ال يتعارض مع مشـيئة: أ  ذو -

  يفعلوا  أن –من العلماء  -المعرفة وســخر العلم لخدمة وســعادة اإلنســان ومكن بعض عباده  

وقع اختيار  فإن ،معلق قضــاء القضــاء  فهنا كذا يكون هذا فعلوا إن إنهم  تعالى قدر وقد ،هذا

 

 ).٤،٥٠ ۹سورة الشورى . آيتا: ( -١

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٨ 

سـان ال يعد هذا الفعل مضـادا إلرادة اهللا تعالي وال مخالفا لما سـبق يف اإلننوع الجنين بتدخل 

 . علمه ومشيئته سبحانه ألنه يهب لمن يشاء

إناثا بوســاطة كذا ويهب لمن يشــاء ذكورا بوســاطة كذا أو يزوجهم ذكر انا وإناث� بوســاطة  

اكذ

وانات المنوية الحاملة إن الفصــل بين الحيوانات المنوية الحاملة للعنصــر الذكري والحي -٢

منوية نســب  قذفهللعنصــر األنثوي عن طريق الطرد المركزي أمر له محاذيره الطبية ألن بكل 

وهي ضـــئيلة . من الحيوانات المنوية الشـــاذة وهي تختلف ىف الوزن والحجم والخصـــائص

 . ضة أيضا ضئيل للغايةيونسبة وصولها للبي

اـنات المنوـية عن طريق الطرد المركزي ـفإذا ـحاولـنا أن نفصــــل بين نوعين من الحيو

)  Yمســــتفـيدين من االختالف يف الوزن بين الحيواـنات المنوـية الـحامـلة للعنصــــر اـلذكري (

) نكون يف نفس الوـقت ـقد قمـنا بعزل Xوبين الحيواـنات المنوـية الـحامـلة للعنصــــر األنثوي (

 هذه نسـبة تكون خصـاباإل أحدثنا فإذا – عامدين نتجنبها أن  نحاول –وانات منوية شـاذة حي

   .الخليط هذا يف ارتفعت قد الشاذة المنوية الحيوانات

- ـ ة التلقيح حـيث : عن ذـلك  وأ ة قـبل إجراء عملـي ة فحص ـهذه الحيواـنات المنوـي انـي ـبإمـك

 . يستفاد من صالحها ويترك األخر

  ) وكان من بينها حيوان واحدYوضــعت مائة حيوان منوي يحمل صــفة الذكورة (أنه لو  -٣

 

) والجنين واألحكام المتعلقة به يف الفقه اإلسـالمي للدكتور /  ١٢١اإلنجاب يف ضـوء اإلسـالم ص ( -  

 البـحث  وأدى –التحكم يف نوع الجنين  – ذـلك تحقق وإذا{حـيث ـجاء فـيه :  ١٠٨محـمد ســــالم ـمدكور ص 

 {  هو ســبحانه وانه ، وتعالى  ســبحانه للخالق الخلق صــفة يغير ال ذلك فإن فرضــ� النتيجة هذه إلى العلمي

ــيء كل  أعطى الذي ــان علم  {:  وأنه ، } هدى ثم   خلقه شـ ــائل   }ا لم يعلم م  اإلنسـ ليظل مطردا يف تناوله وسـ

 . }إلنسان يف دنياه ودنيه العلم والمعرفة التي تنفع ا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٠٩ 

  ا ا ا   مع 

 ه) فلن يستطيع العالم أيضا بمجهوده أن يوجه أي نوع يختاره من هذXيحمل صفة األنوثة (

إنما إذا تركت فهناك مشيئة أخري تسيطر على حركة أي منهما و. األنواع لكي يحدث الحمل

 ويلقحهاضة يلكي يسبق إلى البي

-حملها ووضـــعه يف بإمكانية أخذ حيوان منوي واحد معروف الصـــفة التي ي: عن ذلك  وأ

ضــــة بعد التلقيح لمعرفة ما إذا كانت قد لقحت بالنوع  يأو أجراء الفحص على البي. يضــــةيالب

 . المطلوب من عدمه

ألنه بإتاحة معرفة نوع الجنين   )ودة القرن العشـرينءمو(إن عملية اختيار نوع الجنين هي  -٤

المراكز الطبيـة يطلبون  واألمهـات يتوافـدون على اآلبـاءعلى نطـاق واســــع يف أمريكـا أخـذ 

 . استبقاء الذكر وإلغاء األنثى وإجهاضها وهذا الفعل يتناىف

تماما مع منهج اإلســالم فاإلســالم ال يفضــل نوع� على نوع ويحرم الوأد المســتحدث 

  . )ودة سئلت بأي ذنب قتلتؤوإذا الم(: قديم حيث يقول تعاليكما حرم الوأد ال

- ـار ن:  عن ذـلك  وأ وع الجنين عن طريق اإلجـهاض ـهذا فـعل محرم شـــرـعا أن اختـي

وقد ـسبق وأن قلنا بتحريمه وأن اختيار نوع الجنين الذي نحن بصـدد الحديث عنه إنما 

  . المرأةيكون قبل إن توضع البيضة الملحقة يف رحم 

ــل    -٥ ــري يفضـ ب الناس أجي فإذا  اإلناث  على  الذكور –  الغالب يف  –أن الجنس البشـ

اتهم   ة هي وجود ـفائض كبير من الرـجال وـعدد قلـيل ـجدا من إلى طلـب النتيـجة الحتمـي ـف

 

 . ٩٦اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ص  - 

 

 .    } ۹،۸{سورة التكوير. آيتا :  -

 . ١٠٠،  ۹۹اإلنجاب ص  -



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٠ 

اإلناث وكثرة عدد الرجال على اإلناث مدعاة إلى الكثير من المشاكل التي قد ال يوجد 

  . كانتشار األمراض الجنسية وخلط األنساب بل وانقراض الجنس البشريلها من حل  

- ـلى النـطاق الفردي ال النـطاق الجـماعي بان إباحة هذا العـمل تكون ع:  عن ذلك  وأ ،

  . أو الحاجة الماسة التي تنزل بمنزلة الضرورة شرع�، ويف حاالت الضرورة

لما   واآلثامإلى كثير من الشـــرور  نوع الجنين إذا ما أبيحت قد تؤدي    تحديدقضـــية    -٦

ا ســيما إذ ال  قد تحدثه من اختالط يف األنســاب من جراء اســتعمال الحيوانات المنوية 

  . اتسع نطاق هذا الفعل

- ــع الضــوابط الكاملة التي تنظم هذه العملية وفق قواعد: عن هذا  وأ ــتراط وض  باش

  . أحكام الشريعة اإلسالميةو

تحديد جنس الجنين ضــــرب من ضــــروب تغيير خلق اهللا تعالى الذي هو من أن العمل على 

ُهمْ :  عمل الشــــيطان كما دل عليه قوله تعالى ُهْم َفَليَُغيُِّرنَّ ﴿َوَآلُمَرنَّ  َفَليُبَتُِّكنَّ آَذاَن اْألَْنَعاِم َوَآلُمَرنَّ

عود رضي اهللا عنه ) من حديث عبد اهللا بن مس٧٧وكذلك ما رواه الشيخان(. )٧٦َخْلَق اهللاِ ﴾(

والمتفلجات للحســن المغيرات ، والمتنمصــات، لعن اهللا الواشــمات والمســتوشــمات(:  قال

ــلمخلق اهللا تعالى مالي ال ــلى اهللا عليه وس ــورة . ) ألعن من لعن النبي ص فإذا كان التغيير يف ص

؟  بالتغيير يف الجنسالخلقة على النحو الذي ذكره النبي صــلى اهللا عليه وســلم محرًما فكيف 

 . الشك أنه أحق بالتحريم وأولى بالمنع

خلق اهللا وذـلك أن تـحدـيد جنس الجنين ال ـيدـخل يف تغيير ، ويـجاب على ـهذا بـعدم التســــليم

وبـيان ذـلك أن جميع إجراءات عملـية تـحدـيد جنس الجنين يف جميع صــــورـها تكون ؛ تـعالى

ن الجنين وتخلقه  . فال تغيير فيها، قبل تكوُّ

 

 وما بعدها . ٩٢راجع فيما سبق اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ص  - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 
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  ا ا ا   مع 

ــطر   -٨ ــترها بحيث تضـ ــتهانة بأمر العورات وسـ إن عملية تحديد نوع الجنين فيها اسـ

  . المرأة إلى كشف عورتها المغلطة

- ـ أن كثي -:  ذـلكعن   وأ ة الوالدة ـب ا يف حـاـل ذا كـم رًا من الحـاالت تضـــطر المرأة لـه

  . وغيرها فالحاجة قد تدعو لذلك والمداواةوالعالج 

بشــأن موضــوع تحديد   اإلســالميبرابطة العالم    اإلســالميهذا وقد ذهب مجمع الفقه 

نوع الجنين إلى تفصــــيل معين وهو أن يجوز تـحدـيد نوع الجنين ـبالطرق الطبيعـية وال 

  -: دخل الطبي كالتلقيح االصطناعى وغيره وهذا نص الفتوىيجوز بالت

 اختيار جنس الجنين: مي بشأن موضوعقرار المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسال

وعلى آله وصــحبه أما ، نبينا محمد؛ والصــالة والســالم على من ال نبي بعده، الحمد هللا وحده

 :  بعد

رابطة العالم اإلســـالمي يف دورته التاســـعة عشـــرة فإن مجلس المجمع الفقهي اإلســـالمي ب

ــة يف اـلـفـترة ـمن  ــة اـلـمـكرم ــدة ـبـمك ــا ـهــــــــ اـلـت ١٤٢٨/شــــوال/٢٧ــــــــ ٢٢اـلـمـنـعق ي ـيواـفـقه

وبعد االستماع للبحوث  ، )اختيار جنس الجنين(: م قد نظر يف موضوع٢٠٠٧/نوفمبر/٨ـــ ٣

 .  والمناقشات المستفيضة، وعرض أهل االختصاص، المقدمة

والرضـى بما يرزقه ، أن األصـَل يف المسـلم التسـليُم بقضـاِء اهللا وقدره فإن المجمع يؤكد على

فالخيرة فيـما يخـتاره الـباري جل ، ويحـمد اهللا تـعالى على ذلك، ذكرًا كان أو أنثى، من ولد؛ اهللا

ــى بالمولود  ، وعال ــليم والرض ولقد جاء يف القرآن الكريم ذُم فعِل أهِل الجاهلية من عدم التس

َوّدًا َوُهَو َكظِيٌم * َيتَوَ (: ل تعالىإذا كان أنثى قا َر َأَحُدُهْم بِاْألُْنثَى َظلَّ َوْجُهُه ُمـسْ اَرى ِمَن َوإَِذا بـُشِّ

اَء َما َيْحُكُمونَ  ُه فِي التَُّراِب َأال ســَ ُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدســُّ َر بِِه َأُيْمســِ وِء َما بُشــِّ وال ، )الَْقْوِم ِمْن ســُ

بدليل أن القرآَن الكريم أشار إلى دعاء بعض ، الولد ذكرًا كان أو أنثىبأس أن يرغب المرء يف  
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 : وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي، األنبياء بأن يرزقهم الولَد الذكرَ 

ة:  أو الطرق الطبعـي اُر جنس الجنين ـب النظـام الغـذائي؛ يجوز اختـي ائي، ـك ، والغســــول الكيمـي

 . ا أسباب� مباحة ال محذور فيهالكونه؛ وتوقيت الجماع بتحري وقت اإلباضة

ـ الضــــرورة العالجيـة يف إال يف حـال ، ال يجوز أُي تـدخـل طبي الختيـار جنس الجنين:  ـم

ة العكس، التي تصـــــيب اـلذكوَر دون اإلـناث، األمراض الوراثـي ٍذ الـتدخـل، أو ـب ،  فيجوز حينـئ

ال يقل عدد ، صـــةعلى أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مخت، بالضـــوابط الشـــرعية المقررة

ــائها عن ثالثة من األطباء العدول ــة تقدم تقريرًا طبي� باإلجماع يؤكد أن حالة  ، أعضـ المريضـ

تسـتدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى ال يصـاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثم ُيعرض 

 . هذا التقريُر على جهِة اإلفتاء المختصة إلصدار ما تراه يف ذلك

 :؛ د جهات للرقابة المباشــرة والدقيقة على المســتشــفياِت والمراكِز الطبيةضــرورة إيجا

.  لتمنَع أَي مخالفة لمضـمون هذا القرار، ياِت يف الدول اإلسـالميةالتي تمارس مثَل هذه العمل

 . وعلى الجهات المختصة يف الدول اإلسالمية إصداُر األنظمِة والتعليمات يف ذلك

 

مأي اب اأ استدل أصحاب الرأي الثاين وهم القائلون بإباحة التحكم يف و:  أد

  : نوع الجنين بالتلقيح االصطناعي بأدلة منهاتحديد 

إن األصـل يف األـشياء اإلباحة والحل حتى يقوم دليل المنع والحظر يف قول جمهور -١

أـهل العلم وليس ـلدى من ـقال بمنع العـمل على تـحدـيد نوع الجنين دلـيل يســـتـند إلـيه 

  بقي األصل محفوظ� مستصحب�يف

إذا ـكان طـلب اـلذكور ـقد طمح إلـيه حتى األنبـياء عليهم الســـالم كـما ـجاء يف دـعاء   -٢

ــبحانه وتعالى ــالم والذي أورده القرآن الكريم يف قول اهللا سـ فهب لي (:  ذكريا عليه السـ
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ا 
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  ا ا ا   مع 

ذكر   إذا فال عتب على بشـر من الناس العاديين أن يطمح إلى إنجاب.  )من لدنك وليا

نظره ضـــرورة   مســـتعينا يف ذلك بما وصـــل إليه العلم الحديث ألن هذا ربما يكون يف

أو يتزوج بغيرها .  وربما يتخيل أن زوجته هي السبب يف عدم إنجاب الذكور فيطلقها

  . ابتغاء الذكر كما يحدث عند البعض

  . نوع الجنين بالتلقيح االصطناعي من األمور المباحة تحديدهذا يكون  وعلى

 ال  –  البحث  يف  سـقناه  الذي  النحو  على  –نوع الجنين بالتلقيح االصـطناعي    تحديد  -٣

ــل ــدخ ــارك وتعــاليا خلق تغيير يف ي ألن الحيوان المنوي هو الحيوان المنوي ، هللا تب

البيـضة بنوع من الحيوان   وتدخل اإلنـسان إنما هو يف أن تلقح هذه. البيـضة هيوالبيـضة  

وعلى ـهذا فال شـــيء .  المنوي والبيضــــة من خلق اهللا تـعالىوكال من الحيوان  .  المنوي

 

 ).٥سورة مريم . من اآلية ( - 

صـفحة مصـر المحروـسة بخير يقول : إن  ١٦/٢/٢٠٠١بتاريخ   ١٢٢٩٣جريدة الرأي العام يف العدد  -  

أي العام . أـشارت إحصـائيات حديثة أن   -القاهر د  {إنجاب البنات وراء قضـايا الطالق وقد جاء يف الخير :  

االت التي شــــاهدتـها زيادة حاالت الطالق يف األشــــهر األخيرة بســـــبب إنـجاب البـنات حتى إن كثير من الـح 

ــتاذ يف كلية الدراســات اإلســالمية الدكتور محمد بكير المحاكم كانت يف  الغالب هدا الســبب وحده . األس

ــأن لهما بتحديد الذكر أو األنثى وإنما  يقول إن اإلســـالم ال يفضـــل جنينا على آخر وأن الرجل والمرأة ال شـ

ة من اهللا . ويؤـكد أن الرـجل إذا ادعى أن ا ا دـخل يف إنـجاب البـنات دون األمر هـب البنين يكون ـجاهال لمرأة لـه

بكل المقاييس . ومن جهة نصـر علماء االجتماع يقول األسـتاذ بجامعة عين شـمس الدكتور ثروت اسـحق ، 

إن هذا يعود إلى نقص الوعي الديني والثقايف وخـصوـصا يف األماكن الريفية والـشعبية، إـضافة إلى زيادة األمية 

لود . ويري اـلدكتور ثروت أن علـماء اـلدين عليهم دور اس أن المرأة هي التي تـحدد نوع الموحـيث يعتـقد الـن 

ة   ديـم د الـق الـي ة والتـق الـي ادات الـب ة وضــــرورة التحرر من الـع ة والعلمـي دينـي ائق اـل الحـق اس ـب ة الـن كبير يف توعـي

 والتعريف بقيمة األسرة واألسس السليمة للزواج.
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  . يمنع ذلك فيكون مباحا

ه كـل –إن من يســـتطيع أن يعـاون مســـلمـا  -٤ ات من ذريـت ده وليس البـن  – ذكور عـن

أـعان أخاه لكي يحصــــل على وـلد ذكر يكون ـمأجورا ألـنه ،  الطبـية  الوســــاـئل  بوســــاـطة

من اســتطاع منكم أن ينفع (:  وســلم  حيث يقول رســول صــلى اهللا عليه.  ونفعه،  المســلم

  . )أخاه فلينفعه

الن اإلـعاـنة علـيه موجـبة ، واإلـعاـنة على المـباح أفضــــل من المـباح(يقول الســـلمي   -

  . )لثواب اآلخرة وهو خير وأبقي من منافع المباح

روع كبل نحن ،.  األخذ باألسـبابإن هذا الفعل من باب    -٥ واألخذ باألـسباب أمر مـش

  . وبذلك يكون فعل اختيار نوع الجنين بالصورة التي سقناها مشروعا، همطالبون ب

  . أن اهللا سبحانه وتعالي قّسم حال الزوجين إلى أربعة أقسام  -٦

ــبحانه وتعالى   ــا (وذلك من خالل قوله سـ ء هللا ملك الســـموات واألرض يهب لمن يشـ

من يشــــاء عقيـما إـنه أو يزوجهم ذكراـنا وإـناـثا ويجـعل  ،  إـناـثا ويـهب لمن يشــــاء اـلذكور

دير ا الزوجـان أو )عليم ـق ــاب بـه د يصــ ة العقم التي ـق ة حـاـل وأن من بين ـهذه األربـع

 

باري شرح صحيح  وانظر فتح ال ۱۷۲۹/ص  ٤يف صحيحة ج  من حديث أخرجه اإلمام مسلم  - 

 والسنن الكبرى للبيهقی 195/  ۱۰البخاري ج 

 . ٣٤٨ص /  ۹ج 

 – دمشق – الفكر دار.  المعاصر الفكر دار – السلمي السالم عبد بن عبدالعزيز –القواعد الصغرى  - 

 .٤٢ص/ ١ ج – األولى الطبعة – ١ ٤١ ٦

 .١٥المودود بأحكام المولود ص تحفة  - 

 ). ٤،٥٠ ۹آيتا: (سورة الشورى .  -١



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٥ 

  ا ا ا   مع 

 –ولم يحظر أـحد على العقيم أن ـيذـهب أو ـتذـهب التطبـيب من أـجل العالج  .  أـحدهـما

تداووا عباد اهللا .. (  وـسلم  عليه  اهللا  ـصلي  اهللا  رـسول قول يف  ـشرعا به مأمور  العالج  إن  بل

وإذا جاز لقســم من   )  .. تعالى لم ينزل داء إال وقد أنزل له شــفاء إال هذا الهرمفإن اهللا

ب آمال  ب إلى الطبـي ذـه ة أن ـي ــام األربـع ه يغير أن - اهللا بعون –األقســ ة . حـاـل جـاز لبقـي

نوع الجنين بالتلقيح االصــطناعي بناء على هذا   تحديدفيكون  .  األقســام أن يفعلوا ذلك

  . مباحا

: الحنيف قد أمرنا باالختيار وذلك من خالل ما رواه ابن ماجه يف ســـننه قال إن ديننا    -٧

حدثنا عبداهللا بن ســـعيد ثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشـــام بن عروة عن أبيه (

أنكحوا و  لنطفكم  تخيروا:  وســـلمـقال رســـول اهللا صـــلي اهللا علـيه  :  عن ـعائشــــة ـقاـلت

  . )أنكحوا إليهمو األكفاء 

المأمور به يف الحديث هنا وإن كان المقصــود به اختيار الزوج والزوجة وفق   واالختيار

ضـــوابط الشـــريعة اإلســـالمية إال أنه ممكن أن يعمم على ما بعد ذلك من اختيار النوع 

  . المطلوب من األجنة إذا دعت لذلك حاجة

 

دار  –وانظر ســـنن ابن ماجة  ۲۲۰من حديث أورده الحاكم يف المســـتدرك علی الصـــحيحين ج/ ص   -

وـقد ـجاء فـيه تعليـقا على ـهذا الـحدـيث :  ۱ه  ۹/ ص ٦وتحـفة االحوذی  ج  ۱۱۳۷ص  /۲بيروت ج  -الفكر 

ه ب{ اح غير مكروه . كـما ذـهب إلـي ه إثـبات الـطب والعالج وأن الـطب مـب ال الخـطابي وـقال فـي عض الـناس . ـق

العيني فيه إباحة التداوي وجواز الطب وهو رد على الصــوفية إن الوالية ال تتم إال بالرضــي بجميع ما نزل به 

 }نه.. من البالء وال يجوز له مداوا

 األكفاء جمع كفاء وهو المساوي . مختار الصحاح مادة (كفي) .  - 

 . ۱۷۹ص  /۲وانظر المستدرك علی الصحيحين ج .  ۹۳۳ص /۱سنن ابن ماجة ج  - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٦ 

دون   األجـنة ق بنوع منلحنوع الجنين ـقد يكون تـفادـيا ألمراض وراثـية ت  إن تـحدـيد  -٨

  النوع األخر

  : اا اأي

نوع الجنين بالتلقيح   تحديدسـبق يتضـح لنا رجحان رأي القائلين بإباحة    ومما

، االصــطناعي وذلك لقوة األدلة التي اســتدل بها أصــحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه 

ــحاب الرأي المعارض ــتدل بها أصـ ــافة إلى أن ،  مع إبطال الحجج التي اسـ هذا باإلضـ

د نوع الجنين بهذه الطريقة تصـــرف من التصـــرفات النافعة والتي لم يرد فيها عن تحدي

  . وقد ثبت لنا أن األصل يف مثل هذه التصرفات اإلباحة .الشارع حكم

وبهذا يكون الحكم الـشرعي يف تحديد نوع الجنين بالتلقيح االصـطناعي الذي 

  . نميل إليه هو اإلباحة

ــتعمال الســىء له ولكن لما كان تحديد نوع ا لجنين يحتاج لضــبط لتوقي االس

ــوابط تمنع ما يمكن أن  ــرع واالجتماع جملة من الض فقد ذكر أهل العلم والنظر يف الش

  -: يكون من استعمال غير راشد لتحديد نوع الجنين ويمكن إجمالها فيما يأتي

    

 

 وما بعدها من البحث . ۱۰راجع صفحة  - 

 وما بعدها من البحث. ١٩راجع ص  - 

وما بعدها ، والجنين واألحكام المتعلقة به يف الفقه  ٩٣انظر فيما ـسبق اإلنجاب يف ـضوء اإلـسالم ص  -  

 وما بعدها. ٤٢٣جلة الوعي اإلسالمي العدد رقم وم ١٠٨اإلسالمي للدكتور محمد سالم مدكور ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٧ 

  ا ا ا   مع 

ع ام  ا :-   

وقصــر الجواز .  وســياســة عامة،  قانوًنا ملزًماالجنين    نوعأال تكون عملية تحديد  :  األول

  . على تحقيق الرغبات الخاصة لألزواج يف اختيار جنس الجنين

ُر عملـية تـحدـيد  : الـثاين أـما يف ـحال ـعدمـها ،  الجنين بـما إذا دـعت إلـيه الـحاـجة نوعَقصـــْ

ــلك    نوعفقد أثبتت إمكانية تحديد  .  القويمفترك األمر على طبيعته دون تدخل هو المس

كتحقيق رغبــة ، جنين الفعــاليــة يف حــل كثير من المشـــكالت االجتمــاعيــة والطبيــةال

بعــدمــا أنجبوا لمرات عــدة من الجنس ، الزوجين يف إنجــاب مولود من جنس معين

ي كما أنها أثبتت فاعلية يف التقليل من احتماالت اإلصـابة باألمراض الوراثية الت .  اآلخر

االسـتعمال الراشـد لهذه العملية ما تطبقه   ومن وسـائل ضـبط.  تنتقل إلى أحد الجنسـين

ــارمة على المراكز   نوعبعض الدول التي تأذن بإجراء عملية تحديد   الجنين من قيود ص

فعلى سبيل المثال .  الطبية والمستشفيات المتخصصة يف إجراء هذا النوع من العمليات

إال من أســـر ،  جنسال تقبل طلبات تحديد ال،  تحدة األمريكيةيف بريطانيا والواليات الم

  . أو يف حالة األمراض الوراثية، لديها أطفال من الجنس اآلخر

  

ــارمة لمنع أي احتمال الختالط المياه :  الثالث ــمانات الالزمة والتدابير الصـ اتخاذ الضـ

  . المفضي إلى اختالط األنساب

  

 وذلك من خالل قصر الكشف،  انتها من الهتكالتأكيد على حفظ العورات وصي:  الرابع

ا للفتـنة ومنًعا  اً وأن يكون من الموافق يف الجنس درء،  على موضـــع الـحاـجة ـقدًرا وزـمانـً

  . ألسبابها



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٨ 

المراقبة الدائمة من الجهات ذات العالقة لنسب المواليد ومالحظة االختالل :  الخامس

التنظيـمات لمنـعه وتوقـيه كـما يف النســــب واتـخاذ اإلجراءات المـناســــبة من القوانين و

  . زيا والصينجرى يف مالي

ألن لكل واحد .  األب واألم:  أن يكون تحديد جنس الجنين بتراضـي الوالدين:  الـسادس 

ا يف الوـلد ـفإن اختلـفا  ـفاألصــــل بـقاء األمر على ـحاـله دون ـتدـخل يف التـحديد.  منهـما حقـً

  . درًءا لمفسدة الشقاق

ال تســتقل   الوســائل ما هي إال أســباب وذرائع إلدراك المطلوباعتقاد أن هذه  :  الســابع

اُء ،  بالفـعل وال تخرج عن تـقدير اهللا وإذنه ُب لَِمْن َيشــــَ فلـله األمر من قـبل ومن بـعد ﴿ َيهـَ

ُكوَر * اُء الذُّ اُء َعقِ   إَِناث� َوَيَهُب لَِمْن َيـشَ ُجُهْم ُذْكَران� َوإَِناث� َوَيْجَعُل َمْن َيـشَ ُه َأْو ُيَزوِّ يم� إِنَّ

  . َعِليٌم َقِديٌر﴾

 

 )٢/٨٨دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة ص( - 

 ٤٥ين د/خالد المصلح ص رؤية شرعية يف تحديد جنس الجن



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠١٩ 

  ا ا ا   مع 

 اا وأ  

نــوع  تحديــد(مــن بحــث ودراســة الموضــوع  علــىوبعــد فهــذا مــا فــتح اهللا تعــالى بــه 

  . )اإلسالمي منه الفقهالجنين وموقف 

ــن اهللا  ــه فبفضـــل مـ ــذا الموضـــوع حقـ ــاء هـ ــد وفقـــت يف إعطـ ــإن كنـــت قـ فـ

ويصـــيب وأن  يخطـــئوإن كانـــت األخـــرى فحســـبي أننـــي بشـــر . تعـــالى وإحســـانه

  . ألنبيائه ورسلهالكمال هللا وحده والعصمة 

هـذا وقــد ضــمنت هــذه الخاتمـة أهــم النتــائج المســتفادة مـن هــذا البحــث وهــي كمــا 

  : يلي

ــر : أو مرونـــة الشـــريعة اإلســـالمية وقـــدرتها علـــى التعامـــل مـــع مســـتجدات العصـ

  . تفريط إفراط وال وصالحيتها لكل زمان ومكان بال

ــ ع المســلم وحـــل حــرص الشــريعة اإلســالمية علــى تحقيــق النفــع المجتـمـ : م

ــه ــد تعتري ــي ق ــكالت الت ــة المش ــا، كاف ــئون  إذا م ــع ش ــا يف جمي ــق أحكامه ــم بتطبي نع

  . حياته

ــ  : ــة يف اكتشــاف العلــم الحــديث لــبعض آيــات قــدرة اهللا ســبحانه وتعــالي الكامن

ويف أنفســـــكم أفـــــال (: ا لقولـــــه جـــــل وعــــالالــــنفس البشـــــرية وذلـــــك مصــــداق

   .)تبصرون

ــ ــة المحــاوالت : را والمعالجــات التــي قــد يلجــأ إليهــا بعــض النــاس قبــل إباح

ــل ــة دون  الحم ــن الذري ــين م ــوع مع ــى ن ــة الحصــول عل ــين بغي ــوع الجن ــتحكم يف ن لل

  .غيره إن تمت وفق الضوابط الشرعية

 

 ( ٢١اآلية :) الذارياتسورة  - 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٠ 

 ـــ  : ــتحكم يف ــيلة للـ ــاض كوسـ ــتعمال اإلجهـ ــورة اسـ ــأي صـ ــين بـ ــوع الجنـ نـ

  . كانت هو من التصرفات المحرمة شرعا

ــ ــة : د ــطناعي  دتحديــ إباح ــيح االص ــق التلق ــن طري ــين ع ــوع الجني ــروع –ن  المش

ــرط - ــتم أن بشـ ــك يـ ــورة ذلـ ــ  بصـ ــرعيةفردـي ــيات شـ ــذا ، ة والمقتضـ ــل هـ ال أن يمثـ

ــين النــوعين ، التوجــه سياســة عامــة للــدول للجــنس  وإبعــادامحافظــة علــى التــوازن ب

  . هالبشري عن مساوي التحكم الجماعي وشرور

  )يك المصيرربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وال(

  

  

 

 ) .٤سورة الممتحنة من اآلية : ( - 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢١ 

  ا ا ا   مع 

اا  

  . القران الكريم -١

إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام يف الـشريعة اإلـسالمية الدكتور/ عباس   -٢

  القاهرة –م الدار الثقافية النشر  ١٩٩٩ -هـ  ٩١٤١الطبعة األولى . شومان

 ٣٠٥  –  الجصاص أبو بكر  الرازيلإلمام أحمد بن علي  ،  جصاصللأحكام القرآن    -٣

ــ  ــ   ۳۷۰ هـــ ــ ١٤٠٥ –  روتيب  -  یالتراث العرب  إحياءدار  . هـــ محمد الـصادق   قيتحق  هـــ

  . قمحاوي

أحكام النســـب يف الشـــريعة اإلســـالمية (طرق إثباته ونفيه) للدكتور علي محمد   - ٤

دي اشـــر دار قطري بن الفجـاءة للنشـــر والتوزيع.  يوســـف المحـم ة األولى. الـن   الطبـع

  . )م١٩٩ ٤ –هـ  ١٤١٤(

ــنة   لدينحياء علوم اإ  -٥ تصــنيف اإلمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى المتوىف س

يف األحياء من   المغني عن حمل األسفار يف األسفار يف تخريج ما  هـ وبذيله كتاب  ٥٠٥

ــنة  ــين العرايف المتوىف سـ ــل عبدالرحيم بن الحسـ األخبار للعالمة زين الدين أبى الفضـ

  . لبنان - يروتب. نشردار المعرفة للطباعة وال. هـ ٨٠٦

. هــــ   ١٢٥٠  -هــــ   ۱۱۷۳  یبن محمد الشوكان  یمحمد بن عل  لإلمامالفحول    إرشاد  -٦

  . محمد سعيد البدري قيتحق. م ۱۹۹۲ -هـ  ۱412.  األوليالطبعة  .  روتيب  -  الفكردار  

 بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  لإلمام  الشــافعية فقه  وفروع  قواعد يف  والنظائر  األشــباه  –٧

  هـ١٤٠٣ى األول الطبعة - بيروت – العلمية الكتب دار – سيوطىال بكر أبى

 دار  –إعانة الطالبين للـشيخ الـسيد البكري بن الـسيد محمد ـشطا الدمياطي أبو بكر    -٨

  . بيروت – الفكر



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٢ 

اع للشـــربيني  -٩  – بيروت – الفكر دار –للشـــيخ محـمد الشـــربيني الخطـيب  .  اإلقـن

  . تب البحوث والدراساتكم هـ١٤١٥

 سـلسـلة  –ية المعاصـرة  الطب  والمشـكالت  اإلسـالم  –اإلنجاب يف ضـوء اإلسـالم    -١٠

نـجاب إلا  ـندوة  أعـمال  –  الكوـيت  دوـلة  –  الطبـية  للعلوم اإلســـالمـية  المنظـمة  مطبوـعات

  . م1983/ ۵/ 24، اإلسالم ءضو یف

ل   -١١ ام أحمـد بن حنـب ذـهب اإلـم ة الراجح من الخالف علي ـم ــاف يف معرـف . اإلنصــ

 یالعالمة الفقيه عالء الدين أبى الحسـن علي بن سـليمان المرداو   مسـالتأليف شـيخ اإل

. م  ۱۹٥۷  ــ ه ۱۳۷۷  -  األوليالطبعة  .  یحققه محمد حامد الفقو  صححه. هــ   ۸۸۰  -  ۸۱۷

  . لبنان - روتيب - یالتراث العرب إحياءدار 

  . )ت -ب( بيروت –دار المعرفة  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم  -١٢

ــنائع  بدائع  –  ١٣ ــرائع  ترتيب يف  الص ــعود   عالء  اإلمام  تأليف  الش الدين أبي بكر ابن مس

ــ   ٥٨٧سـنة  . الكاسـاين الحنفي المتوىف الطبعة .  لبنان  -  بيروت  –دار الكتب العلمية   .هـــ

  . م١ ٩٨٦ - هـ١٤٠٦الثانية 

دين عثمـان بن علي الزيلعي  -١٤ ة فخر اـل ائق للعالـم دـق تبيين الحقـائق شـــرح كنز اـل

مطابع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر .  الطبعة الثانية.  اإلسالمي  الكتاب  دار  –ي  الحنف

  . ت) -(ب

تحفة األحوذي للشــيخ محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى أبوالعال   -١٥

  . روتيب. يةتاب العملكدار ال ۱۳٥۳ - ۱۲۸۳

 مي حمد بن أبي بكر قتأليف اإلمام ـشمس الدين م. مولودتحفة المودود بأحكام ال  -١٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٣ 

  ا ا ا   مع 

دار الكتب   -  یعبدالمنعم العان  قيتحق.  م  ١٣٥٠  -  ۱۲۹۱  -. هــ   ٧٥١  -  ٦٩١  ةيالجوز

  . لبنان –بيروت  –العلمية 

دين جالل لإلمـام الجاللين تفســـير – ١٧ ة المتوىف المحلى أحمـد بن محمـد اـل  ســــن

ــ ه ٨٦٤ ــ   ٩١١بن أبي بكر السيوطى المتوىف سنة    حمنواإلمام جالل الدين عبدالر  ــ .  هــ

  . الفجالة –جديد للطباعة ال الجيل دار – القاهرة –دار التراث 

ــير  –  ١٨  دار  –لطبري لإلمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر  ا  تفسـ

  . ١٤٠٥ - بيروت -ر كالف

  دار –ير القرطبي لإلمام محـمد بن أحـمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عـبد اهللا تفـســـ  -19

 .  یالبردون العليم عبد أحمد: تحقيق هـ ١٢٧٢ الثانية الطبعة – القاهرة - الشعب

كتـاب التقرير والتحبير للشــــيخ محمـد بن محمـد بن محمـد بن حســــن بن علي ابن   –20

ــ  ۸۲۵بن عمر   مانيسـل ــ ه ۸۷۹  -هـــ م مكتبة  1996 یالطبعة االول - روتيب -ر كدارالف. ـــ

 .  البحوث والدراسات

 -هـــ   3٦٨البر الشيخ أبو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبد البر النمري  التمهيد البن عبد  -٢١

هــ تحقيق مصطفي بن   1387 المغرب –هــ وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  463

 .  البكري كبيرمحمد عبد الو أحمد العلوي

مي  المكتب اإلسال. دار النشر  -. هـ151 یالمتوف. معمر بن راشد االزدي خيشلل الجامع -۲۲

حق بكتاب كمل منشــور األعظمي حبيب: تحقيق –هـــــــ  1403 – الثانية الطبعة – بيروت _

 .  المصنف للصنعانى

 –واألحـكام المتعلـقة ـبه يف الفـقه اإلســــالمي لـلدكتور / محـمد ســــالم ـمدكور  جنينال -٢3

 . دار النهضة العربية. م ١٩٦٩ -هـ  ١3٨٩ األولى الطبعة



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٤ 

بيروت  -ر كدار الف  - نيبابن عابد ريالشــه أمين محمد –عابدين للشــيخ  ابن حاشــية -۲۴

 .  هـ1386 – الثانية الطبعة –

 – اإلـسالمية المكتبة –ـسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي  للشـيخحاـشية البجيرمي  -٢۵

 .  تركيا – بكر ديار

 . بيروت – الفكر دار –حواشي الشروانى للشيخ عبدالحميد الشرواين  -26

ابن محمد بن   إبراهيمبن  ايبن زكر یعمران موـس  یآب نيالد یصـف  لإلمام الدر المختار -27

 . هـ1386 الثانية الطبعة –بيروت  –دار الفكر  -صاعد الحصفكى الحنفى 

 .  م ١٦/٢/٢٠٠١ یف ١٢٢٩٣العدد . )جريدة الرأي العام الكويتية (جريدة يومية -٢٨

ــة الطالبين وعمدة المتقين لإلمام محي الدين أ -٢٩ ــرف النووى روضـ بى زكريا يحي بن شـ

 .  هـ١٤٠٥ – الثانية الطبعة – بيروت – اإلسالمي المكتب – )هـ٦٧٦(

سـبل السـالم تأليف السـيد اإلمام محمد بن إسـماعيل الكحالين ثم الصـنعاين المعروف  -٣٠

 العملية الكتب دار –األحكام   أدلةن جمع ـشرح بلوغ المرام م،، هـــــ ١١٨٢ – ١٠٥٩ باألمير

 . لبنان – بيروت –

 –دار الفكر هـــ  ۲۷۵  هـــ  ۲۰۷ ینيآبوعبداهللا القزو ديزيالحافظ محمد . سنن ابن ماجة -31

 .  الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق –ت بيرو

ــ  1250 -. هــ  ۱۱۷۳ یمحمد بن علي بن محمد الشوكان  لإلمام، الجرار ليالس -32   دار –ه

 .  ديزا إبراهيممحمود : حقيقت -هـ  1405 األولى الطبعة – بيروت – العملية الكتب

ــي أبوعبداهللا  -٣٣ ــيخ محمد بن مفلح المقدس  – بيروت – العلمية الكتب دار –الفروع للش

 . هـ ١٤١ ٨ األولى الطبعة

دار الفكر   - ١١٢٥ – الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوى المالكي ينالفواكه الدوا -٣٤

 . ١٤١٥ – طبعة بيروت –



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٥ 

  ا ا ا   مع 

وضـع نخبة من أـساتذة كليات الطب والعلماء يف . ي للصـحة والقوةقاموس الرجل الطب -٣٥

 الطبـعة – والنشــــر الطـباـعة الهالل ومكتـبة دار –إـعداد محـمد رفـعت . مصــــر والـعالم العربي

 .  م ١٩٨٤ األولى

دار   -هـــ   ٦٦٠القواعد الصغرى للشيخ عبدالعزيز بن عبد السالم السلمي المتوىف سنة  -٣٦

 .  إياد خالد الطباع: هـ تحقيق ١٤١٦ – األولى الطبعة – دمشق –الفكر 

ــان المجددي البركتي  - ٣٧ ــيخ محمد عميم اإلحس ــر دار –قواعد الفقه الش ــدف: النش   الص

 .  م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ولى األ الطبعة - كراتشي - ببلشرز

اطي -٣٨  —. القوانين الفقيهـة البن جزي للشــــيخ محمـد بن أحمـد بن جزي الكلبي الغرـن

 هـ٧٤١-هـ٦٩٣

 أيضـا واسـتعنت. لبنان – بيروت العرب لسـان دار –لسـان العرب المحيط البن منظور  -٣٩

 . عارف بمصرالم دار بطبعة

ــ   ٨١٦فلح الحنبلي أبو إسـحاق المبدع للشـيخ إبراهيم بن محمد بن عبداهللا بن م -٤٠  -هـــ

 . هـ ١٤٠٠ – بيروت –هـ ــ المكتب اإلسالمي  ٨٨٤

 – المعرفة دار –حمد بن أبى ســـهل الســـرخي أبوبكر للشـــيخ م. المبســـوط للســـرخي -٤١

 . هـ ١٤٠٦ – بيروت

 األول ربيع – ٤١ ـعدد – الكوـيت  ـجامـعة –اإلســــالمـية  واـلدراســــات الشــــريـعة مجـلة – ٤٢

 .  ۲۰۰۰ يونيو. هـ ١٤٢١

دول -المجلـة  -43  25 - 2000ســــبتمبر  ۳۰ -۲۴) ۱۰۷۶العـدد ( - ةـي مجلـة العرب اـل

 . هـ ۱۴۲۱رجب  ۲ - یالثان یجماد

ــ  ٨٠٧مجمع الزوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي المتوىف  -٤٤   ،للتراث الريان دار –هـ

 . هـ ١٤٠٧ بيروت ،القاهرة –ودار الكتاب العربي 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٦ 

 –دار الفكر  )هــــ  ٦٧٦محيي الدين بن شرف النووي (  لإلمام المهذب شرح المجموع –٤٥

ار  -٥٥. يق محمود مطرحيتحق. م ١٩٩٦ -هــــــــ  ١٤١٧ – األولى الطبعـة – بيروت مخـت

ادر عـبد بن بكر أبي بن محـمد الشــــيخ –الصــــحـاح  اـعة والنشــــرا دار ،الرازى الـق  لفكر الطـب

 . م ۱۹۸۱ -ـه ١٤٠١ عيالتوزو

  مؤسـسـة – ١٣٤٦ المتويف الدمشـقي بدران بن القادر عبد للشـيخ. بدران البن المدخل –٤٦

الدكتور عبداهللا بن عبد المحســن  : يقتحق. هــــــ  ١٤٠١ – الثانية الطبعة – بيروت – الرســالة

 .  التركي

 - هـــــــ  ٣٢١ –ى عبداهللا الحاكم النيســـابوري أب  لإلمام الصـــحيحين على المســـتدرك – ٤٧

مصطفي  : م تحقيق ١٩٩٠ –هــ  ١٤١١ األولى الطبعة – بيروت –دار الكتب العلمية   هــ ٤٠٥

 . عبد القادر عطا

م والشـيخ أحمد بن عبدالحليم آل تيمية المسـودة للشـيخ عبدالسـالم والشـيخ عبدالحلي -٤٨

 .  محيي الدين عبد الحميد محمد: تحقيق. القاهرة – المدين النشر دار –

أحمد ابن محمد بن  .  المنير يف غريب الشـــرح الكبير للرافعي تأليف العالمة المصـــباح -٤٩

.  م١٩٣٩ –ببوالق . ةاألميرـي  المطبعـة –) الطبعـة الثـانيـة هــــــــ ٧٧٠(علي المقري الفيومي 

 . لبنان – بيروت –واستعنت أيضا بطبعة المكتبة العلمية 

 مكتبة الكتب  عالم –ر للـشيخ يوـسف بن موـسى الحنفي أبو المحاـسن المختـص   معتـصر –٥٠

 .  القاهرة – بيروت – المتنبي

ة اللـغة مجمع –المعجم الوجيز  -٥١ ة  طبـعة العربـي  جمهورـية مصــــر العربـية. م ١٩٨٩ ســـــن

 .  بقلم الدكتور إبراهيم مدكور. دار التحرير للطبع والنشر. الشرقية مطابع شركة اإلعالنات

هــــــ ويليه الشــرح الكبير تأليف الشــيخ اإلمام ابن  ٦٣٠ ةالمغني البن قدامة المتوىف ســن -٥٢

 واســتعنت –  لبنان – بيروت – العلمية الكتب دار –هــــــ   ٦٨٢قدامة المقدســي المتوىف ســنة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٧ 

  ا ا ا   مع 

 . هـ ١٤٠٥ األولى طبعةال – بيروت – الفكر دار – بطبعة

الفكر   ارد –مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشـيخ محمد الشـربيني الخطيب  -٥٣

 .  بيروت –

ــلم -٥٤ ــكل من تلخيص كتاب مسـ تأليف اإلمام الحافظ أبي العباس أحمد . المفهم لما أشـ

الدين ديب حققه وقدم له وعلق عليه محيي . هــــ ١٦١هــــ  ٥٧٨. بن عمربن إبراهيم القرطبي

 الطبعة. بيروت ،دمشـــق – الطيب الكلم دار. بيروت –دمشـــق . دار ابن كثير.  مســـتو وآخرون

 .  م١٩٩٦هـ  ١٤١٧ األولى

 - لـي الج دار –الزين يعقوب الزبير  -موقف الشــــريـعة اإلســــالمـية من تنظيم النســــل  - ٥٥

 .  م ۱۹۹۱ -هـ  ١٤١١ األوليالطبعة . روتيب

على مشــكل المحرر للشــيخ إبراهيم بن محمد ابن عبداهللا بن  الفوائد الســنية و النكت -٥٦

ــ   ٨١٦مفلح الحنبلي أبو إسحاق  ــ   ٨٨٤ -هـ  الثانية  الطبعة – الرياض –مكتبة المعارف  -هـ

 .  هـ١٤٠٤–

حاشية أحمد بن عبد الرزاق للشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف  -٥٧

ــيدي ال ــنة بالمغربي الرش ــطفى البابي الحلبي   ١٠٩٦متوىف س ــركة مكتبة ومطبعة مص ــ ش هــــ

 . م ١٩٦٧هـ س  ١٣٨٦ة األخيرة الطبع –وأوالده بمصر 

دار  . هــــــ 1255عام ه  یمحمد بن علي بن محمد الشــوكاين المتوف  لإلماماالوطار  لين -58

 . م ۱۹۷۳ة سن - روتيب - ليالنشر دار الج

الســبت  ١٦٩٧ العدد )كويتال –الهدف (جريدة تصــدر عن شــركة الهدف الصــحافية  -٥٩

 .  م١٧/١٢/٢٠٠١

ــليمان جاد -٦٠ ــينى سـ ــرعية للدكتور الحسـ ــكان والتنمية رؤية شـ الطبعة . وثيقة مؤتمر السـ

 . قطر بدولة – اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة) م١٩٩٦ –هـ  ١٤١٧(األولى 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٠٢٨ 

 –السالم دار  - هـ 450حامد و  آب یمحمد بن محمد بن محمد الغزال لإلمام طيالوس  - 61

 إبراهيم ومحمد محمد تامر  محمود أحمد: تحقيق. هـ 1417 –األولى  طبعةال – القاهرة

 
 . 

 


