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كا فیه، ونشكره جزیل الشكر على عظیم أحمد اهللا تعالى حمدا كثیرا طیبا مبار
  . فضله وكریم منته وصلى اهللا تعالى على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین

شهدت الساحة الطیبة باطالعها على بعض أسرار تكوین الجنیین، وبالتالي 
امكانیة تحدید جنسه ذكرا أو أنثى بإذن اهللا تعالى، وأهمیة هذه النازلة أو المستجدة بأن 

ق بالكیان اإلنساني الذي یعتبر خلیفة اهللا على هذه األرض من عبادته وعمارة تتعل
بل اإلنسانیة بأسرها یالمس . األرض ثم هو موضوع متشعب له عالقة بالفرد والمجتمع

جانب العقیدة عندنا نحن المسلمین من جهة وجانب الفقه من جهة أخرى وجانب اآلداب 
لینا أن نعرف موقف الشرع الحنیف من هذه النازلة واألخالق من جهة ثالثة، لذا یجب ع

وهل یجوز اختیار جنس الجنین أو ال یجوز التحكم في جنس الجنین، ألنه یمكن أن 
تترتب علیه جملة من مفاسدة اجتماعیة أو محاذیر شرعیة كاإلخالل بالتوازن بین الذكور 

 على الفقهاء واإلناث وأیضا من اختالط األنساب، وكشف العورات والواجب هنا
المعاصرین والباحثین أن یبینوا األحكام الشرعیة ویضعوا قیودا وضوابط لتنظیمه والحاجة 
الى البحث العلمي في الفقه اإلسالمي لدراسة بعض الشؤون والمستجدات الفقهیة 

وآخر .  المعاصرة وبیان ما یتعارض مع شرع اهللا والى الحد من أضرارها ومخاطرها
  . هللا رب العالمیندواعنا أن الحمد

Abstract 

Praise to Allah and peace be upon the Messengers. Medical arena witnessed an 

important achievement by discovering some secrets about the embryo formation. 

Thus   the possibility of determining  the sex of the embryo  weather it is male or 
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female, if Allah willing, is important because it is related to man  who is the successor 

of Allah on earth. It is a  complex subject which is related to man, society and the 

humanity in general. As Muslims it touches  all aspects of faith on one hand and the 

Figh in the other hand. It also touches the moral and ethical aspects. So we have to 

know the Islamic rules regarding this scientific discovery. We have to know if it is 

permitted in Islam to determine the sex of the embryo or not because it may makes 

some social and disadvantages like the upsetting of the balance between the male and 

female numbers , mixing of lineage and revealing Awrah. The researchers and the 

scholars in Islamic jurisprudence have to study and tackles   topics of the 

contemporary jurisprudence  . 

Praise be to Allah and peace be upon the Prophet Muhammad, his family and 

companions. 
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 ألمین، محمد األمین،الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على رسوله ا
ّنته إلى ّالبشیر، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن اهتدى بهداه ودعا بدعوته وتمسك بس

  :یوم الدین؛ وبعد

ً فتح على الناس في هذا العصر كثیرا من أبواب العلم والمعرفة، حتى ّفإن اهللا 
استطاعوا، منذ قرن من الزمان، أن یكتشفوا من أسرار الكون وقوانینه ما یربو على 

  .ال تزال االكتشافات العلمیة ترىأضعاف ما اكتشفته البشریة على طول التاریخ، و

 اإلطالع على بعض :ومن المسائل العلمیة المهمة التي شهدتها الساحة الطبیة
 بإذن اهللا تعالى، –ًأسرار تكوین الجنین، وبالتالي إمكانیة تحدید جنسه، ذكرا أو أنثى 

ر الحضارة وتكمن أهمیة هذه القضیة في أنها تتعلق بالكیان اإلنساني الذي جعله اهللا مدا
وعمارة األرض، ثم هو موضوع متشعب له عالقة بالفرد والمجتمع، بل اإلنسانیة بأسرها، 
ٍیالمس جانب العقیدة عندنا نحن المسلمین من جهة، وجانب الفقه من جهة أخرى، 

ّوجانب اآلداب واألخالق من جهة ثالثة، واذا كان األمر كذلك فالذي یتطلع إلیه المسلم  ٕ ٍ

الشرع الحنیف من هذه النازلة، وهل یجوز اختیار جنس الجنین، أو ال أن یعرف موقع 
ّیجوز التحكم في جنس الجنین، ألنه یمكن أن تترتب علیه جملة من مفاسد اجتماعیة،  ّ
ومحاذیر شرعیة كاإلخالل بالتوازن بین الذكور واإلناث، ولما تنطوي علیه هذه العملیة 
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ّت، واذا جاز ذلك، فهل یجوز مطلقا أو أنه من خطورة اختالط األنساب، وكشف العورا ً ٕ
ًیجب أن یكون مقیدا بقیود وضوابط ّ.  

ً هذه التساؤالت وما شابهها كان لزاما على فقهاء العصر والباحثین ولإلجابة عن
ًأن ینظروا في الموضوع، ویبینوا أحكامه الشرعیة، ویضعوا قیودا وضوابط لتنظیمه ّ.  

  :صورة المسألة

د جنس الجنین معرفة جنسه عن طریق تصویره باألشعة أو لست أقصد في تحدی
غیرها أو إجراء عملیة اإلجهاض إذا كان الجنین ال ترغب به األنثى الحامل، لكني 
أعني به ما یجري في المختبرات أثناء عملیة التلقیح الصناعي إذ یستطیع العالم أن 

الجنس المرغوب فیه لدى یفصل بین الحیوانات المذكرة عن المؤنثة، وتلقیح البیضة ب
  .الزوجین
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  :وفیه مطلبان

  .تعریف الجنــین والمقصود بتحدیــد جنــس الجنــین: المطلب األول
  .الطرق والتدابیر المسـاعدة على اختیار جنس الجنـین: المطلب الثاني

  

 

 

َّأجنة، مثل: وصف له مادام في بطن أمه، والجمع :ًالجنین لغة. ١ َّدلیل وأدلة، قیل: ِ ِ :
  .)١(سمي بذلك الستتاره

  :الجنین اصطالحا. ٢

  .)٢()هو ما دام في بطن أمه: (الجنین :في االصطالح الفقهي. أ  

                                                 
علــي المقــرئ ّالمــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر، الــشیخ العالمــة أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن  )١(

م، دار الرسـالة العالمیـة، الجمهوریـة ٢٠١٠-هــ١٤٣١، ١، اعتنى به عـادل مرشـد، ط)هـ٧٧٠ت (الفیومي 
 .١٠٠ص: العربیة السوریة

، ٢یم اإلحسان المجـددي البركتـي، حـرف الجـیم، طالتعریفات الفقهیة، تألیف المفتي السید محمد عم:  ینظر)٢(
 .٧٣، ٢٠٠٩دار الكتب العلمیة، لبنان،، 
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وقد اختلفت ، في تعریفهم الجنین ال یخرجون عن المعنى اللغوي) رحمهم اهللا(والفقهاء 
  . ألفاظهم في تعریف الجنین وذلك الختالفهم في األحكام المترتبة علیه

بان من خلقه شيء فإن لم یستبن من خلقه شيء هو ما است: الحنفیة ّفقد عرفه
  .)١(فلیس بجنین

  .)٢(هو الولد مادام في البطن: عند المالكیة

  .)٣(هو النطفة إذا وقعت في رحم المرأة واختلطت بمائها: عند الشافعیة

ّهو ما كان فیه صورة آدمي وقبل ذلك ال یعلم یقینا أنه جنین: عند الحنابلة ً)٤(.  

البویضة المخصبة بالحیوان المنوي، «هو :  فالجنینأما في اصطالح األطباء
  .)٥(»حتى نهایة األسبوع الثامن من الحملواآلخذة في االنقسام والنمو 

یطلق بعض األطباء لفظ الجنین على الولد في بطن أمه عندما یظهر : ًوورد أیضا
 المعروفة لإلنسان ویكون ذلك فیما بین الشهر ّعلیه الطابع اإلنساني بتكون األجهزة

الثالث من الحمل إلى حین الوالدة، بینما یرى البعض اآلخر على الولد في بطن أمه 

                                                 
 .٦/٢٦المبسوط، لمحمد بن أبي سهل السرخسي أبي بكر، طبعة دار المعرفة، بیروت،  )١(

ّ، حققـه وخـرج )هــ٤٦٣-٣٦٨(الكافي في فقه أهل المدینـة المـالكي ومعـادن الجـوهر، لإلمـام ابـن عبـد البـر  )٢(
 – بیـروت –الـشیخ عرفـان بـن سـلیم العـشا حـسونة الدمـشقي، المكتبـة العـصریة، صـیدا : ّحدیثه وعلق علیـه

 .٢/٢٨٩: هـ١٤٣٢-م٢٠١١لبنان، 

 .٢/٧٥: م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١إحیاء علوم الدین، للغزالي، مكتبة اإلیمان المنصورة، ط )٣(

 .٥/٤١٣: هـ١٤٠٢ بیروت، –كشاف القناع، للبهوتي، دار الفكر  )٤(

-هـــ١٤١٧، ١ بیــروت، ط–أطفــال األنابیــب بــین العلــم والــشریعة، زیــاد أحمــد ســالمة، الــدار العربیــة للعلــوم  )٥(
 .٢١٢ص: م١٩٩٦
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Ďعند اكتمال بنیته وكان بإمكانه أن یعیش إذا نزل حیا من بطن أمه بین بدایة الشهر 
  .)١(السابع إلى وقت الوالدة

وهناك البعض من علماء األجنة یطلقون لفظ الجنین على الفترة الواقعة بین 
انغراز البویضة الملقحة في جدار الرحم، ونهایة األسبوع الثامن ثم یطلقون علیه بعد 

  .)٢(ّ حمیل إلى أن یولدذلك اسم

قه في بطن أمه، وتستغرق هذه الفترة ُّالولد أثناء فترة تخل: ، أي(Fetus)والجنین 
تنتهي بوالدة الجنین وخروجه من الرحم، ویبلغ وزنه عند الوالدة )  أشهر قمریة٩(Ďوسطیا 

ًوسطیا، والجنین الذكر یكون غالبا أوزن قلیال )  سم٥٠(Ďوسطیا، وطوله )  غراما٣٢٥٠( ً Ď
  .)٣(من األنثى

  .الطرق القدیمة والطرق الحدیثة: وتقسم هذه الطرق إلى اآلتي

  :الطرق القدیمة: ًأوال

د الجنین المولود ما یزال هو شغل الوالدین الشاغل وأمل كثیر من إن أمر تحدی
الناس عبر العصور، العتبارات خاصة تحكمها الطبیعة والفطرة البشریة، واالعتقادات 

                                                 
الـدكتور محمــد هیـثم الخیــاط، دار النفــائس، : ور أحمـد محمــد كنعـان، تقــدیمالموسـوعة الطبیــة الفقهیـة، الــدكت )١(

 .٢٦٨ص:  بیروت–م ٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣ط

، لــسنة ٢ بیــروت، ط–تطــور الجنــین وصــحة الحامــل، الــدكتور محــي الــدین طــالو، دار ابــن كثیــر :  ینظــر )٢(
، حقیقــة الجنــین وحكــم االنتفــاع بــه فــي زراعــة األعــضاء، محمــد نعــیم یاســین، ١٢ص: م١٩٨٧-هـــ١٤٠٧

 .٦٦ص): ت. ط. ب(

الـدكتور محمــد هیـثم الخیــاط، دار النفــائس، : مــد كنعـان، تقــدیمالموسـوعة الطبیــة الفقهیـة، الــدكتور أحمـد مح )٣(
 .٢٦٨ص:  بیروت–م ٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣ط
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المتوارثة المتركزة على االحتیاجات اإلنسانیة، وظل السعي لتحدید  الجنین في مختلف 
ة زعموا أنها تؤدي إلى المساعدة في الحضارات، لذلك قاموا بطرق ونظریات مختلف

اختیار جنس الجنین، ومن أشهر هذه النظریات تلك التي وضعها فالسفة الیونان، من 
أمثال بارامندیس الذي عاش في القرن الخامس عشر قبل المیالد، وانكساغوراس 

 ٣٢٢(، وأرسطو )م. ق٣٧٧(ًالذي كان أستاذا لسقراط، والطبیب أبقراط ) م.ق٤٢٨(
، وغیرهم من قدماء الفالسفة واألطباء الیونانیین ممن كان )م. ق٢٠١( وجالینوس ،)م.ق

ألفكارهم أثر كبیر على الشعوب التي أخذت منهم العلوم الطبیة ومن أشهر النظریات 
والطرق القدیمة لتحدید جنس الجنین أیضا طریقة الصینیین، والتي تستند إلى عاملین، 

ًیتم به التلقیح، وقد وضعوا لذلك جدوال اشتهر باسم عمر الزوجة والشهر الذي : هما
ّ وجمیع هذه الطرق والنظریات لم یكن لها مستند علمي، وانما كانت )١(الجدول الصیني ٕ

ّظنون وتخرصات، وقـد بددهـا العلم الحدیث  ّ
)٢(.  

  :الطرق الحدیثة: ًثانیا

ّوطرحت طرق ونظریات أخرى مبنیة على حقائق علمیة وتجارب علمیة، بعد أن  ُِ
ّتمكن العلماء في عصر النهضة العلمیة المعاصرة من مشاهدة البیضة والحیوانات 

 (x)ّأن البییضة تحتوي على صبغي مؤنث : ًة، واكتشفوا طرفا من أسرارها، ومنهاالمنوی
ّفقط، وأن كل واحد من مالیین الحیوانات المنویة الموجودة في القذفة الواحدة یحتوي إما  ّ ّ

                                                 
ـــن هائـــل بـــن غـــیالن المـــدحجي، ط: ینظـــر )١( ـــدكتور محمـــد ب ـــوازل فـــي اإلنجـــاب، ال -هــــ١٤٣٢، ١أحكـــام الن

 ؛ النــــوازل ٣/٩٧٥:  الریــــاض–م، دار كنــــوز أشــــبیلیا للنــــشر والتوزیــــع، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة ٢٠١١
ـــد اهللا المیمـــان، طن. د. الطبیـــة، أ هــــ، دار ابـــن الجـــوزي للنـــشر والتوزیـــع، المملكـــة ١٤٣٠، ١اصـــر بـــن عب

 .١٢٩ص: ّ الدمام–العربیة السعودیة 

دار الزمــان، المدینــة (لــد أم بنــت؟ الــدكتور خالــد بكــر كمــال، هــل تــستطیع اختیــار جــنس مولــودك، و: ینظــر )٢(
 .١١ص): هـ١٤٢٠، ٣المنورة، ط
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ّعلى صبغي مؤنث، واما على صبغي مذكر  ٕ(y) وأن البیضة تلقح بدخول أحد هذه ،ّ
ّیها حیوان منوي ذكر كان الجنین ذكرا، وان تمكن حیوان الحیوانات إلیها، فإن دخل إل ٕ ً

  .)١(منوي مؤنث من الدخول إلیها كان الجنین أنثى بإذن اهللا تعالى

وفي ضوء الطرق العلمیة الحدیثة توصل العلماء  إلى تحدید الجنین بالطرق 
  :اآلتیة

تحدید جنس الجنین في مرحلة ما قبل التلقیح بفصل النطف المذكرة عن النطف  .١
 .)٢(رغوب فیهالمؤنثة ثم تلقیح بیضة الزوجة بالنطف من الجنس الم

 واختیار اللقیحة من الجنس (Zygote)تحدید جنس الجنین في مرحلة اللقیحة  .٢
 .)٣(المرغوب فیه

ّلقد توصل العلماء في هذا العصر إلى معرفة خصائص كل من الحیوانات  ّ
 : مؤنثة، ومالحظة الفوارق بینهما ومن أبرز هذه الفوارقالمنویة المذكرة وال

ًأن الحیوان المنوي المذكر أصغر حجما وأخف وزنا من الحیوان األنثوي .١ ً ّ.  

ّأن الحیوان المنوي المذكر أكثر سرعة وقوة وحیویة من الحیوان األنثوي، فالمذكر  .٢
ّ ساعات تقریبا، وأما المؤنث فی٦یصل إلى البییضة خالل  صل إلیها بعد أكثر من ً

 . ساعة أو أكثر١٢

                                                 
: هـــ١٤٠٩، ٨ جــدة، ط–محمــد علــي البــار، الــدار الــسعودیة . خلــق اإلنــسان بــین الطــب والقــرآن، د: ینظــر )١(

. د. هــ١٤١٧، ١ دمـشق، ط–یالنـي، دار القلـم عبد الرزاق الگ.  ؛ الحقائق الطبیة في اإلسالم، د١٣٥ص
 .٣٨ص: أحمد كنعان

 .٢٧٥ص: الموسوعة الطبیة الفقهیة، المصدر السابق )٢(

 .المصدر نفسه: ینظر )٣(



   
 

 

 
٢٤٤

 

 

ًأن الحیوان المنوي المذكر أقصر عمرا وأقل تحمال من الحیوان األنثوي .٣ ّ ً ّ)١(. 

اعدي، بینما یمیل المؤنث إلى ّأن الحیوان المنوي المذكر یمیل إلى الوسط الق .٤
 .)٢(الوسط الحامضي

 .)٣(ّأن المذكر له بریق ولمعان في رأسه بینما المؤنث یفقد اللمعان والومیض .٥

ل ّأن الحیوان المنوي المذكر یحمل شحنة موجبة، بینما الحیوان المنوي المؤنث یحم .٦
 .)٤(شحنة سالبة

                                                 
 . وما بعدها٥٣ص): ت.ط.د(الوراثة البشریة الحاضر والمستقبل، الدكتورة سامیة التمتامي، : ینظر )١(

 . وما بعدها١٤ص): ت.ط.د(التحدید المسبق للجنین، الدكتور أنطوان سعد، : ینظر )٢(

الـدكتور مـصلح بـن : فقهـي، تـألیف؛ مستجدات طبیة معاصـرة مـن منظـور ١٣٠ص: النوازل الطبیة: ینظر )٣(
م، مكتبــة الرشــد، المملكــة العربیــة ٢٠٠٥-هـــ١٤٢٦، ١عبــد الحــي النجــار، والــدكتور أیــاد أحمــد إبــراهیم، ط

 ؛ الهندســة الوراثیــة بــین معطیــات العلــم وضــوابط الــشرع، الــدكتور أیــاد أحمــد ٩٥ص:  الریــاض–الــسعودیة 
ً ؛ أعطنـي طفــال ١٢١-١٢٠ص: م٢٠٠٣-هــ١٤٢٣، ١ عمـان، ط–إبـراهیم، دار الفـتح للدراسـات والنــشر 

-٣١٧ص: م١٩٩٧، ١ جـــدة، ط–ســـمیر عبـــاس، شـــركة المدینـــة المنـــورة للطباعـــة والنـــشر . بـــأي ثمـــن، د
 .٣/٩٧٨:  ؛ أحكام النوازل في اإلنجاب، المصدر السابق٣١٨

 ومـــا بعـــدها ؛ ٥٣ص): ت.ط.د(الوراثـــة البـــشریة الحاضـــر والمـــستقبل، الـــدكتورة ســـامیة التمتـــامي، : ینظـــر )٤(
ـــــدكتور أنطـــــوان ســـــعد،  ـــــین، ال ـــــة١٤ص): ت.ط.د(والتحدیـــــد المـــــسبق للجن ـــــوازل الطبی :  ومـــــا بعـــــدها ؛ الن

ــدكتور مــصلح بــن: ؛ مــستجدات طبیــة معاصــرة مــن منظــور فقهــي، تــألیف١٣٠ص  عبــد الحــي النجــار، ال
:  الریـاض–م، مكتبة الرشـد، المملكـة العربیـة الـسعودیة ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١والدكتور أیاد أحمد إبراهیم، ط

 ؛ الهندســـة الوراثیـــة بـــین معطیـــات العلـــم وضـــوابط الـــشرع، الـــدكتور أیـــاد أحمـــد إبـــراهیم، دار الفـــتح ٩٥ص
. ًأعطنــــي طفــــال بــــأي ثمــــن، د ؛ ١٢١-١٢٠ص: م٢٠٠٣-هـــــ١٤٢٣، ١ عمــــان، ط–للدراســــات والنــــشر 

 ؛ أحكـــام ٣١٨-٣١٧ص: م١٩٩٧، ١ جـــدة، ط–ســـمیر عبـــاس، شـــركة المدینـــة المنـــورة للطباعـــة والنـــشر 
 .٣/٩٧٨: النوازل في اإلنجاب، المصدر السابق



   
 

 

 
٢٤٥

 

هذا ویتم فصل الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة باالعتماد على خصائص 
 تقبلها ألصباغ معینة أو أشعة فوق بنفسجیة، ّكل منهما من حیث حركتها أو وزنها أو

ّأو شحنات كهرومغناطیسیة، حیث إن الحیوان المنوي الذي یحمل الكروموسوم المذكر 
(y) سالب الشحنة فیتجه نحو القطب السالب، والحیوان المنوي الذي یحمل الكروموسوم 

  . موجب الشحنة فیتجه نحو القطب الموجب(x)المؤنث 

لعملیة من االطمئنان على الحیوان المنوي وعدم تعرضه ألي بد في هذه ا وال
أضرار أو تشوهات من األشعة فوق البنفسجیة، أو الشحنات الكهرومغناطیسیة، أو 
غیرها وبعد أن تتم عملیة الفصل للحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة تؤخذ الحیوانات 

یتم بطرق أشهرها، حیث إن هناك المرغوبة جنسها لیتم تلقیحها مع بیضة المرأة وهذا 
  : نوعان لعملیة التلقیح الصناعي وهي

  :عملیة التلقیح الصناعي الخارجي. ١

حیث تتم عملیة اإلخصاب خارج الجسم بسحب البییضات من الزوجة، ووضعها 
مع الحیوانات المنویة المرغوبة في حاضنة تتوفر فیها كافة الشروط المتوفرة في قناة 

ّث التلقیح وتمت عملیة انقسام البییضة المخصبة، تؤخذ وتحقن داخل ٕفالوب، واذا حد
رحم الزوجة كي تنمو النمو الطبیعي في رحمها، وهذه العملیة تتم باستخدام أنبوب رفیع 
لنقل الجنین من وعاء التلقیح الخارجي إلى الرحم، ثم تعطى الزوجة بعض األدویة التي 

  .تساعد على تثبیت الجنین داخل الرحم

هذا وقد تحقن البییضة بحیوان منوي واحد فقط عن طریق استعمال مجهر 
إلیكتروني، وقد توضع الحیوانات المنویة المذكرة والمؤنثة دون فصل بینهما مع 
Ďالبییضات، واذا ما تم التلقیح، فحصت البییضات الملقحة مخبریا، حیث تؤخذ خالیا من  ٕ



   
 

 

 
٢٤٦

 

 على جنس الجنین، ثم یتم إدخال الجنین لیتم فحصها بطرق خاصة، ویتم التعرف
  .)١(ٕالجنین المرغوب جنسه إلى الرحم، واتالف الباقي

  :عملیة التلقیح الصناعي الداخلي. ٢

تتم هذه الطریقة بتحدید وقت اإلباضة عند الزوجة، حیث یؤخذ السائل المنوي من 
ًالزوج، وتؤخذ الحیوانات المنویة المطلوبة، خاصة النشطة منها، ثم تحقن داخل الرحم 
مباشرة بواسطة أنبوب شعري دقیق خاص لهذا األمر، فإذا ما تم الحمل فإن نسبة 

  .)٢(%٨٥-٨٠ هي – بإذن اهللا –النجاح 

 

                                                 
تعیین جنس الجنین والممارسات الطبیة واألخالقیة واالجتماعیة، أحمـد عمـرو الجـابري، دار البـشیر : ینظر )١(

 .٤١-٢٧ص: م١٩٩٨-هـ١٤١٩للنشر التوزیع، عمان، ط 

: تعیین جنس الجنـین والممارسـات الطبیـة واألخالقیـة واالجتماعیـة، جمعیـة العلـوم الطبیـة اإلسـالمیة: ینظر )٢(
ـــة ١١١-١٠٧ص : م٢٠٠٠-هــــ١٤٢١، ١ عمـــان، ط–، قـــضایا طبیـــة معاصـــرة، مطـــابع الدســـتور التجاری
یم، دار الفكــر  ؛ االستنـساخ واإلنجــاب بــین تجریــب العلمــاء وتـشریع الــسماء، كــارم الــسید غنــ٢٨٥-٢/٢٧٨

 .٢٨٨ص: م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨، ١ مصر، ط-العربي 
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  :وفیه مطلبان

حكم فصل الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة وحقن : المطلــب األول
  الحیوانات المرغوبــة جنسـها في بویضة الزوجـة

حكم اتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة بعد عملیة   : يالمطلب الثان
  اختیار الجنس المرغوب 

  :اختلف العلماء المعاصرون على قولین رئیسیین

ل الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة واختیار جنس جوزوا فص: القول األول
ٕالجنین المرغوب للحاجة، والى هذا الرأي ذهب أكثر الفقهاء والباحثین ومنهم ماجد أبو 

  .)١(رخیة وغیره

                                                 
هـــو قـــول الـــدكتور ماجـــد أو رخیـــة، األســـتاذ الـــدكتور محمـــد شـــبیر، الـــدكتور محمـــد األشـــقر والـــدكتور علـــي  )١(

ر یوســف القرضــاوي، والــدكتور محمــد عبــد العزیــز عمــرو، والــدكتور عبــد الناصــر أو الـصوا، والــشیخ الــدكتو
البصل، والدكتور عبد الستار أبو غدة، الدكتور عباس أحمد الباز، والدكتور محمد رأفـت عثمـان، وغیـرهم، 
ـــة  ـــوم الطبیـــة اإلســـالمیة، قـــضایا طبی ـــة العل ـــین موســـع ومـــضیق، جمعی مـــع اخـــتالف فـــي مفهـــوم الحاجـــة ب

؛ فتــــاوى معاصــــرة للمــــرأة واألســــرة المــــسلمة، للقرضــــاوي، دار الــــضیاء للنــــشر والتوزیــــع، ٢/٢٩٥: معاصــــرة
اإلنجـاب فـي (؛ المنظمة اإلسـالمیة للعلـوم الطبیـة، نـدوة ١٦٢-١٦١ص: م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١األردن، ط

:  ومـــا بعـــدها ؛ النـــوازل الطبیـــة، المـــصدر الـــسابق٩٧ص: م١٩٨٣-هــــ١٤٠٣ الكویـــت، –)ضـــوء اإلســـالم
 .١٥٢ص



   
 

 

 
٢٤٨

 

ذهب بعض أهل العلم إلى حرمة فصل الحیوانات المنویة المذكرة : القول الثاني
ّعن المؤنثة واختیار الجنس المرغوب إال للضرورة التي تبیح المحظور كأن تكون اللقیحة  ّ

  .)١(مشوهة أو بها مرض خطیر

ــیح  ـــ ــ ــــة التلق ـــ ــــار حال ـــ ـــى االختی ـــ ـــصور علـ ـــ ــــذا مقـ ــــرون أن هـــ ـــ ـــم ی ـــ ــضیقون فهـ ـــ ــــا المــ ّأمـــ ّ ّ
ـــستطیع  ــ ــثال أو الـــــذي ال ی ــ ــــالعقیم مـ ــــه كـ ـــاج لـ ــ ـــضطر أو المحت ـــل المــ ــــصناعي للرجــ ًالـ
ــي  ــر إال فــــ ـــي ال تظهــــ ــــراض التـــ ــــاب األمــ ــــة أو الجتنــ ـــوال العادیــ ــي األحـــ ـــب فــــ ّأن ینجـــ

ــمور ــ ــــرض ضــ ـــوراثي، ومــ ـــزف الــــــدم الـــ ــرض نـــ ــــل مــــ ــــذكور مثــ ــــا الــ ــــضالت وغیرهــ  العــ
ــــإن  ــوال فـــ ــ ــــذه األحـــ ـــل هــ ــي مثــــ ـــ ــــى، ففــ ــار األنثــ ـــ ـــستدعي اختیــ ــــا یــــ ـــراض ممــ ــــن األمــــ ّمــ ّ
ـــده أوالد،  ـــى اإلنجـــــاب وعنــ ـــادرا علــ ــــل قــ ـــون الرجـ ـــا أن یكــ ـــائزا، أمــ ـــون جــ ًاالختیـــــار یكــ ّ ً
ـــراء  ـــرأة، إلجـــ ـــــورة المـــ ــــشف لعـ ـــــن كــ ــك مـ ـــ ــي ذلـ ـــ ــا فـ ـــ ــار لمـ ـــ ـــه االختیـ ــوز لـــ ـــ ــــه ال یجـ ّفإنــ

ـــرورة وال ــــر ضــ ـــن غیـ ـــصناعي، مــ ــیح الــ ـــة التلقـــ ــیس عملیــ ــنس لـــ ــار الجـــ  حاجـــــة، واختیـــ
ـــصناعي  ــیح الـ ــــة التلقــ ــار تبعــــا لحال ـــورة، وانمــــا جــــاز االختیــ ــشف العـ ــا لكــ ًســــببا موجبــ ّ ٕ ً ً

ًالضروري أو الحاجة لعدم وجود ما یمنع ذلك شرعا
)٢(. 

                                                 
دكتور راجـح الكــردي، هـو قـول الــدكتور همـام سـعید، الــدكتور محمـود الـسرطاوي، الــدكتور فـضل عبـاس، الــ )١(

الـــدكتور محمـــد أبـــو فـــارس والـــشیخ عبـــد الـــرحمن عبـــد الخـــالق، والـــدكتور محمـــد النتـــشة، القاضـــي الـــشرعي 
 ومــا بعــدها، المنظمــة ٢/٢٩٥: بــاألردن، وغیــرهم، جمعیــة العلــوم الطبیــة اإلســالمیة، قــضایا طبیــة معاصــرة

 .١٥٣ص: فقهیة وما بعدها، النوازل ال٩٧ص: اإلسالمیة الطبیة، ندوة اإلنجاب

، ٢٦٦ص: التربیة الدینیـة والـضوابط األخالقیـة للممارسـات البیولوجیـة والحیویـة، علـي أحمـد مـدكور: ینظر )٢(
 –یة عــن أخالقیــات الممارســات البیولوجیــة، اللجنــة الوطنیــة المــصریة للتربیــة والعلــوم والثقافــة النــدوة المــصر

 .م١٩٩٧القاهرة، 



   
 

 

 
٢٤٩

 

 

  : أدلة القول األول

استدل القائلون بجواز فصل الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة واختیار جنس 
  : الجنین المرغوب فیه بما یأتي

ّم في جنس الجنین إذا ما تم بوسائل صحیحة فهو جائز شرعا؛ ألن الدعاء ّإن التحك .١ ً
ّبطلب جنس معین جائز؛ ومن المقرر أن ما جاز طلبه جاز فعله، وأن من شروط  ّ ّ

ًالدعاء أال یسأل محرما Ďِفهب لي من لدنك ولیا : ، قال تعالى)١(ّ َ َ ُ َّ ِ ِ ْ َ َ   ُیرثني ویرث ِ َِ ََ ُِ
Ďمن آل یعقوب واجعله رب رضیا ِ َِ َِّ ُ َ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ )٢(.  

ّإن الشریعة اإلسالمیة ترحب بكل جدید م .٢ ادام یحقق سعادة اإلنسانیة وال یحقق لها ّ
الشقاء، واختیار جنس الجنین یحقق السعادة لبعض األسر في تحقیق أمنیتها في 

 جعل اإلنسان خلیفته في األرض لیسبر إنجاب ذكر أو أنثى حسب رغبتها واهللا 
ر اهللا لإلنسان هذا العلم، فلماذا نحرم ّغورها ویكتشف قوانین الكون ونوامیسه، ویس

   ؟)٣(الناس من ثمـار العلم

ّهذا وان المجیزین لعملیة الفصل بین الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة ثم  ٕ
القیام باختیار الجنس المرغوب بین موسع ومضیق، فالموسعون یرون جواز ذلك حتى 
ّولو كان اإلنسان قادرا على اإلنجاب وعنده أوالد، وأراد جنسا معینا، كأن یكون عنده  ً ً ً

                                                 
 .٩٩٥-٣/٩٩٤ :أحكام النوازل في اإلنجاب: ینظر )١(

 .٦-٥: سورة مریم، اآلیتان )٢(

، ٦٣ص: محــاوالت طبیــة للــتحكم فــي جــنس الجنــین، بــسیوني الحلــواني، مجلــة االقتــصاد اإلســالمي: ینظــر )٣(
م؛ مــستجدات ١٩٩٣-هـــ١٤١٤، ١٣ الــسنة ١٥٠ اإلمــارات العربیــة المتحــدة، العــدد –بنــك دبــي اإلســالمي 
 .٩٩ص: ظور فقهيطبیة معاصرة من من
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ّور مثال ویرید بنتا، أو عنده بنات ویرید ذكرا مع إن األولى ترك األمور تسیر ستة ذك ً ً ً
 .)١(ّوفق إرادة اهللا دون تدخل من البشر

ٕوأن تكون رخصة للضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، وان كان األسلم  ّ ُ
ُوربك یخلق ما یشاء ویختار : ؛ لقوله تعالى)٢(واألولى تركها لمشیئة اهللا ََ ْ َْ َ ََ ََ َ ُ ُ َ ُّ  )٣(.  

/ ٩٨/ع) ٩٤(وبه صدرت فتوى لجنة اإلفتاء بوزارة األوقاف بدولة الكویت، برقم 
  .)٤(هـ٣/٣/١٤١٩في 

ار المجمع الفقهي اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي هذا وقد صدر قر
بشأن اختیار جنس الجنین في دورته التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

ّوعلى ضوء ذلك قرر . م٢٠٠٧/ نوفمبر/ ٨-٣هـ التي یوافقها ١٤٢٨/شوال/٢٧-٢٢
  :المجمع ما یلي

طرق الطبیعیة، كالنظام الغذائي، والغسول یجوز اختیار جنس الجنین بال  : ًأوال
ًالكیمیائي، وتوقیت الجماع بتحري وقت اإلباضة؛ لكونها أسبابا مباحة ال محذور 

  .فیها

 ضرورة إیجاد جهات للرقابة المباشرة والدقیقة على المستشفیات والمراكز الطبیة،   :ًثانیا
 أي مخالفة لمضمون التي تمارس مثل هذه العملیات في الدول اإلسالمیة، لتمنع

                                                 
 .٩٧ص): اإلنجاب في ضوء اإلسالم(ندوة : ینظر )١(

 ).هـ١٤٢٤، ٤ الكویت، ط–دار القلم  (١/٥٧٥: فتاوى معاصرة، الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي: ینظر )٢(

 .٦٨: سورة القصص، اآلیة )٣(

: المــسائل الطبیــة المــستجدة فــي ضــوء الــشریعة اإلســالمیة، محمــد بــن عبــد الجــواد حجــازي النتــشة: ینظــر )٤(
 ).هـ١٤٢٢، ١ بریطانیا، ط–مجلة الحكمة (، ٢٣١، ١/٢٣٠
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هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول اإلسالمیة إصدار األنظمة 
  .)١(والتعلیمات في ذلك

  : القول الثانيأدلة 

استدل أصحاب هذا القول الذین قالوا بحرمة فصل الحیوانات المنویة المذكرة عن 
  : ّالمؤنثة واختیار الجنس المرغوب إال للضرورة بما یأتي

ِلله  : قوله تعالى .١ َملك السماوات واألرض یخلق ما یشاء َِّ َ ََ َ ُُ ُ ْ ِ َْ َّْ َ َِ ُ ُیهب لمن یشاء إناثا ویهب ْ َ َ ُ ََ ََ ً َِ َ ْ َ ِ

َلمن یشاء الذكور  ُ ُّ َِ َ ََأو یزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما إنه علیم قدیر ٌ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َ َ َ ُ َُِّ ً ََ ُ َ ْ َ ًَ َ ًِٕ َ ُْْ ُ ِّ َ ْ 
 )٢(. 

ّال یجوز أي تدخل طبي الختیار جنس الجنین إال في حال الضرورة العالجیة، في  .٢
ٍاألمراض الوراثیة التي تصیب الذكور دون اإلناث، أو بالعكس، فیجوز حینئذ التدخل 

ّبالضوابط الشرعیة المقررة، على أن یكون ذلك بقرار من لجنة طبیة مختصة، ال یقل  ّ
ّا عن ثالثة من األطباء العدول، تقدم تقریرا طبیا باإلجماع یؤكد أن عدد أعضائه Ď ً ّ

ّحالة المریضة تستدعي أن یكون هناك تدخل طبي، حتى ال یصاب بالمرض 
الوراثي، ومن ثم یعرض هذا التقریر على جهة اإلفتاء المختصة إلصدار ما تراه في 

  .)٣(ذلك

                                                 
قــــرارات المجمــــع الفقهــــي اإلســــالمي فــــي دورتیــــه الثامنــــة عــــشر والتاســــعة عــــشر، المجمــــع الفقهــــي : ینظــــر )١(

 .٦٩ص: ١ مكة المكرمة، ط–اإلسالمي، رابطة العالم اإلسالمي 

 .٥٠-٤٩: یتانسورة الشورى، اآل )٢(

ورتیــــه الثامنــــة عــــشرة والتاســــعة عــــشرة، المجمــــع الفقهــــي قــــرارات المجمــــع الفقهــــي اإلســــالمي فــــي د: ینظــــر )٣(
 .٦٩ص: ١ مكة المكرمة، ط–اإلسالمي، رابطة العالم اإلسالمي 
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ّ دلت اآلیة الكریمة على أن هذا األمر بید اهللا وحده وأن ما یقع في هذا العالم بما  ّ ّ
 بإرادة اهللا تعالى إن شاء حقق ّفي ذلك من ذكوریة الجنین وأنوثته إنما هو مرهون

ّللزوجین رغبتهما، وان شاء حرمهما، ومن ثم فإن اإلنسان ال یجوز أن یغیر تلك  ّ ٕ
الخریطة التي رسمتها العنایة اإللهیة، وفي التحكم بجنس الجنین تطاول على مشیئة اهللا 

 یشاء ٕوارادته، ومعارضة لما یریده اهللا تعالى ویطلبه، ومن جملة تصرفه أن یهب لمن
ٕإناثا ویهب لمن یشاء ذكورا، أو یجمع لهم بین الذكور واإلناث، واذا نظرنا إلى واقع  ً ً
ًاألمر فإننا سنجد إن الذكر هو رغبة أغلب الناس مما یعني اختالال في التركیبة  ّ ّ
ّالسكانیة بازدیاد أعداد الذكور وقلة أعداد اإلناث، مما یؤدي إلى انتشار الجرائم 

 .)١(ا من المشكالت االجتماعیة واألخالقیةوالفواحش وغیره

  :وقد نوقش هذا الدلیل بما یلي

ّإن اختیار جنس الجنین ال ینافي إرادة اهللا ومشیئته؛ إذ ال یكون في ملكه إال ما ) أ( ّ
ّیشاء، وما توصل إلیه الطب من اختیار جنس الجنین إنما هو بقدرة اهللا ومشیئته، 

رج عن وال یخرج عن دائرة األسباب التي أقام اهللا علیها هذا الكون، فهو ال یخ
ُوما تشاؤون إال َأن یشاء الله  : المشیئة اإللهیة، بل هو تنفیذ لها، كما قال تعالى ََّ َ ََّ ِ َ ُ َ َ َ

َرب العالمین ِ َ َ ْ ُّ َ )٣)(٢(.  

                                                 
دار القلــم، . ، ط٢/٩٦٨: الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، لعلــي بــن أحمــد الواحــدي أبــو الحــسن:  ینظــر)١(

صـفوان عـدنان داوودي؛ محـاوالت طبیـة للـتحكم : ، تحقیـق١هــ، ط١٤١٥ بیـروت، –الدار الشامیة، دمشق 
 .٦٧ص: في جنس الجنین، بسیوني الحلواني

 .٩٤ص): اإلنجاب في ضوء اإلسالم(ندوة :  ینظر)٢(

 .٢٩: كویر، اآلیة سورة الت)٣(
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ّإن ما توصل إلیه الطب بالوسائل الحدیثة ال یتعارض مع هذه اآلیة، ألن األطباء   )ب( ّّ
ًال یستطیعون التحكم في جنس الجنین بتحدید كونه ذكرا أو أنثى على وجه الیقین،  ّ
ّوانما غایة ما توصلوا إلیه أنهم استطاعوا أن یهیئوا بعض األسباب لتلقیح البویضة  ّ ٕ

  .)١(بجنس الحیوان المنوي المطلوب، وقد یفشلون في تحقیق ذلك

َالله یعلم ما تحمل كل ُأنثى وما ت : قوله تعالى. ١ ََ ََ َ ُّ ُ ُ ِ ْ ُ َ ْ َ ُ ٍغیض األرحام وما تزداد وكل شيء ّ ِْ َ ُّ ُ َ َُ َ َْ َ ُ َ َُْ
ٍعنده بمقدار َ َْ ِ ِِ ُ)ویقول سبحانه)٢  : ْإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویع َ ُ َ ََ ََ ْ َ ْ ُْ َِّ ِ ِ ِ ََّّ ُ ُ َ َّ َلم ما ِ ُ َ
ِفي األرحام َ َْ ْ ِ ) ٣.(  

ّفاآلیتان تدالن على إن اهللا استأثر بعلم ما في األرحام، فال یجوز معرفة جنس 
  .)٤(ًالجنین، فضال عن التحكم فیه، وادعاء البشر ذلك مصادم لهذه اآلیات

ّ  ویرد على هذا بأن االستدالل باآلیتین في غیر محله وقد نوقش هذا الدلیل بما 
  :یلي

ّأن علم اهللا بما في األرحام عام لكل ما یتعلق بالجنین من حیاته وموته، وسعادته   ) أ(
 ّ أن رسول اهللا ّل على ذلك حدیث ابن مسعود وشقاوته، ورزقه، وعمله كما د

ًإن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، «: قال ُ ّ

                                                 
، المــصدر ٥٦١-٥٦٠ص: األحكــام المتــصلة بــالعقم واإلنجــاب ومنــع الحمــل فــي الفقــه اإلســالمي:  ینظــر)١(

 .السابق

 .٨: سورة الرعد، اآلیة )٢(

 .٣٤: سورة لقمان، اآلیة )٣(

 .١٠١ص: ؛ مستجدات طبیة معاصرة من منظور فقهي٣/١٠٠٤: زل في اإلنجابأحكام النوا: ینظر )٤(
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بأربع ثم یكون مضغة مثل ذلك، ثم یرسل إلیه الملك فینفخ فیه الروح، ویؤمر 
  .)١(»بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعید: كلمات

فما استأثر اهللا بعلمه هو العلم التفصیلي بما في األرحام، وهذا ال یحیط به بشر 
ِویعلم ما في : في قوله تعالى» ما«ّمهما أوتي من العلم، وذلك ألن كلمة  َ ُ َ ْ َ َ

ِاألرحام َ َْ ْ) ً؛ تفید العموم، وهذا ال یختص بكونه ذكرا أو أنثى)٢
)٣(.  

  :ّأن هناك فرقا بین علم اهللا بجنس الجنین، وبین علم البشر من جهات ثالث  )ب(

ّأن اهللا یعلم جنس الجنین قبل تلقیح البویضة بالحیوان المنوي، واألطباء ال   :األولى
  .ّیعرفون ذلك إال بعد حدوث التلقیح

ّأن علم اهللا بنوع الجنین قطعي، أما علم األطباء فهو ظني قد ال یصدق  :الثانیة ّ.  

وهذا بخالف ّأن علم اهللا ال یتوقف على مقدمات یستدل بها على المطلوب،   :الثالثة
  .)٤(علم األطباء

                                                 
صحیح البخاري، لإلمـام الحـافظ أبـي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة الجعفـي البخـاري  )١(

: أبو عبـد اهللا بـن عبـد الـسالم بـن محمـد بـن عمـر علـوش: ، اعتنى به)هـ٢٥٦-هـ١٩٤) (رحمه اهللا تعالى(
-هــ١٤٢٧، ٢ ناشـرون، ط–، مكتبة الرشد )٣٢٠٨( الخلق، باب ذكر المالئكة، رقم ، كتاب بدء٤٣٦ص

 . الریاض–م، المملكة العربیة السعودیة ٢٠٠٦

 .٣٤:  سورة لقمان، اآلیة)٢(

ــع الحمــل فــي الفقــه اإلســالمي،:  ینظــر)٣( ــالعقم واإلنجــاب ومن ــدكتورة ســارة شــافي ســعید األحكــام المتــصلة ب  ال
م؛ أطفـال األنابیـب، ٢٠٠٧-هــ١٤٢٨، ١ لبنـان، ط–، دار البـشائر اإلسـالمیة، بیـروت ٥٥٩ص: الهاجري

 .١ القاهرة، ط–، الدار الذهبیة ٥١ص: الدكتور أبو سریع محمد عبد الهادي

 .١٠٠٥-٣/١٠٠٤: أحكام النوازل في اإلنجاب:  ینظر)٤(
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ُْوألضلنهم وألمنینهم وآلمرنهم فلیبتكن آذان األنعام وآلمرنهم : قوله تعالى  .٢ َ ُْ َ ُْ َُّْ َّ َّ َُّ ُ ََ َ َ َِ َ َْ ُ َُ َ ََّ ُ ِّ َُ ََ ِّ َّ ِ

َفلیغیرن خلق ْ َ ََّ ُِّ ً الله ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا ََُ َ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ّ ِّ ُ ِّ Ďِ ََّ ََ َ ْ َّ َ َ
ًمبینا ِ ُّ)١(.  

 

ّدلت اآلیة الكریمة على أن تغییر خلق اهللا أمر قد توعد به إبلیس لب ّ ني آدم منذ ّ
ّالقدم، والشك أن اختیار جنس الجنین فیه نوع تغییر لخلق اهللا وطاعة إلبلیس اللعین، 

لعن اهللا الواشمات والمستوشمات «: وقد لعن اهللا من یغیر خلقه فقال النبي 
ّوالمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اهللا ِ ْ ُ«)٢(.  

ّومما الشك فیه أن هذا االختیار وان كان ال یعني إنشاء خلق جدید إال أنه یعني  ّ ٕ ّ
ًتغییرا في خلق اهللا، فإذا كانت عملیات الوشم والتفلج تعد تغییرا لخلق اهللا، فكیف بمن  ًّ

  .)٣(ِن وجهته الصحیحةیرید أن یتدخل في خلق اهللا فیصرفه ع

ًإن في التحكم بجنس الجنین تشبها بالجاهلیة، حیث تقتل فیه األنثى بعد والدتها  . ٣ ّ ّ)٤( .
وشتان بین قتل , ّبأن الشارع حرم قتل النفس المعصومة :وقد نوقش هذا الدلیل

  .)٥(لى جنس معین من الولدالنفس، وبین بذل السبب للحصول ع

                                                 
 .١١٩:  سورة النساء، اآلیة)١(

 ).٥٩٣١(، باب المتفلجات للحسن، حدیث رقم ٨٣١ص: حیح البخاري ص)٢(

، اختیــار جــنس الجنــین وحكمــه الــشرعي، بحــث منــشور ٩٤ص): اإلنجــاب فــي ضــوء اإلســالم(نــدوة :  ینظــر)٣(
علــــــــــــى الــــــــــــشبكة الدولیــــــــــــة للمعلومــــــــــــات موقــــــــــــع مــــــــــــدونات مكتوبــــــــــــة، الــــــــــــدكتور عمــــــــــــاد الراعــــــــــــوش، 

com.maktoobblog.www٣/١٠٠٤: في اإلنجاب أحكام النوازل ؛. 

 .١١٠ص): اإلنجاب في ضوء اإلسالم(ندوة :  ینظر)٤(

، بحــث ١٠٢٩ص: النــوازل المختــصة بــالمرأة فــي العبــادات وأحكــام األســرة، منــى بنــت راجــح الــراجح:  ینظـر)٥(
 الریـاض، –مقدم لنیل درجـة الـدكتوراه فـي الفقـه، كلیـة الـشریعة، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة 

 .هـ١٤٢٦
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خطیرة، حیث قد یسبب وجود فائض كبیر من ّإن التحكم في الجنین له آثاره ال. ٤
ّالذكور، وعدد قلیل جدا من اإلناث؛ ألن الناس في العادة یفضلون الذكور على  Ď

  .)١(اإلناث، وبهذا یختل التوازن القائم بین الذكور واإلناث

 ولكن الحقیقة النهائیة هي هللا تعالى، ّ و إن المحاوالت القائمة هي مجرد محاوالت،
 .)٢(ّفال یمكن التحكم التام في المسألة، والمشیئة التامة هللا تعالى

ّإن التدخل الطبي الختیار الجنین قد یكون ذریعة الختالط األنساب، وذلك باختالط . ٥ ّ
ّ أخذها من الزوجین بغیرها في المختبر، إما على الحیوانات المنویة والبویضات بعد

Ďسبیل الخطأ أو العمد، فیؤدي ذلك إلى نقل لقیحة أجنبیة إلى رحم الزوجة وسدا لهذه 
 .)٣(ّالمفسدة یحكم بتحریم التدخل الطبي الختیار جنس الجنین

ّبأن اختیار جنس الجنین یشترط لجوازه أن ال یكون هناك شك في : ویرد علیه
استبدال مني الزوج، أو بویضة الزوجة، أو اللقیحة بعد تكونها بغیرها، فیجب أن 
تتخذ جمیع االحتیاطات الضروریة التي تمنع اختالط النطف، ومن ثم كان هذا 

ًسببا موجبا إ لى القول بعدم جواز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیة الحدیثة، وهذا ً
ًالسبب وان لم یكن إال هو كان كافیا في إثبات الحرمة ّ ٕ)٤(. 

                                                 
 .١٠٧ص): اإلنجاب في ضوء اإلسالم(ندوة :  ینظر)١(

 .١٠٠٦ص: أحكام النوازل في اإلنجاب:  ینظر)٢(

ـــان الحدیثـــة ٧١ص: اختیـــار جـــنس الجنـــین، عبـــد الرشـــید قاســـم: ینظـــر )٣( ، ١ الطـــائف، ط–، مكتبـــة دار البی
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

، بحـث مقـدم لنیـل درجـة الـدكتوراه ١٦٤ص: أحكـام الهندسـة الوراثیـة، سـعد بـن عبـد العزیـز الـشویرخ: ینظر )٤(
هــــ؛ اإلنجـــاب بـــین التجـــریم ١٤٢٧بـــن ســـعود اإلســـالمیة، فـــي الفقـــه، كلیـــة الـــشریعة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد 

 .م٢٠٠٣، طبعة منشأة المعارف باإلسكندریة، ٢٤٣ص: والمشروعیة، الدكتور محمود أحمد طه
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ّبأن التلقیح الصناعي من حیث األصل محرم لهذه : ویجاب عن هذه المناقشة ّ
ّالعلة، وانما أجازه من أجازه من أجل الحاجة، وال حاجة لمجرد  اختیار جنس ٕ

ًالجنین، فیكون محرما ّ
)١(.  

ّإن التدخل الطبي الختیار جنس الجنین یستلزم كشف عورة المرأة المغلظة أمام  .  ٦
الطبیب األجنبي الستخراج البویضات منها، وكذلك عند إرجاعها إلى رحمها بعد 

ّر محرم، ال یباح إال للضرورات الطارئة، واختیار تلقیحها بماء الزوج، وهذا أم ّ
ّجنس الجنین ال یعد من الضرورات التي تستباح له المحظورات، كما أنه لیس 

  .)٢(حاجة تنزل منزلة الضرورة

ّظة، بأنا قیدنا الجواز بحالة ّ ویجاب عما یترتب على ذلك من كشف العورة الغلی ّ
ّالضرورة، ومن المقرر أن  ّ وال یخفي أن هناك ؛)٣(»الضرورات تبیح المحظورات«ّ

 .)٤(حاالت یجوز فیها كشف العورة للضرورة، كحال إثبات البكارة أو عدمها
 

ّان باللقیحة مرض أو تشوه  عن جواز اختیار الجنس إذا كمن ما تقدم  في الكالم
خطیر، وبعد أن استعرضنا أدلة الفریقین وما ورد علیها من مناقشات، یظهر، واهللا أعلم، 
ّرجحان القول بجواز تحدید جنس الجنین؛ لقوة أدلة المجیزین ووجاهتها، وأما أدلة 
 Ďالمانعین فمنها ما كان مبنیا على الخوف من حدوث خلل في نسبة الجنسین وطغیان

                                                 
 .١٠٠٧ص: أحكام النوازل في اإلنجاب: ینظر )١(

 .، المصدر السابق٧١ص: اختیار جنس الجنین، عبد الرشید قاسم: ینظر )٢(

الــدكتور إســماعیل بــن حــسن بــن محمــد : القواعــد الفقهیــة الخمــس الكبــرى والقواعــد المندرجــة تحتهــا، إعــداد )٣(
 . الدمام–هـ، المملكة العربیة السعودیة ١٤٢٩، ٢، دار ابن الجوزي، ط٢٧٨ص: علوان

دار (، ٧/٦١): هــــ٩٧٠(البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، اإلمـــام زیـــن الـــدین الـــشهیر بـــابن نجـــیم : ینظـــر )٤(
 ). بیروت–المعرفة 
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ّجنس على آخر عند فتح باب االختیار والتحدید، وقد أجاب عنها المجیزون بأن جواز 
  :ّالعملیة مقید بشروط تحول دون وقوع تلك المحاذیر بإذن اهللا تعالى، وهي

ّ أن تقتصر هذه العملیة في نطاق ضیق على مستوى األفراد، وال یكون سیاسة عامة  .١
 . من جهات معینة بحیث ینتشر ویشیع أمرهًعلى مستوى األمة، وال ینال تشجیعا

یجب اتخاذ الحیطة والحذر الشدید للمحافظة على ماء كل رجل على حدة، ویمنع  .٢
االختالط، ومن تمام االحتیاط أن تجري العملیة في بالد المسلمین، وفي المراكز 

نساب التي یؤمن فیها من االختالط، ال في بالد الكفار الذین ال یهمهم اختالط األ
 .ًكثیرا

أن یقوم بهذه العملیة طبیب مسلم ثقة بحیث ال یخضع لرغبة األبوین في ضبط  .٣
 .ّجنس مولودهما إال بعد التأكد من جود حاجة ماسة لدیهما

ّأن یعتقد أن ما یفعله إنما هو مجرد األسباب، والنتیجة النهائیة بید اهللا  .٤ ّم  یتحك
 .فیها كیف یشاء

وبمراعاة هذه القیود والضوابط تكون العملیة محصورة في دائرة ضیقة، ومقتصرة 
 .على حاالت خاصة

ناعي للعدید من ّإن سبب وجود البویضات الزائدة هو احتیاج عملیة التلقیح الص
ّالبویضات حتى تتم بنجاح، ألن تلقیح البویضات المستخرجة لیس لبویضة واحدة بل 

إلى رحم المرأة، ولیس واحدة أو ) حوالي ثالث(لجمیعها، ثم یعاد منها عدد مناسب 
طبیة، حیث تقل فرص نجاح التلقیح إذا تم نقل بویضة واحدة إلى الرحم، أو جمیعها، ألسباب 
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ًتوائم عدیدة تجهض مبكرا إذا وضعت جمیع البویضات الملقحة، لذا یوضع بعض حدوث حمل 
  ؛ فما حكم إتالف الباقي؟)١(منها

ویضات الملقحة غیر ذهب فریق من العلماء المعاصرین إلى حرمة إتالف الب
ًالمرغوبة جنسها إذا تم إتالفها بناء على عدم الرغبة فیها، واعتبروها نوعا من أنواع  ً
ّاإلجهاض المحرم، ألنه یحدث دون سبب موجب له، وحاجة األبوین لذكر أو أنثى لیس 

ّسببا موجبا إلتالف البویضات الملقحة وانما أبیحت عملیة التلقیح الصناعي لإلنجاب  ٕ ّ ً ال ً
ّالختیار الجنس، إال إذا وجدت أمراض أو تشوهات بالبویضة الملقحة، فعندها یجوز أن 

  .)٢(تتلف

ّباحث أن المنع والتحریم في غیر محله، ألنه یستلزم من هذا ّلكن یترجح لدى ال
القول أن یحرموا إتالف البویضات الملقحة الزائدة في عملیة التلقیح الصناعي لغرض 

  .ٕاإلنجاب،، فعملیة اإلتالف واحدة والیها یتوجب النظر والحكم

ًوبناء على قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي بخصوص البویضات الملقحة 
  :لزائدة عن الحاجة وقد نص بما یليا

ًیجب عند تلقیح البویضات أن یقتصر على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادیا  .١
  .لوجود فائض من البویضات الملقحة

تترك البویضات الملقحة الزائدة دون عنایة طبیة إلى أن تنتهي حیاة ذلك الزائد على  .٢
 .)٣(الوجه الطبیعي

                                                 
ــة معاصــرة مــن ١/١٣٩: جمعیــة العلــوم الطبیــة اإلســالمیة، قــضایا طبیــة معاصــرة: ینظــر )١( ، مــستجدات طبی

 .١٠٨ص: منظور فقهي

، أبحـاث الیرمـوك ١٨٩-١٨٦ص: الهندسة الوراثیة من المنظور الشرعي، عبد الناصـر أبـو البـصل: ینظر )٢(
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ األردن، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، –

مجلة مجمـع الفقـه : ینظر. ه اإلسالمي، قرار بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن الحاجةمجلس مجمع الفق )٣(
 .٢١٥٢-٣/٢١٥١: اإلسالمي، الدورة السادسة
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  :ّالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، یغفر الذنوب ویعفو عن السیئات؛ أما بعد

َّفبعد أن من اهللا علي ووفقني إلى إتمام  َ ّهذا البحث، أعود فألخص أبرز النتائج َ
  :ّالتي توصلت إلیها من خالل البحث على النحو التالي

ّأن الشریعة اإلسالمیة الغراء بعمومها وشمولها ال تناهض العلم بل على العكس  .١ ّ
Ďفإنها تدعو إلیه وتحث المسلم على تحصیله بشتى أنواعه بشرط أن یلتزم العالم أیا  ّ

  .ّله أحكام الشریعة الغراءكان تخصصه ومجا

ّأن اإلسالم ال یقف حجر عثرة أمام أي تقدم طبي أو كشف جدید مادام هذا  .٢ ّ
ّالكشف وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة، بل إن أحكام الشریعة تبارك هذا الكشف 

Ďوتزكیه مادام في إطار الشرع ویحقق النفع للمسلم دون أن یكتنف محظورا شرعیا ً. 

ّالعمیق بصالحیة الفقه اإلسالمي، وكمال منهجه، وأنه یتسم بالثراء والوفاء اإلیمان  .٣
Ďبجمیع متطلبات الحیاة، ومستجدات العصر، واستیعابه كافة النظریات العلمیة أیا 

 .كانت درجة حداثتها

ّأثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة أن جنس الجنین یتحدد منذ اللحظة األولى اللتقاء  .٤
 .ّلمنوي بالبییضة، كما دلت على ذلك النصوص الشرعیةالحیوان ا

لیس هناك أي تعارض بین إیماننا المبني على ما أخبر به اهللا تعالى ورسوله  .٥
ّ من إن اهللا یعلم ما في األرحام، وأن اهللا هو الذي یهب لمن یشاء ما الكریم  ّ

ٕ، وبین تمكن البشر من معرفة جنس الجنین، وامكانیة یشاء من الذكور واإلناث ّ
 .ُتحدید جنسه بإذن اهللا تعالى
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هناك عدة طرق الختیار جنس الجنین، منها طرق طبیعیة مثل توقیت الجماع  .٦
ّوتنظیم التغذیة، ومنها طرق معملیة مثل التلقیح المنتخب ونحوه، وهي تختلف في 

 .نسبة نجاحها

ّ جنس الجنین عند الضرورة، أو الحاجة المنزلة منزلة ال بأس بعملیة تحدید .٧
 .الضرورة ما لم یترتب علیها محظور شرعي

ًعلما أن الجواز یجب أن یكون مقیدا بشروط وضوابط تجعل العملیة قاصرة على  .٨ ّ ّ ً
حاالت خاصة، یمكن الحد من خطورتها عن طریق وضع بعض القوانین 

 التقنیة العالیة إلى ما یتعارض مع شرع والضوابط التي تحول دون الجنوح بهذه
 .ٕاهللا، والى الحد من أضرارها ومخاطرها

ّأن القول بجواز اختیار جس الجنین في حال االضطرار لیس فیه تحدي لقدرة  .٩ ّ
 .المولى سبحانه وال افتیات على اهللا تعالى فیما استأثر بعلمه

اثیة المرتبطة بجنس معین اختیار جنس الجنین لتفادي المخاطر واألمراض الور .١٠
األمن من اختالط األنساب، وأن یكون المرض الوراثي : ًجائز شرعا، بشرط

ّخطیرا، وأن یقرر أهل االختصاص والمعرفة أن اختیار جنس الجنین هو الوسیلة  ً
 .ّالوحیدة لتجنب إصابة الذریة باألمراض الوراثیة

قه االسالمي لدراسة بعض  إن من واجب العلماء حاجة البحث العلمي في الف .١١
الشؤون المستجدات الفقهیة المعاصرة في بعض المسائل الشرعیة المتعلقة بالشؤون 

 .الطبیة الخاصة بالنساء

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  ّوصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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  .القرآن الكریم -

 المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل في الفقه اإلسالمي، الدكتورة سارة األحكام .١
-هـ١٤٢٨، ١ لبنان، ط–شافي سعید الهاجري، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت 

  .م٢٠٠٧

، ١أحكام النوازل في اإلنجاب، الدكتور محمد بن هائل بن غیالن المدحجي، ط .٢
توزیع، المملكة العربیة السعودیة م، دار كنوز أشبیلیا للنشر وال٢٠١١-هـ١٤٣٢

  . الریاض–

أحكام الهندسة الوراثیة، سعد بن عبد العزیز الشویرخ، بحث مقدم لنیل درجة  .٣
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، –الدكتوراه في الفقه، كلیة الشریعة 

  .هـ١٤٢٧

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١إحیاء علوم الدین، للغزالي، مكتبة اإلیمان، المنصورة، ط .٤

، ١اختیار جنس الجنین، عبد الرشید قاسم، مكتبة دار البیان الحدیثة، الطائف، ط .٥
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢

اختیار جنس الجنین وحكمه الشرعي، بحث منشور على الشبكة الدولیة  .٦
للمعلومات موقع مدونات مكتوبة، الدكتور عماد الراعوش، 

www.maktoobblog.com .  



   
 

 

 
٢٦٣

 

  

واإلنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء، كارم السید غنیم، دار االستنساخ  .٧
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الفكر العربي، مصر، ط

أطفال األنابیب، الدكتور أبو سریع محمد عبد الهادي، الدار الذهبیة، القاهرة،  .٨
  .١ط

، أطفال األنابیب بین العلم والشریعة، زیاد أحمد سالمة، الدار العربیة للعلوم .٩
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١بیروت، ط

سمیر عباس، شركة المدینة المنورة للطباعة . ًأعطني طفال بأي ثمن، د .١٠
  .م١٩٩٧، ١والنشر، جدة، ط

اإلنجاب بین التجریم والمشروعیة، الدكتور محمود أحمد طه، منشأة المعارف  .١١
  .م٢٠٠٣باإلسكندریة، 

، )هـ٩٧٠( الدین الشهیر بابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اإلمام زین .١٢
  ). بیروت–دار المعرفة (

  ).ت.ط.د(التحدید المسبق للجنین، الدكتور أنطوان سعد،  .١٣

دراسة فقهیة (التحكم في جنس الجنین بین النظریات الطبیة واألحكام الشرعیة  .١٤
 ، الدكتور حاتم أمین محمد عبادة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،)مقارنة

  .م٢٠١٠، ١ط

التربیة الدینیة والضوابط األخالقیة للممارسات البیولوجیة والحیویة، علي أحمد  .١٥
مدكور، الندوة المصریة عن أخالقیات الممارسات البیولوجیة، اللجنة الوطنیة 

  .م١٩٩٧المصریة للتربیة والعلوم والثقافة، القاهرة، 



   
 

 

 
٢٦٤

 

  
الدین طالو، دار ابن كثیر، ّتطور الجنین وصحة الحامل، الدكتور محي  .١٦

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢بیروت، ط

التعریفات الفقهیة، معجم یشرح األلفاظ المصطلح علیها بین الفقهاء  .١٧
المفتي السید : ، تألیف)رحمهم اهللا تعالى(واألصولیین وغیرهم من علماء الدین 

 بدكة، محمد عمیم اإلحسان المجدوي البركتي، رئیس األساتذة بالمدرسة العالیة
  . دار الكتب العلمیة٢م، لبنان، ط٢٠٠٩

تعیین جنس الجنین والممارسات الطبیة واألخالقیة واالجتماعیة، أحمد عمرو  .١٨
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الجابري، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان، 

جمعیة العلوم الطبیة اإلسالمیة، قضایا طبیة معاصرة، مطابع الدستور  .١٩
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١طالتجاریة، عمان، 

، ١عبد الرزاق الگیالني، دار القلم، دمشق، ط. الحقائق الطبیة في اإلسالم، د .٢٠
  .هـ١٤١٧

حقیقة الجنین وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء، محمد نعیم یاسین،  .٢١
  ).ت.ط.ب(

محمد علي البار، دار السعودیة، جدة، . خلق اإلنسان بین الطب والقرآن، د .٢٢
 .هـ١٤٠٩، ٨ط



   
 

 

 
٢٦٥

 

  

صحیح البخاري، لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن  .٢٣
اعتنى به أبو عبد ) هـ٢٥٦-١٩٤(، )رحمه اهللا تعالى(المغیرة الجعفي البخاري 

، ٢اهللا بن عبد السالم بن محمد بن عمر علوش، مكتبة الرشد، ناشرون، ط
  . الریاض–دیة م، المملكة العربیة السعو٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

، ٤فتاوى معاصرة، الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي، دار القلم، الكویت، ط .٢٤
  .هـ١٤٢٤

فتاوى معاصرة للمرأة واألسرة المسلمة، للقرضاوي، دار الضیاء للنشر والتوزیع،  .٢٥
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١األردن، ط

تاسعة عشرة، قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي في دورتیه الثامنة عشرة وال .٢٦
  .١المجمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العالم اإلسالمي، مكة المكرمة، ط

الدكتور : القواعد الفقهیة الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها، إعداد .٢٧
هـ، المملكة ١٤٢٩، ٢إسماعیل حسن بن محمد علوان، دار ابن الجوزي، ط

  . الدمام–العربیة السعودیة 

 أهل المدینة المالكي ومعادن الجوهر، لإلمام ابن عبد البر الكافي في فقه .٢٨
ّ، حققه وخرج حدیثه وعلق علیه)هـ٤٦٣-٣٦٨( الشیخ عرفان بن سلیم العشا : ّ

- م٢٠١١ لبنان، – بیروت –حسونة الدمشقي، المكتبة العصریة، صیدا 
  .هـ١٤٣٢

 .هـ١٤٠٢كشاف القناع، للبهوتي، دار الفكر، بیروت،  .٢٩



   
 

 

 
٢٦٦

 

  

  .ط، لمحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، طبعة دار المعرفة، بیروتالمبسو .٣٠

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي، قرار بشأن البییضات الملقحة الزائدة عن  .٣١
  .الحاجة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة

، راجعه )هـ٣٩٥ت (مجمل اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  .٣٢
، ١ لبنان، ط–محمد طعمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت : هودقق أصول

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

محاوالت طبیة للتحكم في جنس الجنین، بسیوني الحلواني، مجلة االقتصاد  .٣٣
، السنة ١٥٠اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي، اإلمارات العربیة المتحدة، العدد 

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١٣

دة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، محمد بن عبد الجواد المسائل الطبیة المستج .٣٤
  .هـ١٤٢٢، ١حجازي النتشة، مجلة الحكمة، بریطانیا، ط

الدكتور مصلح عبد الحي : مستجدات طبیة معاصرة من منظور فقهي، تألیف .٣٥
م، مكتبة الرشد، ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١النجار، والدكتور ایاد أحمد إبراهیم، ط

  . الریاض– المملكة العربیة السعودیة

ّالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الشیخ العالمة أبو العباس أحمد بن  .٣٦
، ١، اعتنى به عادل مرشد، ط)هـ٧٧٠ت (محمد بن علي المقرئ الفیومي 

 .م، دار الرسالة العالمیة، الجمهوریة العربیة السوریة٢٠١٠-هـ١٤٣١



   
 

 

 
٢٦٧

 

  

، )هـ٣٩٥ت (فارس بن زكریا معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن  .٣٧
ّطبعة جدیدة مصححة وملونة، اعتنى به الدكتور محمد عوض مرعب، اآلنسة  ّ
فاطمة محمد أصالن، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .م، بیروت٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

، الكویت، )اإلنجاب في ضوء اإلسالم(المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة، ندوة  .٣٨
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

  .الموسوعة الطبیة العربیة، الدكتور عبد الحسین بیرم، دار القادسیة، بغداد .٣٩

الدكتور محمد : الموسوعة الطبیة الفقهیة، الدكتور أحمد محمد كنعان، تقدیم .٤٠
  .م، بیروت٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣هیثم الخیاط، دار النفائس، ط

هـ، المكتبة العصریة، ١٤٣١- م٢٠١٠، ١الموسوعة العربیة المیسرة، ط .٤١
  .بیروت

، ٢الموسوعة الفقهیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة الكویتیة، الكویت، ط .٤٢
  .دار السالسل

محمد عثمان شبیر، مجلة الحكمة، . موقف اإلسالم من األمراض الوراثیة، د .٤٣
  .هـ١٤١٦بریطانیا، العدد السادس، 

محمد رأفت عثمان، . ّ لتقدم العالج الجیني، دموقف اإلسالم والنظرة المستقبلیة .٤٤
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢مطبعة األخوة األشقاء لطباعة األوفست، القاهرة، 



   
 

 

 
٢٦٨

 

  

هـ، دار ابن ١٤٣٠، ١ناصر بن عبد اهللا المیمان، ط. د.النوازل الطبیة، أ .٤٥
  . الدمام–الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة 

لمرأة في العبادات وأحكام األسرة، منى بنت راجح الراجح، النوازل المختصة با .٤٦
 جامعة اإلمام محمد –بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في الفقه، كلیة الشریعة 

  .هـ١٤٢٦بن سعود اإلسالمیة، الریاض، 

دار (هل تستطیع اختیار جنس مولودك، ولد أم بنت؟ الدكتور خالد بكر كمال،  .٤٧
  ).هـ١٤٢٠، ٣ة، طالزمان، المدینة المنور

الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع، الدكتور ایاد أحمد إبراهیم،  .٤٨
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، ط

الهندسة الوراثیة من المنظور الشرعي، عبد الناصر أبو البصل، أبحاث  .٤٩
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩لثاني، الیرموك، األردن، المجلد الرابع عشر،العدد ا

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لعلي بن أحمد الواحدي أبي الحسن، دار  .٥٠
صفوان عدنان : ، تحقیق١هـ، ط١٤١٥ بیروت، –القلم، الدار الشامیة، دمشق 

  .داوودي

  ).ت.ط.د(الوراثة البشریة الحاضر والمستقبل، الدكتورة سامیة التمتامي،  .٥١

  

  
 




