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ملخص بحث اختيار جنس 
الجنين في ضوء الفقه 

  اإلسالمي
الحمد هللا الذى بنعمته تتم 

بفضل جوده تنعم الصالحات ، و
الموجودات ، وكما حمدته 
سبحانه وتعالى فى المقدمة 
أحمده سبحانه فى الخاتمة ، 

  وأشكره على توفيقه ، وبعد ،
اختيار جنس  "فهذا موضوع 

الجنين في ضوء الفقه 
قد أتى على نهايته  " اإلسالمي

بعد توفيق من اهللا سبحانه 
وتعالى ، وأرجو اهللا تعالي أن 

 قد حالفني ، يكون بالتوفيق
وعن الخطأ والزلل قد جانبني ، 
إنه سبحانه سميع قريب مجيب 
، وقد بدا لى بعض النتائج التى 
توصلت إليها من خالل بحثى 

  : تتمثل فيما يلى
ــ أن معني الجنين في 
اصطالح الفقهاء ال يخرج معنى 
الجنين في اصطالح الفقهاء عن 
المعنى اللغوى وهو الولد ما 

 غير أن الفقهاء دام في البطن
اختلفوا فيما يصدق عليه لفظ 
الجنين حال سقوطه وقبل تمام 

  .خلقه ونفخ الروح فيه 
ــ يراد باختيار جنس الجنين 

ما يقوم به الزوجان من : 
األعمال واإلجراءات الطبيعية 
بنفسيهما أو الطبية من خالل 
مختص بهدف تحديد ذكورة 

 
Research abstract 

Praise be to Allah, by whose grace 
goodness persists, and thanks to 
his perfection, the creation 
subsists, and as I praised the 
Almighty in the preamble so do I in 
the conclusion, and after, 
The topic "Influencing the sex of 
the fetus in the light of Islamic 
Jurisprudence" has been 
concluded by the benevolence of 
Allah Almighty, and all the credit 
for this work ascribes to Allah 
Almighty while any errors and 
omissions must be attributed to my 
person, the conclusions I have 
reached through the research are 
as follows: 

 That the meaning of fetus in 
the terminology of jurists is 
the same as its common 
literary meaning, which is a 
child in the abdomen of a 
mother, then again there is 
difference of opinion among 
scholars as to applicability of 
the same word on a fetus 
when a miscarriage has 
occurred before its full 
creation and enlivening. 

 The choice of the sex of the 
fetus: This encompasses the 
procedures couples go 
through, whether they are 
natural or artificial, 
performed individually or by 
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  .الجنين أو أنوثته 
ثة بأن ارــ يقرر علماء الو

عملية تحديد جنس الجنين من 
الناحية التكوينية تعود إلي 
التقاء زوجين من الصبغيات 

علي وفق ) الكروموسوم(
ترتيب معين ينتج عنه المولود 
الذكر وترتيب آخر ينتج عنه 

  .المولود األنثي 
ــ شغل أمر تحديد جنس 
الجنين ومعرفة نوعه شعوبا 

ِخ وأجناسا شتَّى على مرِّ التَّاري
، فميل البشر إلي إنجاب الذكور 
دون اإلناث كان ميزة تميز كل 
الحضارات تقريبا ، ولهذا ظهر 
وأد البنات في الحضارات 
القديمة وحتي عند العرب قبل 

  .بزوغ فجر اإلسالم
ــ اختلف العلماء في حكم 
اختيار جنس الجنين من الناحية 
العقائدية وقد اخترنا الرأي 

معرفة جنس بأن ادعاء : القائل 
الجنين ليس تطاوال علي مشيئة 
اهللا وإرادته وال من ادعاء علم 
ما في األرحام لقوة ما استدلوا 

اإلنسان في  به ؛ وألن عمل
اختيار الجنس ال يخرج عن 

لها  المشيئة اإللهية بل هو تنفيذ
فاإلنسان يفعل بقدرة اهللا ويشاء 

  .بمشيئة اهللا 
ـ يجوز اختيار جنس الجنين 

 الطبيعية ؛ كالنظام بالطرق
الغذائي، والغسول الكيميائي، 
وتوقيت الجماع بتحري وقت 
اإلباضة؛ لكونها أسباباً مباحة ال 

medical specialists, for the 
purpose of determining or 
influencing the sex of the 
fetus. 

 Geneticists report that the 
sex of the fetus is determined 
by a pair of chromosomes 
from both parents, a specific 
order results in the birth of a 
male while another 
arrangement produces a 
female child. 

 The function of accurate 
determination and 
influencing of the sex of the 
fetus has been in focus 
throughout history, the 
tendency of humans to prefer 
boys over girls has been 
common in almost all 
civilizations, and has existed 
in ancient civilizations and 
even in the Arabs before the 
dawn of Islam. 

 There exists a difference of 
opinion among the scholars 
regarding the rule on choice 
of the fetus's sex from the 
point of view of religious 
belief. We have opted the 
opinion that the claim of 
knowledge of the sex of a 
fetus is not an extension of 
Allah's will, and any claim of 
such knowledge is of no legal 
significance. And any human 
effort to determine the sex of 
the fetus does not preclude 
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  محذور فيها
 المعاصروناتفق العلماء ــ  

 اختيار جنس علي أنه ال يجوز
علي نطاق الدول الجنين 

والمجتمعات ؛ ألنه يؤدي إلي 
اإلخالل بالنواميس الكونية ، 

تفضيل جنس علي وألن فيه 
جنس ، فهو مضاهاه لفعل أهل 

  .الجاهلية 
ــ  اختلف الفقهاء 
المعاصرون في حكم اختيار 
جنس الجنين علي مستوي 
األفراد بالوسائل المخبرية وقد 

بجواز : اخترنا الرأي القائل 
اختيار جنس الجنين لقوة ما 
استدلوا به ، وهذا الجواز مقيد 

أن تتوافر : بشروط منها 
عي واألسباب عند األسرة الدوا

الختيار جنس المولود ، وأن 
تتخذ االحتياطات الالزمة لمنع 

اختالط هذه الخاليا بغيرها ،  
وأن يتم هذا االختيار بين خاليا 
جنسية مأخوذة من زوجين حال 

  .حياتهما 
ــ حظرت غالب التشريعات 
الوضعية إلي عدم اختيار جنس 
الجنين بصفة عامة ، سواء 

 المستوي الفردي أم أكان علي
  .الجماعي إال ألسباب طبية 

ــ  بينت اختالف الفقهاء في 
حكم إتالف البويضات الملقحة 
الزائدة عن الحاجة واخترت 
الرأي القائل بجوز إتالف 
البويضات الملقحة الزائدة عن 
الحاجة فتترك دون عناية إلي 

the will of Allah rather it is 
the implementation of his 
will. 

 It is permissible to use 
natural methods to choose 
the sex of the fetus, such as 
diet, bathing salts, the timing 
of sexual intercourse by 
examining the time of 
ovulation, because these are 
permissible means and not 
prohibited in Islam.  

 Contemporary scholars have 
agreed that it is prohibited to 
choose the sex of the fetus 
on the scale of states and 
societies, because it leads to 
violation of universal laws, 
and because the preference 
of one sex on the other is 
identical to the practice of the 
people of ignorance.  

 The modern jurists differed in 
the ruling on the choice of 
the sex of the fetus at the 
level of individuals by means 
of laboratory tests. We have 
chosen the opinion that it is 
permissible to choose the 
sex of the fetus for the force 
of its proponent’s arguments, 
the opinion is restricted by 
conditions such as: there are 
sufficient reasons in the 
family to choose the sex of 
the child, and precautions are 
taken to prevent the mixing 
of these cells, and these 
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أن تنتهي حياتها علي الوجه 
؛ الطبيعي لقوة ما استدلوا به 

وألن هذا ال يعد إجهاضاً، حيث 
  إن النطفة لم تستقر في الرحم 

ــ لم ينص القانون المصري 
علي إتالف البويضات الملقحة 
الزائدة عن الحاجة وهذا يعني 
أن هناك فراغا تشريعيا ، 
وبالتالي ليس هناك مفر من 
الرجوع إلي القواعد العامة ، 
وبالرجوع إلي تلك القواعد نجد 

نون العقوبات ال أن نصوص قا
تخطئ االعتداء علي البييضات 
المخصبة خارجيا حيث إنها 

  تحمي الجنين في بطن أمه فقط
 

  

precautions are practiced by 
a couple in their sex lives.  

 Most of legal systems 
prohibit the selection of sex 
of a fetus in general as well 
as at individual and collective 
levels; the only exception is 
medical reasons. 

 The jurists have differed on 
the question of destroying 
the redundant over-fertilized 
ova, and I have chosen the 
view that it is permissible, 
but it must be left without 
nourishment until its life has 
naturally run its course, and 
because this does not 
amount to an abortion, since 
the since the sperm did not 
settled in the womb.  

The Egyptian law does not provide 
for the destruction of over-fertilized 
ova. This means that there is a 
legislative vacuum, and therefore 
there is no escape from reverting 
to the general rules. In reference to 
these rules, we find that the 
provisions of the Penal Code do 
not apply on externally fertilized 
eggs, as they protect the fetus in 
the belly of his mother 
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  المقدمة
ق من أراد بھ خیرًا للتفقھ في ال�دین ، وھ�دى بف�ضلھ م�ن ش�اء إل�ى         الحمد هللا الذى وف   

طریقھ المستقیم ، وأشھد أن ال  إل�ھ إال اهللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ المل�ك الح�ق المب�ین ،              
وأش��ھد أن محم��دًا عب��ده ورس��ولھ وص��فیھ م��ن خلق��ھ وخلیل��ھ رض��ى اهللا تع��الى ع��ن       

  م الدین وبعد ،أصحابھ وأزواجھ وآل بیتھ والتابعین لھم بإحسان إلى یو
یع��د اختی��ار ج��نس الجن��ین م��ن الم��سائل المھم��ة ألنھ��ا تتعل��ق بالحی��اة اإلن��سانیة وم��ا     
س�یؤول إلی�ھ الجن�ین الم��ستقر ف�ي ال�رحم ، وال�نفس اإلن��سانیة مح�ور الحی�اة وأس��اس         
الوجود ومحط التك�الیف ، وغای�ة الج�زاء المرتج�ي ، ھ�ذه ال�نفس الت�ي أن�یط بھ�ا م�ن                       

ة ما ناءت عن حمل�ھ ال�سماوات واألرض والجب�ال ، م�ن ھن�ا              عظیم األمانة والمسئولی  
حرص اإلسالم على ھذا اإلنسان ب�دًء م�ن كون�ھ جنین�ا ف�ي بط�ن أم�ھ ، وخروج�ھ إل�ى                       

  الحیاة طفال ، حتى صیرورتھ شیخًا كبیرا ،
ولیت القول الفصل في مسألة اختیار جنس الجنین یتأتي إن فتحنا كتابًا فنقلنا م�ا فی�ھ       

انب ما أنزلھ من تشریع ل�م یع�ف األع�ین م�ن أن تب�صر وال اآلذان م�ن                   ، ولكن اهللا بج   
فقد جرت سنة اهللا أن تحدث للن�اس أق�ضیة بق�در         .. أن تسمع وال األفئدة من أن تفكر        

م�ا أح�دثوا ، وأدرك ھ�ذا فقھاؤن��ا األوائ�ل فكان�ت لھ�م اآلراء تختل��ف وتتف�ق ، ب�ل ك��ان         
ال في الجدید ، بل إن عم�ر لیجی�ب ع�ن    قال في القدیم ، وق: للشافعي مذھبان ، فیقال  

  أفتینا بما علمنا ونفتى بما نعلم ، : السؤال إجابتین بینھما زمان ، فیقول 
لذا عقدت العزم على بیان الحكم الشرعي الختیار جنس الجنین مف�صًال ومبین�ًا أق�وال                 
الفقھاء وما ورد علیھا من مناق�شات وردود بھ�دف الوص�ول إل�ى ال�رأى ال�راجح م�ن                   

ر تعصب لمذھب بعینھ ، داعیًا المولى س�بحانھ أن یم�ن عل�ّى ب�التوفیق واإلخ�الص          غی
في النیة والقول والعمل ، وأن یفتح ل�ّى بخی�ر وأن یخ�تم بخی�ر وھ�و خی�ر الف�اتحین ،               

  .وأن یتقبل منى ھذا العمل ، إنھ نعم المولى ونعم النصیر
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  خطة البحث
 ة مباحث وخاتمةیشتمل بحثي ھذا علي مقدمة وست

  وأتكلم عن أھمیة الموضوع: المقدمة 
  التعریف بالجنین واختیاره: المبحث األول 
  تعریف الجنین والمراد من اختیاره: المطلب األول
  تعریف الجنین: الفرع األول 
  المراد باختیار جنس الجنین  : الفرع الثاني 

  جنس الجنین من الناحیة العلمیة : المطلب الثاني 
  مستویات تحدید جنس الجنین : لب الثالث المط

  معرفة نوع الجنین عبر الّتاریخ : المطلب الرابع 
  وسائل اختیار جنس الجنین : المطلب الخامس 
  :دوافع اختیار جنس الجنین : المطلب السادس 

  حكم اختیار جنس الجنین من الناحیة العقائدیة : المبحث الثاني 
  نس الجنین من الناحیة الشرعیةحكم اختیار ج: المبحث الثالث 
  حكم اختیار جنس الجنین بالوسائل الطبیعیة : المطلب األول 
  حكم اختیار جنس الجنین بالوسائل المخبریة : المطلب الثاني 
  موقف القانون من اختیار جنس الجنین : المبحث الرابع 

یة إجراء إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة بعد عمل:المبحث الخامس 
  الجنس المرغوب
  الموقف القانون من إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة: المبحث السادس 

  وتشتمل علي أھم نتائج البحث : الخاتمة 
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  املبحث األول

  التعريف باجلنني واختياره

  اطب اول

  رف ان واراد ن اره

  لجنينتعريف ا: الفرع األول 

الولد ما دام في البطن ، والجنین كل مستور وسمي الجنین جنینًا ؛ : الجنین في اللغة 
  )١(ألنھ استجن في البطن أى استتر واختفى

  :الجنین في اصطالح الفقھاء 
ال یخرج معنى الجنین في اصطالح الفقھاء عن المعنى اللغوى وھو الول�د م�ا دام ف�ي         

فیما یصدق علیھ لفظ الجنین ح�ال س�قوطھ وقب�ل تم�ام           البطن غیر أن الفقھاء اختلفوا      
  خلقھ ونفخ الروح فیھ 

بأن��ھ الول��د م��ا دام ف��ي ال��رحم ویكف��ي اس��تبانة بع��ض خلق��ھ كظف��ر      : فعرف��ھ األحن��اف  
  )٢(وشعر

   )٣(بأنھ ما طرحتھ من مضغة أو علقة أو ما یعلم أنھ ولد: وعرفھ المالكیة 
قل ما یك�ون ب�ھ جنین�ا أن یف�ارق الم�ضغة      بأنھ ما كان في البطن وأ: وعرفھ الشافعیة  

والعلقة حتى یتبین منھ شيء من خلق آدمي إصبع أو ظفر أو ع�ین أو م�ا أش�بھ ذل�ك                 
)٤(  

  )٥(بأنھ ما تبین فیھ خلق إنسان ولو خفیا : وعرفھ الحنابلة 
ـ بالنظر إلي ھذه التعریفات نجد أن األحناف والشافعیة أخرجا من التعریف العلقة 

 مستبانة الخلقة واشترطوا استبانة الخلق كلھ أو بعضھ ، وبالنظر إلى والمضغة غیر

                                                           

 ط دار العلم ٥/٢٠٩٤ الجوھري تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد )١(
لسان العرب ألبي الفضل جمال الدین   م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧ بیروت الطبعة الرابعة –للمالیین 

 ط دار صادر  بیروت الطبعة األولى ، مختار الصحاح ١٣/٩٢محمد بن مكرم بن منظور المصري 
 الدار النموذجیة، - عصریة  ، ط المكتبة ال٦٢للشیخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى صـ 

 م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠الخامسة، : بیروت الطبعة
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار لإلمام محمد أمین الشھیر بابن  )٢(

 م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢بیروت الطبعة الثانیة - ط دار الفكر٥٨٧ /٦عابدین 
بى عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد التمھید لما فى الموطأ من المعاني واألسانید أل )٣(

  ط وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة المغرب ٦/٤٨٣البر األندلسي 
 ط دار الكتب العلمیة، ١٢/٣٨٥الحاوي الكبیر ألبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي )٤(

) ع المذھب الشافعيفي فرو( م بحر المذھب ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 
  م٢٠٠٩األولى، :  ط دار الكتب العلمیة الطبعة١٢/٣٥٣ألبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل 

كشاف القناع للشیخ منصور بن یونس بن إدریس البھوتى عن متن اإلقناع لشیخ اإلسالم  )٥(
  ط دار الكتب العلمیة٦/٢٣شرف الدین بن موسى الحجاوى المقدسى 



 - ٨٨ -

 تعرف الحنابلة نجد أنھم أخرجوا النطفة والعلقة عند عدم التصور وبذلك یكون
تعریفھم غیر جامع ، أما المالكیة فشمل تعریفھم المضغة والعلقة وما یعلم أنھ ولد 

  .الجنین ومنع دخول غیره فیھ فتعریفھم جامع مانع لشمولھ على ما یطلق علیھ 
البوی��ضة المخ��صبة ب��الحیوان المن��وى واآلخ��ذة ف��ي  : والجن��ین ف��ي اص��طالح األطب��اء 

 وم�ن علم�اء األجن�ة م�ن یطل�ق      )١(االنقسام والنم�و م�ن بدای�ة تكوینھ�ا وحت�ى ال�والدة             
الجن��ین عل��ى الفت��رة الواقع��ة ب��ین انف��راد البوی��ضة الملقح��ة ف��ي ج��دار ال��رحم ونھای��ة    

  )٢(إلى أن یولد " ُحَمیل " الثامن ثم یطلقون علیھ بعد ذلك اسم األسبوع 

   :المراد باختيار جنس الجنين : الفرع الثاني 

ما یقوم بھ الزوجان من األعمال واإلجراءات الطبیعیة : یراد باختیار جنس الجنین 
 بنفسیھما أو الطبیة من خالل مختص بھدف 

  )٣(تحدید ذكورة الجنین أو أنوثتھ
  

  ب ااط

ا ن ا نس ا  

یقرر علماء الوراثة بأن عملیة تحدید جنس الجنین من الناحیة التكوینیة تعود إلي 
   )٤()الكروموسوم(التقاء زوجین من الصبغیات 

علي وفق ترتیب معین ینتج عنھ المولود الذكر وترتیب آخر ینتج عنھ المولود األنثي  
)٥ (  

  ومات كان سرا مغلقا إلي أن تم اكتشاف تركیب الحمض النوويوتركیب الكروموس

                                                           

ھـ ١٤٢١ الطبعة األولى ٦عطا عبد العاطى السنباطي صـ / ف واألجنة للدكتور بنوك النط )١(
 م٢٠٠١

 ط دار النفائس ٥٢محمد نعیم یاسین صـ / أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور  )٢(
 م٢٠٠٨ھـ ١٤٢٨الطبعة الرابعة 

ر ضمن السجل  بحث منشو٢/١٦٦٧خالد بن زید الوذیناني / اختیار جنس الجنین للدكتور ) ٣(
ھـ جامعة اإلمام ١٤٣١العلمي لمؤتمر الفقھ االسالمي الثاني قضایا طبیة معاصرة المجلد الثاني 

 محمد بن سعود اإلسالمیة
تراكیب موجودة في نواة الخلیة ، وتنتقل بواسطتھا الصفات الوراثیة من جیل : الصبغیات ) ٤(

وفي : ز أطرافھا وحدودھا في الحاالت العادیة آلخر ، وتبدو ھذه المادة الوراثیة كشبكة یصعب تمیی
مرحلة انقسام الخلیة تبدأ ھذه المادة تتراص علي ھیئة أزواج وتصبح واضحة یمكن رؤیتھا 

  .بالمیكروسكوب 
عوادي زبیر / األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث 

 م ٢٠١٦یة العلوم اإلسالمیة جامعة الجزائر رسالة دكتوراة مقدمة لكل١٩صـ 
 بحث منشور ضمن ٣٦٩عبدالناصر بن موسي أبوالبصل صـ / تحدید جنس الجنین للدكتور) ٥(

 أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث



 - ٨٩ -

 )  DNA ( م علي ید العالمان جیمس واطسون١٩٥٣عام)١(   
أن خلق اإلنسان یبدأ من خلیة واحدة وأن ھذه  وتبین للعلماء) ٢(وفرنسیس كریك 

تحمل أسرار اإلنسان ) ٣(الخلیة تحتوي علي ثالث وعشرین زوجا من الكروموسومات
نان وعشرون منھا مسئولة عن بنیان الجسم وصفاتھ وواحد منھا فقط مسئول ، اث

ومن المعلوم لدي أھل االختصاص أن خالیا الرجل ) ٤(عن تعیین الجنس ذكرا أم أنثى
 ویأتي فرد من ھذه   )XX(وخالیا المرأة ) XY(تحتوي علي الكروموسومات 

زوج واحد من الكروموسومات األزواج من األب بینما یأتي اآلخر من األم ، وھناك 
في كل خلیة ھو المسئول عن تحدید جنس الفرد ، وبینما تحوي الخالیا الجسمیة 
علي فردي ھذا الزوج ، نجد أن الخالیا الجنسیة محتویة علي فرد واحد فقط ، بسبب 
كونھا ال تحتوي إال علي نصف المجموعة الكروموسومیة أي علي ثالثة وعشرین 

) X(یعني أن كل بویضة تحتوي علي الكروموسوم الجنسي فردا فقط ، وھذا 
باإلضافة إلي اثنین وعشرین كروموسوم جسمي بینما تكون الحیوانات المنویة علي 

باإلضافة إلي ) X(نوعین فھي إما أن تكون محتویة علي الكروموسوم الجنسي 
ثنین باإلضافة إلي ا) Y(اثنین وعشرین كروموسوم جسمي أو الكروموسوم الجنسي 

وعشرین كروموسوم جسمي ویعتمد نوع الولید علي جنس الحیوان المنوي 
) X(المخصب للبویضة فعندما یساھم الذكر  بحیوان منوي یحتوي علي كروموسوم 

فإن جنس الجنین ) X(واألنثي ببیضتھا المحتویة بالضرورة علي كروموسوم 
واألنثي ) Y(روموسوم سیكون أنثي أما إذا ساھم الذكر بحیوان منوي یحتوي علي ك

  فإنھ بعد التخصیب سیكون ذكرا ) X(ببیضتھا المحتویة بالضرورة علي كروموسوم 
  

                                                           

م وضع مع ١٩٢٨عالم أحیاء جزیئیة وبیولوجي وكمیائي أمریكي ولد عام : جیمس واطسون ) ١(
م نال علي إثره جائزة نوبل في الطب عام ١٩٥٣كریك تصورا لتركیب الحمض النووي عام 

م لدفاعھ عن حق المرأة في ٢٠٠٧م مناصفة مع زمیلھ كریك ، أثارت آراؤه جدال في عام ١٩٦٢
  .اإلجھاض ، وعندما صرح بأن السود أقل ذكاء من البیض 

  http://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا  
 م  ٢٠٠٤م وتوفي عام ١٩١٦فیزیائي وعالم كمیاء حیوي بریطاني ولد عام : فرنسیس كریك  ) ٢(

 http://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا  
أن خالیا الكائنات الحیة تختلف في عدد الكروموسومات لكل نوع عدد معین : من الجدیر ذكره ) ٣(

 صبغیا ١٤ صبغیا والبازالء علي ٢٤ علي   صبغیا والطماطم١٦ل علي ، فمثال تحوي خالیا البص
 صبغیا ٤٦ صبغیا وفي اإلنسان علي ٢٠ صبغیا وفي الذرة الصفراء علي ٤٨والملفوف علي 

وأقل عدد یوجد في ....  صبغیا ٨٠ صبغیا والحمام علي ٧٨ صبغیا والكلب علي ٦٠والبقر علي 
  .خالیا دودة االسكاریس صبغیان فقط 

 م ١٩٩٢ ط المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائر ١١٣ الخلیة لعلي صالحي صـ
 ط دار ابن حزم ٢٦٥أحكام الجنین في الفقھ اإلسالمي لعمر بن محمد بن إبراھیم بن غانم صـ ) ٤(

 م ٢٠٠١ھـ ١٤٢١الطبعة األولي 
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)XY ( إن شاء اهللا)١(  
فإن الحیوان المنوي ھو ) X(تعطي دائما شارة األنوثة) البییضة( وبما أن األم 

رة الذكورة الوحید الذي یحدد بإرادة اهللا نوع الجنین ذكرا أم أنثي ، إذ أنھ یحمل شا
)Y (أو یحمل شارة األنوثة)X ( وتبقي اآلیة القرآنیة إعجازا علمیا كامال َوَأنَُّھ َخَلَق 

    )٢(  الزَّْوَجْیِن الذََّكَر َواُألْنَثى ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا ُتْمَنى
فالنطفة التي تمني زوجان ، حیوان منوي مذكر وحیوان منوي مؤنث ، والنطفة التي 

عیة الجنین وجنسھ ، وفي ھذا اإلعجاز ما یكفي لفریق من الرجال فكر تمني تقرر نو
في طالق امرأتھ والتخلص منھا كلما جائتھ بمولود أنثى دون تفكیر أو وازع أن ھذا 

  )٣(عطاء من اهللا عز وجل 

  اطب اث

  وت دد س ان

  :لتحديد جنس الجنين ثالث مستويات 

منذ لحظة ویتحدد بأمر اهللا تعالي )  الكروموسومي ( ي  الصبغ:المستوي األول 

فإن ) X(الذكورة البیضة ) Y(شارة ل منوي یحمحیوان ذا لقح ، فإاألولى اإلخصاب 
األنوثة ) X(شارة  ل المنوي یحمالحیوان أما إذا كان ، الجنین سیكون ذكرا بإذن اهللا

  )٤(فإن الجنین سیكون أنثى بإذن اهللا

 وھذا یتحدد بإذن اهللا تعالى في األسبوع السادس والسابع  الغددي:المستوي الثاني 

وتظھر خالیا الغدة التناسلیة في الجنین في األسبوع الثالث من عمره ، من التلقیح 
و لكن ال یمكن ، لخالیا إلى الحدبة التناسلیة في األسبوع الخامساھذه  ل ثم تنتق

؛ في السابع ل دس ویدخاألسبوع السا، أن یتم  ل معرفة الغدة التناسلیة في الجنین قب
 یوم من ٤٢فتشكیلة الغدة التناسلیة ال تتم إال بعد ، ذلك تكون غیر متمایزةل ألنھا قب

یة الداخلیة والخارجیة ال تتم إال بعد تكوین لحظة التلقیح وأما تكوین األعضاء التناسل
َذْیَفُة وھذا ما یؤكده حدیث ُح) ٥(الجلد ألن األعضاء التناسلیة الخارجیة تنمو من الجلد 

                                                           

 یصدرھا المجلس  وما بعدھا ط عالم المعرفة١٤محمد الربیعي صـ / الوراثة واإلنسان للدكتور) ١(
 ط دار ١٦١مأمون شقفة صـ / القرار المكین للدكتور الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكویت،

عباس / م دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور١٩٨٧اآلداب الشارقة الطبعة الثانیة 
  م  ٢٠٠١ ط دار النفائس األردن الطبعة األولي ٢/٨٥٥أحمد محمد الباز

  سورة النجم "  ٤٦ ، ٥٤" ة رقم آی) ٢(
 ٢٦٨ ، ٢٦٧أحكام الجنین في الفقھ اإلسالمي لعمر بن محمد بن إبراھیم بن غانم صـ ) ٣(
/  مشكلة الخنثي بین الطب والفقھ للدكتور١٤محمد الربیعي صـ / الوراثة واإلنسان للدكتور) ٤(

  ي العدد السادس  بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي اإلسالم٣٦٥محمد علي البار صـ 
 ٨٤ ، ٨٣فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٥(

رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات درجة الحصول علي الماجستیر ـ كلیة الدراسات العلیا جامعة 
 م ٢٠١٢النجاح الوطنیة فلسطین 
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إَذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة ِثْنَتاِن َوَأْرَبُعوَن َلْیَلًة، َبَعَث اُهللا :  قال ْبُن َأِسیٍد اْلِغَفاِريُّ أن النبي 
َیا : ِإَلْیَھا َمَلًكا، َفَصوََّرَھا َوَخَلَق َسْمَعَھا َوَبَصَرَھا َوِجْلَدَھا َوَلْحَمَھا َوِعَظاَمَھا، ُثمَّ َقاَل

َیا َربِّ َأَجُلُھ، َفَیُقوُل :  َأْم ُأْنَثى؟ َفَیْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَیْكُتُب اْلَمَلُك، ُثمَّ َیُقوُلَربِّ َأَذَكٌر
َیا َربِّ ِرْزُقُھ، َفَیْقِضي َربَُّك َما َشاَء، َوَیْكُتُب : َربَُّك َما َشاَء، َوَیْكُتُب اْلَمَلُك، ُثمَّ َیُقوُل

  )١(َمَلُك ِبالصَِّحیَفِة ِفي َیِدِه، َفال َیِزیُد َعَلى َما ُأِمَر َوال َیْنُقُصاْلَمَلُك، ُثمَّ َیْخُرُج اْل

 مستوي األعضاء التناسلیة ظاھرة وباطنة ، فالباطنة في األنثي ھي :المستوي الثالث

المبیضان والرحم وقناتي الرحم والمھبل والباطنة في الذكر فھي الحبل المنوي 
  تاتا وغدد كوبر وتكون ھذه األعضاء غیر متمایزة حتي والحویصلة المنویة والبروس

  )٢ (األسبوع التاسع ، ثم تظھر في األسبوع الثاني عشر 

  

راب اطا  

رر ا نوع ا ر  

منذ تاریخ قدیم واإلنجاب یحتل مكانة رائدة في فكر البشر، وقد شغل أمر تحدید جنس 
 شتَّى على مرِّ التَّاریِخ ، فمیل البشر إلي إنجاب الجنین ومعرفة نوعھ شعوبا وأجناسا

الذكور دون اإلناث كان میزة تمیز كل الحضارات تقریبا ، ولھذا ظھر وأد البنات في 
  .الحضارات القدیمة وحتي عند العرب قبل بزوغ فجر اإلسالم 

وبھذا نجد أن فكرة التحكم في جنس المولود كان موضوع ال یكاد یفارق الفكر 
وقد اعتمدوا علي طرق تقوم بشكل أساسي علي أدویة شعبیة ) ٣(ساني قدیما اإلن

وخرافات وسحر ، وإلي وقت قریب كان ھناك من ینصح المرأة بحمیة أو الجماع في 
  :وبیان ذلك ما یلي )  ٤(وقت معین أو بتكرار معین للوصول إلي حمل ذكر أو أنثي

  :تحديد جنس المولود عند اليونانيين : أوال 

قد ھیمنت نظریات علماء الیونان على الفكر عدت قرون حیث كانت حضارتھم  قمة ل
  : الحضارات في ذلك الوقت ولھم نظریات حول تحدید جنس الجنین منھا 

                                                           

فیة خلق اآلدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب القدر ، باب كی) ١(
 وابن حبان في صحیحھ ، ِكَتاُب التَّاِریِخ ، ٢٦٤٥ رقم ٤/٢٠٣٧وأجلھ وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ  

  ٦١٧٧ حدیث رقم ١٤/٥٢َباُب َبْدِء اْلَخْلِق 
  ط دار٣١٤ ،٣١٣زھیر السباعي صـ / محمد علي البار والدكتور / الطبیب أدبھ وفقھ للدكتور) ٢(

 م٢٠٠٥القلم دمشق الطبعة الثالثة 
 ٤٤١التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة اإلسالمیة للباحث النحوي سلیمان صـ ) ٣(

 م ٢٠١١، ٢٠١٠رسالة دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الجزائر 
لرحیم بوبس یوسف عبدا/ندي الدقر والدكتور / معرفة جنس الجنین والتدخل لتحدیدة للدكتورة) ٤(

 بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون الجزء األول ، ٢١٠صـ 
 م٢٠٠٢كلیة الشریعة والقانون ، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 
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وتقرر أن رحم المرأة مؤلف من شطرین أیمن وأیسر ففي  :) ١ (أ ـ نظریة أبوقراط
ا فعلھ ھو اإلضجاع على حال أراد الزوجان الحصول على مولود ذكر كل ما علیھم

  )٢ (الجانب األیمن أثناء الجماع وعلى الجانب األیسر في حال أرادوا إنجاب أنثى

ھي ) الحیوانات المنویة(وتتمحور في أن بذور الرجل : )٣(ب ـ نظریة أرسطو
األساس في تكوین المولود والمرأة مجرد وعاء بارد، فالمرأة تمثل الجزء البارد 

ر ویعتمد تحدید جنس المولود على الحرارة الكامنة التي یزودھا والرجل الجزء الحا
الذكر لألنثى، ویخص أرسطو الخصیة الیمنى بأنھا تحتوي على بذور تعطي حرارة 
كامنة أكبر وبالتالي تحدد جنس المولود الذكر أما الخصیة الیسرى فتعطي بذور 

 )٤( حرارتھا الكامنة أقل فتؤدي لمولود أنثى
عن أن تكون لھ الغلبة، ولم ) الذكر( نھ كلما عجز العنصر المكوَّن ویري أرسطو أ

  یستطع لنقص حرارتھ أن یطبخ المادة، أو 
  )٥(یشكلھا في شكلھ ھو، انتقلت ھذه المادة إلى صورة األنثى

كما ) المقصود ھنا المبیضین(وتقرر أن األنثى لھا خصیتان : )٦(ج ـ نظریة جالینوس
الرجل أیضًا، وآلیة تحدید جنس المولود بحسب نظریتھ للرجل وھي تنتج بذورًا ك

                                                           

عاش   قبل المیالد٤٦٠ولد سنة   أبو الطب وأعظم أطباء عصره،:   بن ھیراكلیدس أبوقراط) ١(
، تعلم خاللھا الطب من أبیھ وجده وبرع فیھ، أول مدون لكتب الطب، ومخلصھ خمسة وتسعین سنة

من أشھر الشخصیات على مر التاریخ في كل . من آثار الفلسفة وظلمات الطقوس السحریة 
الذي یقسمھ  القسم الشھیر العصور وكل المجاالت ، ونسبت لھ الكثیر من المؤلفات، صاحب فكرة

  .األطباء قبل مزاولة مھنة الطب 
 وما بعدھا ط دار مكتبـة الحیـاة، ٤٣عیـون األنبـاء في طبقـات األطبـاء البـن أبي أصـیبعة صـ 

 وما ٢٢ /١معجم المطبوعات العربیة والمعربة لیوسف بن إلیان بن موسى سركیس  روت بـی
  م ١٩٢٨ - ھـ ١٣٤٦بعدھا ط مطبعة سركیس بمصر 

http://www.ebnmaryam.com/vb/t١٩٠٧٥٤.html) ٢           (
http://www.aljazeera.net  

سوف یوناني وثني مشھور كان أرسطو، فیل: ویقال اختصارًا: أرسطوطالیس بن نیقوماخوس ) ٣(
تلمیذ افالطون الحكیم، وكان افالطون یقدمھ على غیره من تالمیذه، وبھ ختمت حكمھ الیونانیین ، 

  .م.  ق٣٢٢لھ مؤلفات عدیدة، توفي سنة ) فلسفة المشائین(أسس مذھب 
 وما بعدھا ٣/١٣٤١بغیة الطلب في تاریخ حلب لعمر بن أحمد بن ھبة اهللا ، كمال الدین ابن العدیم 

 بیروت الطبعة - ط دار المشرق ٣٤صـ  الیسوعيلویس معلوفط دار الفكر المنجد في األعالم 
 م١٩٨٦ -الخامسة 

         ١٢٣٣ مقال بجریدة الفرات  العدد!حقیقة أم خیال؟.. حملاختیار جنس المولود قبل ال) ٤(
http://furat.alwehda.gov.sy/node                               

:  ط دار الجیل، بیروت  لبنان، عام النشر٧/٥٠٠قصة الحضارة لویلیام جیمس دیوَرانت ) ٥(
  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

، من أعظم األطباء في العصور القدیمة یوناني و فیلسوف طبیب: جالینیوس بن كالودیوس) ٦(
سنة منھا صبي ومتعلم سبع عشرة سنة وعالم معلم سبعین  م وعاش سبعا وثمانین ١٢٩ولد عام 

  ١٠٩عیـون األنبـاء في طبقـات األطبـاء البـن أبي أصـیبعة صـ  .سنة 
https://ar.wikipedia.org 
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تنص على أنھ عندما تتحد بذرة رجل صادرة من الخصیة الیمنى مع بذرة امرأة 
صادرة من الخصیة الیمنى ینتج المولود الذكر وكذلك األمر بالنسبة إلى البذور 

  )١(المنتجة من الخصیة الیسرى لكل من الرجل والمرأة فینتج مولود أنثى
  ) ٢(د ـ نظریة انكسا غوارس

أعتقد انكسا غوارس أن تحدید جنس المولود یمكن التحكم بھ عن طریق ربط إحدى  
الخصیتین أو استئصالھا ، أو القیام بعصر الخصیة الیسرى بشدة أثناء الجماع 

 )٣(لضمان إنجاب مولودًا ذكرًا
ي یحكم قبضتھ على وقد اعتقد ھذا االعتقاد الھنود والفرنسیین فكان الرجل الھند

الخصیة الیسرى لنفس السبب، في حین كان الرجل الفرنسي یقوم باستئصال خصیتھ 
 وجمیع ھذه الطرق والنظریات لم )٤ (الیسرى على وجھ اإلطالق لمنع تكون اإلناث

  )٥(یكن لھا مستند علمي، وانما كانت ظنون وتخرصات، وقـد بددھـا العلم الحدیث 

 :نين عن الصينيينتحديد جنس الج: ثانيا 

وضع الصینیون برنامجا كان من أولى المحاوالت الساعیة للتدخل في جنس المولود 
 عام ، عندما عكف علماء الفلك القدامى ٧٠٠، حیث قدمھ الصینیون قبل ما یتجاوز 

لدیھم إلیجاد عالقات فلكیة خاصة بین عمر الجنین وعمر األم وربطھا بعوامل خمس 
لخشب والنار والمعدن ، وینطلق مبدأ عملھ بتحویل عمر المرأة ھي الماء واألرض وا

إلى شكلھ الخاص على الجدول الصیني والذي یحول جدول العمر إلى الخمس عوامل 
سابقة الذكر وبذلك یمثل عمر األم عامل معین كما یمثل عمر جنینھا عامل آخر وبعد 

أي بنت  )Yin(  یمثل إماذلك نبدأ بالبحث عن العالقة ، وكل عامل من ھذه العوامل
أي ولد ، وھي عبارة عن فرضیات فلكیة ال یمكن التعویل علیھا ألنھا  )Yang( أو 

ال ترتكز على أساس علمي یعتمد علیھ ، إال أن تجربة ھذه الطریقة رفعت نسبة 

                                                           

النظریات الجنسیة الیونانیة والنظرة الدونیة للمرأة مقال بجریدة الوسط البحرینیة لحسین ) ١(
م                             ٢٠١١ أغسطس ١٨یس  الخم-  ٣٢٦٧ العدد  محمد حسین

http://www.alwasatnews.com                         
م .ق  ٥٠٠  ق م وتوفي عام ٤٢٨فیلسوف یوناني استاذ سقراط ولد عام : انكسا غوارس ) ٢(

من اُتھم باإللحاد، وُحكم علیھ بالموت الدعائھ بأن ألنھ الشمس حجر ساخن والقمر مصنوع 
  . غیر أنھ ھرب. .األرض ولیست آلھھ

 https://www.arab-ency.com  
 https://ar.wikipedia.org 

  ٢، ١عبدالرحمن الیحیى صـ / المختصر المفید في تحدید جنس الولید للدكتور   )٣(
لصالح بن صالح  جریدة الریاض   مقال!!الحقیقة والخزعبالت.. تحدید جنس المولود  )٤(

                  ١٧٠٣٠ العدد-م ٢٠١٥ فبرایر ٠٨ - ھـ ١٤٣٦ ربیع اآلخر ١٩بتاریخ األحد 
http://www.alriyadh.com   

 http://www.aljazeera.net  
 ٢٤٢زیاد طارق نجم الجبوري صـ / اختیار جنس الجنین بین الشریعة والطب للدكتور  )٥(

   والعشرون المجلد السادس بحث منشور بمجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیة العدد الثالث
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 ٩أي ھناك  % ٥١وھي في الوضع الطبیعي  % ٦٠الحصول علي جنین ذكر الى
ف ملیا عندھا ویفكر قلیال قبل أن یقرر إھمالھا ، وفیما تجعل الطبیب المعالج یق% 

  )١ (یلي نرفق نموذج لھذا البرنامج 

ولألنثى بعالمة ) B(الجدول الصیني لتحدید جنس الجنین ویشار للذكر فیھ بعالمة 
)G ( ویقدر عمر السیدة بالسنوات بشكل عدد صحیح و تحذف األرقام بعد الفاصلة

 سنة و یھمل ما ٣٩ سنة فیبحث عن العمر ٣٩٫٩العمر فمثال إذا كان  مھما بلغت
  تبقى من أرقام كسریة

Age Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
١٨ G B G B B B B B B B B B 
١٩ B G B G G B B B B B G G 

٢٠ G B G B B B B B B G B B 

٢١ B G G G G G G G G G G G 
٢٢ G B B G B G G B G G G G 

٢٣ B B G B B G B G B B B G 

٢٤ B G B B G B B G G G G B 
٢٥ G B B G G B G B B B B B 

٢٦ B G B G B G B G G G G G 

٢٧ G B G B G G B B B B G B 
٢٨ B G B G G G B B B B G G 

٢٩ G B G G B B B B B G G G 

٣٠ B G G G G G G G G G B B 
٣١ B G B G G G G G G G G B 

٣٢ B G G G G G G G G G G B 

٣٣ G B G B G G G B G G G G 
٣٤ B G B G G G G G G G B B 

٣٥ B B G B G G G B G G G B 

٣٦ G B B G B G G G B B B B 
٣٧ B G B B G B G B G B G B 

٣٨ G B G B B G B G B G B G 

٣٩ B G B B B G G B G B G B 
                                                           

 صـ التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة اإلسالمیة للباحث النحوي سلیمان  )١(
 نجیب لویس منشور علي موقعھ    /  تحدید نوع الجنین قبل الحمل للدكتور ٤٤٥، ٤٤٤

http://www.layyous.com/a    
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٤٠ G B G B G B B G B G B G 
٤١ B G B G B G B B G B G B 
٤٢ G B G B G B G B B G B G 

٤٣ B G B G B G B G B B B B 

٤٤ B B G B B B G B G B G G 
٤٥ G B B G G G B G B G B B 

  : ومن المآخذ علي ھذا الجدول ما یلي 
ـ أن ھذا الجدول ال یرتكز علي أساس علمي وإنما مبناه علي وجود عالقات فلكیة ١

الماء واألرض : مر األم وعمر الجنین وربطھما بعوامل خمس ھي ع خاصة بین
والخشب والنار والمعدن ، وھي عبارة عن فرضیات فلكیة وضعھا علماء الصین وال 

  .یمكن التعویل علیھا أو الركون إلیھا 
 ولم یذكر ما قبل ذلك وما بعده ، ٤٥ إلي ١٨ـ أن الجدول اقتصر علي ما بین سن ٢

  .حاالت التوائم مطلقا كما أنھ لم یذكر 
 لكل ١٠٠ـ أن نسبة والدة الذكور بالنسبة لإلناث من خالل ھذا الجدول ھي ٣

  . أنثي تقریبا ، وھذه النسبة تخالف النسبة المعروفة لوالدة الذكور ١٠٣،٦
إلي ما بین  % ٦٠ـ ھذا الجدول لم یسجل نسبة نجاح عالیة فھي تتراوح ما بین ٤

ولو كان ناجحا كما % ٥١لذكور في الوضع الطبیعي مع أن نسبة والدة ا % ٦٥
یدعي البعض لكان الصینیون أنفسھم أحوج الناس إلیھ فإنھم یریدون الذكر بعد أن 

   )١(حرمت علیھم السلطات إنجاب أكثر من مولود والمالحظ عندھم انتشار اإلناث
ء علم ـ إن اختیار جنس الجنین بموجب ھذا الجدول كذب وباطل ، ألنھ من ادعا٥

ألن كل  و)٢(الغیب الذي ال یعلمھ إال اهللا تعالي ویجب إتالفھ وعدم تداولھ بین الناس
من اعتقد في شيء أنھ سبب ولم یثبت أنھ سبب ال كونا وال شرعا فشركھ شرك 
أصغر؛ ألنھ لیس لنا أن نثبت أن ھذا سبب إال إذا كان اهللا قد جعلھ سببا كونا أو 

  )٣(كاألدویة التي جرب نفعھا: لدعاء، والكونيكالقراءة وا: شرعا، فالشرعي

  : تحديد جنس الجنين عند العرب: ثالثا 

كان وال زال العرب یؤثرون إنجاب البنین على البنات، فمعظمھم كانوا یكرھون 
 َوِإذا ُبشَِّر َأَحُدُھْم : البنات ، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه الكراھیة فقال سبحانھ 

                                                           

 بحث منشور ضمن ١٧٣٨، ١٧٣٧بس صـ تحدید جنس الجنین لھیلة بنت عبدالرحمن الیا) ١(
ھـ جامعة ١٤٣١السجل العلمي لمؤتمر الفقھ االسالمي الثاني قضایا طبیة معاصرة المجلد الثاني 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
ھـ منشورة علي موقع ١٤٢٢/ ٢٢/١بتاریخ  " ٢١٨٢٠" فتوي اللجنة الدائمة لإلفتاء رقم ) ٢(

  ١٢١٥١٦/https://islamqa.info/arاإلسالم سؤال وجواب 
دار ابن :  الناشر١/٥٧٧القول المفید على كتاب التوحید لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین ) ٣(

  ھـ١٤٢٤الثانیة : الجوزي، المملكة العربیة السعودیة الطبعة
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 َوْجُھُھ ُمْسَودا َوُھَو َكِظیٌم  َیَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر ِبِھ َأُیْمِسُكُھ ِباُألْنثى َظلَّ
    )١(َعَلى ُھوٍن َأْم َیُدسُُّھ ِفي التَُّراِب َأال َساَء َما َیْحُكُموَن

فعادة وأد البنات كانت معروفة لدى بعض القبائل في العصر الجاھلي لشدة غیرتھم 
لى نسائھم وحرصھم على أعراضھم أن تثلم ؛ وألن حیاتھم حیاة حربیة، ثم لفقرھم ع

  )٢ (دفن البنات من المكرمات: ، وقالوا
وإذا كان معظم الشعوب القدیمة یعتقد أن المرأة ھي التي تنجب الذكور واإلناث 
وإلیھا یرجع السبب في تحدید جنس المولود ، فــإن العرب توصلوا ومنذ العصر 

جاھلــــي إلــى معرفة أن الرجل ھو سبب إنجاب الذكور أو اإلناث، وما المرأة إال ال
  )٣(كاألرض بالنسبھ للزارع تنبت مازرع فیھا 

 ویروى في ھذا القبیل أن رجالً یدعى أبا حمزة الضّبي ھجر خیمة امرأتھ ، وكان 
ھا وإذا ھي یقیل ویبیت عند جیران لھ ، حین ولدت امرأتھ بنتا، فمّر یوما بخبائ

  :ُترقِّص ابنتھا وتقول
  یظل في البیت الذي یلینا... ما ألبي حمزة ال یأتینا 

  تاهللا ما ذلك في أیدینا... غضبان أن ال نلد البنینا 
  فنحن كاألرض للزارعینا...  وإنما نأخذ ما أعطینا 

  ننبت ما قد زرعوه فینا
   )٤(فغدا الشیخ حتى ولج البیت فقبل رأس امرأتھ وابنتھا

  :تحديد جنس المولود في اإلسالم : رابعا 

العلوم الطبیة في القدیم فقد كان العلماء واألطباء یبنون نظریاتھم على خر نظرا لتأ
ل االستقراء والمالحظة والتجربة البسیطة ومن ذلك ما ذكره ابن العربي من أقوا

ي األیسر ، وإن كان ذلك في الثدو إذا كان الثدي مسود الحلمة فھو ذكر ": األطباء
فھو أنثى؛ وإن كانت المرأة تجد الجنب األیمن أثقل فھو ذكر،  وإن وجدت الجنب 

  )٥(األشأم أثقل فالولد أنثى
 َفَجاَء َحْبٌر ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ :  َقاَلوروي عن َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اللَِّھ 

ي َأْسَأُلَك َعْن َشْيٍء ال َیْعَلُمُھ َأَحٌد ِمْن َأْھِل اَألْرِض إالَّ َنِبيٌّ ِإنِّ: ِمْن َأْحَباِر اْلَیُھوِد َفَقاَل
 َماُء الرَُّجِل َفَقاَل َیْنَفُعَك ِإْن َحدَّْثُتَك َقاَل َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ َقاَل ِجْئُت َأْسَأُلَك َعِن اْلَوَلِد فَقاَل

ْجَتَمَعا، َفَعال َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا ِبِإْذِن اِهللا، َأْبَیُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفِإَذا ا

                                                           

  سورة النحل "  ٥٩ ، ٥٨" آیة رقم ) ١(
 ط مكتبة ١٧٠ المنعم خفاجى صـ  محمد عبد-قصة األدب في الحجازعبد اهللا عبد الجبار ) ٢(

  الكلیات األزھریة
 ٤عبدالرحمن الیحیى صـ / المختصر المفید في تحدید جنس الولید للدكتور) ٣(
 ط دار ١/١٦٥البیان والتبیین لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني أبو عثمان، الشھیر بالجاحظ ) ٤(

  ھـ١٤٢٣ومكتبة الھالل، بیروت 
  ٢/٢٥٩ محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي أحكام القرآن للقاضي) ٥(

  م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤ط دار الكتب العلمیة ، بیروت الطبعة الثالثة 
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َلَقْد َصَدْقَت، َوِإنََّك : َوِإَذا َعال َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ الرَُّجِل، آَنَثا ِبِإْذِن اِهللا، َقاَل اْلَیُھوِديُّ
  َلَقْد َسَأَلِني َھَذا َعِن الَِّذي َسَأَلِني َعْنُھ، َوَما ِلي  : َرُسوُل اِهللا  اْنَصَرَف َفَقاَل َلَنِبيٌّ، ُثمَّ

  )١(ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنُھ، َحتَّى َأَتاِنَي اُهللا ِبِھ
فالحدیث یدل علي أن علو ماء المرأة یسھم في تخلق المولود إلى أنثى إن أذن اهللا 

علو الحقیقي ، أو ھل ھو السبق ، أو ال" العلو "  وقد وقع خالف في معنى –بذلك 
وأنھ حتى في حال علو ماء المرأة فإنھ یؤثر في اختیار الحیوان )٢(الكثرة والقوة 

المنوي المذكر أو المؤنث ، دون أن یكون لھ دور رئیسي ، فالمؤثر الحقیقي ھو ماء 
الرجل ، والمرأة تساھم بدور ثانوي ، وذلك بتھیئة الظروف الستقبال الحیوان 

  )٣ (المنوي 
 ثبت أن ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي ، فإذا التقي الماءان وغلب ماء  فقد

المرأة ماء الرجل كان الوسط حمضیا ، فتضعف حركة الحیوانات المنویة المذكرة 
وتنجح الحیوانات المنویة المؤنثة في تلقیح البویضة ، فیكون المولود أنثي بإذن اهللا 

ن الوسط قلویا ، فتضعف حركة الحیوانات ، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كا
المنویة المؤنثة ، وتنجح الحیوانات المنویة المذكرة في تلقیح البویضة فیكون 

  )٤(المولود ذكرا بإذن اهللا  
وھناك من یري أن المسئولیة عن تحدید جنس الجنین مشتركة بین الرجل والمرأة ، 

لي الخصائص الكھربائیة لھذه وأن اندماج الحیوان المنوي مع البویضة یعتمد ع
فإنھا تجذب إلیھا " سالبة الشحنة " الخالیا الجنسیة ، فعندما تكون البویضة 

، وبما أن " طفل ذكر "  الذي یحمل شحنة موجبة وینتج  (Y) الحیوان المنوي
ھي األعلى حسب قواعد الطبیعة یكون مني " الشحنة الموجبة " الحامل للصبغي 

، وھذا " وبذلك یكون علو مني الرجل سببًا في إنجاب طفل ذكر الرجل ھو األعلى ، 
فإذا اجتمعا فعال منيُّ الرجل منيَّ ( یطابق ما أوضحھ الحدیث النبوي بشكل مذھل 

  . ) أذكرا بإذن اهللا: المرأة 
وأما إذا كانت البویضة موجبة الشحنة فإنھا تجذب إلیھا الحیوان المنوي الحامل 

وھذا ما أوضحھ أیضا "  طفل أنثى "  شحنة سالبة وینتج الذي یحمل (X) للصبغي

                                                           

أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الحیض، باب بیان صفة مني الرجل، والمرأة وأن الولد ) ١(
 ، باب  والبیھقي في السنن الكبري ، كتاب الطھارة٣١٥ حدیث رقم ١/٢٥٢مخلوق من مائھما 

 وابن خزیمة في ٧٩٨ حدیث رقم ١/٢٦١صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذین یوجبان الغسل 
  ٢٣٢ حدیث رقم ١٥١/ ١صحیحھ، كتاب الوضوء، باب صفة ماء الرجل الذي یوجب الغسل 

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف ) ٢(
ھـ الدیباج على صحیح ١٣٩٢ بیروت الطبعة الثانیة –لتراث العربي  ط دار إحیاء ا٣/٢٢٣النووي

 ٢/٧٢مسلم بن الحجاج للسیوطي 
 https://islamqa.infoموقع االسالم سؤال وجواب ) ٣(
 ط دار كنوز ٣/٩٧٩محمد بن ھائل بن غیالن المدحجي /أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور) ٤(

 م ٢٠١١إشبیلیا الطبعة األولي 
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وعلي ذلك یكون  )  وإَذا عال منيُّ المرأة منيَّ الرجل آنثا بإذن اهللا( الحدیث النبوي 
  )١(" ھناك دور مشترك للرجل والمرأة في تحدید جنس الطفل 

  :تحدید جنس الجنین في العصر الحاضر: خامسا  
  :جنین في العصرالحاضر علي عدة طرق منھا  تركزت أبحاث اختیار جنس ال

 )الدش المھبلي واإلثارة الجنسیة(ـ تغییر ظروف وحالة القناة التناسلیة عند المرأة ١
 .أو النظام الغذائي) الحمیة من أنواع معینة من األطعمة ( ـ طریقة الحمیة ٢
 .كري الذ(Y)األنثوي عن الصبغي) X) (الكروموسوم ( ـ فصل الصبغي الجنسي ٣
 .الذكریة (Y)ـ تمنیع األنثى ضد النطفة٤
ـ تحدید جنس الجنین وھو داخل الرحم ومن ثم اإلجھاض ویسمى بطریقة ٥

 )٢(األجھاض المنتخب

  اطب اس

  ول ار س ان

ھناك عدة وسائل الختیار جنس الجنین ، وبعض ھذه الوسائل ظنیة النتائج بمعني أن 
الطلب لیس حتمیا وال جازما ولكنھ احتمالي بدرجة كبیرة ، نجاح االختیار حسب 

وھناك طرق مخبریة علمیة تتبع إجراءات توصل إلي نتائج دقیقة ال مجال للشك في 
حصول النتیجة فیھا إذا تم التلقیح ونجحت العملیة بدون أخطاء ، ومن خالل استقراء 

وطرق اختیار جنس الطرق التي تستخدم ومراحل استخدامھا یمكن تقسیم وسائل 
  الجنین إلي ثالث وسائل

  وسائل طبیعیة مساعدة قبل الحمل : األولي 
  )٣(وسائل مخبریة : الثانیة 
   الحمل وسائل إجرائیة بعد: الثالثة 

  الوسائل الطبيعية المساعدة قبل الحمل: أوال 

  : أبرز الوسائل الطبیعیة ما یلي 
زقھ بالجنس الذي یرغبھ ، ویرجو ـ الدعاء والمراد بھ سؤال العبد ربھ أن یر١

   )٤(سالمتھ من األمراض ، وھو أبلغ الوسائل في إدراك المقاصد 
ـ تناول أغذیة معینة لمدة ثالثة أشھر قبل حدوث الحمل ، فعند الرغبة بمولود ذكر ١

یتم تناول األغذیة التي تحتوي علي تركیز عالي من المواد الغنیة بأمالح البوتاسیوم 

                                                           

جمال حامد السید / مسئولیة المشتركة للرجل والمرأة في تحدید نوع الجنین للدكتورال) ١(
 بحث مقدم للمؤتمر الثامن لإلعجاز العلمي في القران والسنة بالكویت موقع ١٢حساسین صـ 

 https://islamqa.infoاالسالم سؤال وجواب 
http://quranandembryo.blogspot.com 

 ٥عبدالرحمن الیحیى صـ / حدید جنس الولید للدكتورالمختصر المفید في ت) ٢(
  ٣٧٥عبدالناصر بن موسي أبوالبصل صـ /تحدید جنس الجنین للدكتور) ٣(
 ١٧٣٠تحدید جنس الجنین لھیلة بنت عبدالرحمن الیابس صـ ) ٤(
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ثل السمك واللحم والبطاطس والموز والكمثري وھي بطریقة ما تجذب والصودیوم م
الحیوان المنوي الذكري لیكون لھ السبق في تلقیح البویضة ، وعند الرغبة بمولود 

  أنثي یتم تناول الطعام واألغذیة التي تحتوي 
أمالح المغسیوم والكالسیوم مثل منتجات األلبان واألعذیة التي تحتوي علي فیتامین 

وھنا نجد البویضة تفتح الباب الستقبال الحیوان المنوي األنثوي لیكون قادر ) د(
  )١(علي تخصیب البویضة 

  :ـ استعمال الغسل المهبلي ٢

درجة ل على زیادة أو تقلیل وذلك بالعمل، تغییر الحالة الكیمیائیة للمھبفیھ  ویتم 
ا تحد أو توقف من بحیث تتكیف مع حیاة أحد النوعین بینم،  رحمـالحموضة في ال

لوي وق، اة المرأة التناسلیة  حامضي لألنثىـي قنـفل والوسط المفض، نشاط اآلخر
وإذا كان الوسط ،  فھذا یشجع على إنجاب الذكورلویافإذا كان الوسط ق، للذكر

 وبالتالي تستعمل المرأة دش مھبلي )٢( فھو یشجع على إنجاب اإلناثحامضیا
  )٣(بالوسط الكیمیائي المناسب للجنس المرغوب فیھ حامضي أو قلوي لتھیئة الرحم 

  : ـ توقيت الجماع ٣

ھذه الطریقة دقیقة وعلمیة وتعتمد علي معرفة اختالف الخصائص الخلقیة للحیوانات 
المنویة الذكریة عن األنثویة ، فقد كشفت األبحاث أن الحیوان المنوي الذكري خفیف 

 في حین أن الحیوان المنوي األنثوي ثقیل الوزن، سریع الحركة، یعیش زمًنا قصیًرا،
الوزن، بطيء الحركة، یعیش زمًنا أطول من الذكري، وبناء على ذلك یمكن التدخل 
لتھیئة التوقیت المناسب للجماع الذي یرشح حصول الجنس المأمول، فمثال إذا حدث 
الجماع مباشرة بعد حدوث اإلباضة فإن الكفة ترجح للذكورة لسرعة الحیوانات 
المنویة وقدرتھا علي اقتحام افرازات المھبل وعنق الرحم ، وإذا تم الجماع قبل وقت 
اإلباضة بیومین أو بثالث فإن الجنین یكون أنثي بإذن اهللا ؛ ألن معظم الحیوانات 

وتبقي األنثویة ؛ألنھا تعیش فترة ) ٤(المنویة الذكریة تموت قبل انطالق البویضة 

                                                           

بحث منشور ضمن " بتصرف " ٥٠٣، ٥٠٢نجم عبدالواحد صـ / تحدید جنس الجنین للدكتور) ١(
 اختیار جنس  ث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثانيأعمال وبحو

  ١٦٧٢خالد بن زید الوذیناني صـ / الجنین للدكتور 
حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ ) ٢(

كلیة الحقوق والعلوم  بمجلة  بحث منشور٤٥٣صـ صالحي لسمیة اإلسالمي والقانون الجزائري 
 م ٢٠١٦العدد الخامس عشر الجزائر -السیاسیة جامعة قاصدي مرباح  ورقلة

 منشور علي ٢٣خالد بن عبداهللا المصلح صـ/ رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین للدكتور) ٣(
 http://www.almosleh.comموقعھ 

 ساعة داخل رحم ٧٢ساعة إلى  ٤٨یستطیع الحیوان المنوي العیش لمدٍة تتراوح من ) ٤(
 ساعة حیة، وتكون قابلة ٢٤الزوجة، بحیث یكون قادرًا على اإلخصاب، وكذلك البویضة تظل 

 .لإلخصاب 
http://consult.islamweb.net/c 
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اح بالحصول على الجنس المطلوب إذا ضمت الوسائل أطول ، وقد ترتفع نسبة النج
 ) ١(المتقدمة إلى التوقیت الدقیق لإلباضة والوقاع

  : ـ استخدام الحقن المناعية والعقاقير الهرمونية ٤

یمكن إعطاء المرأة حقنا مناعیة ضد نوع معین من الحیوانات المنویة ، وھذه الحقن 
ھا تقوم بإضعافھ ، وبالتالي یتمكن الحیوان إذا كانت ضد الحیوان المنوي األنثوي فإن

المنوي الذكري من الدخول والتلقیح لیكون الجنین ذكرا ، وإذا كانت ضد الحیوان 
المنوي الذكري فإنھا ستقوم بإضعافھ فیلقح الحیوان المنوي األنثوي لیكون الجنین 

ت حول أنثي ، وھذه الطریقة الزالت قید الدراسة والتجربة ، وقد سجلت مالحظا
 CLOMIPHENE(ارتفاع نسبة احتمال إنجاب أنثي لمن تستخدم منشط المبیض 

یؤدي إلي احتمال إنجاب ذكر  ) TESTERONE(وأن استخدام ھرمون الذكورة ) 
)٢(  

  ـ تكرار الجماع ٥

لوحظ أن تكرار الجماع بعد الحیض ثم التوقف قبل موعد اإلباضة بیومین أو ثالثة 
أن االمتناع عن اإلنجاب بعد الحیض إلي أن تتم اإلباضة یعطي فرصة إلنجاب أنثي و
  )٣(یعطي الفرصة إلنجاب ذكر 

  :الوسائل المخبرية : الثانية 

ذكري أو ( وتتم ھذه الطریقة بالبحث عن الحیوان المنوي الحامل للصبغي المطلوب 
ثم تلقح البویضة بھ لنحصل علي خلیة تناسلیة كاملة ملقحة بالجنس ) أنثوي 
  .وب فیھ المرغ

وقد یتم ھذا األمر بأن تلقح البویضة بالحیوان المنوي المطلوب أثناء عملیة أطفال 
  األنابیب  ، كما یتم عن طریق حقن المرأة 

  .بالحیوان المنوي المطلوب بالتلقیح داخل الرحم 
وفي كلتا الحالتین البد من إجراء عملیة اختیار للحیوان المنوي واكتشاف أنھ یحمل 

  )٤(لمذكر أو الجنس المؤنث الجنس ا

                                                           

 ٤٤٤التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة اإلسالمیة للباحث النحوي سلیمان صـ ) ١(
 اإلنسان والوراثة ٢٤خالد بن عبداهللا المصلح صـ/ س الجنین للدكتوررؤیة شرعیة في تحدید جن

 ١٤٠صـ 
  ١٧٣٦ ، ١٧٣٥/ ٢تحدید جنس الجنین لھیلة بنت الیابس ) ٢(
علي یوسف / علي محي الدین القره داغي والدكتور/ فقھ القضایا الطبیة المعاصرة للدكتور) ٣(

  ١٧٣٤/ ٢س  تحدید جنس الجنین لھیلة بنت الیاب٥٥٧المحمدي صـ 
 أحكام الھندسة الوراثیة ٣٧٩عبدالناصر بن موسي أبوالبصل صـ /تحدید جنس الجنین للدكتور) ٤(

ط دار كنوز إشبیلیا الطبعة األولي ٢٠٧سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا الشویرخ صـ / للدكتور 
 م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨
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  : وتتم عملية الكشف بعدة طرق أهمها ما يلي 

 یحمل  فصل السائل المنوى الذي( ـ غربلة الحیوانات المنویة وفصلھا ١ 
التي تتم بعد ) TUI(وعمل الحقن االصطناعي ) كروموسومات الذكورة واألنوثة

دة عدد البویضات ورفع تجھیز جسم المرأة بإعطاء األدویة المنشطة للمبایض لزیا
ثم القیام بحقن الرحم بالحیوانات المنویة الحاملة للجنس المرغوب بھ  فرصة الحمل 

بعد فصلھا في المختبر بطریقة الغربلة باستخدام أدوات خاصة، اعتمادًا على أن 
 في المائة ٥٠السائل المنوي في الحالة الطبیعیة یحتوي بصورة تقریبیة على

 بالمائة حیوانات منویة ذكریة باستثناء بعض الحاالت ٥٠ثویة وحیوانات منویة أن
غیر أن ھذه الطریقة ال تقوم بعمل فصل تام وناجح مائة في المائة أي أن  الشاذة ،

احتمالیة تواجد الحیوانات المنویة للجنس غیر المرغوب بھ واردة وتكون فرص 
 .نجاحھا محدودة

لمنویة باالعتماد على محتویات المادة أي فصل الحیوانات ا الفصل الوراثي ـ  ٢
وھي أكثر دقة من سابقتھا وتعطي نتائج نجاح عالیة تصل إلى ) DNA(الوراثیة 

  . في المائة إذا حصل الحمل٩٠
الطریقة األكثر انتشارًا واألكثر ضمانًا، إذا حصل الحمل حیث تصل نسب نجاحھا   -٣

 یتم دراسة نوع األجنة بعد ھي طریقة مرتبطة بأطفال األنابیب وفیھا% ٩٩إلى 
تشكلھا وانقسامھا قبل إرجاعھا إلى رحم السیدة بطریقة التشخیص الوراثي قبل زرع 

  ).DGP(الجنین في الرحم 
الختیار جنس المولود، حیث یقوم فني المختبر  من األجنة أخذ عینة  وتتمثل في

 وعند وصول بعمل ثقب جدار الجنین المتشكل بعد ثالثة أیام من إجراء التلقیح
 خالیا، یتم سحب خلیة واحدة من غیر أن یؤدي ذلك إلى ضرر أو ٨الجنین لمرحلة 

لتحدید ) HSF( الجنین، وتدرس الخلیة بطریقة صبغ الكروموسومات  أذى في
جنس الجنین وال یتم إرجاع األجنة إّال المرغوب بجنسھا كما یتم بھذه الطریقة أیضًا 

  )١ (اد الكثیر من األمراض والتشوھاتدراسة الصفات الوراثیة الستبع

  اختيار جنس الجنين بعد الحمل : الوسيلة الثالثة 

یمكن معرفة جنس الجنین بواسطة الموجات فوق الصوتیة وذلك منذ الشھر الخامس 
بصورة شبھ مؤكدة ، وأیضا بأخذ عینة من الخالیا التناسلیة الملقحة المتكونة في 

وبعد فحصھا وتبین جنس الجنین فیھا یتم التصرف الرحم وھي في مراحلھا األولي 
مع ھذا الجنین وجودا وعدما حسب الجنس المرغوب فیھ فإذا ظھر أنھ أنثي وھم 

                                                           

لحناوى منشور علي موقع محمد محمد ا/ كیف تختار جنس مولودك قبل الحمل مقال للدكتور ) ١(
http://www.arabmedmag.com التلقیح الصناعي في القانون الجزائري والشریعة 

  وما بعدھا ٤٤٦اإلسالمیة للباحث النحوي سلیمان صـ 
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یریدون ذكرا تتم عملیة إجھاضھ مبكرا أو غیر مبكر وكذلك العكس ، المھم أنھ سیتم 
  )١(اإلبقاء علي الجنین أو إجھاضھ حسب جنس ذلك الجنین 

دات معرفة جنس الجنین وبالتالي إجھاضھ في الھند والصین وأدي وقد انتشرت عیا
ذلك إلي قتل مئات االالف من األجنة األنثویة سنویا ، ففي مدینة مومباي بالھند أكثر 
من خمسمائة عیادة لمعرفة جنس الجنین وإجھاضھ حسب طلب الوالدین ، ویرجع 

ر للرجل ، علي عكس ما ھو السبب إلي أنھ یجب علي الفتاة في الھند أن تقدم المھ
مفترض ، وتصبح البنت عبئا ثفیال علي أسرتھا وخاصة إذا كان لدیھا عدد من 
الفتیات فال یوجد لدي ھذا األب المنكوب سوي أن یتخلص من ھذه الصغیرة التي ال 

  .ولألسف فإن ھذه الحاالت من قتل األجنة في ازدیاد ... تزال مكنونة في األرحام 
 فقد كان منتشرا فیھا قتل الموالید من اإلناث وخاصة منذ عام وأما في الصین

م عندما سنت الحكومة الصینیة تشریعا یمنع أي أسرة من أن یكون لدیھا ١٩٨٥
أكثر من طفل واحد فقط ، وبما أن غالبیة الصینیین بل غالبیة البشر یفضلون الذكر 

خفیة لتتاح لھم فرصة علي األنثي فإنھم یقومون في الصین بقتل المولود األنثي 
الحصول علي مولود ذكر وقد أصبح ھذا أمرا شائعا لدرجة أن التوازن السكاني بین 

     )٢(الذكور واإلناث قد اختل وقد حل اإلجھاض المتأخر محل وأد البنات 
وھذه الطریقة محظورة ومحرمة لحرمة الوسیلة مھما كان عمر الجنین في الرحم 

ار الجنس ویشتد التحریم إذا نفخت الروح في الجنین ومھما كانت الذرائع الختی
 عن قتل النفس التى بإجماع الفقھاء لعموم النھي من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

  )٣(حرم اهللا إال بالحق والجنین بعد نفخ الروح فیھ نفس فیحرم قتلھ بغیر حق

  : ـ  تغيير نوع الجنين في أطواره األولي 

ت التي تزعم إمكانیة ذلك عن طریق الحق بالھرمونات ظھرت مؤخرا بعض النظریا
یعمل علي إحداث SRY أو عن طریق التحكم في جین أو عامل وراثي أطلق علیھ 

تقاعالت حیویة تؤدي إلي تحویل المبایض في األجنة اإلناث خالل الثمانیة أسابیع 
  .األولي ـ إلي خصیات ذكریة 

وثبت نجاحھا من حیث تحقق المظھر وقد تمت تجربة ھذه التقنیة علي الفئران 
الخارجي ، إال أنھ لوحظ أن ھذه التقنیة لھا مخاطر أھونھا عدم تطابق التركیب 
الصبغي للكائنات المنسلة بھذه الطریقة مع مظھرھا الخارجي وأن الذكر قیھا ـ مثال ـ 
ھو من حیث الشكل الخارجي فقط ولكنھ عقیم ال یمكنھ اإلنجاب كما أنھ یظھر میل 

                                                           

 ٣٨٣عبدالناصر بن موسي أبوالبصل صـ /تحدید جنس الجنین للدكتور) ١(
 بحث منشور ضمن أعمال ٤٨٢،  ٤٨١محمد علي البار صـ/ اختیار جنس الجنین للدكتور) ٢(

 وبحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث
 نھایة الزین ٢/٢٦٧ الشرح الكبیر للدردیر ٢/٢٣٨ حاشیة ابن عابدین ٨/٢٣٣البحر الرائق ) ٣(

 اإلجھاض بین القواعد ١٥/٨٠ شرح كتاب النیل ٤/٢٦٣ شرائع اإلسالم ١١/٣٣ المحلي ٣٣٠صـ
 تحدید جنس الجنین ٢٨محمد نعیم یاسین صـ / لشرعیة والمعطیات الطبیة للدكتورا

 ٣٨٣عبدالناصر بن موسي أبوالبصل صـ /للدكتور
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طبیعي تجاه اإلناث ، وھو ما یوحي بعدم اتساق تركیبھ أو تكوینھ الداخلي مع 
  .المظھر الخارجي ھذا فضال عن مخاطر التشوه وغیرھا من المخاطر المحتملة 

وتأسیسا علي ھذه المعطیات فإن حكم ھذه الطریقة كوسیلة الختیار النوع الحرمة 
  )١(دفعا للضرر   

  اطب ادس

   س اندوا ار

ـ رغبة الوالدین في اختیار نوع معین الذكور أو اإلناث العتبارت اجتماعیة ونفسیة ١
  .خاصة 

ـ الحصول علي النوع اآلخر ـ ذكورا مثال ـ إذا كان كل الذین أنجبتھم األم من نوع ٢
  .اإلناث فقط والعكس صحیح فتتوق الرغبة إلي نوع جدید 

الوراثیة أو التشوھات الخلقیة التي تالزم نوعا من ـ ما كان تفادیا لبعض األمراض ٣
حیث یوجد أكثر من ) ٢(األوالد بذاتھ ، فیلجأ إلي النوع اآلخر حذرا من اإلصابة 

بالجنس وتشیر اإلحصائیات في بالد العرب أنھا تحدث  خمسمائة مرض وراثي مرتبط
یكون المرض في مولود من بین كل ألف والدة یسبب الكثیر منھا عجزا شدیدا وقد 

ومرض الضمور العضلي ) ٣(ممیتا ومن أشھر ھذه األمراض مرض الناعور
وتحدث اإلصابة في معظم األمراض المرتبطة بالجنس عند الذكور وال )٤(الوراثي

                                                           

السید محمود / األحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للدكتور) ١(
  م بدون دار نشر٢٠٠٢ الطبعة األولي ٣٧٤عبدالرحیم مھران صـ 

  ١٧٠١أیوب سعید زین العطیف صـ / تحدید جنس الجنین للباحث) ٢(
الناعور، أو النزاف، أو نزف الدم الوراثي، أو الھیموفیلیا، كلھا أسماء لمرض وراثي یعني ) ٣(

م وذلك عن طریق إعطاء ١٨٤٠عدم تخثر الدم عند حدوث أي جرح، وقد اكتشف لھ عالج سنة 
ق حقن العنصر في الدم، وبذلك تتم عملیة التخثر ویقف المصاب عنصر التخثر الناقص عن طری

النزیف وقبل ھذا التاریخ كانت حیاة المریض ملیئة بالمتاعب بسبب عدم توقف النزیف الذي یحدث 
  .لھ

 جمادى ٣محسن الصالح عن مرض الناعور منشور بجریدة الریاض الخمیس / مقال للدكتور
  ١٤٥٦٣ العدد-م ٢٠٠٨ مایو ٨- ھـ ١٤٢٩األولى

www.enabbaladi.net/archives/٨٥٦٤ 
مرض ضمور العضالت مرض وراثي یصیب الذكور بشكل سائد، الرتباطھ بالكروموسوم ) ٤(

 .، والناتج عن خلل في الجینات والذي یؤدي تدریجیا إلضعاف عضالت الجسمX الذكري
 بروتین(ناتویحدث نتیجة لوجود معلومة جینیة خاطئة أو مفقودة تمنع الجسم من صنع البروتی

Dystrophin)  الالزمة لبناء عضالت سلیمة والمحافظة علیھا؛ حیث یفقد الطفل المصاب قدرتھ
تدریجیا لممارسة أعمالھ االعتیادیة كالمشي والجلوس مستقیما والتنفس بسھولة وتحریك 

 .الذراعین والیدین مما یقوده الى مزید من تدھور وضعھ الصحي
http://www.alghad.com/articles/ 
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أنثي في معظم ( تحدث عند اإلناث ولذلك فإن إمكانیة اختیار جنین من جنس معین 
  )١(رض سیؤدي لوالدة طفل غیر مصاب بالم) الحاالت 

ـ وقد یكون الدافع الختیار جنس الجنین سیاسیا فقد تكون ھناك رغبة في اإلكسار ٤
  )٢(من جنس الذكور لدواعي أمنیة أو اقتصادیة مثال 

                                                           

 بحث منشور ضمن ٤٠٧محمد بن یحي بن حسن النجیمي صـ / تحدید جنس الجنین للدكتور) ١(
 أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث 

 ٢/١٧٢٧ھیلة بنت عبدالرحمن الیابس / تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٢(
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  املبحث الثاني

  حكم اختيار جنس اجلنني من الناحية العقائدية

قط ، بل اثار اختیار جنس الجنین جدال دینیا كبیرا لیس من ناحیة الحكم الشرعي ف
أیضا من الناحیة العقائدیة وذلك فیما یتعلق باختصاص اهللا عز وجل بعلم الغیب ونفاذ 

  :مشیئتھ سبحانھ وقد اختلف العلماء في ھذا علي رأیین 
أن ادعاء معرفة جنس الجنین تطاوال علي مشیئة اهللا وإرادتھ وبھذا : الرأي األول 

وعلماء اللجنة الدائمة ) ١(محمد الراوي/ عبدالعظیم المطعني والدكتور/ الدكتور:قال 
  )٢(لإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة 

أن ادعاء معرفة جنس الجنین لیس تطاوال علي مشیئة اهللا وإرادتھ : الرأي الثاني 
والدكتور ) ٣(یوسف القرضاوي / وال من ادعاء علم ما في األرحام وبھذا قال الدكتور 

) ٥(نجم عبدالواحد / والدكتور) ٤( نصر فرید واصل /محمد رأفت عثمان والدكتور/ 

  وغیرھم 

دا  

  :أدلة أصحاب الرأي األول 

على المشیئة ال تطاواستدل أصحاب ھذا الرأي علي أن ادعاء معرفة جنس الجنین 
  :بالكتاب والسنة والمعقول اإللھیة 

  : أوال الكتاب والسنة 
   )٦(  ِعْلُم السَّاَعِة َوُیَنزُِّل اْلَغْیَث َوَیْعَلُم َما ِفي اَألْرَحاِم إنَّ اللََّھ ِعْنَدُه: ـ قول اهللا تعالي 

ال َیْعَلُم َما : َمَفاِتیُح اْلَغْیِب َخْمٌس: َ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ :  َقاَلـ  ما روي َعِن اْبِن ُعَمَر
 اللَُّھ، َوال َیْعَلُم َمَتى َیْأِتي اْلَمَطُر ِإال َتَضُع اَألْرَحاُم َأَحٌد ِإال اللَُّھ، َوال َیْعَلُم َما ِفي َغٍد ِإال

  )٧(اللَُّھ، َوال َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت، َوال َیْعَلُم َمَتى َتُقوُم السَّاَعَة

                                                           

فتاوى التحكم في نوع الجنین مقال منشور بجریدة معركة فقھیة بین علماء األزھر بسبب ) ١(
 م٢٠٠٥ابریل ٤ بتاریخ ١٦٤٨ العدد رقم  الوطن

  ٩٤فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٢(
 م ١٩٩٦ ط دار القلم الكویت ١/٥٧٦یوسف القرضاوي / فتاوي معاصرة للدكتور) ٣(
ن علماء األزھر بسبب فتاوى التحكم في نوع الجنین مقال منشور بجریدة معركة فقھیة بی) ٤(

 م٢٠٠٥ابریل ٤ بتاریخ ١٦٤٨ العدد رقم  الوطن
 المجلد الثالث بحث منشور ضمن ٥١٦نجم عبدالواحد صـ / تحدید جنس الجنین للدكتور ) ٥(

 أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكرمة 
  سورة لقمان " ٣٤" من اآلیة رقم ) ٦(
َعاِلُم الَغْیِب َفَال ُیْظِھُر َعَلى : أخرجھ البخاري في صحیحھ، ِكَتاُب التَّْوِحیِد ، َباُب َقْوِل اللَِّھ َتَعاَلى) ٧(

 وابن حبان ، ِكَتاُب اْلِعْلِم ، باب الزجر عن كتبة المرء ٧٣٧٩ حدیث رقم ٦/١١٦ َغْیِبِھ َأَحًدا
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دلت ھذه النصوص علي أن علم ما في األرحام من الغیب الذي ال یمكن : وجھ الداللة 
  )١(تعالي وادعاء البشر ذلك مصادم لھذه األخبارألحد أن یعلمھ إال اهللا سبحانھ و

بأن علم اهللا لما في األرحام أوسع مدى من ھذا المعنى الذى ذھبوا : ونوقش ھذا 
إلیھ، فمعرفة نوع الجنین واحد من مالیین المعلومات عن ھذا الجنین فاهللا تعالي 

أو بعدھا  ومن وحده یعلم ما سیكون علیھ ھذا الجنین من حیاة أو موت قبل الوالدة 
سعادة أو شقاء أو غباء أو ذكاء أو فقر أو غنى أو استقامة أو انحراف، وھل 

إلى غیر ذلك من .... سیكون شخصا مشھورا أو مغمورا أو متواضعا أم مغرورا
فالمراد بعلم ) ٢ (الصفات التي یكون علیھا الجنین بعد أن یخرج للوجود إنسانا سویا

 في األرحام ؛ وھذا ال یحیط بھ بشر مھما أوتي من العلم اهللا ھو العلم التفصیلي بما
 تفید العموم وھذا ال   َوَیْعَلُم َما ِفي اَألْرَحاِم: وذلك ألن كلمة ما في قولھ تعالي

  )٣(یختص بكونھ ذكرا أو أنثي  

  : ثالثا المعقول 

زع بأن اختیار جنس الجنین فیھ تطاول علي مشیئة المولي سبحانھ الذي و: قالوا 
   فیھب لمن یشاء إناثا ویھب سبحانھ لمن یشاء الذكور )٤(النسل بحكمة ومقدار

ونوقش ھذا بأن األمر ال یتعدي األخذ باألسباب دون أن ینطوي علي تحد إلرادة اهللا 
عز وجل فعلم اهللا لیس حاصال بوسیلة أو مسبوقا بجھل كعلم األطباء ؛ ألن ھذا 

جنسھ ھل ھو ذكر أم أنثي ، فكیف یقال إنھ المولود وقت التدخل الطبي ال یعلم 
من اإلنسان ال یعد ل ختیار نوع الجنین بتدخكما أن ا) ٥(یتعارض مع اإلرادة اإللھیة 

ویھب لمن یشاء ،  بواسطة كذاألنھ یھب لمن یشاء ذكورا؛  لمشیئة اهللا مخالفا
   )٦( بواسطة كذا وإناثا بواسطة كذا أو یزوجھم ذكراناإناثا

                                                                                                                                                      

 والطبراني في المعجم األوسط ٧٠ حدیث رقم ١/٢٧٢خافة أن یتكل علیھا دون الحفظ لھا السنن م
  ٤٧٦٦ حدیث رقم ٤/٣٩٠ وأحمد في مسنده ١٩١٧ حدیث رقم ٢/٢٥٨
منال محمد رمضان ھاشم العشي صـ / أثر األمراض الوراثیة علي الحیاة الزوجیة للباحثة ) ١(

الحصول علي الماجستیر كلیة الشریعة والقانون غزة  رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات درجة ١٤٠
  م٢٠٠٨فلسطین 

 ١٨ ، ١٧محمد السقا عید صـ / قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقھ اإلسالمي للدكتور) ٢(
  www.alukah.netمنشور علي موقع 

    ٣/١٠١٨ بن غیالن المدحجي محمد بن ھائل/أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور) ٣(
  ٩٤فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٤(
 ط منشأة ٢٣٨ ، ٢٣٧محمد أحمد طھ صـ / اإلنجاب بین التجریم والمشروعیة للدكتور ) ٥(

ن غیالن محمد بن ھائل ب/م أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور٢٠٠٨المعارف اإلسكندریة 
    ١٠١٧/ ٣المدحجي 

 بحث منشور ٣٧٦شكري صالح ابراھیم الصعیدي صـ / التحكم في نوع الجنین للدكتور ) ٦(
  بمجلة كلیة الشریعة والقانون العدد الثالث والعشرون الجزء الثاني 
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  :  الرأي الثاني أدلة أصحاب

استدل أصحاب ھذا الرأي علي أن ادعاء معرفة جنس الجنین لیس تطاوال علي 
  مشیئة اهللا وإرادتھ بالسنة والمعقول 

  :أوال السنة 
إن لي جاریة، ھي خادمتنا :  فقال أن رجال أتى رسول اهللا ـ ما روي عن جابر

اعزل عنھا إن شئت، فإنھ : ل وأنا أطوف علیھا، وأنا أكره أن تحمل، فقا)١(وسانیتنا
قد : إن الجاریة قد حبلت، فقال: سیأتیھا ما قدر لھا، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال

  )٢(أخبرتك أنھ سیأتیھا ما قدر لھ
  :وجھ الداللة 

 أجاز العزل وبین أنھ ال ینافي قدرة اهللا وإرادتھ مع أن فیھ منعا للذكورة أن النبي 
  )٣(واألنوثة 

  :ثانیا المعقول 
إن ادعاء معرفة جنس الجنین لیس تطاوال علي مشیئة اهللا وإرادتھ ؛ ألنھ ال : قالوا 

إرادة لإلنسان في أن یكون الجنین ذكرا أو أنثي ، وإنما ھو منفذ إلرادة اهللا عز وجل 
فقط ، وأن ما یفعلھ اإلنسان في ذلك ھو التوصل إلي العالقة بین األسباب ومسبباتھا 

م بحتمیة ھذه العالقة إذ قد یجري اهللا األسباب علي غیر العادة دون أن یستطیع الجز
فال تنتج عنھا مسبباتھا ، وال یعتبر من التطاول علي مشیئة اهللا أن یجمع اإلنسان 
بین األسباب ومسبباتھا فھذا داخل ضمن الممكنات التي أقدر اهللا تعالي اإلنسان 

لفا علي عمارة ھذا الكون ومھما علیھا ، ولوال ھذا لما صح أن یكون اإلنسان مستخ
  )  ٥)(٤(  َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َیَشاَء اللَُّھعمل اإلنسان تبقي إرادة اهللا ھي المسیطرة 

   ارأي ار 

بعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة إمیل إلي ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي الثاني القائل 
س تطاوال علي مشیئة اهللا وإرادتھ لقوة ما بأن ادعاء معرفة جنس الجنین لی: 

                                                           

  .یعني تسقي لنا الماء ، والسانیة البعیر الذى یسنى علیھ أي یستقى : سانیتنا ) ١(
رح الجامع الصحیح البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد التوضیح لش

  م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩ سوریا الطبعة األولى – ط دار النوادر، دمشق ٢٥/٦٣الشافعي المصري 
سنن أبي داود ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب  معالم السنن، وھو شرح

   م١٩٣٢ -  ھـ ١٣٥١األولى :  حلب الطبعة–عة العلمیة   ط المطب٢/٤١المعروف بالخطابي 
 وأبو ١٤٣٩ حدیث رقم ٢/١٠٦٤أخرجھ مسلم في صحیحھ ،كتاب النكاح، باب حكم العزل ) ٢(

 والبیھقي في ٢١٧٣ حدیث رقم ٢/٢٥٢داود في سننھ ، كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل 
 ٢٢/٢٤٩ وأحمد في مسنده ١٤٣٠٥رقم  حدیث ٧/٣٧٣السنن الكبري، كتاب النكاح ، باب العزل 

  ١٤٣٤٦حدیث رقم 
   ٩٥فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٣(
  سورة التكویر "  ٢٩" آیة رقم ) ٤(
   ٩٦فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٥(
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اإلنسان في اختیار الجنس ال یخرج عن المشیئة اإللھیة بل  استدلوا بھ ؛ وألن عمل
  )١(لھا فاإلنسان یفعل بقدرة اهللا ویشاء بمشیئة اهللا ھو تنفیذ

فاهللا وحده ھو الذي یعلم ما في األرحام علما محیطا شامال من ذكورة وأنوثة من 
ر من طبائع موروثة وأخري مكتسبة فیما یستقبل من األیام وھل سینزل طول وقص

فمعرفة نوع الحنین ھل ھو ذكر أم أنثي معرفة مبطورة ناقصة .... سقط أم تمام 
ومع ذلك یمكن أن تخطئ ، فیمكن أن تكون األعضاء الظاھرة ألنثي وتكون الغدة 

ني ال یقیني ناقص غیر كامل ، إذا علم اإلنسان ما في األرحام ظ... التناسلیة لذكر 
  )٢(وعلم اهللا سبحانھ كامل محیط ال یتسرب إلیھ الشك أو الخطأ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ١/٥٧٧یوسف القرضاوي / لدكتورفتاوي معاصرة ل) ١(
   ٣٠٠، ٢٩٩محمد علي البار صـ / خلق اإلنسان بین الطب والقران للدكتور) ٢(
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  املبحث الثالث

  حكم اختيار جنس اجلنني من الناحية الشرعية

  اطب اول

طل او نس ا رم ا  

 الغذائي، والغسول الكیمیائي، یجوز اختیاُر جنس الجنین بالطرق الطبیعیة ؛ كالنظام
وتوقیت الجماع بتحري وقت اإلباضة؛ لكونھا أسبابًا مباحة ال محذور فیھا، وقد دل 

  : علي ھذا الكتاب والسنة والقواعد الفقھیة والمعقول 

  : أوال الكتاب 

ْعُقوَب َواْجَعْلُھ َربِّ  َفَھْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلیا َیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل َی: ـ قول اهللا تعالي 
   )١(َرِضیا 

  : وجھ الداللة 
 أن نبي اهللا زكریا علیھ السالم دعا ربھ أن یرزقھ الذكر ، ومن شروط الدعاء أال 

  )٢(یسأل محرما ، فدل ذلك علي أن الدعاء بطلب جنس معین جائز

  : ثانيا السنة

  ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد :  َقاَلـ ما روي عن َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اللَِّھ 
ِإنِّي َأْسَأُلَك َعْن َشْيٍء ال َیْعَلُمُھ َأَحٌد :  َفَجاَء َحْبٌر ِمْن َأْحَباِر اْلَیُھوِد َفَقاَلَرُسوِل اللَِّھ 

َأْسَأُلَك َعِن ِمْن َأْھِل اَألْرِض إالَّ َنِبيٌّ َفَقاَل َیْنَفُعَك ِإْن َحدَّْثُتَك َقاَل َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ َقاَل ِجْئُت 
َماُء الرَُّجِل َأْبَیُض، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفِإَذا اْجَتَمَعا، َفَعال َمِنيُّ الرَُّجِل  : اْلَوَلِد فَقاَل

، َقاَل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا ِبِإْذِن اِهللا، َوِإَذا َعال َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ الرَُّجِل، آَنَثا ِبِإْذِن اِهللا
َلَقْد َسَأَلِني َھَذا  : َرُسوُل اِهللا  اْنَصَرَف َفَقاَل َلَقْد َصَدْقَت، َوِإنََّك َلَنِبيٌّ، ُثمَّ: اْلَیُھوِديُّ

  َعِن الَِّذي َسَأَلِني َعْنُھ، َوَما ِلي 
  )٣(ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنُھ، َحتَّى َأَتاِنَي اُهللا ِبِھ

  : وجھ الداللة 
 جواز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة ، حیث أعطي النبي دل ھذا الحدیث علي

 للسائل أمارات واضحة عن الكیفیة التي یمكن بھا اختیار جنس الجنین فبین 
صفات الحیوانات المنویة المسئولة عن تحدید جنس الجنین ونوعھ وال یختلف ما 

                                                           

  سورة مریم " ٦ " " ٥"آیة رقم ) ١(
حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ ) ٢(

 موقف الشریعة من تحدید جنس الجنین ٤٥٤صـ صالحي لسمیة اإلسالمي والقانون الجزائري 
خالد بن زید /    اختیار جنس الجنین للدكتور ١٠٨فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ صـ / للباحثة 

   ١٦٧٨/ ٢الوذیناني 
 ٢٦سبق تخریجھ صـ ) ٣(
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 الوسیلة التي یمكن  في الحدیث عن الطرق الطبیعیة إال في كیفیةأشار إلیھ النبي 
التوصل بھا إلي النوع المطلوب ، فإذا استطاع الرجل بأي وسیلة مشروعة من ھذه 
الوسائل سالفة الذكر أن یجعل أحد نوعي منیھ السابق لیحصل لھ الولد الذي یرید 
فإن أحدا ال یستطیع القول بحرمة ذلك ؛ ألن النصوص النبویة التي أخبرت بھذه 

  بھا ما یدل علي منعھا أو حظرھا فبقي األمارات لم یقترن 
  )١(علي أصل الحل حتي یرد ما یدل علي المنعِ 

  :القواعد الفقهية : ثالثا 

  )٢(قاعدة األصل في األشیاء اإلباحة 
فالقاعدة تدل علي أن األصل في األشیاء اإلباحة ، واختیار جنس الجنین ال یفضي 

  )٣(م األصل من الحالل إلي الحرام إلي الحرام ولم یأت نص بتحریمھ حتي یتغیر حك
  : المعقول : رابعا 

أن الطرق الطبیعیة الختیار جنس الجنین طرق مباحة ال محذور فیھا فاألكل والجماع 
من األمور المباحة التي یعود التخییر في نوعیتھا ووقتھا لإلنسان نفسھ بحسب ما 

الطرق الطبیعیة من باب  كما أن اختیار جنس الجنین ب)٤(یراه من المصلحة والحاجة
  )٥(األخذ باألسباب واألخذ باألسباب أمر مشروع ، بل نحن مطالبون بھ 

ب اطا  

رل او نس ا رم ا  

اتفق العلماء المعاصرون علي أنھ ال یجوز اختیار جنس الجنین علي نطاق الدول 
وألن فیھ تفضیل جنس ) ٦(س الكونیة والمجتمعات ؛ ألنھ یؤدي إلي اإلخالل بالنوامی

علي جنس ، فھو مضاھاه لفعل أھل الجاھلیة ، وصورة مطورة للوأد الجاھلي 
  ) ٧(المحرم شرعا 

  :واختلفوا في حكم اختیاره علي مستوي األفراد بالوسائل المخبریة علي ثالثة أقوال 

                                                           

   ٨٧٥عباس أحمد محمد البار صـ /بحوث فقھیة في قضایا معاصرة للدكتور ) ١(
 اَألْشَباُه َوالنََّظاِئُر ٦٠ الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي صـ األشباه والنظائر لعبد) ٢(

َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري صـ 
   م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩ الطبعة األولى، – ط دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٦

    ١٠٩فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ صـ / ة من تحدید جنس الجنین للباحثة موقف الشریع) ٣(
  ١٧٤٧ ،٢/١٧٤٦تحدید جنس الجنین لھیلة بنت عبدالرحمن الیابس) ٤(
منال محمد رمضان ھاشم العشي صـ / أثر األمراض الوراثیة علي الحیاة الزوجیة للباحثة ) ٥(

١٤٠   
جھاد حمد حمد  / لطبیة والبیولوجیة العصریة للدكتوراألحكام الشرعیة في ضوء المستجدات ا) ٦(

محمد بن ھائل بن غیالن المدحجي /  ط دار المعرفة أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور٤١٨صـ 
٣/٩٩٨   
  ٢/١٧٥١ھیلة بنت عبدالرحمن الیابس / تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٧(
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نصر فرید / ریجوز التدخل الختیار جنس الجنین وبھذا قال الدكتو: القول األول 
/ والدكتور )  ١(حسان حتحوت وغیرھم/ یوسف القرضاوي والدكتور/ واصل والدكتور

 )٣(محمد آصف المحسني/ والشیخ )٢(محمد عثمان شبیر 
: ال یجوز التدخل الختیار جنس الجنین وال طلب ذلك وبھذا قال : القول الثاني 

  )٤(عبدالرحمن عبدالخالق /ماھر حتحوت والشیخ / الدكتور 
توفیق / الدكتور : التوقف في أمر اختیار جنس الجنین وبھذا قال : القول الثالث 

  )٥(عمر سلیمان األشقر / الواعي والدكتور 
  : سبب الخالف 

: یرجع سبب اختالف الفقھاء في ھذه المسألة إلي اختالفھم في تأویل قول اهللا تعالي 
َوَیْعَلُم َما ِفي اَألْرَحاِم  )٦(لي  وقولھ تعا :اللَُّھ َیْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ ُأْنَثى   )فقد ) ٧

دلت اآلیتان علي أن علم ما في األرحام من الغیب الذي ال یمكن ألحد أن یعلمھ غیر 
اهللا تعالي ، فمن أول العلم المراد بما في األرحام بالعلم التفصیلي لكل ما یتعلق بھا 

تبر أن اآلیة تخبر عن غیبیات یصعب بناء قال بجواز اختیار جنس الجنین ، ومن اع
   ومن لم یظھر عنده األمر توقف)٨(حكم علیھا قال بحرمة اختیار جنس الجنین 

دا  

  : أدلة أصحاب القول األول 

استدل أصحاب ھذا القول علي أنھ  یجوز التدخل الختیار جنس الجنین بالكتاب 
  :والسنة والقواعد الفقھیة والمعقول 

                                                           

جھاد حمد حمد  / وجیة العصریة للدكتوراألحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیول) ١(
   ٤١٧صـ 

 ط دار النفائس ١/٣٤٠محمد عثمان شبیر / دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور) ٢(
  م ٢٠٠١األردن الطبعة األولي 

 الجزء األول ط مؤسسة بوستان ١٠٧محمد أصف المحسني صـ / الفقھ ومسائل طبیة للشیخ ) ٣(
 ي  كتاب قم الطبعة األول

جھاد حمد حمد  / األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العصریة للدكتور) ٤(
   ٤١٧صـ 

جھاد حمد حمد  / األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة العصریة للدكتور) ٥(
یعة من  موقف الشر٢/١٧٠٣أیوب سعید زین العطیف /  تحدید جنس الجنین للباحث ٤١٧صـ 

    ١٠٢فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / تحدید جنس الجنین للباحثة 
  سورة لقمان " ٣٤" من اآلیة رقم ) ٦(
  سورة الرعد " ٨" من اآلیة رقم ) ٧(
منال محمد رمضان ھاشم العشي صـ / أثر األمراض الوراثیة علي الحیاة الزوجیة للباحثة ) ٨(

١٤٣   
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  :تاب أوال الك

 َفَھْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلیا َیِرُثِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوَب َواْجَعْلُھ َربِّ : ـ قول اهللا تعالي 
   )١(َرِضیا 

  : وجھ الداللة 
دلت اآلیة علي أنھ یجوز الدعاء بطلب جنس معین فقد دعا زكریا علیھ السالم بطلب 

عا لما جاز لھ الدعاء بھ ومن المقرر أن ما الذریة من الذكور ، ولو لم یكن مشرو
  . وبالتالي یجوز اختیار جنس الجنین إذا كان بطریق مشروع) ٢(جاز طلبھ جاز فعلھ 

بأن نبي اهللا زكریا علیھ السالم لم یطلب الذكر رغبة فیھ لعینھ وإیثارا : ونوقش ھذا 
لي مر الزمان وإنما للذكورة وبغضا لألنثي وانتقاصا لھا كما یفعلھ كثیر من الناس ع

قصد الذكر تبعا ال أصالة بمعني أن دعائھ بطلب الذكر ال ألجل الذكورة من أجل 
استبقاء المیراث أو حمل اإلسم أو غیرھما وإنما لمعني آخر أجل وأسمي ، فزكریا 

  علیھ السالم أراد ذكرا لیرث العلم والنبوة ویسوس بني 

أن تستباح إذا كان الدافع عالجیا علي أن بأن ھذه المحاذیر یمكن : وأجیب علي ھذا 
  )٣(یلتزم بقدر الحاجة ، وتتخذ كافة االحتیاطات 

  )٤(   َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرج  : ـ قول اهللا تعالي 
  :وجھ الداللة 

  )٥(أن حرمان بعض األسر من جنس معین حرج وضیق والحرج مرفوع شرعا

  :ثانيا السنة 

اْلَحالُل َما َأَحلَّ اللَُّھ ِفي : " َقاَل  أن َرُسوُل اللَِّھ روي َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسيِّ ـ ما١
  )٦(ِكَتاِبِھ، َواْلَحَراُم َما َحرََّم اللَُّھ ِفي ِكَتاِبِھ، َوَما َسَكَت َعْنُھ َفُھَو ِممَّا َعَفا َعْنُھ  

د عفوا ، ومنھ طلب نوع الولد أن ما سكت الشرع عن بیان حرمتھ یع: وجھ الداللة 
  )٧(بھذه الطریقة 

                                                           

  یمسورة مر " ٦ " " ٥"آیة رقم ) ١(
 حكم اختیار ١/٣٣٩محمد عثمان شبیر / دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور) ٢(

جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ اإلسالمي والقانون 
/ ٢خالد بن زید الوذیناني /  اختیار جنس الجنین للدكتور ٤٥٤صـ صالحي لسمیة الجزائري 

١٦٧٨   
   ٢/١٧٦٦تحدید جنس الجنین لھیلة الیابس ) ٣(
  سورة الحج " ٧٨" من اآلیة رقم ) ٤(
 ط دار البیان ٨١ ، ٨٠عبدالرشید قاسم صـ / اختیار جنس الجنین دراسة فقھیة طبیة للدكتور) ٥(

  ھـ١٤٢٤الحدیثة الطائف الطبعة األولي 
 حدیث رقم ٤/٢٢٠ِفي ُلْبِس الِفَراِء أخرجھ الترمذي في سننھ ، كتاب الذبائح ، َباُب َما َجاَء ) ٦(

 ٣٣٦٧ حدیث رقم ٤/٤٥٩ وابن ماجة في سننھ كتاب األطعمة، َباُب َأْكِل اْلُجْبِن َوالسَّْمِن ١٧٢٦
     ٧١١٥ حدیث رقم ٤/١٢٩والحاكم في المستدرك وقال صحیح ِكَتاُب اَألْطِعَمِة 

    ٢٢٢بن عبداهللا الشویرخ صـ سعد بن عبدالعزیز / أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور ) ٧(
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بأن ھناك مفاسد في اختیار جنس الجنین بتلك الطرق ككشف العورة : ونوقش ھذا 
  )١(فالدلیل قائم علي تحریمھا 

 َفَجاَء ُكْنُت َقاِئًما ِعْنَد َرُسوِل اللَِّھ :  َقاَلـ ما روي عن َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اللَِّھ 
ِإنِّي َأْسَأُلَك َعْن َشْيٍء ال َیْعَلُمُھ َأَحٌد ِمْن َأْھِل اَألْرِض إالَّ : ِمْن َأْحَباِر اْلَیُھوِد َفَقاَلَحْبٌر 

َماُء  : َنِبيٌّ َفَقاَل َیْنَفُعَك ِإْن َحدَّْثُتَك َقاَل َأْسَمُع ِبُأُذَنيَّ َقاَل ِجْئُت َأْسَأُلَك َعِن اْلَوَلِد فَقاَل
، َوَماُء اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفِإَذا اْجَتَمَعا، َفَعال َمِنيُّ الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا الرَُّجِل َأْبَیُض

َلَقْد َصَدْقَت، : ِبِإْذِن اِهللا، َوِإَذا َعال َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ الرَُّجِل، آَنَثي ِبِإْذِن اِهللا، َقاَل اْلَیُھوِديُّ
ي َسَأَلِني َعْنُھ، َلَقْد َسَأَلِني َھَذا َعِن الَِّذ : َرُسوُل اِهللا  اْنَصَرَف َفَقاَل ، ُثمََّوِإنََّك َلَنِبيٌّ

  )٢(ِعْلٌم ِبَشْيٍء ِمْنُھ، َحتَّى َأَتاِنَي اُهللا ِبِھَوَما ِلي 
الحدیث یدل علي جواز اختیار جنس الجنین من قبل األبوین ، فقد : وجھ الداللة 

 ظاھرة عن الطریقة التي یمكن من خاللھا إنجاب المولود  أماراتأعطي الرسول
المرغوب فیھ من حیث كونھ ذكرا أو أنثي ، وھذا ال یختلف عما یسعي إلیھ علم 

  )٣(الوراثة المعاصر إال في وسیلة الوصول إلي المطلوب 

 یحدث في الجماع بإرادة اهللا دون التدخل من بأن ما ذكره النبي  : ونوقش ھذا 
 یكون فیھ استخراج للنطف من الزوجین واختیار لنوع من الحیوانات المنویة أحد فال

  )٤(دون اآلخر 

 إلي ھذه الحقائق دون نھي عنھا یفھم منھ بأن إشارة النبي : وأجیب علي ھذا 
إباحة السعي لتحقیقھا ، ولو كان ذلك بغیر الطرق الطبیعیة المعھودة إذا دعت 

  )٥(الحاجة لذلك 

  : عد الفقهية القوا: ثالثا 

  )٦(األصل في األشیاء اإلباحة : قاعدة 
فالقاعدة تدل علي أن األصل في األشیاء اإلباحة إذا لم یوجد دلیل یدل علي التحریم ، 
وال دلیل على تحریم  اختیار جنس الجنین ، و ما سكـت عنھ الّشرع معفو عنھ ، 

لّطبیة التي فیھا مصلحة افبقي على أصل اإلباحة ، و ھذه العملّیات من المستجّدات 

                                                           

    ٣/١٠٠٢محمد بن ھائل بن غیالن المدحجي / أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور) ١(
 ٢٦سبق تخریجھ صـ  ) ٢(
   ٢/١٦٧٩خالد بن زید الوذیناني / اختیار جنس الجنین للدكتور ) ٣(
    ٢٢١شویرخ صـ سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا ال/ أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور ) ٤(
   ٢/١٧٧٠تحدید جنس الجنین لھیلة الیابس ) ٥(
ط اَألْشَباُه َوالنََّظاِئُر ٦٠األشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي صـ ) ٦(

 صـ َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري
   م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩ الطبعة األولى، – ط دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٦
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و ھي ثمرة للّتقدم العلمي ، و ال مانع من األخذ بھا لما فیھا من منافع ال للفرد ، 
  )١(تحصى

بأن قاعدة األصل في األشیاء اإلباحة لیست من القواعد المتفق علیھا : ونوقش ھذا 
لك أن یضاف إلي ذ) ٢(، بل اختلف فیھا علي ثالثة أقوال اإلباحة والحظر والتوقف 

  االستدالل بالقاعدة 

  )٣(استقالال محل خالف عند الفقهاء

  :المعقول من وجوه  : رابعا 
ال نسانیة وإلسالمیة ترحب بكل جدید مادام یحقق سعادة اإلأن الشریعة ا: األول 

سر في تحقیق ألیحقق لھّا الشقاء، واختیار جنس الجنین یحقق السعادة لبعض ا
رض ألنسان خلیفتھ في اإلجعل اهللا سب رغبتھا واأمنیتھا في إنجاب ذكر أو أنثى ح

لإلنسان ھذا العلم، فلماذا هللا لیسبر غورھا ویكتشف قوانین الكون ونوامیسھ، ویسر ا
  )٤(نحرم الناس من ثمـار العلم ؟

أن اختیار جنس الجنین ، واتخاذ الوسیلة التي تساعد علي ذلك من قبیل : الثاني 
  )٥(ر مشروع والمسلمون مطالبون بھ  األخذ باألسباب ، واألخذ باألسباب أم

                                                           

عوادي / األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث ) ١(
 حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام ٣٠٤زبیر صـ 

خالد /  اختیار جنس الجنین للدكتور ٤٥٤صـ صالحي لسمیة لقانون الجزائري الفقھ اإلسالمي وا
  ١٦٨٠/ ٢بن زید الوذیناني 

 ط ٤٧٨التمھید في تخریج الفروع على األصول لعبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي صـ ) ٢(
ھیم  التبصرة في أصول الفقھ ألبي اسحاق إبرا١٤٠٠ بیروت الطبعة األولى، –مؤسسة الرسالة 

ھـ  التحبیر شرح ١٤٠٣ ط دار الفكر الطبعة األولى ٥٣٢بن علي بن یوسف الشیرازي صـ 
 ط مكتبة الرشد ٢/٧٦٥التحریر في أصول الفقھ لعالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي 

  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الریاض الطبعة األولى، /  السعودیة -
 وما بعدھا ط ١٩عبدالعزیز محمد عزام صـ /  للدكتورالمقاصد الشرعیة في القواعد الفقھیة) ٣(

 ط دار ابن الجوزي الطبعة ١٥٨ناصر بن عبداهللا المیمان صـ / دار البیان ، النوازل الطبیة للدكتور
  ھـ  ١٤٣٠األولي 

  سورة الشوري " ٤٩" آیة رقم ) ٤(
 بحث منشور ٢/١٩١٨ماجدة محمود أحمد ھزاع / تحسین النسل من منظور إسالمي للدكتورة) ٥(

ھـ ١٤٣١ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقھ االسالمي الثاني قضایا طبیة معاصرة المجلد الثاني 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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  :أدلة أصحاب الرأي الثاني 

استدل أصحاب ھذا الرأي علي أنھ ال یجوز التدخل الختیار جنس الجنین وال طلب 
  :ھذا بالكتاب والسنة والمعقول 

  :أوال الكتاب 

 َیَھُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناًثا  ِللَِّھ ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َیْخُلُق َما َیَشاُء: قول اهللا تعالي 
  )١(  َوَیَھُب ِلَمْن َیَشاُء الذُُّكوَر

  :وجه الداللة 

في خلقھ  وما اختص بھ من علم ما في هللا یتضمن منازعة أن اختیار جنس الجنین 
، فھو یتعارض مع مشیئة اهللا وإرادتھ وتحد لقدرتھ سبحانھ وتعد علي ملكھ األرحام 

بر المتصرف في ملكھ كیفا یشاء ال كما نشاء ، وال یكون إال ، فھو الرب الخالق المد
ما یرید فاختیار جنس الجنین تطاول علي القدرة اإللھیة التي جعلت التوازن بین 

   )٢(الجنسین بحكمة ومقدار 
بأن اختیار جنس الجنین ال ینافي إرادة اهللا ومشیئتھ إذ ال یكون في : ونوقش ھذا 

وصل إلیھ الطب من اختیار جنس الجنین إنما ھو بقدرة اهللا ملكھ إال ما یشاء ، وما ت
ومشیئتھ ، وال یخرج عن دائرة األسباب التي أقام اهللا علیھا ھذا الكون ، فھو ال 

 َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َیَشاَء یخرج عن المشیئة اإللھیة بل ھو تنفیذ لھا قال سبحانھ   
لطب بالوسائل الحدیثة ال یتعارض مع ھذه اآلیة ؛ كما أن ما توصل إلیھ ا) ٣( اللَُّھ

ألن األطباء ال یستطیعون التحكم في جنس الجنین علي وجھ الیقین وإنما غایة ما 
توصلوا إلیھ أنھم استطاعوا أن یھیئو بعض األسباب لتلقیح البویضة بجنس الحیوان 

  )  ٤ (المنوي المطلوب وقد یفشلوا في تحقیق ذلك

 َوُألِضلَّنَُّھْم َوُألَمنَِّینَُّھْم َوآلُمَرنَُّھْم َفَلُیَبتُِّكنَّ آَذاَن اَألْنَعاِم َوآلُمَرنَُّھْم  :ـ قولھ تعالي 
  )٥(َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق اللَِّھ 

                                                           

إیاد / مصلح عبدالحي النجار والدكتور / مستجدات طبیة معاصرة من منظور إسالمي للدكتور ) ١(
زیاد طارق نجم الجبوري / بین الشریعة والطب للدكتور اختیار جنس الجنین ٩٩أحمد إبراھیم صـ 

  ٢٤٩صـ 
عوادي / األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث ) ٢(

 حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام ٣٠١زبیر صـ 
  ٤٥٥صـ صالحي لسمیة ئري الفقھ اإلسالمي والقانون الجزا

  سورة التكویر "  ٢٩" آیة رقم ) ٣(
 أحكام ٢١٠سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا الشویرخ صـ / أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور ) ٤(

  ٣/١٠٠٣محمد بن ھائل بن غیالن المدحجي / النوازل في اإلنجاب للدكتور
  سورة النساء " ١١٩" من اآلیة رقم ) ٥(
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  :وجه الداللة 

أن اختیار جنس الجنین تدخل في خلق اهللا وتغییر لھ ، فكما ال یجوز قطع آذان 
شم وغیره ألنھ تغییر لخلق اهللا ؛ فكذلك ال یجوز التحكم في األنعام وال النمص وال الو

   )١(الجنس ؛ ألنھ تغییر لخلق اهللا
أّن المّحرم في تغییر خلق اهللا ما كان تغییرا ألصل الخلقة بالّزیادة أو : ونوقش ھذا 

الّنقصان ، و لیس في اختییار جنس الجنین تغییر لخلق اهللا ، فالّطبیب ال یّغیر شیئا ، 
ا یختار نطفة من مجموع اّلنطاف ، و یقوم بعملیة الّتلقیح كالمعتاد ، فإن شاء اهللا إّنم

حصل الحمل وإن شاء  فشلت العملیة ، فال یعدو األمر أن یكون أخذا باألسباب ، أّما 
  )٢(الّنتائج فعلى اهللا عّز و جل

كون كما أن جمیع إجراءات عملیة اختیار جنس الجنین في جمیع صورھا تكون قبل ت
  )٣(الجنین وتخلقھ فال تغییر فیھا 

ال ِإَلَھ ِإال ُھَو اْلَعِزیُز   ُھَو الَِّذي ُیَصوُِّرُكْم ِفي اَألْرَحاِم َكْیَف َیَشاُء :ـ قول اهللا تعالي 
  )٤( اْلَحِكیُم

  :وجه الداللة 

دلت اآلیة علي أن اهللا وحده ھو الذي یصور ما في األرحام حسب مشیئتھ ، وفي ذلك 
ة علي أنھ ال یوجد بشر یعلم جنس الجنین فضال عن التحكم فیھ ، فالقول بجواو دالل

   )  ٥(اختیار جنس الجنین یتعارض مع ھذه الحقیقة التي قررتھا ھذه اآلیات 
  :ونوقش ھذا االستدالل من عدة جھات 

 أن اهللا یعلم جنس الجنین قبل تلقیح البویضة بالخلیة الجنسیة ، واألطباء ال: األولي 
  یعرفون ذلك إال بعد حدوث التلفیح 

  .أن علم اهللا بنوع الجنین قطعي ، أما علم األطباء فھو ظني قد ال یصدق : الثانیة 
أن علم اهللا ال یتوقف علي مقدمات یستدل بھا علي المطلوب بخالف علم : الثالثة 
  .األطباء 
ن من حیاتھ وموتھ أن علم اهللا لما في األرحام عام لكل ما یتعلق بالجنی: الرابعة 

  وسعادتھ وشقاوتھ ورزقھ وعملھ ، فعلم اهللا بما في األرحام تفصیلي ال یحیط بھ بشر 

                                                           

علي یوسف / علي محي الدین القره داغي والدكتور/ ایا الطبیة المعاصرة للدكتورفقھ القض) ١(
  ١٦٨٢/ ٢خالد بن زید الوذیناني /  اختیار جنس الجنین للدكتور ٥٥٩المحمدي صـ 

عوادي / األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث ) ٢(
  ٣٠٢زبیر صـ 

 منشور علي ١٥خالد بن عبداهللا المصلح صـ / رعیة في تحدید جنس الجنین للدكتور رؤیة ش) ٣(
  http://www.almosleh.comموقعھ  

  سورة آل عمران " ٦" آیة رقم ) ٤(
  ٢١١سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا الشویرخ صـ / أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور ) ٥(
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  )  ١(مھما أوتي من من العلم 
  )٢( َتَذكَُّروَن َزْوَجْیِن َلَعلَُّكْم َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا :   ـ قول اهللا تعالي

 لكل شئ سنة ونظاما ، ومنھ نظام التخلیق أن اهللا سبحانھ وتعالي جعل: وجھ الداللة 
؛ حیث أنشأ لھ سلوكا طبیعیا فطریا قویا ، وھو اتصال الزوجین علي الوجھ 

  .المشروع ، والتحكم في الجنین مضاد لذلك النظام 

بأن التحدید ال یغیر النظام ؛ ألنھ نادر ومحدود والنادر ال حكم لھ وال : ونوقش ھذا 
  )٣(ج العقم الذي سخره اهللا لنا یعد عبثا ؛ ألنھ من عال

  :ثانیا السنة 
 )٤(َلَعَن اللَُّھ الَواِصَلَة َوالُمْسَتْوِصَلَة:  َقاَل َعِن النَِّبيِّ ـ ما روي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

  )٦(َوالُمْسَتْوِشَمَة ) ٥(َوالَواِشَمَة 
  :وجھ الداللة 

 یعد نوعا م�ن تغیی�ر خل�ق اهللا    أن الشارع حرم تغییر خلق اهللا ، واختیار جنس الجنین   
   )٧(؛ ألن فیھ تدخل في الخلق اإللھي ، وصرف لھ عن وجھتھ الصحیحة  

بأن القیاس مع الفارق ؛ ألن المرأة تدخلت في خلق اهللا التماسا : ونوقش ھذا 
للحسن الزائد الزائف ، وأما من حاول اختیار جنس جنینھ بوسیلة مشروعة 

یغیر شیئا في اللقیحة ، وإنما بذل األسباب الموصلة ولمصلحة یراھا ویظنھا ،فلم 
  )٨(إلي المطلوب قال یدخل في النھي الوارد في الحدیث 

 َوُھَو الصَّاِدُق َحدََّثَنا َرُسوُل اللَِّھ :  قال ـ ما روي عن َعْبُد اللَِّھ بن َمسُعود 
ْطِن ُأمِِّھ َأْرَبِعیَن َیْوًما، ُثمَّ َیُكوُن َعَلَقًة ِإنَّ َأَحَدُكْم ُیْجَمُع َخْلُقُھ ِفي َب: " الَمْصُدوُق، َقاَل

: ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َیُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َیْبَعُث اللَُّھ َمَلًكا َفُیْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماٍت، َوُیَقاُل َلُھ
ُثمَّ ُیْنَفُخ ِفیِھ الرُّوُح، َفِإنَّ الرَُّجَل ِمْنُكْم اْكُتْب َعَمَلُھ، َوِرْزَقُھ، َوَأَجَلُھ، َوَشِقيٌّ َأْو َسِعیٌد، 

َلَیْعَمُل َحتَّى َما َیُكوُن َبْیَنُھ َوَبْیَن الَجنَِّة ِإال ِذَراٌع، َفَیْسِبُق َعَلْیِھ ِكَتاُبُھ، َفَیْعَمُل ِبَعَمِل َأْھِل 
                                                           

  ١٠٥ ، ٣/١٠٤حمد بن ھائل بن غیالن المدحجي م/ أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور) ١(
   ٢١٢ ، ٢١١سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا الشویرخ صـ / أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور 

  سورة الذاریات " ٤٩" آیة رقم ) ٢(
  ١٧٠٥، ٢/١٧٠٤أیوب سعید زین العطیف / تحدید جنس الجنین للباحث ) ٣(
  .التي تطلب من یفعل بھا ذلك : رأة بشعر آخر ، والُمْسَتْوِصَلَة التى تصل شعر الم: الَواِصَلَة ) ٤(

  ١٤/١٠٣شرح النووى على صحیح مسلم 
ھى التى تشم یدیھا بأن تغرر ظھر كفھا أو غیره من جسدھا بإبرة حتى تؤثر فیھا : َ الَواِشَمَة )٥(

  .ثم تحشوه كحال وتجعلھ كالنقش فى جسدھا تتزین بذلك 
 -  ط مكتبة الرشد ٩/١٦٧بن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك شرح صحیح البخارى ال

  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣السعودیة، الریاض الطبعة الثانیة، 
 حدیث رقم ٧/١٦٥أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب اللباس ، باب الوصل في الشعر ) ٦(

٥٩٣٣  
 تحدید ٢١٥ الشویرخ صـ سعد بن عبدالعزیز بن عبداهللا/ أحكام الھندسة الوراثیة للدكتور ) ٧(

  ٢/١٧٥٩ھیلة بنت عبدالرحمن الیابس / جنس الجنین للباحثة 
   ٣/١٠٦محمد بن ھائل بن غیالن المدحجي /أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور) ٨(
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ال ِذَراٌع، َفَیْسِبُق َعَلْیِھ الِكَتاُب، َفَیْعَمُل النَّاِر، َوَیْعَمُل َحتَّى َما َیُكوُن َبْیَنُھ َوَبْیَن النَّاِر ِإ
  )١(ِبَعَمِل َأْھِل الَجنَِّة 

أن تقدیر الذكر أو األنثي بید اهللا تعالي ، كما فوض ذلك الملك الموكل ، : وجھ الداللة 
اللفظ ، فالتحكم بنوع الجنین معارض  بمشیئة اهللا تعالي كما ھو ظاھر وھو یختص

  )٢(لتفویض لذلك التقدیر وا

  :ثالثا المعقول من وجوه 

أن القول بجواز اختیار جنس الجنین یؤدي إلي زیادة جنس علي جنس ، أو : األول 
تفضیل جنس معین كما ھو المعروف من میل الناس إلي الذكور ، وفي ھذا إخالل 

  )٣(بالمعادلة الطبیعیة  
ي حدود الّضرورة بأّن ھذه العملیات یسمح بھا على نطاق فردي ف: ونوقش ھذا 

الّطبّیة درءا لألمراض الوراثّیة ، أو في حاالت الحاجة كمن أنجب بنات و یرید 
الحصول على ولد أو العكس ، فال یتّرتب علیھ الخلل الذي یثیر المخاوف ، أّما أن 

  )٤(یسمح بھا لعموم األّمة فال شّك أّنھ یفضي لما ال یحمد عقباه ، و الّشریعة تأباه
الطبي الختیار جنس الجنین قد یكون ذریعة الختالط األنساب ل ن التدخإ: الثاني 

ة  والبویضات بعد أخذھا من الزوجین بغیرھا في ـات المنویـوذلك باختالط الحیوان
ل  لھذه المفسدة یحكم بتحریم التدخوسدا، الخطأ أو العمدل إما على سبی، المختبر

  )٥(الطبي الختیار جنس الجنین 
تقنیات الحدیثة قد أصبحت علي درجة عالیة من الدقة واحتمال بأن ال: ونوقش ھذا 

  ) ٦(الخطأ قد أصبح ضئیال جدا ، أو یكاد یكون منعدما  
أن تحدید جنس الجنسن بالطرق المخبریة یستلزم كشف المرأة عورتھا : الثالث 

المغلظة أمام الطبیب األجنبي عند استخراج البییضات منھا ، وعند إرجاعھا للرحم 
 تلقیحھا بماء الزوج ، وكشف العورة المغلظة إنما یباح للضرورة ولیست ھذه بعد

  من مواطن الضرورة 

                                                           

 ، ومسلم ، ٣٢٠٨ رقم ٤/١١١، َباُب ِذْكِر الَمَالِئَكِة  أخرجھ البخارى في صحیحھ كتاب القدر) ١(
دتھ  باب كیفیة خلق اآلدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ وعملھ وشقاوتھ وسعاكتاب القدر ،

   ٢٦٤٣ رقم ٤/٢٠٣٦
  ٢/١٧٠٦أیوب سعید زین العطیف / تحدید جنس الجنین للباحث ) ٢(
علي یوسف / علي محي الدین القره داغي والدكتور/ فقھ القضایا الطبیة المعاصرة للدكتور) ٣(

  ١٦٨٢/ ٢خالد بن زید الوذیناني / نس الجنین للدكتور  اختیار ج٥٥٩المحمدي صـ 
عوادي / األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث ) ٤(

  ٣٠٣زبیر صـ 
حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ ) ٥(

  ٤٥٥صـ صالحي لسمیة ي اإلسالمي والقانون الجزائر
منال / مازن اسماعیل ھنیة واالستاذة / اختیار جنس الجنین بسبب المرض الوراثي للدكتور ) ٦(

 بحث منشور بمجلة الجامعة اإلسالمیة فلسطین العدد األول المجلد ٤٠محمد رمضان العشي صـ 
  م٢٠٠٩السابع عشر 
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  بأن إجراء الطرق المخبریة إذا كان لوقایة الذریة : ونوقش ھذا 
  )١(من األمراض الوراثیة فإنھ داخل في التداوي ، وكشف العورة للتداوي مباح 

  :أدلة أصحاب القول الثالث 

  :ب ھذا القول علي التوقف في أمر اختیار جنس الجنین بما یلي استدل أصحا
إن المسألة لم تتضح مالمحھا بعد ، والتجارب العلمیة لم تصل إلي نتائج : ـ قالوا 

محققة للبشر لذا یجب االنتظار حتي تظھر النتائج ، كما أن القضیة تحتاج لمزید من 
  )٢(الدراسة ، فال ینبغي التعجل بإبداء رأي فیھا  

بأن المسألة لم تعد مجرد نظریة ، بل صارت ظاھرة طبیة ، ولھا : ونوقش ھذا
تداعیات في الواقع ؛ فال یسوغ التوقف إزائھا مع ما ینجم عنھا من آثار طبیة 

  )٣(واجتماعیة وال مانع من منحھا مزیدا من المتابعة والنظر

  ارأي ار 

إلي ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول القائل بعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة أمیل 
بجواز اختیار جنس الجنین لقوة ما استدلوا بھ وھذا الجواز لیس علي إطالقھ بل : 

  :بشروط أھمھا ما یلي 
أال یؤدي اختیار جنس الجنین إلي االعتماد علي أسباب االختیار ، واعتقاد : األول 

بد أن یمتلئ القلب إیمانا بأن الحصول أنھا موجبة لمسبباتھا ونسیان الخالق ، بل ال
  علي جنس معین إنما ھو من الخالق سبحانھ الخالق المدبر 

  )٤(أال یؤدي استخدام تلك الطرق إلي إلحاق ضرر بالمرأة: الثاني 
  أن یتم ھذا االختیار بین خالیا جنسیة مأخوذة من زوجین حال حیاتھما : الثالث 
  )٥(زمة لمنع اختالط ھذه الخالیا بغیرھا  أن تتخذ االحتیاطات الال: الرابع 

أن یقوم بھذه العملیة طبیب مسلم ثقة بحیث ال یخضع لرغبة األبوین في : الخامس  
  )٦(ضبط جنس مولودھما إال بعد التأكد من وجود حاجة ماسة لدیھما 

أن تتوافر الدواعي واألسباب عند األسرة الختیار جنس المولود ، فإن لم : السادس 
ثمة داع فال یجوز اللجوء إلي تحدید جنس المولود واختیاره قبل مجیئھ إلي یكن 

  الدنیا ، وھذه الدواعي إما أن تكون صحیة أو نفسیة ، فمن الدواعي الصحیة تجنب 

                                                           

  ١٧٦٢ ، ٢/١٧٦١ الیابس ھیلة بنت عبدالرحمن/ تحدید جنس الجنین للباحثة ) ١(
   ٢/١٩٢٠ماجدة محمود أحمد ھزاع / تحسین النسل من منظور إسالمي للدكتورة ) ٢(
  ٢/١٧٤٥أیوب سعید زین العطیف / تحدید جنس الجنین للباحث ) ٣(
موقف الشریعة من  ٢/١٧٠٨ھیلة بنت عبدالرحمن الیابس / تحدید جنس الجنین للباحثة ) ٤(

    ١٠٩فادیة محمد توفیق أبوعیشة صـ / ة تحدید جنس الجنین للباحث
 بحث منشور ٢/١٩١٨ماجدة محمود أحمد ھزاع / تحسین النسل من منظور إسالمي للدكتورة) ٥(

ھـ ١٤٣١ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقھ االسالمي الثاني قضایا طبیة معاصرة المجلد الثاني 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  ١٦٤ ، ١٦٣ناصر بن عبداهللا المیمان صـ / یة للدكتورالنوازل الطب) ٦(
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 الذي )١ ()الرایزیسي(مرض وراثي یصیب جنسا واحدا من الموالید كمرض العامل 
یمكن األسرة تالفي اإلصابة بمثل ھذا یصیب جنس الموالید اإلناث دون الذكور حیث 

المرض باختیار جنس المولود الذكر دون األنثي ومن الدواعي النفسیة تعدد الموالید 
  )٢(اإلناث في األسرة دون الذكور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

بین األم الحامل والجنین  Blood incompatibility عدم توافق الدم: العامل الرایزیسي ) ١(
ودلت الدراسات على  RH ویعد من أسباب حدوث اإلعاقة العقلیة ، حیث یكون ھناك اختالف في.،

الیحتوي دمھم  % ١٤ و RH + كون ویرمز إلیھمن البشر یحتوي دمھم على ھذا الم % ٨٦ أن
، فإذا حدث مصادفة أن تزوج رجل یمتلك ھذا المكون بامرأة التمتلك  RH – ھذا المكون ویرمز لھ

ھذا المكون في دمھا، وأخذ الطفل دم أبیھ ألنھ سائد ، یقوم دم األم حینئذ بإنتاج أجسام مضادة 
ا حدث ذلك فإن كریات الدم الحمراء تتلف لدى الطفل تنتقل إلى إلى دم الطفل عبر المشیمة ، وإذ

 . وینتج عن ذلك فقر دم واصفرار وتلف دماغي وغیر ذلك
http://www.tarout.info/montada/showthread.php?t=٥١٧٧٧  

  ٤١٢/ ٣محمد بن یحي بن حسن النجیمي / تحدید جنس الجنین للدكتور) ٢(
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  املبحث الرابع

  موقف القانون من اختيار جنس اجلنني

ر جنس الجنین بصفة عامة ، سواء حظرت غالب التشریعات الوضعیة إلي عدم اختیا
أكان علي المستوي الفردي أم الجماعي إال ألسباب طبیة ، منھا التشریع الفرنسي 

ع أي عمل یھدف إلي اختیار جنس الجنین وقررت  / ٥١١حیث جرمت المادة 
 ٢٠/٢معاقبة من یخالف ذلك باألشغال الشاقة عشرین عاما ، وكذلك جرمت المادة 

 من ٢٤/٢اني عملیة اختیار جنس المولود ، وجرمت المادة من التشریع األسب
التشریع السویسري عملیة اختیار الجنس ، وكذلك جرم القانون األلماني اختیار 
جنس الجنین ونص علي أن أي یفرد یمارس اإلخصاب الصناعي علي بویضة 

سنة بشریة بمني بشري بعد اختیار نوع الحیوان المنوي الملقح لھا یعاقب بالسجن 
  .علي األكثر أو الغرامة  

وقد حظر المجلس األعلي للصحة بتركیا اختیار النوع عن طریقة فرز الحیوانات 
المنویة ، وفي الوالیات المتحدة األمریكیة فإن عدم تسبیب إباحة اإلجھاض یؤدي 
إلي إمكانیة اعتبار اختیار النوع سببا مثل أي سبب آخر لتقریر اإلجھاض اإلختیاري 

  ألولي اعتباره سببا لفرز البویضات المخصبة وإھدار غیر المرغوب فیھا ، وبا
ولكن لألسف الشدید لم تتدخل التشریعات في الوطن العربي  لضبط عملیة اختیار 

  )١(جنس الجنین سواء بصفة فردیة أم جماعیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

السید محمود /  عوامل الوراثة والتكاثر للدكتور األحكام الشرعیة والقانونیة للتدخل في) ١(
محمد بن یحي بن حسن النجیمي صـ /  تحدید جنس الجنین للدكتور٣٧٩عبدالرحیم مھران صـ 

٤١٩   
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  املبحث اخلامس

  إتالف البويضات امللقحة الزائدة عن احلاجة بعد عملية

   إجراء اجلنس املرغوب

تكلمنا سابقا أن من طرق اختیار جنس الجنین طرق مخبریة كالحقن المجھري أو 
أطفال األنابیب، وتتم ھذه العملیة في البدایة بإعطاء حقن منشطة للزوجة مسبقًا ، 

قیح تتم ومن ثم الخضوع لعملیة سحب بویضات وتلقیحھا بمني الزوج، وبعد التل
إعادتھا مرة أخرى الى رحم الزوجة، وھذا اإلجراء نتائجھ شبھ مؤكدة في الحصول 
على الجنس المرغوب فیھ، إضافة إلى أن ھذه الطریقة تتیح التأكد من خلو الجنین 

  )١(من أي أمراض وراثیة أو علل جینیة

ابیب وسبب وجود بویضات زائدة ھو احتیاج عملیة الحقن المجھري أو أطفال األن
للعدید من البویضات حتي تتم بنجاح ؛ ألن تلقیح البویضات المستخرجة لیس 

إلي ) حوالي ثالث بویضات ( لبویضة واحدة بل لجمیعھا ، ثم یعاد منھا عدد مناسب 
رحم المرأة ولیس واحدة أو جمیعھا ألسباب طبیة حیث تقل فرص نجاح التلقیح إذا 

ث حمل توائم عدیدة تجھض مبكرا إذا تم نقل بویضة واحدة إلي الرحم أو حدو
 وبالتالي بعد عملیة الزرع )٢(وضعت جمیع البویضات الملقحة لذا یوضع بعض منھا 

ربما یكون ھناك بویضات ملقحة زائدة ، وقد اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم 
  :إتالف ھذه البویضات علي رأیین 

دة عن الحاجة فتترك دون عنایة یجوز إتالف البویضات الملقحة الزائ: الرأي األول 
 محمد الغزالي / الشیخ : إلي أن تنتھي حیاتھا علي الوجھ الطبیعي ، وبھذا قال 

 والشیخ محمد آصف) ٣(عمر سلیمان االشقر / یوسف القرضاوي والدكتور/ والدكتور

وغیرھم ویبدو أن ھؤالء بنوا رأیھم علي رأي  األحناف في الراجح  )٤ (المحسني
ض الشافعیة والشیعة الزیدیة حیث أجازوا إجھاض الجنین مطلقا قبل نفخ عندھم وبع
  )٥(الروح فیھ

                                                           

 مقال بعنوان تحدید جنس الجنین بین الوصفات الشعبیة والحقائق العلمیة  ) ١(
http://www.lahamag.com 

 ، ٢٥٨زیاد طارق نجم الجبوري صـ / یعة والطب للدكتوراختیار جنس الجنین بین الشر  )٢(
٢٥٩ 

 ط دار ابن ٥٥٠إسماعیل مرحبا صـ / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور) ٣(
 ھـ١٤٢٩الجوزي الطبعة األولي 

 ١٢٣الفقھ ومسائل طبیة صـ ) ٤(
 البحر ١٦٠/ ٤ة حاشیة قلیوبي وعمیر  ٣/٤٠١ شرح فتح القدیر ٣/٢١٥البحر الرائق ) ٥(

 ٢/٣٢٠ شرح األزھار ٦/٢٥٧الزخار 
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  )١(ومجمع الفقھ اإلسالمي 
قال : ال یجوز إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة وبھذا : الرأي الثاني 

) ٢(حسان حتحوت /والدكتور عبدالسالم العبادي / والدكتور  حسن الشاذلي/ الدكتور

 ویبدو أن ھؤالء بنوا رأیھم علي رأي المالكیة في المعتمد عندھم واألصح  یرھموغ
عند الشافعیة والحنابلة في قول وابن حزم الظاھري والشیعة اإلمامیة حیث قالوا 
بتحریم إسقاط الجنین قبل نفخ الروح فیھ في أى طور من أطوار النطفة أو العلقة أو 

  )٣(المضغة 

دا  

  :رأي األول أدلة أصحاب ال

استدل أصحاب ھذا الرأي علي جواز إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 
  :بالكتاب والقواعد الفقھیة والمعقول 

  : أوال الكتاب 

 )٤(َأَلْم َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِھیٍن :  قول اهللا تعالي 

  :وجه الداللة 

 فیجواز إتالف )٥( حقیر مھینحیث أخبر المولي سبحانھ أنھ خلقنا من ماء ضعیف
البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ؛ ألن ھذا الوصف یدل علي عدم حرمة ھذه 

  .البویضات 
بأن البویضة الملقحة لیست ماء مھینا ؛ ألن الماء المھین الذي تحدث : ونوقش ھذا 

  )٦(عنھ القرآن إنما ھو ماء الرجل قبل التلقیح

  : ثانيا القواعد الفقهية 

  )٧( قاعدة الضرورات تبیح المحظورات ـ
  

                                                           

 ١٧٢١مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السادس الجزء الثالث صـ ) ١(
  ٥٥١إسماعیل مرحبا صـ / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور) ٢(
المعین  فتح ٢/٢٦٧ حاشیة الدسوقي ٢/٤٢٠ بلغة السالك ٢/٢٦٦الشرح الكبیر للدردیر ) ٣(
 الفروع ١/٢٢٠ كشاف القناع ٧/١٨٦ حاشیة الشرواني ٤/١٣١ حاشیة إعانة الطالبین ٤/١٣٠
 ١٠/٢٨٩ وما بعدھا الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة ١١/٣٠ المحلى ٢٤٤/ ١
  سورة المرسالت " ٢٠" آیة رقم ) ٤(
الثانیة، : لقاھرة الطبعة ا– ط دار الكتب المصریة ١٩/١٥٩الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٥(

 ط دار طیبة للنشر والتوزیع ٥٩٤/ ٦ م تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤
   م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : الطبعة

  ٥٥١إسماعیل مرحبا صـ / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور) ٦(
 األشباه والنظائر لتاج الدین ٧٣/ ١ِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن البن نجیم اَألْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأ) ٧(

 م١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى :  ط دار الكتب العلمیة الطبعة١/٤٥عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي 
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  )١(ـ قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
  :وجھ الداللة 

أن رحم المرأة ال یوضع فیھ أكثر من ثالث بویضات ، والباقي ال یجوز وضعھ في 
  )٢(أرحام أجنبیة ، فكان البد من التخلص منھا ضرورة 

  :ثالثا المعقول من وجھین 
بجامع ) ٣(ه البویضات علي إھدار الحیوانات المنویة بالعزل قیاس إھدار ھذ: األول 

  عدم نفخ الروج مع وجود الحیاة في كل
بأن قیاس إھدار البویضات الملقحة علي العزل قیاس مع الفارق ؛ ألن : ونوقش ھذا 

العزل یكون قبل تلقیح الحیوان المنوي للبویضة ، وال یوجد نص علي المحافظة علي 
 )٤(یة قبل اتصالھا بالرحم الحیوانات المنو

أن الحمل من الناحیة العلمیة ھو التصاق البویضة الملقحة بجدارالرحم ، :الثاني 
وااللتصاق ھو علوق البویضة الملقحة في الرحم ، وھذه المرحلة ال تتم إال بعد زرع 
البویضة الملقحة في رحم المرأة الراغبة في الحمل ، أما قبل ذلك فلیس ھناك علمیا 

مل ، ومن ثم فال مجال للكالم عن حرمة حمل لم یتحقق بعد ، فھناك قبل العلوق ح
احتمال لم یتحقق لھ أول مراتب الحیاة ، وھو أن یعلق فینمو ، فإذا لم یعلق فھو 

  )٥(حقیقة فیھ إمكانیة حیاة ولكن لم یقدر لھا أن تبدأ 

  :أدلة أصحاب الرأي الثاني 

واز إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن استدل أصحاب ھذا الرأي علي عدم ج
  :الحاجة بما یلي 

ـ أن الحیاة اإلنسانیة تبدأ منذ التلقیح ، فیجب احترام ھذه البویضة الملقحة ، وال 
  وفیھا حیاة ) ٦(یجوز إتالفھا ؛ ألنھا تعتبر البدایات األولي لإلنسان 

                                                           

 غمز عیون البصائر ٨٨األشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي صـ ) ١(
باه والنظائر ألحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي في شرح األش

 م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥األولى، :  ط دار الكتب العلمیة الطبعة١/٢٩٣
  ٥٥٢إسماعیل مرحبا صـ / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور) ٢(
/ نون الجزائري دراسة مقارنة للباحث الوسائل العلمیة الحدیثة المساعدة علي اإلنجاب في القا) ٣(

م ٢٠١٣ رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر ٧٤بغدالي الجیاللي صـ 
 م ٢٠١٤

   ٥٤٩إسماعیل مرحبا صـ / البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة للدكتور )٤(
محمد المرسي زھرة صـ / توراإلنجاب الصناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة للدك )٥(

 م النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بین القانون ١٩٩٣، ١٩٩٢ط ذات السالسل الكویت ط ١٠٢
 الطبعة األولي ٤٤٢حسیني ھیكل صـ /الوضعي والشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة للدكتور

  م بدون دار نشر٢٠٠٦
/ ي القانون الجزائري دراسة مقارنة للباحث الوسائل العلمیة الحدیثة المساعدة علي اإلنجاب ف) ٦(

  ٧٥بغدالي الجیاللي صـ 
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ولكن الحیاة  اإلنسانیةبأننا نسلم بأن البویضة الملقحة تحمل الحیاة : ونوقش ھذا 
أیًضا  درجات ومراتب ، والحیوان المنوي نفسھ یحمل الحیاة، والبویضة قبل تلقیحھا

  )١(األحكام تحمل الحیاة ، ولكن لیست ھذه وال تلك الحیاة اإلنسانیة التي تترتب علیھا
ـ أن البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ھي في الواقع أجنة في العرف العلمي 

( شرعي ، وبما أنھا أجنة فلھا حرمة وكرامة وبجب أن ال یعتدي علیھا بالوأد وال
  )٢ ()اإلعدام 

بأن الجنین ھو الولد طالما كان في الرحم ، فحرمة البویضات الملقحة : ونوقش ھذا 
مرتبط بمكان وجودھا فقیمتھا وحرمتھا إنما تكون إذا كانت في الرحم ، لذلك تسمي 

  )٣(الملقحة خارج الرحم فال تعتبر بھذا المعني جنینا جنینا ، أما البویضة 

  : الرأي المختار 

بجوز إتالف البویضات : بعد ذكر األدلة والمناقشات السابقة أمیل إلي الرأي القائل 
الملقحة الزائدة عن الحاجة فتترك دون عنایة إلي أن تنتھي حیاتھا علي الوجھ 

ال یعد إجھاضًا، حیث إن النطفة لم تستقر في الطبیعي لقوة ما استدلوا بھ ؛ وألن ھذا 
إتالفھا یمنع العبث بھا ممن ال یخاف اهللا عز وجل، سواء في تحقیق  الرحم وألن

وبھذا ) ٤(حمل غیر مشروع ، أو في تجارب ال تتوافق مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة
بویضات صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بشأن ال

 :المخصبة الزائدة وجاء في القرار ما یلي 
في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البییضات غیر ملقحة للسحب منھا ،  ـ ١

یجب عند تلقیح البییضات االقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفادیا 
  . لوجود فائض من البییضات الملقحة

 تترك دون - بأي وجھ من الوجوه -ملقحة إذا حصل فائض من البییضات ال ـ ٢
  . عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي

یحرم استخدام البییضة الملقحة في امرأة أخرى ، ویجب اتخاذ االحتیاطات  ـ ٣
  )٥(الكفیلة بالحیلولة دون استعمال البییضة الملقحة في حمل غیر مشروع 

                                                           

یوسف القرضاوى  مقال بمجلة الوعي / حكم إجھاض الحمل الناتج من اغتصاب للدكتور) ١(
   م ٢٠٠٤ھـ مارس إبریل ١٤٢٥ صفر ٤٦٢: رقم   العدد٦١اإلسالمي صـ 

  ١٠٠محمد المرسي زھرة صـ / لدكتوراإلنجاب الصناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة ل )٢(
النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة  )٣(

   ٤٤٢حسیني ھیكل صـ /للدكتور
 منشور علي موقع دار   بشأن اتالف البویضات الزائدة محمد أحمد حسین /  فتوي الشیخ ) ٤(

 http://www.darifta.org اإلفتاء الفلسطینیة 
 .٥٦٣ /٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد السابع  ) ٥(
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  املبحث السادس

  القانون من إتالف البويضات امللقحة الزائدة عن احلاجةموقف 

لم ینص القانون المصري علي إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة وھذا 
یعني أن ھناك فراغا تشریعیا ، وبالتالي لیس ھناك مفر من الرجوع إلي القواعد 

ت ال تخطئ العامة ، وبالرجوع إلي تلك القواعد نجد أن نصوص قانون العقوبا
االعتداء علي البییضات المخصبة خارجیا حیث إنھا تحمي الجنین في بطن أمھ 

    )١(فقط
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنھ أباح إعدام األجنة إذا لم یتم االستفادة منھا في 

 الفقرتین الثالثة والرابعة مؤكدة ذلك ٤ ـ ٢١٤١مشروع أبوي حیث جاء نص المادة 
 في حالة عدم رد أحد الزوجین الذین تم استشارتھما عدة مرات "بنصھا علي أنھ 

لمعرفة ما إذا كان متمسكا بمشروعھ األبوي ، فإنھ یتم التخلص من ھذه األجنة فإنھ 
یتم التخلص من ھذه األجنة إذا كانت مدة التجمید ال تقل عن خمس سنوات ، واألمر 

وع األبوة أو مصیر األجنة ، كذلك إذا وقع خالف بین الزوجین حول االحتفاظ بمشر
وفي حالة موافقة الزوجین أو الحي منھما علي استالم أجنتھما وعبر عن ذلك كتابیا 
ولم یستلما األجنة ، فإنھ یمكن إیقاف عملیة تجمید ھذه األجنة إذا مرت خمس 

 )٢(سنوات من یوم التعبیر عن ھذه الموافقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ١٢٧عطا السنباطي صـ / بنوك النطف واألجنة للدكتور) ١(
/ الوسائل العلمیة الحدیثة المساعدة علي اإلنجاب في القانون الجزائري دراسة مقارنة للباحث ) ٢(

  ٧٥بغدالي الجیاللي صـ 
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  اخلامتة

تھ تتم الصالحات ، وبفضل جوده تنعم الموجودات ، وكما حمدتھ الحمد هللا الذى بنعم
سبحانھ وتعالى فى المقدمة أحمده سبحانھ فى الخاتمة ، وأشكره على توفیقھ ، وبعد 

،  
قد أتى على نھایتھ       "   اختیار جنس الجنین في ضوء الفقھ اإلسالمي              "   فھذا موضوع     

لي أن یكون بالتوفیق قد حالفني ،         بعد توفیق من اهللا سبحانھ وتعالى ، وأرجو اهللا تعا
وعن الخطأ والزلل قد جانبني ، إنھ سبحانھ سمیع قریب مجیب ، وقد بدا لى بعض                                

  : النتائج التى توصلت إلیھا من خالل بحثى تتمثل فیما یلى
ــ أن معني الجنین في اصطالح الفقھاء ال یخرج معنى الجنین في اصطالح الفقھاء 

ولد ما دام في البطن غیر أن الفقھاء اختلفوا فیما یصدق عن المعنى اللغوى وھو ال
  .علیھ لفظ الجنین حال سقوطھ وقبل تمام خلقھ ونفخ الروح فیھ 

ما یقوم بھ الزوجان من األعمال واإلجراءات الطبیعیة              : ــ یراد باختیار جنس الجنین 
  .بنفسیھما أو الطبیة من خالل مختص بھدف تحدید ذكورة الجنین أو أنوثتھ 

ــ یقرر علماء الوراثة بأن عملیة تحدید جنس الجنین من الناحیة التكوینیة تعود إلي                            
لصبغیات                   ا لتقاء زوجین من  لكروموسوم        ( ا ینتج عنھ              )   ا ترتیب معین  علي وفق 

  .المولود الذكر وترتیب آخر ینتج عنھ المولود األنثي 
ى على مرِّ التَّاریِخ       ــ شغل أمر تحدید جنس الجنین ومعرفة نوعھ شعوبا وأجناسا شتَّ                 

، فمیل البشر إلي إنجاب الذكور دون اإلناث كان میزة تمیز كل الحضارات تقریبا ،                                        
ولھذا ظھر وأد البنات في الحضارات القدیمة وحتي عند العرب قبل بزوغ فجر                                              

  .اإلسالم
ــ اختلف العلماء في حكم اختیار جنس الجنین من الناحیة العقائدیة وقد اخترنا الرأي     

بأن ادعاء معرفة جنس الجنین لیس تطاوال علي مشیئة اهللا وإرادتھ وال من                              :  القائل 
اإلنسان في اختیار الجنس            ادعاء علم ما في األرحام لقوة ما استدلوا بھ ؛ وألن عمل       

لھا فاإلنسان یفعل بقدرة اهللا ویشاء                   ال یخرج عن المشیئة اإللھیة بل ھو تنفیذ               
  .بمشیئة اهللا 

 جنس الجنین بالطرق الطبیعیة ؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكیمیائي،             ـ یجوز اختیاُر
  وتوقیت الجماع بتحري وقت اإلباضة؛ لكونھا أسبابًا مباحة ال محذور فیھا

ــ  اتفق العلماء المعاصرون علي أنھ ال یجوز اختیار جنس الجنین علي نطاق الدول                              
الكونیة ، وألن فیھ تفضیل جنس             والمجتمعات ؛ ألنھ یؤدي إلي اإلخالل بالنوامیس                          

  .علي جنس ، فھو مضاھاه لفعل أھل الجاھلیة 
ــ  اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم اختیار جنس الجنین علي مستوي األفراد 

بجواز اختیار جنس الجنین لقوة ما : بالوسائل المخبریة وقد اخترنا الرأي القائل 
أن تتوافر الدواعي واألسباب عند : ا استدلوا بھ ، وھذا الجواز مقید بشروط منھ

األسرة الختیار جنس المولود ، وأن تتخذ االحتیاطات الالزمة لمنع اختالط ھذه 
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الخالیا بغیرھا ،  وأن یتم ھذا االختیار بین خالیا جنسیة مأخوذة من زوجین حال 
  .حیاتھما 

امة ، ــ حظرت غالب التشریعات الوضعیة إلي عدم اختیار جنس الجنین بصفة ع
  .سواء أكان علي المستوي الفردي أم الجماعي إال ألسباب طبیة 

ــ  بینت اختالف الفقھاء في حكم إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة 
واخترت الرأي القائل بجوز إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة فتترك دون 

لقوة ما استدلوا بھ ؛ وألن ھذا ال عنایة إلي أن تنتھي حیاتھا علي الوجھ الطبیعي 
  .یعد إجھاضًا، حیث إن النطفة لم تستقر في الرحم 

ــ لم ینص القانون المصري علي إتالف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة وھذا 
یعني أن ھناك فراغا تشریعیا ، وبالتالي لیس ھناك مفر من الرجوع إلي القواعد 

قواعد نجد أن نصوص قانون العقوبات ال تخطئ العامة ، وبالرجوع إلي تلك ال
  االعتداء علي البییضات المخصبة خارجیا حیث إنھا تحمي الجنین في بطن أمھ فقط
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 فھرس المراجع
  القرآن الكریم : أوال 
  كتب التفسیر: ثانیا

ـ أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي ط دار الكتب العلمیة ، 
  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة بیروت 

ـ الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري 
:  القاھرة الطبعة–دار الكتب المصریة : الخزرجي شمس الدین القرطبي الناشر

   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، 
 عمر بن كثیر القرشي ـ تفسیر القرآن العظیم البن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن

 -ھـ ١٤٢٠الثانیة : دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: البصري ثم الدمشقي الناشر
   م١٩٩٩

  كتب الحدیث وشروحھ:ثالثا
ـ التوضیح لشرح الجامع الصحیح البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي 

 ١٤٢٩األولى  سوریا الطبعة –بن أحمد الشافعي المصري  ط دار النوادر، دمشق 
   م ٢٠٠٨ -ھـ 

 سنن الترمذي محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، -ـ الجامع الكبیر 
   م١٩٩٨:  بیروت سنة النشر–الترمذي، أبو عیسى ط دار الغرب اإلسالمي 

  
ـ الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین 

 – المملكة العربیة السعودیة -عفان للنشر والتوزیع دار ابن : السیوطي الناشر
   م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦األولى : الخبر الطبعة

ـ السنن الكبرى ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو 
 - ھـ ١٤٢٤الثالثة :  لبنان الطبعة–بكر البیھقي ط دار الكتب العلمیة، بیروت 

   م٢٠٠٣
على الصحیحین ألبى عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ ـ المستدرك 

 –ھـ ١٤١١ بیروت الطبعة األولى، –الحاكم النیسابورى ط  دار الكتب العلمیة 
  م١٩٩٠

ـ المعجم األوسط ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الطبراني المتوفى 
یق طارق بن عوض اهللا بن محمد ھـ تحق١٤١٥ ھـ ط دار الحرمین القاھرة ٣٦٠سنة

  .عبد المحسن بن إبراھیم الحسین و
  ـ المنتقى شرح الموطإ ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد 

 ھـ١٣٣٢القرطبي الباجي ط مطبعة السعادة القاھرة الطبعة األولى 
  ـ المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ألبي زكریا محیي 

 بیروت الطبعة الثانیة – إحیاء التراث العربي الدین یحیى بن شرف النووي ط دار
  ھـ١٣٩٢
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ـ سنن أبى داود لإلمام الحافظ سلیمان بن األشعث السجستانى ط المكتبة العصریة، 
 . بیروت-صیدا 

ھـ  ط ٢٧٩ـ سنن الترمذى ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذى المتوفى سنة 
 - ھـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر الطبعة–شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

   م١٩٧٥
ـ سنن ابن ماجة لإلمام الحافظ أبى عبد اهللا محمد بن یزید القزوینى المتوفى سنة 

   م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : ھـ  ط دار الرسالة العالمیة الطبعة٢٧٥
 ٩/١٦٧ـ شرح صحیح البخارى البن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ودیة، الریاض الطبعة الثانیة،  السع-ط مكتبة الرشد 
  ـ صحیح البخاري ألبى عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري 

 ھـ١٤٢٢المتوفى ط دار طوق النجاة  الطبعة األولى
ـ صحیح مسلم  ألبي حسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرى النیسابورى 

  ھـ ط دار إحیاء التراث العربي ٢٦١المتوفى سنة 
  روت تحقیق محمد فؤاد عبد الباقيبی

ـ صحیح ابن حبان للحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التمیمى 
ھـ ط ٧٣٩البستى ترتیب األمیر عالء الدین على بن بلباس الفارسي المتوفى سنة 

   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، : مؤسسة الرسالة الطبعة
اق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن ـ صحیح ابن خزیمة ألبي بكر محمد بن إسح

   بیروت-المكتب اإلسالمي : الناشر) ھـ٣١١: المتوفى(بكر السلمي النیسابوري 
 - ھـ ١٤١٦األولى :  القاھرة الطبعة–دار الحدیث : ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ط 

   م١٩٩٥
ھیم بن ـ معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبرا

  الخطاب البستي المعروف بالخطابي  ط 
   م١٩٣٢ - ھـ ١٣٥١األولى :  حلب الطبعة –المطبعة العلمیة 

  كتب األصول والقواعد: رابعا 
ـ اَألْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، 

 ١٤١٩ الطبعة األولى، –ط دار الكتب العلمیة، بیروت المعروف بابن نجیم المصري 
   م١٩٩٩ -ھـ 

ـ األشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ط دار الكتب 
  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١العلمیة الطبعة األولى، 

ـ األشباه والنظائر لتاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي ط  دار الكتب 
  م١٩٩١ -ھـ١٤١١لطبعة األولى العلمیة ا

ـ التبصرة في أصول الفقھ ألبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي  ط دار 
  ھـ  ١٤٠٣ دمشق الطبعة األولى –الفكر 
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ـ التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ لعالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان 
  م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بعة األولى، الریاض الط/  السعودیة -المرداوي ط مكتبة الرشد 

ـ التمھید في تخریج الفروع على األصول لعبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي  
 ھـ١٤٠٠األولى، :  بیروت الطبعة–ط مؤسسة الرسالة 

عبدالعزیز محمد عزام وما بعدھا ط / ـ المقاصد الشرعیة في القواعد الفقھیة للدكتور
  م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ض الطبعة األولى، الریا/  السعودیة -دار البیان 

ـ غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر ألحمد بن محمد مكي، أبو العباس، 
األولى، : شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي ط دار الكتب العلمیة الطبعة

  م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥
  كتب الفقھ اإلسالمي : خامسا 

  كتب األحناف ) أ(
للعالمة زین الدین بن نجیم الحنفى ط دار الكتاب  نز الدقائقـ البحر الرائق شرح ك

  الثانیة: اإلسالمي الطبعة
ـ شرح فتح القدیر لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام 

  ھـ ط دار الفكر الطبعة الثانیة٦٨١المتوفى سنة 
 عمر بن عبد العزیز ـ رد المحتار على الدر المختار البن عابدین، محمد أمین بن

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت الطبعة الثانیة، -عابدین ط دار الفكر
  كتب المالكیة ) ب (

ـ التمھید لما فى الموطأ من المعاني واألسانید ألبى عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد 
  بن عبد البر األندلسي ط وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة المغرب

لى مخت�صر خلی�ل ل�سیدى أحم�د ال�دردیر ط دار الفك�ر تحقی�ق محم�د          ـ الشرح الكبیر ع   
  علیش

ـ بلغة السالك ألقرب المسالك المعروفة بحاشیة الصاوي عل�ى ال�شرح ال�صغیر ت�ألیف      
ھ���ـ ط ١٢٤اإلم��ام أحم��د ب��ن محم��د ب��ن الخل���وتي ال��شھیر بال��صاوي المت��وفى س��نة          

  م١٩٥٢ھـ ١٣٧٢مطصطفي البابي الحلبي الطبعة األخیرة 
-ھـ ١٢٣٠ة الشیخ شمس الدین محمد أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة ـ حاشی
  م على الشرح الكبیر لإلمام الدردیرى ط دار الفكر تحقیق محمد علیش١٨١٥

  كتب الشافعیة) ج (
ـ الحاوي الكبیر ألبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ط دار الكتب العلمیة، 

   م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 
للرویاني، أب�و المحاس�ن عب�د الواح�د ب�ن       ) في فروع المذھب الشافعي   (ـ بحر المذھب    

  : إسماعیل ط دار الكتب العلمیة الطبعة
   ٢٠٠٩األولى، 

حاشیة قلیوبي وعمیرة على شرح جالل الدین المحلى عل�ى منھ�اج الط�البین للن�ووى                
  م١٩٧٦ ھـ١٣٨٦ط مصطفي البابي الحلبي الطبعة األخیرة 
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ـ�� حاش��یة ال��شیخ عب��د الحمی��د ال��شروانى عل��ى تحف��ة المحت��اج ، ط دار إحی��اء الت��راث    
   بدون تاریخ–العربي بیروت لبنان 

ـ حاشیة إعانة الطالبین على حل ألفاظ ف�تح المع�ین ل�شرح ق�رة الع�ین بمھم�ات ال�دین               
  ألبي بكر السید محمد شطا الدمیاطي ط دار الفكر للطباعة بیروت

ن بشرح قرة العین بمھمات الدین لزین الدین ب�ن عب�دالعزیز الملیب�ارى ط               ـ فتح المعی  
  دار الفكر 

  ـ نھایة الزین لمحمد بن عمر بن نووى ط دار الفكر الطبعة األولى
  كتب الحنابلة ) د(

ـ الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي لمحمد بن مفلح بن محمد ب�ن مف�رج             
 - ھ�ـ   ١٤٢٤قدس�ي ط مؤس�سة الرس�الة الطبع�ة األول�ى            أبو عبد اهللا ش�مس ال�دین الم       

   مـ ٢٠٠٣
ـ كشاف القناع عن متن اإلقناع لمن�صور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن ح�سن ب�ن                         

  إدریس البھوتى الحنبلى ط دار الكتب العلمیة 
  :كتب فقھ الظاھریة ) ھـ  (

 ٤٥٦نة ـ  المحلى ألبى محمد على بن أحمد بن سعید ب�ن ح�زم الظ�اھري المت�وفى س�           
  ھـ ط دار اآلفاق الجدیدة تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي

  كتب الشیعة الزیدیة) و(
ـ البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األم�صار ألحم�د ب�ن یح�ي اب�ن المرت�ضى ط دار          

  الكتاب اإلسالمي
  م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧ـ الدرارى المضیئة للشوكاني ط دار الجیل بیروت 

لمنتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لكمائم األزھار في ـ شرح األزھار المسمى ا
  ھـ١٤٠٠فقھ األئمة األطھار ألبي الحسن على بن مفتاح ط غمضان صنعاء 

  كتب الشیعة اإلمامیة )  ز(
ـ�� الروض��ة البھی��ة ش��رح اللمع��ة الدم��شقیة لل��شھید الث��اني ط أمی��ر ق��م الطبع��ة األول��ى    

  ھـ١٤١٠
الل والح��رام لجعف��ر ب��ن الح��سن الھ��ذلى ط مؤس��سة ـ�� ش��رائع اإلس��الم ف��ي م��سائل الح��

  مطبوعاتي إسماعیلیان
  :كتب فقھ اإلباضیة ) حـ(

ھ��ـ ، ١٢٢٣ـ�� النی��ل وش��فاء العلی��ل ل��ضیاء ال��دین عب��دالعزیز التمین��ى المت��وفى س��نة      
وش��رحھ لمحم��د اب���ن یوس��ف أطف��یش ط مكتب���ة اإلرش��اد ج��دة الطبع���ة الثالث��ة س���نة        

  .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥
 خ كتب التاری: سادسا 

 بیروت الطبعة -ط دار المشرق   الیسوعيلویس معلوفـ المنجد في األعالم 
  م١٩٨٦ -الخامسة 

 كمال الدین ابن العدیم ط ـ بغیة الطلب في تاریخ حلب لعمر بن أحمد بن ھبة اهللا ،
  دار الفكر
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ـ عیـون األنبـاء في طبقـات األطبـاء البـن أبي أصـیبعة  ط دار مكتبـة الحیـاة، 
   بـیروت 

: ـ قصة الحضارة لویلیام جیمس دیوَرانت ط دار الجیل، بیروت  لبنان، عام النشر
   م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

لیان بن موسى سركیس ط مطبعة ـ معجم المطبوعات العربیة والمعربة لیوسف بن إ
   م١٩٢٨ - ھـ ١٣٤٦سركیس بمصر 

 كتب اللغة  والمعاجم: سابعا
ـ�� ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة ألب��ي ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري ط دار العل��م  

  م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧ بیروت الطبعة الرابعة –للمالیین 
نظ�ور الم�صري ط دار   ـ لسان العرب ألبي الفضل جمال ال�دین محم�د ب�ن مك�رم ب�ن م            

  ھـ١٤١٤ -صادر  بیروت الطبعة الثالثة 
ـ�� مخت��ار ال��صحاح لمحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر الحنف��ي ال��رازي  ط المكتب��ة      

  م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، : العصریة بیروت الطبعة
  : المراجع الحدیثة والمعاصرة : ثامنا

 نعیم یاسین  ط دار النفائس محمد/ ـ أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة للدكتور 
  م٢٠٠٨ھـ ١٤٢٨الطبعة الرابعة 

محم�د رم�ضان ھاش�م     من�ال   / ـ أث�ر األم�راض الوراثی�ة عل�ي الحی�اة الزوجی�ة للباحث�ة                
الع��شي ، رس��الة مقدم��ة اس��تكماال لمتطلب��ات درج��ة الح��صول عل��ي الماج��ستیر كلی��ة       

  م٢٠٠٨الشریعة والقانون غزة فلسطین 
إلسالمي لعمر بن محمد بن إبراھیم بن غانم ط دار ابن حزم ـ أحكام الجنین في الفقھ ا

  م٢٠٠١ھـ ١٤٢١الطبعة األولي 
محمد بن ھائل بن غ�یالن الم�دحجي ط دار كن�وز       /ـ أحكام النوازل في اإلنجاب للدكتور     

  م٢٠١١إشبیلیا الطبعة األولي 
ط دار س�عد ب�ن عب�دالعزیز ب�ن عب�داهللا ال�شویرخ       / ـ أحكام الھندسة الوراثی�ة لل�دكتور    

  م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨كنوز إشبیلیا الطبعة األولي 
محمد علي البار بح�ث من�شور ض�من أعم�ال وبح�وث             / ـ اختیار جنس الجنین للدكتور    

 الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث
خال�د ب�ن زی�د الوذین�اني بح�ث من�شور ض�من ال�سجل         / ـ اختیار جنس الجنین للدكتور   

ھ�ـ  ١٤٣١مر الفقھ االسالمي الثاني ق�ضایا طبی�ة معاص�رة المجل�د الث�اني               العلمي لمؤت 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

عبدالرش��ید قاس�م ط دار البی��ان  / ـ� اختی�ار ج��نس الجن�ین دراس��ة فقھی�ة طبی��ة لل�دكتور     
  ھـ١٤٢٤الحدیثة الطائف الطبعة األولي 

زیاد طارق نجم الجبوري ، بحث / ـ اختیار جنس الجنین بین الشریعة والطب للدكتور   
  منشور بمجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیة العدد الثالث والعشرون المجلد السادس

إس��ماعیل مرحب��ا ، ط دار اب��ن / ـ�� البن��وك الطبی��ة الب��شریة وأحكامھ��ا الفقھی��ة لل��دكتور 
  ھـ١٤٢٩الجوزي الطبعة األولي 
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یعة اإلس��المیة للباح��ث النح��وي   ـ�� التلق��یح ال��صناعي ف��ي الق��انون الجزائ��ري وال��شر      
  م٢٠١١، ٢٠١٠سلیمان ، رسالة دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الجزائر 

  محمد نعیم یاسین/ ـ اإلجھاض بین القواعد الشرعیة والمعطیات الطبیة للدكتور
/ ـ األحكام الشرعیة لتطبیقات الھندسة الوراثیة والعالج الجیني دراسة فقھیة للباحث 

  م ٢٠١٦یر رسالة دكتوراة مقدمة لكلیة العلوم اإلسالمیة جامعة الجزائر عوادي زب
ال��سید / ـ�� األحك��ام ال��شرعیة والقانونی��ة للت��دخل ف��ي عوام��ل الوراث��ة والتك��اثر لل��دكتور 

  م بدون دار نشر٢٠٠٢محمود عبدالرحیم مھران ، الطبعة األولي 
جھاد / لعصریة للدكتور ـ األحكام الشرعیة في ضوء المستجدات الطبیة والبیولوجیة ا        

  حمد حمد  ،  ط دار المعرفة
محم�د أحم�د ط�ھ  ط من�شأة المع�ارف      / ـ اإلنجاب ب�ین التج�ریم والم�شروعیة لل�دكتور         

  م٢٠٠٨اإلسكندریة 
محمد المرسي زھرة / ـ اإلنجاب الصناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة للدكتور

   م١٩٩٣، ١٩٩٢ط ذات السالسل الكویت 
ش��كري ص��الح اب��راھیم ال��صعیدي بح��ث من��شور / ف��ي ن��وع الجن��ین لل��دكتور ـ�� ال��تحكم 

  بمجلة كلیة الشریعة والقانون العدد الثالث والعشرون الجزء الثاني
  م١٩٩٢ـ الخلیة لعلي صالحي  ط المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائر 

  م١٩٨٧ة مأمون شقفة  ط دار اآلداب الشارقة الطبعة الثانی/ ـ القرار المكین للدكتور
زھیر ال�سباعي ط دار القل�م     / محمد علي البار والدكتور     / ـ الطبیب أدبھ وفقھ للدكتور    

  م٢٠٠٥دمشق الطبعة الثالثة 
محمد أصف المحسني الجزء األول ط مؤسسة بوستان / ـ الفقھ ومسائل طبیة للشیخ 

  كتاب قم الطبعة األولي  
دار : ن محم�د العثیم�ین  الناش�ر   ـ القول المفید على كتاب التوحید لمحم�د ب�ن ص�الح ب�          

  ھـ١٤٢٤الثانیة : ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة الطبعة
  عبدالرحمن الیحیى / ـ المختصر المفید في تحدید جنس الولید للدكتور 

جم�ال حام�د    / ـ المسئولیة الم�شتركة للرج�ل والم�رأة ف�ي تحدی�د ن�وع الجن�ین لل�دكتور                 
تمر الث��امن لإلعج��از العلم��ي ف��ي الق��ران وال��سنة   ال��سید ح��ساسین ، بح��ث مق��دم للم��ؤ 

  بالكویت
ناص��ر ب��ن عب��داهللا المیم��ان ، ط دار اب��ن الج��وزي الطبع��ة  / ـ�� الن��وازل الطبی��ة لل��دكتور

  ھـ  ١٤٣٠األولي 
ـ النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة دراسة   

  م بدون دار نشر٢٠٠٦األولي حسیني ھیكل،  الطبعة /مقارنة للدكتور
محم��د الربیع��ي وم��ا بع��دھا ط ع��الم المعرف��ة ی��صدرھا    / ـ�� الوراث��ة واإلن��سان لل��دكتور 

  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكویت
الوس�ائل العلمی�ة الحدیث�ة الم�ساعدة عل�ي اإلنج�اب ف�ي الق�انون الجزائ�ري دراس�ة            ـ�  

لة ماجستیر مقدمة لكلیة الحقوق ب�ن عكن�ون         بغدالي الجیاللي ، رسا   / مقارنة للباحث   
  م٢٠١٤م ٢٠١٣جامعة الجزائر 
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ھ�ـ  ١٤٢١عطا عبد العاطى السنباطي الطبعة األولى   / ـ بنوك النطف واألجنة للدكتور      
 م٢٠٠١

ماج��دة محم��ود أحم��د ھ��زاع ، بح��ث / ـ�� تح��سین الن��سل م��ن منظ��ور إس��المي لل��دكتورة 
مي الث��اني ق��ضایا طبی��ة معاص��رة من��شور ض��من ال��سجل العلم��ي لم��ؤتمر الفق��ھ االس��ال

  ھـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة١٤٣١المجلد الثاني 
عبدالناصر بن موسي أبوالبصل ، بحث منشور ض�من         / ـ تحدید جنس الجنین للدكتور    

  أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث
م عبدالواحد ،  بحث من�شور ض�من أعم�ال وبح�وث     نج/ ـ تحدید جنس الجنین للدكتور 

  الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثاني
ـ�� تحدی��د ج��نس الجن��ین لھیل��ة بن��ت عب��دالرحمن الی��ابس، بح��ث من��شور ض��من ال��سجل  

ھ�ـ  ١٤٣١العلمي لمؤتمر الفقھ االسالمي الثاني ق�ضایا طبی�ة معاص�رة المجل�د الث�اني                
  د بن سعود اإلسالمیةجامعة اإلمام محم

محم��د ب��ن یح��ي ب��ن ح��سن النجیم��ي ، بح��ث من��شور / ـ�� تحدی��د ج��نس الجن��ین لل��دكتور
  ضمن أعمال وبحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المجلد الثالث

حكم اختیار جنس الجنین في عملیات التلقیح االصطناعي  دراسة مقارنة بین أحكام ـ 
كلیة الحقوق بحث منشور بمجلة صالحي لسمیة  الجزائري الفقھ اإلسالمي والقانون

العدد الخامس عشر الجزائر -والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح  ورقلة
  م٢٠١٦

محم��د عل��ي الب��ار ط ال��دار ال��سعودیة،  / ـ�� خل��ق اإلن��سان ب��ین الط��ب والق��ران لل��دكتور  
 م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠الطبعة الحادیة عشر 

عب�اس أحم�د محم�د الب�ازط دار         / ة معاص�رة لل�دكتور    ـ  دراسات فقھیة في ق�ضایا طبی�        
  م  ٢٠٠١النفائس األردن الطبعة األولي 

محم��د عثم��ان ش��بیر ، ط دار  / ـ�� دراس��ات فقھی��ة ف��ي ق��ضایا طبی��ة معاص��رة لل��دكتور   
  م٢٠٠١النفائس األردن الطبعة األولي 

ور خالد ب�ن عب�داهللا الم�صلح ،  من�ش    / ـ رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین للدكتور  
  http://www.almosleh.comعلي موقعھ 

  م١٩٩٦یوسف القرضاوي ، ط دار القلم الكویت / ـ فتاوي معاصرة للدكتور
علي / علي محي الدین القره داغي والدكتور     / ـ فقھ القضایا الطبیة المعاصرة للدكتور     

  یوسف المحمدي
ید ،  من�شور  محمد السقا ع/ ـ قضایا طبیة معاصرة في ضوء الفقھ اإلسالمي للدكتور 

  www.alukah.netعلي موقع 
م��صلح عب��دالحي النج��ار / ـ�� م��ستجدات طبی��ة معاص��رة م��ن منظ��ور إس��المي لل��دكتور  

  إیاد أحمد إبراھیم/ والدكتور 
محم�د عل�ي الب�ار، بح�ث من�شور بمجل�ة       / ـ مشكلة الخنث�ي ب�ین الط�ب والفق�ھ لل�دكتور      

  اإلسالمي العدد السادسالمجمع الفقھي

http://www.alukah.net/
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فادی�ة محم�د توفی�ق أبوعی�شة ،      / ـ موقف الشریعة من تحدی�د ج�نس الجن�ین للباحث�ة             
رسالة مقدم�ة اس�تكماال لمتطلب�ات درج�ة الح�صول عل�ي الماج�ستیر ـ كلی�ة الدراس�ات           

  م٢٠١٢العلیا جامعة النجاح الوطنیة فلسطین 
یوس��ف / ال��دقر وال��دكتور  ن��دي/ ـ�� معرف��ة ج��نس الجن��ین والت��دخل لتحدی��دة لل��دكتورة    

عبدالرحیم بوبس ، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الھندسة الوراثیة بین ال�شریعة              
والقانون الج�زء األول ، كلی�ة ال�شریعة والق�انون ، جامع�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة          

  م٢٠٠٢
  الصحف والمواقع : تاسعا 

 -م ٢٠٠٨ م����ایو ٨-ھ����ـ ١٤٢٩ جم����ادى األول����ى ٣ـ���� جری����دة الری����اض الخم����یس    
  ١٤٥٦٣العدد

  م٢٠٠٥ابریل ٤ بتاریخ ١٦٤٨ـ جریدة الوطن العدد رقم 
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