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إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره ، ونع�وذ ب�اهللا م�ن             

، وم�ن ی�ضلل   شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھ�ده اهللا ف�ال م�ضل ل�ھ          

فال ھادي لھ، والصالة والسالم على نبیھ الھادي بشریعتھ إلى طریق الح�ق،             

  .وفصل الخطاب، وعلى آلھ وصحبھ البررة

  :أما بعد

م��ن أھ��م مقاص��د ال��شریعة حف��ظ ال��ضروریات الخم��س وھ��ي ال��دین،        

  .والنفس ، والنسل، والمال ، والعقل

یھ�ا ، وق�د ش�رع     وقد جعل اهللا الرغبة في النسل فط�رة فط�ر الن�اس عل            

النكاح إحصاًنا وإعفاًف�ا، وس�كنا وم�ودة، ورحم�ة باإلض�افة إل�ى الن�سل یق�ول            

َوَجَع�َل ِمْنَھ�ا َزْوَجَھ�ا ِلَی�ْسُكَن ِإَلْیَھ�ا       َواِح�َدةٍ   ُھَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْف�سٍ ﴿: تعالى

﴾)١(.  

والعقم داء، وابتالء من أھم المشكالت التي تحول دون تحقیق الزواج 

  .ھم أھدافھ مما قد یترتب علیھ فساد العالقة الزوجیةأل

ونظًرا ألن ھذا الموضوع تواجھ بھ�ا الن�ساء أكث�ر م�ن الرج�ال ف�أردت            

أن أجمع ش�تات ھ�ذا الموض�وع م�ن الكت�ب الطبی�ة ، والفقھی�ة القدیم�ة منھ�ا                     

  .والحدیث

ونظًرا للتقدم العلمي المذھل في المجال الطبي عام�ة ، وف�ي معالج�ات              

ل خاصة، ظھرت حاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي في كثیر م�ن            منع الحم 

                                                 

 .١٨٩آیة : األعراف)   ١(
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م��سائل التلق��یح غی��ر الطبیع��ي، خ��صوًصا م��ن ابتل��ى بع��دم اإلنج��اب، أو رزق   

نوًعا واحًدا م�ن األوالد، واش�تاقت نف�سھ إل�ى الن�وع ال�ذي ح�رم من�ھ، فبح�ث                    

رؤیة : " عما یعرف بتحدید نوع الجنین، من أجل ذلك جعلت موضوع بحثي          

وق��د تناول��ت فی��ھ حك��م   " ھی��ة ل��بعض ط��رق اإلنج��اب االص��طناعیة    طبی��ة فق

المسألة في كل مذھب من مذاھب العلماء المعاصرین وأدلتھ ومناقشة األدلة         

وأنتھ��ي ب��الرأي المخت��ار ال��ذي ی��ستقیم دلیل��ھ وتت��ضح وجھت��ھ دون التع��صب  

  .لمذھب من المذاھب

اعی�ت  وقد توخیت فیھ العمق في البح�ث غی�ر المخ�ل بق�در اإلمك�ان ور            

الدقة في نقل األحكام ونسبتھا إلى قائلیھا بأسلوب سھل ومیسور، وال أدعي  

أنني قد بلغ�ت فی�ھ الكم�ال، فم�ن ذا ال�ذي ی�سلم عمل�ھ م�ن ال�ذالت فالكم�ال هللا             

  .وحده

  .وقد اشتملت خطة ھذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

میت��ھ، وخط��ة تح��دثت فیھ��ا ع��ن س��بب اختی��ار الموض��وع، وأھ :      المقدم��ة

  .البحث

ف���ي بی���ان حقیق���ة التلق���یح االص���طناعي، وتاریخ���ھ،      : المبح���ث األول

  .وأنواعھ وفیھ ثالثة مطالب

  .في بیان حقیقة التلقیح الصناعي: المطلب األول

  .في بیان تاریخ التلقیح الصناعي: المطلب الثاني

  .في بیان أنواع التلقیح: المطلب الثالث

  .لداخليفي التلقیح ا: المبحث الثاني

  :ویحتوي على مطلبین

  .في بیان حقیقة التلقیح الداخلي: المطلب األول

  .في بیان حكم التلقیح الداخلي للزوجة بنطفة الزوج: المطلب الثاني

  :في التلقیح الخارجي، ویحتوي على أربعة مطالب: المبحث الثالث
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  .ھفي بیان المراد بالتلقیح خارج جسد الزوجة ، وأسباب: المطلب األول

  .في بیان الحكم الشرعي في التلقیح الخارجي بماء الزوجین: المطلب الثاني

  .في بیان حكم الشرع في األم البدیلة: المطلب الثالث

ف��ي بی�ان بقی��ة ص��ور التلق�یح االص��طناعي الخ��ارجي،   : المطل�ب الراب��ع 

  .وطریقة جفت وزفت

  . في تحدید نوع الجنین : المبحث الرابع

  :لبویحتوي على ثالثة مطا

  .في بیان حكم اختیار نوع الجنین: المطلب األول

  .في بیان ضوابط وطرق تحدید نوع الجنین: المطلب الثاني

  .في بیان طرق اختیارنوع الجنین: المطلب الثالث

  .أھم نتائج البحث: الخاتمة

واهللا أس��أل أن یتقب��ل من��ي ھ��ذا الجھ��د المتواض��ع وأن یجعل��ھ ف��ي می��زان        

وأص��لي وأس��لم .  وال بن��ون إال م��ن أت��ى اهللا بقل��ب س��لیمح��سناتي ی��وم ال ینف��ع م��ال

  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیًراعلى نبینا محمد 

                            الدكتورة

                               نادیة أبو العزم السید حسن

                      أستاذ الفقھ المقارن المساعد بجامعة األزھر
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  لمبحث األولا

  في بیان حقیقة التلقیح االصطناعي

   وتاریخھ، وأنواعھ 

  .وفیھ ثالثة مطالب

  .في بیان حقیقة التلقیح الصناعي: المطلب األول

  .في بیان تاریخ التلقیح الصناعي: المطلب الثاني

  .في بیان أنواع التلقیح:          المطلب الثالث
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  المطلب األول في

  لتلقیح الصناعيبیان حقیقة ا

طعَّمھ�ا بلق�اح   : ولق�ح الرج�ل النخل�ة   : من لّقح یلقِّ�ح تلقیًح�ا    : التلقیح لغة : أوًال

  .الفحل من النخل حتى تعلق

ما تلقح بھ النخلة من الفحال بأن یأتي ب�شمراخ م�ن الفح�ال فی�دس                : واللقاح

  .في جوف الطلعة، وذلك بقدر بحیث ال یزید وال ینقص

  .اسم ماء الفحل من اإلبل والخیل: واللقاح بالفتح والكسر

ف�إذا اس�تبان    : َلِقَح�ت إذا حمل�ت    : وأصل اللقاح لإلبل ثم استعیر للنساء، فیقال      

  .استبان لقاحھا: حملھا قیل

  .الفحول، الواحد ملقح: والمالقیح

  .اإلناث التي في بطونھا أوالدھا: والمالقیح أیًضا

  .والمالقیح جمع ملقوح وھو جنین الناقة في بطنھا

  .َلِقَح یلقح َلْقًحا : والثالثي من التلقیح

  .علقت من الرجل وحبلت: لقحت المرأة

نقل��ت اللق��اح م��ن ع��ضو الت��ذكیر إل��ى  : ویق��ال َأْلَقَح��ِت ال��رِّیح ال��شَّجَر والنب��ات 

  .)١(عضو التأنیث

ما یستفاد بالتعلم م�ن أرب�اب ال�صناعات، وم�ا ل�یس بطبیع�ي،               : الصناعي لغة 

  .یقال حریر صناعي

  .)٢(عكس الطبیعي ألنھ یحتاج معالجة وخبرة وتدخل صناعي: عيفالصنا

  :تعریف التلقیح الصناعي عند األطباء:  ثانًیا

  :عرف التلقیح الصناعي بعدة تعریفات منھا
                                                 

)/ حلق��� ( ط  ، ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور م���ادة     ٣/٥٣٣/ المعج���م الوس���یط ) ١(
 . ط٩٣، ٧/٩٢/ دار المعارف، تاج العروس للزبیدي.  ط٥/٤٠٥٧

 .١/٥٢٥المعجم الوسیط ) ٢(
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التق���اء الخلی���ة الجن���سیة الم���ذكرة بالخلی���ة الجن���سیة المؤنث���ة   )١(

 .فیختلطان ویمتشجان لیكونا اللقیحة

منوی�ة ف�ي الثل�ث األعل�ى لقن�اة          التقاء البویضات بالحیوان�ات ال     )٢(

 .فالوب

وعرف���ھ آخ���رون بأن���ھ إدخ���ال الب���ذور الذكری���ة ف���ي الجھ���از       )٣(

 .التناسلي للمرأة بغیر الطریق الطبیعي

ھو إدخال حیوانات منوی�ة م�ستخرجة م�ن ال�زوج، ف�ي              : وقیل )٤(

الم��سالك التناس��لیة للزوج��ة، بھ��دف اإلخ��صاب واإلنج��اب، وال  

 المباش�رة ب�ین ال�زوج       یتم ذلك عن طریق ا لممارسة الجنسیة      

والزوج��ة، وإنم��ا بحق��ن ال��سائل المن��وي بطری��ق اص��طناعیة،    

 .)١(بواسطة المحقن المخصص لذلك

ھ��و قی��ام الطبی��ب بأخ��ذ البیی��ضة م��ن مب��یض الم��رأة        : وقی��ل )٥(

ووضعھا في محلول مناسب ثم تلقیحھ�ا بواس�طة من�ى ال�زوج        

وبعد نمو البییضة الملقحة یعیدھا إلى الرحم لتعلق في ج�داره      

  .)٢(وتنمو نمًوا طبیعًیا

بالنظر في ھذه التعریفات نجد أنھا لم تعرف التلق�یح ال�صناعي ب�شقیھ         

والتعری�ف األخی�ر أش�ار      . الداخلي، والخارجي، وإنم�ا اقت�صرت عل�ى أح�دھما         

إلى التلقیح الخارجي أو ما یسمى بطف�ل األنب�وب، والتع�اریف ال�سابقة علی�ھ                 

  .أشارت إلى التلقیح الداخلي

  :المختاروالتعریف 

                                                 
 –دار العل�م للمالی�ین     .  ط ٢٠٢/ س�بیرو الف�اخوري   / موسوعة الم�رأة الطبی�ة د     ) ١(

دار .  ط – ٥٧/طارق خلف /  أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة      –بیروت  
 .النفائس

بی��روت، بح��ث .  ط-٥٣/ زی��ادة س��المة/ عل��م وال��شریعة دأطف�ال األنابی��ب ب��ین ال ) ٢(
 بمجل���ة مجم���ع الفق����ھ   –أطف���ال األنابی���ب لف���ضیلة ال���شیخ عب���د اهللا الب���سام       

 .١/٢٥١ /٢ع / اإلسالمي
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دمج الحیوان المنوي ببویضة المرأة بغی�ر الطری�ق الطبیع�ي المعت�اد             "

  ".سواء الرحم أو في أنبوب االختبار ثم إعادتھا إلى الرحم

  واهللا أعلم

  المطلب الثاني

  في بیان تاریخ التلقیح االصطناعي

لق��د س��بق نج��اَح الط��ب ف��ي معالج��ة العق��م ب��التلقیح ال��صناعي بنوعی��ھ   

جي في مراحل نظریٌة، وأخرى عملیة عل�ى الحیوان�ات، حت�ى     الداخلي والخار 

  .حقق اإلنسان ما وصل إلیھ من نجاح في ھذا المجال

   فھ�ي تتمث�ل فیم�ا بحث�ھ األق�دمون م�ن احتم�ال وق�وع             :  أما النظری�ة

إنَّ ب�وذا حمل�ت     : حمل المرأة بغیر مالمسة الرجال، وتقول األساطیر الھندی�ة        

  .)١(بھ أمھ بھذه الطریقة

حدث ابن خل�دون ف�ي مقدمت�ھ ال�شھیرة ع�ن تخلی�ق اإلن�سان م�ن           وقد ت 

  .المنّي، وذلك أثناء حدیثھ عن الكیمیاء وتحّول العناصر بعضھا إلى بعض

وقد اعتبر أن العلوم البشریة قاص�رة ع�ن تحوی�ل المع�ادن الخسی�سة إل�ى             

ذھب، وبرھن على ذلك بالتمثیل بمحاولة خلق اإلنسان من المن�ي، واعتب�ر ذل�ك               

وإنما حال من یدَّعي حصولھ عل�ى ال�ذھب بھ�ذه ال�صنعة          : "ًال، فھو یقول  مستحی

  .بمثابة من یّدعي بالصنعة تخلیق إنسان من المني

ونحن إذا سلَّمنا لھ اإلحاطة بأجزائھ ونسبتھ وأط�واره وكیفی�ة تخلیق�ھ             

في رحمھ، وّعلَّم ذلك علًم�ا مح�صًال بتفاص�یلھ، حت�ى ال ی�شذ من�ھ ش�يء ع�ن              

  .)٢("ھ تخلیق ھذا اإلنسان، وأنَّى لھ ذلك؟علمھ، سلَّمنا ل

ف��ابن خل��دون الع��الم العرب��ي الم��سلم ی��سّلم بتخلی��ق الك��ائن الح��ي م��ن       

                                                 

، "أطف�ال األنابی�ب  "، ٢٩/محم�د عل�ي الب�ار   / طفل األنبوب والتلقیح ال�صناعي د     ) ١(
 .٣٤٣/ ، ٢ع / ميللشیخ عبد اهللا البسام، بحث في مجلة مجمع الفقھ اإلسال

 .٣/١٢٣٢/ مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ٢(
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المنّي، وذلك بعد اإلحاطة الدقیقة التاّمة بأجزاء ون�سبة جزئی�ات البیئ�ة الت�ي               

، وھذا االستبعاد من ابن خلدون "وأنى لھ ذلك؟: "یتمُّ فیھا التخلیق، ثم یقول

م���ا توص���ل إلی���ھ العل���م ف���ي زمن���ھ، ول���ذا ن���سبھ لق���صور العل���وم   بن���اء عل���ى 

  .)١(البشریة

والفع��ل ال��صناعي م��سبوق بت��صورات أح��وال الطبیع��ة      : "فھ��و یق��ول 

المعدنیة، التي یقصد مساوقتھا أو محاذاتھا، أو فعل المادة ذات القوى فیھا،   

شري تصوًرا مفصًال واحدة بعد أخرى، وتلك األحوال ال نھایة لھا، والعلم الب           

ع��اجز ع��ن اإلحاط��ة بم��ا دونھ��ا، وھ��و بمثاب��ة م��ن یق��صد تخلی��ق إن��سان أو      

ولیست االس�تحالة فی�ھ م�ن جھ�ة الف�صول كم�ا رأیت�ھ، وال        ... حیوان أو نبات  

  .)٢("من الطبیعة، إنما ھو من تعذر اإلحاطة وقصور البشر عنھا

 فابن خلدون ال ینسب استحالة تخلیق اإلنسان من المن�ّي إل�ى الطبیع�ة الت�ي              

ركبھا اهللا تعالى فیھ، وإنما یسّلم بنظری�ة تخلی�ق اإلن�سان م�ن المن�ّي، ولك�ن مت�ى؟         

إذا ت��وافرت ف��ي معرف��ة ن��سب الجزئی��ات ال��صحیحة، تل��ك الدق��ة الت��ي توص��ل إلیھ��ا   

 ، تل��ك)أطف��ال األنابی��ب(العل��م الح��دیث اآلن، وھ��و ی��شیر بھ��ذا إل��ى م��ا ن��سمیھ اآلن  

ث أن یھ��يء البیئ��ة والمن��اخ المالئ��م  الحقیق��ة الت��ي أص��بح ف��ي مق��دور العل��م الح��دی  

لتخل��ق اإلن��سان م��ن المن��ّي بع��د أن ت��وافرت ف��ي ھ��ذا الع��صر اإلحاط��ة والدق��ة ف��ي    

  .)٣(معرفة نسبة الجزئیات الصحیحة

فی��روي أن عملی��ة اإلخ��صاب ال��صناعي ف��ي  : أم��ا م��ن الناحی��ة العملی��ة 

الحیوان�ات ق��د عرفھ�ا الع��رب ف�ي الق��رن الراب�ع ع��شر الم�یالدي، حی��ث كان��ت      

بعض القبائل العربیة تلقح خیولھا من نطفة جنسیة تحصل علیھا من حصان 

                                                 

/ ٢/١ع/أطفال األنابیب، للشیخ عب�د اهللا الب�سام، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي         ) ١(
٢٤٤. 

 .٣/١٢٣٢/ مقدمة ابن خلدون) ٢(
مي مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�ال    : أطفال األنابیب للشیخ عبد اهللا البسام، بحث ف�ي   ) ٣(

 .زیاد سالمة/ د) ٢٤٤/ ٢/١ع(
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  .)١(أصیل

م ق��ام ك��اھن إیط��الي ُی��دعى الزارد س��باالنزا ب��إجراء ١٧٨٠وف��ي س��نة 

التلق��یح ال��صناعي عل��ى كل��ب، حی��ث نج��ح ف��ي حق��ن المن��ي ف��ي رح��م أنث��ى         

  .)٢(الكالب

  .)٣(م ونجحت العملیة١٧٨١وبعد ذلك أجراه على امرأة سنة 

م ب��دأ العلم��اء ال��روس باس��تخدام التلق��یح ال��صناعي  ١٩٠٠ف��ي س��نة و

، وتمكن�وا م�ن     )إیف�انوف (الداخلي ألول مرة بصورة علمیة عن طریق العالم         

  .)٤(تلقیح األبقار واألغنام والخیول والخنازیر

  .م١٩١٣ثم انتقل ذلك إلى الیابان سنة 

ة ث����م تبعھ����ا ص����ناعة مھاب����ل اص����طناعیة للث����ور والح����صان والك����بش س����ن  

  .)٥(م١٩١٤

 م بدأت تجارب التلقیح الصناعي الخارجي ترى النور، ١٩٢٩وفي سنة 

حیث قام الدكتور كریكوري بنكس من مؤسسة ورستر لعلم الحیاة التجریبي 

  .بتجاربھ في نقل البییضة، عندما كان في كلیة ھارفرد للطب

وقد استنبط طرق تقنیة لشق الخاصرة، وعسل البییضات في األرانب، ثم 

 وأرحام أرانب أخرى، لذا تلقیح البییضات في أوعیة مختبریة، وزرعھا في أنابیب

فقد كان لدى بنكس أرانب بیضاء وتحمل صغاًرا جمیعھا سوداء اللون، وأرانب 

                                                 

محم����د / ح���سین المب���روك، د  / ف���سیولوجیا التناس���ل والتلق���یح االص���طناعي د    ) ١(
 .٥٤/ زیاد سالمة /  ، أطفال األنابیب د١٢٧/بالرحال

، الم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة ف��ي ض��وء     ٥٥/ زی��اد س��المة / أطف��ال األنابی��ب د ) ٢(
 .١/٧٠محمد النتشة / الشریعة اإلسالمیة للدكتور

، االستن�ساخ ب�ین تجری�ب العلم�اء وت�شریع      ٥٥زیاد س�المة،  / أطفال األنابیب د ) ٣(
ی�ونس عب�د   / ، عقم الرجال ب�ین اإلس�الم والط�ب د        ٢٣١/ كارم غنیم / السماء د 

 .١٥٨/ الخالق
محم�د   / ، أخالقی�ات التلق�یح االص�طناعي د      ١/٧٠/ النتشة/ المسائل الطبیة المستجدة د   ) ٤(

 .٤٣/ البار
 .١/٧٠النشة /سائل الطبیة المستجدة دالم) ٥(
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  .سبطة الشعر تنتج صغاًرا جعدة الشعر

وتتابعت التجارب، واستطاع أحد تالمیذ بنكس، وُیدعى دیموند أو 

ء عملیة الحبل لدى بقرة، واستمرت العملیة أربعة مباف أن ینجح في إجرا

  . )١(أشھر من فترة الحمل الطبیعیة، إال أّن العجل لم یر النور

 م تنبأ  الكاتب اإلنجلیزي الدوسیھ كلي بمیالد طفل ١٩٣٢وفي سنة 

، حیث قال بإمكانیة حفظ "عالم جدید شجاع"األنبوب وذلك في روایتھ 

م بفضل التقنیة الحدیثة في درجة حرارة البییضة الملقحة خارج جسم األ

  .)٢(مثلى

وقد أخذت تجارب التلقیح الصناعي بنوعیھ الداخلي والخارجي تسیر 

جنًبا إلى جنب في عالم الحیوان وعالم اإلنسان، وإن اختلفت الدوافع وراء 

  .)٣(كلٍّ منھما، ففي عالم الحیوان كانت الدوافع اقتصادیة

 م بالدانمارك١٩٣٦یح االصطناعي سنة وقد تكونت أول جمعیة للتلق

  .)٤(ثم تلتھا جمعیات عدیدة في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أخرى

وبالفعل فقد تحقق المطلوب منھا، فقد ذكر على سبیل المثال أن ثوًرا 

أصبح أًبا لما ) جروف سیكوالتور(من نوع الفریزیان في انجلترا واسمھ 

زید، وھو ما یزال في الحادیة عشرة من عجل أو ی) ٨٠٠٠٠(یبلغ مجموع 

  .)٥(ملیون جنیھ استرلیني) ٣٠(عمره، وتقدر قیمة ھذه العجول بأكثر من 

جون روك األستاذ بجامعة ھارفارد في /  م تمكن د١٩٤٥وفي سنة 

                                                 

، األحك�ام المت�صلة ب�العقم واإلنج�اب، ومن�ع          ٥٦/ زیاد سالمة / أطفال األنابیب د  ) ١(
 .٣١٦ -٣٣٣/ سارة الھاجري/ الحمل في الفقھ اإلسالمي د

،ذك�ر  ٧٨طفل األنبوب، حدث عام : " ،  مقال١/٧١/ المسائل الطبیة المستجدة ) ٢(
 .م١٧٩، سنة ٢٤٢لعدد ، مجلة العربي ا"ما جرى

 .٣١/البار/ طفل األنبوب د) ٣(
 .١٢٧بالرحال / مبروك، د/ فسیولوجیا التناسل والتلقیح االصطناعي د) ٤(
، لیوس��ف "الجدی��د ف��ي الط��ب  : "، مق��ال٥٦/ زی��اد س��المة / أطف��ال األنابی��ب د ) ٥(

 .م١٩٨٤ سنة ٣١٢، العدد ١٥٧/زعبالوي، مجلة العربي 
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أمریكا من تلقیح بییضات امرأة خارج الرحم، وذلك باالشتراك مع الطبیبة 

ا لمدة ستة أیام، وتعد ھذه أول تجربة لطفل مریم منكین، وقد بقى الجنین حًی

  ).١(األنابیب

 ٧٩م تمكن العلماء من تبرید منّي الثور إلى درجة ١٩٥٠وفي عام 

مئویة تحت الصفر بواسطة ثاني أوكسید الكربون المجمد، ثم تمّكن العلماء 

 مئویة تحت الصفر بواسطة النتروجین ١٩٦من تبرید المنّي إلى درجة

  .السائل

د العلماء أن تسخین المنّي وإعادتھ إلى السیولة ودرجة وقد وج

الحرارة الطبیعیة، ال یفقد ھذا المنّي خصوبتھ، وبھذه الطریقة أمكن تلقیح 

  ).٢(الحیوانات بمنّي محفوظ لعشر سنوات أو أكثر

وانتقل استخدام التلقیح االصطناعي الداخلي من الحیوانات إلى 

نتشرت انتشاًرا كبیًرا في الوالیات المتحدة اإلنسان، وتكونت بنوك المنّي، وا

وأوربا، وتقول النیوزویك بأن بنوك المني تشھد زحاًما كبیًرا ھذه األیام 

وتحقق أرباًحا خیالیة، كما تذكر أن ھناك ربع ملیون طفل ال یعرف لھم أٌب 

  ). ٣(أصًال ؛ ألنھم ولدوا نتیجة التلقیح الصناعي الداخلي بماء متبرع

م تمت والدة أول عجل بطریق التلقیح االصطناعي ١٩٥١وفي سنة 

الخارجي وإعادة زرع الجنین داخل رحم، وقد كان االھتمام األكبر بزیادة 

عدد ما تنتجھ البقر من بییضات إلعادة زرعھا في عدد أكبر من األبقار 

  ).٤(األخرى بعد تلقیحھا صناعًیا

نة  األبقار في بل إن األرانب استخدمت في وقت من األوقات لزرع أج

                                                 

، س���نة ١٣٥، الع���دد ١٢٠/ ، مجل���ة العرب���ي"ل���رحملقحوھ���ا خ���ارج ا: "مق���ال) ١(
 .م١٩٦١

 .٣٠/ البار/ طفل األنبوب د) ٢(
 .٤٤البار / أخالقیات التلقیح االصطناعي د) ٣(
 .١/٧١النتشة/ المسائل الطبیة المستجدة د) ٤(
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أرحامھا لفترة محدودة بغرض نقلھا من مكان آلخر، بكلفة أقل ومشقة أدنى 

  ).١(وسھولة أكثر، ثم ُترجع إلى أرحام البقر

م بدأ الدكتور دانیل بتروشي اإلیطالي أبحاثھ في ١٩٥٨وفي سنة 

مجال القضاء على المشكالت التي سببھا انسداد المسالك المبیضیة عند 

  .النساء

م بدأ ھذا العالم في تطبیق أبحاثھ عملًیا على النساء ١٩٦١ي عام وف

في عیادة خاصة في بولونیا، إلى أن منعتھ إحدى الراھبات، وكانت ھذه 

الراھبة مسئولة عن حجرة العملیات، حیث كانت المریضة تنتظر بعد 

تخدیرھا البییضة المخصبة، وقد رفضت ھذه الراھبة مساعدتھ، على الرغم 

ل أسقف إیفریا شمالي إیطالیا لصالحھ، وقد استمر بتروشي في من تدخ

  ).٢(أبحاثھ، ولكن في إطار من السّریة

م أعلن عن نجاحھ في تلقیح البییضة بالسائل ١٩٦٢وفي سنة 

 یوما، وأنھ ٢٩المنوي في وعاء خاص ھو بمثابة رحم اصطناعي لمدة 

  ).٣(اضطر إلى قتلھ ألنھ اتخذ في نموه شكًال مخیًفا

ي إیطالًیا أیًضا أعلن العالم اإلیطالي دولیتي عن نجاحھ في تربیة وف

 یوًما،  ٥٩جنین بعیًدا عن رحم أمھ في أنبوب اختبار، ولمدة زادت على 

وبعدھا مات الجنین، وقد حصل دولیتي على بییضة من سیدة مصابة 

بالسرطان، وحصل على حیوان منوي واستضاف االثنین في أنبوبة اختبار 

غذیتھا بمثل العناصر الحیویة الستمرار الحیاة، وكأن البییضة تعیش قام بت

على جدار رحم أم، واستمرت التجربة لمدة ثمانیة أسابیع تكونت خاللھا كل 
                                                 

/  ع٥٩لعب��د المح��سن ص��الح، مجل��ة العرب��ي  " األران��ب حمل��ت األبق��ار: "مق��ال) ١(
، ١٢٠/ مجل��ة العرب��ي" لقحوھ��ا خ��ارج ال��رحم: "م، مق��ال١٩٧٩، س��نة ٢٤٢

 .١/٧٢النتشة / م، المسائل الطبیة المستجدة د١٩٦١، سنة ١٣٥/ ع
 .٣٣٩ -٣٣٧/ ، األحكام المتصلة بالعقم٥٧/ زیاد سالمة/ أطفال األنابیب د) ٢(
، العق�م عن�د     ٥٨/ زی�اد / ، أطف�ال األنابی�ب د     ١/٤٧٢/ المسائل الطبیة الم�ستجدة   ) ٣(

 .٣٧٧/ فاخوري سبیرو/ دالرجال والنساء
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مالمح الطفل، وظھر عموده الفقري، وتكون قلبھ، ومعالم لیست قلیلة من 

  ).١(الجنین، إلى أن استنفدت التجربة أغراضھا، ودّمرھا صاحبھا

روبرت إدواردز بمحاولة طفل أنبوب في . م قام د١٩٦٥في سنة و

م أن یكتشف ١٩٦٦واستطاع في سنة ) ٢(اإلنسان، وفشلت المحاولة

اللحظة الحاسمة التي یتم للبییضة خاللھا أن تقبل اللقاح، حدث ذلك بعد 

مراقبة عینة مجھریة مستمرة، الحظ خاللھا تغیًرا طفیًفا في شكل البییضة 

  ).٣(تعدى حجمھا رأس الدبوسالتي ال ی

إدوارد ز بالتعاون مع الدكتور ب . م أعلن د١٩٦٩وفي سنة 

ستبتو الباحثین في مختبر جامعة كمبردج أن . س .بافیستر، والدكتور ب

بییضة ) ١٨(بییضة تجاوبت منھا ) ٦٥(عملیات لقاح مخبریة أجریت على 

) ٧( ساعة، بینما )٣١(منھا استمرت متجاوبة في أثناء ) ١١(مع التلقیح، 

أخرى عاشت ملقحة لبضع ساعات فقط ، واعتبروا أنفسھم قد نجحوا للمرة 

  ).٤(األولى في إخصاب بییضات بشریة خارج جسم اإلنسان

م استطاع العالمان ستبتو وإدواردز تخطي عقبة ١٩٧١وفي سنة 

ة مھمة، وھي إبقاء اللقاح حیا لمدة ثالثة أو أربعة أیام، ذلك أن ھذه المد

  .تعد كافیة لبدایة تكوین الجنین، ومن ثم إعادتھ إلى الرحم ثانیة

ولكن بقیت معضلة تحضیر الرحم الستقبال البییضة الملقحة، فصرفا 

جھود سبعة أعوام، حتى جاءت الطفلة لویزا كأول طفل عن طریق األنابیب 

  سیدة، كان٣٥٠في العالم، وقد قام ستبتوا وزمیلھ باختباراتھما ھذه على 

في كل مّرة یتوصالن إلى تطویر جدید للسائل الذي یحفظ البییضة 
                                                 

/ ، أطف�ال األنابی��ب د ٥٦/ أحم�د عب�د ال�رحمن عی�سى    /أطف�ال األنابی�ب لل�دكتور د   ) ١(
 .م٢٧/٧/١٩٧٨، كالھما نقال عن جریدة األھرام ٥٨/ زیاد

، أخالقی��ات ١/٧٢/ ، الم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة  ٣٢/  الب��ار/ طف��ل األنب��وب د ) ٢(
 .٥٨/  البار/ التلقیح االصطناعي د

 .٥٨/ زیاد/ فال األنابیب دأط) ٣(
 .١/٧٣، المسائل الطبیة المستجدة ٥٨/ المصدر السابق) ٤(
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  ).١(ویبقیھا

وفي أثناء إجراء ھذین العالمین تجاربھما ، كان غیرھما أیًضا 

  :یحاول

ففي أمریكا خضعت سیدة مصابة بانسداد في قناة فالوب لعملیة 

إخصاب صناعي سرِّي، أجراھا لھا طبیب اختصاصي یدعى الندریوم شتلز، 

حاول فیھا زرع بییضة من بییضاتھا ملقحة بحیوان منوي من زوجھا، إال 

نانداویل أتلف البییضة / أن كبیر األطباء في المستشفى البروفیسور

المخصبة، قبل ساعات من نقلھا إلى رحم السیدة األمریكیة التي كانت في 

تطبیق غرفة العملیات تحت تأثیر المخدر تنتظر نقل البییضة، متذرًعا بأن ال

  .البشري غیر جائز قبل استكمال التجارب الحیوانیة والتثبت من نجاحھا

وقد قامت السیدة برفع دعوى على ھذا البروفسور أمام المحاكم 

  ).٢(األمریكیة بتھمة القتل العمد

إدواردز وأصحابھ في محاوالتھم ونجحت أول محاولة . استمر د

ي قناة الرحم وأدى ذلك م، ولكن لألسف تم الحمل ف١٩٧٦للحمل في سنة 

إلى حمل خارج الرحم، مما استدعى إجراء عملیة جراحیة الستئصال قناة 

الرحم ، والسبب في الحمل خارج الرحم یعود إلى عدم تأكد األطباء قبل 

إجراء زرع اللقیحة في الرحم من أّن المواسیر مغلقة تماًما، فبعد إجراء 

وه في الرحم المفتوح، وعندما التلقیح خارج الرحم، أخذوا الجنین ووضع

أدخلوا اإلبر كان الضغط عالًیا فخرج من الرحم إلى القناة، وتكّون الجنین 

  ).٣(في القناة، فأصبح الحمل خارج الرحم

م نجح الدكتوران ستبتو وإدواردز في تلقیح بییضة ١٩٧٧وفي سنة 

                                                 

 .٥٨أحمد عیسى / أطفال األنابیب د) ١(
 .٥٩/ زیاد/ ، أطفال األنابیب د١/٧٣/  النتشة/ المسائل الطبیبة المستجدة د) ٢(
، طف�ل   ٥٩/ ب�ار ال/ ، أخالقی�ات التلق�یح االص�طناعي د       ١/٧٣المسائل الطبیة المستجدة    ) ٣(

 .٣٢/ البار/ د/ األنبوب
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لیزلي براون بمني زوجھا جون براون، وأدى ذلك إلى نجاح أول حمل 

م، واعتبر ذلك ١٩٧٨ یولیو ٢٥الدة طفلة األنبوب لویزا براون في وو

  ).١(م١٩٧٨الحدث حدث عام 

وقد وجد من یشكك في ھذه العملیة، ویعزو النجاح في حدوث الحمل 

في بعض الحاالت إلى حدوث تلقیح طبیعي وافق ھذا التلقیح الصناعي، فتم 

شرات من األطفال من الحمل، ولكن وبعد أن تواترت األخبار عن میالد الع

ھذه الطریقة ، وتكاثرت الوالدات، خصوًصا والدة توائم األنبوب، فإن األمر 

  .ال یحتمل الشك والتكذیب

م بإلقاء محاضرة علمیة مھمة   ١٩٧٩وقد قام الدكتور ستبتو سنة 

في سان فرانسیسكو في اجتماع خاص عقدتھ جمعیة الخصوبة واإلنجاب 

بیب من المختصین، فیما یعرف حالًیا بالطب  ط١٢٠٠األمریكیة ، حضرھا 

البیولوجي، وما كاد یفرغ من محاضرتھ حتى وقف كل من في القاعة 

فھمنا اآلن ما : وراحوا یصفقون ویصفقون، ثم وقف رئیس الجمعیة لیقول

ستبتو وزمیلھ، وال أعتقد أن أحًدا یستطیع بعد الیوم أن / الذي صنعھ د

  ).٢(ن قریب أو بعیدیطعن في منجزاتھما الباھرة م

ومن�ذ ذل��ك الت��اریخ ب��دأ عھ��د جدی��د ف��ي إح��داث ط��رق جدی��دة ف��ي االس��تیالد،  

وانت���شرت مراك���ز أطف���ال األنابی���ب ف���ي مختل���ف بق���اع األرض، ومعظ���م عواص���م  

  .)٣(العالم
 

                                                 

 .٦٦/ زیاد سالمة/ أطفال األنابیب د) ١(
س�ارة  / األحكام المت�صلة ب�العقم واإلنج�اب ومن�ع الحم�ل ف�ي الفق�ھ اإلس�المي د         )  ٢(

، الم�����سائل الطبی�����ة ٣٢/ الب�����ار/ ، طف�����ل األنب�����وب د٣٤٣ -٣٣٣الھ�����اجري 
 ماج��د، مجل��ة ، ذك��ري٧٨، مق��ال طف��ل األنب��وب ح��دث ع��ام  ١/٧٤/ الم��ستجدة
 .٤٢/ م١٩٧٩ لسنة ٢٤٢/ العربي ع

/ ، األحك��ام المت��صلة ب��العقم ٥٣١/ الب��ار/ خل��ق اإلن��سان ب��ین الط��ب والق��رآن د  ) ٣(
٣٤٣. 
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  المطلب الثالث

   بیان أنواع التلقیح في

  

  :ینقسم التلقیح إلى قسمین

بویضة المرأة بنطفة الرجل عن طریق تلقیح طبیعي ، وفیھ یتم تلقیح : األول

  .الجماع

وفیھ یتم تلقیح بویضة المرأة بنطفة الرج�ل بغی�ر          . تلقیح غیر طبیعي  : الثاني

  .جماع، سواء كان ذلك بطریقة طبیة أوغیر طبیة

فالتلقیح غیر الطبیعي یحدث دون اتصال جنسي بین الرجل والمرأة، ویندرج 

لیھا الطب في الوقت الحاضر لمعالجة تحتھ جمیع أنواع التلقیح التي توصل إ

العق��م، وك��ذلك االس��تدخال ال��ذي ذك��ره األئم��ة األربع��ة، ویمك��ن التفری��ق ب��ین    

أسالیب التلقیح الحدیثة وبین االستدخال بأن التلقیح في األول یكون بطریق�ة            

  .طبیة، وفي االستدخال یكون بطریقة غیر طبیة

  :وعینینقسم إلى ن) الصناعي(والتلقیح غیر الطبیعي 

  .التلقیح داخل الجسم: النوع األول

  .التلقیح خارج الجسم: النوع الثاني

  :وسوف أبین أحكامھما في المبحثین التالیین

  :ویتفق التلقیح الطبیعي وغیر الطبیعي في األمور التالیة

 .أن التلقیح فیھما یحدث بدخول الحیوان المنوي المذكر في بویضة األنثى

 .، وھو تحقیق اإلنجاب أن المقصود منھما واحد

  :ویختلف التلقیح الطبیعي عن غیر الطبیعي في األمور التالیة

التلق��یح الطبیع��ي یح��دث نتیج��ة االت��صال الجن��سي ب��ین الرج��ل والم��رأة، أم��ا     

 .التلقیح غیر الطبیعي فیكون دون اتصال جنسي بین الرجل والمرأة

 التلق��یح غی��ر التلق��یح الطبیع��ي یك��ون دون ت��دخل أجنب��ي ع��ن ال��زوجین بینم��ا 



 - ٢٩٢٩ -

  ).١(الطبیعي ال یمكن أن یتم إال بتدخل المعالج إلتمام عملیة التلقیح

                                                 

 .٤٢، ١/٤١/ سعد الشویرخ/ أحكام التلقیح غیر الطبیعي د) ١(
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  المبحث الثاني

  في التلقیح الداخلي

  :ویحتوي على مطلبین

  .في بیان حقیقة التلقیح الداخلي: المطلب األول           

في بیان حكم التلقیح الداخلي    :           المطلب الثاني

  .جة بنطفة الزوجللزو
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  المطلب األول 

  في حقیقة التلقیح الصناعي الداخلي

  :تعریفھ

إدخال الحیوان المنوي إلى : "عرف التلقیح الصناعي الداخلي بأنھ

داخل الجھاز التناسلي األنثوي، بغیر طریق الجماع الطبیعي، ثم التقاء 

  .)١(الحیوان المنوي بالبویضة داخل الجھاز التناسلي األنثوي

ھو إدخال حیوانات منویة مستخرجة من الزوج، في : "وقیل

المسالك التناسلیة للزوجة، بھدف اإلخصاب واإلنجاب، وال یتم ذلك عن 

طریق الممارسة الجنسیة المباشرة بین الزوج، والزوجة، وإنما یحقن 

  .)٢("السائل المنوي بطریقة اصطناعیة بواسطة المحقن المخصص لذلك

لداخلي ھو لفظ یطلق على العملیة التي یتم بموجبھا فالتلقیح الصناعي ا

إدخال حیوانات منویة نشطة في الرحم، في وقت التبویض وذلك بغیر طریق 

وھو ما عرف لدى الفقھاء . االتصال الطبیعي بھدف الحصول على مولود

 )إن الحمل قد یكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال(األقدمین باسم االستدخال 

)٣(.  

إدخال السائل المنوي للزوج بواسطة آلة طبیة خاصة إلى : ھصورت

  .)٤(األعضاء التناسلیة الداخلیة للزوجة بقصد إحداث الحمل

  :وھذه العملیة تجري من الناحیة الطبیة وفق الخطوات اآلتیة

تعطى المرأة بعض العقاقیر من أجل حث المبایض على إفراز  )١(

                                                 

 .١/٧٠/ مازن الزیدة/ قضایا طبیة معاصرة تعلیق د) ١(
 .دار العلم للمالیین.  ط– ٢٠٢/ و الفاخوري سبیر–موسوعة المرأة الطبیة ) ٢(
بحث الشیخ عبد اهللا البسام المقدم لمجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دورة الثانی�ة ع�ام        ) ٣(

 .٣٣٤/ ھـ ، الطبیب فقھھ وأدبھ١٤٠٦
ح��سان . ، العق��م د٢/٣٥٤/ الموس��وعة الطبی��ة الحدیث��ة لمجموع��ة م��ن األطب��اء) ٤(

/ ال والن��ساء، أس��بابھ وعالج��ھ ، العق��م عن��د الرج�� ١١٦/ جعف��ر، غ��سان جعف��ر 
٣٧٩. 
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 الذي البد منھ عدد من البویضات المكتملة النضج، فاألمر

لنجاح عملیات التلقیح غیر الطبیعي من الناحیة الطبیة ھو 

، وتختلف المراكز )١(إفراز أكثر من بویضة صالحة للتلقیح

، إال أنھا تنفق في )٢(العالجیة في وسائل تنشیطھا للمبایض

الغرض من ذلك، وھو الحصول على بویضات ناضجة قابلة 

 في وقت اإلباضة عند للتلقیح بحیث تكون عملیة التلقیح

 .المرأة

، ویعمد األطباء )٣(یؤخذ مني الزوج، ویعالج معالجة خاصة )٢(

إلى ذلك إذا كان الزوج یعاني من قلة عدد الحیوانات المنویة، 

أو ضعف حركتھا، أو ارتفاع نسبة التشوھات فیھا، حیث 

تساعد ھذه الطریقة على زیادة حركة الحیوانات المنویة 

 مرحلة النضج النھائي، كما أن األبحاث وتركیزھا مع إكمال

توصلت إلى أن من أسباب ارتفاع نسبة نجاح ھذا التلقیح في 

 ھو معالجة السائل المنوي، ألن – بإذن اهللا –تحقیق الحمل 

نقل المني مباشرة دون معالجة یسبب حدوث تقلصات شدیدة 

ومؤلمة بالرحم، الحتواء المني على مادة كیمیائیة تسبب ھذا 

                                                 

 .١٤٥/  الطبعة األولى–سمیر عباس . أعطني طفًال بأي ثمن د) ١(
/ ، أعطني طفًال بأي ثمن١٠٠، ٩٧/ سامي القباني. تغلب على العقم د) ٢(

١٤٦- ١٤٥. 
تتلخص ھذه المعالجة في إضافة مادة كیمیائیة منشطة للمني، ثم یوضع ) ٣(

وة الطاردة المركزیة بسرعة معینة لمدة عشر في أنبوب بداخل جھاز الق
دقائق، حیث تنفصل الحیوانات المنویة عن السائل المنوي، ثم تؤخذ بعد 
ذلك الحیوانات المنویة، وتوضع في قاع أنبوب زجاجي طویل، ثم تضاف 
إلیھا المادة الكیمیائیة  السابقة، وتحفظ بعد ذلك في حضانة خاصة في 

ة لمدة عشرین دقیقة، تتجھ خاللھا أفضل  درجة مئوی٣٧درجة حرارة 
الحیوانات المنویة ، وأسرعھا وأقلھا تشوھا إلى أعلى األنبوب، وھذه 

  .الحیوانات ھي التي تستعمل في التلقیح
 ).١٥٥: ١٤٥/ أعطني طفًال بأي ثمن(  
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 ).١(قلص عند دخولھا الرحمالت

تحقن الحیوانات المنویة داخل رحم الزوجة عن طریق قسطرة  )٣(

). ٢(رفیعة، حیث تنقل الحیوانات المنویة إلى عنق الرحم

  :ویكون ذلك بإحدى طریقتین

وھي إیصال الحیوانات المنویة من الرجل : الطریقة المباشرة )٤(

ذلك إلى الزوجة مباشرة عن طریق الطبیب، ویجب أن یتم 

بحضور الزوج مباشرة ، أي دون معالجة السائل المنوي في 

 .المختبرات

وتتم بأخذ المني من الزوج، ومعالجتھ : الطریقة غیر المباشرة )٥(

في المختبر باستئصال الشوائب والحیوانات المنویة المیتة، 

وبعض الخالیا غیر الصالحة، ثم حقنھا داخل الرحم للمرأة عن 

  ).٣(طریق الطبیب

دم التلقیح الصناعي داخل رحم الزوجة لعالج عدم ویستخ )٦(

الخصوبة، والعقم سواء أكان السبب في ذلك الزوج أم الزوجة 

  :في الحاالت اآلتیة

قلة عدد الحیوانات المنویة لدى الزوج، وكثرة عدد أشكالھا  )٧(

المشوھة، وغیر المتحركة فتجمع حصیلة عدة دفعات من 

 .المني، وإدخالھا إلى رحم الزوجة

، أو سریع اإلنزال مع وجود حیوانات )٤(ذا كان الزوج عنیًنا إ )٨(

                                                 

، ١٢١/ ، أحك���ام التلق��یح غی���ر الطبیع���ي ١٦٧، ١٥٥-١٥٤/أعطن��ي طف���ًال ب��أي ثم���ن  )١(
١٢٢. 

، ١٦٦/ ، أعطني طفًال بأي ثمن    ١٢٠/ غسان جعفر . حسان جعفر و د   . دالعقم  ) ٢(
 .١٢٢، ١٢١/ ، أحكام التلقیح غیر الطبیعي٩٣ – ٩٢/ تغلب على العقم

 .٣٨/ الجدید في الفتاوي الشرعیة للجابري) ٣(
أو ھ�و م�ن ال      . ھو العاجز عن الوطء في القبل خاصة لعدم انتشار آلتھ         : العنین) ٤(

أس�نى  . (لمرض أو كبر س�ن أو ی�صل إل�ى الثی�ب دون البك�ر              یقدر على الجماع    
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 .منویة سلیمة

 إذا كانت حموضة المھبل تقتل الحیوانات  المنویة بصورة  )٩(

 .غیر اعتیادیة

 إذا كان ھناك تضاد مناعي بین خالیا الزوج والزوجة مما  )١٠(

 .یؤدي إلى تلفھا

ویستدعي ذلك ) سرطان( إذا أصیب الزوج بمرض خبیث  )١١(

ج باألشعة والعقاقیر التي تؤدي إلى العقم ، فتؤخذ دفعات العال

 .من المني، وتحفظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسب

 وجود عوائق تشریحیة في فرج المرأة أو الرحم إلى غیر ذلك  )١٢(

  ).١(من األسباب

                                                                                                                 

، التعریف�ات  )الحلبي.  ط ٣/٢٠٢/ ، مغني المحتاج للشربیني   ٣/١٧٦/ المطالب
 .عالم الكتب.  ط٢٠٣/ للجرجاني

، العق���م عن���د الرج���ال والن���ساء أس���بابھ     ٤٥/أخالقی���ات التلق���یح االص���طناعي   ) ١(
محم�د  /  أحمد ال�سباعي د    زھیر/ ، الطبیب فقھھ وأدبھ د    ٣٨١،  ٣٨٠/ وعالجھ

 .٣٩، ٣٨/  ط دارالقلم ، الجدید في الفتاوي الشرعیة للجابري٣٣٦/ البار
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  المطلب الثاني

   في بیان حكم التلقیح الداخلي للزوجة  بنطفة الزوج

حثون المعاصرون ف�ي بی�ان حك�م التلق�یح ال�داخلي         اختلف العلماء والبا  

  :للزوجة  بنطفة الزوج إلى ثالثة أقوال

قالت طائفة من العلماء والباحثین بجواز التلقیح الداخلي   : القول األول 

للزوجة  بنطفة الزوج حیث یرى جمھ�ور الفقھ�اء م�ن األئم�ة األربع�ة ج�واز           

  :شروط ھيوھذا ب) التلقیح االصطناعي الداخلي(االستدخال 

أال یك��ون ھن��اك ش��ك ف��ي اس��تبدال من��ي ال��زوج، أو اختالط��ھ بمن��ي  -١

 .آخر

 . أن یكون التلقیح حال قیام الرابطة الزوجیة بین الزوجین -٢

 . أن یكون التلقیح داخل الجسد ھو الوسیلة الوحیدة لإلنجاب -٣

 أن یتولى عملیة التلقیح امرأة مسلمة إن أمك�ن ذل�ك ، وإال ام�رأة         -٤

 . فطبیب مسلم ثقةغیر مسلمة ، وإال

  . أن یتم التلقیح برضى الزوجین -٥

ومم���ن ق���ال بھ���ذا مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي، ودار االفت���اء الم���صریة ، 

والمنظمة اإلسالمیة للعل�وم الطبی�ة ولجن�ة العل�وم الطبی�ة الفقھی�ة اإلس�المیة                

  .)١(األردنیة

ذھ��ب بع��ض العلم��اء والب��احثین م��نھم ال��شیخ أحم��د ب��ن  : الق��ول الث��اني

                                                 

 –، مجل��ة مجم�ع الفق�ھ اإلس��المي   ٩/٥٥/ المغن�ي وال�شرح الكبی��ر الب�ن قدام�ة     ) ١(
، فت�اوي ال�شیخ م�صطفى       ١٢/٢٥٤/ أطفال األنابیب لل�شیخ عب�د اهللا الب�سام ع         

/ عبد ال�سالم ال�سكري  / بین الحل والحرمة د، التلقیح الصناعي    ٢٨٢/ الزرقاء
، التلق�یح ال�صناعي لتوال�د اإلن�سان         ٢٨١/ ، فتاوي الشیخ محم�ود ش�لتوت      ٤٧

، أطف�ال األنابی�ب ب�ین    ١٠/١٤٣٢/ جاد الحق على جاد الحق  مجلة األزھ�ر  / د
، الفك���ر اإلس���المي والق���ضایا الطبی���ة   ٧٦/ زی���اد س���المة / العل���م وال���شریعة د 

، ن�دوة اإلنج�اب ف�ي ض�وء اإلس�الم ش�عبان             ٨٦/ ساھيشوقي ال�  / المعاصرة  د  
 .٣٥٠/ ھـ ، اإلسالم والمشكالت الطبیة المعاصرة١٤٠٣
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لیلي، والشیخ آدم شیخ عبد اهللا علي، والشیخ عبد اللطی�ف الفرف�ور     حمد الخ 

وغیرھم إلى أن�ھ ال یج�وز إج�راء التلق�یح ال�صناعي ال�داخلي وھ�و ق�ول عن�د                     

  .الحنابلة

ذھ��ب بع��ض العلم��اء م��نھم ال��شیخ بك��ر أب��و زی��د وتق��ي   : الق��ول الثال��ث

  .العثماني إلى التوقف

  أدلة المذاھب

ج���واز التلق���یح ال���داخلي بنطف���ة ال���زوج أدل���ة الق���ول األول عل���ى : أوًال

  :للزوجة السنة والقواعد الشرعیة والمعقول  

  :أما السنة فمنھا

م�ا أن�زل اهللا داء إال   : " ق�ال  عن النب�ي      ما روي عن أبي ھریرة      

 ).١"(أنزل لھ شفاء

 وأصحابھ كأنما أتیت النبي :  قال ما روي عن أسامة بن شریك    

فج��اء األع��راب م��ن ھن��ا وھھن��ا،  .  قع��دتعل��ى رؤوس��ھم الطی��ر، ف��سلمت ث��م 

ت�داووا، ف�إن اهللا ل�م ی�ضع داء إال           : "ی�ا رس�ول اهللا ، أنت�داوى ؟ فق�ال          : فقالوا

 ).٢"(وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم

لك�ل داء دواء    : "ق�ال النب�ي     :  ق�ال        ما روي عن جابر بن عب�د اهللا         

  ).٣"(فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن اهللا 

ھ��ذه األحادی��ث ت��دل عل��ى ج��واز ع��الج العق��م عن��د ال��زوجین        : دالل��ةوج��ھ ال

ب���التلقیح ال���داخلي، والعق���م أی���ا ك���ان س���ببھ ال یع���دو أن یك���ون مرًض���ا م���ن      
                                                 

. ٤/٣٢/ صحیح البخاري كت�اب الط�ب ب�اب م�ا ان�زل اهللا داًء إال أن�زل ل�ھ ش�فاءً             ) ١(
 .ط

، ٤/٣٣٥/ ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�دواء والح�ث علی�ھ             / كت�اب الط�ب   / سنن الترمذي ) ٢(
، س��نن اب��ن  ٤/٣/ ب��اب الرج��ل یت��داوى  /  كت��اب الط��ب /، س��نن أب��ي داود ٣٣٦
 ق��ال ٢/١١٣٧/ ب��اب م��ا أن��زل اهللا داًء إال أن��زل ل��ھ ش��فاء / كت��اب الط��ب/ ماج��ة

 ٢/٣٩٦حدیث حسن صحیح، وقال الشیخ األلباني حدیث صحیح "الترمذي 
/ ب����اب لك����ل داء دواء واس����تحباب الت����داوي / كت����اب ال����سالم / ص����حیح م����سلم) ٣(

٤/١٧٢٩. 
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األمراض،  فیدخل ف�ي عم�وم الن�صوص ال�شرعیة الت�ي تح�ث عل�ى الت�داوي                    

  ).١(بالطرق المباحة

  :القواعد الشرعیة: ثانًیا

نزل منزلة ال�ضرورة عام�ة كان�ت        أن الحاجة ت  : "إن من قواعد الشرع   

  ).٢"(أو خاصة

  :ووجھ تطبیق ھذه القاعدة

أن حرمان األسرة من الذریة موقع لھا في الح�رج والم�شقة، فالذری�ة              

  ).٣(لكل أسرة ھي حاجة ، والحاجة راعتھا الشریعة اإلسالمیة

  :المعقول فمن عدة أوجھ: ثالًثا

شترط لخل��ق الجن��ین أن النطف��ة الت��ي یتك��ون منھ��ا الجن��ین ال ی��  : األول

منھا، أن یكون وصولھا إلى الرحم عن طری�ق االت�صال الجن�سي المع�روف؛               

ألن األس���اس ف���ي تك���وین الجن���ین ھ���و ات���صال الحی���وان المن���وي بالبوی���ضة  

وتلقیح��ھ إیاھ��ا، وھ��ذا ق��د عرف��ھ الفقھ��اء باالس��تدخال، وج��اء ف��ي كالمھ��م أن  

 على بع�ض أنواع�ھ     الحمل قد یكون بإدخال الماء المحل دون اتصال، ورتبوا        

وجوب العدة، وثبوت النسب، وھذا صریح أن دخول المني بغیر جم�اع یأخ�ذ      

حكم دخولھ بالجماع بالنسبة لآلثار المترتبة علیھ كالعدة، والن�سب ، فینبغ�ي       

  ).٤(أن یأخذ حكمھ، وھو الجواز

                                                 
، الق��انون الجن��ائي  ٢٦٦/  الفق��ھ اإلس��المي، الع��دد الث��اني، الج��زء األول  مجل��ة مجم��ع) ١(

، الفك�ر اإلس�المي والق�ضایا       ١٤١-١٤٠/أحمد شوقي أب�و خط�وة       . والطب الحدیث د  
محم��د عب��د  . ، بح��وث ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون د    ٨٧/ الطبی��ة المعاص��رة 

، أحك�ام   ٢٧/ال�شرعیة ، اإلنجاب الصناعي وأحكامھ القانونی�ة وح�دوده         ١١٩/ الجواد
 ١٢٨/ التلقیح غیر الطبیعي

، قواع��د ٩١/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم ٨٨/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي ) ٢(
 .٢٠٩/ ، شرح القواعد الفقھیة للزرقا٧٥/ الفقھ للمجددي

، أحكام التلق�یح  ٣٦٨/ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني ، الجزء األول       ) ٣(
 .١٣٠/ للشویرخغیر الطبیعي 

، الجن�ین واألحك�ام المتعلق�ة ب�ھ      ٣٢٧،  ٣٢٦/ محم�ود ش�لتوت   /الفتاوي لل�شیخ    ) ٤(
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أن الھ���دف األس���مى م���ن ال���زواج ھ���و التوال���د حفًظ���ا للن���وع    : الث���اني

 اهللا ف�ي ك�ل م�ن ال�زوجین غری�زة جن�سیة حت�ى یح�دث               اإلنساني، ولھذا جع�ل   

االت��صال الجن��سي ب��ین ال��زوجین ، لین��شا عن��ھ اس��تقرار النطف��ة ف��ي مكم��ن       

  .موضعھا

فإذا وجد ما یمنع الحصول على الولد بطریقة الجماع، ووجدت طریقة 

أخرى كھذا التلقیح، فإنھ یج�وز اس�تعمالھ ف�ي س�بیل تحقی�ق مق�صد ال�زواج،             

  ).١(وھو النسل

أن ھذا التلقیح یحقق رغبة مشروعة وطبیعیة لألزواج، وھ�و          : ثالثال

إنجاب األطفال، كما أنھ وسیلة لعالج المشاكل النفسیة بین الزوجین الناجمة       

ع��ن ع��دم اإلنج��اب، فوج��ود الذری��ة س��بب الس��تقرار الحی��اة الزوجی��ة، ودوام   

یك�ون  العشرة، وبقاء الم�ودة ب�ین ال�زوجین، ذل�ك أن ع�دم إنج�اب األوالد ق�د                    

س���بًبا ف���ي اض���طراب أح���وال األس���رة، فق���د تنح���ل عق���دة ال���زواج، أو ی���شقى  

الزوجان في الحیاة الزوجیة ، والحرص على اس�تمرار الحی�اة الزوجی�ة مم�ا          

  ).٢(یحث علیھ الشرع

أن ھ��ذا التلق��یح یج��ري ب��ین ال��زوجین ، فھ��و ال یختل��ف ع��ن      : الراب��ع

قة إیصال المن�ي، وھ�ذا      التلقیح الطبیعي الذي یكون بین الزوجین إال في طری        

الفارق ال یعد مؤثًرا، وإذا استثنینا محظ�ور ك�شف الع�ورة، وھ�و معف�و عن�ھ                  

                                                                                                                 
/ ، الفكر اإلس�المي والق�ضایا الطبی�ة المعاص�رة     ١٣٧،  ١٣٦/ في الفقھ اإلسالم  

، زراعة األجنة ف�ي  ٧٩، ٧٨/ ، أحكام عقم اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة  ٨٥
 ٢٢٧/ ة الرس�الة اإلس�المیة، الع�دد   مق�ال ف�ي مجل�   / ضوء ال�شریعة اإلس�المیة    

 .٩٤/ ھـ١٤٠٩ –شوال 
/ التلقیح الصناعي لتوالد اإلنسان واإلجھاض لل�شیخ ج�اد الح�ق، مجل�ة األزھ�ر              ) ١(

، التلق��یح غی��ر ٧٨/ ، أحك��ام عق��م اإلن��سان ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة١٠/١٤٣٢
 ١٢٨/ الشویخ/ الطبیعي د

، الق��انون الجن��ائي والط��ب   ٨٧ /الفك��ر اإلس��المي والق��ضایا الطبی��ة المعاص��رة   ) ٢(
، الم�سؤولیة الج�سدیة ف�ي       ١٦/ ، حكم العقم في اإلس�الم     ١٤١ -١٤٠/ الحدیث

 .١٣٠/ اإلسالم لعبد اهللا بن إبراھیم موسى
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عند الضرورة فإن�ھ ال یبق�ي ف�رق ب�ین ھ�ذا التلق�یح، وب�ین التلق�یح الطبیع�ي،                  

وحینئ��ذ یمك��ن قی��اس التلق��یح ال��داخلي عل��ى التلق��یح الطبیع��ي بج��امع أن ك��ًال    

  ).١(منھما فیھ إیصال المني لرحم الزوجة

أن العق��م م��رض ین��شأ عن��ھ اض��طرابات نف��سیة ، وم��شكالت : الخ��امس

أسریة، وعالجھ بھذه الطریقة ھو السبیل أمام ال�زوجین للح�صول عل�ى ول�د            

ش��رعي، ُی��ذكر ب��ھ وال��داه، وب��ھ تمت��د حیاتھم��ا وتكم��ل س��عادتھما النف��سیة          

فھ�ذه  ). ٢(واالجتماعیة ، ویطمئنان على دوام الع�شرة وبق�اء الم�ودة بینھم�ا            

، وتناول الدواء مباح وم�شروع، وإذا خ�الط     )٣(العملیة تشبھ الدواء والعالج   

ھ�ذه العملی�ة ش��يء م�ن الح�رام، فإن��ھ یق�اس عل�ى الت��داوي بالمحرم�ات الت��ي        

 .أجاز كثیر من العلماء التداوي بھا عند الضرورة

أن الفقھاء  قد ذكروا أن الحمل في اإلنسان یمك�ن أن ین�شأ       :  السادس

، أي )٤(ر طری���ق االت���صال الجن���سي، وھ���و االس���تدخال بطریق���ة أخ���رى غی��� 

استدخال منّي ال�زوج ف�ي ف�رج الزوج�ة، ورتب�وا عل�ى بع�ض أنواعھ�ا ثب�وت                   

نسب المولود  والعدة ، وقد ذكر غیر واحد منھم أن مثل ال�وطء ف�ي وج�وب               

 .العدة استدخال المني، فوجب أن یكون مثلھ في جوازه للزوجة

) ٥(وا ف�ي المن�ي أن یك�ون محترًم�ا     وإذا كان بعض الفقھاء ق�د اش�ترط       

                                                 

مجل��ة الرس��الة " الق��سم الث��اني"زراع��ة األجن��ة ف��ي ض��وء ال��شریعة اإلس��المیة  ) ١(
/ ف�ي اإلس�الم   ، حك�م العق�م      ٧٠/  ھ�ـ  ١٤٠٩ ذو الحج�ة     ٢٢٩/ اإلسالمیة، الع�دد  

، التلق�یح  ٢٢/ ، التلقیح الصناعي وأطفال األنابی�ب لل�شیخ م�صطفى الزرق�ا       ٢٨
/ ، أحك�ام التلق�یح غی�ر الطبیع�ي        ٤٧/ االصطناعي بین الح�ل والحرم�ة لل�سكري       

١٢٩ 
 .٣٢٨/ الفتاوي للشیخ شلتوت) ٢(
التلقیح ال�صناعي ب�ین ال�شریعة والق�انون ، لل�دكتور عم�ر الفح�ل ، مجل�ة نھ�ج                  ) ٣(

 .م١٩٨٧، العدد السابع والعشرون، السنة الثامنة ١٢٩/ الماإلس
، ش�رح   ٤/١٤٠/ ، البح�ر الرائ�ق الب�ن نج�یم        ٣/٥٢٨/ رد المحتار البن عاب�دین    ) ٤(

/ ، األم لل�شافعي   ٨/٢٣١/ ، تحفة المحتاج الھیثمي   ٤/٣٤٤/ البھجة لألنصاري 
٥/٣٠٦ 

ع�ن الزوج�ة، أو   المقصود بكون المني محترًم�ا أن یخ�رج ب�االحتالم أو ب�العزل             ) ٥(
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، وبع��ضھم اش��ترط أن یك��ون محترًم��ا ح��ال خروج��ھ ،   )١(ح��ال خروج��ھ فق��ط 

، حتى یلحق باالستدخال آثاره من ثبوت النسب والع�ّدة،  )٢(وحال دخولھ مًعا  

فإن وصفھم للمني بالمحترم یشعر بإباحتھ وأنھ مشروع، والتلقیح الصناعي 

 بطریقة م�شروعة، فیك�ون محترًم�ا ح�ال          بمنّي الزوج من الممكن استخراجھ    

 ).٣(دخولھ

، )٤(أن الفقھاء قد نسبوا ولد زوجة العنین والمجبوب إلیھم�ا         : السابع

رغم أنھ ال یوجد اتصال حقیقي، فھو في ھذه الحالة یشبھ االستدخال، وھ�ذا              

یعن��ي أن الفقھ��اء یق��ّرون أن الول��د ق��د ی��أتي م��ن غی��ر ات��صال جن��سي، وأن       

ییضة من الزوجة بالحیوان المنوي من الزوج كافیة لثب�وت     إمكانیة تلقیح الب  

، وقی�اس التلق�یح ال�داخلي عل�ى التلق�یح الطبیع�ي ال�ذي ھ�و مق�صد            )٥(النسب

الشارع من الحث على التزاوج، بجامع أن كًال منھما فیھ إیصال لماء الزوج  

  .لرحم الزوجة
                                                                                                                 

باس��تمناء بی��د زوجت��ھ، أو ب��وطء أجنبی��ة یظنھ��ا زوجت��ھ، أو ب��وطء ش��بھة، أو   
  .بوطء في نكاح فاسد

وال یع��د المن��ي محترًم��ا ح��ال خروج��ھ إذا خ��رج م��ن ذك��ر الرج��ل بطریق��ة غی��ر   
مشروعة، كخروجھ بالزنى، أو باالس�تمناء بی�د غی�ر زوجت�ھ، وألح�ق بع�ضھم                

  .خروجھ بالنظر والفكر المحرم
ك�ون المن�ي محترًم�ا ح�ال دخول�ھ إذا أدخلت��ھ زوجت�ھ، فل�و أن�زل بی�د زوجت��ھ          وی

مثًال، فمنی�ھ محت�رم ح�ال خروج�ھ، فل�و أدخلت�ھ زوجت�ھ بی�دھا أو ب�شيء آخ�ر،               
كان محترًما حال دخولھ، فلو أبانھا واستدخلتھ بعد ذلك كان غیر محت�رم ح�ال              

  .دخولھ
/ البجیرم�ي عل�ى الم�نھج     ، البجیرمي،حاش�یة    ٤/٤٥/حاشیة البیجرمي على الخطیب   (
٤/٧٧.( 

 .٧/١٢٧/ نھایة المحتاج للرملي) ١(
، حاش��یة ٨/٢٣١/ ، تحف��ة المحت��اج للھیثم��ي٥/٧٩/ مغن��ي المحت��اج لل��شربیني) ٢(

 .٤/٤٥/ البیجرمي على الخطیب
 .٨٥/ زیاد صبحي/ أحكام عقم اإلنسان د) ٣(
 .٣/٤٩٦/ ، رد المحتار البن عابدین٤/١٣٠/ البحر الرائق البن نجیم) ٤(
، األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع ٨٦/ أحكام عقم اإلنسان زیاد صبحي) ٥(

دار . ط. ٣٥٣، ٣٥٢/ الحمل في الفقھ اإلسالمي لسارة شافي سعید الھاجري
 البشائر اإلسالمیة
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  :المناقشة

أن ھ�ذا القی�اس   نوقش قیاس التلق�یح ال�داخلي عل�ى التلق�یح الطبیع�ي ب�            

قیاس مع الفارق فیكون فاسًدا، بیان ذلك أن ھذا التلقیح قد یكون ذریعة إل�ى     

اختالط األنساب إذا حصل خطأ في تلقیح الزوجة بنطف�ة زوجھ�ا، فربم�ا ب�دَّل                

المع��الج نطف��ة ال��زوج بنطف��ة أخ��رى غیرھ��ا خط��أ أو عم��ًدا ، وھ��ذه الذریع��ة     

ي اإلنج��اب، وقل��ة األمان��ة ل��دى واردة م��ع كث��رة اإلقب��ال عل��ى ھ��ذه الطریق��ة ف��

  .بعض من یجریھا

اس��تدل الق��ائلون بتح��ریم التلق��یح ال��داخلي باألدل��ة م��ن الكت��اب       : ثانًی��ا

  .والسنة ، والقواعد الشرعیة والمعقول

أما الكتاب فمنھ ما یلي :  

ُموا َوَق�دِّ  ﴿ ِنَساُؤُكْم َحْرٌث لَُّك�ْم َف�ْأُتوا َح�ْرَثُكْم َأنَّ�ى ِش�ْئُتمْ     :  قولھ تعالى- ١

  ).١(﴾ َألنُفِسُكْم

أن الن���ساء مك���ان ال���زرع وموض���ع الن���سل، وأن ال :  وج���ھ الدالل���ة

یتع��داه إل��ى غی��ره، وف��ي ذل��ك ح��صر لط��رق إنج��اب الول��د، وھ��ذا یقت��ضي أن    

اإلنج��اب إنم��ا یك��ون ع��ن طری��ق الجم��اع ب��ین ال��زوجین، أم��ا م��ا ع��دا ذل��ك          

خالف ل�نص اآلی�ة   كاإلنجاب بواسطة ھذا التلقیح، وما كان في معناه ، فھو م       

  ).٢(، فیكون محرًما

  :المناقشة

  :اعترض على  وجھ االستدالل باآلیة من ثالثة وجوه

أنھ ال داللة في اآلیة على تحریم ھذا التلقیح، ألن المراد بقولھ : الوجھ األول

                                                 

 .٢٢٣/ سورة البقرة اآلیة) ١(
 الع��دد ، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ،  ٦/٦١التف��سیر الكبی��ر للفخ��ر ال��رازي   ) ٢(

أحم��د الحج��ي ،  .  ف��ي التلق��یح ال��صناعي د ٣٥٨، ٣٠٩/ الث��اني، الج��زء األول
 .٧٣/ ھـ ١٣٩١ ذو القعدة ٨٣/ مقال في مجلة الوعي اإلسالمي العدد
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أي م�ن أي وج�ھ ش�ئتم مقبل�ة أو م�دبرة           ). ١(﴿َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم﴾   : تعالى

، وف�ي ذل�ك   )٢(واحد إذا كان اإلتیان ف�ي مح�ل الول�د ، وھ�و الف�رج     في صمام  

  ﴿َف��ْأُتوا َح��ْرَثُكْم َأنَّ��ى ِش��ْئُتْم﴾ ، یأتیھ��ا - رض��ي اهللا عنھم��ا–یق��ول اب��ن عب��اس 

  . كیف شاء ما لم یكن یأتیھا في دبرھا أو الحیض

  .من حیث شئتم وأي وجھ أحببتم: وقال آخرون

  .أین شئتم، وحیث شئتم: متى شئتم ، وقال آخرون: وقال آخرون

﴿َأنَّ��ى : معن��ى قول��ھ: وال��صواب م��ن الق��ول عن��دنا ق��ول م��ن ق��ال: ق�ال الطب��ري 

  ).٣(ِشْئُتْم﴾ من أي وجھ شئتم

وفي التنصیص في اآلیة على ذكر الح�رث دلی�ل عل�ى أن�ھ ال یج�وز أن            

یقع الوطء ف�ي مح�ل ال یك�ون من�ھ الول�د، ف�الحرث یك�ون ب�ھ النب�ات، والول�د                       

 فق��د ش��بھ اهللا م��ا یلق��ى ف��ي أرح��امھن م��ن النط��ف الت��ي منھ��ا  م��شبھ بالنب��ات،

النسل بما یلقى في األرض من البذور التي منھا النبات بجامع أن كًال منھم�ا        

  ).٤(مادة لما یحصل منھ

أن األصل أن جمیع م�ا یج�ري ب�ین ال�زوجین ف�ي س�بیل                : الوجھ الثاني 

لَّ�ِذیَن ُھ�ْم ِلُف�ُروِجِھْم      ﴿ َوا : الحصول على الذریة جائز كما دل علیھ قولھ تعالى        

  ).٥(ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِھْم َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھْم َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن﴾* َحاِفُظوَن 

فكل ما ھو خارج عن الزوجین مما یتعلق بالفروج فھو ح�رام، فك�ذلك          

ذل��ك ك�ل م�ا ك��ان دائ�ًرا ب�ین ال��زوجین مم�ا یتعل��ق ب�الفروج فھ�و ح��الل، وم�ن         

  .الحصول على الذریة بھذا التلقیح

أن حصر طرق اإلنجاب في طریق واح�د، وھ�و الجم�اع            : الوجھ الثالث 
                                                 

 .٢٢٣/ سورة البقرة اآلیة) ١(
، تف�سیر الق�رآن   ٢/١٨٣/ ، المحرر ال�وجیز الب�ن عطی�ة     ١/٢٥٩/ معالم التنزیل ) ٢(

 .دار الكتب العلمیة.  ط٦/٦١ التفسیر الكبیر ،١/٣٨٠/ العظیم البن كثیر
 .٢/٢٣٢ ،٣٩٨/ ٤جامع البیان للطبري  ) ٣(
 .١/٢٢٦/ ، فتح القدیر للشوكاني١/٢٥٢/ زاد المسیر البن الجوزي) ٤(
 ].٣٠، ٢٩[، والمعارج اآلیتان ٥،٦/ سورة المؤمنون، اآلیتان) ٥(
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مخالف لما نص علیھ الفقھاء أن الحمل ق�د یك�ون ع�ن غی�ر طری�ق الجم�اع،                 

وھذه الطریقة سماھا الفقھاء االستدخال، ورتبوا على بع�ض أنواع�ھ أحكاًم�ا       

ال یتعین طریًقا واح�ًدا لحم�ل الزوج�ة ،    شرعیة، وكل ذلك یقتضي أن الجماع   

ب��ل إن الحم��ل یح��دث عن��د وص��ول م��اء الرج��ل إل��ى رح��م الم��رأة، وتلقیح��ھ        

  ).١(لبویضتھا، وإن لم یكن وصولھ عن طریق الجماع

  ).٢(﴿ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم ﴾:  قولھ تعالى– ٢

فط�ره اهللا   أن ھذا التلقیح یتنافى مع كرامة اإلنسان الت�ي          : وجھ الداللة 

علیھا، وحققھا فیھ حیث إن المولود بھ�ذه الطریق�ة ف�ي اإلنج�اب تك�ون رح�م           

أمھ بعد اختالط ماء أبیھ، وماء رجل آخر لیكون عنصًرا مساعًدا في إنجابھ، 

  ).٣(وفي ذلك تنازل عن الكرامة حتى یكون نوًعا من أنواع البھائم

  :اعترض على وجھ االستدالل من ثالثة وجوه

اآلی��ة فیھ��ا اإلخب��ار ع��ن ت��شریف اهللا لبن��ي آدم ، وتكریم��ھ      أن : األول

إی��اھم ف��ي خلق��ھ لھ��م عل��ى أح��سن الھیئ��ات وأكلمھ��ا، وأعظ��م خ��صال التك��ریم  

العقل الذي ھو عمدة التكلی�ف، وب�ھ یع�رف اهللا، ویفھ�م كالم�ھ، ویوص�ل إل�ى                 

نعیم���ھ، وت���صدیق رس���لھ، وب���ھ یف���رق ب���ین األش���یاء، وتع���رف منافعھ���ا،         

  ).٤(ي األمور الدنیویة والدینیةوخواصھا، ومضارھا ف

وھذا التلقیح ال یترتب علیھ إخالل بھذا التشریف والتكریم الذي خ�ص    

                                                 

 .٧٦/ زیاد/ ، أطفال األنابیب د١٣٢/ الشویرخ/ أحكام التلقیح د) ١(
 .٧٠سورة اإلسراء اآلیة ) ٢(
دار الیمام�ة  / ١٦٣/ أحم�د الحج�ي الك�ردي   / أحكام المرأة في الفق�ھ اإلس�المي د     ) ٣(

للطباع�ة والن��شر، ف��ي التلق�یح ال��صناعي ، مق��ال ف�ي مجل��ة ال��وعي اإلس��المي،    
، األن����ساب واألوالد دراس����ة لموق����ف ٧٣/ ھ����ـ١٣٩١ ذو القع����دة ٨٣/ الع����دد

عب��د الحمی��د  / یح ال��صناعي وم��ا ی��سمى بأطف��ال األنابی��ب د  ال��شریعة م��ن التلق�� 
 . دمشق-دار القلم. ط.٧٦/ محمود طھماز 

/ ، تف���سیر الق���رآن العظ���یم الب���ن كثی���ر  ١٠/١٩٠/ الج���امع ألحك���ام الق���رآن للقرطب���ي ) ٤(
، ف���تح الق���دیر الج���امع ب���ین فن���ي الروای���ة والدرای���ة م���ن عل���م التف���سیر   ٩٥، ٥/٩٤

 .٣/٢٤٤/ للشوكاني
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اهللا ب��ھ بن��ي آدم، حی��ث إن المول��ود ع��ن طری��ق التلق��یح غی��ر الطبیع��ي یخ��رج 

على أحسن الھیئات وأكملھا كسائر الموالید ع�ن طری�ق التلق�یح الطبیع�ي، ال          

  .فرق بینھما في ذلك

 حقیق��ة ھ��ذا التلق��یح ھ��و وض��ع م��اء ال��زوج دون ش��ك ف��ي    أن: الث��اني

استبدال أو اختالطھ بم�اء رج�ل آخ�ر ف�ي رح�م الزوج�ة، ول�یس ب�صحیح أن�ھ                     

یوضع ماء رجل آخ�ر م�ع م�اء ال�زوج ف�ي رح�م الزوج�ة، وھ�ذا ناش�يء ع�ن               

  .تصور غیر صحیح لصورة المسألة

متف�ق  أن حقیقة التلقیح ال تختلف عن التلقیح الطبیعي، ومن ال : الثالث

علی��ھ أن الجم��اع وم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن التلق��یح ل��یس فی��ھ امتھ��ان لكرام��ة       

اإلنسان، فلیكن الحكم كذلك في ھذا التلقیح نظًرا لع�دم وج�ود الف�ارق الم�ؤثر               

  .بینھما في حقیقتھما

ْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس لَُّھنَّ َعِلَم اللَُّھ َأنَُّك�ْم ُكن�تُ   ﴿ ُھنَّ ِلَباٌس لَُّكْم:  قولھ تعالى– ٣

َواْبَتُغ�وا َم�ا َكَت�َب     َوَعَف�ا َع�نُكْم َف�اآلَن َباِش�ُروُھنَّ     َتْخَتاُنوَن َأْنُفَسُكْم َفَت�اَب َعَل�ْیُكمْ  

  ).١(﴾ اللَُّھ َلُكْم

  .)٢( ﴾َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا ِلَیْسُكَن ِإَلْیَھا ﴿: وقولھ تعالى

    ق�ة ف�ي    كلم�ة باش�روھن لھ�ا داللتھ�ا العمی        :  وجھ الداللة من اآلیتین

تأكید قولة االتصال الجن�سي المباش�ر، وال�ذي ی�ؤدي إل�ى إنج�اب م�ا ق�در اهللا                    

﴿َواْبَتُغ�وا َم�ا َكَت�َب اللَّ�ُھ َلُك�ْم ﴾ أي م�ن       : لھما من الولد، فإن معنى قول�ھ تع�الى        

الولد، واهللا شرع االتصال الجنسي ب�ین ال�زوجین لغای�ة أساس�یة أول�ى وھ�ي                

ع�ة الجن�سیة والعاطفی�ة، وثانی�ة تابع�ة          تأمین ال�سكن النف�سي الن�اتج ع�ن المت         

لھا، وھي إنجاب األطفال، وھذه الصورة من التلقیح، وإن كانت تحقق الغایة 

الثانی�ة إال أنھ��ا ال تحق��ق الغای�ة األول��ى الت��ي ال تقب�ل الثانی��ة إال بع��د تحققھ��ا،    

                                                 
 .١٨٧/ بقرة اآلیةسورة ال) ١(
 .١٨٩/ سورة األعراف جزء من اآلیة) ٢(
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  ).١(وبالتالي تكون محرمة

المناقشة :  

  :ناعترض على وجھ االستدالل باآلیتین من وجھی

أن ھ��ذه ال��صورة م��ن التلق��یح إنم��ا تفع��ل للحاج��ة إذا :  الوج��ھ األول

تعینت كوسیلة لعالج العقم عند الزوجین، وھذا یعني عدم اس�تخدامھا بحی�ث         

یستغنى بھا عن الوطء الذي یكون بین الزوجین ، وحینئذ تنتفي مفسدة عدم 

  .تحقیق اإلشباع العاطفي والنفسي في حالة إجراء ھذا التلقیح

أن المق��صد األص��لي م��ن ال��زواج ھ��و الن��سل، ف��اهللا  :  الوج��ھ الث��اني

شرع الزواج لتحقیق مقاصد أصلیة، ومقاصد تبعیة مكلمة للمقصد األص�لي،   

أم��ا المق��صد األص��لي فھ��و یتمث��ل ف��ي المحافظ��ة عل��ى الن��سل، وم��ا ع��داه م��ن  

من��افع ال��زواج كت��أمین ال��سكن النف��سي، وغی��ره یع��د م��ن المقاص��د التبعی��ة         

  ).٢( لھذا المقصود األصليالمتممة

الول��د، وك��سر  : وفی��ھ فوائ��د خم��سة  : " - ع��ن النك��اح –ق��ال الغزال��ي  

ال��شھوة، وت��دبیر المن��زل، وكث��رة الع��شیرة، ومجاھ��دة ال��نفس بالقی��ام بھ��ن،     

  ).٣"(الولد وھو األصل، ولھ وضع النكاح: الفائدة األولى

ی���ة إن لل���شارع ف���ي ش���رع األحك���ام العادی���ة والعباد: "وق���ال ال���شاطبي

مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة ، مثال ذلك النكاح، فإنھ مشروع للتناس�ل عل�ى           

الق���صد األول، ویلی���ھ طل���ب ال���سكن واالزدواج، والتع���اون عل���ى الم���صالح      

                                                 

، ف��ي ١/٣١٣/ ، أحك��ام الق��رآن للج��صاص١/١٢٩أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ي  ) ١(
 ذو القع��دة ٨٣التلق��یح ال��صناعي ، مق��ال ف��ي مجل��ة ال��وعي اإلس��المي، الع��دد    

، طفل األنبوب لمحمد شقرة، مقال في مجل�ة البع�ث اإلس�المي،             ٧٤/ ھـ١٣٩١
/ ، األن��ساب واألوالد لعب��د الحمی��د طھم��از٩٣/ ھ��ـ١٤٠٥ الخ��امس ص��فر الع��دد
 ١٣٤/ ، أحكام التلقیح غیر الطبیعي٦٦

، مقاص�د ال�شریعة   ٤٠٣/ یوس�ف الع�الم   . المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة د    )  ٢(
 .٣٦٠/ محمد الیوبي/ اإلسالمیة د

 .٢/٢٣/ إحیاء علوم الدین للغزالي) ٣(
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الدنیوی��ة واألخروی��ة، م��ن االس��تمتاع ب��الحالل، والنظ��ر إل��ى م��ا خل��ق اهللا م��ن 

عل�ى أوالده  المحاسن في الن�ساء، والتجم�ل بم�ال الم�رأة، أو قیامھ�ا علی�ھ، و          

  ).١"(وما أشبھ ذلك... منھا، ومن غیرھا، أو إخوتھ،

 َواَألْرِض َیْخُل�ُق َم�ا َی��َشاُء    ﴿ ِللَّ�ِھ ُمْل��ُك ال�سََّمَواتِ  :  قول�ھ تع�الى  – ٤

 َوِإَناث�اً  َأْو ُی�َزوُِّجُھْم ُذْكَران�اً  * َوَیَھ�ُب ِلَم�ن َی�َشاُء ال�ذُُّكوَر      َیَھُب ِلَمن َیَشاُء ِإَناث�اً 

  ).٢( َمن َیَشاُء َعِقیمًا ِإنَُّھ َعِلیٌم َقِدیٌر ﴾َوَیْجَعُل

أن اهللا یھب لمن یشاء إناًث�ا، ویھ�ب لم�ن ی�شاء ال�ذكور،               : وجھ الداللة 

ویھب لمن یشاء  الذكور واإلناث، ویجعل من یشاء عقیًما، فاهللا أراد لبعض             

الن��اس أن یك��ون عقیًم��ا، فیج��ب علی��ھ الرض��ا بق��ضاء اهللا؛ ألن م��ن ص��فات        

رضا بقضاء اهللا في جمی�ع أم�وره، والتلق�یح ال�صناعي یعتب�ر بھ�ذا             المؤمن ال 

  ).٣(معارضة للمشیئة اإللھیة، ومضادة لقدرة اهللا الذي خلق كل شيء فقدره

  :المناقشة

  :اعترض على وجھ االستدالل باآلیة من ثالثة أوجھ

جعل الناس أربعة أقسام، "أن المراد باآلیة أن اهللا :  الوجھ األول

طیھ البنات، ومنھم من یعطیھ البنین، ومنھم من یعطیھ النوعین منھم من یع

ذكوًرا، وإناًثا، ومنھم من یمنعھ ھذا وھذا فیجعلھ عقیًما ال نسل لھ وال یولد 

، )٥(، وھذا القسم الرابع الذي أشارت إلیھ اآلیة ال یمكن عالجھ)٤"(لھ

  ولیس الغرض من ھذا التلقیح عالج الرجل العقیم 

                                                 

 .٨٦/ زیاد صبحي/ ، أحكام عقم اإلنسان د٣٠١ -٢/٣٠٠ الموافقات للشاطبي) ١(
 .٥٠-٤٩/ سورة الشورى اآلیتان) ٢(
 / ٢/١ ، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، ع ٢٥/١٠١التف��سیر المنی��ر للزحیل��ي  ) ٣(

، طفل األنب�وب مق�ال ف�ي مجل�ة البع�ث اإلس�المي، الع�دد الخ�امس          ٣٦٠،  ٣١٠
، اإلنج���اب ١٦٤/ المي ، أحك���ام الم���رأة ف���ي الفق���ھ اإلس���٩٢/ھ���ـ١٤٠٥ص���فر 

 .٢٦/ مرسي زھرة. الصناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة د
 .٧/٢٠٣تفسیر القرآن العظیم البن كثیر ) ٤(
 .٣٦٨ / ٢/١مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، ع) ٥(
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  لھ، الذي ال یولد 

، وال بد من وجوده في الناس مھما حصل من تقدم في )١(فھذا ال عالج لھ

الوسائل والطرق الطبیة في تحقیق اإلنجاب، وإنما الغرض من ھذا التلقیح 

تجاوز األسباب المانعة من تلقیح الحیوان المنوي للبویضة، وھذا ال یكون 

ذلك یكون االستدالل إال في حالة وجود القدرة على اإلنجاب عند الزوجین، وب

  . باآلیة خارًجا عن موضوع النزاع

بأن اآلیات الكریمة ال تدل على ھذا المعنى، وإنما ت�دل           : الوجھ الثاني   

على حكمة اهللا سبحانھ وتعالى في قدرت�ھ وعطائ�ھ، وف�ي اخ�تالف الن�اس م�ا        

ب��ین عق��یم وول��ود، وم��ا ب��ین إن��اث وذك��ور، ف��العقم م��ن م��شیئة اهللا س��بحانھ     

حكمة ال یعلمھا إال ھو، مثلھ في ذلك مثل األمراض األخرى، یجوز        وتعالى، ل 

التداوي منھ، وما التلقیح ال�صناعي إال وس�یلة م�ن وس�ائل ھ�ذا الت�داوي، أو                 

على األقل الحد من آثاره، م�ع الت�سلیم ب�أن اهللا س�بحانھ وتع�الى ھ�و ال�شافي                    

  .والقادر، ال راد لحكمھ وال مغیر لقضائھ

ق���د أنج���ب أو یمك���ن ل���ھ أن ینج���ب ب���العالج  ث���م إن���ھ م���ا دام ال���شخص 

والمساعدة الطبیة المشروعة، فإن ذلك یعني أنھ ل�یس بعق�یم، إذ كی�ف یھب�ھ       

اهللا الذری��ة وھ��و عق��یم، ف��العقیم ھ��و ال��ذي ی��ستحیل علی��ھ اإلنج��اب وال حت��ى    

بالمساعدة الطبیة، أما إذا كانت الم�ساعدة الطبی�ة یمكنھ�ا ت�ذلیل العقب�ة الت�ي                

إلنج��اب بطری��ق م��شروع، فل��یس ف��ي ھ��ذا خ��رق لق��وانین   تح��ول بین��ھ وب��ین ا

                                                 
ھناك أنواع م�ن العق�م عن�د الرج�ل ال ع�الج لھ�ا بق�ول أھ�ل االخت�صاص م�ن األطب�اء،               ) ١(

االت م�ن عق�م الرج�ل ال ینف�ع معھ�ا الع�الج كم�ا ف�ي حال�ة               حیث یق�ررون أن ھن�اك ح�       
الخصي المضمرة ، أو المعطلة، أو غی�ر ذل�ك م�ن أم�راض الخ�صي، وأن�ھ یج�ب ف�ي           
أمثال ھذه الحاالت إفھام الم�ریض ب�صدق وص�راحة بع�دم ق�درة أي مھ�ارة طبی�ة أن                    

  .تعالجھ من العقم
 -لن�شر العالمی��ة  دار ا. كم�ال ح��نش ط / الج�نس والعق�م أوھ��ام وحق�ائق طبی��ة د     

س���بیروا / ، العق���م عن���د الرج���ال والن���ساء أس���بابھ وعالج���ھ د  ٢٠٢/ الری���اض
/  بی����روت، تغل����ب عل����ى العق����م-دار العل����م للمالی����ین. ط٤٨ – ٣٨/ ف����اخوري

 . بیروت–دار العلم للمالیین . ط١٠٤
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، ویؤی��د ھ��ذا  )١(الطبیع��ة أو خ��روج عل��ى ال��دین، أو تح��د للم��شیئة اإللھی��ة      

أرأی��ت رق��ى ن��سترقیھا،  :  ألص��حابھ ح��ین س��ألوه المعن��ى ج��واب الرس��ول  

ھ�ي م�ن   : ودواء نتداوى بھ، وتقاة نتقیھا، ھل ت�ردُّ م�ن ق�در اهللا ش�یًئا؟ فق�ال         

  ).٢"(قدر اهللا

 القول أنھ یجب الرضا بقضاء اهللا على إطالق�ھ غی�ر           : لوجھ الثالث  ا

  :صحیح، بل ال بد من التفصیل في ذلك ، فقضاء اهللا ال یخلو من قسمین

القضاء الذي ھ�و وص�ف ال�رب وفعل�ھ ك�العلم، والكتاب�ة،              : القسم األول 

  .والتقدیر، والمشیئة، فالرضا بھ واجب، ألنھ من تمام الرضا باهللا ربا وإلًھا

  :القضاء الذي ھو المقضي، فھذا یتنوع إلى نوعین: القسم الثاني

 .قضاء دیني، فالرضا بھ واجب، وھو من لوازم اإلسالم

قضاء كوني، وھذا منھ ما یجب الرضا ب�ھ ك�النعم الت�ي یج�ب ش�كرھا،               

ومن تمام شكرھا الرضا بھا، ومنھ ما ال یجوز الرضا بھ كالذنوب ، ومنھ ما 

، والحرم�ان م�ن الذری�ة یع�د م�ن الم�صائب             )٣(صائبیستحب الرضا ب�ھ كالم�     

الت��ي ال یج��ب الرض��ا بھ��ا، ب��ل ھ��و م��ستحب ، وإنم��ا أوج��ب اهللا ال��صبر عل��ى   

 ).٤(ذلك

وعلى كل حال، فاإلیمان بالقدر  ال یعني ترك ع�الج العق�م ال�ذي یمك�ن                

                                                 

/ ١ /٢ع / ، مجل�ة مجم��ع الفق�ھ اإلس��المي  ٢٦/ محم�د المرس��ي / اإلنج�اب ال��صناعي د ) ١(
س�ارة  .  األحك�ام المت�صلة ب�العقم د   -الشیخ محیى الدین قادي في المناقشة     كالم   ٣٦٨
 .٣٥٨/ شافي

 ، س�نن  ٢٠٦٥سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في الرقى واألدوی�ة رق�م     ) ٢(
، م�سند   ٣٤٣٧/ ابن ماجة كتاب الطب باب م�ا أن�زل اهللا داء إال ن�زل ل�ھ ش�فاء                 

 .٣/٤٢١اإلمام أحمد 
 ٢/٢٨٢/ ئل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل البن القیمشفاء العلیل في مسا) ٣(
وقد تنازع الناس ف�ي الرض�ا ب�الفقر، والم�رض،           : "قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة    ) ٤(

وال��ذل، ونحوھ��ا، ھ��ل ھ��و م��ستحب أو واج��ب؟ عل��ى ق��ولین ف��ي م��ذھب أحم��د    
وغیره، وأكثر العلم�اء عل�ى أن الرض�ا ب�ذلك م�ستحب ول�یس بواج�ب، ألن اهللا              

﴿ رَِّضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُض�وا َعْن�ُھ ﴾، وإنم�ا أوج�ب        : لى أھل الرضا بقولھ   أثنى ع 
 ).٣/٢٠٤منھاج السنة النبویة ".(اهللا الصبر
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فالمؤمن مأمور باألخذ باألسباب م�ع التوك�ل       "عالجھ باعتباره قضاء وقدًرا،     

، وم��ن )١"(واإلیم��ان ب��أن األس��باب ال تعط��ي النت��ائج إال ب��إذن اهللا  عل��ى اهللا، 

األخذ باألسباب السعي في عالج العقم بالطرق المشروعة كھذا التلقیح، وأن       

أرأی�ت رق�ى    :  لم�ا س�ئل    أن رس�ول اهللا     : ذلك ال ینافي اإلیمان بالق�در ب�دلیل       

ر اهللا ن��سترقي بھ��ا، وتق��ى نتق��ي بھ��ا، وأدوی��ة نت��داوى بھ��ا، ھ��ل ت��رد م��ن ق��د  

 ).٢"(ھي من قدر اهللا: "شیًئا؟ قال

 ح��ین ج��اء الخب��ر بانت��شار ولم��ا ق��ال أب��و عبی��دة لعم��ر ب��ن الخط��اب  

أف��راًرا م��ن ق��در اهللا؟ فق��ال ل��ھ  : "الط��اعون ف��ي ال��شام، ورأى عم��ر الرج��وع 

لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة، نعم نفر من ق�در اهللا إل�ى ق�در اهللا، أرأی�ت           : عمر

أح��دھما خ��صبة واألخ��رى جدب��ة، : ادًی��ا ل�ھ ع��دوتان ل�و ك��ان ل��ك إب��ل ھبط��ت و 

ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر اهللا، وإن رعی�ت الجدب�ة رعیتھ�ا بق�در        

  ).٣"(اهللا؟

وھكذا فھم الصحابة العالقة بین اإلیمان بالقدر واألخذ باألس�باب، وأن           

  ).٤(األخذ باألسباب داخل في معنى اإلیمان بالقدر وال ینافیھ

ُخِل�َق  * ﴿ َفْلَینُظ�ِر اِإلن�َساُن ِم�مَّ ُخِل�َق     : ضھم بقول�ھ تع�الى   استدل بع  – ٥

﴿ َأَل�ْم  : وقول�ھ تع�الى  ).٥(َوالتََّراِئ�ِب﴾  َیْخ�ُرُج ِم�ْن َب�ْیِن ال�صُّْلبِ    * ِمن مَّ�اٍء َداِف�ٍق   

                                                 

 .٢٩٤/ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاھب الناس فیھ) ١(
، س�نن الترم�ذي ف�ي كت�اب الط�ب، ب�اب             ١٥٥١٠ ٣/٤٢١/ مسند اإلمام  أحم�د    ) ٢(

ب�اب م�ا    / كت�اب الط�ب   / ، س�نن اب�ن ماج�ھ      ٤/٣٤٩/ الرقى واألجوبة ما جاء في    
 م�ن ح�دیث أب�ي ُخزام�ة ع�ن        ٣٤٣٧،  ٢/١٣٧/ أنزل اهللا داء إال أنزل لھ شفاء      

 .أبیھ
، ٥٧٢٩، ٤/٤١/ أخرجھ البخاري في كتاب الطب، باب ما یذكر ف�ي الط�اعون      ) ٣(

/ ھ�ا ب�اب الط�اعون والطی�رة والكھان�ة ونحو        / كت�اب ال�سالم   / وصحیح مسلم في  
٢٢١٩، ١٧٤١، ٤/١٧٤٠. 

 .٢٩٥/ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاھب الناس فیھ) ٤(
 .٧ - ٥/ سورة الطارق اآلیة) ٥(
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  ).١(َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر مَِّكیٍن﴾* َنْخُلقكُّم مِّن مَّاٍء مَِّھیٍن 

  :وجھ الداللة

التأكید على أن الماء یجب أن یكون دافًقا، وأن ینتھي ف�ي   فقالوا یجب   

  .قرار مكین، والتلقیح الصناعي لیس كذلك

إن الطف��ل الم��صنع ب��التلقیح ال��صناعي س��یكبر حتًم��ا وی��صبح    : وق��الوا

إنساًنا سلیًما ویستمع إلى القرآن الكریم، فماذا سیكون شعوره عندما یستمع 

  ).٢(إلى القرآن الكریم ویقرأ ھذه اآلیات

ب�أن األم�ر ف�ي طف�ل     : اعترض على ھ�ذا االس�تدالل   : مناقشة ھذا الدلیل  

التلقیح الصناعي كذلك، فھو مخل�وق م�ن م�اء یخ�رج م�ن ص�لب األب ب�شكل                   

  .دافق، ویستقر في رحم األم في قرار مكین

وإذا استخرج ماء الرجل عن غیر الطریق الدافق، كأن ی�ستخرج بآل�ة         

یمن��ع ذل��ك، ف��إن الخ��روج ب��شكل داف��ق ھ��و   م��ثًال، فل��یس ف��ي دالل��ة اآلی��ة م��ا   

األصل، وال تق�ول اآلی�ة ب�أن اإلن�سان ال یخل�ق إال م�ن م�اء داف�ق خ�رج عل�ى                        

  .وجھ الدفق

فاآلیة في الحقیقة تنبھ اإلنسان إلى أصل تكوینھ، وأنھ من ماء ، وفي 

  .ھذا إشارة إلى قدرة اهللا تعالى على الخلق

لول�د وطریق�ة خروج�ھ إل�ى     فاآلیة تقرر الكیفی�ة األساس�یة ف�ي تك�وین ا         

ال��دنیا، ف��إذا تخّل��ق طف��ل ع��ن طری��ق التلق��یح ال��صناعي ، فإّن��ھ وبن��اًء عل��ى        

استداللھم ھذا یكون لیس بإنسان ؛ ألنھ لم یخلق من ماء دافق، وھذا الك�الم            

غیر صحیح، فإن سیدنا عیسى علیھ ال�سالم ب�شر، وھ�و ل�م یتخل�ق م�ن م�اء                  

  ).٣(دافق

                                                 

 .٢١، ٢٠/ سورة المرسالت اآلیة) ١(
/ ،١/،  ٢مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ع          : كالم الشیخ محمد شریف أحم�د ف�ي       ) ٢(

٣٦٦  
، األحك��ام ١١٣/ الب��ار/  ، خل��ق اإلن��سان د٧٢/زی��اد س��المة/ أطف��ال األنابی��ب د) ٣(
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  :أما السنة فمنھا: ثانیًَا

أن م�ن  : "ق�ال رس�ول اهللا   :  ق�ال ا روي عن أبي سعید الخدري       م

أشر الناس عند اهللا منزل�ة ی�وم القیام�ة الرج�ل یف�ضي إل�ى امرأت�ھ، وتف�ضي                

  ).١"(إلیھ، ثم ینشر سرھا

أن الح��دیث دل عل��ى تح��ریم أن یتح��دث الزوج��ان بم��ا      : وج��ھ الدالل��ة 

تم إال بواس�طة  یحصل بینھما م�ن أم�ور الجم�اع، وھ�ذا التلق�یح ال یمك�ن أن ی�          

، )٢(شخص ثالث، وھو الطبیب ال�ذي یأخ�ذ المن�ي، وی�ضعھ ف�ي رح�م الم�رأة              

وھذا یقتضي أن یطلع على ما ی�دور ب�ین ال�زوجین مم�ا ل�ھ عالق�ة بالجم�اع،                  

  .وھو ما دل الحدیث على تحریمھ

  :المناقشة

  :اعترض على االستدالل بھذا الحدیث من ثالثة وجوه

على ذكر تفاصیل الجماع، ومقدماتھ     أن الحدیث محمول    : الوجھ األول 

التي تحصل بین الزوجین، ون�شر م�ا یج�ري ب�ین ال�زوجین م�ن ق�ول أو فع�ل             

وفي ھذا الحدیث تحریم إفشاء     : "حال الجماع، وفي ھذا یقول اإلمام النووي      

الرجل ما یجري بینھ وبین امرأتھ من أمور االستمتاع، ووصف تفاصیل ذلك 

  ).٣"(ل، ونحوه، وما یجري فیھ من قول، أو فع

وھذا النھي في الحدیث یجزم بانتفائھ في ھذا التلقیح حیث إنھ یج�ري             

دون توقف على معرفة ما یدور بین الزوجین حال الجماع، بل ال حاج�ة إل�ى      

  .ذلك أصًال ، وعلى ھذا فاالستدالل بالحدیث خارج عن محل النزاع

ھ��ذه ل��و س��لم بتحق��ق النھ��ي ال��وارد ف��ي الح��دیث ف��ي      : الوج��ھ الث��اني 

                                                                                                                 

 .٣٥٩/ المتصلة بالعقم واإلنجاب
 .٢/١٠٦٠/ أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر المرأة) ١(
، أحك���ام التلق���یح غی���ر   ٣٥٩، ٣٥٨/ ٢/١ع/ مجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي   ) ٢(

 .١٤٠/ الشویرخ/ الطبیعي د
 .١٠/٨/ شرح النووي على صحیح مسلم) ٣(
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ال�صورة م�ن التلق�یح، فیج�اب عن�ھ أن ھ�ذه مف�سدة عارض�ھا م�صلحة أرج��ح          

  .منھا، وھي الحصول على الذریة التي حث الشارع علیھا ، فتقدم علیھا

یجوز ذكر ما یجري بین ال�زوجین مم�ا یتعل�ق بالجم�اع             : الوجھ الثالث 

  - رض�ي اهللا عنھ�ا  –إذا كان لحاجة ب�دلیل م�ا ورد ف�ي ح�دیث ال�سیدة عائ�شة          

ن ام��رأة رفاع��ة ادع��ت عل��ى زوجھ��ا عب��د ال��رحمن ب��ن الزبی��ر العج��ز ع��ن       أ

). ١(إن��ي ألنف��ضھا نف��ض األدی��م : ك��ذبت واهللا، ی��ا رس��ول اهللا: الجم��اع، فق��ال

فإن كان ذل�ك ل�م تحل�ي ل�ھ،     : "ولكنھا ناشز، ترید رفاعة، فقال رسول اهللا    

  ).٢"(أو لم تصلحي لھ ، حتى یذوق من عسیلتك

، حی�ث  )٣(ز ذكر م�ا یتعل�ق بالجم�اع إذا ك�ان لحاج�ة     فقد دل الحدیث على جوا  

  . على عبد الرحمن بن الزبیر ھذا القوللم ینكر رسول اهللا 

والحصول على الذریة ھي حاجة لكل واحد من الزوجین ال تق�ل ع�ن الحاج�ة        

الواردة في ھ�ذا الح�دیث، وعل�ى ھ�ذا یج�وز ذك�ر م�ا یتعل�ق بالجم�اع إذا ك�ان                       

  .الزوجین في الحمل بھذا التلقیحیتوقف على ذلك تحقیق حاجة 

  :أما القواعد الشرعیة فثالثة قواعد: ثالًثا

  ):٤"(سد الذرائع: "قاعدة: القاعدة األولى

أن عملی��ة التلق��یح یق��وم بھ��ا ش��خص  : وج��ھ االست��شھاد بھ��ذه القاع��دة

آخ��ر، وھ��و الطبی��ب، والغال��ب ف��ي زمنن��ا ف��ساد ال��ذمم، وع��دم الت��زام معظ��م        

                                                 

كنایة بلیغة عن الغایة من ذلك؛ ألنھا أوقع ف�ي          ": ألنفضھا نفض األدیم  : "قولھ) ١(
النفس من التصریح ، ألن الذي ینفض األدیم یحتاج إلى قوة ساعد، ومالزم�ة               

 ).١٠/٢٩٤/ فتح الباري.  (طویلة
 .٤/٦١/ أخرجھ البخاري في كتاب اللباس، باب الثیاب الخضر) ٢(
، أو ترتب علی�ھ فائ�دة، ب�أن ینك�ر علی�ھ      " وإن كان لحاجة : "ويقال اإلمام النو  ) ٣(

إعراضھ عنھا، أو تدعي علیھ العجز عن الجماع، أو نحو ذلك ف�ال كراھ�ة ف�ي              
/ شرح النووي عل�ى ص�حیح م�سلم       ". إني ألفعلھ أنا وھذه    : "ذكره كما قال    

١٠/٩ 
م ، إع����ال٤/١٤٣/ ، الموافق����ات لل����شاطبي٣/٢٦٦، ٢/٣٢/ الف����روق للقراف����ي) ٤(

 .٣/٢١٤/ ، شرح مختصر الروضة للطوفي٣/١٣٥/ الموقعین
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 مھن��ة الط��ب، والق��یم الفاض��لة وھ��ذا ق��د ی��ؤدي إل��ى األطب��اء ب��دینھم، ومب��ادئ

وضع نطفة أجنبیة في رحم الزوجة المراد تلقیحھا ما دام أن األمور موكولة 

إلیھ وحده، وحینئذ یق�ع المحظ�ور م�ن اخ�تالط األن�ساب، واخ�تالط النط�ف أو         

تب���دیلھا أم���ر وارد م���ع انت���شار ھ���ذه الطریق���ة ف���ي اإلنج���اب، وعموًم���ا ف���ي   

، وك�ل ذل�ك یوج�ب       )١(ألمانة لدى من یجري عملیات التلقیح     األوساط، وقلة ا  

  .القول بالمنع سًدا لذرائع الفساد

اعترض على ذلك بأن ھذا التلقیح یشترط لج�وازه أن تتخ�ذ            : المناقشة

جمیع االحتیاطات ال�ضروریة الت�ي ت�ضمن ع�دم اخ�تالط نطف�ة ال�زوج بنطف�ة                  

حقق ھ�ذا ال�شرط عل�ى    إنسان آخر، أو استبدال ھذه النطفة بنطفة أخرى، ویت   

وجھ الیق�ین ب�أن یك�ون التلق�یح أم�ام ال�زوجین بع�د أخ�ذ م�اء ال�زوج مباش�رة              

دون معالج��ة ل��ھ، ف��إذا أج��رى التلق��یح بھ��ذا ال��شرط انتف��ت مف��سدة ال��شك ف��ي   

الن��سب، وم��ا یترت��ب علیھ��ا م��ن القی��ل والق��ال، حی��ث یج��زم أن المول��ود إنم��ا   

  .تكون من ماء الزوجین

عن��د إج��راء ھ��ذا التلق��یح ق��د تح��صل إذا ك��ان ھن��اك  فمف��سدة اخ��تالط األن��ساب 

احتمال في استبدال نطف�ة ال�زوج، أو اختالطھ�ا بنطف�ة إن�سان آخ�ر عن�د أخ�ذ             

مني الزوج للمعالجة التي تستغرق شیًئا من الوقت في المختبر، ومع انتف�اء   

  ).٢(ھذا االحتمال باشتراط الشرط المتقدم تندفع ھذه المفسدة

  ).٣("درء المفاسد أولى من جلب المصالح: "ةقاعد: القاعدة الثانیة

أن ھ�ذا التلق�یح یثی�ر القی�ل والق�ال ح�ول المول�ود،        : وجھ تطبیق ھذه القاع�دة    

                                                 

 -٢١٤/ عل��ي ب��ن یوس��ف المحم��دي / أحك��ام الن��سب ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة د  ) ١(
، ال�زواج ف�ي   ١٦٣ -١٦٢/ الكردي/ ، أحكام المرأة في الفقھ اإلسالمي د  ٢١٥

 وم��ا ١٤٦/ ، أحك��ام التلق��یح غی��ر الطبیع��ي  ١٣/ اإلس��الم لعب��د الحمی��د طھم��از  
 .بعدھا

 .١٤٧، ١٤٦/ أحكام التلقیح غیر الطبیعي) ٢(
، ش��رح ٩٠/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  ٨٧/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي  ) ٣(

 .٢٠٥/ القواعد الفقھیة للزرقا
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ویشكك في انتسابھ لوالدیھ مما یؤدي إلى فتح باب الفتنة والفساد، والقاعدة 

  ).١(الشرعیة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

  .ة بمثل ما نوقشت بھ قاعدة سد الذرائعیناقش االستدالل بھذه القاعد

األص���ل ف���ي األش���یاء اإلباح���ة حت���ى ی���دل ال���دلیل عل���ى       : "القاع���دة الثالث���ة 

  ).٢"(التحریم

  ).٣"(األصل في الفروج التحریم: "وقاعدة 

أن ك�ل األش�یاء تع�د مباح�ة حت�ى یق�وم ال�دلیل عل�ى             : ومعنى ھاتین القاعدتین  

رم���ة حت���ى یق���وم ال���دلیل عل���ى تحریمھ���ا إال م���سائل الف���روج، فإنھ���ا تع���د مح

إباحتھا، وبما أن ھذا التلقیح مما یتعل�ق ب�الفروج فیك�ون محرًم�ا حت�ى یق�وم                  

  ).٤(دلیل الحل

  :المناقشة

  :اعترض على وجھ االستدالل بھاتین القاعدتین من وجھین

   األص�ل ف�ي الف�روج      : "أن غایة ما دلت علیھ قاع�دة      :   الوجھ األول

 على حل ھذا التلقیح، واألدلة الت�ي اس�تدل بھ�ا      ھو المطالبة بالدلیل  " التحریم

  .أصحاب القول األول دلت على جوازه ، ومن ثم فالدلیل قائم على حلھ

  أن�ھ  "األصل في الفروج التحریم: "أن معنى قاعدة  :  الوجھ الثاني ،

لو تقابل في المرأة حل وحرمة، غلبت الحرم�ة، فل�و اختلط�ت ام�رأة محرم�ة               

ورات، فإنھ یحرم علیھ االجتھاد في نكاح امرأة     على رجل بنسوة قریة محص    

م��نھن، ألن األص��ل ف��ي الف��روج التح��ریم، وك��ذلك إذا اختلط��ت زوجت��ھ بن��ساء 

واشتبھت ، لم یجز لھ وطء واح�د م�نھن باالجتھ�اد، ألن األص�ل ف�ي الف�روج                   

                                                 

 .٣٥٩، ٣٠٩/ ١م/٢/مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع) ١(
 .٦٦/ ، األشباه والنظائر البن نجیم٦٠/ األشباه والنظائر للسیوطي) ٢(
 .٦٧/ ، األشباه والنظائر البن نجیم٦١/ األشباه والنظائر للسیوطي) ٣(
 .٧٣، ٧٢/ أحمد ا لحجي. التلقیح الصناعي د) ٤(
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  ).١(التحریم، واألبضاع یحتاط لھا، واالجتھاد خالف االحتیاط

دة، أن االس��تدالل بھ��ا عل��ى من��ع ھ��ذات  ویتب��ین بع��د بی��ان معن��ى القاع�� 

التلق���یح اس���تدالل غی���ر م���سلم، ألن القاع���دة خاص���ة بم���ا ك���ان خارًج���ا ع���ن     

الزوجین، فاألصل فیھ التحریم حتى یقوم الدلیل عل�ى حل�ھ، أم�ا م�ا ك�ان ب�ین                  

الزوجین مما یتعلق بالتلقیح واإلنجاب، فاألصل فیھ الحل، وال یح�رم من�ھ إال              

  .ھ كتلقیح الزوجة بنطفة من رجل أجنبيما دل الدلیل على تحریم

  :المعقول فمن أربعة أوجھ: رابًعا

أن ھ���ذا التلق���یح یتطل���ب تھییًج���ا للرج���ل، وإث���ارة      :  الوج���ھ األول

لغریزتھ الجنسیة أمام الطبیب األجنبي عنھ في سبیل الحصول عل�ى النطف�ة،          

وفي ذلك خ�روج ع�ن ح�دود األدب، والخل�ق الك�ریم، وقواع�د ال�دین، ون�زول               

  ).٢(باإلنسان إلى مستوى الحیوان

  :المناقشة

اعترض على ذلك ب�المنع، وذل�ك أن م�اء ال�زوج یمك�ن الح�صول علی�ھ بأح�د                    

  :طریقین مباحین

الع���زل ع���ن الزوج���ة وھ���ذا ج���ائز باتف���اق الفقھ���اء م���ن الم���ذاھب      : أولھم���ا

:  ق�ال  ، إذا كان بإذن الزوجة، استناًدا غلى ما روي  عن جابر             )٣(األربعة

                                                 

، األش�باه   ٦١/ ، األش�باه والنظ�ائر لل�سیوطي      ١/٢٠٣/ المجموع ش�رح المھ�ذب    ) ١(
 .٦٧/ والنظائر البن نجیم

 .١٦٢/ أحكام المرأة في الفقھ اإلسالمي) ٢(
/ ، حاش��یة اب��ن عاب��دین  ٢/٢١٤/ ، البح��ر الرائ��ق ٤٠١، ٣/٤٠٠/ رف��تح الق��دی ) ٣(

/ ، الخرش���ي عل���ى مخت���صر خلی���ل١٤١/ ، ق���وانین األحك���ام ال���شرعیة٣/١٨٤
، إحی���اء ٢/٨٥/ ، المھ���ذب لل���شیرازي ٢/٢٦٦/ ، حاش���یة  الدس���وقي ٣/٢٢٥

، التوض�یح ف�ي     ١٠/٩/ ، شرح النووي على ص�حیح م�سلم       ٢/٤٧/ علوم الدین 
، ٨/٣٤٨/ ، اإلن����صاف٣/١٠٠٦/ یح لل����شویكيالجم����ع ب����ین المقن����ع والتنق���� 

  .٦/٤٣٢/ الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم
: ٣٢/١٠٨/  ف��ي مجم��وع الفت��اوي  – رحم��ھ اهللا –ق��ال ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة       

وأم��ا الع��زل فق��د حرم��ھ طائف��ة م��ن العلم��اء، لك��ن م��ذھب األئم��ة األربع��ة أن��ھ یج��وز  "
 ".بإذن المرأة
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  ).١"( والقرآن ینزل على عھد رسول اهللا كنا نعزل"

  ).٢"( فلم ینھنافبلغ ذلك رسول اهللا : "وفي روایة

، وھ��ذا )٣(وم��ن ق��ال م��ن العلم��اء بكراھ��ة الع��زل، ف��ألن فی��ھ تقل��یًال للن��سل        

المحظور منتف عند إجراء ھذا التلق�یح، إذ إن الغ�رض من�ھ ف�ي ھ�ذه الحال�ة                  

  .ھو إیجاد النسل ، وتكثیر المسلمین

٤(االستمناء بید الزوجة ، وأكثر الفقھاء على جوازه: نیھا ثا.(  

فإذا أمكن الحصول على ماء الزوج بواحد من ھذین الطریقین، انتفى ما قیل 

  ).٥(من كون ھذا األمر یحتاج إلى تھییج الرجل، وإثارة غریزتھ أمام الطبیب

  ى تحریم  أن األدلة من الكتاب والسنة واإلجماع قد دلت عل        :  الوجھ الثاني

كشف عورة المرأة المغلظة أمام الرجل األجنبي، وھذا التلق�یح یتطل�ب ك�شًفا              

لع��ورة الرج��ل والم��رأة أم��ام الطبی��ب األجنب��ي ف��ي م��وطن ال یع��د م��ن م��واطن  

  ).٦(الضرورات التي تبیح ذلك

المناقشة :  

  : اعترض على ذلك بخمسة اعتراضات

  یتضمن اإلذن بلوازم�ھ،  أن إذن الشریعة بفعل التداوي    :  االعتراض األول 

                                                 

، وم��سلم ف��ي كت��اب  ٣/٣٩٠/ نك��اح، ب��اب الع��زل أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب ال  ) ١(
 .١٤٤٠، ٢/١٠٦٥/ النكاح، باب حكم العزل

 .١٤٤٠، ٢/١٠٦٥/ أخرجھ مسلم في كتاب النكاح، باب حكم العزل) ٢(
، ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح  ٢/٤٧/ ، إحی��اء عل��وم ال��دین ٢/٣٣٤/ ب��دائع ال��صنائع) ٣(

 .١٠/٩/ مسلم
، ١/١٣٧/ ني عل�ى مخت�صر خلی�ل   ، ش�رح الزرق�ا    ٢/٤٢٤/ حاشیة اب�ن عاب�دین    ) ٤(

، ك�شاف  ٥/٩٤/ ، األم لل�شافعي  ١/٢٠٨/ ، الخرشي عل�ى مخت�صر خلی�ل       ١٣٨
 .٥/٢٥٨/ ، مطالب أولي النھى٦/١٢٥، ٥/١٨٨/ القناع

ھاش�م جمی�ل، مق�ال ف�ي مجل�ة      /زراعة األجنة ف�ي ض�وء ال�شریعة اإلس�المیة، د         ) ٥(
 .١٠٦/ ھـ١٤٠٩ شوال ٢٢٧الرسالة اإلسالمیة، العدد 

/ ، أحك�ام الن�سب ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة          ١/٢٧٥/ بكر أب�و زی�د    /  النوازل د  فقھ) ٦(
، مجل�ة مجم�ع   ١٦٢/أحم�د الحج�ي  / ، أحكام المرأة في الفق�ھ اإلس�المي د      ٢١٤

، طف��ل األنب��وب لمحم��د ش��قرة، مق��ال ف��ي  ٣٧٢، ٢/١/٣٧١الفق��ھ اإلس��المي ع
 .٩٣/ ھـ١٤٠٥مجلة البعث اإلسالمي ، العدد الخامس صفر 
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وكشف العورة في ھذا التلقیح یعد من أھم لوازم معالجة العقم، وعن طریقھ        

  ).١(یمكن وضع اللقیحة أو ماء الزوج في الموضع المناسب من رحم المرأة

  وأحمد ف�ي روای�ة   )٣(، ومالًكا)٢(أن اإلمام أبا حنیفة  :  االعتراض الثاني ،

، )٥(ة، ومع ذلك أجازوا ك�شف الع�ورة ل�ھ        ذھبوا إلى أن الختان سن    ). ٤(عنھ

فإذا كان یجوز كشف العورة من أجل تحقیق أم�ر یع�د م�ن الم�سنونات، فك�ذا                 

  .یجوز كشفھا من أجل تحقیق أمر یعد من الحاجیات من باب أولى

  أن كشف العورة في ھذا التلق�یح ل�م ی�أت عل�ى س�بیل         :   االعتراض الثالث

ب لل��زوجین، وإنم��ا ج��اء عل��ى س��بیل  الق��صد؛ ألن الق��صد من��ھ تحقی��ق اإلنج��ا 

: ، والقاع�دة األخ�رى    )٦"(التابع ت�ابع  : "التبع، ومن القواعد الفقھیة ، قاعدة     

  ).٧"(یغتفر في التوابع ما ال یغفر في غیرھا"

فالقاعدة األولى دلت عل�ى أن الت�ابع لغی�ره ف�ي الوج�ود ال ینف�رد ب�الحكم، ب�ل              

لت على أنھ یتسامح في التابع ینسحب علیھ حكم المتبوع، والقاعدة الثانیة د

  ).٨(ما دام تابًعا ماال یتسامح فیھ إذا صار مقصوًدا

                                                 

/ جنة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، مجلة الرسالة اإلس�المیة ، الع�دد           زراعة األ ) ١(
 .١٠٠-٩٩/ ھـ ١٤٠٩ شوال عام ٢٢٧

 .٥/٣٥٧/ ، الفتاوي الھندیة٧/٣٢٨/ بدائع الصنائع للكاساني) ٢(
، ١٢٩/ ، ق��وانین األحك��ام ال��شرعیة   ١/٦٧٣/ المعون��ة للقاض��ي عب��د الوھ��اب   ) ٣(

، حاش�یة الع�دوي     ١/٤٦١/  ال�دواني  ، الفواك�ھ  ٣/٢٥٨/ التاج واإلكلی�ل للم�واق    
 .١/٣١٢/ ، الشرح الصغیر للدردیر١/٥٢٦/ على كفایة الطالب الرباني

، ١/١٤٠/ ، المب������دع١/١٣٣/ ، الف������روع١/٢٦٦/ الم������ستوعب لل������سامري ) ٤(
 .١/١٢٤/ اإلنصاف

زراع���ة األجن���ة ف���ي ض���وء ال���شریعة اإلس���المیة، مق���ال ف���ي مجل���ة الرس���الة       ) ٥(
 .٩٩/ ھـ١٤٠٩ل عام  سوا٢٢٧/ اإلسالمیة، العدد

، ش�رح   ١٢٠/ ، األشباه والنظ�ائر الب�ن نج�یم       ١١٧/ األشباه والنظائر للسیوطي  ) ٦(
 .٢٥٣/ القواعد الفقھیة

، ش�رح   ١٢١/ ، األشباه والنظ�ائر الب�ن نج�یم       ١٢٠/ األشباه والنظائر للسیوطي  ) ٧(
 .٢٩١/ القواعد الفقھیة

، ٢٩١/ واع���د الفقھی���ة ، ش���رح الق٣٨٧، ٣٨٦، ٣٦٣/ القواع���د الفقھی���ة للن���دوي  ) ٨(
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فكشف العورة یدخل في حك�م الت�داوي تبًع�ا ل�ھ، وال یف�رد بحك�م ، ب�ل ی�سري               

علیھ ما سرى عل�ى متبوع�ھ م�ن حك�م، كم�ا أن ك�سف الع�ورة یت�سامح فی�ھ،                    

  .ألنھ تابع للتداوي من العقم

  شف العورة في ھ�ذا التلق�یح ج�ائز، نظ�ًرا لوج�ود         أن ك :  االعتراض الرابع

 للم�رأة ، وق�د ن�ص الفقھ�اء عل�ى      – ب�إذن اهللا    –الحاجة إلی�ھ لتحقی�ق الحم�ل        

ج���واز ك���شف الع���ورة ف���ي الت���داوي للحاج���ة، فھ���و وإن ك���ان مف���سدة إال أن   

المقصود منھ مصلحة تزی�د عل�ى تل�ك المف�سدة، كم�ا أن ھ�ذه المف�سدة زائل�ة            

ق�یح الت�ي ال ت�ستغرق إال وقًت�ا ق�صیًرا، ومف�سدة العق�م                بعد انتھ�اء عملی�ة التل     

  .دائمة عند المرأة

 أن معالج��ة العق��م بواس��طة التلق��یح غی��ر الطبیع��ي    :  االعت��راض الخ��امس

وجدت فیھ الحاجة الموجبة لك�شف الع�ورة، فوج�ب اس�تثناؤه م�ن الن�صوص          

  .العامة الموجبة

  ذرائع وال�شبھات   أن التلقیح ال�صناعي طری�ق مف�روش بال�         :  الوجھ الثالث

فربما بدَّل الطبیب نطفة الزوج بنطفة أخرى غیرھا، عن عمد وسوء نیة، أو 

ع��ن خط��أ ، فتخ��تلط ب��ذلك األن��ساب أو ت��شتبھ ، وھ��ذا مم��ا یحت��اط ل��ھ ال��دین      

اإلسالمي كل االحتیاط ، وھذا التبدل وارد مع انتشار ھذه العملی�ة وعمومھ�ا            

ھنونھا، ومعلوم أن سّد الذرائع     في األوساط، وقلة األمانة لدى بعض من یمت       

  ).١(من قواعد اإلسالم

  :مناقشة ھذا الدلیل

اعت��رض عل��ى ھ��ذا ال��دلیل ب��أن احتم��االت الخط��أ ف��ي الواق��ع ض��ئیلة بالن��سبة   

للتلق���یح ال���داخلي، وإذا كان���ت الزوج���ة موج���ودة فاالحتم���االت تك���اد تك���ون       

                                                                                                                 

، ٢٠٧-٢٠٦، ٢٠٠/ محم���د البورن���و. ال���وجیز ف���ي إی���ضاح قواع���د الفق���ھ الكلی���ة د
 .١٤٥، ١٤٤/ التلقیح الطبیعي

/ أص��ول الت��شریع اإلس��المي لل��شیخ عل��ى ح��سب اهللا   : قاع��دة س��د الزرائ��ع ف��ي كت��اب  ) ١(
٢٨٠. 
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  ).١(منعدمة

ى احتم�االت ض�ئیلة،     فال ینبغي لن�ا أن نق�ول بتح�ریم ش�يء أو منع�ھ بن�اء عل�                 

ألننا لو فتحنا ھ�ذا الب�اب ف�سنمنع أش�یاء كثی�رة ف�ي حیاتن�ا مم�ا س�یؤدي إل�ى                    

تعطیلنا في كثیر من شؤون الحی�اة، فاإلن�سان م�ثًال إذا خ�رج م�ن بیت�ھ، فھ�و                 

عرضة لحوادث السیارات التي ھي في تزاید مستمر، فھل لقائل أن یقول إنھ 

  ).٢(لخطریجب علیھ أال یخرج ألنھ یعرض حیاتھ ل

بل أقرب من ذلك م�ا یح�دث ف�ي مست�شفیات ال�والدة، خ�صوًصا ف�ي المن�اطق                 

ذات الكثافة السكانیة العالیة، حیث یكون في غرف�ة ال�والدة أكث�ر م�ن ام�رأة،             

، س�واء خط�أ أو عم�ًدا ، وق�د ح�دث           )٣(فتكون احتماالت خل�ط الموالی�د واردة      

شفیات ألنھ�ا ت�ؤدي إل�ى    ھذا فعًال، فھل لقائل أن یقول بحرم�ة ال�والدة بالمست�     

  خلط األنساب أو اشتباھھا؟

قالوا بأنھ ربما تسببت ھذه العملی�ات ف�ي تغیی�رات جذری�ة ف�ي      : الوجھ الرابع 

نفس الطفل أو ُخلقھ، مما یعود علیھ وعلى المجتمع الذي یع�یش فی�ھ بأف�دح               

األض��رار، وھ��و أم��ر متوق��ع ب��ل مظن��ون، ولنت��صور اآلن أع��داًدا كبی��رة م��ن     

 خلقھ��م وُخلقھ��م ف��ي مجتم��ع م��ا، كی��ف یك��ون مع��ھ ح��ال ھ��ذا    الم��شوھین ف��ي

  ).٤(المجتمع؟ وربما كانوا ھم القادة فیھ في یوم من األیام

تزداد االحتماالت باألمراض الوراثیة ، ذلك ألن الوقاع       : "یقول الدكتور البار  

الطبیعي یؤدي إلى عدم وصول الحیوانات المنویة المریضة للبییضة، فھناك         

                                                 
صلة ، األحك��ام المت��١٦٢/ الك��ردي/ أحك��ام الم��رأة د. ١/٥٠٨ ٣مجل��ة الفق��ھ ع ) ١(

 .٣٦١/ بالعقم
 .٥٠٧/  كالم الشیخ المختار السالمي١/ ٣مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع ) ٢(
، بح�ث مق�دم    ٦/ بحث إثبات الن�سب بالب�صمة الوراثی�ة، لل�دكتور محم�د األش�قر             ) ٣(

م، وبح���ث ١٩٩٨ أكت���وبر ١٥-١٣للمنظم���ة اإلس���المیة للعل���وم الطبی���ة ف���ي    
لل��دكتور س��عد  " نف��ي الن��سب الب��صمة الوراثی��ة وم��دى حجیتھ��ا ف��ي إثب��ات و   "

 .، بحث مقدم لنفس المنظمة١٣/ العنزي
، ٥٢/ الب��ار/ ، أخالقی��ات التلق��یح االص��طناعي د ١٦٣/ الك��ري/ أحك��ام الم��رأة د) ٤(

 .٣٦٣، ٣٦٢/ سارة شافي/ األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل د
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فاء ف�ي الجم�اع، بینم�ا یفق�د التلق�یح االص�طناعي ھ�ذه المی�زة،         اختیار واص�ط  

وقد یؤدي قذف الحیوانات المنویة مباشرة إلى ال�رحم إل�ى وص�ول حیوان�ات               

منوی��ة م��صابة إل��ى البیی��ضة وبالت��الي تلقیحھ��ا بحیوان��ات منوی��ة ض��عیفة أو    

  ).١"(ھزیلة أو مریضة

  :مناقشة ھذا الدلیل

حتمال م�ن الممك�ن تفادی�ھ بعم�ل معالج�ة           اعترض على ھذا الدلیل بأن ھذا اال      

للمني داخل المختبر یتم فیھا استئصال الشوائب والحیوان�ات المنوی�ة المیت�ة      

، أي عمل تنقیة وتصفیة للسائل المنوي، ف�ال ی�صل   )٢(والضعیفة والمشوھة 

ال������ضرورات تب������یح  : "التح������ریم إعم������اًال للقواع������د ال������شرعیة كقاع������دة   

ة تن�زل منزل�ة ال�ضرورة عام�ة كان�ت أو         الحاج: " ، وقاعدة )٣"(المحظورات

  ).٤"(خاصة

فالمرأة المصابة بمرض العقم ال یمكنھا إجراء التلقیح إال بعد كشف عورتھا          

المغلظ�ة مم��ا یع�د م��ن م�واطن الحاج��ات الت�ي تب��یح ذل�ك ، ق��ال الع�ز ب��ن عب��د       

س��تر الع��ورات وال��سوءات واج��ب، وھ��و م��ن أف��ضل الم��روءات،       : "ال��سالم

س��یما ف��ي الن��ساء األجنبی��ات، لكن��ھ یج��وز لل��ضرورات    وأجم��ل الع��ادات، وال 

  ).٥"(والحاجات

  :أدلة القول الثالث القائل بالتوقف: ثالًثا

لم أجد دلیًال صریًحا للق�ائلین ب�التوقف ف�ي ھ�ذه ال�صورة م�ن ص�ور التلق�یح،             

                                                 

 ٢ع  / قھ اإلسالمي ، مجلة مجمع الف   ٥٢/ البار/ أخالقیات التلقیح االصطناعي د   ) ١(
 .، المناقشة ، كالم الشیخ رجب التمیمي٣٥٩، ١/

 .٣٨/ الجابري/ الجدید في الفتاوي الشرعیة د) ٢(
، إی��ضاح ٨٥/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم ٨٤/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي) ٣(

 .١٣٢/ المسالك إلى قواعد اإلمام مالك للونشریسي
، قواع��د الفق��ھ  ٩١/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  ٨٨/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي ) ٤(

 .٧٥/ للمجددي
 .٢/١٤٠/ قواعد األحكام للعز بن عبد السالم) ٥(
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ویمكن االستدالل لھم بأن ھذا التلق�یح ق�د یك�ون ذریع�ة الخ�تالط األن�ساب، إذ              

تختلط بغیرھا من النطف إما على س�بیل الخط�أ أو العم�د،     أن نطفة الزوج قد     

ال سیما مع انتشار ھذه الطریقة في اإلنجاب، وقلة األمانة لدى الع�املین ف�ي        

المست�شفیات ومراك�ز التلق�یح م�ن األطب�اء ، وم�ساعدیھم، فتوقف�وا لخط�ورة         

ھذه المسألة، وما یترتب علیھا من األحكام الشرعیة المتعلق�ة بالن�سب ال�ذي           

لھ أھمیة كبرى في اإلسالم، حیث یعد حفظ�ھ م�ن ال�ضروریات الخم�س الت�ي                

  .جاء الشرع بالمحافظة علیھا

  :المناقشة

یناقش ھذا بمثل ما نوقشت بھ قاع�دة س�د ال�ذرائع الت�ي اس�تدل بھ�ا أص�حاب                

  .القول الثاني

  :الترجیح

بعد عرض أق�وال العلم�اء وم�ا ورد عل�ى بع�ضھا م�ن مناق�شات، ف�إنني أمی�ل           

  :ختیار قول من قال بجواز التلقیح داخل الجسد بشروط، وذلك لما یأتيإلى ا

لصحة ما ذكره أص�حاب ھ�ذا الق�ول ف�ي غال�ب اس�تداللھم وھ�و األق�رب                   : أوًال

  .لروح الشریعة ومقاصدھا

  .أن أدلة أصحاب القول الثاني نوقشت بأجوبة كافیة: ثانًیا

إذا تعارض�ت   : "م�ة أن�ھ   أن من قواع�د ال�شریعة الكلی�ة، ومقاص�دھا العا          : ثالًثا

  ).١"(مفسدتان روعي أعظمھما ضرًرا بارتكاب أخفھما

  :وفي ھذه الصورة من صور التلقیح تعارضت عندنا مفسدتان

  .المفسدة المترتبة على إجراء ھذا التلقیح: إحداھما

مف��سدة ع��دم اإلنج��اب، وھ��ي مترتب��ة عل��ى ت��رك معالج��ة العق��م بھ��ذا   : الثانی��ة

  .التلقیح

                                                 
، ش��رح ٨٩/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم  ٨٧/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي  ) ١(

 .١٤٠/ ، قواعد الفقھ٢٠١/ القواعد الفقھیة
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ظ��ر ف��ي كلت��ا المف��سدتین ، وتق��دیم أعظمھم��ا ض��رًرا عل��ى      فوج��ب حینئ��ذ الن 

إذا تعارض��ت مف��سدتان روع��ي أعظمھم��ا : أخفھم��ا إعم��اًال للقاع��دة ال��شرعیة

  .ضرًرا بارتكاب أخفھما

ف�إذا نظرن�ا إل�ى مف�سدة ع�دم اإلنج��اب م�ن اض�طراب أح�وال األس�رة، وش��قاء          

لفرق�ة  الزوجین ، وتعاسة الحی�اة الزوجی�ة، وم�ا ق�د یف�ضي إلی�ھ م�ن وق�وع ا                   

، ث�م نظرن�ا إل�ى المف�سدة المترتب�ة عل�ى إج�راء التلق�یح م�ن           )١(بین الزوجین 

كشف العورات التي حرم الشارع كشفھا، لوجدنا أنھا أخف من مف�سدة ع�دم            

اإلنجاب، فوجب حینئذ تقدیم مفسدة عدم اإلنجاب علیھا، وعدم االلتف�ات إل�ى            

  .ما یترتب على ذلك التقدیم من مفاسد

ف العورة التي یح�تج بھ�ا الم�انعون غی�ر مق�صودة آص�الة       كما أن مفسدة كش  

عند إجراء عملیة التلقیح داخل الجسد من قبل المع�الج رج�ًال ك�ان أو ام�رأة،         

وإنما المقصود حصول الحم�ل المترت�ب عل�ى إج�راء التلق�یح، وم�ن ث�م س�قط           

اعتب�ار تل�ك المف�سدة ؛ ألنھ�ا ل�م ت�أت عل�ى س�بیل الق�صد، وإنم�ا ج�اءت عل�ى             

  .عسبیل التب

أن العقم یفوت بعض مقاصد النكاح، وھو تكثیر نسل أمة نبین�ا محم�د      : رابًعا

                 والقول بجواز التداوي من�ھ بھ�ذا التلق�یح یتف�ق م�ع الن�صوص ال�شرعیة ،

 الحاث�ة عل�ى طل�ب الن�سل، وكث�رة األوالد كم�ا ف�ي ح�دیث معق�ل ب�ن ی�سار            

إنھا ال تلد، إني أصبت امرأة ذات جمال، و:  فقالجاء رجل إلى النبي : قال

                                                 
طف�ال ف�ي اس�تمرار الحی�اة الزوجی�ة، وف�ي            تشیر الكثیر م�ن الدراس�ات عل�ى أھمی�ة األ          ) ١(

تدعیم مكانة المرأة في األسرة، وتؤك�د أن ھن�اك عالق�ة ب�ین ع�دد األطف�ال والط�الق،          
كان��ت ب��ین األس��ر الت��ي ل��یس ل��دیھا أطف��ال، ث��م   % ٥٣٫٤ذل��ك أن أكب��ر ن��سبة ط��الق  

ل��دى األس��رة الت��ي ل��دیھا طف��ل واح��د، وھك��ذا    % ٣٣٫٨انخف��ضت ھ��ذه الن��سبة إل��ى  
ًیا كلم��ا زاد ع��دد األطف��ال، وھ��ذا یثب��ت أن وج��ود الذری��ة س��بب مھ��م   ت��نخفض ت��دریج

  .الستقرار الحیاة الزوجیة ، وتقلیل وقوع الطالق
/ العوام��ل المؤدی��ة للط��الق ف��ي األس��رة ال��سعودیة المعاص��رة لث��ورة الھزان��ي      

س��لوى الخطی��ب، بح��ث ف��ي مجل��ة جامع��ة     . ، الط��الق وأس��بابھ د ١٢٩، ١٢٨
 .٥/٢٣٨/ الملك سعود
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تزوجوا : "، ثم أتاه الثانیة، فنھاه، ثم أتاه الثالثة، فقال) ال: (أفأتزوجھا؟ قال

  ).١"(الودود الولود، فإني مكاثر بكم األمم

تزوجوا الودود الولود، فإني مك�اثر  : "  قال  أن النبي    وفي حدیث أنس    

  ).٢"(بكم األنبیاء یوم القیامة

 راعت جلب الم�صالح ، ودرء المفاس�د، وف�ي           أن الشریعة اإلسالمیة  : خامًسا

ھذه الصورة م�ن التلق�یح م�ا یحق�ق ذل�ك، حی�ث إن وج�ود الذری�ة ی�ؤدي إل�ى                       

اس��تقرار الحی��اة الزوجی��ة، وتحقی��ق الت��رابط ب��ین ال��زوجین، والتغل��ب عل��ى       

الكثی��ر م��ن الم��شاكل ف��ي س��بیل ع��دم انفك��اك رب��اط األس��رة ، وغی��ر ذل��ك م��ن   

  .لھذا األصلالمصالح، فیجوز فعلھ تحقیًقا 

 إذا استثنینا -أن ھذه الطریقة في اإلنجاب ال یترتب علیھا أي مفسدة: سادًسا

  : )٣(مفسدة كشف العورة وھي معفو عنھا إذا كان یتم إجراؤھا بشروط

  

                                                 

 أبي داود في كتاب النكاح باب النھي ع�ن الت�زوج م�ن ل�م یل�د م�ن الن�ساء                   سنن) ١(
 .٦٦، ٦/٦٥، سنن النسائي كتاب النكاح باب كراھیة تزویج العقیم ٢/٢٢٠

 ٩/٣٣٨، ص�حیح اب�ن حب�ان        ٧/٨١، س�نن البیھق�ي      ٣/١٥٨مسند اإلمام أحمد    ) ٢(
 "..وإسناد حسن "٤/٢٥٨وقال الھیثمي في مجمع الزوائد " وصححھ"

 .٨٣/ زیاد/ ، أحكام عقم اإلنسان د١٥٢/ التلقیح غیر الطبیعي ) ٣(
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  المبحث الثالث

  في التلقیح الخارجي

  :ویحتوي على أربعة مطالب

 ف���ي بی���ان الم���راد ب���التلقیح خ���ارج ج���سد : المطل���ب األول

  .الزوجة ، وأسبابھ

ال��شرعي ف��ي التلق��یح     ف��ي بی��ان الحك��م  : المطل��ب الث��اني 

  .الخارجي بماء الزوجین

  .في بیان حكم الشرع في األم البدیلة: المطلب الثالث

في بیان بقی�ة ص�ور التلق�یح االص�طناعي     : المطلب الرابع 

  .الخارجي، وطریقة جفت وزفت
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  المطلب األول

  "طفل األنابیب وأسبابھ"ج جسد الزوجة  في بیان المراد بالتلقیح خار

بعد بیان كیفیة وحكم التلقیح داخل الجسد أق�دم ط�رق التلق�یح غی�ر الطبیع�ى          

وب��الرغم م��ن اس��تخداماتھ المتع��ددة لع��الج العق��م إال أن��ھ ل��م    ،)١(ف��ي الط��ب الح��دیث 

یحقق الشفاء م�ن جمی�ع أن�واع العق�م، وم�ن ث�م ل�م ت�ستطع ھ�ذه الطریق�ة أن تلب�ي                      

ن األس��ر الت��ي تع��اني م��ن العق��م ف��ي تحقی��ق رغباتھ��ا ف��ي اإلنج��اب    رغب��ة كثی��ر م�� 

  .والحصول على الولد 

وقد استطاع الطب باستخدام التلقیح داخل الجسد ع�الج بع�ض أس�باب             

العقم، غیر أن ھن�اك ح�االت أخ�رى ال یمك�ن عالجھ�ا بھ�ذه الطریق�ة، ویرج�ع            

داخ�ل ج�سد    السبب في ذلك إلى أن ھذه الطریق�ة تج�رى فیھ�ا عملی�ة التلق�یح                 

المرأة التي ترغ�ب ف�ي اإلنج�اب، فالتق�اء النطف�ة الذكری�ة بالبوی�ضة المؤنث�ة                  

یحدث داخل قناة فالوب، وھذا یقتضي أن تكون المرأة صالحة إلجراء عملیة 

التلقیح، و أن یكون الرحم ق�ادرًا عل�ى االحتف�اظ بالبوی�ضة الملقح�ة بع�د ذل�ك           

  .  )٢(حتى الوالدة 

یق�ة ال�سابقة ال تج�دي نفع�ًا إذا كان�ت الم�رأة              ویترتب على ذلك أن الطر    

عقیمًاب��سبب ان��سداد القن��اة الت��ي ت��صل ب��ین المب��یض وال��رحم، وت��سمى قن��اة    

فالوب، حیث یمتنع في ھذه الحال�ة إج�راء عملی�ة التلق�یح داخ�ل الج�سد، ألن                  

 بین التقاء البویضة القادمة من      – بصورة قطعیة    –انسداد ھذة القناة یحول     

الحیوانات المنویة القادمة من الفرج ، كما أن الطریق الذي     المبیض ، وبین    

  .)٣(تسلكھ البویضة الملقحة بعد ذلك إلى الرحم لتنغرس فیھ یكون مسدودًا 

                                                 

، اإلنج��اب ٣٤٦/ مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، الع��دد الث��اني، الج��زء األول   )   ١(
. ٧٣/ محم�د المرس�ي زھ�رة     / الصناعي أحكامھ القانونیة وح�دوده ال�شرعیة د       

 .ذات السالسل بالكویت. ط
 .٧٣/ نیة وحدوده الشرعیةاإلنجاب الصناعي أحكامھ القانو)   ٢(
/ ك��ارم غن��یم/ االستن��ساخ واإلنج��اب ب��ین تجری��ب العلم��اء وت��شریع ال��سماء د  )   ٣(
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ولقد كان ھذا السبب من أسباب العقم المتعل�ق بقن�اة ف�الوب كاالن�سداد               

ة في الكامل لھما، أو تشوھھما خلقیًا مجال بحث األطباء في تجاوز ھذه القنا 

عملیة التلقیح؛ بحیث یتم تلقیح البویضة بالحیوان المنوي في مكان ما غی�ر            

قناة فالوب، فإذا أمكن ذلك، وتكونت بویضة ملقحة، وشرعت في انقساماتھا 

  .)١(إلى حد معین، أعیدت إلى رحم المرأة لتتابع النمو حتى الوالدة 

علمی��ة م��ن  ولق��د تمك��ن األطب��اء بع��د التج��ارب الكثی��رة، والدراس��ات ال     

تحقی��ق ذل��ك، حی��ث أمك��ن أخ��ذ نطف��ة م��ن ال��زوج، وبوی��ضة م��ن زوجت��ھ،           

ووضعھما في أنبوب اختبار طبي بشروط فیزیائیة معینة حتى لقحت بویضة  

الزوجة بنطف�ة ال�زوج، ث�م بع�د أن أخ�ذت اللقیح�ة باإلنق�سام والتك�اثر، ق�اموا               

ف��سھا بنقلھ��ا ف��ي الوق��ت المناس��ب م��ن أنب��وب االختب��ار إل��ى رح��م الزوج��ة ن     

صاحبة البویضة لتعلق في جداره وتنمو ككل جنین، ثم في نھایة مدة الحمل         

  الطبیعیة ولدتھ الزوجة طفال، وقد أطلق على ھذه 

، وول�د  )٢(العملیة التي حققھا اإلنج�از العلم�ي ال�ذي ی�سره اهللا طف�ال األنب�وب         

                                                                                                                 

، مجل��ة ٧٣/ ، واإلنج��اب ال��صناعي أحكام��ھ القانونی��ة وح��دوده ال��شرعیة ٢٣٢
  . ٣٤٧/ مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الجزء األول

 الجم��اس، مق��ال ف��ي مجل��ة نھ��ج ض��یاء ال��دین. س��حر العل��م وخط��ر التطبی��ق د)   ١(
، لی��ست ابن��ة ١٧١/  ھ��ـ١٤٠٦اإلس��الم، الع��دد الثال��ث والع��شرون رج��ب ع��ام  

/  ھ�ـ  ١٣٩٩ ص�فر ع�ام      ٢٤٢أنبوب االختب�ار، مق�ال ف�ي مجل�ة العرب�ي، الع�دد              
٤٣-٤٢.  

 م، ١٩٧٨أول عملیة تلقیح خارج الجسد في العالم كانت في بریطانیا عام )   ٢(
 منذ خمسة عشر عامًا، لم تنجب خاللھا أطفاًال حیث أجریت المرأة متزوجة

بالرغم من العالج المستمر الذي لم یترك فیھ الزوجان طبیبًا إال واستشاراه 
في أمرھما، فقرروا بعد الفحوص الطبیة أن سبب عدم اإلنجاب ھي الزوجة، 
نظرًا النسداد قناتي فالوب انسدادًا ال تنفع فیھ جراحة وال عالج، فقام طبیبان 
بتلقیح بویضتھا بماء زوجھا، ونجحا في محاولتھما، وذلك بعد مائة محاولة 

  .فاشلة سبقتھما
، أخالقیات التلقیح ٢٤، ٢٢/ البار/ طفل األنبوب والتلقیح االصطناعي د   

/ ، العقم عند الرجال والنساء أسبابھ وعالجھ د٥٩- ٥٨/ البار/ االصطناعي د
  .٣٧٤، ٣٧٢/ فاخوري
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قل��ت  بھ��ذه الطریق��ة إل��ى الی��وم ع��دًدا م��ن األوالد ذك��ورًا وإناث��ًا وت��وائم، تنا        

  .)١(أخبارھا الصحف العالمیة، ووسائل اإلعالم المختلفة 

وھذه الطریقة في التلق�یح خ�ارج الج�سد أجری�ت ب�ین م�اءي ال�زوجین                

في أصل نشأتھا، ثم نقل�ت اللقیح�ة إل�ى رح�م الزوج�ة، كم�ا أنھ�ا ل�م تج�ر ف�ي                 

البدایة إال في استطباب واحد، وھو انسداد قناة فالوب، أو تشوھھا، أو ع�دم         

ا مم��ا یح��ول ب��ین تلق��یح م��اء الرج��ل لبوی��ضة الم��رأة، ث��م تط��ورت        وجودھ��

الدراس��ات، فأض��یفت اس��تطبابات أخ��ري یمك��ن إیج��از أس��باب التلق��یح خ��ارج    

  :الزوجة في األمور اآلتیة

  :ندرة الحیوانات المنویة )١(

وف��ي ھ��ذه الحال��ة ی��ستخدم التلق��یح داخ��ل الج��سد، ولك��ن إذا ك��ان ع��دد    

الیین في كل مللیلت�ر، ف�إن نج�اح التلق�یح         الحیوانات المنویة أقل من عشرة م     

الداخلي یكون ضعیفًا، ولھذا یعدل إلى إجراء التلقیح خ�ارج الج�سد ؛ ألن�ھ ال              

  .یحتاج إال مائتي ألف حیوان منوي لمزجھا مع البویضة لتلقیحھا

  :إفرازات عنق الرحم المعادیة للحیوانات المنویة )٢(

المنویة مما یسبب قد تكون إفرازات عنق الرحم ضارة للحیوانات   

تلفھا، وفي ھذه الحالة أیضًا یستخدم التلقیح داخل الجسد، ولكن 

  .إذا فشل یعدل حینئذ إلى إجراء التلقیح خارج الجسد

 إذا ك��ان انتب��اذ بطان��ة ال��رحم ض��عیفًا، ف��إن      :)٢(انتب��اذ بطان��ة ال��رحم   )٣(

األنابی��ب تظ��ل مفتوح��ة، ولك��ن عملھ��ا ق��د یتعط��ل، فیج��رى التلق��یح    

  .ي ھذه الحالةخارج الجسد ف
                                                 

  .٣٢٦-٣٢٥/ لفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الجزء األولمجلة مجمع ا)   ١(
ھو وجود غشاء بطانة الرحم في غیر مكانھ، وھي : انتباذ بطانة الرحم)   ٢(

حالة ینتقل فیھا غشاء بطانة الرحم من مكانھ الطبیعي بتجویف الرحم إلى 
مناطق أخري قد تكون في داخل جدار الرحم، وھذا یسبب تضخم الجدار 

/ أعطنى طفًال بأي ثمن د  . یر مسببًا آالمًا شدیدة، وعقمًابشكل كب
 ط األولى.٦١-٦٠/ سمیر عباس
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  :العقم مجھول السبب )٤(

تظ��ل بع��ض ح��االت العق��م غی��ر معروف��ة ال��سبب رغ��م ك��ل الفحوص��ات     

الطبیة التي تدل على سالمة الزوجین، وإذا فشلت المحاوالت في عالج عدم             

  .)١(اإلنجاب یلجأ األطباء حینئذ إلى استخدام التلقیح خارج الجسد

  .لقیح خارج الجسدوھذه ھي أھم األسباب الداعیة إلى إجراء الت

والتلق��یح خ��ارج الج��سد بن��اء عل��ى م��ا تق��دم م��ن تعریف��ھ، واألس��باب        

الداعی��ة إل��ى إجرائ��ھ یت��شابھ م��ع التلق��یح داخ��ل الج��سد ف��ي بع��ض الجوان��ب،   

  :ویختلف عنھ في جوانب أخرى

  أوجھ االتفاق بین التلقیح الداخلي والخارجي: أوًال

ین ف�ي اإلنج�اب،   أن المقصود منھما واحد، وھ�و تحقی�ق رغب�ة ال�زوج           

  .والحصول على ولد

  .أن التلقیح فیھما قد یكون بماء الزوج، أو بماء رجل أجنبي

أنھما یستلزمان تدخًال طبیًا لحدوث التلقیح بین نطفة الرج�ل وبوی�ضة      

الم��رأة، ف��ال یمك��ن التلق��یح س��واء أك��ان داخ��ل الج��سد أم خارج��ة إال بت��دخل        

، وإن ك��ان دور المع��الج ف��ي )٢(المع��الج ال��ذي یق��وم ب��إجراء عملی��ة التلق��یح 

التلقیح الداخلي أقل منھ في التلق�یح الخ�ارجي، إذ یقت�صر دوره عل�ى إی�صال            

  .ماء الرجل إلى رحم المرأة

  .أن كلیھما یستلزم انكشاف عورة المرأة المغلظة أمام المعالج

أن كلیھما ال یؤدي إلى الشفاء من العقم كم�ا تب�ین ذل�ك ف�ي األس�باب              -١

إجرائھما، ومن ثم یع�اد تك�رار التلق�یح بنوعی�ھ داخ�ل            التي تدعو إلى    

                                                 

، طفل األنبوب والتلقیح ٦٧ -٦٤/ أخالقیات التلقیح االصطناعي)   ١(
تاج الدین /  ط األولى  ، اإلنسان ھذا الكائن المجھول د٤٣-٤١/ االصطناعي
، ٥٥-٥٤/ شرعیة، الجدید في الفتاوى ال١٤٧، ٢/١٤٦/الجاعوني 

 .٢٣٢-٢٣١/ االستنساخ واإلنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء
 ٨٠/ محمد مرسي/ اإلنجاب الصناعي د)   ٢(
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  .الجسد أو خارجھ إذا تجددت رغبة الزوجین في اإلنجاب

  .أن التلقیح فیھما یحدث دون جماع -٢

أن التلقیح فیھما یكون ألكثر من بویضة بسبب إعطاء الم�رأة بع�ض              -٣

العقاقیر التي تق�وم بتن�شیط مبای�ضھا لتف�رز أكث�ر م�ن بوی�ضة؛ حت�ى             

بة الحمل، وھذا یؤدي إلى حمل المرأة بتوأم في حالة نجاح تزداد نس 

  .عملیة التلقیح

إمكانی����ة اس����تعمالھا بغ����رض اختی����ار ن����وع الجن����ین، إذ أن ھ����اتین     -٤

الطریقتین في التلقیح تمك�ن األطب�اء م�ن اختی�ار ن�وع الجن�ین بكون�ھ              

  .ذكرًا أو أنثى بنسبة تزید عن النسبة الطبیعیة

  :لتلقیح الصناعي الداخلي والخارجيأوجھ االختالف بین ا: ثانًیا

  إذا كان التلقیح خارج الجسد یتفق مع التلقیح داخل�ھ   :  الوجھ األول

في ھذه الجوانب إال أنھما یختلفان في أن التلقیح الخارجي یكون ف�ي أنب�وب         

طب��ي، أم��ا التلق��یح ال��داخلي فیك��ون ف��ي رح��م الم��رأة مم��ا یعن��ي أن المول��ود      

 یبقي في بدایة تكوین�ھ أیام�ًا خ�ارج رح�م أم�ھ،            بواسطة التلقیح خارج الجسد   

وھ�ذا بخ��الف المول�ود بواس��طة التلق��یح داخ�ل الج��سد، فإن��ھ یب�دأ تكوین��ھ ف��ي     

رح��م أم��ھ م��ن اللحظ��ة األول��ى لح��دوث التلق��یح، ویترت��ب عل��ى ھ��ذا الف��ارق       

  .األساسي

أن التلق��یح خ��ارج الج��سد ی��ستلزم انف��صال الجم��اع  :  الوج��ھ الث��اني

وم�ن ناحی�ة أخ�ري ی�ؤدى إل�ى الف�صل ب�ین        ، ة م�ن ناحی�ة  عن الحمل و ال�والد  

التلق��یح وب��ین الحم��ل وال��والدة، أم��ا التلق��یح داخ��ل الج��سد، فی��ستلزم انف��صال  

  .الجماع عن الحمل والوالدة فقط 

وھ��ذا الف��ارق ق��د تك��ون ل��ھ أھمیت��ھ ف��ي الحك��م ال��شرعي عل��ى التلق��یح    

ت��ى تك��ون خ��ارج الج��سد؛ ألن أى طریق��ة م��ن ط��رق التلق��یح غی��ر الطبیع��ي ح 

مشروعة یجب أن تكون مشابھة للتلقیح الطبیعي قدر اإلمكان، ومن المعلوم   
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أن التلقیح الطبیعي المشروع یكون بین الزوجین، وھكذا یج�ب أن تك�ون أي          

وسیلة من وس�ائل التلق�یح الطبیع�ي، كم�ا أن�ھ یك�ون نتیج�ة طبیعی�ة للجم�اع،                    

ن التلقیح الطبیعي في وإذا نظرنا إلى التلقیح خارج الجسد نجد أنھ یختلف ع         

  :جانبین

  .أن التلقیح یكون دون جماع: األول

  .أن التلقیح ال یحدث داخل رحم المرأة: الثاني

أم�ا التلق�یح داخ��ل الج�سد فھ��و ال یختل�ف ع�ن التلق��یح الطبیع�ي إال ف��ي       

  .)١(كونھ یتم دون جماع مع حدوث التلقیح داخل الرحم 

ی��ستلزم ت��دخًال طبی��ًا ف��ي  أن التلق��یح خ��ارج الج��سد :  الوج��ھ الثال��ث

  :ثالثة أمور ھي

 عند أخذ البویضات من المرأة، ثم القیام بحفظھا، وكذلك القیام بحفظ            –أ  

  .ماء الرجل

 عن��د إج��راء عملی��ة التلق��یح ب��ین نطف��ة الرج��ل وبوی��ضة الم��رأة ف��ي   –ب 

  .أنبوب االختبار

  . عند نقل اللقیحة إلى رحم المرأة–ج 

ین تلق���یح البوی���ضة ب���الحیوان وھ���ذا یقت���ضي وج���ود فاص���ل زمن���ي ب��� 

المنوي، باإلضافة إلى وجود فاصل زمني بین تكون اللقیحة ونقلھا إلى رحم   

  .المرأة

أما التلقیح داخل الجسد، فیستلزم تدخًال طبیًا في أمر واحد، وھو عن�د         

نقل م�اء الرج�ل إل�ى رح�م الم�رأة مم�ا یقت�ضي ع�دم وج�ود فاص�ل زمن�ي ف�ي                   

  .رتب علیھا من الحملعملیة التلقیح ذاتھا، وما یت

ویترتب على ھذا الفارق بینھما أن الحیوانات المنویة والبویضات في        

التلقیح الخارجي تبق�ي م�دة زمنی�ة ق�د ت�صل إل�ى أی�ام خ�ارج الج�سد، وك�ذلك                     

                                                 

  .٨١/ اإلنجاب الصناعي أحكامھ القانونیة وحدوده الشرعیة )   ١(
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اللقیح�ة قب��ل نقلھ��ا إل��ى رح��م الم��رأة، وھ��ذا یوج��ب الق��ول إن احتم��ال اخ��تالط  

ط�ًأ ف�ي التلق�یح الخ�ارجي أق�رب      النطف، أو البویضات، أو اللقائح عم�دًا أو خ       

منھ في التلقیح الداخلي، بل إن ھذا االحتمال غی�ر وارد ف�ي التلق�یح ال�داخلي            

  .؛ ألنھ یكون في الرحم.)١(

 أن التلقیح داخل الج�سد یح�دث فی�ھ الحم�ل وال�والدة      :  الوجھ الرابع

 بعد حصول التلقیح مباشرة دون وج�ود فاص�ل زمن�ي بینھم�ا،              – بإذن اهللا    –

التلق��یح خ��ارج الج��سد فھ��و ی��ستلزم انف��صال جھ��ة التلق��یح ع��ن الحم��ل       أم��ا 

وال��والدة مم��ا أدى إل��ى ن��شوء م��ا یع��رف بت��أجیر األرح��ام، حی��ث ی��شارك ف��ي   

اإلنجاب امرأتان، امرأة ببویضتھا، وام�رأة أخ�ري بالحم�ل وال�والدة، كم�ا أن               

انف��صال جھ��ة التلق��یح ع��ن جھ��ة الحم��ل وال��والدة أدى إل��ى إمكانی��ة تجمی��د        

قیحة، واالحتفاظ بھا لمدة طویلة قد تصل إل�ى س�نوات، وھ�ذا م�ا أدى إل�ى               الل

ن��شوء م��ا یع��رف باألجن��ة المجم��دة، باإلض��افة إل��ى أن��ھ یمك��ن ف��صل عملی��ة      

التلق��یح ذاتھ��ا بحی��ث یت��أخر تلق��یح الحی��وان المن��وي للبوی��ضة، وذل��ك بحف��ظ    

ء السائل المنوي للرجل بطریقة علمیة لم�دة طویل�ة، وھ�ذا م�ا أدى إل�ى ن�شو           

  . ما یعرف ببنوك المني

أن ص��ور التلق��یح غی��ر الم��شروعة الت��ي تج��ري   :  الوج��ھ الخ��امس

خ��ارج الج��سد أكث��ر م��ن ص��ور التلق��یح داخ��ل الج��سد، ألن التلق��یح الخ��ارجي    

  :یمكن أن یكون الماء األجنبي فیھ من إحدى الجھتین

  .من جھة الرجل، ویكون التلقیح بنطفة أجنبیة: الجھة األولى

  .ویكون التلقیح ببویضة أجنبیة، من جھة المرأة: یةالجھة الثان

  .وقد تجتمع الجھتان، فیكون التلقیح بین نطفة أجنبیة وبویضة أجنبیة

وب���ذلك تك���ون ص���ور التلق���یح خ���ارج الج���سد غی���ر الم���شروعة ث���الث   

                                                 
وھ��ذا ف��ي حال��ة م��ا إذا ك��ان التلق��یح بع��د أخ��ذ م��اء ال��زوج دون معالج��ة ف��ي       )   ١(

 .المختبر
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  :)١(صور

تؤخذ البویضة من زوجة، وتلقح بحیوان من�وي م�ن          : الصورة األولى 

ع��اد اللقیح��ة إل��ى رح��م الزوج��ة ص��احبة     رج��ل أجنب��ي ف��ي طب��ق طب��ي، ث��م ت    

  .البویضة

تؤخ��ذ البوی��ضة م��ن ام��رأة أجنبی��ة، وتلق��ح بحی��وان    : ال��صورة الثانی��ة

من�وي م�ن زوج ف�ي طب�ق طب�ي، ث��م تع�اد اللقیح�ة إل�ى رح�م الم�رأة األجنبی��ة           

  .صاحبة البویضة

تؤخ��ذ البوی��ضة م��ن ام��رأة أجنبی��ة، وتلق��ح بحی��وان    : ال��صورة الثالث��ة

 ف��ي طب��ق طب��ي، ث��م تع��اد اللقیح��ة إل��ى رح��م الم��رأة    من��وي م��ن رج��ل أجنب��ي 

  .األجنبیة صاحبة البویضة

أما التلقیح داخل الجسد، فال یمكن أن یكون الماء األجنبي فی�ھ إال م�ن          

جھة واحدة، وھي جھة الرجل، ألنة یكون داخل ال�رحم، فیك�ون التلق�یح فی�ھ                

المشروعة بنطفة رجل أجنبي، وبذلك تكون صورة التلقیح داخل الجسد غیر     

  .صورة واحدة

وھ��ذه ھ��ي أھ��م أوج��ھ االتف��اق واالخ��تالف ب��ین التلق��یح خ��ارج الج��سد    

  .وبین التلقیح داخل الجسد
  

                                                 

اقت��صرت ف��ي ص��ور التلق��یح خ��ارج الج��سد غی��ر الم��شروع عل��ى ث��الث ص��ور  )   ١(
تحاشیًا للتكرار ب�ین  : األول: دون الزیادة على ذلك مع أن ذلك ممكن، لوجھین    

أن : الث�اني . صور التلقیح خارج الجسد وبین صور التلقیح في ال�رحم الم�ؤجر      
تلق�یح ذات�ھ،   تصور صور التلقیح خارج الجسد ینبغ�ي أن یك�ون قاص�رًا عل�ى ال         

دون النظر إلى أمر آخ�ر ك�الرحم األجنب�ي، ألن جھ�ة التلق�یح منفك�ة ع�ن جھ�ة               
الحمل وال�والدة كم�ا تب�ین ذل�ك، وإن ك�ان یجمعھم�ا أم�ر واح�د، وھ�و اإلنج�اب                      

  .الذي ال یكون إال بھما
وحتى تكون ھناك محافظة على استقاللیة كل فصل، وعدم الخل�ط ب�ین ص�ورة                  

  . تلقیح خارج الجسد غیر المشروع ثالث صوریكون مجموع جمیع صور ال
 . وما بعدھا٢٨٧/ أحكام التلقیح غیر الطبیعي
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 ب اطا  

   م ار  ار ء ازون

  :صورة التلقیح خارج الجسد إذا كان الماءان من الزوجین

ض�عھما ف�ي أنب�وب اختب�ار        ھو أخذ ماء الزوج، وبوی�ضة الزوج�ة، وو        

طبي بشروط فیزیائیة معینة، حتى تلقح نطفة ال�زوج بوی�ضة زوجت�ھ، وبع�د            

أن یح��دث التلق��یح، وتنق��سم اللقیح��ة االنق��سامات المطلوب��ة، تنق��ل ف��ي الوق��ت 

المناسب من أنبوب االختبار إلى رحم الزوجة نفسھا صاحبة البویضة لتعلق           

ین، ث��م ف��ي نھای��ة م��دة الحم��ل    ف��ي ج��دارة، وتنم��و النم��و الطبیع��ي ك��أي جن��    

  .)١(الطبیعیة تلده طفًال أو طفلة

والتلقیح خارج الجسد الذي یترتب علیھ الحمل والوالدة لك�ي ی�تم یم�ر     

  :بثالث خطوات

  .الحصول على ماء الرجل، وبویضات الزوجة: األولى

  .إجراء عملیة التلقیح بین نطفة الرجل وبویضة المرأة: الثانیة

  .یحة إلى رحم المرأةنقل اللق: الثالثة

ویالح�ظ عل�ى ھ�ذه ال�صورة م�ن ص��ور التلق�یح أنھ�ا تج�ري ف�ي جمی��ع          

خطواتھا بین م�اءي ال�زوجین ح�ال قی�ام العالق�ة الزوجی�ةبینھما؛ حی�ث تلق�ح            

بویضة الزوجة بنطفة الزوج، ثم بعد ذلك تنقل اللقیح�ة ف�ي الوق�ت المناس�ب               

  .إلى رحم الزوجة صاحبة البویضة

والب����احثون المعاص����رون ف����ي حك����م التلق����یح   وق����د اختل����ف العلم����اء  

  :االصطناعي خارج الجسد إذا كان الماءان من الزوجین على ثالثة أقوال

، وھذا ھ�و ق�ول طائف�ة        )٢(یري جواز ھذا التلقیح بشروط    : القول األول 

                                                 
 .٢٦٣/ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الجزء األول)   ١(
ھ��ذه ال��شروط ھ��ي ال��شروط الت��ي قیل��ت لج��واز التلق��یح داخ��ل ج��سد الزوج��ة     )   ٢(
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من العلماء والباحثین حیث صدرت بھ الفتوى من المجامع والھیئات العلمیة     

  :اآلتیة

 .)١(ي باألكثریةمجمع الفقھ اإلسالم -١

 .)٢(دائرة اإلفتاء المصریة -٢

 .)٣(المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة -٣

 .)٤ (لجنة العلوم الطبیة الفقھیة اإلسالمیة األردنیة -٤

  .)٥(واختار ھذا القول جمع من العلماء والباحثین

ی�رى حرم�ة التلق�یح ال�صناعي الخ�ارجي و إن ك�ان ب�ین             : القول الثاني 

                                                                                                                 

 .بنطفة الزوج
 ب��شأن ٣/٧/٨٦) / ٤( ھ��ـ، ق��رار رق��م  ١٤٠٧م  ع��ا- ص��فر–ال��دورة الثالث��ة )   ١(

/ أطف��ال األنابی��ب، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، الع��دد الثال��ث، الج��زء األول     
٥١٦، ٥١٥. 

 .٩/٣٢٢١/الفتاوى اإلسالمیة )   ٢(
 ھـ، اإلنجاب ف�ي ض�وء   ١٤٠٣ عام  - شعبان -ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم    )   ٣(

 .٣٥٠/ اإلسالم
 أحكام التلقیح غی�ر     – ١١٥ -١١٤/ الجابري/ ى الشرعیة د  الجدید في الفتاو  )   ٤(

   .٩٩/  أحكام النطف البشریة ٣٠٥ -٢٩٦/ الطبیعي 
 ٢٨/ الخیاط . حكم العقم في اإلسالم د)  ٣(
 ، التلق���یح ال���صناعي لتوال���د   ٣٢٨/٣٢٩الفت���اوى لل���شیخ محم���ود ش���لتوت    )  ٤(

، المف��صل  ١٠/١٤٣٣ج�اد الح��ق عل�ي ج��اد الح�ق، مجل��ة األزھ�ر     . االن�سان د 
، زراع��ة األجن��ة ف��ي ض��وء  ٩/٣٩١/عب��د الك��ریم زی��دان  . ف��ي أحك��ام الم��رأة د
ھاش�م جمی�ل، مق�ال ف�ي مجل�ة الرس�الة          . د" القسم الثال�ث  "الشریعة اإلسالمیة   

محم�د  . ، التلق�یح االص�طناعي د     ٧٠/  ھ�ـ  ١٤١٠ محرم   ٢٣٠اإلسالمیة، العدد   
، ٣٧/  ھ�ـ ١٤٠٦ رج�ب  ٢٥٩فوزي فیض اهللا، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد       

. ، حك�م العق�م ف�ي اإلس�الم د       ٢٦٦/ سؤال وجواب للمرأة المسلمة لعطیة ص�قر      
، ثب�وت   ٧١/ ، ق�ضایا فقھی�ة معاص�رة لمحم�د ال�سنبھلي          ٢٨/ عبد العزیز خیاط  

عم�رو  .، التلقیح الطبي بین ال�شریعة والق�انون د        ٣١٥/ النسب یاسین الخطیب  
ن ف��ي الط��ب اإلس��المي ، بح��وث ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة والق��انو ١٣٨/ الفح��ل

/ زی�اد س�المة   .، أطفال األنابیب بین العل�م وال�شریعة د        ١٢٠/ محمد عبد الجواد  
، أحك���ام عق���م اإلن���سان ف���ي ٨٤/ ، اإلنج���اب ال���صناعي محم���د زھ���رة٩٣، ٩٢

 .   ٩٧/ الشریعة اإلسالمیة لزیاد دیاب
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  .)١( العلماء والباحثینالزوجین ، وبھ قال بعض

  .)٢(یرى أصحابھ التوقف، وھذا قول بعض العلماء: القول الثالث

  األدلة

أدل��ة الق��ول األول عل��ى ج��واز التلق��یح االص��طناعي الخ��ارجي :  أوًال

  :بما یلي

 األدلة السابقة التي ذكرت لجواز التلق�یح داخ�ل ج�سد الزوج�ة              - ١ 

  .)٣(د الشرعیة والمعقولإذا كان بمني الزوج، وھي السنة والقواع

 قی���اس التلق���یح االص���طناعي الخ���ارجي بھ���ذه ال���صورة عل���ى   - ٢ 

التلقیح الطبیعي بجامع أن كًال منھما یبتغي ب�ھ ح�صول الن�سل بطری�ق       

شرعي، وھو الزواج، فإن الحیوان المنوي من الزوج ھو ال�ذي یلق�ح            

لك ببیضة الزوجة في التلقیح الطبیعي نتیجة المعاش�رة الزوجی�ة، وك�ذ          

یحصل في التلقیح االصطناعي الخارجي، فینبغي أن یأخذ حكمھ، وھو 

 . الجواز

 إن من أھم مقاص�د ال�زواج ف�ي اإلس�الم إنج�اب األبن�اء، وھ�ذا             - ٣ 

یتح�صل ع��ن طری��ق التلق�یح الطبیع��ي، ولك��ن إذا تع�ذر، فإن��ھ یلج��أ إل��ى    

                                                 

س�الم  ، تنویر األفھام لبعض مفاھیم اإل٢٤٦/ فتاوى اإلمام عبد الحلیم محمود   )   ١(
/ أحم��د الحج��ي. ، أحك��ام الم��رأة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي د  ١٠٠/ محم��د ش��قرة/ د

، أحك���ام الن���سب ف���ي  ١٥/ ، ال���زواج ف���ي اإلس���الم لعب���د الحمی���د طھم���از  ١٦٢
، التلق��یح االص��طناعي ب��ین الح��ل و ٢٢٣/ ال��شریعة اإلس��المیة لعل��ي المحم��دي

لع��دد ، مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، ا   ١١٢/ الحرم��ة عب��د ال��سالم ال��سكري   
  .٣٠٩/ الثاني، الجزء األول

من قال بتحریم التلقیح داخ�ل ج�سد الزوج�ة بمن�ي ال�زوج، فم�ن ب�اب أول�ى أن                     
یق��ول بتح��ریم التلق��یح خ��ارج الج��سد بمن��ي ال��زوج، وب��ین إعادتھ��ا إل��ى رح��م       
الزوجة، وھذا یستتبع أن احتمال الخط�أ ف�ي النط�ف أو اس�تبدالھا عم�دًا أق�وى                  

 . من سابقتھا
  ٣٧٧، ٢٦٧/ جمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الجزء األولمجلة م)   ٢(

 –س�ماحة ال�شیخ عب�د العزی�ز ب�ن عب�د اهللا ب�ن ب�از          : والقول بالتوقف ھو ق�ول      
 . والشیخ بكر أبو زید، وتقي العثماني، وغیرھم–رحمھ اهللا 

 .سبق ذكرھا)   ٣(
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ھذه الصورة، فإنھا محققة لھذا المقصد العظیم، فیكون جائزًا ف�ي ظ�ل       

 . )١(یام الزوجیة، وبرضى الزوجینق

  أن الشریعة اإلسالمیة أباحت التداوي من األمراض عموم�ًا،          - ٤ 

م��رض ین��درج ض��من م��ا أباح��ت ال��شریعة     ) ع��دم اإلخ��صاب ( والعق��م 

عالجھ، فكان عالج�ھ ج�ائزًا، والتلق�یح االص�طناعي الخ�ارجي ھ�و م�ن                

ال�زوجین  طرق عالج العقم، فكان جائزًا؛ للح�صول عل�ى ول�د م�ن م�اء       

)٢(.  

أدلة من قال بحرمة التلقیح الصناعي الخارجي و إن :   ثانًیا

  :كان بین الزوجین ما یلي

  أن إنج��اب األوالد إنم��ا ی��تم ع��ن طری��ق المعاش��رة الزوجی��ة      - ١ 

﴿ ِن��َساُؤُكْم َح��ْرٌث لَُّك��ْم َف��ْأُتوا َح��ْرَثُكْم َأنَّ��ى   : الطبیعی��ة، فی��تم الحم��ل، ق��ال تع��الى 

أي نساؤكم مكان زرعكم، وموض�ع ن�سلكم، وف�ي أرح�امھن یك�ون              ،  )٣(ِشْئُتْم﴾

الولد، فأتوھن في موضع النسل والذریة، وال تتعدوه إلى غیره، ومعنى ھذه            

 .)٤(أن التلقیح بواسطة األنبوب، أو غیره مخالف لنص اآلیة الكریمة : اآلیھ

  :مناقشة ھذا الدلیل

  :اعترض على ھذا االستدالل 

 ھو تحمیل للنص ما ال یحتملھ، فإن أقصى م�ا       بأنھ لیس في محلھ، بل    

ھ�و القب�ل، و أن�ھ ال یج�وز     : - أي الول�د   -أن موض�ع الح�رث      : تدل علیھ اآلی�ة   

                                                 

ة لل�شیخ ج�اد الح�ق،        الفت�اوى اإلس�المی    ١٥/ الجدید في الفت�اوى ال�شرعیة للج�ابري       )   ١(
٣٢٢١/ ٩. 

، اإلنج��اب ف��ي ض��وء اإلس��الم  ٣٢٢١: ٩الفت��اوي اإلس��المیة  لل��شیخ ج��اد الح��ق ،  )   ٢(
 بح�ث اإلنج�اب   – ق�ضایا طبی�ة معاص�رة     – ١٦٨/ للشیخ ب�در المت�ولي عب�د الباس�ط          
 أحك�ام الت�دخل الطب�ي ف�ي النط�ف الب�شریة       -٤٩٥/ الصناعي ب�ین التحلی�ل والتح�ریم     

  .١٠٠/ منعمطارق عبد ال. د
 .٢٢٣/ سورة البقرة آیة)   ٣(
 .٤٨٦: ١مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، )   ٤(
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، ولیس في اآلیة دلیل یقط�ع، أو ی�شعر بع�دم ج�واز       )١(إتیان المرأة من دبرھا   

ھذه ال�صورة م�ن ص�ور التلق�یح االص�طناعي، أي بغی�ر طری�ق الجم�اع، فق�د                    

 ثبوت ن�سب المول�ود لل�زوج، إذا اس�تدخلت           -م اهللا تعالى   رحمھ -رتب الفقھاء 

  .المرأة منى زوجھا إلى فرجھا

 أن ھذه الطریقة تحفھا المخاطر، وذلك أنھ من الممكن الخطأ  - ٢  

ف��ي البیی��ضات، وف��ي الحیوان��ات المنوی��ة، ف��تلقح البیی��ضات بمن��ي م��ن غی��ر     

 .)٢(الزوج، وھذا یؤدي إلى اختالط األنساب 

  : لدلیلمناقشة ھذا ا

  :اعترض على ھذا االستدالل

   ب��أن الق��ائلین ب��الجواز، إنم��ا یقول��ون ب��ھ ض��من ش��روط وض��وابط  

سیأتي بالھامش بیانھا، وفیھا من االحتیاطات ما تمن�ع م�ن ح�دوث مث�ل تل�ك             

  .)٣(المحاذیر التي ذكرت

        اس��تدل الق��ائلون بتح��ریم التلق��یح باألدل��ة الت��ي ذك��رت ف��ي تح��ریم

داخل جسد الزوجة وأضافوا إلى ذلك القواعد الشرعیة،      التلقیح بمني الزوج    

  .)٤(والمعقول

 :ثالثة قواعد: أوًال الدلیل من القواعد الشرعیة

  .)٥(" ال ضرر وال ضرار: " األولى قاعدة

أن القاعدة دلت على تحریم اإلضرار بالغیر،       : وجھ االستدالل بالقاعدة  

                                                 

، ٢٦٧/ ١، تف��سیر اب��ن كثی��ر،  ٦٢-٣/٦١، الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ي )   ١(
 .٩٨/ األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء

 .٤٨٦/ ١/ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي) ٢(
، األحك��ام الطبی���ة المتعلق���ة  ١١٥/ للج���ابري الجدی��د ف���ي الفت��اوى ال���شرعیة   )   ٣(

 .٩٨/ بالنساء 
  ١٤٩-١٣٠التلقیح االصطناعي للشویرخ)  ٤(
، ش��رح ٨٧/ ، األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم٨٦/ األش��باه والنظ��ائر لل��سیوطي)   ٥(

 .١٦٥/ القواعد الفقھیة
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د احتم�االت الت�شوھات   وھذا موجود في ھذا التلقیح االص�طناعي؛ حی�ث ت�زدا          

الخلقیة في الجنین الذي یأتي بھذا التلقیح على المعت�اد ف�ي الحم�ل بالطریق�ة            

الطبیعیة؛ ألن الحیوانات المنویة والبویضات تبقى م�دة زمنی�ة خ�ارج بیئتھ�ا              

الطبیعیة مما یجعلھا تتعرض لتغیرات كثیرة، كما أنھا ق�د ت�ؤدي إل�ى أض�رار             

مان منھا في ھذه الطریقة قبل م�ضي زم�ن   أخرى مرضیة ال یمكن الجزم باأل 

  .)١(طویل من عمر الولید  

  : مناقشة ھذا الدلیل

اعترض على ھذا االستدالل بأن غایة ما دلت علیھ القاعدة ھو تحریم             

الضرر و اإلضرار، وال یسلم أن ھذه الطریقة في اإلنجاب تؤدي إل�ى ح�دوث               

 المرجع ف�ي ھ�ذه الم�سائل    أضرار بالمولود أیًا كان نوعھا في المستقبل، ألن       

إل��ى أھ��ل االخت��صاص م��ن األطب��اء، وق��د ق��رروا س��المة ھ��ذا التلق��یح م���ن           

  .األضرار

إن ك��ل األبح��اث، : " یق��ول أح��د المخت��صین بع��الج العق��م بھ��ذا التلق��یح  

والتق��اریر تفی��د أن األطف��ال ال��ذین ول��دوا لن��ساء أجری��ت لھ��م عملی��ات أطف��ال   

 وج�سدیة م�ساویة لبقی�ة األطف�ال         األنابیب یتمتعون ب�صحة، وق�درات عقلی�ة،       

اآلخ�رین، وق��د ت��م عم��ل إح��صائیات كثی��رة ف��ي ھ��ذا المج��ال ف��ي جمی��ع أنح��اء  

  .)٢("العالم، ولم یظھر فیھا أي فرق على اإلطالق

لق��د دل��ت التج��ارب، واألبح��اث،   : " وج��اء ف��ي بع��ض األبح��اث الطبی��ة  

ن والمالحظ��ات ال��سریریة، والفح��وص المخبری��ة عل��ى أن األطف��ال المول��ودی   

بطریقة التلقیح االصطناعي ال یشكون من أي تشویھ، أو عاھ�ات عقلی�ة، أو            

"  جسدیة، وال یختلفون عن غی�رھم م�ن األطف�ال المول�ودین ب�صورة طبیعی�ة                

                                                 

، الع���دد ٢٦٠/ مجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي، الع���دد الث���اني، الج���زء األول  )   ١(
  .٤٦٦/ الثالث، الجزء األول

 .١٥٣/ أعطني طفًال بأي ثمن)   ٢(
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)١(.  

فتبین من أقوال ھؤالء المختصین عدم وجود أي ض�رر عل�ى المول�ود          

  .نزاع بھذا التلقیح، ومن ثم یكون االستدالل بالقاعدة خارجًا عن محل ال

درء المفاس�د مق�دم     : " أن من قواعد الشریعة، قاع�دة     : القاعدة الثانیة 

  .)٢(" على جلب المصالح

أن ھ�ذه الطریق�ة ف�ي اإلنج�اب تجع�ل األطب�اء       : وجھ االستدالل بالقاعدة  

یتحكمون في نوع جنس الجن�ین بكون�ھ ذك�رًا أو أنث�ي، وذل�ك أن م�اء الرج�ل                

 النصف، وحیوانات منوی�ة مؤنث�ة   یحتوي على حیوانات منویة مذكرة بنسبة     

بن��سبة الن��صف، ف��إذا اس��تمنى الرج��ل أمك��ن ف��صل الحیوان��ات الم��ذكرة ع��ن       

الحیوانات المؤنثة فصًال غیر تام بن�اًء عل�ى معرف�ة ص�فات الحی�وان المن�وي        

الم��ذكر الت��ي تختل��ف ع��ن ص��فات الحی��وان المن��وي المؤن��ث، وھ��ذا ل��ھ آث��اره   

یؤدي في المستقبل إل�ى زی�ادة ن�سبة    الخطیرة على المجتمع بوجھ عام، ألنھ       

ج��نس عل��ى آخ��ر مم��ا ی��سبب اس��تحالة ال��زواج أو ص��عوبتھ إذا زادت ن��سبة      

ال���ذكورة، أو انت���شار الزن���ا إذا زادت ن���سبة األنوث���ة، وھ���ي نتیج���ة یحرمھ���ا  

  .)٣(اإلسالم 

اعت�رض عل�ى االس�تدالل بھ�ذه القاع�دة م�ن أربع�ة         : مناقشة ھذا الدلیل  

  :وجوه

 المفسدة على التسلیم بوجودھا یمك�ن أن تتالف�ى     أن ھذه : الوجھ األول 

بوضع شروط وضوابط لھ�ذا التلق�یح ت�ضمن انتفاءھ�ا، وم�ن ذل�ك أن�ھ یج�وز                

                                                 

  ٣٨٤/ العقم عند الرجال والنساء)   ١(
 .١٩٤/ اإلنجاب في ضوء اإلسالم

، إی�ضاح   ٩٠/ ، األش�باه والنظ�ائر الب�ن نج�یم        ٨٧األشباه والنظ�ائر لل�سیوطي      )   ٢(
/ فقھی��ة، ش��رح القواع��د ال٨٢/ الم��سالك إل��ى قواع��د اإلم��ام مال��ك للونشری��سي 

٢٠٥. 
، اإلنج��اب ٢٩٣/ مجل��ة مجم��ع الفق��ة اإلس��المي، الع��دد الث��اني، الج��زء األول   )   ٣(

 .٨٣ - ٨٢/ الصناعي أحكامھ القانونیة وحدودة الشرعیة
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إجراء ھ�ذا التلق�یح ب�شرط أن تك�ون ھن�اك حاج�ة إلجرائ�ھ، وذل�ك ب�أن یحق�ق               

رغب��ة ال��زوجین ف��ي الح��صول عل��ى الذری��ة دون أن یتج��اوز ھ��ذا األم��ر إل��ى    

  .التحكم في نوع الجنین

أن الط�ب ل�م ی�ستطع أن ی�تحكم ف�ي ج�نس المول�ود ب�أن                  : وجھ الثاني ال

یك��ون ذك��رًا أو أنث��ى، و إنم��ا غای��ة ذل��ك أن��ھ اس��تطاع أن یزی��د ن��سبة أح��د           

الجنسین عل�ى اآلخ�ر أكث�ر م�ن الن�سبة الطبیعی�ة، فمھم�ا كان�ت دق�ة الوس�ائل              

الطبیة، والطرق المستعملة لفصل الحیوانات المنویة المذكرة عن الحیوانات         

  المنویة المؤنثة إال أنھ ال یمكن أن یصل ذلك إلى درجة 

  .)١(التحكم في نوع الجنین 

أن مف��سدة زی��ادة ج��نس عل��ى آخ��ر ف��ي حال��ة اإلنج��اب   : الوج��ھ الثال��ث

بواسطة ھذا التلقیح منتفیة، ألن من سنن اهللا الكونیة ف�ي عب�اده أن�ھ جعلھ�م         

عل�ى ذك�ر،   مختلفین ق�ي الرغب�ات و األھ�واء، ف�شخص یرغ�ب ف�ي الح�صول            

وشخص آخر یرغب في الح�صول عل�ى أنث�ى، وھ�ذا ی�ؤدي إل�ى الت�وازن ف�ي              

  .المجتمع كما في اإلنجاب بالطریق الطبیعي، و إن اختلف فبنسبة قلیلة

أن نسبة التلقیح خارج الج�سد قلیل�ة ف�ي اآلدمی�ین، ف�ال              : الوجھ الرابع 

   .)٢(یؤدي إجراؤه إلى مفسدة زیادة نوع على آخر

  . )٣(" سد الذرائع: " ةالقاعدة الثالث

                                                 

ذكر عدد م�ن األطب�اء أن اس�تخدام ھ�ذه الطریق�ة ف�ي التلق�یح تزی�د م�ن ن�سبة                        )   ١(
لك�ل ج�نس إل�ى    ، وھ�ي الن�سبة الطبیعی�ة     %٥٠التحكم ف�ي ج�نس الجن�ین م�ن      

  .للجنس المطلوب % ٧٠
مطب��وع ض��من بح��وث ن��دوة   ( ح��سان حتح��وت  . ال��تحكم ف��ي ج��نس الجن��ین د    

 .٨٦/ ، طفل األنبوب والتلقیح االصطناعي٣٧)/ اإلنجاب في ضوء اإلسالم
  .٣٠٤/ أحكام التلقیح غیر الطبیعي)   ٢(

مطب��وع ض��من بح��وث ن��دوة   ( ح��سان حتح��وت  . ال��تحكم ف��ي ج��نس الجن��ین د    
 .٨٦/ ، طفل األنبوب والتلقیح االصطناعي٣٧)/ اب في ضوء اإلسالماإلنج

/ ٣، ش���رح مخت���صر الروض���ة  ١٣٥/ ٣، إع���الم الم���وقعین  ٣٢/ ٢الف���روق )   ٣(
٢١٤. 
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أن ھذه الطریقة تؤدي إلى الشك في النسب،        : وجھ االستدالل بالقاعدة  

فربما بدل الطبیب نطفة الزوج أو بویضة الزوج�ة ع�ن عم�د و س�وء نی�ة أو            

خطأ، فتخ�تلط األن�ساب، والن�سب ل�ھ أھمی�ة كب�رى ف�ي اإلس�الم، وحفظ�ھ م�ن                

لحق��وق ال��شرعیة ب��ین  ض��روریات ال��شرع، إذ علی��ھ یق��وم كی��ان األس��رة، وا   

أفرادھا كحق التوارث، والرضاع، والحضانة، والنفق�ات، وتحدی�د المحرم�ات      

من النساء، فإذا استبدل ماء الزوج، أو بویضة الزوجة، أو اللقیحة عمدًا أو     

خطأ بآخر تحقق ھدم المحافظة على النسب، وھذا المحظور وارد مع انتشار 

األوس�اط، وقل�ة األمان�ة عن�د بع�ض          ھذه الطریقة في اإلنجاب، وعمومھا ف�ي        

  .)١(من یجریھا فتكون محرمة سدًا لھذه الذریعة 

  

اعترض على ھذه القاعدة بأنھ:  مناقشة ھذا الدلیل:  

ال ی��سلم االس��تدالل بالقاع��دة عل��ى تح��ریم التلق��یح خ��ارج الج��سد؛ ألن��ھ   

یشترط لجواز إجراء التلقیح خارج الج�سد أال یك�ون ھن�اك ش�ك ف�ي اس�تبدال                  

ال��زوج، أو بوی��ضة الزوج��ة، أو اللقیح��ة التابع��ة لل��زوجین بمن��ي، أو       من��ي 

بویضة، أو لقیحة أجنبیة، فیجب أن تتخذ جمیع االحتیاطات الضروریة الت�ي            

تضمن عدم اختالط النطف، والبویضات، واللق�ائح، ف�إذا أج�ري التلق�یح بھ�ذا           

  .الشرط انتفت ھذه المفسدة

                                                 
، أحك��ام ٢٢٣/ ، أحك��ام الن��سب ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة   ٢٧١/ ١١فق��ھ الن��وازل  )   ١(

، ال��ضوابط ١٣/ ، ال��زواج ف��ي اإلس��الم ١٦٣، ١٦٢/ الم��رأة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي  
مطب��وع "الفقھی��ھ لإلنج��اب الم��شروع ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة لمحم��د النبھ��ان،       

، ١٧٨/ض��من أبح��اث الق��ضایا الخلقی��ة الناجم��ة ع��ن ال��تحكم ف��ي تقنی��ات اإلنج��اب     
، طف��ل األنب��وب، ٢٦٠/ مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي، الع��دد الث��اني، الج��زء األول

 .٩٢/  ھـ١٤٠٥مجلة البعث اإلسالمي، العدد الخامس صفر 
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   ذا ال�شرط، وھ�و ثب�وت ك�ون         بأنھ ال یسلم بتوفر ھ�     :  أجیب عن ذلك

اللقیحة تابعة للزوجین بعد إج�راء عملی�ة التلق�یح، وك�ذلك المن�ي، والبوی�شة              

قب��ل إج��راء عملی��ة التلق��یح، ألن الحك��م بثب��وت ك��ون ھ��ذه األش��یاء المتعلق��ة      

باإلنجاب تابعة للزوجین یحتاج إلى أطباء ع�دول و إج�راءات دقیق�ة، وأمان�ة           

ع��ض المست��شفیات ومراك��ز التلق��یح عل��ى ف��ي الع��املین، وھ��ذه ال توج��د ف��ي ب

أح��سن األح��وال، وی��دل عل��ى ذل��ك أن األطب��اء ی��سلمون بوج��ود أخط��اء ف��ي       

حدوث الخطأ في العین�ات وارد س�واء    : " عملیات التلقیح، قال بعض األطباء    

كان بالتلقیح الصناعي الداخلي أو الخارجي وسواء كان ھذا الخط�أ مق�صودًا           

  . )١("أو غیر مقصودًا 

ؤكد ذل�ك أن بع�ض المتخص�صین ف�ي ع�الج العق�م بھ�ذا التلق�یح            ومما ی 

ذك��ر أن احتم��االت وج��ود الخط��أ ف��ي التلق��یح خ��ارج الج��سد الب��د أن تك��ون         

  . )٢(موجودة، و إن كانت نادرة مع أخذ كافة االحتیاطات

 :دلیلھم من المعقول من وجھین: ثانًیا

ھ���ي أن الم���صلحة م���ن ھ���ذا التلق���یح بھ���ذه الطریق���ة، و: الوج���ھ األول

م���ن %٨٠الح���صول عل���ى ول���د م���صلحة وھمی���ة، حی���ث ص���رح األطب���اء أن  

التجارب تبوء بالفشل في حین أن المفسدة منھ متیقن�ة، وھ�ي إط�الع الرج�ل         

  .)٣(األجنبي على عورة المرأة  

  :اعترض على ھذا الدلیل بثالثة اعترضات: مناقشة ھذا الدلیل

ة إذا كانت ال أن المصلحة من ھذا التلقیح أنما تكون وھمی: األول

تحقق اإلنجاب للزوجین، وھذا ال یقبل إال بقول أھل االختصاص من األطباء، 

                                                 

 .٥٠١،٥٠٢/ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثالث، الجزء األول)   ١(
 .المرجع السابق نفسھ)   ٢(
، طف�ل  ٣٧٢، ٣٧١/ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الثاني، الجزء األول       )   ٣(

 . ٩١/ ھـ١٤٠٥ صفر ٥األنبوب لمحمد شقرة، مجلة البعث اإلسالمي، العدد 
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و إن .)١(وھم ال یقولون بذلك، ألن الحمل قد یتحقق بإذن اهللا بھذا التلقیح  

  .كانت األبحاث تجري لمحاولة الرفع من نسبة نجاحھ

عة، وفي األصل أن المسلم مأمور باألخذ باألسباب المشرو:  الثاني

الت�داوي بفع��ل ھ��ذا التلق��یح م��ا یحق��ق ھ��ذا األص��ل، فیج��وز فعل��ھ، أم��ا النت��ائج  

  .وھي حصول الحمل بھذا التلقیح فھي بإذن اهللا

أن الفقھ��اء ن��صوا عل��ى ج��واز ك��شف الع��ورة ف��ي حال��ة        :  الثال��ث

التداوي، والعالج، ولم ی�شترطوا ف�ي ذل�ك تحقی�ق ال�شفاء بن�سبة معین�ة مم�ا              

العورة في كل موطن یعد من م�واطن الت�داوي، قوھ�ذا            یدل على جواز كشف     

التلقیح یعد نوعًا من أنواع عالج العقم، فیدخل في عموم التداوي الذي یبیح     

  .كشف العورة

أن ھ��ذه الطریق��ة ف��ي اإلنج��اب ت��ؤدي إل��ى حم��ل الم��رأة  : الوج��ھ الث��اني

ث�ر  بتوائم، ألن الطبیب یعطي المرأة بعض العقاقیر لتنشیط مبایضھا لتفرز أك       

من بوی�ضة، ث�م یق�وم بأخ�ذ البوی�ضات لتلق�یحھن، والطبی�ب إذا نق�ل بوی�ضة                    

، %١٠واح��دة إل��ى رح��م الم��رأة، ف��إن ن��سبة النج��اح ض��ئیلة ج��دا ال تتج��اوز   

_ بإذن اهللا _ولتطلع الجمیع لنجاح التلقیح ینقل بویضتین فأكثر، وقد یحصل          

ھ نجاحھ���ا، فتع���یش الم���رأة تح���ت الخ���وف والخط���ر، واإلن���سان ال یج���وز ل���    

  .)٢(التصرف في بدنھ بما یلحقھ الضرر والھالك

  مناقشة ھذا الدلیل

اعت��رض عل��ى ذل��ك ب��أن ھ��ذه الم��سألة كغیرھ��ا م��ن الم��سائل الطبی��ة         

المعول فیھا على أقوال األطباء، فالطبیب ھو المرجع في الحكم بسالمة ھ�ذه       

ة الطریقة في اإلنجاب من األخطار أو عدمھا، وقد قرر األطباء أن قیام الم�رأ      

                                                 

ض المتخصصین في عالج العقم بواسطة ھذا التلقیح أن نسبة نجاح�ھ  ذكر بع )   ١(
 .١٣٩/ أعطني طفًال بأي ثمن%. ٢٠

 .٢٧٤، ٢٧٣/ ١/ بكر أبو زید. فقھ النوازل د)   ٢(
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بإجراء ھذا التلق�یح ال�ذي تغ�رس فی�ھ أكث�ر م�ن لقیح�ة ف�ي رحمھ�ا، ل�یس ل�ھ                 

  .)١(تأثیر ضار على صحتھا أو حیاتھا، حتى ولو تكرر إجراؤه 

  :أدلة القول الثالث

لم أجد دلیًال صریحًا ألصحاب القول الثالث الق�ائلین ب�التوقف ف�ي حك�م            

 ھ��ذا التلق��یح ق��د  التلق��یح االص��طناعي الخ��ارجي، ویمك��ن االس��تدالل لھ��م ب��أن  

یك���ون ذریع���ة الخ���تالط األن���ساب، نظ���ًرا لبق���اء م���اء ال���زوجین أیاًم���ا ف���ي         

المختبرات، وھذا قد یؤدي إلى اختالط ھ�ذه النط�ف بغیرھ�ا، فین�شأ ع�ن ذل�ك                  

نق��ل لقیح��ة أجنبی��ة إل��ى رح��م الزوج��ة، فتوقف��وا لم��ا فی��ھ م��ن ال��شبھة، ولم��ا    

  .یخشى فیھ من حصول بعض المفاسد

  :الترجیح

أق�وال العلم��اء، وذك�ر أدل�ة ك�ل ق��ول، وم�ا ورد علیھ�ا م��ن       بع�د ع�رض   

مناقشات، وما أجی�ب ب�ھ عنھ�ا یظھ�ر ب�صورة جلی�ة أن أدل�ة الق�ائلین بج�واز            

التلق��یح الخ��ارجي ب��ین ال��زوجین ح��ین یح��رم الزوج��ان م��ن الذری��ة، ب��ضوابط  

وشروط لتنفیذھا ویق�رر أھ�ل االخت�صاص والمعرف�ة م�ن األطب�اء أن التلق�یح             

 الوسیلة الوحیدة لتحقیق اإلنجاب، وذلك لعدم وجود الب�دیل          خارج الجسد ھو  

ال���ذي یمك���ن االس���تغناء ب���ھ ع���ن ھ���ذا التلق���یح ف���ي ع���الج العق���م كالعق���اقیر،   

والعملیات الجراحیة، ونحو ذلك فإن وجد لزم الم�صیر إلی�ھ، ص�یانة ألن�ساب           

الن�اس، وإن ل��م یوج��د نق��ول بج��واز ھ��ذه ال��صورة م��ن التلق��یح الخ��ارجي ألن  

زوجین إلى الولد ضرورة فقد فطر اهللا اإلنسان على حب الول�د یؤی�د              حاجة ال 

َواْلَباِقَیاُت ال�صَّاِلَحاُت َخْی�ٌر    َواْلَبُنوَن ِزیَنُة الَحَیاِة الدُّْنَیا ذلك قولھ تعالى ﴿ الَماُل

  .) ٢(َوَخْیٌر َأَمًال ﴾ ِعنَد َربَِّك َثَوابًا

                                                 

أن الم��رأة ت��ستطیع أن تق��وم : "١٥٥ج��اء ف��ي كت��اب أعطن��ي طف��ًال ب��أي ثم��ن )   ١(
ثیر عل�ى ص�حتھا، أو   بھذه العملیات عددًا غیر محدود من المرات ب�دون أي ت�أ         

 ٣٠٣/ ، التلقیح غیر الطبیعي"على جھازھا التناسلي
 .٤٦سورة الكھف آیة )   ٢(
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ت�داووا   "  قول�ھ    ودلت األدلة على مشروعیة التداوي بالسنة ومنھا      

وحف���ظ الن���سل م���ن ال���ضروریات الخم���س الت���ي دع���ت  " ف���إن لك���ل داء دواء

  . الشریعة للمحافظة علیھا

  .ھذا واهللا أعلم الصواب

  المطلب الثالث

  في بیان الحكم الشرعي لألم البدیلة

  :األم البدیلة لھا صورتان

تؤخ���ذ نطف��ة ال���زوج، وبوی���ضة زوجت��ھ، وی���تم تلقیحھم���ا   : ال��صورة األول���ى 

ارجًی��ا، ث��م إع��ادة زرعھ��ا ف��ي رح��م ام��رأة غریب��ة ع��ن ال��زوج، فت��صیر أم��ا   خ

  .بدیلة

وقد اتفق العلم�اء عل�ى تح�ریم ھ�ذه ال�صورة ، واس�تدلوا عل�ى ع�دم جوازھ�ا                     

  :)١(بالكتاب والسنة والمعقول

  :أما الكتاب فمنھ

ْزَواِجِھ�ْم  ِإالَّ َعَلى أَ  * ﴿ َوالَِّذیَن ُھْم ِلُفُروِجِھْم َحاِفُظوَن      : قولھ تعالى )  ١(

  .)٢(َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھْم َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن ﴾

﴿ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِھ�ْم ﴾ معن�اه أن�ھ ال یج�وز وض�ع أو          : قولھ: وجھ الداللة 

إیصال أي شيء إلى رحم امرأة أخرى إال أن تك�ون زوج�ة ش�رعیة، أو مل�ك                

  .یمین

َوَجَع�َل َلُك�م مِّ�ْن     َل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواج�اً ﴿َواللَُّھ َجَع: قولھ تعالى)  ٢ (

  .)٣(َوَحَفَدًة ﴾ َأْزَواِجُكم َبِنیَن

وصاحبة الرحم البدیل لیست كذلك، فبطل القول بج�واز ھ�ذه ال�صورة،             

                                                 

، اإلس��الم ، والم��شكالت المعاص��رة   ١/١٠٣فت��اوي ال��شیخ عل��ي الطنط��اوي    )   ١(
 .٢٢٩، ٢٢٨/ ،٢٢٢، ٢١٩/ ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم

 .٦، ٥/ سورة المؤمنون آیة)   ٢(
 .٧٢/ یةسورة النحل آ)   ٣(
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والزوجیة منتفی�ة ب�ین ص�احب الحی�وان المن�وي، وص�احبة البوی�ضة ، واألم            

  .)١(البدیلة
  

  : أما السنة فمنھا

ال یح�ل الم�رئ ی�ؤمن ب�اهللا والی�وم اآلخ�ر أن ی�سقي م�اءه           " الرسول  قول  

  .)٢("زرع غیره

وضع اللقیحة المخصبة في غیر رحم الزوج�ة فی�ھ ش�غل           : وجھ الداللة 

لرحم بماء ال یحل دخولھ فیھ، وال یحل أن یلقى الماء في رحم الم�رأة إال م�ا             

  .یكون من زوجھا، إذ ھو الذي یملك بضعھا
  

  :   فمن ثالثة أوجھأما المعقول 

ألن رحم المرأة یشارك في تكوین الجنین الذي یتغذى من دم ھذه ) ١(

  .المرأة

ألن في ھذه الصورة من األم البدیلة شغل لرحم امرأة بماء غیر )   ٢(

  .زوجھا

وألن في زرع اللقیحة في رحم غیر صاحبة البویضة فیھ إفساد )   ٣(

 حمل��ت الجن��ین ف��ي أح��شائھا وغذت��ھ لمعن��ى األموم��ة، وذل��ك ألن الم��رأة الت��ي

واحتمل��ت م��شاق الحم��ل، فھ��ي مج��رد م��ضیفة أو حاض��نة ، فت��أتي ص��احبة      

  البویضة، وتستلم الطفل بعد الوالدة

أن ھ��ذه العملی��ة تعری��ًضا ل��ألم البدیل��ة إن ل��م تك��ن متزوج��ة لإلھان��ة         

والقذف، ألنھا تكون حامًال للجنین من غیر زوج، وفی�ھ إش�اعة لفاح�شة ف�ي           

   ، إذ قد تتستر بعض النساء اللواتي یعملن الفاحشة بغطاء المجتمع

                                                 
 .١٦٤/ النطف البشریة)   ١(
 .٢/٢٠٧مسند اإلمام أحمد )   ٢(
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، ق��ال )١()ھ��و م��ا ب��سبب أنھ��ا أم بدیل��ة  (أنَّ م��ا ف��ي بطنھ��ا م��ن جن��ین   

﴿ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأن َتِشیَع الَفاِحَشُة ِف�ي الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َلُھ�ْم َع�َذاٌب َأِل�یٌم                  : تعالى

  .)٢(َواآلِخَرِة ﴾ ِفي الدُّْنَیا

أن تلق�ح  " األم البدیل�ة "من التلق�یح االص�طناعي      :  الصورة الثانیة  حكم

بیی��ضة الزوج��ة بحی��وان من��وي م��ن ال��زوج خارجًی��ا ف��ي طب��ق أو أنب��وب، ث��م 

تغ��رس اللقیح��ة ف��ي رح��م الزوج��ة الثانی��ة ل��صاحب الحی��وان المن��وي، ض��رَّة    

  .ویطلق على ھذه الصورة الرحم البدیل. صاحبة البییضة

ك ح��ین تك��ون الزوج��ة غی��ر ق��ادرة عل��ى الحم��ل  ویلج��أ األطب��اء إل��ى ذل��

لوج��ود عی��ب أو ورم ف��ي ال��رحم یح��ول دون انغ��راس اللقیح��ة فی��ھ أو بقائھ��ا  

منغرسة بھ، رغم أن للمرأة مبیض سلیم من�تج، فتتب�رع ام�رأة أخ�رى بحم�ل              

بیی��ضة الزوج��ة الملقح��ة بم��اء زوجھ��ا، والمتبرع��ة ھن��ا ھ��ي زوج��ة ثانی��ة        

  ).٣(للزوج

ھا المجمع الفقھي اإلسالمي في دورتھ السابعة       وھذه الصورة قد ناقش   

ھ���ـ ، وأجازھ���ا ف���ي ق���راره الخ���امس، وعل���ل ذل���ك        ١٤٠٤المنعق���دة س���نة  

  ).٤(بالحاجة

ولكنھ ف�ي ال�دورة الثامن�ة، ف�ي ق�راره الث�اني ع�دل ع�ن قول�ھ ب�الجواز                     

الزوج�ة األخ�رى    : "وتوقف عن إصدار حك�م لھ�ذه ال�صورة، وعل�ل ذل�ك ب�أن              

ی�ضة الزوج�ة األول�ى ق�د تحم�ل ثانی�ة قب�ل ان�سداد         التي زرعت فیھ�ا لقیح�ة بی    

رحمھا على حمل اللقیحة من معاشرة الزوج لھا في فترة متقارب�ة م�ع زرع              

                                                 

، فت���اوي ال���شیخ عل���ي الطنط���اوي  ٨٢٧/ فت���اوي ال���شیخ محم���د أب���و زھ���رة  )   ١(
/ ، اإلس��الم والم��شكالت المعاص��رة، ن��دوة اإلنج��اب ف��ي ض��وء اإلنج��اب ١/١٠٣

 .١٦٥/ ، النطف البشریة٥٦/ ، األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء١٦٨
 .١٩   سورة النور آیة )٢(
 .٥٦/ البار. طفل األنبوب د) ٣(
/ ق��رارات مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي م��ن دورت��ھ األول��ى حت��ى الثامن��ة     ) ٤(

 .٤٤٣/ سارة/ ، األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل د١٤١



 - ٢٩٨٨ -

اللقیحة ثم تلد توأمین، وال یعلم ولد اللقیحة من ولد معاش�رة ال�زوج، كم�ا ال               

تعلم أم ولد اللقیحة التي أخذت منھا البییضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما           

وت علقة أو مضغة أحد الحملین وال ت�سقط إال م�ع والدة الحم�ل اآلخ�ر                 قد تم 

  .الذي ال یعلم أیًضا أھو ولد اللقیحة أم حمل معاشرة الزوج

ویوج��ب ذل��ك اخ��تالط األن��ساب لجھ��ة األم الحقیقی��ة لك��ل م��ن الحمل��ین    

والتباس ما یترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كل�ھ یوج�ب توق�ف المجم�ع                 

  ).١"(الة المذكورةعن الحكم في الح

ورغ��م توق��ف المجم��ع ع��ن إص��دار حك��م لھ��ذه ال��صورة ، إال أن ھن��اك   

  :مجموعة من العلماء لم یروا التوقف، وھؤالء اختلفوا إلى فریقین

ویرى تحریم إجراء ھذه الصورة من التلقیح ال�صناعي         : الفریق األول 

ال�شیخ  ، و)٢(الخارجي، وممن ذھب إلى ذلك الشیخ بدر المتولي عبد الباسط        

، واألس�تاذ محم��د  )٤(، وال��دكتور محم�د ف�وزي ف��یض اهللا  )٣(عل�ي الطنط�اوي  

، وھ��و م��ا اختارت��ھ اللجن��ة الطبی��ة الفقھی��ة الدائم��ة ف��ي        )٥(محم��د عباس��ي 

  ).٦(األردن

ویرى جواز إجراء ھذه الصورة من التلق�یح ال�صناعي    : الفریق الثاني 

إذا تم�ت عملی�ة    : "الخارجي، وممن ذھب إلى ذلك آیة اهللا الخمیني؛ إذ یق�ول          

التركی��ب ب��ین النطفت��ین ف��ي خ��ارج ال��رحم، ث��م نق��ل إل��ى رح��م ام��رأة أخ��رى،     

جل ، ب�أن   لیستكمل دورتھ الجنینیة فإذا لم تكن المرأة أجنبیة بالنسبة إلى الر          

                                                 
 .٤٤٤/ سارة/ األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب ومنع الحمل د) ١(
/ اإلنج��اب ف��ي ض��وء اإلس��الم : لتلق��یح ال��صناعي المن��شور ف��ي كت��اب آراء ف��ي ا) ٢(

٤٨٦. 
/ اإلنج��اب ف��ي ض��وء اإلس��الم : آراء ف��ي التلق��یح ال��صناعي المن��شور ف��ي كت��اب  ) ٣(

٤٩٠. 
 .، انظر رأیھ في المناقشة/ ٢٧٧اإلنجاب في ضوء اإلسالم) ٤(
 ال�سابعة   حول طفل األنبوب، والمنشور في مجلة األزھر، الجزء الثاني، ال�سنة          ) ٥(

 .٢٠٣/ م١٩٨٤ أكتوبر -ھـ ١٤٠٥والخمسون، محرم 
 .١١٩/ الجابري. الجدید في الفتاوي الشرعیة د) ٦(
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  ).١"(كانت زوجتھ األخرى، جاز ، وإال لم یجز

: وأیًضا ذھب محمد علي التسخیري من علماء ال�شیعة إل�ى ذل�ك فق�ال               

ھذه المسألة ال نستطیع أن نقول بھا ب�ضرس ق�اطع بع�د أن ك�ان الم�اء م�ن         "

الزوج، والبیی�ضة م�ن الزوج�ة، والحم�ل ف�ي رح�م مباح�ة لل�زوج، فیج�ب أن                 

 أن��ھ یحتم��ل أن ال��زوج یواقعھ��ا، وی��شتبھ األم��ران،   نبح��ث، اإلش��كال مط��روح

یمكننا أن نفرق ویشترط على الزوج أال یت�صل بزوجت�ھ إال بع�د تب�ین الحم�ل            

  ).٢"(بشكل طبیعي، وال یأتي ھذا المحظور بعد ذلك

وھو رأي األستاذ الدكتور عبد المعطي بیومي عمید كلیة أصول الدین      

، وك��ذلك رأي األس��تاذ محم��د )٣(بالق��اھرة وع��ضو مجم��ع البح��وث اإلس��المیة

  ).٤(برھان الدین السنبھلي

  األدلة

) رح�م الزوج�ة الثانی�ة   (أدلة الفری�ق األول القائ�ل بتح�ریم ال�رحم الب�دیل        : أوًال

  :من المعقول

 أن ف��ي زرع اللقیح��ة ف��ي رح��م غی��ر ص��احبھ البیی��ضة إف��ساد لمعن��ى     

ح�سب، ب�ل   األمومة، فاألمومة لیست إنتاج بیی�ضة وتوری�ث ص�فات وراثی�ة ف     

ھي أیًضا مكابدة ومعان�اة، وص�بر عل�ى اآلالم، وھ�ذا األس�لوب یفق�د األموم�ة          

 .واحًدا أو أكثر من معانیھا

أن ھ��ذا األس��لوب م��ن التلق��یح یحت��اج إل��ى ك��شف ع��ورة الم��رأة الت��ي س��وف    

تغرس اللقیحة في رحمھا، وال یوجد دلیل ش�رعي یب�یح ذل�ك؛ إذ إنھ�ا لی�ست               

  لعورة إنما یجوز للمداواة ھي المحتاجة لألمومة، وكشف ا

                                                 

 .١٠٢/ زیاد سالمة. أطفال األنابیب د) ١(
 .٣٧٠/ ٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع ) ٢(
/ م ، ف�ي ص�فحة ق�ضایا وآراء      ٢٠٠١ م�ایو  ١٩حالل حالل، في جری�دة األھ�رام        ) ٣(

١٢. 
 .٧١/ یا فقھیة معاصرة للسنبھليقضا) ٤(
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 ).١(والعالج للضرورة أو للحاجة، وال حاجة ھنا

 أن�ھ ال ی�ؤمن م�ن اخ�تالط األن�ساب م�ن جھ�ة األم، فق�د تحم�ل ص�احبة           

ال��رحم م��ن زوجھ��ا، باإلض��افة إل��ى اللقیح��ة المنغرس��ة ف��ي رحمھ��ا، وبھ��ذا ال  

ب فھ�و  تعرف من ھي األم الحقیقیة للجنین، وكل ما یؤدي إلى اختالط األنسا          

 ).٢(محّرم قیاًسا على الزنى والتبني

 ف��ي األم الن��سبیة لھ��ذا  – كم��ا س��نرى - أن العلم��اء عل��ى خ��الف كبی��ر 

الجنین، ھل ھي صاحبة البییضة، أم ھي صاحبة الرحم التي حملت وول�دت؟          

وھذا الخالف یؤدي إلى تعقید الطفل نف�سًیا ب�سبب ت�ردده ب�ین أم�ین، إذا بل�غ               

 ).٣(فةأشده وعرف الحقیقة المؤس

 أننا في ھ�ذه الحال�ة ن�ضع م�اء ام�رأة أجنبی�ة ف�ي رح�م ام�رأة أخ�رى،                    

وإن كان ماء الرجل بین الزوجتین، ولكن ال عالقة ب�ین م�اء ال�ضرتین حت�ى                 

یخ��تلط م��اء الرج��ل بم��اء إح��داھما ث��م ینق��ل إل��ى األخ��رى، وإذا ك��ان ال��سحاق   

 ).٤(محرًما فإن ھذا أیًضا ال یجوز

رأة م��ن ن��سائھ عل��ى انف��راد، فعق��دھا   أن ال��زوج ق��د عق��د عل��ى ك��ل ام��   

مستقل بذاتھ، وما یحدث لواحدة منھن من طالق أو نحوه ال یح�دث لألخ�رى           

بصورة مباشرة، وعلیھ فإن الرج�ل ال یمل�ك أن یتالع�ب بأن�ساب أطفال�ھ م�ن                

أمھاتھم فینسب ما یشاء لم�ن ی�شاء، وإذا أج�از العق�د للرج�ل أن یخل�ط منی�ھ                

أن یخل�ط منی�ھ    ) ألنھ مستقل بذاتھ  (لعقد نفسھ   ببییضة زوجتھ، فال یجوز لھ ا     

                                                 

، األحك���ام الطبی���ة المتعلق���ة  ٢٨/ التلق���یح ال���صناعي وأطف���ال األنابی���ب للزرق���ا  ) ١(
 .١٥٦/ طارق/ ، النطف البشریة د٥٦/ بالنساء

/ ق��رارات مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي ف��ي دورت��ھ األول��ى حت��ى الثامن��ة     ) ٢(
١٥٠. 

د فوزي فیض اهللا ، مق�ال من�شور ف�ي     التلقیح االصطناعي، للدكتور محم   : مقال) ٣(
 .٣٩/م ١٩٨٦، إبرایل ٢٥٩مجلة الوعي اإلسالمي ، العدد 

، ف�ي  ٤٩٩ / ١ /٣الصدیق الضریر في مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع. كالم، د ) ٤(
 .المناقشة
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  .ببییضة زوجتھ برحم أخرى من نسائھ

فإذا خلصنا إلى جواز خلط الرج�ل منی�ھ ببیی�ضة زوجت�ھ وإعادت�ھ إل�ى                 

رحمھ��ا، ورأین��ا أن ذل��ك ج��ائز ش��رًعا، فإنن��ا نحت��اج إل��ى دلی��ل یجی��ز لن��ا نق��ل    

ل رحم�ي زوجتی�ھ   اللقیحة إلى رحم الزوجة الثانیة، إذ مع أن الرجل قد استح      

  .إال أن رحم كل امرأة بقى منفصًال في عالقتھ مع الرحم اآلخر

إن أمًرا أقل من ھذا یتعلق بزوجتي الرجل منع�ھ اإلس�الم ونھ�ى عن�ھ،                

وھ��و أن ت��رى ك��ل ام��رأة ع��ورة الم��رأة األخ��رى، م��ع أنھم��ا زوجت��ان لرج��ل     

م عل�ى  واحد، فكیف یبیح أن یختلط أنساب ھاتین الزوجتین ، وأن یتعّدى رح        

  ).١(آخر، وأن تكون بینھما عالقة لم یأذن بھا اهللا تعالى

أدلة الم�ذھب الث�اني القائ�ل بج�واز التلق�یح ال�صناعي الخ�ارجي،               : ثانًیا

وزرع اللقیحة في رحم الزوجة الثانیة لصاحب الحی�وان المن�وي األم البدیل�ة        

  :القیاس والمعقول

  : القیاس: أوًال

لمنفعة في ك�لِّ منھم�ا وھ�ي التغذی�ة،          قیاس الرحم على الثدي  بجامع ا      

فكما أجزنا ألم الرضیع التي تحتاج ث�دي غیرھ�ا ل�ضعف ث�دیھا النع�دام الل�بن                   

فی�ھ أو قلت��ھ، أن ت��سترضع ول��دھا ث��دي الغی��ر، فك��ذلك نجی��ز ألم الجن��ین الت��ي  

تحتاج رحم غیرھا لضعف رحمھا عن إتم�ام الحم�ل أن ت�ستخدم ھ�ذا ال�رحم،                 

النتفاع ھنا على رحم الضرة دون غیرھ�ا، بخ�الف        رحم الغیر، وإنما قصرنا ا    

  ).٢(الرضاعة، العتبارات أخرى

  :مناقشة القیاس

اعترض على استداللھم بالقیاس على الرضاع بأنھ قیاس مع الفارق؛          

                                                 

 .١٠٤/ زیاد سالمة/ ، أطفال األنایب د١/١٩١المسائل الطبیة المستجدة ) ١(
 ١٩ – ١٢/  جریدة األھرام  -للدكتور عبد المعطي بیومي   ،  "حالل حالل : "مقال) ٢(

 .م٢٠٠١/ مایو
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ألن الرضاعة من غی�ر األم ب�األجرة أو تطوًع�ا أبیح�ت لل�ضرورة وھ�ي حف�ظ           

م الغی��ر فھ��و  ال��نفس، وھ��ي م��ن ال��ضرورات الخم��س، بخ��الف اس��تخدام رح��   

إلنشاء حیاة جدیدة، وال ضرورة فیھ، ورغب�ة ال�زوج والزوج�ة ف�ي اإلنج�اب               

لیست من الضرورات الشرعیة التي تبیح مخالف�ة األص�ل، ألن اإلنج�اب ھب�ة         

  ).١(من اهللا تعالى أعطاھا من یشاء وحرمھا على من یشاء لحكمة في ذلك

  :المعقول: ثانًیا

نا دعت الم�رأة إل�ى ھ�ذا اإلج�راء      فالضرورة ھ–األخذ بمبدأ الضرورة    

وم��ن المقاص���د ال���شرعیة عن���د الفقھ���اء المحافظ��ة عل���ى الن���سل م���ن جان���ب   

الوجود، ومن جانب العدم، والمحافظة على النسل من جان�ب الع�دم ھ�و ت�رك           

ما بھ ینعدم ، وعدم إج�راء ھ�ذه ال�صورة م�ن األم البدیل�ة فی�ھ انع�دام إلیج�اد                      

 .النسل

 لرج���ل واح���د، وألن الزوج���ة األخ���رى   إن ھ���اتین الم���رأتین زوجت���ان 

تبرع��ت بحم��ل اللقیح��ة ل��ضرتھا، ال��ذي یتحق��ق مع��ھ وح��دة األب��وة والتماس��ك  

 .العائلي

 أن محظور اختالط النسب غیر متحقق في ھذه الصورة فاألب واح�د،     

وال یمكن أن یحصل اخ�تالط الن�سب م�ن قب�ل األب، كم�ا ھ�و الح�ال م�ن جھ�ة                   

جھتھا، إذا أخذ باالحتیاط ض�من ال�ضوابط،   األم، فال یمكن اختالط النسب من     

 ).٢(والضمانات وإجراءات تدعو إلى االطمئنان من عدم اختالط األنساب

أننا ال نستطیع أن نجزم بالحرمة في ھذه الحالة بعد أن كان الماء من              

 .الزوج، والبییضة من الزوجة، والحمل في رحم مباحة للزوج

ھ اإلسالمي حكمھ ب�التوقف ف�ي    أن اإلشكال الذي بني علیھ مجمع الفق 

                                                 

 عمی��د كلی��ة ال��شریعة -ح��رام ح��رام لل��دكتور عب��د الق��ادر محم��د أب��و الع��ال: مق�ال ) ١(
 .م٢٠٠١ مایو ١٦ ١٢/  جریدة األھرام –والقانون بأسیوط 

، ق��ضایا ٢/١٨، الموافق��ات لل��شاطبي ١٦٨/ ط��ارق خل��ف/ النط��ف الب��شریة  د) ٢(
 .دار النفائس.  ط٢/٨٢٠عارف علي عارف / یة معاصرة دطب
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ھذه المسألة، وما استدل ب�ھ الق�ائلون ب�التحریم أن ال�زوج ق�د یواق�ع زوجت�ھ                   

التي غرست فیھا اللقیح�ة وی�شتبھ األم�ران، یمكنن�ا أن نف�رق ون�شترط عل�ى               

ال��زوج أال یت��صل بزوجت��ھ إال بع��د تب��ّین الحم��ل ب��شكل طبیع��ي، ف��ال ی��أتي ھ��ذا  

 ).١(المحظور بعد ذلك

  :ه األدلةمناقشة ھذ

  :اعترض على ھذه األدلة بما یلي

 أنھ وإن كان الزوج یرتبط بزوجتیھ صاحبة البییضة وص�احبة ال�رحم          

برباط الزوجیة، وكلتاھما مباحة لھ، إال أن ماء الرج�ل عن�دما یخ�الط بیی�ضة                

المرأة ال یجوز شرًعا أن یدخل في رحم المرأة األخرى، ولو كان ذلك برض�ا             

ن رحم المرأة وجھازھا التناسلي المعد لذلك یحرم ش�رًعا     األطراف الثالثة؛ أل  

أن یدخل فی�ھ غی�ر م�اء زوجھ�ا، ول�و ك�ان بیی�ضة ام�رأة أخ�رى؛ ألن الق�رآن            

الك��ریم وص��ف ھ��ذا األم��ر ب��الحفظ إال عل��ى ال��زوج، وذل��ك بأس��لوب الح��صر      

 َأْزَواِجِھ�ْم  ِإالَّ َعَل�ى * ﴿َوالَِّذیَن ُھْم ِلُفُروِجِھْم َح�اِفُظوَن  : والقصر في قولھ تعالى   

  ).٢(َأْو َما َمَلَكْت َأْیَماُنُھْم َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن﴾

 

فالحفظ ھنا عل�ى إطالق�ھ ، فی�صدق عل�ى حفظ�ھ ع�ن الزن�ى أو م�ا ف�ي                      

حكم��ھ م��ن أي م��اء آخ��ر س��واء ك��ان ذل��ك م��اء رج��ل أجنب��ي أو بیی��ضة ام��رأة 

ق�رآن وقط�ع   أخرى، ألن في ذلك نوع من انتھاك ھذا الحفظ الذي صرح بھ ال        

﴿ ُخِل�َق ِم�ن   : بحكمھ، وبییضة المرأة وماء الرج�ل كالھم�ا م�اء، لقول�ھ تع�الى           

 ).٣(َوالتََّراِئِب ﴾ َیْخُرُج ِمْن َبْیِن الصُّْلِب* مَّاٍء َداِفٍق 

أما بالنسبة الشتراط أال یقرب الزوج زوجتھ حتى ال یحدث اختالط لألنساب،          

ھ�ا وإن ك�ان مق�صًدا أساس�ًیا إال      فیجاب علیھ بأن حفظ األنساب وع�دم اختالط       

                                                 

 .٣٧٠ / ١ / ٢مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ع ) ١(
 .٦، ٥/ سورة المؤمنون اآلیة) ٢(
 .٧، ٦/ سورة الطارق آیة)  ٣(
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أن��ھ ل��یس ھ��و المق��صود الوحی��د م��ن نظ��ام ال��زواج وتح��ریم الزن��ى، ب��دلیل أن  

المرأة التي ال یتأتى لھ�ا الحم�ل لكب�ر س�نھا ق�د ق�رر لھ�ا ال�شرع ثالث�ة أش�ھر               

ع��ّدة لھ��ا ف��ي ح��ال الط��الق م��ع أنھ��ا ف��ي حك��م الط��ب المتف��ق علی��ھ ال ت��صلح    

 حك�م الط�ب ومق�دم علی�ھ ، مم�ا یفی�د أن         للحمل، فحكم الشرع ھنا ح�اكم عل�ى       

ھناك أموًرا أخرى علمھا الخالق في أرحام النساء تحدث غیر مسألة اختالط         

األن�ساب ، وم��ن ث��م ف��إن اس��تناد ال�ذین یقول��ون بج��واز ھ��ذه ال��صورة إل��ى أن   

الن��سب ال یح��دث فی��ھ اخ��تالط ل��یس دل��یًال بذات��ھ عل��ى ج��واز ذل��ك لم��ا س��بق       

  ).١(ذكره

  :الرأي الراجح

ذي یترجح عندي ھو قول الفریق األول القائل بالتحریم ، وذلك لقوة     ال

أدلتھ ورجاحتھا، حیث إن ھذا األس�لوب م�ن التلق�یح ال�صناعي ینط�وي عل�ى                

اختالط األنساب من جھة األم، والتعقید النف�سي للمول�ود،      : مفاسد كثیرة مثل  

ر وك�شف ع�ورة م�ن ال یج�وز لھ�ا ك�شفھا، والنظ�ر إل�ى ع�ورة ال یج�وز النظ��          

  .إلیھا

وبما أن النظر في المآالت معتبر ومقصود شرًعا، ف�إن الق�ول بتح�ریم              

ھذه الصورة من التلقیح الصناعي أقرب إل�ى روح ال�شریعة اإلس�المیة، ھ�ذا               

، )٢(باإلضافة إلى أنھ من المق�رر أن درء المفاس�د أول�ى م�ن جل�ب الم�صالح         

  ).٣(وما یترتب على ھذا األسلوب من المفاسد أكبر من المنافع
  

                                                 
 ١٢ جری�دة األھ�رام      –مقال حقائق أخرى ، للدكتور محمد عبد المنعم حبشي          )  ١(

 .م٢٠٠١ مایو ١٩ –
 .١١٢/ نسان ، زیاد صبحيأحكام عقم اإل) ٢(
أراء ف��ي التلق��یح  : "، بح��ث١٥٠/ ق��رارات مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي  ) ٣(

اإلنج�اب ف�ي ض�وء     : ، لل�شیخ ب�در المت�ولي عب�د الباس�ط ف�ي كت�اب              " الصناعي
 . وما بعدھا٤٤٧/ ، األحكام المتصلة بالعقم واإلنجاب٤٨٤/ اإلسالم



 - ٢٩٩٥ -

  المطلب الرابع

  في بیان بقیة صور التلقیح االصطناعي الخارجي

ال��شریعة اإلس��المیة أباح��ت الع��الج، ب��ل ودع��ت إلی��ھ، إن ك��ان ھن��اك        

مرض أو حالة غیر طبیعیة في بدن اإلن�سان وع�دم اإلنج�اب ف�ي الغال�ب یع�د                 

من األمراض التي تستدعي التداوي، وفق ض�وابط وأحك�ام بینتھ�ا ال�شریعة،       

 یتداوى بالمحرم، إال إذا عدم ما یتداوى ب�ھ م�ن العالج�ات المباح�ة، و       كأن ال 

بإیجاد النسل بالطریقة المشروعة، ومن إحدى الط�رق لمعالج�ة ع�دم الق�درة              

عل��ى اإلنج��اب ھ��و م��ا ی��سمى ب��التلقیح االص��طناعي الخ��ارجي، ول��م یبح��ث         

  الفقھاء السابقین ھذه المسألة لعدم إمكانیة حصولھا في ذلك الوقت،

  :بقیة صور التلقیح االصطناعي الخارجي بیانھا كالتاليو

التلق��یح بم��اء ال��زوجین ث��م إع��ادة وض��ع البوی��ضة المخ��صبة ف��ي رح��م  

  . وقد سبق بیان حكمھا-الزوجة

          التلقیح بماء الزوجین ثم إعادة وضع البوی�ضة المخ�صبة ف�ي رح�م              

ق��د س��بق بی��ان  و) األم البدیل��ة(الزوج��ة الثانی��ة لم��ن عن��ده أكث��ر م��ن زوج��ة    

  .حكمھا

     التلقیح بماء الزوجین ثم إعادة وضع البویضة المخصبة في رحم ام�رأة   

  .الصورة الثانیة من األم البدیلة(أجنبیة متبرعة أو بأجر لحملھا ھذا الجنین 

     التلقیح بماء وبویضة ألجنبیین ثم إع�ادة وض�ع البوی�ضة المخ�صبة ف�ي               

  .بویضتھا للتلقیح رحم المرأة األجنبیة التي قدمت 

     التلق��یح بم��اء رج��ل أجنب��ي وبوی��ضة الزوج��ة ث��م إع��ادة وض��ع البوی��ضة   

  .المخصبة في رحم أجنبیة عن صاحب الحیوان المنوي

     التلقیح بماء الزوج وبویضة مأخوذه من ام�رأة أجنبی�ة ث�م إع�ادة وض�ع            

  .البویضة المخصبة في رحم الزوجة 

وبوی��ضة الزوج��ة ث��م إع��ادة وض��ع  التلق��یح بم��اء أجنب��ي غی��ر ال��زوج، 
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  .البویضة المخصبة في رحم الزوجة وھذه الصورة أشبة باالستبضاع

التلق��یح بم��اء لرج��ل أجنب��ي، وبوی��ضة إلم��رأة أجنبی��ة ث��م إع��ادة وض��ع  

  .البویضة المخصبة في رحم الزوجة

التلق��یح بم��اء لرج��ل أجنب��ي، وبوی��ضة إلم��رأة أجنبی��ة ث��م إع��ادة وض��ع  

م إم��رأة أجنبی��ة أخ��رى أي أن الم��شترك بھ��ذه     البوی��ضة المخ��صبة ف��ي رح��   

  .)١(الطریقة ثالثة أشخاص 

  

ال���صور م���ن الثالث���ة حت���ى األخی���رة یح���رم اس���تخدامھا ف���ي التلق���یح       

  .االصطناعي والتي ھي موضع اتفاق بین العلماء 

وی��ذكر أھ��ل االخت��صاص أن��ھ یوج��د اآلن س��ت ع��شرة طریق��ة لإلنج��اب  

ي، والخ���ارجي وكلھ���ا تعتب���ر  بواس���طة التلق���یح ال���صناعي بنوعی���ھ، ال���داخل   

مرفوضة من الناحیة ال�شرعیة، ماع�دا ص�ورة واح�دة وھ�ي أن یك�ون الم�اء                  

م��ن ال��زوج، والبیی��ضة م��ن الزوج��ة وف��ي رح��م الزوج��ة نف��سھا وح��ال قی��ام     

  .الزوجیة
  

أما إذا تم التلقیح بغیر ھ�ذه ال�صورة كم�ا ف�ي ال�صور آنف�ة ال�ذكر فإن�ھ            

ور ال�سادسة، وال�سابعة، والثامن�ة،        فف�ي ال�ص    –یكون حرامًا باتفاق الفقھ�اء      

  :والتاسعة، فإنھا متشابھة من حیث
  

اش��تراك ثالث��ة أش��خاص ف��ي عملی��ة التلق��یح ال��صناعي، وھ��م ص��احب    

  .الحیوان المنوي، وصاحبة البییضة وصاحبة الرحم
  

: انع���دام الزوجی���ة ب���ین ص���احب الحی���وان المن���وي و إح���دى الم���رأتین 

                                                 

   ٩٩/ ٩٨األشقر / النطف البشریة في الفقھ اإلسالمي د)   ١(
، ١٣٨/  أخالقی���ات التلق���یح ال���صناعي  ١٥مجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي ع    

الزن��دانى، عب��د الك��ریم   / الموس��وعة الفقھی��ة لألجن��ة واالستن��ساخ الب��شري د    
 .٧٦١/ ١زیدان 
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  .تیھما معًاصاحبة البییضة أو صاحبة الرحم، أو كل

  .تكون اللقیحة من مائین ال یربط صاحبیھما عالقة زوجیة

، لم��ا یترت��ب عل��ى )١(ھ��و التح��ریم باالتف��اق:      وحك��م ھ��ذه ال��صور األرب��ع

  .إجرائھا من اختالط األنساب من جھة األب، ومن جھة األم

ویمك��ن االس��تدالل لھ��ذا الحك��م بم��ا س��بق و ذكرن��اه م��ن أدل��ة تح��ریم        

، و أدلة تحریم حال�ة ال�رحم   )٢( الخارجي بمني غیر الزوج     التلقیح الصناعي 

  .الظئر

فإذا حملت الزوجة م�ن م�ائین أجنبی�ین،         : " یقول الدكتور بكر أبو زید    

أو من بییضتھا وماء أجنبي فھو حمل سفاح، محّرم لذاتھ في الشرع، تحریم 

، "زن�ا  ول�د  " غایة ال وسیلة، قوًال واحدًا، و اإلنج�اب من�ھ ش�رُّ الثالث�ة فھ�و             

  .)٣("وھذا ما ال نعلم فیھ خالفًا بین من بحثوا ھذه النازلة

  طریقة جفت وزفت

  ):أو شتل النطف إلى قناة فالوب: ( طریقة جفت: أوًال

 تعتم��د فك��رة ھ��ذه الطریق��ة عل��ى أخ��ذ البیی��ضة م��ن الم��رأة و أخ��ذ الحیوان��ات 

ي المنویة من ال�زوج، وبع�د تح�ضیرھما التح�ضیر المناس�ب یوض�عان مع�ًا ف�                 

قن�اة  ( ماصة، وبواسطتھا تعاد البییضة والحیوانات المنویة إل�ى قن�اة ال�رحم     

، بحیث یتم التلقیح في قن�اة ال�رحم ب�صورة طبیعی�ة، و تنم�و اللقیح�ة                  )فالوب

ب��صورة طبیعی��ة ث��م ت��دفعھا األھ��داب الموج��ودة داخ��ل قن��اة ال��رحم ب��صورة        

 ھن�اك ی�تم   طبیعیة بحیث تصل إل�ى ال�رحم ف�ي الی�وم الخ�امس أو ال�سادس، و        

                                                 
/ قرارات مجلس المجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي م�ن دورت�ھ األول�ى حت�ى الثامن�ة                 )   ١(

، ٣٤ – ١ع الفق����ھ اإلس����المي لل����دورات ، وق����رارات و توص����یات مجم����١٥٦
، فق�ھ الن�وازل     ١٣٨/ ١، ق�ضایا طبی�ة معاص�رة        ٣٢٨/ الفتاوى للشیخ شلتوت  

٢٦٩/ ١. 
 .٣٩٥، ٣٦٣/األحكام المتصلة بالعقم و اإلنجاب )   ٢(
 .٢٦٩/ ١أبو زید / فقھ النوازل د)    ٣(
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  .)١(علوقھا بجدار الرحم كأي حمل طبیعي 

  :األسباب الداعیة لھذا اإلجراء

  .قلة الحیوانات المنویة، أو ضعف حركتھا، أو االثنان معًا

بم�صل م�ن الحب�ل ال�سري ألح�د      ) الزوج ( فیعالج منّي الرجل المعطي     

، ث��م ی��ضاف إلی��ھ بع��ض  )وس��ط ھ��ام ( األجن��ة م��ع وس��ط آخ��ر یع��رف باس��م   

دات الحیوی��ة مث��ل البن��سلین و اإلستربتومای��سین، ث��م یع��الج بواس��طة   الم��ضا

 دق��ائق، ث��م یؤخ��ذ بع��د ذل��ك ال��سائل ال��ذي یطف��و و    ١٠الجھ��از الط��ارد لم��دة  

المحت���وي عل���ى كمی���ة مرك���زة م���ن الحیوان���ات المنوی���ة، حی���ث تزی���د كمی���ة   

الحیوانات المنویة في الكمیة المأخوذه، ویزداد بذلك نشاطھا، وھذه الطریقة 

اعد عل���ى انتب���اذ الحیوان���ات المنوی���ة المیت���ة وغی���ر ال���صالحة، وترس���ب ت���س

الشوائب وبعض الخالیا والتجمعات التي ال فائدة منھا في المنّي، وھي نفس 

الطریق��ة الت��ي ت��ستعمل ف��ي تح��ضیر المن��ّي للتلق��یح بواس��طة عملی��ة التلق��یح    

  .الصناعي الداخلي

  ) .الزوجة( زیادة حموضة المھبل عند المرأة  

  .ادة إفرازات عنق الرحم الممیتة للحیوانات المنویةزی

  .انتباذ بطانة الرحم الداخلیة

  .كثیر من األسباب الموجبة للتلقیح الصناعي الخارجي

     ویستثنى من ذلك شرط أساسي ھو وجود أي خلل في القنوات الرحمیة، 

ة قنا( حیث یشترط في صحة إجراء ھذه الطریقة أن تكون القنوات الرحمیة             

س��لیمة ج��دًا، بحی��ث ت��سمح للحیوان��ات المنوی��ة والبیی��ضة أن ی��تم        ) ف��الوب

منھ�ا إل�ى داخ�ل ال�رحم تك�ون      ) العب�ور ( التلقیح فیھا، و كذلك عملیة االنتقال  

  .)٢(سلیمة

                                                 
 .١٢٣/ البار . أخالقیات التلقیح االصطناعي د)   : ١(
 .٩١/ البار . طفل األنبوب ، د: ٧١/  في الفتاوى الشرعیة الجدید)   ٢(
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و عادة ما تستخدم طریق�ة التلق�یح ال�صناعي ال�داخلي ألنھ�ا أس�ھل، و                 

ت��ـ والت��ي ب��دورھا لك��ن إذا ف��شلت ھ��ذه الطریق��ة أمك��ن اللج��وء إل��ى طریق��ة جف

تعتب��ر أس��ھل م��ن طریق��ة التلق��یح ال��صناعي الخ��ارجي، و أق��ل كلف��ة و أق��ل        

  .محاذیرًا

  ):١ (ولھذه الطریقة باإلضافة إلى ما سبق مزایا عدیدة 

_ ال یمكن إجراء أكثر من عملیة واحدة في وق�ت واح�د، وب�ذلك تنتف�ي     

وج أو ف��رص وج��ود خط��أ ف��ي الحیوان��ات المنوی��ة المن��سوبة لل��ز    _ أو تك��اد 

  .البییضات المنسوبة للزوجة

ال توج��د م��شكلة األجن��ة الفائ��ضة، ألن التلق��یح ال یح��دث إال ف��ي قن��اة      

  .الرحم، و بالتالي ال تظھر مشكلة تجمید األجنة

ی��تم التلق��یح ب��شكل طبیع��ي ف��ي قن��اة ال��رحم، وب��ذلك تنتف��ي العوام��ل          

  .الخارجیة التي ُیخشي أن تؤثر على الصبغیات أو على اللقائح

م فترة النمو األولى في المحضن الطبیعي األول وھو قناة ال�رحم، و            تت

 أیام ٥-٤( تلعب قناة الرحم دورًا ھامًا في نمو اللقیحة رغم قصر ھذا الدور 

  ).فقط

ال ت�سبب ھ�ذه العملی�ة أي إزع�اج لل�رحم ق�د ی�سبب ألم�ًا أو ی�ؤدي إل�ى           

  .حدوث انقباض في الرحم قد یسبب طرد البییضة

طباء أن تكون ھذه الطریقة ھي الحل الثاني بعد فشل ویقترح بعض األ

التلقیح ال�صناعي ال�داخلي، و كب�دیل لعملی�ة التلق�یح ال�صناعي الخ�ارجي ف�ي            

  .كثیر من الحاالت، ألنھا أسھل و أرخص و أحوط

ومع ھذا فسوف تبقي الحاجة في بع�ض الح�االت إل�ى ض�رورة إج�راء             

ا كان�ت القنات�ان الرحمیت�ان      عملیة التلق�یح ال�صناعي الخ�ارجي، خاص�ة إذا م�           

                                                 
أحم���د . ، أطف���ال األنابی���ب د١٢٥/ الب���ار . أخالقی���ات التلق���یح االص���طناعي د )   ١(

 .٤٩٣ -٤٩١/  األحكام المتصلة بالعقم – ٨٧/ عیسى 
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ق��د ف��شلت ف��ي كثی��ر م��ن م��رات     " جف��ت" االثنت��ان مغلقت��ین، أو أن طریق��ة   

  .)١(التجربة  

  ):أو شتل اللقیحة إلى قناة فالوب( طریقة زفت : ثانیًا

وھذه الطریقة تشبھ إلى حد كبیر طریقة جفت ال�سابق ذكرھ�ا، إال أن�ھ               

ما حتى ی�تم التلق�یح ث�م تنق�ل     عند أخذ مني الزوج و بییضة المرأة یتم حضنھ   

  .اللقائح مباشرًة إلى قناة فالوب

وال بد الستخدام ھذه الطریقة من وجود قناة رحمیة سلیمة، فال تصلح 

ھذه الطریقة عندما تكون قناتا فالوب مسدودتین أو بھما عیوب أو قد ازیلتا          

  .بعملیة جراحیة أو غیر ذلك

فت، إّال أن التلق�یح ی�تم ھ�ا    و ھذه الطریقة تشبھ إلى حد كبیر طریقة ج 

ھن��ا خ��ارج ال��رحم، وھ��ي م��ن ھ��ذه الجھ��ة ت��شبھ عملی��ة التلق��یح ال��صناعي        

الخارجي، و تختلف عنھ في أن اللقیحة تعاد إلى قناة فالوب حیث تنمو نموًا        

  .         )٢(طبیعیًا بدًال من إدخالھا إلى الرحم مباشرة 

  :حكم ھاتین الطریقتین

ریقتین جائزت�ان ش�رعًابنفس ال�شروط الت�ي       من الواضح أن ھاتین الط�     

یجوز بھا كل من الصناعي الداخلي والخارجي، و كل ما قیل ھناك من حی�ث            

  .الصور و حكم كل منھا

                                                 
 .٩٦/ البار . ، طفل األنبوب د٧٥/ الجدید في الفتاوى الشرعیة )   ١(
 .٥٣٦/لق االنسان خ: البار. د)   ٢(
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  المبحث الرابع

  في تحدید نوع الجنین

  :ویحتوي على ثالثة مطالب

  في حكم اختیار نوع الجنین: المطلب األول

  . تحدید نوع الجنینفي بیان ضوابط: المطلب الثاني

  .في بیان طرق اختیار نوع الجنین: المطلب الثالث
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  اطب اول

   ن م ار وع ان

ھ��و أن یع��الج من��ى الرج��ل بوس��ائل طبی��ة معاص��رة،   :   اختی��ار ن��وع الجن��ین 

  .ومتقدمة، ومعقدة ومختلفة، لضمان إنجاب الولید ذكًرا كان أم أنثى

لب�احثون المعاص�رون ف�ي حك�م ال�تحكم ف�ي ن�وع          وقد اختلف العلماء وا   

  :الجنین إلى أربعة مذاھب
  

ذھب أكث�ر الفقھ�اء والب�احثین المعاص�رین إل�ى ج�واز اختی�ار ن�وع           : األول

  .الجنین بشروط وضوابط صارمة

عب���د الناص���ر أب���و الب���صل،    ./ محم���د عثم���ان ش���بیر، د  /د.فم���نھم أ

 عثم�ان وب�ھ   رأف�ت / د.نصر فرید واص�ل، أ ./ عباس أحمد الباز، د ./د

ص��درت فت��وى لجن��ة اإلفت��اء ب��وزارة األوق��اف بدول��ة الكوی��ت ف��ي         

  .م٣/٣/١٤١٩

  .ذھب بعض أھل العلم إلى عدم جواز اختیار نوع الجنین: الثاني

محمد النتشھ وھ�و    /  عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور     الشیخمنھم  

كة المفھوم من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالممل        

  .العربیة السعودیة

عبد اهللا بن بیھ أجاز التحكم في     /  إلى الشیخ الدكتور   منسوبوھو  : الثالث

ن��وع الجن��ین إذا ت��م التوص��ل إلیھ��ا بط��رق طبیعی��ة، وب��ین ال��زوجین     

وتنظ�یم التغذی�ة مم�ا ال یترت�ب علی�ھ      . فقط، مثل توقیت وقت الجم�اع  

  .)١(أي محظور شرعي

                                                 

، بح�ث   ٣٤٠،  ١/٣٣٩ش�بیر   / دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة بح�ث د        ) ١(
   .٨٨٢، ٢/٨٧٩عباس أحمد الباز / ، بحث د٢/٧٢٤أبو البصل /د

ط دار  (٥٩ـ� ٥٦/ عب�د الرش�ید قاس�م   / دراسة فقھی�ة طبی�ة    . اختیار نوع الجنین  
ي ض��وء ال��شریعة  ، الم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة ف��  )البی��ان الحدیث��ة ـ الط��ائف      
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توفیق الواعي عن اإلدالء ب�رأي  / ،دعمر األشقر /توقف كل من د   : الرابع  

وق���ال األول إن الق���ضیة تحت���اج إل���ي اجتھ���اد ومزی���د م���ن الدراس���ة   

  .)١( والتأني

  :.األدلة

بالكت�اب وال�سنة والقی�اس    أوًال استدل من قال بجواز اختی�ار ن�وع الجن�ین     

  :والمعقول

  :أما الكتاب

 ﴿   قولھ تعالى حاكًی�ا ع�ن زكری�ا           - ١              

                              ﴾ )٢(.   

 امرأة عم�ران رغب�ت ف�ي ال�ذكر ونذرت�ھ هللا س�بحانھ وتع�الى فق�ال          - ٢

اهللا عنھ����ا ﴿                                 

                                       

                                       

                                                                                                                 

، ١١٠/  ض��من ن��دوة االنج��اب ف��ي ض��وء اإلس��الم    ٢٣١، ١/٢٣٠اإلس��المیة 
 ط دار بن حزم بیروت ٢٤٧/ عمر غانم/ أحكام الجنین في الفقھ اإلسالمي د

، ٦٤/ ، اختی�ار ج�نس الجن�ین دراس�ة طبی�ة      ١/٢٣١المسائل الطبیة المستجدة  ) ١(
 .١٥٦، النوازل الطبیة ٦٥

 .٦، ٥آیة : سورة مریم)  ٢(
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    ﴾)١(.  

  :دلت اآلیتان علي جواز تحدید نوع الجنین من وجھین : وجھ الداللة 

دعاء بطلب الولد جائز شرًعا، ومن المق�رر أن م�ا ج�از فعل�ھ               أن ال : األول

ج��از طلب��ھ، وم��ن ش��روط ال��دعاء أن ال ت��سأل محرًم��ا، وق��د دع��ا ب��ھ   

وم�ا ج�از طلب�ھ ج�از فعل�ھ بالوس�ائل            . األنبیاء، وھم ال یدعون بحرام    

  .المشروعة، ومن ھنا جاز اختیار نوع الجنین شرًعا 

عل�ى مطل�وب ج�ائز، م�ن ب�اب           س�عي ف�ي الح�صول        العملیةإن ھذه   : الثاني

بذل األسباب واتخاذ الوسائل، والنتیجة بید رب األسباب ج�ل ثن�اؤه،            

  .)٢(وال شك أن األخذ باألسباب أمر مشروع

  :مناقشة ھذا الدلیل

اعترض على ھذا االستدالل بأن نبي اهللا زكری�ا علی�ھ ال�سالم، وام�رأة               

ة، وبغ��ضا لألنث��ى  عم��ران ل��م یطلب��ا رغب��ة ف��ي ال��ذكر لعین��ھ وإیث��اًرا لل��ذكور     

وانتقاًصا لھا كما یفعلھ كثیر من الناس على مر الزم�ان، وإنم�ا ق�صدا ال�ذكر                 

تبع��ا ال أص��الة بمعن��ى أن دعاءھم��ا بطل��ب ال��ذكر ال ألج��ل ال��ذكورة م��ن أج��ل     

استبقاء المیراث أو حمل االسم أو غیرھما، وإنما لمعنى آخر أجل، وأسمى،             

علم والنبوة، ویسوس بني إسرائیل بما فزكریا علیھ السالم أراد ذكًرا لیرث ال

  .یوحي إلیھ

وأم��ا ام��رأة عم��ران فق��د ن��ذرت م��ا ف��ي بطنھ��ا لخدم��ة بی��ت المق��دس ال  

                                                 
 .٣٦ ـ ٣٥: سورة آل عمران )   ١(
ج��اء ذل��ك ض��من مق��ال عل��ي علی��وة، المن��شور عل��ى      . رأف��ت عثم��ان / ال��دكتور) ٢(

ھ���ـ، ص���فحة  ١٨/١/١٤٢٦ بت���اریخ net.IslamOnline.www: موق���ع
  ".محاكمة اإلخصاب الصناعي: "، بعنوان "حواء وآدم"

؛ واختی��ار ج��نس الجن��ین، دراس��ة فقھی��ة    ١/٢٣١الم��ستجدة الم��سائل الطبی��ة  
 .٦٥ - ٦٤/طبیة 
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لتستخدمھ في أي أمر آخر، وھذا ال یقوم ب�ھ إال ال�ذكور، فلم�ا أنجب�ت األنث�ى              

حزن��ت ال لكونھ��ا أنث��ى، وإنم��ا ألنھ��ا كان��ت ترج��و ذك��ًرا تح��رره لخدم��ة بی��ت     

﴿: هللا س��بحانھ وتع��الى ش��أن ھ��ذه األنث��ى فق��ال    المق��دس، وق��د عظ��م ا      

        ﴾       أي لیس الذكر الذي طلبت كاألنثى التي وھبت ف�األنثى ھ�ذه 

، )١( خیر من الذكر المطلوب وھي مریم علیھا السالم أم نبي اهللا عیسى     

  .ولذلك لیس االستدالل حجة 

ماء الرج�ل أب�یض وم�اء     ": مرفوًعاحدیث ثوبان : أما السنة فمنھا 

المرأة أصفر ف�إذا اجتمع�ا فع�ال من�ى الرج�ل من�ى الم�رأة أذك�را ب�إذن اهللا وإذا                    

  . )٢("عال مني المرأة منى الرجل أنثا بإذن اهللا

  :وجھ الداللة

الح��دیث ی��دل عل��ى أن ال��ذكورة واألنوث��ة لھم��ا س��بب طبیع��ي، وك��ل م��ا   

  )٣(ك السببیفعلھ الطبیب في ھذا الشأن أن یعمل على تحصیل ذل

  :أما المعقول فمن أربع أوجھ 

إن الع�زل ج�ائز ب�إذن الزوج�ة       : قالوا:  على العزل   القیاس :الوجھ األول 

، ف��إذا ج��از ال��سعي إل��ى ال��تحكم ف��ي أص��ل   )٤(الح��رة باتف��اق الم��ذاھب األربع��ة 

                                                 
، أن����وار التنزی����ل، وأس����رار التأوی����ل   ١/١٧١تف����سیر الك����شاف للزمخ����شري   ) ١(

/ ، م�ستجدات طبی�ة   ٣/١١١، تفسیر القرآن العظیم الب�ن كثی�ر       ٤/٣للبیضاوي  
٩٩، ٩٨. 

لرج��ل ص��حیح م��سلم ب��شرح الن��ووي كت��اب الح��یض ب��اب بی��ان ص��فة من��ي ا        )  ٢(
،ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح   ٣/٢٢٦والم��رأة وأن الول��د مخل��وق م��ن مائھم��ا   

 .٦/٤١٨البخاري كتاب األنبیاءباب خلق آدم وذریتھ 
عب�اس أحم�د الب�از      / دراسات فقھی�ة ف�ي م�سائل طبی�ة معاص�رة، بح�ث ال�دكتور              ) ٣(

٢/٨٧٥. 
؛ روض���ة الط���البین ٢/٢٦٦؛ال���شرح الكبی���ر لل���دردیر ٣/٢١٤البح���ر الرائ���ق )   ٤(
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الحم��ل ب��العزل، فك��ذا یج��وز ال��سعي إل��ى ال��تحكم ف��ي ن��وع الجن��ین ب��الطرق         

  .)١(المذكورة

إن األص�ل ف�ي   : ھناك قاع�دة فقھی�ة تق�ول     : أصل اإلباحة : الوجھ الثاني 

، واختیار نوع الجنین لم یرد )٢(األشیاء اإلباحة حتى یدل الدلیل على التحریم     

نص یدل على تحریمھ، ألن تحدید النوع ال یفضي إلى حرام، وال یوصل إلیھ 

  .)٣(بحرام

حق��ق إن ال��شریعة اإلس��المیة ترح��ب بك��ل جدی��د م��ادام ی: الوج��ھ الثال��ث

س���عادة اإلن���سانیة، وال یحق���ق لھ���ا ال���شقاء، واختی���ار ج���نس الجن���ین یحق���ق  

ال��سعادة ل��بعض األس��ر ف��ي تحقی��ق أمنیتھ��ا ف��ي إنج��اب ذك��ر أو أنث��ى ح��سب     

رغبتھ��ا، واهللا ع��ز وج��ل جع��ل اإلن��سان خلیفت��ھ ف��ي األرض لی��سیر غورھ��ا،    

ویكت��شف ق��وانین الك��ون، ونوامی��سھ، وی��سر اهللا لإلن��سان ھ��ذا العل��م، فلم��اذا  

   .)٤(تحرم الناس من ثمار العلم

، وقاع�دة نف�ي   )٥("ال�ضرر ی�زال  "  إن قولن�ا مواف�ق لقاع�دة       :الوجھ الراب�ع  

                                                                                                                 

؛ك�شاف  ٣٢/١٠٨؛ مجم�وع فت�اوى ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة              ٧/٢٠٥نووي  لل
 .٨/٣٤٩القناع 

 واختی���ار ج���نس  ١١٥، ٩٧/ ن���دوة اإلنج���اب ف���ي ض���وء ال���شریعة اإلس���المیة   ) ١(
  .٦٨ـ٦٧/ الجنین، دراسة فقھیة طبیة

، وش���رح ٤/١٦١، ١/١٠٥/ ؛ وحاش���یة اب���ن عاب���دین٦/١٣٥/ البح���ر الرائ���ق) ٢(
؛ األش���باه والنظ���ائر  ٢٣٤، ١٧٦/ ف���ي القواع���د ؛ المنث���ور ٢/٢٧٩الزرق���اني 
؛ القواع����د وال����ضوابط  ٦/٣٠١، ١/١٦١/ ؛ ك����شاف القن����اع ٦٠/ لل����سیوطي

، اختی��ار ج��نس  ١٩٣/ الفقھی��ة عن��د اب��ن تیمی��ة ف��ي كت��ابي الطھ��ارة وال��صالة    
 ١٥٧/الجنین من المنظور الشرعي

، دراس��ات فقھی��ة ف��ي ق��ضایا طیب��ة     ١٠٦/ حتح��وت/ ن��دوة اإلنج��اب ال��دكتور  )  ٣(
/ ؛ الم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة٢/٨٧٥/ عب��اس الب��از/ عاص��رة، بح��ث ال��دكتورم
 . ، المنظمة ٦٨/ ؛ اختیار جنس الجنین دراسة فقھیة طبیة١/٢٣١

 م��ستجدات ٢/٣٠٣جمعی��ة العل��وم الطبی��ة اإلس��المیة، ق��ضایا طبی��ة معاص��رة  )   ٤(
؛ ٧/ ال���سیوطي: ، األش���باه والنظ���ائر٩٩/ طبی���ة معاص���رة م���ن منظ���ور فقھ���ي

 .٩٤/ابن نجیم: شباه والنظائرواأل
 .٤/٣١، ٣/٢٩٩، ٢/١٤٢/ الموافقات للشاطبي )  ٥(



 - ٣٠٠٧ -

     ﴿: ، كما قال سبحانھ وتع�الى     )١(الحرج عنَّا في الدین   

  ﴾)وذل��ك أن الزوج��ة الت��ي تكث��ر م��ن إنج��اب ج��نس واح��د ق��د ُتواج��ھ   . )٢

 من سوء المعاملة من قب�ل زوجھ�ا ـ أو أقارب�ھ ـ ب�ل ربم�ا تك�ون مھ�ددة          ًئاشی

بالطالق، أو أن الرجل یعیر ویعاب بأنھ لم ینجب أحد الجن�سین، أو أن ھن�اك                

، فم�ا الم�انع ف�ي مث�ل      )٣(نوًعا من المرض یصیب أحد الجنسین من أوالدھم�ا        

 ج���نس ھ���ذه الح���االت الحرج���ة، وال���ضروریة أن یف���تح أمامھ���ا ب���اب اختی���ار 

  . )٤(المولود دفعا للحرج والضرر عنھما أو عن أحدھما

  :استدل من قال بعدم جواز تحدید نوع الجنین بالكتاب والمعقول: ثانًیا

  :أما الكتاب فمنھ

        ﴿ :  قول������������ھ تع������������الى  - ١

       ﴾)٥(.  

﴿: قول������ھ تع������الى-٢                         

                                                 

 .المرجع السابق)  ١(
 .٧٨آیة :سورة  الحج) ٢(
إن ھناك أمراًضا وراثیة تصیب أحد الجنسین دون اآلخ�ر،  ھ�ل   : یقول األطباء  ) ٣(

 .٧٧/ تستطیع اختیار جنس مولودك
ط�ارق  /، النط�ف الب�شریة د     ٦٩،  ٦٨/ ی�ة اختیار جنس الجنین دراسة فقھی�ة طب      ) ٤(

١٣٣/٤. 
 .٨آیة : الرعدسورة )٥(
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              ﴾)١(.  

  :وجھ الداللة

فاهللا سبحانھ وتعالى وحده الذي یعلم ما ف�ي األرح�ام فھ�و مخ�تص ب�ھ                  

   .سبحانھ وإدعاء البشر ذلك یتعارض مع ھذه اآلیات

  :مناقشة ھذا الدلیل

اعترض على االستدالل باآلیتین بأنھ في غی�ر محل�ھ ألن العل�م اإللھ�ي            

لما في األرحام ل�یس مق�صوًرا عل�ى معرف�ة ن�وع الجن�ین ذك�ًرا أم أنث�ى فھ�ذا                      

ج��زء ض��ئیل م��ن عل��م م��ا ف��ي األرح��ام، والعل��م الح��دیث ق��د توص��ل إل��ى ذل��ك،   

ف��ي األرح��ام، ف��اهللا س��بحانھ والمق��صود م��ن اآلیت��ین ھ��و العل��م التف��صیلي لم��ا  

وتعالى یعل�م ك�ل م�ا یتعل�ق ب�الجنین الموج�ود ف�ي ال�رحم م�ن كم�ال خلقت�ھ أو              

نقصھا، وصفاتھ الخلقیة، والخلقیة، وأجلھ وعملھ، وشقاوتھ أو سعادتھ وما 

یتم في األرحام ال تعد وال تحصى، وھذا ال یستطیع الب�شر اإلحاط�ة ب�ھ مھم�ا       

  .)٢(أوتي من العلم

  ﴿: عالىت قولھ - ٣                

                 

                                                 

 .٣٤آیة : لقمانسورة  ) ١(
./  باإلحالة على الحق�ائق الطبی�ة ف�ي اإلس�الم د           ١٠١/ مستجدات طبیة معاصرة  ) ٢(

 ـ الدار ال�شافیة بی�روت، المنظم�ة اإلس�المیة للعل�وم       ٦٦/ عبد الرزاق الكیالني
، الھندسة الوراثی�ة م�ن المنظ�ور    ٩٤/ضوء اإلسالمالطبیة ، ندوة اإلنجاب في   

 .١٨٦، ١٤/١٨٥أبو البصل / الشرعي ـ أبحاث د
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                   ﴾)١(.  

ا یشاء في سلطانھ، یخلق ما یحب  إن اهللا سبحانھ یفعل م:وجھ الداللة

خلقھ، یھب لمن یشاء من عباده اإلناث، ویھب آلخرین الذكور أو یجمع لھم         

ف�إذا ت�دخل الب�شر    . بین الذكور، واإلناث، ویجعل من یشاء عقیًم�ا ال یول�د ل�ھ           

في اختیار نوع الجنین فھ�ذا یع�د تط�اوًال عل�ى م�شیئتھ س�بحانھ وإف�ساًدا ف�ي                    

ام الذي جعلھ اهللا في أرض�ھ بم�ا یحق�ق الت�وازن ب�ین               األرض، وعبًثا في النظ   

الجنسین، وإذا نظرنا إلى واقع األمر فإنن�ا س�نجد أن ال�ذكر ھ�و رغب�ة أغل�ب                    

الناس مم�ا یعن�ي اخ�تالًال ف�ي التركیب�ة ال�سكانیة بازدی�اد أع�داد ال�ذكور وقل�ة                     

  أعداد اإلناث، مما یؤدي إلى انتشار الجرائم 

  

  .)٢(ت االجتماعیة واألخالقیةوالفواحش، وغیرھا من المشكال

  :مناقشة ھذا الدلیل

اعترض على ھذا االستدالل بأن القیام باختیار ن�وع الجن�ین ال یع�ارض م�شیئة             

اهللا، وقدرة، وإرادتھ، فنحن نفذنا من الوسائل واألس�باب بم�ا أعطین�ا م�ن          

عل��م ووص��لنا إل��ى ذل��ك بق��درة اهللا، وم��شیئتھ، ف��اهللا س��بحانھ ھ��و ال��ذي        

: ھ��ذه النتیج��ة، فاإلن��سان منف��ذ للم��شیئة اإللھی��ة، ق��ال تع��الى أوص��لنا إل��ى 

﴿       ﴾)٣(  

  

                                                 
 .٥٠ـ٤٩آیة : الشورىسورة) ١(
، جمعی��ة العل��وم الطبی��ة  ٢٥/٤٤ج��امع البی��ان ع��ن تأوی��ل آي الق��رآن للطب��ري   ) ٢(

كارم غن�یم   / ، االستنساخ واإلنجاب د   ٢/٢٩٧اإلسالمیة، قضایا طبیة معاصرة     
/ المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة، ندوة اإلنجاب ف�ي ض�وء اإلس�الم             ،  ٣٠٧/ 

 .٢/٣١٥على الصوا / قضایا طبیة معاصرة د/ ١١١، ١١٠
 .٢٩آیة:التكویر)   ٣(
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  :أما المعقول فمن أربعة وجوه 
  

 إن ھ��ذه العملی��ة فیھ��ا تغیی��ر لخل��ق اهللا؛ ألن التغیی��ر ھ��و أن    :الوج��ھ األول

ھ ال��صحیحة، والوجھ��ة ال��صحیحة نت��دخل ف��ي الخل��ق اإللھ��ي فن��صرفھ ع��ن وجھت��  

 كم��ا ھ��و م��ن دون أن یت��دخل فی��ھ؛ ألن اهللا س��بحانھ إنم��ا    یت��ركللخل��ق اإللھ��ي أن 

یخلقھ بالصورة التي یخلقھا علی�ھ لحكم�ة یری�دھا، وإن عج�زت حواس�نا وم�داركنا            

  .)١(عن إدراك تلك الحكمة

  :مناقشة ھذا الدلیل

  :جنیناعترض على ھذا الدلیل بأن قولھم إن تحدید نوع ال

یعتبر تغییًرا لخلق اهللا، فیجاب عنھ بأن تغییر الشيء إنما یكون بعد 

وجوده، ال قبلھ، بمعنى أن محاولة التقاء حیوان منوي ذكر أو حیوان منوي 

مؤنث بالبیضة لیس من باب تغییر خلق اهللا؛ ألن ذلك إنما یكون قبل خلق 

  )٢(.الجنین وتصویره

ف��ي ن��وع الجن��ین س��یؤدي إل��ى اخ��تالل  إن ف��تح ب��اب ال��تحكم : الوج��ھ الث��اني

التوازن الذي قدره اهللا تعالى في نسبة الذكور واإلناث، مما س�تترتب علی�ھ مفاس�د      

جمة في مجاالت شتى من الحیاة البشریة، ولعل أوض�ح ش�اھد عل�ى ذل�ك م�ا ن�راه               

في بالد الصین، حیث حظرت الحكومة عل�ى ال�زوجین إنج�اب أكث�ر م�ن طف�ل لك�ن                

عندھم تمی�ل إل�ى اختی�ار ال�ذكر، ف�إن األب�وین یلج�آن إل�ى الك�شف             لما كانت الرغبة    

ع�ن نوعی�ة الجن�ین، ف�إن ك�ان أنث�ى لج�أت األم إل�ى اإلجھ�اض ف�ي الغال�ب ـ لعلھ�ا                

ترزق بَذَكر في المرة القادمة، مما نجم عنھ ازدیاد نسبة الذكور على اإلن�اث، وق�د             

: ال��صینیینلین أدرك المجتم��ع ال��صیني خط��ورة الموق��ف، حت��ى ق��ال أح��د الم��سئو  

إن فوضى كشف نوع الجنین تسببت في عدم ت�وازن خطی�ر ف�ي مع�دالت الن�وع،         "

إن علین��ا من��ع ھ��ذا   . األم��ر ال��ذي أس��فر ع��ن وق��وع م��شكالت اجتماعی��ة خطی��رة      
                                                 

  .١١١/ندوة اإلنجاب في ضوء اإلسالم ) ١(
  ١٠٣/ عمراألشقر/ندوة األنجاب د) ٢(
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، مم��ا ح��دا  "ال��سیناریو الرھی��ب بإض��افة فق��رات ذات ص��لة إل��ى الق��انون الجن��ائي     

وع الجن�ین واعتب�اره جریم�ة،      برجال القانون إلى أن یفكروا في المنع من كشف ن�          

  .  )١(وفرض عقوبات على من قام بذلك

إن الح��رص عل��ى ج��نس مع��ین، والتم��رد عل��ى اآلخ��ر م��رض     : الوج��ھ الثال��ث 

ج��اھلي عرفن��اه ق��دیًما والن��زال ن��راه ح��دیًثا، فكثی��ر م��ن الن��اس یكرھ��ون     

األنث�ى، وی��ضیقون بھ��ا ذرًع��ا ویكرھ��ون الزوج��ة الت��ي تل��د اإلن��اث، ول��ئن  

ي الجاھلیة یئد ابنتھ ، وھي عل�ى قی�د الحی�اة كم�ا ق�ال تع�الى               كان الرجل ف  

         ﴿: عنھم

            

          ﴾)٢( .  

واختیار جنس الجنین صورة أخرى مطورة من وسائل الوأد الج�اھلي           

المحرم شرًعا، ولماذا نعتبر فعل الوأد في الجاھلیة مستقبحا، واختیار النوع         

ف��ي ھ��ذا الع��صر عم��ًال م��شروًعا؟ لق��د ك��رم اإلس��الم الم��رأة ورف��ع م��ن ش��أنھا  

م زوج�ة أم بنًت�ا تكریًم�ا ل�م تعھ�ده ش�ریعة م�ن ال�شرائع أو         سواء أكان�ت أم�ًا أ   
                                                 

م��شّرعو : "، ض��من مق��ال بعن��وانcn.china.www: ن��شر ھ��ذا ف��ي موق��ع ) ١(
، بت��اریخ "ال��صین ی��دعون إل��ى ف��رض عقوب��ات ص��ارمة عل��ى ك��شف الجن��ین      

  .ھـ٢٠/١/١٤٢٦
دراسات فقھی�ة ف�ي ق�ضایا طبی�ة معاص�رة، بح�ث ال�دكتور عب�د الناص�ر أب�ي الب�صل             

ح�سان حتح�وت ف�ي ن�دوة        ./؛ د ٨٧٢/ ؛ وبحث الدكتور إح�سان عب�اس      ٢/٧٢١
؛ واختی��ار ج��نس ٢٣٤ـ��١/٢٣٣/ لم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة؛ وا١٢٣اإلنج��اب 

  .١٦٠/  ـ النوازل الطبیة٧٠/ دراسة فقھیة طبیة: الجنین
/ إح���سان عب���اس / دراس���ات فقھی���ة ف���ي ق���ضایا طبی���ة معاص���رة، بح���ث ال���دكتور      

  .٨٧٣ـ٨٧٢
 .٥٩  ـ ٥٨آیة : النحل)   ٢(
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قانون من القوانین، ویكفي المرأة فخًرا أن أول من أسلم خدیجة بنت خویل�د         

رضي اهللا عنھا وأول من استشھد في اإلسالم ھي سمیة أم عمار بن یاسر ـ  

رضي اهللا عنھا ـ ومن القلة التي استؤمنت على الھجرة أسماء بنت أبي بكر 

١( وغیرھن من النماذج الراقیة التي تفخر بھا المرأة المسلمة(.  

بأنھ قیاس مع الفارق، فالجاھلي كان یئد : اعترض على ھذا الدلیل

بنًتا موجودة تعیش حیاة طبیعیة كأي إنسان آخر، وھو یحفر لھا ویدفنھا، 

وھذا غیر متحقق فیمن یسعى فیما یصلحھ، وما یراه مناسًبا في عملیة 

  .)٢(یار قبل أن یوجد اإلنسان وتنفخ فیھ الروحاالخت

إن اللجوء إلى ھذه الوسائل والطرق الحدیثة یترتب : الوجھ الرابع

علیھ العبث بماء الرجل مما یترتب علیھ الشك في األنساب، وال یخفى ما 

لما سینجم من فساد عظیم . لحفظ األنساب من أھمیة في الشریعة اإلسالمیة

 فال یستیاح ذلك لمجرد تحقیق رغبة األبوین، بل یبقى عن اختالط األنساب،

األمر بصورتھ الشرعیة التي حددھا اهللا، وال ینبغي أن تعمد إلى أي وسیلة 

  .من وسائل التالعب بالمنى

  :مناقشة ھذا الدلیل

بأن المجیزین یقیدون الجواز بشرط أن یؤمن : اعترض على الدلیل

ات والتدابیر الصارمة التي تحول دون اختالط األنساب، باتخاذ كافة اإلجراء

الوقوع في ھذا المحظور، وذلك بأن تجرى العملیة في المراكز الطبیة، 

  .وبأید أمینھ موثوق بھا

                                                 

 الطبی��ة ، ، المنظم��ة اإلس��المیة للعل��وم  ٥٢ ،٥٠/ حتح��وت/ طبی��ات إس��المیة د ) ١(
، جمعی�ة العل�وم الطبی�ة اإلس�المیة، ق�ضایا طبی�ة معاص�رة               ١٠٠/ندوة االنج�ات  

   .١٠٤/ إیاد / ـ مستجدات طبیة د٢/٣٠
 .١٠٣/ عمر األشقر/ندوة اإلنجاب د

، م��ستجدات ٢/٣٠٢جمعی��ة العل��وم الطبی��ة اإلس��المیة، ق��ضایا طبی��ة معاص��رة   ) ٢(
لم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة  ـ ا   ١٦١/ ، الن��وازال الطبی��ة ١٠٥/طبی��ة معاص��رة 

٢/٢٣٢. 
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  :المذھب المختار

بعد عرض مذاھب العلماء في تحدید نوع الجنین وأدلتھم وما ورد 

بجواز من على بعضھا من مناقشات فإنني أمیل إلى اختیار المذھب القائل 

.                             ذلك إذا تم بوسائل مشروعة، ولم یترتب علیھ محظور شرعي بضوابط

  .ھذا واهللا أعلم
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ب اطا  

   ن واط دد وع ان

  .ضوابط تحدید نوع الجنین

ی�ھ  اختیار نوع الجنین إذا لم یكن وفق ضوابط وقیود فإن�ھ س�ینبني عل             

  :كثیر من المفاسد وضوابطھ كالتالي

 أن ُیلج��أ إلیھ��ا عن��د ال��ضرورة أو الحاج��ة المنزَّل��ة منزل��ة ال��ضرورة،   - ١

  .والضرورة تقدر بقدرھا

أن یكون ھناك مرض وراثي یجعل من الضروري اختیار نوع جنین دون        

إذ ) X(آخر، كوجود بعض األمراض التي تنتق�ل عب�ر الكروموس�وم            

  .الذكور فقطتصیب ھذه األمراض 

 أن یك��ون ذل��ك ف��ي نط��اق ض��یق عل��ى م��ستوى األف��راد، وال یك��ون         - ٢

سیاسة عامة على مستوى األمة، وال ینال تشجیًعا من جھات معینة          

  . بحیث ینتشر ویشیع أمره

 یجب اتخاذ الحیطة والحذر الشدید للمحافظة على ماء كل رجل عل�ى              - ٣

ن تج�رى العملی�ة ف�ي      حدة ویمنع من االختالط، ومن تمام االحتی�اط أ        

بالد المسلمین، وفي المراكز الت�ي ی�ؤمن فیھ�ا م�ن االخ�تالط، ال ف�ي                 

  .بالد غیر المسلمین الذین ال یھمھم اختالط األنساب كثیًرا

 أن یق��وم بھ��ذه العملی���ة طبی��ب م��سلم ثق���ة بحی��ث ال یخ��ضع لرغب���ة       - ٤

األبوین ف�ي ض�بط ج�نس مولودھم�ا إال بع�د التأك�د م�ن وج�ود حاج�ة                    

  .یھماماسة لد

 وأھ���م م���ن ذل���ك أن یعتق���د أن م���ا یفعل���ھ إنم���ا ھ���و مج���رد األس���باب،  - ٥

  .والنتیجة النھائیة بید اهللا سبحانھ وتعالى یتحكم فیھا كیف یشاء

وبمراع��اة ھ��ذه القی��ود وال��ضوابط تك��ون العملی��ة مح��صورة ف��ي دائ��رة  
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ضیقة، ومقتصرة على حاالت خاصة، مما یحدُّ م�ن آثارھ�ا ال�سلبیة ب�إذن اهللا         

  .)١ (لىتعا

                                                 
، أحك��ام الت��دخل الطب��ي ف��ي النط��ف الب��شریة  ١٦٥/ الن��وازل الطبی��ة د المیم��ان ) ١(

 .١٤٥، ١٤٤/ طارق./د
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  اطب اث 

   ن طرق ار وع ان

توصل العلماء في الع�صر الح�دیث إل�ى معرف�ة خ�صائص ك�ل م�ن الحیوان�ات                    

  :المذكرة والمؤنثة وھي على ما یلي

 الحی��وان المن��وي الم��ذكر أص��غر حجًم��ا، وأخ��ف وزًن��ا م��ن الحی��وان      - ١

  .األنثوي

ة وحیوی��ة م��ن الحی��وان   الحی��وان المن��وي الم��ذكر أكث��ر س��رعة وق��و   - ٢

 س��اعات تقریًب��ا، وأم��ا  ٦األنث��وي فالم��ذكر ی��صل إل��ى البی��ضة خ��الل    

  . ساعة أو أكثر١٢المؤنث فیصل إلیھا بعد أكثر من 

 الحیوان المن�وي الم�ذكر أق�ل عم�ًرا وأق�ل تحم�ًال، وأص�غر حجًم�ا م�ن              - ٣

  .الحیوانات المؤنثة

  .لمؤنث الحیوان المنوي المذكر لھ بریق ولمعان بخالف ا- ٤

 الحی��وان المن��وي الم���ذكر ال یتحم��ل الحموض��ة ویمی���ل إل��ى الوس���ط      - ٥

  .القلوي، بینما المؤنث یمیل إلى الوسط الحامضي

ھذا ویتم فصل الحیوانات المنویة المذكرة عن المؤنثة باالعتماد على 

خصائص كل منھما من حیث حركتھا أو وزنھا أو تقبلھا ألصباغ معینة أو 

یة، حیث إن الحیوان المنوي الذي یحمل الكروموسوم شحنات كھرومغناطیس

سالب الشحنة فیتجھ نحو القطب السالب، والحیوان المنوي ) Y(المذكر 

موجب الشحنة فیتجھ نحو القطب ) X(الذي یحمل الكروموسوم المؤنث 

  .الموجب

وبعد أن یتم فصل الحیوانات المذكرة عن المؤنثة تؤخذ الحیوانات 

  .)١(یتم تلقیح بییضة المرأة بھاالمرغوب في نوعھا ل

                                                 

ك�ارم  /، االستن�ساخ واإلنج�اب د  ١٣٥/الب�ار  .خلق اإلنسان بین الطب والقرآن د   ) ١(
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ولقد كان لھذه االكتشافات أثرھا الجوھري في الطرق الم�ساعدة عل�ى           

  :اختیار الجنین في العصر الحاضر، وأشھر ھذه الطرق ھي
  

وھي المعروفة بطریقة شیتلس، وھذه الطریقة من :  توقیت الجماع- ١

الخصائص الطرق الطبیعیة، الختیار نوع الجنین، حیث تعتمد على 

الفیزیائیة للحیوانات المنویة، فقد سبق أن رأینا أن الحیوانات المذكرة 

أسرع في الحركة وأقل عمًرا من الحیوانات األنثویة، فكلما كان الجماع 

 من الدورة ١٤ـ١٣قریًبا من وقت التبویض الذي یكون عادة في الیوم 

ثر، وبالتالي الشھریة، كانت فرصة التقاء الحیوان المذكر بالبییضة أك

  احتمال إنجاب الذكر یكون أكثر من إنجاب األنثى، 

 ذلك یق�ال ف�ي حال�ة األنث�ى، وادع�ى ش�یتلس ب�أن ن�سبة نج�اح ھ�ذه                      )١(وعكس  

  . في المائة٩٠ـ٧٩الطریقة 

ومن الطرق الطبیعیة الختیار نوع الجنین :  الحمیة أو النظام الغذائي- ٢

صة الفكرة التي بنیت علیھا أیًضا طریقة النظام الغذائي المعین، وخال

ھذه الطریقة، ھي أن زیادة نسبة الصودیوم والبوتاسیوم في الغذاء، 

وانخفاض نسبة الكالسیوم والماغنیسیوم یسبب تغییرات على جدار 

                                                                                                                 

طبی�ة  ، مستجدات   ١٣/ عبد الرشید قاسم  . ، اختیار جنس الجنین د    ٢٨٧/ عنیم
 .٩٥/معاصرة

 ؛ ودراس�ات فقھی�ة ف�ي ق�ضایا طبی�ة       ١٨/ ھل تستطیع اختی�ار ج�نس مول�ودك؟       ) ١(
 ؛ ١٦/ دراس��ة فقھی��ة طبی��ة : ؛ اختی��ار ج��نس الجن��ین ٨٦١ـ��٢/٨٥٦معاص��رة 

الشبكة العالمیة، الموق�ع    : محمد محمد الحناوي، المنشور في موقع       ./ مقال د 
 :com.aarabmedmag.www    مقال مدحت األزھري، المنشور في ، 

م، ص�فحة عل�وم     ١٨/٥/٢٠٠٢ بتاریخ   net.IslamOnline.wwwموقع  
ش��یتلس ف��ي  . ول��د؟ طریق��ة د ... طفلك��م ح��سب رغب��تكم، بن��ت؟    . وتكنولوجی��ا

  .١٣١/ اختیار نوع الجنین ـ النوازل الطبیة
ھ���ل ت���ستطیع اختی���ار ج���نس : م���ثًال (یتلس ف���ي ذل���ك معظ���م األطب��اء  وأی��د ش��� 

مع أن بعض األطباء یرى أن ھذه الطریقة ال ت�ؤثر فعلًی�ا ف�ي           ) ١٨/ مولودك؟  
 .نسبة والدة ذكر أو أنثى
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البییضة لجذب الحیوان المنوي المذكر، واستبعاد الحیوان المنوي 

ث، فمن المؤنث، وعكس ذلك یؤدي إلى جذب الحیوان المنوي المؤن

رغبت في إنجاب الذكر فعلیھا اإلكثار من تناول المواد الغنیة بالبوتاسیوم 

والصودیوم، ومن رغبت في األنثى فعلیھا اإلكثار من المواد المحتویة 

على الكالسیوم والماغنیسیوم، واإلقالل من المواد التي تحتوي على 

 تلتزم بھ ووضع األطباء لذلك جدوًال معیًنا. البوتاسیوم والصودیوم

المرأة لمدة ثالثة أشھر على األقل، وقد أشار إلى نجاح ھذه الطریقة ـ 

في الجملة ـ معظم الذین كتبوا في ھذا المجال، مع أن ھناك من األطباء 

  .من یرى عدم جدوى ھذه الطریقة أیًضا

 عمل الدش المھبلي لتغییر حالة المھبل من ناحیة الحموضة أو - ٣

 النظریة أن الوسط الحامضي ھو أكثر مالءمة وخالصة ھذه: القلویة

للحیوان المنوي األنثوي، وأن الوسط القلوي یناسب الحیوان 

المنوي الذكري، فمن رغبت في جنین ذكر أو أنثى فعلیھا أن تقوم 

بعمل الدش المھبلي الذي یساعد على تغییر حالة المھبل من ناحیة 

 إلى نجاح ھذه الحموضة، أو القلویة، وقد أشار بعض األطباء

الطریقة ـ وإن كان بنسبة ضئیلة ـ بینما یرى آخرون أن ھذه 

  .)١(الطریقة ال تأثیر لھا في اختیار نوع الجنین

في ھذه الطریقة یتم أوًال فصل الحیوانات :  طریقة التلقیح المنتخب - ٤

المنویة المذكرة عن الحیوانات المنویة المؤنثة، ثم یحقن الحیوان 

في الرحم لیلتقي بالبییضة، ویقول األطباء أن نسبة المرغوب فیھ 

  . في المائة٩٨نجاح ھذه الطریق قد تصل إلى 

                                                 

التق�����صي الطب�����ي والتتب�����ع المخب�����ري : "ص�����بري القب�����اني/ یق�����ول ال�����دكتور) ١(
ساد ص�حتھا، وبع�دھا ع�ن    واإلحصاءات المتعددة أثبت بطالن ھذه النظریة، وف     

، اختی��ار ١٣٢/ ص��بري القب��اني / أطف��ال تح��ت الطل��ب لل��دكتور  . اھ��ـ" . الح��ق
 .١٣٢-١٣٠/ جنس الجنین من المنظور الشرعي
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وفیھا تتم دراسة نوع األجنة بعد تشكلھا في :  طریقة أطفال األنابیب- ٥

أنابیب االختبار، ثم یرجع الجنین المرغوب فیھ إلى الرحم، ویستبعد 

  .باقي األجنة

وھذه الطریقة مبنیة على معرفة نوع : ب طریقة اإلجھاض المنتخ- ٦

الجنین في الرحم، ثم قیام المرأة بإجھاض الجنین غیر المرغوب 

  .فیھ

ومما سبق یتبین أن نوع الجنین یتحدد منذ اللحظة األولى اللتقاء 

الحیوان المنوي بالبییضة، وھذا الذي توصل إلیھ علماء الوراثة حدیًثا 

كنت قائًما عند :  قال في حدیث ثوبان موافق لما أخبر عنھ رسول اهللا 

، ...السالم علیك یا محمد :  فجاء حبر من أحبار الیھود فقالرسول اهللا 

، ومما " أینفعك شيء إن حدثتك؟ : "جئت أسألك، فقال لھ رسول اهللا 

ماء الرجل أبیض : "قال. جئت أسألك عن الولد: "أن الیھودي قال: جاء فیھ

ا اجتمعا فعًال منى الرجل منى المرأة أذكًرا بإذن اهللا وماء المرأة أصفر، فإذ

  ".وإذا عال منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن اهللا

فق�ال رس�ول اهللا     . لقد صدقت، وإنك لنبي، ثم ان�صرف ف�ذھب        : قال الیھودي 

" :                  لقد سألني ھذا عن الذي سألني عنھ وما لي علم بشيء منھ حت�ى أت�اني اهللا

  .)١("بھ

﴿: ثل قولھ تعالىوھذا الحدیث م            

                                                 

ب��اب ص��فة من��ي الرج��ل والم��رأة وأن الول��د    / كت��اب الح��یض  / ص��حیح م��سلم  ) ١(
 ١/١١٦؛ واب�ن خزیم�ة ف�ي ص�حیحھ     ٣١٥ ب�رقم  ١/٢٥٢مخلوق م�ن مائھم�ا    

 . ٢٣٢برقم 
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             ﴾)وقد اعتبر بع�ض الب�احثین المعاص�رین ھ�ذه           )١ ،

اآلیة من إعجاز القرآن العلمي، حیث أخبر سبحانھ وتعالى بأن ن�وع الجن�ین              

الب�شر إال ف�ي اآلون�ة األخی�رة     یتعین أثناء إمناء النطفة، وھذا أم�ر ل�م یعرف�ھ     

 .     )٢(بعد اختراع المجھر

                                                 

 .٤٦، ٤٥آیة : النجمسورة )   ١(
الجن���ین ون���شأة اإلن���سان ب���ین العل���م والق���رآن، "؛ مق���ال ١٦٠/ الق��رار المك���ین ) ٢(

 .١٣٣، ١٣٢/ النوازل الطبیة 
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  الخاتمة

بعد رحلة عبر أربع مباحث بین تفكر وتعقل في موضوع البحث ال�ذي            

تناولت فیھ رؤیة طبیة فقھیة لبعض طرق اإلنجاب االصطناعیة وقد توصلت 

  :من خاللھ إلى النتائج التالیة

 تلقیح الصناعي فقد استنبط  نتیجة التقدم الطبي في عالج العقم بال

العلم��اء المعاص��رون م��ن ن��صوص ال��شریعة ، وقواع��دھا العام��ة     

 .أحكامھ

  م١٩٧٨ یولیو ٢٥ أول طفلة أنبوب ولدت في. 

 التلقیح ینقسم إلى قسمین طبیعي وغیر طبیعي . 

 داخلي، وخارجي:  التلقیح غیر الطبیعي ینقسم إلى نوعین. 

        س�تدخال ال�ذي یع�د ص�ورة         فقھاء المذاھب تعرضوا لبی�ان حك�م اال

 .من صور التلقیح داخل الجسد

              جواز التلقیح االصطناعي ال�داخلي بم�اء ال�زوج ب�ضوابط ویح�رم 

 .إذا كان بماء أجنبي

   التلق��یح االص��طناعي الخ��ارجي ج��ائز إذا ك��ان بم��اء ال��زوجین ح��ال

 .قیام الحیاة الزوجیة 

   األم(ع��دم ج��واز زرع اللقح��ة ف��ي رح��م ام��رأة أجنبی��ة ع��ن ال��زوج 

أو في رحم غیر صاحبة البییضة وإن كانت زوجة أخ�رى            ) البدیلة

 .للزوج

   إذا ت��م التلق��یح ال��صناعي واش��ترك فی��ھ أجنب��ي ع��ن ال��زوجین، أو 

 .أجنبیة فإنھ یكون حراًما
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  وھذاجدول یوضح طرق التلقیح االصطناعي الخارجي

الحیوان   م

  المنوي من

البویضة 

  من
  الحكم الشرعي  إعادة اللقیحة في رحم

  جائز  الزوجة  الزوجة  الزوج ١

مختل���ف ف���ي حكمھ���ا     الزوجة الثانیة  الزوجة  الزوج ٢

  بین الجواز وعدمھ

  محرم  امرأة أجنبیة  الزوجة  الزوج ٣

 محرم  نفس المرأة األجنبیة  أجنبیة  أجنبي ٤

  محرم  أجنبیة  الزوجة  أجنبي ٥

  محرم  الزوجة  أجنبیة  الزوج ٦

  محرم  الزوجة  الزوجة  أجنبي ٧

  محرم  أجنبیة  نبیةأج  رجل أجنبي ٨

أجنبی����ة أخ����رى غی����ر الت����ي    أجنبیة  رجل أجنبي ٩

  أخذت منھا البویضة

  محرم

  
  

  وھذا جدول یوضح صور التلقیح االصطناعي الداخلي غیر المشروع

صور التلقیح   م

  الصناعي

الخارجي غیر 

  المشروع

  الحكم  الرحم  النطفة  البویضة

  حرمم  للزوجة  من رجل أجنبي  من الزوجة  الصورة األولى ١

  محرم  المرأة أجنبیة  من الزوج  من امرأة أجنبیة  الصورة الثانیة ٢

  محرم  المرأة أجنبیة  من رجل أجنبي  من امرأة أجنبیة  الصورة الثالثة ٣

  

  یجوز تحدید نوع الجنین إذا تم بوسائل مشروعة ولم یترتب علیھ

 .محظور شرعي
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         تھا  صالحیة الشریعة اإلسالمیة لكل زمان ومكان وقد اتسمت ماد

 .الفقھیة بالثراء والوفاء بجمیع متطلبات الحیاة

      یمك��ن ف��ي ض��وء قواع��د ال��شریعة اإلس��المیة وعم��وم ن��صوصھا 

 .استخراج أحكام النوازل الحادثة التي طرأت وجدت على الساحة

ھذه ھي أھم النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا م�ن خ�الل ھ�ذا البح�ث ، وق�د                     

ن��ي ق��د عرض��ت  رأی��ي وأدلی��ت   كان��ت رحل��ة جاھ��دة وال أمل��ك إال أن أق��ول أن  

 فما  -بفكرتي في ھذا الموضوع لعلي أكون قد وفقت في كتابتھ والتعبیر عنھ           

ھذا إال جھد مقل وال أدعي فیھ الكم�ال ولك�ن ع�ذري أن�ي ب�ذلت فی�ھ ق�صارى          

جھدي، فإن أصبت فذلك مرادي، وإن أخطأت ف�أرجو م�سامحتي ول�ي ش�رف          

  : ماد األصفھانيالمحاولة والتعلم ، وال أزید على ما قال ع

ل�و غی�ر ھ�ذا    :  رأیت أنھ ال یكتب أحد كتابًا في یومھ إال قال في غ�ده  «

لكان أحسن، ول�و زی�د ھ�ذا لك�ان یستح�سن، ول�و ق�دم ھ�ذا لك�ان أف�ضل، ول�و                 

ترك ھذا لكان أجمل، وھذا من أعظم العبر، وھو دلیل عل�ى اس�تیالء ال�نقص                 

  .»على جملة البشر

ف�ي ھ�ذا المج�ال الواس�ع آمل�ة أن ین�ال        وأخیًرا بعد أن تق�دمت بالی�سیر        

  .القبول ویلقى االستحسان

  وصلى اهللا وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلھ وصبحھ وسلم

  

                                المؤلفة

  نادیة أبو العزم السید حسن/                               د
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  فھرس أھم المصادر 

  .القرآن الكریم :أوال  

  :كتب التفسیر:ثانیا   

  ألب�ي بك�ر أحم�دبن عل�ي ال�رازي الج�صاص ط             : أحكام القرآن

 .دار إحیاء التراث العربي 

       أحك��ام الق��رآن ألب��ي بك��ر ب��ن العرب��ي الم��الكي تحقی��ق عل��ى 

 . بیروت–دار المعرفة . محمد البجاوي  ط

             تفسیر القرآن العظیم ،للح�افظ أب�ي الفداء،إس�ماعیل ب�ن كثی�ر

 بي مطبعة  عیسي الحل

  دار أحی���اء الت���راث .  ط– الج���امع ألحك���ام الق���رآن للقرطب���ي

  . بیروت-العربي

              جامع البیان للطبري عن تأویل القرآن ألبي جعف�ر محم�د ب�ن

 . دار المعارف– تحقیق محمود شاكر –جریر الطبري 

  ثالثا كتب الحدیث وشروحھ. 

       ألبي عیسى محمد بن  –الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي 

 تحقی�ق   – ھ�ـ    ٢٩٧ – ٢٠٩رة المت�وفى س�نة      عیسى بن سو  

 – لبن�ان  –الباقي دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت     محمد فؤاد عبد    

  دار الحدیث القاھرة

  الح���افظ أب���ي عب���د اهللا محم���د ب���ن یزی���د  –س���نن اب���ن ماج���ة 

 ھ��ـ تحقی��ق محم��د ف��ؤاد عب��د    ٢٧٥القزوین��ي المت��وفى س��نة  

  . القاھرة –الباقي دار الحدیث 
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   م���ة الح���افظ أب���ي داود س���لیمان ب���ن    للعال: س���نن أب���ي داود

 دار  – ھ�ـ    ٢٧٥ المتوفى سنة    –األشعث السجستاني األزدي    

 .الحدیث القاھرة 

    أب�و عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب الن�سائي               –سنن النسائي 

 ھـ ب�شرح الح�افظ ج�الل ال�دین ال�سیوطي         ٣٠٣المتوفى سنة   

 – بی��روت – دار القل��م –وبحاش��یتھ اإلم��ام الجلی��ل ال��سندي   

 .لبنان

    ألبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخ�اري        –صحیح البخاري 

  . ھـ طبعة علي صبیح ٢٥٦المتوفى سنة 

            صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج الق�شیري

 ھ���ـ دار إحی���اء الت���راث  ٢٦١النی���سابوري المت���وفى س���نة  . 

 .العربي بیروت 

    لإلمام محي الدین أب�ي زكری�ا   –صحیح مسلم بشرح النووي 

 ھ�ـ دار  ٦٧٦ بن شرف النووي ال�شافعي المت�وفى س�نة         یحي

  . القاھرة –الریان للتراث 

   ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري للح��افظ الف��ضل ش��ھاب

الدین أحمد بن علي بن محم�د ب�ن حج�ر الع�سقالني ال�شافعي            

 – تحقی��ق مح��ب ال��دین الخطی��ب    – ھ��ـ ٨٥٢المت��وفى س��نة  

 المكتب����ة – دار الری����ان للت����راث –محم����د ف����ؤاد عب����دالباقي 

  .السلفیة 

                  مسند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل وبھام�شھ منتخ�ب كن�زل العم�ال
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في سنن األقوال واألفعال لع�الء ال�دین عل�ي ب�ن ح�سام ال�دین         

 المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر     –الشھیر بالمتقي الھندي    

 . بیروت لبنان –

  رابعا كتب الفقھ وقواعده: 

 الفقھ الحنفي: 

    الدقائق لزین الدین ابن نجیم الحنف�ي     البحر الرائق شرح كنز 

 . بیروت–دار المعرفة . ط

            بدائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع للعالم�ة ع�الء ال�دین أب�ي

 بكر بن مسعودالكاساني الحنفي دار الكتاب العربي بیروت 

   حاش��یة اب��ن عاب��دین الم��سماة حاش��یة رد المحت��ار عل��ى ال��در

ین ال�شھیر اب�ن     المختارشرح تنویر االبصار للشیخ محم�د أم�       

 .مصطفى البابي الحلبي.  ط–عابدین 

        ف��تح الق��دیر لكم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواحدال��سیواسي

 بیروت -المعروف بابن الھمام الحنفي  ط دار الفكر 

  الفقھ المالكي: 

   حاش���یة الدس���وقي عل���ى ال���شرح الكبی���ر لمحم���د ب���ن عرف���ة 

 . بیروت–دار الفكر .  ط–الدسوقي 

 ألب��ي عب��داهللا محم��د ب��ن :ت��صرخلیل الخرش��ي عل��ي ش��رح مخ

 بیروت -دارصادر صادر  -عبد اهللا الخرشي ط

      مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل لمحمد بن محمد بن عب�د

 . بیروت–دار الفكر .  ط–الرحمن المعروف بالحطاب 



 - ٣٠٢٧ -

  الفقھ الشافعي: 

     أس���نى المطال���ب ش���رح روض الطال���ب ألب���ي یحی���ى زكری���ا 

 . القاھرة–اب اإلسالمي ط دار الكت-األنصاري الشافعي 

     حاش����یة البجیرم����ي عل����ي الخطی����ب ،ل����سلیمان ب����ن محم����د

 البجیرمي،دار الفكر بیروت 

      حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة عل��ى منھ��اج الط��البین ألحم��د ب��ن 

 – دار الكت���اب العربی���ة –أحم���د س���المة، وأحم���د ا لبرل���سي  

 .بیروت

            المجموع ش�رح المھ�ذب لمح�ي ال�دین ب�ن ش�رف الن�ووي – 

 . بیروت–دار الفكر 

         مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج لمحم��د 

 .الشربیني الخطیب

  الفقھ الحنبلي: 

    جم���ع عب���د :حاش���یة ال���روض المرب���ع ش���رح زاد الم���ستقنع

الرحمن بن محمدبن قاسم العاصمي النج�دي الحنبل�ي الطبع�ة      

 الثامنة 

  بیروت–كشاف القناع عن متن اإلقناع لمنصور بن یونس . 

   موف�ق ال�دین أب�ي محمدعب�داهللا اب�ن أحم�دبن            :للعالمة  المغني

 .دار الكتاب العربي بیروت -محمدبن قدامة ط

 القواعد الفقھیة: 

             دار  –األشباه والنظائر لجالل ال�دین عب�د ال�رحمن ال�سیوطي 
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 الكتب 

  بیروت–العلمیة . 

             األشباه والنظائر لزین الدین بن إبراھیم ابن نج�یم الحنف�ي– 

 . بیروت–ة دار الكتب العلمی

  ش��رح القواع��د الفقھی��ة ،لل��شیخ أحم��د ب��ن محم��د الزرق��ا ،دار

 القلم دمشق 

   ال��وجیز ف��ي إی��ضاح قواع��د الفق��ھ الكلی��ة،د محم��د ص��دقي ب��ن

 أحمد البورنو مكتبة المعارف الریاض 

 الكتب  الفقھیة الطبیة : خامسا : 

              أحكام التدخل الطبي في النطف الب�شریة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي

 دار النفائس/ بد المنعم محمد خلف ططارق ع/ د

   س��عد ب��ن / د) أطف��ال األنابی��ب( أحك��ام التلق��یح غی��ر الطبیع��ي

 اش���بیلیا –دار كن���وز .  ط–عب���د العزی���ز عب���د اهللا ال���شویرخ 

 للنشر والتوزیع الریاض

 ال��دار –محم��د عل��ي الب��ار / أخالقی��ات التلق��یح االص��طناعي د 

 .السعودیة للنشر والتوزیع بجدة

  مت�صلة ب�العقم واإلنج�اب ، ومن�ع الحم�ل ف�ي الفق�ھ             األحكام ال

دار الب��شایر  . س��ارة ش��افي س��عید الھ��اجري ط   / اإلس��المي د

 . بیروت–اإلسالمیة 

         محم�د  / األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ اإلسالمي د

 . األردن–دار النفائس . خال منصور ط
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       عب��د الرش��ید  –اختی��ار ج��نس الجن��ین دراس��ة فقھی��ة طبی��ة 

 .سمقا

  زی��اد أحم��د س��المة  /  أطف��ال األنابی��ب ب��ین العل��م وال��شریعة د

 . بیروت–طبعة الدار العربیة للعلوم، دار البیارق 

 دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة بحث أبو الفضل  

           الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة ، وھو ثبت كامل

بی��ة، ألعم��ال ن��دوة الرؤی��ة اإلس��المیة ل��بعض الممارس��ات الط 

 .م١٩٨٧: إبریل ١٨المنعقد في الكویت بتاریخ 

    محم�د عل�ي الب�ار ط      / زھیر أحمد السباعي، د   / الطبیب فقھھ وأدبھ د .

 . دمشق–دار القلم 

     مؤس�سة الرس�الة   –بكر بن عبد اهللا أبو زی�د       / فقھ النوازل للشیخ – 

 .بیروت

     إی��اد أحم��د  /  بح��ث د–م��ستجدات طبی��ة معاص��رة م��ن منظ��ور فقھ��ي

 . بیروت– مكتبة الرشد –إبراھیم 

   محمد عب�د  / المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة د

 – بریطانی���ا – إص���دارات مجل���ة الحكم���ة –الج���واد حج���ازي النت���شة 

 .م٢٠٠١

    دار العلم للمالیین    . سبیرو الفاخوري ط  / موسوعة المرأة الطبیة د– 

 . لبنان–بیروت 

      اخ الب�شري م�ن الناحی�ة الطبی�ة         الموسوعة الفقھیة لألجن�ة واألستن�س

 .سعید بن منصور موفعة ط/ والشرعیة، والقانونیة د

      الج�زء   –ال�دورة الثانی�ة الع�دد الث�اني         .  مجلة مجمع الفق�ھ اإلس�المي 

 األول، الدور الثالثة العدد الثالث الجزء ال
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                المسائل الطبیة المستجدة في ض�وء ال�شریعة اإلس�المیة ض�من ن�دوة

 . نتشة محمد ال–اإلنجاب 

  محم���د / اإلنج���اب ال���صناعي أحكام���ھ القانونی���ة وح���دوده ال���شرعیة د

 .م١٩٩٢ الكویت -المرسي زھرة

  األن��ساب واألوالد دراس��ة لموق��ف ال��شریعة م��ن التلق��یح ال��صناعي د /

 عبد الحمید محمود طھماز

 دار ابن الجوزي . ناصر بن عب اهللا المیمان ط/ النوازل الطبیة تألیف

 . الدمام–

 تب اللغة العربیة ك:  سادًسا: 

              تاج العروس م�ن جواھرالق�اموس لمح�ب ال�دین أب�ي الف�یض محم�د  

 .مرتضي الحسیني الزبیدي ط مكتبة الحیاة بیروت 

                     لسان الع�رب للعالم�ة أب�ي الف�ضل جم�ال ال�دین محم�د ب�ن مك�رم اب�ن 

 دار المعارف،. منظور االفریقي  ط

  ازي  ترتی�ب    لل�شیخ محم�دبن أب�ي بك�ر عب�د الق�ادرالر           :مختار الصحاح

   دار الحدیث  -محمود خاطر ط

    قام بإخراجھ إبراھیم مصطفي، أحم�د ح�سن الزی�ات    : المعجم الوسیط

 طبعة عب�د ال�سالم   -، حامد عبد القادرمحمد علي النجار ،أشرف علي       

  ط مصر-ھارون
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