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  ملخص 

التصرف في األجنة الفائضة من عملیات الحقن : (تناول ھذا البحث موضوع

وقد تعرضت من خالل البحث لتعریف عملیات ، )یة مقارنةالمجھري دراسة فقھ

مبینا الحكم ، والتصرفات الواردة علیھا، واألجنة الفائضة عنھا، الحقن المجھري

الفقھي لعملیات الحقن المجھري المخّلفة لألجنة الفائضة بغرض الحصول على 

مبینا ، ئضةثم تعرضت لبیان تجمید األجنة الفا، وبغرض تحدید جنس الجنین، الولد

ثم تعرضت لبیان الحكم الفقھي إلعادة زرع ، كیفیتھ وحكمھ في الفقھ اإلسالمي

وحكم ، وبعد وفاة الزوج، األجنة الفائضة في رحم الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة

ثم تعرضت لبیان حكم إتالف األجنة الفائضة في الفقھ ، زرعھا في رحم غیر الزوجة

ثم تعرضت إلجراء التجارب العلمیة على األجنة ، وداخلھ، اإلسالمي خارج الرحم

ثم تعرضت الستخدام األجنة ، وحكمھ في الفقھ اإلسالمي، مبینا كیفیتھ، الفائضة

ثم خاتمة بأھم ، وحكمھ في الفقھ اإلسالمي، الفائضة في العالج الطبي مبینا كیفیتھ

  . النتائج والتوصیات
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Abstract 

 
The study dealt with the subject of the disposal of 
surplus embryos from micro-injections comparative 
jurisprudence study. It was exposed through the 
research to identify the injections, the surplus 
embryos, and the behaviors contained therein, 
indicating the jurisprudential judgment of the 
abandoned micro-injections of the surplus embryos in 
order to obtain the child. And then subjected to the 
statement of the freezing of excess embryos, indicating 
the adequacy and wisdom in Islamic jurisprudence, 
after that subjected to the statement jurisprudence to 
re-implant the excess embryos in the womb of the wife 
during the marital life, after the death of the husband, 
and the rule of planting in the womb other than the 
wife, Embryos Surplus in Islamic jurisprudence outside 
the womb, and when inside it, then subjected to 
scientific experiments on surplus embryos, indicating 
how it is done, therefor  his rule in Islamic 
jurisprudence,  then subjected to the use of surplus 
embryos in medical treatment, indicating how it is 
done, the rule in Islamic jurisprudence, finally the 
conclusion 
  

of the most important findings and recommendations.    
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  الـمقدمة

الحم��د هللا رب الع��المین، وال��صالة وال��سالم عل��ى المبع��وث رحم��ة للع��المین ،   
  : الدین، أما بعدسیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین لھم بإحسان إلى یوم 

، فقد جعلت الشریعة اإلسالمیة المحافظة على النسل مقصدا من مقاصدھا المعتبرة
 اْلماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة  : - تعالى-قال ،  وقررت أن نعمة الولد من زینة الحیاة الدنیا

ِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن َواللَُّھ َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُف  : - تعالى– وقال )١(اْلَحیاِة الدُّْنیا 
َأْزَواِجُكْم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة اللَِّھ ُھْم 

، ومن أجل ذلك شرعت من األحكام ما یحقق المحافظة على النسل، )٢ (َیْكُفُروَن
ونظرا للتطور الطبي الملحوظ وخاصة فیما ، مشروعةوالحصول علیھ بالطرق ال

كثرت ، وتوصل األطباء إلى ما یعرف بعملیات الحقن المجھري، یتعلق باإلنجاب
ما یتعلق باألجنة : ومن بینھا، االستفسارات المثارة بخصوص ھذه العملیات

التصرف في األجنة الفائضة من :( وقد جاء ھذا البحث تحت عنوان، الفائضة
لیرد على جانب كبیر من تلك ) ت الحقن المجھري دراسة فقھیة مقارنة عملیا

أو االستغناء ، وإعادة زرعھا، من حیث حكم تجمید األجنة الفائضة، االستفسارات
، واالنتفاع بھا في العالج الطبي، أو استعمالھا في التجارب الطبیة، عنھا وإتالفھا

 كل ما ھو ممكن طبیا یجب أن وكلھا مسائل جدیرة باالھتمام والبحث؛ حیث إن
، فلیس كل تطور علمي یتفق مع القیم األخالقیة، ینضبط بضوابط الشرع الحنیف

، وحتى ال ُیفتح الباب على مصراعیھ أمام االكتشافات الطبیة والتیارات المختلفة
كان ال بد من دراسة ھذا الموضوع ووضعھ في ، والتي من بینھا من ال یدین بدین

  .اإلسالميمیزان الفقھ 
  :  منھج البحث

حیث تتبعت أقوال  ،ـ اتبعت في ھذا البحث منھج المقارنة في المسائل الفقھیة١
ومرجحا حسب ، مستدال، ومناقشا، وقارنت بینھا، الفقھاء في المسائل محل البحث

  .ما تقتضیھ األدلة
ت وكثیر من الدراسا، وبعض دور اإلفتاء،  رجعت إلى قرارات المجامع الفقھیة-٢

  .المعاصرة؛ نظرا ألن ھذه القضیة من القضایا المستجدة المعاصرة
ـ قمت بعزو اآلیات القرآنیة إلى سورھا، فإذا كان االستدالل بآیة كاملة أذكر اسم ٤

سورة البقرة، من :(السورة ورقم اآلیة، وإذا كان االستدالل بجزء من اآلیة أقول مثال
  ).اآلیة كذا

فإن كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما أكتفي ، نبویةـ قمت بتخریج األحادیث ال٥
بالعزو إلیھما أو أحدھما، وعند التخریج أقوم غالبا بذكر الكتاب، والباب، ورقم 

  .ر: والرقم، بـ: والباب، ك: وأشیر إلى الكتاب بحرف، الحدیث، والجزء، والصفحة

                                                           

 .٤٦سورة الكھف، من اآلیة ) ١(
 . ٧٢سورة النحل آیة ) ٢(
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ث في قائمة المصادر ـ ذكرت البیانات التفصیلیة للمصادر والمراجع في نھایة البح٦
  .وفي أثناء البحث اكتفیت بذكرھا مختصرة، والمراجع

  :خطة البحث
، وخم��سة مباح��ث ، ومبح��ث تمھی��دي، اقت��ضت طبیع��ة البح��ث أن أتناول��ھ ف��ي مقدم��ة  

  :وخاتمة على النحو التالي
 . وخطتھ، ومنھجي فیھ، تناولت فیھا أھمیة البحث: المقدمة

  .عنوان البحثالتعریف بمفردات : المبحث التمھیدي
  :وفیھ ثالثة مطالب

  .تعریف عملیات الحقن المجھري : المطلب األول
  تعریف األجنة الفائضة: المطلب الثاني
  . تعریف التصرف في األجنة الفائضة: المطلب الثالث
حك��م عملی��ات الحق��ن المجھ��ري ابت��داء المخّلف��ة لألجن��ة الفائ��ضة ف��ي   : المبح��ث األول

  .  اإلسالميالفقھ
  :طلبان  وفیھ م

 .الحكم الفقھي للحقن المجھري بین الزوجین للحصول على الولد : المطلب األول
  .الحكم الفقھي للحقن المجھري بغرض تحدید جنس الجنین: المطلب الثاني
  .تجمید األجنة الفائضة: المبحث الثاني

  .كیفیة تجمید األجنة الفائضة وأغراضھ :    المطلب األول
  .  تجمید األجنة الفائضة في الفقھ اإلسالميحكم:    المطلب الثاني

  .إعادة زرع األجنة الفائضة في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثالث
حك��م إع��ادة زرع األجن��ة الفائ��ضة ف��ي رح��م الزوج��ة أثن��اء الحی��اة       :   المطل��ب األول

  . الزوجیة
  . احكم إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجھ:   المطلب الثاني
  ).الرحم البدیل(حكم زرع األجنة الفائضة في رحم امرأة غیر الزوجة:   المطلب الثالث
  .إتالف األجنة الفائضة: المبحث الرابع

  .حكم إتالف األجنة الفائضة خارج الرحم في الفقھ اإلسالمي:   المطلب األول
  .سالميحكم إتالف األجنة الفائضة داخل الرحم في الفقھ اإل:   المطلب الثاني
  .إجراء التجارب العلمیة على األجنة الفائضة: المبحث الخامس
  . كیفیة استخدام األجنة الفائضة في التجارب العلمیة:    المطلب األول

حك��م اس��تخدام األجن��ة الفائ��ضة ف��ي التج��ارب العلمی��ة ف��ي الفق��ھ        :   المطل��ب الث��اني 
  .اإلسالمي

  .عالج الطبياستخدام األجنة الفائضة في ال: المبحث السادس
  .كیفیة استخدام األجنة الفائضة في العالج الطبي:    المطلب األول
  .حكم استخدام األجنة الفائضة في العالج الطبي في الفقھ اإلسالمي:   المطلب الثاني

         واهللا ولي التوفیق                         
  أحمد أنور المھندس: د                                                            
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 المبحث التمھیدي
  التعریف بمفردات عنوان البحث

  

  :وفیھ ثالثة مطالب
  

  .تعریف عملیات الحقن المجھري : المطلب األول
  .ئضةتعریف األجنة الفا: لمطلب الثانيا

  . تعریف التصرف في األجنة الفائضة: المطلب الثالث
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  املبحث التمهيدي

  )١(ردات عنوان البحثالتعريف مبف

ال   :فيه ثالثة م

  اطب اول

   رف ت ان اري

لمجه: ال لحق  ي  ناعي، تع الص لتلقيح  بي    )٢ (.لف بينه 

تقنیة متطورة تقوم على حقن حیوان منوي واحد بواسطة : الحقن المجھري   
مل حدوث اندماج بین نواتي المجھر داخل سیتو بالزما البییضة مباشرة على أ

  .- تعالى-الخلیتین لتشكل البییضة الملقحة بإذن اهللا 
فعملیة الحقن المجھري ھي أحد أنواع عملیات التلقیح الصناعي   
ولكنھا تقنیة متطورة  ظھرت على ید بعض العلماء ، )أطفال األنابیب(الخارجي

نابیب بدایة من عام في حین انتشرت فكرة أطفال األ، م١٩٩١البلجیكیین في عام 
  .م١٩٧٨

ففي عملیة الحقن یقوم الطبیب أو مجموعة ، والفرق بینھما في آلیة العمل   
األطباء بتنشیط المبیض من خالل األدویة التي تساعد على إنتاج أكبر عدد من 

وبعد ، البویضات وبعدھا یتم سحب البویضات بطریقة معینة حتى تكون كاملة النضج
ان المنوي المناسب یقوم الطبیب بحقن البویضة بحیوان منوي الحصول على الحیو

  )٣ (.وھنا تزید نسبة نجاح العملیة، واحد بواسطة المجھر 
أما التلقیح الخارجي فیعتمد على أخذ البییضة من المرأة عند خروج البییضة من 

مناسبة لبقاء البییضة ) فسیولوجیة(بھ وسائل ، المبیض ووضعھا في طبق خاص
ثم یؤخذ مني الرجل ویوضع في الطبق مع ، ولیس أنبوبا كما ھو شائع، ونموھا
فإذا ما تم تلقیح البویضة بأحد الحیوانات المنویة الكثیرة انقسمت البییضة ، البییضة

                                                           

ث�م تعری�ف    ، أق�وم أوال بتعری�ف عملی�ات الحق�ن المجھ�ري          ، لتصور المعنى العام لعن�وان البح�ث      ) ١(
 .الواردة على األجنة الفائضةثم تعریف التصرفات ، األجنة الفائضة عنھا

یطلق لفظ التلقیح االصطناعي على عدة عملیات مختلفة یتم بموجبھ�ا تلق�یح البوی�ضة بحی�وان             ) ٢(
  : وھو یتم بأحد طریقین أساسیین. منوي وذلك بغیر طریق االتصال الطبیعي الجنسي

  .طن المرأةوذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من با.  طریق التلقیح الداخلي-
 وطری��ق التلق��یح الخ��ارجي ب��ین نطف��ة الرج��ل وبوی��ضة الم��رأة ف��ي أنب��وب اختب��ار ف��ي المختب��رات    -

، التلق�یح ال�صناعي وأطف�ال األنابی�ب    . ف�ي رح�م الم�رأة   ) اللقیح�ة (الطبیة، ثم زرع البوی�ضة الملقح�ة     
وتعتبر ). [ ١/٢٨٢)(٢(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، محمد علي البار  / الدكتور

 ]عملیة الحقن المجھري صورة مطورة من التلقیح االصطناعي الخارجي
دار ابن : ط، إسماعیل مرحبا : د،  )٤٠٧ص  (البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة      : ینظر) ٣(

  . https://www.rjeem.com :و یراجع الرابط التالي. الجوزي
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وذلك في الیوم الرابع من ، )التوتة(الملقحة انقساماتھا المعروفة حتى تبلغ مرحلة 
فیعاد إدخالھا ، تعد الستقبال البییضة الملقحةویكون الرحم عندئذ قد اس، ھذا التلقیح

  .وتثبت بجداره، فتعلق بھ، عندئذ إلى الرحم
ففي أول ، والمدة التي تبقى فیھا البییضة في الطبق ال تعدو یومین أو ثالثة  

 ١٠باتریك استبتو بویضة األم لیزلي براون في : حالة طفل أنبوب أخذ الدكتور
، ق الذي حضر محلولھ الدكتور روبرت ادواردزووضعھا في الطب، م١٩٧٧نوفمبر 

وبعد أن قاما بتلقیح البویضة أعادھا الدكتور استبتو إلى رحم األم لیزلي براون في 
م ولدت لویزا براون أول طفلة أنبوب ١٩٧٨ یولیھ ٢٥وفي ، م١٩٧٧ نوفمبر ١٢

دة وفتحت صفحة جدی، والتي أثارت ضجة كبرى في جمیع أجھزة اإلعالم، في العالم
  )١ (.في تاریخ التناسل البشري

، وحتى یتضح الفرق بین التلقیح االصطناعي الخارجي والحقن المجھري  
فإنھ في مقابل إخصاب البییضة في التلقیح المجھري بحیوان منوي واحد عن طریق 

حیوان منوي على كل ) مائة ألف(یحتاج في التلقیح االصطناعي إلى حوالي ، المجھر
  )٢ (.ا حیوان منوي واحدبییضة حتى یخصبھ

لمجه: ثانيا لحق  لى عمليا  للج    )٣ (:سب 

) ٥٠٠٠،٠٠٠أقل من ( قلة عدد الحیوانات المنویة بشكل أكثر من المتوسط-١
أو لعدم وجوده في المني ، نتیجة للضعف الشدید أو النسداد في الحبل المنوي

  .قلیلة بدرجة ولو الخصیتین أو البربخ في ووجوده
  . عندما تكون حركة الحیوانات المنویة ضعیفة-٢
  . عند عدم تحرك الحیوانات المنویة بسبب خلل في الجھاز الحركي للذیل-٣
 في حال عدم مقدرة الحیوانات المنویة اختراق جدار خلیة البییضة بسبب نقص -٤

  .في بعض اإلنزیمات
ة بحیث تصعب  في حال الخلل في الغشاء الخلوي للحیوان المنوي أو البییض-٥

  .عملیة االختراق
  . في حال عجز اإلخصاب بالتلقیح الصناعي الخارجي-٦

 إنجاب األوالد لبعض األزواج الذین عد – بإذن اهللا تعالى –وبھذه التقنیة أمكن 
  )١ (. نھائیا وغیر قابل للعالج-حتى األمد القریب–عقمھم 

                                                           

، بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  ، أطف��ال األنابی��ب ف��ضیلة ال��شیخ عب��د اهللا الب��سام  )١(
بح�ث من�شور   ، محم�د عل�ي الب�ار   / ال�دكتور ، التلقیح ال�صناعي وأطف�ال األنابی�ب    ، ) ١/٢٥٩)(٢(عدد

 ).١/٢٧٢) (٢(عدد، بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي
دار اب�ن   : ط،  )٤٠٧ص  (إسماعیل مرحب�ا  : د، البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة    : ینظر) ٢(

  . https://www.rjeem.com :و یراجع الرابط التالي. الجوزي
وإال ف�الغرض ال�رئیس    ،  ب�دال م�ن التلق�یح االص�طناعي     المجھ�ري أقصد سبب اللجوء إلى الحقن  ) ٣(

 .الطرق الطبیعیةلكلیھما ھو الحصول على الذریة لتعسر ذلك ب
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ب اطا  

ا ف ار  

ألج: ال ي    .نةتع

أَجنَّ الشيَء في :یقال، الولد ما دام في البطنوالجنین ھو ،  جمع جنین:األجنة لغة
ما استترت بھ من سالح، : بالضم) اْلُجنَُّة(و،المرأة ولدا) َأَجنَِّت(َو. َأكنَّھ: صدره

  )٢(.ِبُجنَّة استتر بُسْترة) اْسَتَجنَّ(و) ُجَنٌن(السُّترة والجمع) اْلُجنَُّة(و
. المادة التي تتكون في الرحم من عنصري الحیوان المنوي والبویضةفالجنین ھو 

وھذا ھو ما یؤید معنى مادة جنین، فإنھا راجعة إلى االستتار المتحقق بھذا المعنى، 
  )٣ (.ومنھ المجنون الستتار عقلھ، والجان الستتاره عن أعین الناس

  )٤ (. ھو حمل المرأة ما دام في بطنھا:والجنین اصطالحا
لفقھاء المسلمون یستعملون لفظ الجنین بمثل ما یستعمل في اللغة، غیر أن ا ف

بعضھم قصره على الحمل الذي یتبین منھ شيء من خلق اآلدمي، ولم یطلقھ على ما 
   )٥ (.دون ذلك

وإن قیده بعضھم بالحمل الذي ،  ال یطلق لفظ الجنین إال على الحمل:فعلى ھذا الرأي
  . ميیتبین منھ شيء من خلق اآلد

وإال ، إنھا تسمى أجنة تجاوزا: محمد البار عن البییضات الملقحة/ یقول الدكتور
  )٦ (. خالیا تقریبا٨ -٤وتتكون من ، فھي مرحلة ما قبل الجنین

األخالط المتكونة من تفاعل بییضة المرأة مع ماء : ویرى البعض أن الجنین ھو
  )٧ (.بغض النظر عن مكان التفاعل، الرجل

 على رأي –طلق على البییضة الملقحة خارج الرحم جنینا حقیقة ومن ثم فی  
  . ومجازا على رأي آخرین-البعض

                                                                                                                                                     

رس�الة  ) ١٥ص(، لبن�ى محم�د جب�ر     ، األحكام الشرعیة المتعلقة باإلخصاب خارج الج�سم      : ینظر) ١(
البن���وك الطبی���ة الب���شریة وأحكامھ���ا ، م٢٠٠٧طبع���ة س���نة ، الجامع���ة اإلس���المیة غ���زة، ماج���ستیر 

  ).٤٠٧ص (إسماعیل مرحبا : د، الفقھیة
)  ج ن ن(مخت��ار ال��صحاح م ، )٢٠٩٤ / ٥) (نج ن (ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة م   ) ٢(
 ).٦٢ص (
 ). ١١٧ / ١٦(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٣(
 ).٨٤ / ٧(نیل األوطار )  ٤(
محم�د نع�یم   : ال�دكتور ، حقیقة الجنین وحكم االنتفاع بھ في زراعة األع�ضاء والتج�ارب العلمی�ة      ) ٥(

  ).٣/١٨٦٥)(٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، یاسین
 ).٨٤ / ٧(     نیل األوطار 

مجل�ة  ، محم�د عل�ي الب�ار   : ال�دكتور ، إجراء التجارب على األجنة المجھ�ضة واألجن�ة الم�ستنبتة        ) ٦(
   ).٣/١٨٠٣)(٦(عدد، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

جامع�ة المل�ك   ) ١٨ص(می�ادة محم�د الح�سن    : د، حكم األجنة الفائضة ف�ي التلق�یح االص�طناعي      ) ٧(
 .فیصل
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وأرى رجحان الرأي القائل بأن الجنین ال یطلق إال على الحمل في البطن ؛حیث إن 
 َوِإْذ :"  - تعالى– ویؤید ھذا قولھ ،ھذا الرأي یتفق مع االستعمال اللغوي والطبي

وإن جاز ، حیث أطلقت األجنة على الحمل في البطن.)١(  ِفي ُبُطوِن ُأمََّھاِتُكْمَأْنُتْم َأِجنٌَّة
  . إطالق لفظ الجنین مجازا على البییضة الملقحة خارج الرحم

وإال ، وقد آثرت التعبیر باألجنة الفائضة في العنوان مراعاة للعرف الشائع  
رة التقاء الحیوان المنوي فال خالف في إطالق لفظ البییضة الملقحة على ما ھو ثم

  .بالبییضة خارج الرحم

لمجه: ثانيا لحق  لفائضة م عمليا  ألجنة  ي    : تع

من الخالیا عمرھا أسبوع أو أكثر قلیًال، وھي في مرحلة ) سلة(عبارة عن :  ھي
مثل الكلى أو القلب الكامل ، التكون، ولم یصل النمو فیھا إلى مرحلة تكوین أعضاء

اف؛ حیث إنھ لم یحصل إلى اآلن أن نما أو نبت جنین في المعمل إلى مرحلة أو األطر
خلیة فقط، ) ٣٢- ٨(وقد ال یحدث ذلك، فاألجنة في المعمل تنمو إلى مرحلة ، متقدمة

  . ثم تنقل إلى أرحام األمھات، أو تحفظ مجمدة في الثالجة
لمنویة إلیھا في وإضافة الحیوانات ا، فبعد استخراج البویضة الناضجة من المبیض

أنبوبة االختبار، ینتج عن ذلك بویضة ملقحة، نصف خالیاھا من األم والنصف اآلخر 
تأخذ ھذه البویضة الملقحة في االنقسام )  ساعات٦ - ٤(وبعد ساعات ، من األب

  .ثم ثماني خالیا، وھكذا، ثم أربع، فتتحول الخلیة الواحدة إلى خلیتین
التي ) الحقن المجھري أحد أنواعھ(طناعي الخارجي وال شك أن عملیة التلقیح االص

تتم اآلن في مراكز كثیرة من العالم اإلسالمي وغیر اإلسالمي، ینتج عنھا أجنة 
فائضة، فعلى سبیل المثال ال الحصر، نتج من عملیة طفل األنابیب التي أجریت لـ 

أودع جنین فائض ) ١٢٠٨(امرأة في مركز واحد، نتج من تلك العملیات ) ٤٣٢(
  ! الثالجة أو جمد

وفي كل مركز من مراكز طفل األنابیب اآلن یوجد العدید من األجنة الفائضة؛ حیث 
إن عملیة طفل األنابیب تتطلب اآلن استنبات العدید من البویضات من المبیض عند 

بویضات، وفي بعض األحیان ) ٨-٤(تصل في عددھا في المتوسط ما بین ، المرأة
وفي العادة تسحب كل تلك ،  بویضة٥٠ضات إلى أكثر من وصل عدد تلك البوی

 أجنة فقط إلى رحم األم، ٣البویضات عن المبیض وتلقح في المعمل، وینقل منھا 
وبالتالي أصبح مصیر ، والفائض من تلك األجنة یحتفظ بھ بعد تبریده وتجمیده

  )٢(.األجنة الفائضة یشكل قضیة طبیة وفقھیة مھمة

البییضات الملقحة الفائضة أن ھذه العملیات تتطلب والسبب في وجود ھذه 
ولكن ال یزرع في الرحم سوى ، بویضات في المتوسط لتلقیحھا) ٨-٤(استخراج

                                                           

 .٣٢سورة النجم، من اآلیة ) ١(
األس��تاذ ، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب    ) ٢(

، ،رئ�یس المجل�س العرب�ي الخت�صاص أم�راض الن�ساء وال�والدة             ، عبد اهللا حسین باس�المة    /الدكتور  
 ).٣/١٨٤١ ()٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي
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وتكون البویضات الملقحة الفائضة بمثابة عدد احتیاطي فیما ، ثالث بویضات ملقحة
  )١(. لو فشلت ھذه البویضات في العلوق بالرحم

  اطب اث

   ف  ا ارف ار

  : لتص لغة

أي : وصرفتھ في األمر تصریفا، فتصرف فیھ، مصدر تصرف في األمر  
  )٢(. إذا تصرف في طلب الكسب: اصطرف لعیالھ: ویقال. فتقلب: قلبتھ

  :واصطالحا
 لم یذكر الفقھاء القدامى في كتبھم تعریفا للتصرف، ولكن یفھم من كالمھم   

 عن الشخص بإرادتھ، ویرتب الشرع علیھ أحكاما ما یصدر: أن التصرف ھو
  )٤(.كل قول أو فعل لھ أثر فقھي:فالتصرف، )٣(مختلفة

لفائضة هنا ألجنة    :لم بالتص في 

وزرعھا في ،  األقوال واألفعال المتعلقة باألجنة الفائضة من حیث تجمیدھا  
مكنة والتي لھا أثر وغیر ذلك من التصرفات الم، واألمر بإتالفھا، أوقات مختلفة

وھذا ما یتناولھ البحث بالبیان والتفصیل؛ حیث یتناول البحث ھذه التصرفات . فقھي
  .وبیان حكمھا في الفقھ اإلسالمي

                                                           

 ).١٨٣ص) (قسم الفقھ الطبي(موسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرةال) ١(  
 ).١٣٢ص (معجم لغة الفقھاء ، )٢٠ / ٢٤) (ص رف(م، تاج العروس) ٢(
 ) .٧١ / ١٢(الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٣(
 ).١٣٢ص (معجم لغة الفقھاء ) ٤(
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  المبحث األول
  

حكم عملیات الحقن المجھري ابتداء المخلفة لألجنة 
  الفائضة

  في الفقھ اإلسالمي
  

  :وفیھ مطلبان
فقھي للحقن المجھري بین الزوجین الحكم ال: المطلب األول

  .للحصول على الولد 
الحكم الفقھي للحقن المجھري بغرض تحدید : المطلب الثاني
  .جنس الجنتن
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  املبحث األول

حكم عمليات احلقن اهري ابتداء املخلفة لألجنة الفائضة يف الفقه 
ّ

  اإلسالمي

لبا   :فيه م

  اطب اول

ن ا م اد اوا  ول نزون ا ري  

ومن ثم إذا تعسر ، إن حاجة الزوجة وزوجھا إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا
فھل یجوز معالجة ، الحصول علي الولد عن طریق االتصال الطبیعي بین الزوجین

ذلك عن طریق إجراء عملیة الحقن المجھري؟ إذا ُأخذ الحیوان المنوي من الزوج 
وجتھ وتم التخصیب بینھما عن طریق الحقن المجھري ثم أعیدت والبییضة من ز

  : )١(اللقیحة إلى رحم الزوجة فقد اختلف الفقھاء في مدى جواز ذلك على رأیین
  : یرى أصحابھ الجواز  بضوابط أھمھا: الرأي األول

  .أن یكون أثناء قیام عقد الزوجیة بین الزوجین -١
  . أن یكون برضا الزوجین-٢ 

  .ت الضرورة أو الحاجة إلى ھذه العملیة ألجل الحمل أن تثب-٣
  . أن یغلب على ظن الطبیب أن ھذه العملیة ستعطي نتائج إیجابیة-٤
  . أن یتقید انكشاف المرأة بقدر الضرورة-٥
وإال فطبیب ، وإال فامرأة غیر مسلمة، أن یكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن- -٦

  .ترتیبوإال فغیر مسلم بھذا ال، مسلم ثقة
 ال تجوز الخلوة بین المعالج والمرأة التي یعالجھا إال بحضور زوجھا أو امرأة -٧

  .أخرى
  )٢ (. أن تراعى الضمانات الدقیقة الكافیة لمنع اختالط األنساب-٨ 

: والشیخ، )٢(جاد الحق على جاد الحق: الشیخ: منھم، )١(وھو رأي أكثر المعاصرین
وھو ما  ذھب إلیھ مجمع  الفقھ ، )٤(ورمحمد خالد منص: ود، )٣(عطیة صقر

  )٦(.والمجمع الفقھي اإلسالمي بمكة المكرمة، )٥(اإلسالمي الدولي

                                                           

 س�واء ت�دخل بحی�وان من�وي     أما إذا كان ھناك طرف ثالث غیر الزوجین فال شك في حرمة ذلك       ) ١(
بما أن اإلسالم ال یقبل طریقا للتناسل سوى طری�ق ال�زواج،      : یقول الدكتور البار  . أو بییضة أو رحم   

فقد أفتى علماء اإلسالم األجالء بأن أي وسیلة للتناسل یستخدم فیھا طرف ثالث ھي الغی�ة وباطل�ة               
 األخالقی�ة الناجم�ة ع�ن ال�تحكم ف�ي      الق�ضایا . ومحرمة شرعا وموجبة للتعزیر لكل م�ن ی�شترك فیھ�ا         

بحث من�شور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ         ، محمد علي البار  : الدكتور، )التلقیح االصطناعي (تقنیات اإلنجاب 
 ).١/٤٦٢)(٣(عدد، اإلسالمي

الموس�وعة المی��سرة ف�ي فق��ھ   ،  )٤٣٣ص (البن�وك الطبی��ة الب�شریة وأحكامھ��ا الفقھی�ة    : ینظ�ر ) ٢(
 ).٤٠٤ص) (طبيقسم الفقھ ال(القضایا المعاصرة
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رجب : الشیخ: وممن ذھب إلى ھذا، یرى أصحابھ عدم الجواز : الرأي الثاني
  )٩ (.أحمد بازیع الیاسین: والشیخ) ٨ (الصدیق الضریر: ود، )٧(التمیمي

مناقشتها لة    أل

ل للة  أل  :  

منھا ، استدل أصحابھ على جواز عملیات الحقن المجھري بضوابط بعدة أدلة  
  :ما یلي

 أن حاجة المرأة إلى الولد تنزل منزلة الضرورة؛ إذ في عدم الحصول على -١
وحصول قلق واضطراب نفسي لعدم إشباع غریزة الحصول ، اإلنجاب انھدام لألسرة

واكتمال السعادة النفسیة ، لحفاظ على األسرةوفي الحصول على الولد ا، على الولد
  )١٠ (.واالجتماعیة

 ،على التلقیح الطبیعي قیاس التلقیح االصطناعي الخارجي في ھذه الصورة -٢
 فإن - وھو الزواج -بجامع أن كال منھما یبتغى بھ حصول النسل بطریق شرعي 

ح الطبیعي نتیجة  في التلقیھو الذي یلقح بییضة الزوجةالحیوان المنوي من الزوج 
فینبغي أن یأخذ ، وكذلك یحصل في التلقیح االصطناعي الخارجي، المعاشرة الزوجیة
  )١١ (.حكمھ وھو الجواز

 والعقم مرض یندرج - الشریعة اإلسالمیة أباحت التداوي من األمراض عموما-٣
والتلقیح االصطناعي الخارجي ، فكان عالجھ جائزا، ضمن ما أباحت الشریعة عالجھ

                                                                                                                                                     

  ).٤٣٣ص (البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة : ینظر) ١(
رق��م الفت��وى ، التلق��یح ال��صناعى ف��ى االن��سان : عن��وان الفت��وى ،فت��اوى دار اإلفت��اء الم��صریة  ) ٢(
 .م١٩٨٠): ١٢٢٥(
 .م١٩٩٧: أطفال األنابیب: عنوان الفتوى ،فتاوى دار اإلفتاء المصریة ) ٣(
دار : ط،)٩٨ص(محم�د خال�د من�صور     : د، بیة المتعلقة بالنساء ف�ي الفق�ھ اإلس�المي        األحكام الط ) ٤(

 .النفائس األردن
 ).٤(قرار رقم) ١/٥١٥ ()٣(عدد ،  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي)٥(
 ).٨(،)٧(قرارات المجمع الفقھي في الدورة رقم:  ینظر)٦(
، مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي بح���ث من���شور بمجل���ة  ،  رج���ب التمیم���ي: ال���شیخ، أطف���ال األنابی���ب) ٧(

 ).١/٣٠٩)(٢(عدد
 ).١/٤٩٩()٣(عدد،مناقشة قضیة أطفال األنابیب، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي) ٨(
، مجلة مجمع الفق�ھ اإلس�المي     ، على موضوع أطفال األنابیب    أحمد بازیع الیاسین  : تعلیق الشیخ ) ٩(

 ).١/٥٠٦)(٣(عدد
فت�اوى دار  ، بمراجع�ھ المختلف�ة  ) ٤٣٧ص (ی�ة  البنوك الطبیة البشریة وأحكامھ�ا الفقھ     : ینظر) ١٠(

جاد الح�ق  : المفتي فضیلة الشیخ  ، التلقیح الصناعى فى االنسان : عنوان الفتوى ، اإلفتاء المصریة 
 .م١٩٨٠، علي جاد الحق

) ٩٥ص(محم���د خال���د من���صور: د، األحك���ام الطبی���ة المتعلق���ة بالن���ساء ف���ي الفق���ھ اإلس���المي ) ١١(
 .بمراجعھ المعتمدة
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 طریق من طرق عالج العقم فكان جائزا؛ للحصول على الولد من ماء ھو
  )١(.الزوجین

لثاني ل    :لة 

  :منھا ما یلي، استدل أصحابھ على عدم جواز عملیات الحقن المجھري بعدة أدلة
  . الحقن المجھري یتنافى مع الكرامة اإلنسانیة-١

بین الزوجین على فراش  بني آدم، وجعل طریق النسل - تعالى -حیث كرم اهللا 
، الزوجیة بالطریق الطبیعي بین الرجل وزوجتھ دون أن یكون ھناك طرف آخر 

والتلقیح بقسمیھ الداخلي والخارجي بین الزوجین في رحم الزوجة ھو صورة من 
، الصور التي أتى بھا إلینا الغرب في شططھ وفي سیره باإلنسان نحو الحیوانیة

فإن كان ، إتیان الرجل زوجتھ على فراش الزوجیةفالطریق الطبیعي للنسل ھو 
  ولیس العقم - سبحانھ وتعالى-فھذه إرادة اهللا ، أحدھما عقیما أو الزوجة عقیمة

  )٢(.ضرورة حتى نلجأ إلى طریق یؤدي بالمجتمع إلى الفساد
بأنھ لیس ھناك دلیل نقلي أو عقلي یدل على أن ھذه العملیة تتنافى مع :یناقش

وإننا ینبغي أن نتقبل المحدثات العلمیة الجدیدة بأسلوب شرعي، ، انیةالكرامة اإلنس
ینبغي ، على طریقتنا نحن المسلمین، ال نواجھ ھذه التحدیات العلمیة بالمنع والتحریم

فلماذا نرفض العالج للمرض؟  ،أن نستقبلھا بما نجده عندنا من وسائل إباحة أو حلیِّة
  )٣( المراكز العلمیة القائمة على علم؟ ولماذا نرفض ھذه المستشفیات أو ھذه

والمفاسد ) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (  إن من القواعد الشرعیة -٢
فالقول باإلباحة یفتح شرا مستطیرا ، اختالط األنساب: ومن أھمھا، المتوقعة كثیرة

  )٤(.والمحافظة على ھذا المجتمع تقتضي إغالق الباب كلیا، في المجتمع اإلسالمي
فكثیرا ما تنھار البیوت بسبب ، بأن مفسدة عدم الحصول على الولد أعظم: ویناقش

  .العقم
 ألنھ ھو - سبحانھ وتعالى- اإلنسان المریض في مثل ھذا یحتسب األجر أمام اهللا -٣

  )٥ (.فمن باب سد الذرائع ال یسمح بالتلقیح الخارجي، الذي جعلھ عقیما

                                                           

، بح���ث من���شور بمجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي    ،  األنابی���ب ف���ضیلة ال���شیخ عب���د اهللا الب���سام    أطف���ال) ١(
) ٩٥ص(محم�د خال�د من�صور     : د، األحكام الطبیة المتعلق�ة بالن�ساء ف�ي الفق�ھ اإلس�المي           ، )١/٢٤٩)(٢(عدد

المفت�ي  ،  التلقیح الصناعى فى اإلنسان   : عنوان الفتوى   ، فتاوى دار اإلفتاء المصریة     ، ، بمراجعھ المعتمدة 
على موضوع أطفال ، أحمد محمد جمال : تعلیق الشیخ ، م١٩٨٠، جاد الحق علي جاد الحق    : فضیلة الشیخ   

 ).١/٤٩٦)(٣(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،األنابیب
، مجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي   ، رج���ب التمیم���ي عل���ى موض���وع أطف���ال األنابی���ب     : تعلی���ق ال���شیخ ) ٢(

 ).١/٣٥٩)(٢(عدد
عل��ى ،  أحم��د محم��د جم��ال : تعلی��ق ال��شیخ ، )٩٦(محم��د نعم��ان البع��داني : العل��وم الطبی��ة د م��ستجدات ) ٣(

 ). ١/٤٩٦)(٣(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،موضوع أطفال األنابیب
) ٢(ع�دد ، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي    ،عل�ى موض�وع أطف�ال األنابی�ب     ، رج�ب التمیم�ي  : تعلیق الشیخ ) ٤(
)١/٣٥٩.( 
) ٣(ع�دد ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،على موضوع أطفال األنابیب،مد بازیع الیاسین  أح: تعلیق الشیخ ) ٥(
)١/٥٠٦.( 
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  )١ (. فیما یؤدي إلى الحرام بشكل مؤكد ال محتملبأن سد الذرائع إنما یكون: یناقش
، ولعن من انتسب إلى غیر أبیھ ،  شدد في حفظ النسب- تبارك وتعالى-إن اهللا  -٤

وسلیم ، والشك أن اإلنجاب من الوقاع الطبیعي بین الزوجین أمر مضمون العاقبة
یاطات فإن فمھما عمل لھ من االحت، بخالف التلقیح الصناعي، النتیجة لصحة النسب

  )٢ (.الشكوك تكتنفھ وتحوم حولھ
بأن الفقھاء الذین قالوا بالجواز وضعوا من ضمن القیود أخذ الحیطة : ویناقش

  .والحذر من اختالط األنساب
 ھذه العملیة یترتب علیھا انكشاف العورات على شخص أجنبي، سواء كان ھذا -٥

  ).طبیًبا أو طبیبة(الشخص رجًلا أو امرأة 
ن من القواعد الشرعیة المتفق علیھا بین أئمة الفقھ والدین أن بأ: یناقش

: الضرورات تبیح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومن تطبیقاتھا
أن مداواة المرض في مكان العورة تبیح كشفھا بقدر حاجة المداواة، وقد صرح 

سواء في ذلك والغرض المشروع في الحصول على الولد، ، فقھاء المذاھب بذلك
رغبة الزوج أو الزوجة، یمكن أن یعتبر مبیًحا النكشاف الزوجة في سبیل معالجة 
العقم أو التلقیح الصناعي إن لم تكن طریقة التلقیح نفسھا تنطوي على محظورات 

  )٣ (.أخرى

جح ل   :ل 

 بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ فإنھ یبدو لي أن الرأي
لقوة ما ، األولى بالقبول ھو الرأي القائل بجواز عملیة الحقن المجھري بین الزوجین

استدلوا بھ ومناقشة أدلة المخالفین؛ حیث لم تعد ھناك مخاطر كثیرة في إجراء ھذه 
ال سیما ، فضال عما یترتب علیھا من استقرار األسر والحصول على الذریة، العملیة

  .ةمع اتخاذ االحتیاطات الالزم
 وبناء على ذلك فاألجنة الفائضة عن ھذه العملیة جاءت بطریق مشروع ابتداء  في 

 واالختالف - إذا تحققت الضوابط التي ذكرھا العلماء –على الراجح-ھذه الصورة 
  والغرض ،  وھذا ما یتناولھ البحث بالبیان–في التصرفات التي ترد علیھا بعد ذلك 

    )٤(.  الحقن المجھري المتسببة في األجنة الفائضةھنا بیان الحكم الفقھي في عملیة

                                                           

 .بمراجعھ المختلفة ) ٤٤٢ص (البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة : ینظر) ١(
 ). ١/٢٤١)(٢(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، أطفال األنابیب فضیلة الشیخ عبد اهللا البسام)٢(
بح�ث  ، فضیلة الشیخ عب�د اهللا الب�سام    ، أطفال األنابیب ، على موضوع أطفال األنابیب   ، مصطفى الزرقا : تعلیق الشیخ ) ٣(

 ).١/٢٥٦) (٢(عدد، منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي
لق�انون  وبالمقاب�ل ل ، لجوء الزوجین إلى وسیلة التلقیح الصناعي كانت محل جدل م�ن قب�ل الفق�ھ والق�ضاء الفرن�سي            ) ٤(

، الفرنسي الذي نظم تقنیة التلقیح الصناعي فإن القانون المصري ل�م ی�نظم أحك�ام ھ�ذه الوس�ائل بأی�ة ن�صوص ت�شریعیة                
ویمك��ن م��ن خ��الل تطبی��ق القواع��د العام��ة ف��ي  ، رغ��م أھمی��ة ھ��ذا التنظ��یم وض��رورتھ نظ��را لكث��رة ح��دوث ذل��ك ف��ي العم��ل  

ف�ال خ�الف ف�ي م�شروعیة التلق�یح      ، بی�ان أحك�ام التلق�یح ال�صناعي    القانون المصري وأخذا من قواعد الشریعة اإلسالمیة     
مجل�ة علمی�ة محكم�ة ت�صدرھا الجمعی�ة الم�صریة لالقت�صاد ال�سیاسي          ، مصر المعاص�رة    :  ینظر .الصناعي بین الزوجین  

 بك�ري یوس�ف  : د، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في مواجھة الممارس�ات الطبی�ة الحدیث�ة           :بحث، واإلحصاء والتشریع 
 .م٢٠١٥یولیو ) ٤٧١، ٤٧٧ص) (٥١٩(عدد، محمد
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ب اطا  

  ام ا ن اري رض دد س ان

یقوم األطباء اآلن باختیار جنس الجنین عن طریقة دراسة مواصفات الحیوانات 
المنویة الذكریة والحیوانات المنویة األنثویة، وعزل الحیوان المطلوب لتلقیح 

ویضة الزوجة بھ، وقد یتم االختیار من اللقائح الجاھزة عن طریق الحقن المجھري ب
 والسبب فى محاوالت تحدید جنس الجنین - وھنا تأتي مشكلة األجنة الفائضة –

مسبقا یكون غالبا ألن بعض األمراض الوراثیة لدى الزوجین یتوارثھا الذكور فقط، 
ادیا لوالدة أطفال معوقین أو مشوھین فیحاول الزوجان تفادى إنجاب الذكور، تف

بدرجة كبیرة، وفى بعض األحوال یكون الزوجان قد أنجبا عددا من الذكور ویریدان 
إنجاب أنثى أو العكس، فیلجآن إلى الطب إلنجاب ما یریدان، فما ھو الحكم  الفقھي 

زن لتحدید جنس الجنین؟ وھل یعتبر تدخال فى اإلرادة اإللھیة واعتداء على التوا
البشرى؟ أم ھو مجرد استغالل لما ھو متاح من خلق اهللا؟ یختلف الحكم الفقھي 

  )١ (:باختالف الباعث كما یلي

ي م لى  لن  ل هنا  لفقهي يت   :فالحك 

  . الھدف والغرض والنیة الباعثة على ذلك:األول
ألعمال  األسباب والوسائل التى یتوصل بھا إلى تحقیق األھداف، ذلك ألن ا:والثانى

  : وبیان ذلك فیما یلي، بالنیات، والوسائل تعطى حكم المقاصد
 إذا كان الغرض من ھذه العملیة تجنب وراثة بعض األمراض فى الذكور أو -أ

فلیس ھناك ما ، اإلناث، وكان ذلك بطریقة علمیة مؤكدة لیس فیھا ارتكاب محرَّم
انا عن اإللقاء بأیدینا إلى والقرآن ینھ، یمنع من ذلك؛ ألن الوقایة خیر من العالج

ومن باب الموازنة بین المصالح ، وال ضرر وال ضرار فى اإلسالم، التھلكة
 آخر، دون معینا جنسا یصیب الذي الوراثي المرض وجود حال ففي، والمفاسد

 بالمجتمع تلحق عامة مفسدة علیھ تترتب الوراثي مریض بالمرض طفل فإنجاب
 إنجاب بین وبالموازنة ذریتھ، إلى بل تمتد ،ودبالمول تلحق خاصة مفسدة وكذلك
 لذویھ یسببھ ما إلى حیاتھ باإلضافة في یشقي الوراثي بالمرض مریض معین جنس

                                                           

: عطیة ص�قر : المفتي الشیخ، الھندسة الوراثیة: عنوان الفتوى  ، فتاوى دار اإلفتاء المصریة     ) ١(
  . م١٩٩٧

 س��واء كان��ت دع��اءا أو غ��ذاءا معین��ا أو تباین��ا ف��ي ط��رق    - أم��ا الوس��ائل الطبیعی��ة ف��ي جملتھ��ا       
 سخرھا اهللا لإلنسان، وغلب على ظن الناس أنھ�ا ت�ؤدي إل�ى         ھي استخدام ألسباب   -وتوقیت الجماع 

اختی��ار ج��نس الجن��ین ب��ین الم��شروعیة   . مق��صودھم، وم��ن ث��م فھ��ي ج��ائزة وال ح��رج فیھ��ا ش��رًعا    
، ضمن كتاب ق�ضایا فقھی�ة معاص�رة     ، محمد عبد الرحمن محمد الضویني    : األستاذ الدكتور ، والحظر

  .م٢٠١٧طبعة سنة 
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 یعیش سلیم ومعافى، آخر جنس وبین ومسؤولیات، أعباء من وللمجتمع حرج من
  .الطبیعیة الحالة عن الحكم تغییر یتعین طبیعیة؛ حیاة
ه العملیة ھو اإلكثار من أحد النوعین إلى الحد الذى  إذا كان الغرض من ھذ-ب 

یختل فیھ التوازن ویؤدي إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات كالمتعة بین الجنس 
الواحد، أو یؤدي إلى إرھاب الغیر بكثرة الذكور مثال، أو إلى استغالل النوع اآلخر 

  )١ (.ألغراض خبیثة كان ذلك حراما ال شك فیھ
ید جنس الجنین على مستوى األفراد للرغبة في اختیار الذكر أو   إذا كان تحد-جـ

ورغبة في الولد الذكر یلجأ إلى عملیة ، كمن رزقھ اهللا عددا من البنات ، األنثى
فقد اختلف الفقھاء في ذلك على ، أو العكس، الحقن المجھري الختیار جنین ذكر

  :رأیین
وھو قول ، ي لھذا الغرض جائزةیرى أصحابھ أن عملیة الحقن المجھر: الرأي األول

عباس :ود شبیر، عثمان محمد:ود، محمد رأفت عثمان: د: منھم، أكثر المعاصرین
   )٢ (.دار اإلفتاء المصریةوبھ أفتت ، أحمد الباز

وبھ ، یرى أصحابھ أن عملیة الحقن المجھري لھذا الغرض غیر جائزة: الرأي الثاني
وبھ أفتت ، مازن ھنیة: ود،  أبو البصلعبد الناصر:د: منھم، قال بعض المعاصرین

  )٣ (.ومجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، دار اإلفتاء األردنیة

                                                           

: عطی�ة ص��قر : المفت�ي ال�شیخ  ، ف�ى الھندس�ة الوراثی�ة   : عن�وان الفت�وى   ، م�صریة  فت�اوى دار اإلفت�اء ال  ) ١(
 ص األول، الع�دد  ع�شر،  ال�سابع  المجل�د  ،اإلس�المیة  الدراسات سلسلة،  اإلسالمیة الجامعة مجلة، م١٩٩٧

 منال :أ و ،ھنیة إسماعیل مازن .الوراثي د المرض بسبب الجنین؛ جنس اختیار، م٢٠٠٩،  ٤٨ ص - ٢٧
بح�ث من�شور بمجل�ة    ، )٢١ص(عب�د الناص�ر أبوالب�صل   : د، تحدی�د ج�نس الجن�ین   ، )٩ص (، ضانرم�  محم�د 

اختی��ار ج�نس المول�ود وتحدی�ده قب��ل    ، )١٨(ع�دد ،المجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي الت�ابع لرابط��ة الع�الم اإلس�المي      
ض�من دراس�ات فقھی�ة ف�ي ق�ضایا طبی�ة       ) ٨٨٠ص(عباس أحم�د الب�از  : د، تخلقھ ووالدتھ بین الطب والفقھ    

 .معاصرة
  .مازن ھنیة: ود، عبد الناصر أبوالبصل: د: نسب ھذا الرأي لمعظم المعاصرین) ٢(

 .ال�وراثي د  الم�رض  ب�سبب  الجن�ین؛  ج�نس  اختی�ار ، )٢١ص(عبد الناصر أبوالب�صل : تحدید جنس الجنین د:       ینظر
موق�ف اإلس�الم م�ن    ،  بالقاھرةكلیة الشریعة والقانون، قضایا فقھیة معاصرة، )٩ص (رمضان محمد ومنال، ھنیة مازن

اختی��ار ج��نس ، ض��من دراس��ات فقھی�ة ف��ي ق��ضایا طبی�ة معاص��رة  ) ٣٣٩ص(محم��د عثم�ان ش��بیر : د، األم�راض الوراثی��ة 
ض��من دراس��ات فقھی��ة ف��ي ) ٨٨٠ص(عب��اس أحم��د الب��از: د، المول��ود وتحدی��ده قب��ل تخلق��ھ ووالدت��ھ ب��ین الط��ب والفق��ھ  

أن ال یكون اختیار جنس المولود سیاس�ة عام�ة ف�ي    : ز تتلخص فیما یليوقد وضع ضوابط للجوا  ، قضایا طبیة معاصرة    
وأن تتوفر ال�دوافع ال�صحیة ك�األمراض الوراثی�ة ف�ي أح�د الجن�سین فیلج�أ إل�ى التحدی�د تفادی�ا              ، المجتمع بل حاالت فردیة   

ل�ى تحدی�د الج�نس ابت�داء ب�ل      وان ال ُیلجأ إ، وأن تتوفر الدوافع النفسیة كالرغبة في المولود الذكر لمن عنده إناث      ، لذلك  
موق��ع دار اإلفت��اء الم��صریة عن��وان ، وأن یك��ون الق��ائم عل��ى ذل��ك طبی��ب م��سلم ثق��ة ، یلج��أ إلی��ھ عن��د ظھ��ور الحاج��ة إلی��ھ 

أن تحدی��د ج��نس الجن��ین ج��ائز   : وأف��ادت دار اإلفت��اء، )٢٤٥٢(رق��م ، الت��دخل الطب��ي ف��ي تحدی��د ن��وع الجن��ین  : الفت��وى 
ب�شرط أال یك�ون ف�ي التقنی�ة الم�ستخدمة م�ا ی�ضر        ،  م�ن ذل�ك عل�ى الم�ستوى الف�ردي        إذ لیس في الشرع ما یمن�ع      ، شرعا

 .وھذا مرده ألھل االختصاص، بالمولود في قابل أیامھ ومستقبلھ

بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي      ) ٢١ص(عبد الناصر أبوالبصل    : د، تحدید جنس الجنین  ) ٣(
القاع��دة العام��ة ف��ي م��سألة اختی��ار ج��نس الجن��ین الحظ��ر  :(وفی��ھ) ١٨(ع��دد،الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي

 .ال�وراثي د  الم�رض  الجنین بسبب جنس اختیار، أ ھـ)والجواز استثنائي لحاالت محدودة وبشروط، والمنع
 وج�دت  إذا إال الحرم�ة  الفع�ل  في ذلك األصل:( وفیھ) ١٦ص(رمضان محمد منال .أ و ھنیة إسماعیل مازن

موقع دار .أ ھـ)بحسبھا واقعة كل فيینظر األصل ف ھذا عن للخروج الداعیة شرعیةال والمسوغات الضرورة
ھل یجوز اتباع :والسؤال) ٢٢/٩/٢٠١٠(تاریخ الفتوى ، قضایا معاصرة) ٩٣١(فتوى رقم، اإلفتاء األردنیة
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مناقشتها لة    أل

ل أل ل    :لة 

استدل أصحابھ على جواز اختیار جنس الجنین عن طریق عملیات الحقن   
  :طھرة والمعقول كما یليالمجھري بعدة أدلة من القرآن الكریم والسنة الم

لق   :ما 

 َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا َفَھْب ِلي  - تعالى-قولھ :  فمنھ
  )١ (ِمْن َلُدْنَك َوِلیا

اللة ل وقد دعا بھ األنبیاء كما حكاه ،  أن الدعاء بطلب جنس معین جائز :جه 

ومن المقرر أن ما جاز ، وھم ال یدعون بحرام،  عن زكریا علیھ السالمالقرآن الكریم
  )٢(.طلبھ جاز فعلھ بالوسائل المشروعة

  :وأما السنة فمنھا
َماُء الرَُّجِل َأْبَیُض، َوَماُء «:  عندما سئل عن سبب اختالف جنس المولود قولھ -١

 الرَُّجِل َمِنيَّ اْلَمْرَأِة، َأْذَكَرا ِبِإْذِن اِهللا، َوِإَذا َعَلا اْلَمْرَأِة َأْصَفُر، َفِإَذا اْجَتَمَعا، َفَعَلا َمِنيُّ
  )٣(.»َمِنيُّ اْلَمْرَأِة َمِنيَّ الرَُّجِل، آَنَثا ِبِإْذِن اِهللا

ِبيَّ ما جاء َعْن َقَتاَدَة، َأنَّ َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َحدََّثُھْم َأنَّ ُأمَّ ُسَلْیٍم، َحدََّثْت َأنََّھا َسَأَلْت َن -٢
ِإَذا َرَأْت « :  َعِن اْلَمْرَأِة َتَرى ِفي َمَناِمَھا َما َیَرى الرَُّجُل، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا اِهللا 

َوَھْل َیُكوُن َھَذا؟ : َواْسَتْحَیْیُت ِمْن َذِلَك، َقاَلْت: َفَقاَلْت ُأمُّ ُسَلْیٍم» َذِلَك اْلَمْرَأُة َفْلَتْغَتِسْل

                                                                                                                                                     

أن علم�ا ب�  ، أو ف�صل األجن�ة  ، حم�ل األنابی�ب  ، مث�ل الحق�ن   ، إحدى الطرق العلمی�ة الحدیث�ة إلنج�اب طف�ل ذك�ر      
كان لمجلس اإلفتاء فیھا اجتھاد :وال توجد لدي أو زوجي أي مشاكل في الحمل؟ الجواب، عندي ابنتین إناث

ألن األص�ل ف�ي الم�سلم أن یرض�ى     ، حی�ث رأى فی�ھ حرم�ة ھ�ذا الن�وع م�ن العملی�ات            ) ١٢٠(في الق�رار رق�م      
كفتح ، فیھ من المحاذیر الشرعیةولما ، ذكرا كان أو أنثى، بقضاء اهللا وقدره والرضا بما یرزقھ اهللا من ولد

والتع�رض الخ�تالط األن�ساب وك��شف    ، واخ�تالل الت��وازن ب�ین الجن�سین   ، الب�اب أم�ام العب�ث العلم�ي باإلن�سان     
 ن�وفمبر   ٨-٣(ال�دورة التاس�عة ع�شر       ، قرار مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابط�ة الع�الم اإلس�المي          . العورات
والغ��سول ، ج��نس الجن�ین ب�الطرق الطبیعی��ة كالنظ�ام الغ�ذائي    یج�وز اختی�ار   :(وق�د ج�اء ف�ي الق��رار   ) م٢٠٠٧

ال یج�وز أي  : ثانی�ا ، الكیمیائي وتوقیت الجماع بتح�ري وق�ت اإلباض�ة لكونھ�ا أس�بابا مباح�ة ال مح�ذور فیھ�ا                  
تدخل طبي الختیار جنس الجنین إال في حالة الضرورة العالجیة في األمراض الوراثیة الت�ي ت�صیب ال�ذكور           

عل�ى أن یك�ون ذل�ك بق�رار م�ن      ، فیجوز حینئذ الت�دخل بال�ضوابط ال�شرعیة المق�ررة    ، العكسدون اإلناث أو ب   
تق�دم تقری�را طبی�ا باإلجم�اع یؤك�د أن حال�ة       ، لجنة طبیة ال یقل عدد أعضائھا عن ثالث�ة م�ن األطب�اء الع�دول              

 .أھـ....)حتى ال یصاب بالمرض الوراثي، المریضة تستدعي أن یكون ھناك تدخل طبي
 .٥اآلیة ، مریمسورة ) ١(
ضمن دراس�ات فقھی�ة   ) ٣٣٩ص(محمد عثمان شبیر : د، موقف اإلسالم من األمراض الوراثیة    ) ٢(

جامع�ة اإلم�ام   ) ق�ضایا طبی�ة معاص�رة   (السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الث�اني     ، في قضایا طبیة معاصرة   
 ).٢/١٦٤٠(محمد بن سعود

أة وأن الول�د مخل�وق م�ن مائھم�ا       بیان صفة مني الرج�ل، والم�ر      : ب،الحیض: ك، صحیح مسلم ) ٣(
 ).٣١٥(ر) ٢٥٢ / ١(
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َنَعْم، َفِمْن َأْیَن َیُكوُن الشََّبُھ؟ ِإنَّ َماَء الرَُّجِل َغِلیٌظ َأْبَیُض، َوَماَء «: َفَقاَل َنِبيُّ اِهللا 
  )١(»اْلَمْرَأِة َرِقیٌق َأْصَفُر، َفِمْن َأیِِّھَما َعَلا، َأْو َسَبَق، َیُكوُن ِمْنُھ الشََّبُھ

اللة ل ن النصوص النبویة الواردة في الموضوع تتحدث بصراحة ووضوح ع:جه 

وھي وإن جاءت على سبیل اإلخبار وإجابات ، اختیار جنس المولود من قبل األبوین
 أمارات ظاھرة إال أن داللتھا صریحة وواضحة في أعطاء النبي ، عن أسئلة

من حیث ، للسائل عن الطریقة التي یمكن من خاللھا إنجاب المولود المرغوب بھ
مولود قبل حصول التلقیح بین وما ھذا إال ضبط لجنس ال، كونھ ذكرا أو أنثى

اللھم إال ، وال یختلف عما یسعى إلیھ علم الوراثة الیوم، الحیوان المنوي والبویضة
فإن الرجل إذا استطاع أن یجعل منیھ یغلب مني ، في وسیلة الوصول إلى المطلوب
أو استطاعت الزوجة أن تجعل منیھا یغلب مني ، زوجتھ لیكون بینھما مولود ذكرا

ألن ، فإن أحدا ال یستطیع القول بحرمة ھذا الفعل، یكون بینھما مولود أنثىزوجھا ل
النصوص النبویة التي أخبرت عن األمر الغیبي لم یقترن بھا ما یدل على منعھا أو 

  )٢(. فیبقى األصل على حالھ حتى یأتي دلیل یحظره وینھى عنھ، حظرھا

ل لمعق   :فمنه، ما 

بشرط أال یكون في ، لك على المستوى الفردي لیس في الشرع ما یمنع من ذ-١
وھذا  مرده ألھل ، التقنیة المستخدمة ما یضر بالمولود في قابل أیامھ ومستقبلھ

  )٣(. االختصاص
 یمكن أن نلتمس اآلثار اإلیجابیة التي تترتب على اختیار جنس المولود في -٢

 فالرغبة األسریة ،المجاالت النفسیة واالجتماعیة عند الكثیر من أفراد المجتمع
الكامنة في نفس األبوین في أن یكون عندھما مولود ذكر یمكن أن تتحقق من خالل 

بخاصة عند األسر التي رزقت الموالید اإلناث ، التحدید المسبق لجنس المولود الذكر
فقد تجد في األسرة الواحدة خمسا أو ستا أو أقل أو أكثر ، ولم ترزق الموالید الذكور

فیرغب األبوان أن یكون لھما مولود ذكر؛ تلبیة لرغبتھما ، د اإلناثمن الموالی
  . وحفظا ألخواتھ وعونا لھن، الفطریة؛ وصونا لھما في شیخوختھما

وھذه العادة ،  إن المجتمع قدیما وحدیثا ما زال یعیر الرجل الذي لیس عنده ذكور-٣
 یسلم منھا سید ولم، وإن كانت ذمیمة یرفضھا الشرع ویمقتھا إال أنھا موجودة

   )٤(.الخلق رسول اهللا 

                                                           

ص�حیح م�سلم   ، وجوب الغ�سل عل�ى الم�رأة بخ�روج المن�ي منھ�ا        : ب،الحیض: ك، صحیح مسلم ) ١(
 ).٣١١(ر)٢٥٠ / ١(
عب��اس أحم��د  : د، اختی��ار ج��نس المول��ود وتحدی��ده قب��ل تخلق��ھ ووالدت��ھ ب��ین الط��ب والفق��ھ          ) ٢(

 .یا طبیة معاصرةضمن دراسات فقھیة في قضا) ٨٧٥ص(الباز
رق��م ، الت��دخل الطب��ي ف��ي تحدی��د ن��وع الجن��ین   : عن��وان الفت��وى  ، موق��ع دار اإلفت��اء الم��صریة ) ٣(
)٢٤٥٢. ( 
 ) .٨٧٥ص(عباس أحمد الباز: اختیار جنس المولود د) ٤(
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ففي القول بإباحة تحدید جنس المولود معالجة لما یتعرض لھ منُ رزق اإلناث فقط 
  .وعادات ممقوتة، من تعلیقات مذمومة

،  قیاس السعي في تحدید جنس الجنین على معالجة العقم الذي یمكن معالجتھ -٤
ي في معالجة العقم مع كونھ سعیا في فإنھ ال خالف بین أھل العلم في جواز السع

  : - تعالى–ولیس فیھ معارضة لقولھ ، وأخذا بأسباب حصولھ، إیجاد الحمل
، فجواز األخذ بأسباب تحدید جنس الجنین من باب أولى) ١ (َوَیْجَعُل َمْن َیَشاُء َعِقیًما

بأسباب وھو أسھل من األخذ ، ألنھ عمل باألسباب الممكنة إلدراك صفة في الجنین 
   )٢(. اإلیجاد والتكوین

لثاني ل    :لة 

استدل أصحابھ على عدم جواز اختیار جنس الجنین عن طریق عملیات   
  :منھا ما یلي، الحقن المجھري بعدة أدلة

بمعنى ، ومحاولة لتغییر خلق اهللا، ھذه العملیة نوع من االعتراض على قدر اهللا -١
 ھو وحده الذي یصور - سبحانھ وتعالى- فاهللا -تعالى –أننا نتدخل في أمٍر قدَّره اهللا 
فیجعلھ ذكرا أو أنثى كامال أو ناقصا، إلى غیر ذلك من ، الحمل في األرحام كیف یشاء

 ُھَو  : - تعالى– ؛ قال - سبحانھ–أحوال الجنین، ولیس ذلك إلى أحد سوى اهللا 
 -  تعالى– وقال )٣(  ِإَلَھ ِإال ُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُمالَِّذي ُیَصوُِّرُكْم ِفي اْلَأْرَحاِم َكْیَف َیَشاُء ال

 : ِللَِّھ ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َیْخُلُق َما َیَشاُء َیَھُب ِلَمْن َیَشاُء ِإَناًثا َوَیَھُب ِلَمْن َیَشاُء 
 -  فأخبر)٤ (َعِقیًما ِإنَُّھ َعِلیٌم َقِدیٌرالذُُّكوَر َأْو ُیَزوُِّجُھْم ُذْكَراًنا َوِإَناًثا َوَیْجَعُل َمْن َیَشاُء 

 أنھ وحده الذي لھ ملك السماوات واألرض، وأنھ الذي یخلق ما یشاء -سبحانھ
فیصور الحمل في األرحام كیف یشاء من ذكورة أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من 
  نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غیر ذلك من أحوال الجنین، 

   )٥(.وال إلى شریك معھ، لیس ذلك إلى غیره

  : يناق بما يلي

  ھذا القول لیس في محلھ؛ ألن التدخل الطبي لتحدید جنس الجنین لم یأت بخلق -أ
جدید، ولم یغیر في خلق اهللا شیئا؛ ألن الحیوان المنوي ھو نفسھ، والبویضة ھي 

  )٦ (.ذاتھا لم یطرأ علیھما أي تغییر في خلقتھما

                                                           

 .٥٠سورة الشورى من اآلیة ) ١(
 ).١٣ص(خالد بن عبد اهللا المصلح:د، رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین ) ٢(
 .٦سورة آل عمران اآلیة ) ٣(
  .٥٠-٤٩سورة الشورى اآلیتان ) ٤(
بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع ، محمد على البار : د، اختیار جنس الجنین  ) ٥(

جم��ع ، اللجن��ة الدائم��ة للبح��وث العلمی��ة واإلفت��اء   ، ) ١٤ص ) (١٨(ع��دد،لرابط��ة الع��الم اإلس��المي  
رئاس�ة إدارة البح�وث العلمی�ة       : ط، )١٥٥٢(رق�م   ) ٢/١٧١(ق الدویش أحمد بن عبد الرزا   : وترتیب

 . الریاض– اإلدارة العامة للطبع -واإلفتاء 
 .حكم فصل المني لتحدید جنس الجنین: عنوان الفتوى، فتاوى الشبكة اإلسالمیة) ٦(



 

 

 - ١٧٩٧ - 

 وسیلة إلدراك مسبباتھا سواء - تعالى– أخذ العبد باألسباب التي جعلھا اهللا  إن-ب
كان ذلك في تحدید جنس الجنین أم في غیره ال یتضمن منازعة اهللا في خلقھ 

وذلك أن كل ما یكون من العبد ال یخرج عن تقدیر اهللا ومشیئتھ ، ومشیئتھ وتصویره
َن ِإلَّا َأْن َیَشاَء اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما  َوَما َتَشاُءو: - تعالى–كما قال ، وخلقھ
وبھذا یتبین أن العمل على ،  واإلیمان بھذا ال یلغي مشیئة العبد وعملھ)١ (َحِكیًما

ویوضح ، تحدید جنس الجنین ال یتضمن منازعة للرب في مشیئتھ  وخلقھ وتصویره
 فلو شاء لسلبھا - تعالى–مر اهللا ھذا أن األسباب ال تستقل بالتأثیر وإنما تفتقر أل

كما أن العمل على تحدید جنس الجنین ال یعدو كونھ أخذا ، قواھا فلم تؤثر شیئا
فلیس في ذلك ما ینافي ، بسبب من األسباب إلدراك غایة قد تحصل وقد ال تحصل

فإن الذي اختص بھ ھو العلم السابق ،  بعلم ما في األرحام-تعالى -اختصاص اهللا 
  )٢ (.وكذا العلم التام بما في أرحام ذوات األرحام من كل وجھ ، للوجود

وسن ،  إن ھذا الفعل مخالف للطریق الفطري الطبیعي الذي خلق اهللا الناس علیھ -٢
فاألصل أن مسألة تحدید الجنس لھا قانون ، قوانین توزیع الذكور واإلناث على وفقھ

نھم سببا لدیمومة الحیاة البشریة وسنة ربانیة منذ أن خلق الناس وجعل التناسل بی
والسماح بالتدخل في ھذه العملیة ، ألداء ما وجب على اإلنسان من مھام وواجبات

وألصل قانون الخلق وتناسلھم ویؤدي إلى اختالل التوازن ، تغییر لھذه الفطرة
  )٣(.البشري فیطغى نوع على آخر

ا بما یرزقھ اهللا من ولد والرض، األصل في المسلم أن یرضى بقضاء اهللا وقدره  -٣
كفتح الباب أمام ، وھذه العملیة فیھا الكثیر من  المحاذیر الشرعیة، ذكرا كان أو أنثى

  )٤ (.والتعرض الختالط األنساب وكشف العورات، العبث العلمي باإلنسان

  :يناق بما يلي

ھا الدول   أن إباحة ذلك مقیدة بالحاجة، وبأن تكون على مستوى األفراد، وال تتبنا-أ
فمن احتاج إلى ھذا وأمن عدم اختالط الحیوانات المنویة الخاصة بھ ، أو المنظمات

بحیوانات غیره، وكان ذلك بطریقة علمیة مؤكدة، ولیس فیھا ارتكاب محرم، ولم 
یؤد لكشف العورة إال ضرورة ملحة، مع توكلھ على اهللا، وعلمھ أن كل شيء بأمره، 

                                                           

 . ٤سورة اإلنسان اآلیة ) ١(
 ). ١٥ص( المصلحخالد بن عبد اهللا:د، رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین) ٢(
بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع ، محمد على البار : د، اختیار جنس الجنین  ) ٣(

عب�����د الناص�����ر  : د، تحدی�����د ج�����نس الجن�����ین ، )١٤ص ) (١٨(ع�����دد،لرابط�����ة الع�����الم اإلس�����المي 
، بحث منشور بمجل�ة المجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي الت�ابع لرابط�ة الع�الم اإلس�المي                 ) ٢٩ص(أبوالبصل

 ).٢٩ص)(١٨(عدد
بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع ، محمد على البار : د، اختیار جنس الجنین  ) ٤(

ق�ضایا  ) ٩٣١(فت�وى رق�م   ، موقع دار اإلفتاء األردنی�ة    ، )١٤ص  ) (١٨(عدد،لرابطة العالم اإلسالمي  
 ). ٢٢/٩/٢٠١٠(تاریخ الفتوى ، معاصرة
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ب من األسباب إن شاء اهللا أمضاه، وإن شاء أبطلھ، وأن ما یسعى إلیھ إنما ھو سب
  )١ (.جاز ذلك

ولكنھا مفاسد قد ،  أن المفاسد لیست مالزمة للقول بالجواز وال للعملیة نفسھا-ب
ومثل ھذا ، أو عن أمور لیست ذات صلة بالعملیة نفسھا، تنتج عن سوء استعمال

ن العمل على توقي ھذه النوع من المفاسد ال یقوى على المنع ؛ ألنھ في اإلمكا
ولذلك أكثر ، أو قطع مسبباتھا، المفاسد ومحاصرتھا بالضوابط المانعة من حصولھا
  )٢ (.من قال بالجواز قید ذلك بما یدفع المفاسد ویضیقھا

جح ل   :ل 

بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ فإنھ یبدو لي أن الرأي 
لرأي القائل بجواز عملیة الحقن المجھري بین الزوجین لتحدید األولى بالقبول ھو ا

جنس الجنین؛ وذلك لقوة ما استدلوا بھ ومناقشة أدلة المخالفین؛ حیث لم تعد ھناك 
فضال عما یترتب علیھا من استقرار األسر ، مخاطر كثیرة في إجراء ھذه العملیة
فیكون ، حتیاطیات الالزمةال سیما مع اتخاذ اال، والحصول على الجنس المرغوب فیھ

، وال بد من مراعاة الضوابط التي وضعھا الفقھاء، ھذا من التداوي المشروع
، ان ال یكون اختیار جنس المولود سیاسة عامة في المجتمع بل حاالت فردیة: ومنھا

وأن تتوفر الدوافع الصحیة كاألمراض الوراثیة في أحد الجنسین فیلجأ إلى التحدید 
،  وأن تتوفر الدوافع النفسیة كالرغبة في المولود الذكر لمن عنده إناث،تفادیا لذلك

وإن یكون ، وأن ال ُیلجأ إلى تحدید الجنس ابتداء بل یلجأ إلیھ عند ظھور الحاجة إلیھ
وأال یكون في التقنیة المستخدمة ما یضر بالمولود ، القائم على ذلك طبیبا مسلما ثقة

م األخذ باالحتیاط فیما یتعلق باألنساب وكشف وأن یت، في قابل أیامھ ومستقبلھ
  .العورات

 وبناء على ذلك فاألجنة الفائضة عن ھذه العملیة جاءت بطریق مشروع ابتداء في 
 واالختالف - إذا تحققت الضوابط التي ذكرھا العلماء –ھذه الصورة على الراجح 

والغرض ،  بالبیان وھذا ما یتناولھ البحث، في التصرفات التي ترد علیھا بعد ذلك 
  .  ھنا بیان الحكم الفقھي في عملیة الحقن المجھري المتسببة في األجنة الفائضة

                                                           

فت�اوى ال�شبكة    ، )٢٠ص(خال�د ب�ن عب�د اهللا الم�صلح        :د، ن�ین رؤیة شرعیة في تحدید ج�نس الج      ) ١(
 .حكم فصل المني لتحدید جنس الجنین: عنوان الفتوى، اإلسالمیة

  ). ٢٠ص(خالد بن عبد اهللا المصلح:د، رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین) ٢(
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  املبحث الثاني

  جتميد األجنة الفائضة

لبا   :فيه م

  اطب اول

راوأ ا د ا    

ألجنة: ال ئ م  ستنبا ع    .حك 

من بیان الحكم الفقھي لعملیة الحقن المجھري التي ، انتھینا في المبحث السابق
اس یلجأون إلى ھذه العملیة بسبب  تعسر ووجدنا أن الن، یتولد عنھا أجنة فائضة

، عن طریق  االتصال الطبیعي بین الزوجین)ذكرا كان أو أنثى(الحصول علي الولد 
وفى ، وقد یلجأ الزوجان إلیھا لتحدید جنس الجنین تفادیا لبعض األمراض الوراثیة 

 أو بعض األحوال یكون الزوجان قد أنجبا عددا من اإلناث ویریدان إنجاب ولد ذكر
وعلى الراجح من أقوال الفقھاء اتضح ، العكس، فیلجآن إلى الطب إلنجاب ما یریدان

مشروعیة إجراء ھذه العملیة لھذه األغراض إذا تحققت الضوابط التي وضعھا 
وھنا یثار ، وبالتالي مشروعیة األساس الذي تخلف عنھ األجنة الفائضة، الفقھاء

 المجھري أجنة فائضة؟ حیث یوجد اآلن لماذ یتخلف عن عملیات الحقن، سؤال طبي
فعلى سبیل ، في كل مركز من مراكز الحقن المجھري العدید من األجنة الفائضة

امرأة في ) ٤٣٢(المثال ال الحصر، نتج من عملیة طفل األنابیب التي أجریت لـ 
  !جنین فائض أودع الثالجة أو جمد) ١ ٢٠٨(مركز واحد، نتج من تلك العملیات 

ھذه العملیة تتطلب استنبات العدید من البویضات من المبیض عند المرأة : والجواب
بویضات، وفي بعض األحیان وصل عدد ) ٨- ٤(یصل عددھا في المتوسط ما بین 

وفي العادة تسحب كل تلك البویضات عن ،  بویضة٥٠تلك البویضات إلى أكثر من 
وتكون البویضات ،  األم أجنة فقط إلى رحم٣المبیض وتلقح في المعمل، وینقل منھا 

الملقحة الفائضة بمثابة عدد احتیاطي فیما لو فشلت ھذه البویضات في العلوق 
  )١(. بالرحم

ي لمعاص لفقها  ل بع  ل يق إن احترام الحیاة اإلنسانیة یقتضي باتخاذ  :مع 

 اإلجراءات الطبیة الالزمة لمنع ظاھرة األجنة الفائضة بحیث ال یلقح من البویضات
فال یجوز االستنبات الزائد، ولكن إذا قلنا بجواز ، إال ما سوف یزرع في الرحم

                                                           

تاذ األس��، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب    ) ١(
، )٣/١٨٤٤)(٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، عبد اهللا حسین باسالمة /الدكتور  

 ).١٨٣ص) (قسم الفقھ الطبي(الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة
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 فھل یجوز االستفادة منھا؟، االستنبات الزائد لضرورات عملیة أطفال األنابیب فقط

)١(   
والتصرفات التي ، إن مصیر األجنة الفائضة أصبح یشكل قضیة طبیة وفقھیة مھمة

  .التجمید:  ومنھا- وھي محل البحث-ترد علیھا كثیرة
  : وقد قرر مجمع الفقھ اإلسالمي في ھذه المسألة في دورتھ السادسة ما یلي

في ضوء ما تحقق علمیًا من إمكان حفظ البییضات غیر ملقحة للسحب منھا . ١
یجب عند تلقیح البییضات االقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادیا 

  .حةلوجود فائض من البییضات الملق
إذا حصل فائض من البییضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة . ٢

  .طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي
یحرم استخدام البییضة الملقحة في امرأة أخرى ویجب اتخاذ اإلجراءات الكفیلة . ٣

   )٢( .بالحیلولة دون استعمال البییضة الملقحة في حمل غیر مشروع

ألجنة: ثانيا   :كيفية تجمي 

وھي عبارة عن ، یتم االحتفاظ باألجنة الفائضة في البنوك الطبیة المخصصة لذلك
یتم االحتفاظ فیھا باألجنة التي بلغت األشواط األولى ) أو حضانات أو أجھزة(مخازن 

وفي سوائل ، وذلك داخل ثالجات خاصة)  خالیا جنینیة٨-٤انقسمت إلى (من نموھا
إلى حین ، مع إیقاف االنقسام، تحفظ علیھا حیاتھا) مثل النتروجین السائل(اصة خ

  )٣(.تستخدم مرة أخرى

لمجم  أجنة في مراحلھا األولى أو المبكرة یتم حفظھا في ثالجات خاصة :فاألجنة 

وفي سوائل خاصة تحفظ حیاتھا وتبقى على حالھا دون ، في درجة حرارة معینة
وعند طلبھا یتم إخراجھا من الثالجات المحفوظة بھا ، یھالحین الحاجة إل، نمو

   )٤(. ویسمح لھا بالنمو
وقد ظھر أول بنك لألجنة المجمدة في  )٥ (،ویمكن االحتفاظ باألجنة لعشرات السنین

   )٦ (.سعد حافظ/ م على ید العالم المصري الدكتور١٩٨٣نیویورك سنة 

                                                           

بح�ث  ، ال�دكتور عب�د ال�سالم داود العب�ادي       ، حكم االستفادة من األجنة المجھ�ضة أو الزائ�دة ع�ن الحاج�ة             )١(
 ).٣/١٨٢٨()٦(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالميمنشور ب

 ).٢١٥٢-٣/٢١٥١ ()٦(عدد، مجمع الفقھ اإلسالميمجلة ) ٢(
البن��وك ، )٢٦٣ص(ك��ارم ال��سید غن��یم  ، االستن��ساخ واإلنج��اب ب��ین تجری��ب العلم��اء وت��شریع ال��سماء     ) ٣(

 ).٤٩٦ص(الطبیة
 .)١٨٣ص (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة الطبیة ) ٤(
بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ   ، محم��د عل��ي الب��ار / ال��دكتور، التلق��یح ال��صناعي وأطف��ال األنابی��ب  ) ٥(

، ) س�نوات  ١٠: (فبع�ضھم ق�ال   ، وقد اختل�ف األطب�اء ف�ي م�دة تجمی�د األجن�ة            ، ) ١/٣٠١)(٢(عدد، اإلسالمي
رف ف�ي  أو خم�س س�نین ث�م بع�د ذل�ك یج�ب الت�ص              ، س�نتان : وجمھ�ور األطب�اء ق�الوا     ) سنة٢٥:(وبعضھم قال 

 .بمراجعھ المختلفة) ١٢٨ص(مستجدات العلوم الطبیة: ینظر. األجنة
بح�ث اإلخ�صاب الطب�ي الم�ساعد دراس�ة مقارن�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والق�انون                   ، قضایا فقھیة معاصرة  ) ٦(

 . م٢٠٠١:طبعة سنة، )١١٤ص ( عطا عبد العاطي السنباطي: د.أ، الوضعي
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  : الغرض من تجمید األجنة-٢

با ب أل لمثلجة في ثالجا خاصة يحتف  لمجم  ألجنة  تستخ في ، ه 

لتالية   :ألغ 

) لقیحة( إذا فشلت عملیة زرع اللقیحة في الرحم تعطى المرأة الراغبة جنینا آخر -١
، وتعاد العملیة عدة مرات حتى یحصل الحمل المرغوب فیھ، في موعد آخر مناسب 

ة؛ حیث إن عملیة تكرار شفط البییضات من فالتجمید یؤدي إلى معاودة الحمل بسھول
، وتحتاج إلى وقت إلجراء الفحوصات التحضیریة، ومكلفة مادیا، المرأة متعبة بدنیا

ومن ھنا فإن شفط عدد كبیر من البییضات وإبقاء الباقي ملقحا في البنوك الطبیة 
  . یسھل كثیرا من عملیة إعادة التلقیح مرة أخرى

كرة وتدرس فیھا عملیات االنقسام والتكاثر والوراثة  تنمي ھذه األجنة المب-٢
وقد اقترحت لجنة وارنك ) الصبغیات(واألمراض الوراثیة واألمراض الكروموزمیة 

السماح بتنمیة ھذه األجنة إلى ، البریطانیة المكونة من قانونیین وأطباء ورجال دین
، صبي في الجنینوذلك قبل ظھور الشریط األولي والمزاب الع، الیوم الرابع عشر

وقد ، وذلك ألن الجھاز العصبي ھو البدایة اإلنسانیة الواضحة المعالم لإلنسان
اتخذت اللجنة الیوم الرابع عشر احتیاطا وذلك ألن الجھاز العصبي ال یبدأ تكونھ في 

   )١(.أي صورة من صوره البدائیة إال بعد الیوم الرابع عشر

ل لق   :خالصة 

تم تجمیدھا إلعادة زرعھا مرة أخرى تفادیا للتكالیف  أن األجنة الفائضة ی  
أو خوفا من عدم حدوث اإلخصاب مرة أخرى لوجود مخاوف ، المادیة الباھظة

أو ، أو االنتفاع بھا في العالج الطبي، أو إلجراء التجارب الطبیة علیھا، طبیة
  .التخلص منھا

ب اطا  

ا ا  ا د ا م  

يي ألجنة على  لفقها في م ج تجمي    :ختل 

ل أل كضرورة طبیة لعملیات الحقن ،  یرى أصحابھ جواز تجمید األجنة:ل 

  :مجملھا فیما یلي، المجھري بشروط مختلفة
، وصیانتھا من العبث،  وجود االطمئنان من االختالط بین األجنة حفظا لألنساب:أوال

  .نسان في اإلثمومن كل ما یوقع اإل
  . أن یشرف على تلك األجنة جھة طبیة موثوقة علمیا ودینیا:ثانیا

                                                           

بحث منشور بمجلة مجمع الفق�ھ  ، محمد علي البار/ الدكتور، التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب ) ١(
، )١٨٣ص  (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاص�رة الطبی�ة          ، )١/٢٧٤)(٢(عدد، اإلسالمي

 ).٥٠١ص(البنوك الطبیة
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  )١ (. إصدار قانون ینظم ھذه العملیة:ثالثا
 ببعض  مقیدالجواز ھذا ولكن، دار اإلفتاء المصریة:  وممن أفتى بجواز ذلك

 :وھي الضوابط
 أثناء المرأة في ةاستدخال اللقیح یتم وأن زوجین، بین التخصیب عملیة تتم أن - ١

 الزوجیة عرى انفصام بعد ذلك یجوز الماء، وال صاحب وبین بینھا الزوجیة قیام
  .أو غیرھما طالق أو بوفاة

 یمنع بما  رقابة مشددة تحت تماما  آمن بشكل المخصبة اللقائح ھذه تحفظ  أن-٢
  .المحفوظة اللقائح بغیرھا من سھوا أو عمدا اختالطھا دون ویحول

 ال،  البیضة الملقحة صاحبة رحم غیر أجنبیة رحم في اللقیحة وضع تمی أال -٣
  .بمعاوضة وال ،تبرعا

 اللقائح تأثر الجنین نتیجة على سلبیة جانبیة آثار األجنة تجمید لعملیة یكون أال - ٤
 أو الِخلقیة التشوھات كحدوث الحفظ، في حال لھا تتعرض قد التي المختلفة بالعوامل

، أحمد الحجي الكردي/ د: - أیضا- وممن قال بالجواز)٢(.بعد یماالعقلي ف التأخر
ویكون إعادة زرعھا للزوجة ، بشرط أن تحفظ اللقیحة في مكان أمین وأید أمینة

  )٣(. أثناء الحیاة الزوجیة ال بعد الطالق وال الوفاة
سعد : د: وممن قال بھذا ، یرى أصحابھ عدم جواز تجمید األجنة: الرأي الثاني

   )٥(. وإلیھ ذھب مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي)٤ (،یرخالشو

مناقشتها لة    أل

ل أل ل    :لة 

صحابه على ج  ل  ألجنةست لةتجمي    :منها ما يلي،  بأ

 التجمید من مكمالت عملیة طفل األنابیب التي أجازتھا المجامع الفقھیة اإلسالمیة -١
واألصل في العالج ، باب العالج لإلنجاببناء على أنھا من ، بین الزوج وزوجتھ

وإذا كان العالج ، وھذا مما ال خالف فیھ بین أئمة المسلمین، والتداوي المشروعیة

                                                           

، )٥٠٩ص(البن�وك الطبی�ة   ، )١٨٤ص  (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاص�رة الطبی�ة          )١(
 ) ١٢٨٥١٥(موقع إسالم ویب فتوى رقم، )١١٧ص(المستجدات الطبیة

تجمید األجنة الس�تخدامھا ف�ي      : عنوان الفتوى ،)٢٧٧٢(فتوى رقم ، موقع دار اإلفتاء المصریة   ) ٢(
 . الحقن المجھري مرة ثانیة

  https:llwww.islamic-fatwa.com) ٤٤٢٩٩(فتوى رقم، شبكة الفتاوى الشرعیة) ٣(
مجم���������������������دة رؤی���������������������ة األجن��������������������ة ال ، موق��������������������ع إس���������������������الم أون الی���������������������ن ) ٤(

 https:llarchif.islamonline.net.شرعیة
یج�ب عن�د تلق�یح البیی�ضات االقت�صار      : (  ال�سادسة كما ھو مفھوم من قراره الت�الي ف�ي دورت�ھ         ) ٥(

إذا ح�صل ف�ائض   .على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادیًا لوجود فائض من البییضات الملقح�ة   
 تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الف�ائض  من البییضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه 

 )٦(ع�دد ، مجمع الفقھ اإلس�المي مجلة .فمفھوم ھذا القرار عدم جواز التجمید). على الوجھ الطبیعي  
 )٥٧(قرار، )٢١٥٢-٣/٢١٥١(
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، جائزا فإن مكمالتھ جائزة أیضا؛ ألن اإلذن في الشيء إذن في مكمالت مقصوده
ظة التي ویؤكد ھذا الجواز ما یحققھ اللجوء للتجمید من تقلیل للتكالیف المالیة الباھ

  )١ (.تلزم إلجراء عملیة اإلخصاب عند تكرار أخذ البییضات من المرأة
،  التجمید یساعد الطبیب على اختیار اللحظة المناسبة طبیا إلجراء عملیة الزرع-٢

  )٢ (.حتى یضمن أعلى فرص النجاح
 األوضاع االجتماعیة الصعبة التي تضطر بعض األزواج للسفرخارج البالد طلبا -٣

فیكون التجمید ھو الحل ، وقد ال یستطیع التواجد لتكرار التلقیح حالة فشلھ، للرزق
  )٣ (.لھذا الزوج وأمثالھ

 نتیجة تدخل جراحي معین - التجمید یتیح للزوجة التي تخشى عقما مستقبال-٤
 أن تحتفظ بإمكانیة تصبح على أساسھا قادرة على الحمل في -كاستئصال المبیض
ذلك یمكن اإلبقاء على أمل األمومة لدیھا بدال من أن تفقد ھذا وب، الوقت الذي تختاره

  )٤ (.األمل نھائیا إلى األبد

لثاني ل    :لة 

صحابه على ع ج  ل  ألجنةست لةتجمي    :منها،  بأ

  . أن ذلك یؤدي إلى اختالطھا بغیرھا مع الوقت-١
  . عدم وجود أي رقابة مشددة على مراكز الحقن المجھري-٢
  )٥(. أن الضرر المترتب على التجمید أعظم من الضرر المترتب على عدم التجمید-٣ 

  )٦ (.وفتح باب االتجار في ھذا المجال،  التجمید یؤدي إلى تفشي األمراض-٤
 التخوف من استغالل األجنة المجمدة لغیر الغرض الذي جمدت ألجلھ إذا ما -٥

  )٧ (.نجحت المحاولة األولى للتلقیح
ومن ، بأن إباحة ذلك مقیدة بشروط وضوابط ذكرھا الفقھاء: ه األدلةتناقش ھذ

ولذلك أكثر من قال بالجواز قید ذلك ، الممكن توقي ھذه المفاسد إذا روعیت الشروط
  .بما یحقق المصالح ویدفع المفاسد

جح ل   :ل 

أي بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ فإنھ یبدو لي أن الر
األولى بالقبول ھو الرأي القائل بجواز تجمید األجنة بین الزوجین ؛ وذلك لقوة ما 

                                                           

تجمید األجن�ة الس�تخدامھا ف�ي    : عنوان الفتوى) ٢٧٧٢(فتوى رقم، موقع دار اإلفتاء المصریة   ) ١(
 . ثانیةمجھري مرة الحقن ال

 ).١٨٥ص (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة الطبیة )٢(
 ).١١٨ص(المستجدات الطبیة)٣(
 ).١٨٥ص (الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة الطبیة )٤(

 https:llarchif.islamonline.net.األجنة المجمدة رؤیة شرعیة، موقع إسالم أون الین)٥(
 ).١٨٥ص (ة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة الطبیة الموسوع)٦(
 ).١١٧ص(المستجدات الطبیة)٧(
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استدلوا بھ ومناقشة أدلة المخالفین؛ حیث لم تعد ھناك مخاطر كثیرة في إجراء ھذه 
وما تتطلبھ ، فضال عما یترتب علیھا من إعفاء المرأة من آالم إعادة العملیة، العملیة

فیكون ھذا من ، ال سیما مع اتخاذ االحتیاطات الالزمة، ةمن تكالیف مادیة باھظ
كما أن القول بجواز تجمید األجنة یحقق الكثیر من المصالح ، التداوي المشروع 

، مما یعتبر مبررا لجواز ذلك بشرط مراعاة الضوابط التي وضعھا الفقھاء، األسریة
بین نفس أن یكون استعمال األجنة المجمدة حال قیام الزوجیة : ومنھا

وأن یراعى عدم االختالط بماء ) صاحب الحیوان المنوي وصاحبة البییضة(الزوجین
وأال یكون ،وأن توضع اللقیحة في رحم الزوجة صاحبة البییضة، أو بییضة آخرین
  )١ (. جرَّاء ھذا الحفظ- فیما بعد -ھناك آثار سلبیة 

واز الجوء إلى عملیات  ومما ینبغي اإلشارة إلیھ أن جواز تجمید األجنة مشروط بج
                                واهللا أعلم. الحقن المجھرى المخلِّفة لألجنة كما سبق بیانھ في المبحث السابق

                                                                                                   

                                                           

تجمید األجنة الس�تخدامھا ف�ي      : عنوان الفتوى ،)٢٧٧٢(فتوى رقم ، موقع دار اإلفتاء المصریة   ) ١(
 . الحقن المجھري مرة ثانیة
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  الثالثالمبحث 
  إعادة زرع األجنة الفائضة في الفقھ اإلسالمي

   

  :وفیھ ثالثة مطالب
  

حكم إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم :   المطلب األول
  . الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة

حكم إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم :   المطلب الثاني
  . الزوجة بعد وفاة زوجھا

ألجنة الفائضة في رحم امرأة حكم زرع ا:   المطلب الثالث
  ).الرحم البدیل(غیر الزوجة
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  املبحث الثالث

   إعادة زرع األجنة الفائضة

ال فيه ثالثة م   :  

  اطب اول

زوة اء اأ زوم ار  ا دة زرع ام إ  

خوف من قد یكون االحتفاظ باألجنة المجمدة بغرض إعادة زرعھا مرة أخرى إما لل
وإما للحصول على أوالد آخرین بعد فترة زمنیة تخوفا من ، فشل المحاولة األولى

كمن حدد لھ األطباء عالجا كیماویا یصعب بعده ، الموانع التي تحول دون ذلك
وكما لو وجدت مشاكل عند الزوجة یصعب معھا الحصول على البییضات ، اإلنجاب 

  .الصالحة للتلقیح مرة أخرى
،  الراي الراجح في حكم عملیات الحقن المجھرى القائل بالجواز بضوابط وبناء على

یخرج ھنا القول بجواز إعادة  ،والرأي الراجح القائل بجواز تجمید األجنة بضوابط
زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة إذا تحققت الضوابط 

 ،أحمد الحجي الكردي: ود، یةدار اإلفتاء المصر:  وممن صرح بالجواز،والشروط
 فیمن ترید إعادة زرع البویضة - رحمھ اهللا–حیث یقول، عطیة صقر:  والشیخ)١(

ما دامت الزوجیة قائمة فال مانع من وضع البویضة الملقحة من : الملقحة المجمدة
ماء زوجھا فى رحمھا وھى صاحبة البویضة، ویكون الجنین الذى حملتھ ووضعتھ 

وھذه الصورة ھى من صور التلقیح الصناعي ،  الزوج والزوجةمنسوبا شرعا إلى
الذي یتم فیھ التلقیح بین الماء والبویضة خارج الرحم، ثم تعاد البویضة إلى الزوجة 

  )٢ (.صاحبتھا، وذلك مشروع ال مانع منھ مع اتخاذ االحتیاطیات الالزمة
  :  یليومن ضوابط جواز عملیات الحقن المجھرى التي ذكرھا العلماء ما

  .أن یكون أثناء قیام عقد الزوجیة بین الزوجین -١
  . أن یكون برضا الزوجین-٢ 

  . أن تثبت الضرورة أو الحاجة إلى ھذه العملیة ألجل الحمل-٣
  . أن یغلب على ظن الطبیب أن ھذه العملیة ستعطي نتائج إیجابیة-٤
  . أن یتقید انكشاف المرأة بقدر الضرورة-٥
وإال فطبیب ، وإال فامرأة غیر مسلمة، ج امرأة مسلمة إن أمكنأن یكون المعال- -٦

  . وإال فغیر مسلم بھذا الترتیب، مسلم ثقة

                                                           

جنة الس�تخدامھا ف�ي     تجمید األ : عنوان الفتوى ،)٢٧٧٢(فتوى رقم ، موقع دار اإلفتاء المصریة   ) ١(
 .  الحقن المجھري مرة ثانیة

: عطیة ص�قر : المفتي الشیخ، الھندسة الوراثیة: عنوان الفتوى ،  فتاوى دار اإلفتاء المصریة      )٢(
  ..م١٩٩٧
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 ال تجوز الخلوة بین المعالج والمرأة التي یعالجھا إال بحضور زوجھا أو امرأة -٧
  .أخرى

  )١ (. أن تراعى الضمانات الدقیقة الكافیة لمنع اختالط األنساب-٨ 

ب ج لعلما ما يليم ض ها  ك لتي  ألجنة    : تجمي 

 أثناء المرأة في استدخال اللقیحة یتم وأن زوجین، بین التخصیب عملیة تتم أن - ١
 الزوجیة عرى انفصام بعد ذلك یجوز الماء، وال صاحب وبین بینھا الزوجیة قیام

  .أو غیرھما طالق أو بوفاة
 یمنع بما  رقابة مشددة تحت اما تم آمن بشكل المخصبة اللقائح ھذه تحفظ  أن-٢

  .المحفوظة اللقائح بغیرھا من سھوا أو عمدا اختالطھا دون ویحول
 ال ،البیضة الملقحة صاحبة رحم غیر أجنبیة رحم في اللقیحة وضع یتم أال -٣

  .بمعاوضة وال ،تبرعا
 لقائحال تأثر الجنین نتیجة على سلبیة جانبیة آثار األجنة تجمید لعملیة یكون أال - ٤

 أو الِخلقیة التشوھات كحدوث الحفظ، في حال لھا تتعرض قد التي المختلفة بالعوامل
  )٢(.بعد العقلي فیما التأخر

یجوز إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة أثناء الحیاة : وبناء على ھذا
  . إذا تحققت الضوابط والشروط التي ذكرھا الفقھاء، الزوجیة

ب اطا  

  إدة زرع ا ا  رم ازو د وة زوم 
  

كما حصلت عام ، حصلت ھذه القضیة في الوالیات المتحدة وخاصة أثناء حرب فیتنام
في فرنسا في قضیة السیدة األرمل كورین باربالیكس التي رفعت أمرھا ، م١٩٨٤

  )٣ (. منذ أمدإلى القضاء لیحكم لھا بحقھا في أن تلقح بماء زوجھا الذي توفي
م���ا "االبتدائی���ة ق���ضیة مؤداھ���ا أن ال���سیدة   " تول���وز"وعرض���ت عل���ى محكم���ة   

طلب����ت م����ن المحكم����ة ال����سابقة   " البی����انوبیرى"زوج����ة ال����سید  " ری����اد ومنیجی����و 
الحك����م لھ����ا ب����إلزام المرك����ز ال����ذي كان����ت تع����الج فی����ھ ھ����ي وزوجھ����ا م����ن ع����دم        

ئ����ضة الخ����صوبة ع����ن طری����ق أطف����ال األنابی����ب ب����زرع البیی����ضات المخ����صبة الفا      
أو ت����سلیمھا ، والخاص����ة بھم����ا ل����دى المرك����ز قب����ل وف����اة زوجھ����ا ف����ي رحمھ����ا         

للطبی���ب ال���ذي تح���دده ھ���ي ف���ي الوق���ت ال���ذي یح���دده، دف���ع المرك���ز ھ���ذا الطل���ب            

                                                           

الموس����وعة المی����سرة ف����ي فق����ھ الق����ضایا المعاص����رة   ،  )٤٣٣ص (البن����وك الطبی����ة : ینظ����ر) ١(
 ).٤٠٤ص(
تجمید األجنة الس�تخدامھا ف�ي      : عنوان الفتوى ،)٢٧٧٢( فتوى رقم  ،موقع دار اإلفتاء المصریة   ) ٢(

) ٤٤٢٩٩(فت�������وى رق�������م ، ش�������بكة الفت�������اوى ال�������شرعیة  ، الحق�������ن المجھ�������ري م�������رة ثانی�������ة  
https:llwww.islamic-fatwa.com 

بحث منشور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ    ، محمد علي البار/ الدكتور، التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب   )٣(
 ).١/٢٩١)(٢(عدد، اإلسالمي
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أن ھ���ذا النق���ل ال "ب���ورود ش���رط ف���ي عق���د حف���ظ البیی���ضات المخ���صبة ی���نص عل���ى   
 یمك���ن أن ی���تم إال بح���ضور ال���زوجین، وف���ي حال���ة انتھ���اء ال���زواج ب���أي س���بب ف���إن  

وخل�����صت المحكم�����ة ب�����أن العم�����ل الطب�����ي   " للمرك�����ز أن یتل�����ف ھ�����ذه البیی�����ضات  
موض���وعھ ھ���و ع���الج الق���صور ال���وظیفي للج���سم اإلن���ساني ، وال یك���ون ل���ھ ھ���دف    
وال أث����ر ف����ي حال����ة غی����اب إرادة األب����وین لإلنج����اب ، ھ����ذا الرض����اء ال����ذي یعط����ى   
بطری����ق وحی����د وإجم����الي ف����ي اإلنج����اب الطبیع����ي ، لكن����ھ یج����ب أن یج����دد للقی����ام     

لی����ة ال����زرع للبیی����ضة ؛ ألن ھ����ذه الوس����ائل ف����صلت ب����ین اإلخ����صاب والحم����ل،    بعم
حت����ى إذا س����لمنا بأن����ھ ل����م تك����ن إلرادة ال����زوج أي أث����ر ھن����ا، ف����إن ال����شرط ال����ذي    
ی���ستلزم ح���ضور ال���زوجین لحظ���ة ال���زرع یتف���ق م���ع قواع���د النظ���ام الع���ام، وی���سجل  
ا رغب���ة األط���راف الدائم���ة ف���ي ع���دم ال���زرع إال ف���ي حال���ة الحی���اة، ألج���ل ك���ل ھ���ذ         

وتحمیلھ����ا ، ق����ضت المحكم����ة ب����رفض طل����ب المدعی����ة بعملی����ة ال����زرع أو الت����سلیم  
م، وأی���دتھا ف���ي ھ���ذا الحك���م محكم���ة    ١٩٩٣ م���ایو س���نة  ٣٠وذل���ك ف���ي  " النفق���ات

وبمث����ل ھ����ذا الحك����م ق����ضت   . م١٩٩٤ أبری����ل س����نة  ١٨ف����ي " تول����وز"اس����تئناف 
االبتدائی���ة ف���ي ق���ضیة ش���بیھة ف���ي الوق���ائع ال���سابقة ، وذل���ك ف���ي         " رن"محكم���ة 

  .م، وإن اختلفت في بعض التفاصیل١٩٩٣ونیھ سنة  ی٣٠
والواض���ح م���ن الحكم���ین أنھم���ا اتجھ���ا إل���ى ال���رفض ل���یس ب���سبب الم���شروعیة    

    )١ (.من عدمھا، وإنما نظًرا للشرط الوارد في عقد الحفظ
إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة وقد اختلف الفقھاء في مدى جواز 

  :ء على ثالثة آرابعد وفاة الزوج
، وبھ قال جمھور المعاصرین،  یرى أصحابھ عدم جواز ذلك:الرأي األول

  عطیة : والشیخ، محمد البار: ود، على جمعة محمد:ود، أحمد طھ ریان:د:منھم
  )٢(.عطا السنباطي:ود، سعاد صالح: ود، صقر

                                                           

بح�ث اإلخ�صاب الطب�ي الم�ساعد دراس�ة مقارن�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والق�انون                   ، قضایا فقھیة معاصرة  ) ١(
والواضح أیضا :" یقول د عطا. م٢٠٠١:طبعة سنة، )٢٠٤ص ( عطا عبد العاطي السنباطي: د.أ، الوضعي

وعل�ى رأس�ھ اللجن�ة    : ث�اني وال. یعارض ھ�ذا األس�لوب  : األول: أن الفقھ القانوني اختلف في ذلك على رأیین       
القومیة لألخ�الق واللج�ان اإلقلیمی�ة ، والت�ي ت�رفض وت�ستھجن إت�الف البیی�ضات المخ�صبة؛ حی�ث تعتبرھ�ا                  

 ".بدایة حیاة الجنین ولیست شیئا ، ھذا االتجاه یؤید ھذا األسلوب، ولكل حججھ
ال�دكتور محم�د عل�ي    ، )ص�طناعي التلق�یح اال (القضایا األخالقیة الناجمة عن ال�تحكم ف�ي تقنی�ات اإلنج�اب        )٢(

عن�وان  ، فتاوى دار اإلفتاء الم�صریة  ، )١/٤٦٢)(٣(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ، البار
ونسب ھ�ذا ال�رأي لجمھ�ور المعاص�رین     ، م١٩٩٧: عطیة صقر: المفتي الشیخ، الھندسة الوراثیة: الفتوى  

مجل�ة علمی�ة محكم�ة ت�صدرھا        ، م�صر المعاص�رة     ، )٤٣٠ص  (الدكتور إسماعیل مرحب�ا ف�ي البن�وك الطبی�ة         
الحمای��ة الجنائی��ة للج��سم الب��شري ف��ي  :بح��ث، الجمعی��ة الم��صریة لالقت��صاد ال��سیاسي واإلح��صاء والت��شریع 

دار :ط، )٤٨٦ص(م٢٠١٥یولی�و   ) ٥١٩(ع�دد ،بكري یوسف محمد  : د، مواجھة الممارسات الطبیة الحدیثة   
علماء مسلمون یختلفون ح�ول  : بعنوان، ألوسط اإللكترونیةمقال على موقع الشرق ا. القلم العربي للطباعة 

موق�ع دار اإلفت�اء     ، م٢٠٠٢م�ایو   ٣، مشروعیة اإلنجاب م�ن ال�زوج المت�وفى ع�ن طری�ق التلق�یح ال�صناعي               
) ٣٥٥٦(م، وض��ع البوی���ضة المخ��صبة ف��ي رح���م الزوج��ة بع���د وف��اة ال���زوج     : عن��وان الفت���وى ، الم��صریة 

 اإلخصاب الطبي المساعد دراسة مقارنة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي          بحث،  قضایا فقھیة معاصرة   ،م٢٦/٣/٢٠٠٤
 ).٢١١ص ( عطا عبد العاطي السنباطي: د.أ، والقانون الوضعي
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عبد :د:منھم، وھو رأي بعض المعاصرین،  یرى أصحابھ الجواز:الرأي الثاني
   )١ (.عبد العظیم المطعني:ود،  محمد الشحات الجندي: ود، الصبور شاھین

الجواز بشرط أن یكون ذلك أثناء العدة وبموافقة الورثة  یرى أصحابھ :الرأي الثالث 
  )٢(.نصر فرید واصل/ د: منھم، وھو رأي بعض المعاصرین، الشرعیین

مناقشتها لة    أل

ل أل ل    :لة 

دة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة إعاعدم جواز استدل أصحابھ على   
  :منھا، بأدلة بعد وفاة الزوج

فال ، فالزوجة صارت أجنبیة عن زوجھا بوفاتھ،  انقطاع العالقة الزوجیة بالوفاة-١
  .یجوز لھا أن تدخل ماءه في رحمھا

 إذا توفى الزوج انقطعت العالقة الزوجیة من - رحمھ اهللا -یقول الشیخ عطیة صقر
جنسیة بالذات بینھ وبین زوجتھ، ووضع ھذه البویضة الملقحة فى رحمھا الناحیة ال

أصبح وضعا لشىء غریب منفصل عنھا، فالمرأة صارت غریبة عنھ، ولذلك یحل لھا 
أن تتزوج من غیره بعد االنتھاء من العدة المضروبة لوفاة الزوج، وھى قبل انتھاء 

ن تكون بینھما معاشرة زوجیة تعتبر العدة أشبھ بالمطلقة طالقا بائنا، حیث ال یجوز أ
رجعة بالفعل فى بعض المذاھب الفقھیة، بل ال بد أن یكون ذلك بعقد جدید، وھو فى 

 -  بعد وفاة الرجل -ھذه الصورة غیر ممكن لوفاة الزوج، فلو وضعت المرأة 
بویضتھا الملقحة منھ قبل وفاتھ فى رحمھا وحملت وولدت كان الولد غیر منسوب 

  )٣(. الزنا، وإنما ینسب إلیھا ھى، مع حرمة ھذه العملیةإلیھ كولد
ال بد لحصول التناسل أن یتم في إطار الزوجیة أثناء قیام عقد : ویقول الدكتور البار

أو طالق انتھت عدتھ، أو طالق بائن، فال یجوز ، الزوجیة فإذا انتھى ھذا العقد بموت
لھذا فإن معظم ، ذار والدوافعأن یتم التناسل بین ھذین الشخصین مھما كانت األع

المشاكل األخالقیة الناتجة عن استخدام التلقیح الصناعي بنوعیھ الداخلي 
والخارجي، والتي شغلت األطباء والقانونیین ورجال الالھوت ورجال اإلعالم في 
الغرب ال ینبغي أن تقوم في البالد التي تلتزم بالشریعة اإلسالمیة؛ ذلك ألن استخدام 

                                                           

علم���اء م���سلمون یختلف���ون ح���ول : بعن���وان، مق���ال عل���ى موق���ع ال���شرق األوس���ط اإللكترونی���ة ) ١(
 موقع الك�وثر   .م٢٠٠٢مایو  ٣، مشروعیة اإلنجاب من الزوج المتوفى عن طریق التلقیح الصناعي        

أن ی�سجل  : وقد وض�ع ال�دكتور محم�د ال�شحات الجن�دي بع�ض ال�ضوابط منھ�ا        ، ٢٠١٧ دیسمبر   ٢٨
وأن ، الرجل أنھ ترك عددا معینا ومحددا من الحیوانات المنویة إلمكانیة وج�ود أبن�اء ل�ھ بع�د وفات�ھ            

 .وأن توضع ضوابط مشددة لعدم حدوث أزمات، یتم التخصیب في حیاتھ 
ون���سب ھ���ذا ال���رأي   . م٢٩/٤/٢٠١٧، ص���حیفة الع���رب ، ٢٠١٧ دی���سمبر ٢٨ر موق���ع الك���وث ) ٢(

ص (إس�ماعیل مرحب�ا ف�ي البن�وك الطبی�ة           :د، والشیخ زیاد أحمد سالمة   ، للدكتور عبد العزیز الخیاط   
٤٣٠ .( 

عطی��ة : المفت��ي ال��شیخ ، الھندس��ة الوراثی��ة : عن��وان الفت��وى  ،  فت��اوى دار اإلفت��اء الم��صریة  )٣(
 .م١٩٩٧: صقر
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االصطناعي الخارجي والداخلي بكافة طرقھما المتعددة مرفوضة في اإلسالم التلقیح 
ما عدا حالة واحدة فقط ھي أن یتم التلقیح بین ماء الزوج وبویضة زوجتھ في حال 

   )١ (.قیام عقد الزوجیة
 لتحقیق براءة - مما شرعت ألجلھ– أن عدة المتوفى عنھا زوجھا إنما شرعت -٢

   )٢ (.لزوج أثناء العدة إفساد لما وضعت العدة ألجلھوفي إدخال ماء ا، الرحم
ومنع الختالط ، واجتناب للوقوع في دائرة المحرم، أخٌذ باألحوط،  القول بالتحریم-٣

  )٣ (.وقفل لباب من الشر عظیم، األنساب
 أن استطاعة الزوجة على اإلنجاب بعد موت زوجھا سیؤدى إلى مشكالت متعددة -٥

فمنعا لذلك كلھ ال یجوز للبنوك التي تقوم بحفظ تلك ، غیرھافي المواریث والنسب و
، األجنة المجمدة أن تقوم بغرسھا أو إعطائھا لزوجة المتوفى أو المطلقة وال ألجنبیة

وسدا للذرائع ؛ فمن ، وحفاظا على األنساب، استقرارا لألوضاع وخروجا من الخالف
حا بعد وفاتھ مدعیة أنھا یعصم المرأة الشابة إذا مات زوجھا من أن تحمل سفا

  )٤ (.والمحفوظة في ھذه البنوك، حملت من نطفة زوجھا التي ورثتھا عنھ
حیث ،   ویمكن االستدالل لھذا الرأي بأن إعادة زرع اللقیحة فیھ ظلم للمولود-٦

وھذا تعد ، فتحكم علیھ بالیتم وھي في ذلك مختارة، تختار الزوجة مولودا بال أب
  .ألبوةعلى حق المولود في ا

لثاني ل    :لة 

إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة بعد جواز استدل أصحابھ على   
  :منھا، بأدلة وفاة الزوج

  )٥ (. التیسیر على الناس-١
 ما دام قد تم االتفاق مع المركز على زرع التلقیحة الصناعیة في توقیت معین -٢

المانع من زرعھا وحتى لو سألوا المیت والزوج الذي توفى ترك میراثا للمولود فما 

                                                           

ال�دكتور محم�د   ، )التلق�یح االص�طناعي  (ضایا األخالقیة الناجمة عن التحكم في تقنیات اإلنجاب      الق )١(
 ). ١/٤٦٢)(٣(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، علي البار

 ).٤٢٦ص ( البنوك الطبیة)٢(
 ).١١١ص(محمد خالد منصور: د،األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ اإلسالمي) ٣(
بح��ث اإلخ��صاب الطب��ي الم��ساعد دراس��ة مقارن��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي   ، ق��ضایا فقھی��ة معاص��رة) ٤(

أن�ھ بن�اء   : وذك�ر د عط�ا ال�سنباطي     ) ٢١١ص  ( عطا عبد العاطي السنباطي   : د.أ، والقانون الوضعي 
على ذلك فإن الصور غیر الجائزة شرعا غیر ج�ائزة قانون�ا ك�ذلك ؛ لمنافاتھ�ا ل�آلداب والنظ�ام الع�ام                

وبالتالي ی�سأل الطبی�ب أو البن�ك فیھ�ا م�سئولیة عمدی�ة ع�ن أفعال�ھ الت�ي یرتكبھ�ا                      ، ألخالق والدین وا
وانع�دام  ، على المجني علیھ؛ وذل�ك النع�دام ق�صد الع�الج وھ�و أح�د ش�روط م�شروعیة العم�ل الطب�ي           

 !.بإجراء مثل ھذه الصور غیر المشروعة ، اإلذن من ولى األمر
 .محمد الشحات الجندي: وھو استدالل أد. م٢٠١٧ دیسمبر ٢٨موقع الكوثر ) ٥(
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قبل وفاتھ سیقول یتم التلقیح بعد موتي؛ ألنھ ترك میراثا وكان یتمنى أن ینجب من 
  )١ (.فھي أمنیة تحولت إلى الوصیة، یرثھ 

والزوجة استأثرت ،  أن المنیة عاجلت الزوج الذي وافق على العملیة في حیاتھ-٣
 فعلى المركز الذي لدیھ التلقیحة الصناعیة أن ،بالحق في اإلنجاب بعد وفاة الزوج

  )٢(.یلتزم بشروط العقد ألن جمیع أركانھ صحیحة
  :یناقش ھذا االستدالل بما یلي

 القول بالجواز یثیر العدید من المشكالت االجتماعیة بین الزوجة وأھل الزوج -١
ن تأتي الذین یتھمونھا بالزنا؛ ألن زوجھا لم ینجب طیلة حیاتھ فكیف لزوجتھ أ

معتقدین أنھا ترید االستیالء على اإلرث الذي تركھ ، بمولود وتنسبھ إلیھ بعد وفاتھ
  . زوجھا

وھو أن ،  ھذه العملیة غیر طبیعیة في اإلنجاب المعروف في التاریخ البشري-٢
أما ، یكون بین زوجین ال زاال على قید الحیاة حتى تكون العالقة الزوجیة مستمرة

  )٣ (.العالقة منتھیة الصالحیة؛ لذلك ال یجوز اإلنجاب بھذه الطریقةبعد الوفاة فتصبح 
إع�ادة زرع األجن�ة الفائ�ضة ف�ي رح�م       ج�واز    استدل أص�حابھ عل�ى       :أدلة الرأي الثالث  

  بشرط أن یكون ذلك أثناء العدة وبموافقة الورث�ة ال�شرعیین         الزوجة بعد وفاة الزوج   
  :منھا، بأدلة

ولك�ن م�ا زال�ت تابع�ة لزوجھ�ا          ، ن محرم�ة عل�ى الغی�ر       أن المرأة في أثناء العدة تكو      -
أم�ا بع�د    ، وبالتالي یجوز لھا أن تخضع لعملیة التخصیب والتلقیح الطب�ي         ، رغم وفاتھ 

وبالت�الي  ، العدة فإن ما كان حالال ی�صبح محرم�ا؛ ألن عالقتھ�ا ب�الزوج المی�ت انتھ�ت              
وجھ��ا بموافق��ة والع��دة الت��ي یج��وز خاللھ��ا اإلنج��اب م��ن ز ، یج��وز لھ��ا ال��زواج بغی��ره 

   )٤ (.الورثة أربعة أشھر وعشرا كما بینھا القرآن الكریم
واإلنج�اب  ، ب�أن عق�د ال�زواج ینتھ�ي بم�وت ال�زوج      : ویمكن أن ین�اقش ھ�ذا االس�تدالل       

فال طریق لإلنجاب بعد الموت ول�و واف�ق ال�زوج نف�سھ     ، طریقھ الشرعي عقد الزواج   
  .!!! راجعا إلى الورثةفكیف یصبح الحق في اإلنجاب، وھو على قید الحیاة

 بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ فإنھ یبدو :الرأي الراجح
لي أن الرأي األولى بالقبول ھو الرأي القائل بعدم جواز إعادة زرع األجنة الفائضة 

؛ وذلك لقوة ما استدلوا بھ ومناقشة أدلة  في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج
وحتى ال تتھم ، والنسل مرتبط بالعقد، حیث إن عقد الزواج ینتھي بالوفاةالمخالفین؛ 

                                                           

علم���اء م���سلمون یختلف���ون ح���ول : بعن���وان، مق���ال عل���ى موق���ع ال���شرق األوس���ط اإللكترونی���ة ) ١(
وھو استدالل . م٢٠٠٢مایو ٣، مشروعیة اإلنجاب من الزوج المتوفى عن طریق التلقیح الصناعي        

 .عبد الصبور شاھین: أد
علم���اء م���سلمون یختلف���ون ح���ول : بعن���وان، لكترونی���ةمق���ال عل���ى موق���ع ال���شرق األوس���ط اإل ) ٢(

وھو استدالل . م٢٠٠٢مایو ٣، مشروعیة اإلنجاب من الزوج المتوفى عن طریق التلقیح الصناعي        
 .عبد العظیم المطعني: أد
 :uk.alarap// https : ینظر الرابط التالي، صبري عبد الرؤوف: تعلیق األستاذ الدكتور)  ٣(
 .نصر فرید واصل: وھو استدالل أد. م٢٩/٤/٢٠١٧، موقع العرب، م٢٠١٧سمبر  دی٢٨موقع الكوثر ) ٤(
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وإغالقا لما یتوقع من تھم ، الزوجة في عرضھا أو حرصھا على أخذ أموال الزوج
وفي ھذا تعد على حق ، وحتى ال یظلم مولود باختیار الزوجة والدتھ بال أب، وفساد

أن تعاقب الزوجة على التلقیح بعد وقد اقترح بعض المعاصرین . المولود في األبوة
والغرامة التي ال تقل عن خمسین ألف ) بین حدیھ األدنى واألقصى(الوفاة بالحبس 

مع تطبیق عقوبات تكمیلیة تتمثل في الحرمان من المیراث إذا ترتب ، جنیھ مصري
                                             واهللا أعلم           )١ (.على التلقیح بعد الوفاة أن یرث المولود من زوج المرأة

  اطب اث

 زور ا رأةم ار  ا م زرع ا)لدم ارا(  

یتم االحتفاظ باألجنة الفائضة المجمدة بغرض إعادة زرعھا مرة أخرى للخوف من 
تم التبرع قد ی، فإذا نجحت عملیة الحقن المجھري األولى، فشل المحاولة األولى
وقد تحدث مشكلة طبیة تحول دون ، وقد یتم االتجار باللقیحة، باللقیحة لزوجة عقیم
فیتم االستعانة برحم امرأة أخرى فیما ھو مشھور باستئجار ، حمل صاحبة اللقیحة

  .األرحام
 وقد یموت الزوج والزوجة ولدیھما أجنة فائضة مجمدة، وقد حصل ذلك بالفعل 

الیات المتحدة ذھبا إلى استرالیا إلنجاب طفل بواسطة مشروع لزوجین ثریین من الو
 وعندما فشلت المحاولة األولى رجع - طفل األنبوب-التلقیح االصطناعي الخارجي 

الزوجان إلى الوالیات المتحدة بعد أن احتفظ لھما األطباء ببییضتین ملحقتین في 
وحدث أن سقطت الطائرة . مرحلة التوتة على أن یعودا في وقت الحق إلعادة الكرة

ووصلت . ومات الزوجان في الحادث ولدیھما ثروة طائلة ولم یكن لھما وارث
القضیة إلى المحكمة في أسترالیا التي حكمت باستنبات الجنین بواسطة األم 

فھل یجوز بعد وفاة . م، وقد تم بالفعل والدة طفل منھما١٩٨٤المستعارة وذلك عام 
 وما ھو الحكم الفقھي في ھذه الصور )٢(!!!! ن یولد لھما؟األبوین بفترة من الزمن أ

  التي تنتھي جمیعھا إلى الرحم البدیل؟ 
                                                           

مجلة علمیة محكمة تصدرھا الجمعیة المصریة لالقتصاد ال�سیاسي واإلح�صاء      ، مصر المعاصرة   :ینظر) ١(
بكري یوسف : د، الحمایة الجنائیة للجسم البشري في مواجھة الممارسات الطبیة الحدیثة: بحث، والتشریع

على الرغم من تح�ریم التلق�یح ال�صناعي بع�د الوف�اة       :" وفیھ. م٢٠١٥یولیو  )٤٩٩ص) (٥١٩( عدد ،محمد
 م�ن ق�انون األح�وال    ١٥والم�ادة  ،  م�ن ق�انون ال�صحة العام�ة الفرن�سي      ٢- ٢١٤١طبق�ا لم�ا قررت�ھ الم�ادة     

 نص في أي وطبقا لما قرره أغلب الفقھ اإلسالمي في حكم ھذه الصورة إال أنھ ال یوجد، الشخصیة المصري
ونقترح أن تعاقب الزوجة ف�ي  ، من القانونین الفرنسي والمصري یجرم ھذه الوسیلة  ویفرض عقوبات لھا          

، والغرامة التي ال تقل ع�ن خم�سین أل�ف جنی�ھ م�صري       ) بین حدیھ األدنى واألقصى     (ھذه الجریمة بالحبس    
 التلق��یح بع��د الوف��اة أن ی��رث م��ع تطبی��ق عقوب��ات تكمیلی��ة تتمث��ل ف��ي الحرم��ان م��ن المی��راث إذا ترت��ب عل��ى 

طفلھ�ا ل�ن ی�رث س�وف یجعلھ�ا تفك�ر كثی�را قب�ل اإلق�دام           وذلك ألن علم المرأة بأن، المولود من زوج المرأة   
وال�راجح  ، إلى أن التلقیح بعد الوفاة محل خالف ف�ي الفق�ھ الم�صري   .. على ھذه الجریمة وقد تمت اإلشارة     

 أھـ".ك قبل الوفاةولو وافق الزوج على ذل، عدم جواز التلقیح
بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ    ، محمد علي البار  : الدكتور، التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب   ) ٢(

ص (ش�فیقة ال�شھاوي     : د، تجمید البییضات بین الطب والشرع    ، )١/٣٠٢)(٢(عدد، اإلسالمي
٤٣ .( 
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يي حا على  أل ستئجا  لمعاص فى حك  لفقها    :)١(ختل 

وإلیھ ذھب أكثر العلماء ، یرى أصحابھ حرمة استئجار األرحام :الرأي األول
مجمع البحوث اإلسالمیة باألزھر : منھاو، المعاصرین؛ وأكثر المجامع الفقھیة

  )٣(.   ومجمعي الفقھ اإلسالمي)٢(،الشریف
 المعطي عبد: د.أ:وبھ قال، یرى أصحابھ جواز استئجار األرحام :الرأي الثاني

  )٥(.برادة إسماعیل :ود ، )٤(،بیومي األستاذ بجامعة األزھر

مناقشتها لة    أل

ل أل ل  لق   :لة 

منھا ما ، والمعقول، ة استئجار األرحام بأدلة من القرآن الكریماستدل القائلون بحرم
  :یلي
  :ومنھ، القرآن الكریم: أوال

ِإلَّا َعَلى َأْزَواِجِھْم َأْو َما َمَلَكْت *  َوالَِّذیَن ُھْم ِلُفُروِجِھْم َحاِفُظوَن  : - تعالى– قولھ -١
  )٦(.َأْیَماُنُھْم َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن

 الیمین، األزواج وملك على إال الفروج بحفظ أمر - تعالى – اهللا أن: لداللةوجھ ا
 بغیر اتصل فكأنھ ،الجماع متعلقات من أخرى امرأة إلى الملقحة البویضة ونقل

  )٧(.زوجتھ
ُكْم  َواللَُّھ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِج : - تعالى– قولھ -٢

  )٨(.َبِنیَن َوَحَفَدًة

                                                           

أم�ا إذا كان�ت   ، وج�ة ھذا الخالف عن�دما تك�ون اللقیح�ة ل�زوجین وی�تم زرعھ�ا ف�ي رح�م غی�ر الز             ) ١(
 . اللقیحة أو أحد شقیھا من غیر الزوجین مع وجود رحم بدیل فال خالف في عدم الجواز 

 .م ٢٠٠١ /مارس/  ٢٩ :بتاریخ المنعقدة بجلستھ) ١(رقم  قرار) ٢(
الثامن�ة للمجم�ع الفقھ�ي     وال�دورة ، )١/٥١٥)(٣(ع�دد ، للمجم�ع الفقھ�ي ال�دولي   ) ٤(ق�رار رق�م   ) ٣(

 .ھـ ١٤٠٥ ،المكرمة مكة في اإلسالمي العالم رابطة مقر في المنعقدة لعالم،التابع لرابطة ا
، وف�اء غنیم�ي محم�د غنیم�ي    : دكت�ورة ، الضوابط الشرعیة للممارسات الطبیة المتعلقة ب�المرأة      ) ٤(

، موق��ع مرص��د الظ��اھرة اإلس��المیة ، ھ��ـ١٤٣٠، الطبع��ة األول��ى، دار ال��صمیعي: ط) ٢٠٢ص(
حك��م ال��دین ف��ي ت��أجیر  ، موق��ع مؤس��سة تح��ت المجھ��ر ، ل��سیاسةت��أجیر األرح��ام ب��ین الط��ب وا 

 .م٢٠/١١/٢٠١٦،األرحام
وف�اء غنیم�ي محم�د غنیم�ي        : دكت�ورة ، الضوابط الشرعیة للممارسات الطبی�ة المتعلق�ة ب�المرأة        ) ٥(

 .م٢٠٠١ مایو ١٩ قضایا وآراء –) ٤١٨٠٢(وینظر جریدة األھرام عدد). ٢٠٢: ص(
 ).٦-٥(سورة المؤمنون آیة ) ٦(
 الفك�ر  دار :ط )٢٤٤ص( لطف�ي  أحم�د : الفقھ�اء، د  وآراء األطب�اء  أقوال بین الصناعي التلقیح) ٧(

 .م٢٠٠٦ الجامعي ،
 ).٧٢(سورة النحل من اآلیة ) ٨(
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 أوضح ثم ،الزوج من جنس الزوجة جعل أنھ بین  قد- تعالى – اهللا أن: وجھ الداللة
 زوجة من یكون الولد أن یبین القرآن والزوجة، فنص الزوج من یكون إنما الولد أن

  )١(.كذلك لیست المستأجرة الرحم وصاحبة إعداده، في شاركت
  :ومنھ، المعقول: ثانًیا

  :منھا ما یلى ،ةكثیر مفاسد علیھ یترتب األرحام استئجار  أن-١
 وإن متزوجة، المستأجرة كانت إذا األنساب اختالط إلى یؤدي استئجار األرحام قد -أ

  )٢(. تسلم من االتھام وسوء الظن بھافلن متزوجة تكن لم
 نتكوی في دور أي لھ لیس الرحم ألن األنساب؛ اختالطببعدم التسلیم : ونوقش

 فقط، والتغذیة الحفظ على قائم دوره وإنما الوراثیة، الصفات اكتساب في الجنین أو
 المؤجر الرحم ذات األم أن الوراثة علماء أثبت حیث الطب؛ ذلك علماء قرر كما

 بنسبة متعلقة وراثیة قرابة بصلة المولود الطفل ھذا مع مشتركة تكون سوف
  )٣(.الوراثي التباین

فقد ثبت طبیا انتقال بعض الصفات ، ا االستدالل غیر ُمَسلَّم بأن ھذ:ویجاب عنھ
فالحمل عبارة عن تفاعل حیوي بین صاحبة ، الوراثیة لصاحبة الرحم إلى الجنین

  )٤ (.الرحم والجنین
 وصاحبة البویضة صاحبة األم بین لألسرة وتفكك منازعات من ما یحصل -ب

  )٥(.والخالف النزاع إلى یؤدي ما كل حرم قد واإلسالم، الرحم
 ،المسبق االتفاق طریق التحرز منھا عن یمكن احتمالیة النزاع دعوى بأن: ویناقش
  )٦(.بھ االستدالل سقط االحتمال إلیھ إذا تطرق والدلیل

فقد تطمع صاحبة الرحم في المولود لتعلقھا ،  بأن ھذا یخالف الواقع:ویجاب عنھ
مما یجعلھا ، في حملھ ووضعھوعانت ، بھ؛ حیث تّكون في رحمھا وتغذى من دمھا

فإذا ما انتزعتھ ، تضرب بالعقد المبرم بینھا وبین صاحبي اللقیحة عرض الحائط

                                                           

 ).٢٤٤ص(لطفي محمد أحمد: الفقھاء، د وآراء األطباء أقوال بین الصناعي التلقیح) ١(
الطبع�ة   الق�اھرة،  العربیة، النھضة دار:  ط،)٢٦٤ص( السنباطي عطا:واألجنة، د النطف بنوك) ٢(

 .ه١٤٢١، األولى
 ). ٢٦٤ص(واألجنة  النطف بنوك) ٣(
 ).٨٩ص(محمد نعمان البعداني: مستجدات العلوم الطبیة د) ٤(
 " ریت�ابركر " أن )٢٦٥ص( "واألجنة النطف بنوك" :كتابھ في السنباطي عطا :الدكتور یذكر) ٥(

 ف�ي  ذل�ك  عك�س  وض�عتھ، وی�ذكر   أن الول�د بع�د   ت�سلیم  رف�ضت  ث�م  حملھ�ا  رحمھ�ا وت�م   استؤجر
 ب�نقص  وم�صاب  مع�اق  أن الطف�ل  تب�ین  ال�والدة  وبع�د  متزوجة امرأة رحم استأجر حیث أمریكا

 األج�رة  رف�ض دف�ع   كم�ا  ،ب�ھ  االعت�راف  النطف�ة  ص�احب  ال�زوج  ف�رفض  دماغ�ھ  حج�م  ف�ي  ب�الغ 
 .الطفل لذلك األب لیس أنھ بدعوى

 النھ�ضة  دار: ط، )٢٢١ص( محم�د  ح�سني : د واإلباح�ة،  رالحظ�  ب�ین  األرح�ام  إج�ارة  عق�د ) ٦(
 .م٢٠٠،  القاھرة العربیة،
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وقد یخرج ، المحاكم منھا فقد تصاب بجرح عاطفي غائر أو مرض نفسي خطیر
   )١ (.المولود مصابا باألمراض فترفضھ صاحبة البویضة

 عناء بدون بویضة إقرار ھنالك ما ةغای إذ الحقیقیة، األمومة معنى یفسد أنھ -جـ 
 بضعة غدا حتى بغذائھا وتغذى الحمل آالم عانت حملتھا التي بینما مشقة، وال

  )٢(.منھا
 صحتھا على تحافظ أن أرادت ثریة امرأة كل تسلكھ أن إلى یؤدي الباب ھذا فتح -د

 بھذه نجاباإل ویتحول ،األوالد من كبیرًا عددًا السنة في تنجب قد بل، ورشاقة بدنھا
  )٣(.ومتاجرة مفاخرة إلى الطریقة

 ،لإلجارة وال، للھبة وال ،للبیع محال لیس فھو ،واإلباحة للبذل الرحم قابلیة عدم -٢
  )٤(.ونحو ذلك

ھناك أشیاء غیر قابلة للبذل واإلباحة : محمد رأفت عثمان: یقول األستاذ الدكتور
وال ، فال تباع،  یسمح لھ بھاأو، أي ال یجوز شرًعا أن تعطى وتباح للغیر، للغیر
مثل استمتاع الرجل بالمرأة فھو ، وال یجوز التصدق بھا،وال ُتوھب، وال ُتعار، ُتؤجر

، وإذا كان االستمتاع الجنسي غیر قابل للبذل واإلباحة.....مقصور على الزوج
فإن رحمھا یكون ھو أیًضا غیر قابل للبذل ، لتحریم بضع المرأة على غیر زوجھا

وذلك ألن االستمتاع ببضع المرأة حرَّمھ الشرع على غیر ، حة من باب أولىواإلبا
بنطفة ال یسمح ، ألنھ ُیؤدي إلى شغل رحم ھذه المرأة التى استمتع بضعھا، زوجھا

  )٥(.إال فى إطار عالقة زوجیة ُیقرھا الشرع، الشرع بوضعھا فیھا
ومن ثم ،  بعقد شرعي أن األنساب طریقھا الشرعي ھو االرتباط بین رجل وامرأة-٣

فإنھ یشترط لجواز اإلنجاب بین رجل وامرأة أن یتم ذلك فى ظل عقد زواج شرعي 
  )٦(.مستوف لألركان والشروط

من ،  أن مشكلة العقم من المشاكل التى ُیبیح اإلسالم عالجھا بالطرق المشروعة-٤
،  األنابیبأو باستخدام اإلنجاب عن طریق طفل، استخدام األدویة والعقاقیر الطبیة

ثم وضع اللقیحة في رحم المرأة دون تدخل ، وذلك بتلقیح بییضة المرأة بماء الرجل
سواء أكان رحم امرأة ، أًیا كان ھذا الطرف، أي طرف ثالث في عملیة اإلنجاب

                                                           

ضمن دراسات فقھیة ف�ي     ) ٨١٠ص(عارف علي عارف    : د) أو الرحم المستأجرة  (األم البدیلة   ) ١(
 .قضایا طبیة معاصرة

 ).٢٦٢ص( السنباطي عطا:واألجنة، د النطف بنوك) ٢(
: د) أو ال�رحم الم�ستأجرة  (األم البدیل�ة  ) ٢٦٣ص( اطيال�سنب  عط�ا : واألجن�ة، د  النط�ف  بن�وك ) ٣(

 .ضمن دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة) ٨١٠ص(، عارف علي عارف
 .وما بعدھا) ٢٢١ص (محمد حسني: د واإلباحة، الحظر بین األرحام إجارة عقد) ٤(
وھ�و  . ھاوم�ا بع�د  ) ١٢ص(محمد رأف�ت عثم�ان  : د، "استئجار األرحام: "قضایا فقھیة معاصرة  ) ٥(

، تألیف لجنة من أساتذة كلیة ال�شریعة والق�انون بالق�اھرة   ، ضمن بحوث قضایا فقھیة معاصرة 
 .الجزء األول

 ).١٠ص(محمد رأفت عثمان: أد، استئجار األرحام: قضایا فقھیة معاصرة) ٦(
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أو نقل ، أو بییضة من امرأة لیس بینھا وبین صاحب الماء عقد زواج شرعي، أخرى
    )١(.ة رجل آلخرأو نقل خصی، مبیض امرأة ألخرى

ولذا حث ،  ولیس اإلباحة)٢() األصل في األبضاع التحریم: ( من القواعد الفقھیة-٥
فحّرم ، وحرم كل ما من شأنھ أن ینال منھا، وبین حرمتھا، اإلسالم على صیانتھا

َفِإنَّ ِدَماَءُكْم، ....«: عن ھذه الحرمة بقولھ) (وأخبر النبي ، وحّرم القذف، الزنا
اَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم، َبْیَنُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َھَذا، ِفي َشْھِرُكْم َھَذا، ِفي َبَلِدُكْم َوَأْمَو

  )٣(.»َھَذا، ِلُیَبلِِّغ الشَّاِھُد الَغاِئَب، َفِإنَّ الشَّاِھَد َعَسى َأْن ُیَبلَِّغ َمْن ُھَو َأْوَعى َلُھ ِمْنُھ
ألنھ ، فإن صاحب البضع لیس من حقھ إباحتھ، لتحریموإذا كان األصل فى األبضاع ا

  ) ٤(.غیر قابل للبذل واإلباحة

لثاني ل  لق   :لة 

  :منھا ما یلي، استدل أصحابھ على جواز استئجار األرحام بأدلة من المعقول
  :وجوه عدة من الرضاع من األم على الرحم صاحبة األم   قیاس-١

 في لھما الّالزمة المدة في والرضاع الحمل بین جمع - تعالى–اهللا  أن: الوجھ األول
  )٥(. َوَحْمُلُھ َوِفَصاُلُھ َثَلاُثوَن َشْھًرا: -تعالى–قولھ 

الجنین،  نمو وبین للحامل الثدي نمو بین الطردیة العالقة وجود: الوجھ الثاني
 التغذیة، في الرحم محل لإلحالل مستعدًا یكون حتى الجنین بنمو نموه مرتبط فالثدي

 من ذلك یلحق وما وتربیتھ حضانتھ إلیھا ویسند بل مرضعة استئجار یجوز كان فإذا
  .بھ یلحق كبیر أثر یوجد ال الحمل ففي علیھ، واضح أثر

عن  الرحم في فالتغذیة ،الطفل منھ یتغذى والثدي الرحم من كال أن: الوجھ الثالث
 في المھضوم عامالط من مستخلصة بمواد تتم التغذیة وھذه ،السري الحبل طریق
 ألنھ الحلیب؛ في فتتغیر ،المذاق مساغة غیر األصل في المواد وھذه األم، أحشاء
  )٦(.الرحم في تتغیر ال بینما اللسان، حاسیة یالمس

                                                           

ح محمد فت: د.أ، رؤیة شرعیة في ضوء الفقھ اإلسالمي، استئجار األرحام بین الحظر واإلباحة   ) ١(
 ).٦٣ص(اهللا النشار

األش�باه والنظ�ائر الب�ن      ، )١٧٧ص  ( المنثور فى القواع�د   ، )٦١ص(األشباه والنظائر للسیوطي  ) ٢(
 ).٥٧ص(نجیم

) ١/٢٤( ، »ُربَّ ُمَبلَّ��ٍغ َأْوَع��ى ِم��ْن َس��اِمعٍ «): (َق��ْوِل النَِّب��يِّ : ب، العل��م: ك،ص��حیح البخ��اري ) ٣(
تغل�یظ  : ب، ة والمحاربین والق�صاص وال�دیات     القسام: ك، صحیح مسلم ، ) ٦٧٩: (حدیث رقم 

 ). ٣/١٣٠٥(، )١٦٧٩: (حدیث رقم، تحریم الدماء واألعراض واألموال
رؤی�ة  ، استئجار األرحام بین الحظ�ر واإلباح�ة      ، وما بعدھا ) ٧٩ص(المنثور فى القواعد الفقھیة   ) ٤(

 ).٦٣ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، شرعیة في ضوء الفقھ اإلسالمي
 ).١٥: (من اآلیة، ة األحقافسور) ٥(
 ،)٢٥٥ص (  لطفي محمد أحمد: الفقھاء، د وآراء األطباء أقوال بین الصناعي التلقیح: ینظر) ٦(

: د) أو ال�رحم الم�ستأجرة  (األم البدیل�ة   )٢٥٩ص (ال�سنباطي   عط�ا : واألجن�ة، د  النط�ف  بن�وك 
 ).٨١٥ص(، عارف علي عارف
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الل بما يلي الست ق ه    :ن

  :قیاس استئجار المرضعة على استئجار الرحم قیاس مع الفارق لما یلي
َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُھنَّ  : - تعالى-رعي قال عقد الرضاعة عقد إجارة ش-أ

واإلجارة ،  أما استئجار الرحم ألجل الحمل فھو عقد إجارة غیر شرعي)١ (ُأُجوَرُھنَّ
وألن العقد على استئجار األرحام ھو بیع للطفل المولود ، على المحرم محرمة

، و إفراز من إفرازات الجسمواللبن بطبعھ معد للخروج فھ، وبیع الحر حرام، انتھاء
وھو فضلة طاھرة خلقت في الجسم لیقذفھا إلى الخارج فینتفع بھا الغیر أو لیتخلص 

أما الرحم فھو جزء خلق ثابتا في ، أو یجف في الثدي فال ینتفع بھ أحد، منھ الجسم
الجسم لوظیفة معینة ھي الحمل الذي یؤثر في األم تأثیرا بالغا؛ إذ یؤدي إلى تغیرات 
فسیولوجیة ونفسیة وجسدیة أثناء الحمل وبعد الوضع صورھا القرآن الكریم في 

َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ ُكْرًھا َوَوَضَعْتُھ :  وقولھ)٢( َحَمَلْتُھ ُأمُُّھ َوْھًنا َعَلى َوْھٍن  - تعالى-قولھ 
  )٤ (.وھذا یختلف كثیرا عما یحدث في عملیة اإلرضاع) ٣ (ُكْرًھا

 َوَحْمُلُھ َوِفَصاُلُھ : قولھ في والرضاع الحمل بین جمع اهللا أن على  االستدالل-ب
 عن یختلف فالحمل المغایرة، یقتضي ھنا العطف إن حیث مسلم؛ غیر َثَلاُثوَن َشْھًرا 

 تالیة في مرحلة یأتي الرضاع إن حیث الترتیب؛ یفید الجمع تماما، وھذا الرضاع 
  )٥(.والوالدة للحمل

 حیاة على الحفاظ في المتمثلة للضرورة شرع إنما للرضاع جاراالستئ إباحة  أن-ج
 من األم على البدیلة األم تقاس فال ،غیره علیھ یقاس ال للضرورة وما جاز الطفل،

  )٦(.الرضاع
 ثابت لطفٍل یثبت الرضاع إن حیث علیھ؛ والمقیس المقیس بین واضح فرق  ھناك-د

 استئجار أما القرآن، رضاعھ على دل وقد إرضاعھ، في إشكال فال النسب بیقین،
  )٧(.بعد نسبھ یثبت لم لمن یحصل فھو الرحم

وجود  عند الطریقة لھذه یلجأ حیث والضرورة؛ الشرعیة الحاجة حالة  وجود-٢
مصابة  تكون أو رحم، بدون تولد كأن ،الحمل من المرأة تمنع ما غالبا طبیة أسباب

بعض  انتقال من الوقایة إرادة عند أو مستحیال، الحمل یجعل مرض أو بتشوھات

                                                           

 .٦سورة الطالق من اآلیة ) ١(
 .١٤قمان من اآلیة سورة ل) ٢(
 .١٥سورة األحقاف من اآلیة ) ٣(
 ).٨١٦ص(، عارف علي عارف: د) أو الرحم المستأجرة(األم البدیلة ) ٤(
 ).٢٦١: ص(السنباطي،  عطا: واألجنة، د النطف بنوك) ٥(
 ).٢٥٦: ص(  لطفي محمد أحمد: الفقھاء، د وآراء األطباء أقوال بین الصناعي التلقیح) ٦(
 ).٢٦١ص (السنباطي عطا: واألجنة، د نطفال بنوك) ٧(
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 ال حاجة الولد تحصیل في والرغبة البیولوجیة األم طریق عن الوراثیة األمراض
   )١(.الضرورة منزلة تنزل والحاجة تنكر،

الل بما يلي الست ق ه    :ن

إن عالج العقم مشروع ال یحرمھ !!!  أین الضرورة التي تبیح المحرم ھنا ؟ -أ
من العالج بالعقاقیر ،  أن یتم ذلك من خالل الوسائل المشروعةولكن یجب، اإلسالم 

فإن لم یتیسر ، أو عن طریق طفل األنابیب في صورتھ المشروعة، واألدویة الطبیة
  .ھذا فلیعلم الزوجان أن ھذا ھو قدر اهللا وإرادتھ ولیرضیان بذلك

 فما -ح  وھذا غیر صحی– سلمنا جدال بأن المرأة العقیم مضطرة لھذا العالج -ب
وجھ االضطرار بالنسبة للمرأة صاحبة الرحم كي تكشف عورتھا على من ال یحل لھ 

  )٢(ذلك؟ وأي ضرورة في أن تحمل في رحمھا جنینا ال یمت لھا وال لزوجھا بصلة؟
 بنص إال تحریم وال ،)٣() اإلباحة األشیاء في األصل( :الفقھیة بالقاعدة  استدلوا-٣

 فیجرى ،تحریمھ على دلیل یرد لم األرحام إن استئجارف: وبناًء على ھذا )٤(قطعي
  )٥(.اإلباحة وھو العام األصل على

ل بما يلي   :يمك مناقشة 

 في تقابل فإذا ،)التحریم األبضاع في األصل: ( ھذا االستدالل مردود بالقاعدة الفقھیة
  )٦(.الحرمة غلبت وحرمة حل المرأة

جح ل ل    :لق

 محرم األرحام استئجار بأن القائل الرأي أن أرى اوأدلتھ اآلراء عرض بعد  
 ولِعظم القول، ھذا أصحاب بھ استدل ما مرفوض؛ لقوة عمل وھو ،شرعا وال یجوز

 ھذه وألن، أو یضعفھ بھ یخل ما عن كل البعد فوجب ،اإلسالم في األنساب أمر
 لتكوینا في االزدواج، نتیجة اختالط األنساب إلى ذریعة كونھا عن فضًال الوسیلة
   -أیًضا  –وسیلة  فإنھا وصاحبة رحم، بویضة صاحبة ُأمَّْین بین والخلقة، والنشأة

                                                           

: ط،  )١٥٧ص ( عائ�شة أحم�د س�الم ح�سن    : د، اإلس�المي  الفق�ھ  ف�ي  بالحم�ل  المت�صلة  األحكام) ١(
 النط��ف بن��وك، م٢٠٠٨ –ھ��ـ ١٤٢٩: الطبع��ة األول��ى س��نة ، بی��روت، المؤس��سة الجامعی��ة

 ).٢٦١ص( السنباطي عطا: واألجنة، أ د
 ).٨٢ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، اإلباحةاستئجار األرحام بین الحظر و) ٢(
 ).٦٠ص( األشباه والنظائر للسیوطي )٣(
 ال�رابط الت�الي  ینظر، اإلنترن�ت  ش�بكة  عل�ى  من�شور  بح�ث  الفرم�اوي،  الح�ي  لعبد، األرحام تأجیر) ٤(

(www.Rodielislam.com) . 
 ).١٠ص(، وقیان آل عمار بن نایف: د،  حكمھ– دوافعھ -حقیقتھ، استئجار الرحم) ٥(
 ).٥٧ص(األشباه والنظائر البن نجیم ) ٦(



 

 

 - ١٨٢٠ - 

    )١ (.وإیثار الكثیر من المشاكل الناجمة عنھا، والفساد الشر إلى
  واهللا أعلم                                                                          

  

                                                           

وفقا للقواعد العامة في قانون االلتزام�ات الم�صري ال یج�وز الت�صرف ف�ي الحیوان�ات المنوی�ة                    ) ١(
ف��إن الت��زم أح��د األش��خاص ب��ذلك فُیع��د    ، والبیی��ضات اآلدمی��ة بیع��ا أو ش��راء أو ھب��ة أو تبرع��ا  

ولو تم فإنھ یع�د غی�ر م�شروع لمخالفت�ھ للنظ�ام      ، هالتزامھ باطال قانونا ال یجوز المطالبة بتنفیذ    
بح��ث ،  ق��ضایا فقھی��ة معاص��رة  .الع��ام واآلداب مم��ا ی��ستوجب م��سئولیة أط��راف ھ��ذا االلت��زام    

عطا عبد : د.أ، اإلخصاب الطبي المساعد دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي        
 .م٢٠٠١:طبعة سنة، )١٤٨/ ١( العاطي السنباطي
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  المبحث الرابع

  تالف األجنة الفائضةإ
  

  :وفیھ مطلبان
  

حكم إتالف األجنة الفائضة خارج الرحم في :   المطلب األول
  .الفقھ اإلسالمي

ئضة داخل الرحم في حكم إتالف األجنة الفا: ب الثاني  المطل
  .الفقھ اإلسالمي
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 املبحث الرابع

  إتالف األجنة الفائضة

لبا   :فيه م

  اطب اول

ف ام إا ا  مررج ا ا   

، بویضات في المتوسط لتلقیحھا) ٨-٤(عملیة الحقن المجھري تتطلب استخراج
غالبا؛ حیث وجد أن ) ٥-٣(بل یتم زرع من ، ولكن ال یكتفى بزرع لقیحة واحدة

زیادة عدد اللقائح المزروعة في الرحم یؤدي إلى زیادة النسبة في نجاح الحمل؛ 
 بالمئة في ٣٠ بالمئة في حالة وضع بییضة واحدة إلى ١٠ع النسبة من حیث ترتف

وال یستطیع الطبیب زرع كل البییضات الملقحة في ، حالة وضع اثنتین أو ثالث
وعدم ، فإذا زادت عن ذلك یؤدي ذلك إلى الزیادة في نسبة رفضھا من الرحم، الرحم
، ة على الحامل وعلى األجنةوتزداد الخطور، وبالتالي تنخفض نسبة النجاح، تقبلھا

وبالتالي تكون البویضات الملقحة الفائضة بمثابة عدد احتیاطي فیما لو فشلت ھذه 
    )١ (.البویضات المزروعة في العلوق بالرحم

فھل یجوز إتالف الفائض ، فإذا نجحت العملیة األولى، )٢(ویتم تجمید األجنة الفائضة
بار فائض األجنة جنینا أو ال؟ أو بمعنى آخر من األجنة؟ اختلف الفقھاء في مدى اعت

  :ویمكن حصر خالفھم في رأیین، )٣(متى تبدأ الحیاة اإلنسانیة
فالحیاة اإلنسانیة تبدأ ،  یرى أصحابھ أن البییضة الملقحة تعتبر جنینا:الرأي األول

عارف محمد : ود، محمد سلیمان األشقر: د: وممن قال بذلك، من بدایة التلقیح
، وھو ما انتھى إلیھ مؤتمر الطب اإلسالمي بالكویت، حسان حتحوت: ود، عارف

                                                           

الموس�وعة المی�سرة ف�ي فق�ھ الق�ضایا      ،)١٠٠ص(محمد البار : د، یات التلقیح االصطناعي  أخالق) ١(
ق��ضایا طبی��ة (ال��سجل العلم��ي لم��ؤتمر الفق��ھ الث��اني، )١٨٣ص) (ق��سم الفق��ھ الطب��ي(المعاص��رة
الحك�م ال��شرعي ف�ي إس�قاط الع��دد الزائ�د م��ن     : جامع�ة اإلم��ام محم�د ب�ن س��عود بح�ث    ) معاص�رة 

إس��قاط الع��دد : وبح��ث، )٣/٢١٢٠(أس��ماء فتح��ي ش��حاتھ  : ورةدكت��، األجن��ة الملقح��ة ص��ناعیا 
 ). ٢٠٤٧/ ٢(وفاء غنیمي محمد غنیمي: د، الزائد من األجنة الملقحة صناعیا

 سبق بیان حكم تجمید األجنة الفائضة ص   ) ٢(
أما الحیاة المطلقة من وصف اإلنسانیة فإن أغل�ب العلم�اء المعاص�رین ی�سلمون بوجودھ�ا م�ن            ) ٣(

، بمعن�ى أن البیی�ضة الملقح�ة فیھ�ا حی�اة ولی�ست میت�ة        ، ح الحیوان المنوي بالبییضة   لحظة تلقی 
وبع��ضھم ی��سمیھا ، )حی��اة نباتی��ة(فبع��ضھم ی��سمیھا، إال أنھ��م اختلف��وا ف��ي ت��سمیة تل��ك الحی��اة  

واكتف�ى  ، )الحی�اة األول�ى  (وبع�ضھم ی�سمیھا   ، ) حیاة خلوی�ة  (وبعضھم یسمیھ   ، )حیاة حیوانیة (
 ).٥١٨ص(بمراجعھ المختلفة، البنوك الطبیة. بال قید) یاةح( البعض أن یسمیھا 
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: الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة عام: وبعض من شاركوا في ندوة 
  )١(.ھـ١٤٠٧

وھو رأي األكثریة ،  یرى أصحابھ أن البییضة الملقحة ال تعتبر جنینا:الرأي الثاني
، ھـ١٤٠٧: عام، الممارسات الطبیةرؤیة إسالمیة لبعض : ممن شاركوا في ندوة

  : والشیخ، محمد البار: ود، محمد نعیم یاسین:ود، عمر سلیمان األشق.د: وبھ قال
    )٢ (.عبد الستار أبو غدة: ود، محمد المختار السالمي

                                                           

برى البعض أن ھذه البیضة الملقحة ھ�ي أول       ... إذا حصل فائض    :یقول الدكتور محمد سلیمان األشقر    ) ١(
  وفیما بین إعدامھا أو استعمالھا في البحث العلمي أو تركھا -  تعالى -أدوار اإلنسان الذي أكرمھ اهللا 

. إذ لیس فیھ عدوان إیجابي على الحی�اة ، الطبیعي یبدو أن االختیار األخیر أخفھا حرمة  لشأنھا للموت   
االس�����تفادة م�����ن األجن�����ة المجھ�����ضة أو الزائ�����دة ع�����ن الحاج�����ة ف�����ي التج�����ارب العلمی�����ة وزراع�����ة  

نقال عن سل�سلة مطبوع�ات   ، ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة      ) ٣٠٧ص(األعضاء
/ ٣(ھ�ـ   ١٤٠٧الرؤی�ة اإلس�المیة ل�بعض الممارس�ات الطبی�ة           "ندوة  . لوم الطبیة المنظمة اإلسالمیة للع  

). ٧٩١ص(ع�ارف محم�د ع�ارف      : د، قضایا فقھیة في الجینات البشریة من منظ�ور إس�المي         ، )٧٥٧
الحیوان المنوي : ویقول الطبیب حسان حتحوت . ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة

ف�إذا  ، وكان مكونا منھما مع�ا ، فإذا اشتبكا كان المقص، ل منھما ال یقص والبویضة كزراعي المقص ك   
وتنقسم بعد ھ�ذا إل�ى   . التحما كانت خلیة واحدة ھي بدایة الحیاة اإلنسانیة أول دور في تكوین اإلنسان     

توص�یات م�ؤتمر الط�ب    : وینظ�ر ، )٢١٧ص  : (اإلنجاب. وھكذا ١٢٨ - ٦٤ - ٣٢ - ١٦ - ٨ - ٤ - ٢
بدای�ة  :(ومن التوصیات ما یل�ي   ). ٣/٢٠٦٥)(٦(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ، اإلسالمي بالكویت 

الحیاة تكون منذ التحام حیوان منوي ببویضة لیكونا البویضة الملقحة الت�ي تحت�وي الحقیب�ة الوراثی�ة      
 -عل�ى م�دى األزمن�ة   -الكاملة للجنس الب�شري عام�ة وللك�ائن الف�رد بذات�ھ المتمی�ز ع�ن ك�ل ك�ائن آخ�ر                  

وق�د ق�رر   ).في االنقسام لتعطي الجنین النامي المتطور المتجھ خالل مراحل الحمل إل�ى الم�یالد   وتشرع  
إذا حصل فائض من البیضات الملقح�ة ب�أي وج�ھ م�ن الوج�وه      :" مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ما یلي     

، )٥٧(ق���رار " تت���رك دون عنای���ة طبی���ة إل���ى أن تنتھ���ي حی���اة ذل���ك الف���ائض عل���ى الوج���ھ الطبیع���ي    
 ).٣/٢١٥١()٦(عدد

ضمن كت�اب دراس�ات فقھی�ة ف�ي ق�ضایا طبی�ة       ) ٩٦ص (عمر سلیمان األشقر  . د.أ، بدء الحیاة ونھایتھا  ) ٢(
جع�ل  " وف�ي موض�ع آخ�ر   ، "الحیاة التي یصبح بھا المرء إنسانا تتم بع�د نف�خ ال�روح           :"وفیھ، معاصرة

ة األطباء، فالجنین من البویضات الملقحة داخلة تحت اسم األجنة غیر سدید كما أشار إلیھ بعض الساد
محمد سلیمان : ویقول الدكتور." االجتنان وھو االستتار، وال یسمى بھذا االسم ما لم یكن في رحم أمھ

، إذا حصل فائض فإن األكثریة ترى أن البویضات الملقحة لیس لھا حرمة شرعیة من أي نوع:األشقر
االستفادة من .  یمتنع إعدامھا بأي وسیلةوأنھ لذلك ال ، وال احترام لھا قبل أن تنغرس في جدار الرحم        

نق�ال ع�ن   ، )٣٠٧ص(األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمی�ة وزراع�ة األع�ضاء             
الرؤی��ة اإلس��المیة ل��بعض الممارس��ات الطبی��ة  "سل��سلة مطبوع��ات المنظم��ة اإلس��المیة للعل��وم الطبی��ة  

إجراء ، )ص١١٩(محمد نعیم یاسین  : د، صرةأبحاث فقھیة في قضایا طبیة معا     ،)٧٥٧/ ٣(ھـ  ١٤٠٧
مجل�ة مجم�ع الفق�ھ    ، محم�د عل�ي الب�ار    : ال�دكتور ، التجارب عل�ى األجن�ة المجھ�ضة واألجن�ة الم�ستنبتة          

وإال فھ�ي مرحل�ة م�ا    ، ھذه األجنة تسمى كذلك تجاوزاً  : " وفیھ) ٣/١٨٠٣)(٦(عدد، اإلسالمي الدولي 
تعلیق الشیخ محم�د المخت�ار   ، "دة بالنتروجین السائل خالیا تقریبًا مجم٨ -٤وتتكون من   ، قبل الجنین 

تعلی�ق  ، )٣/٢١١٥)(٦(ع�دد   ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ، زراعة األعضاء : السالمي على موضوع  
مجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي    ، عل��ى موض��وع زراع��ة األع��ضاء   : عب��د ال��ستار أب��و غ��دة   : ال��دكتور

  ).٣/٢١١٣)(٦(عدد
 ھل بمجرد عل�وق البیی�ضة   ، في تحدید الحیاة اإلنسانیة بعد زرع اللقیحة       وقد اختلف أصحاب ھذا القول         

البن��وك الطبی��ة ص : ینظ��ر. أو باكتم��ال تك��وین الم��خ؟ عل��ى أق��وال، أو ب��نفخ ال��روح، الملقح��ة  ب��الرحم
٥١٩. 



 

 

 - ١٨٢٤ - 

مناقشتها لة    أل

ل أل ل    :لة 

سانیة تبدأ من وأن الحیاة اإلن، على أن البییضة الملقحة تعتبر جنیناأصحابھ استدل 
  :منھا ما یلي،  بأدلةبدایة التلقیح

، أن البییضة الملقحة قبل زرعھا في رحم الزوجة جنین لھ حرمتھ واعتباره -١
  : ویمكن االستدالل لذلك بما یلي، قیاسا على وجوب الغرة في إسقاط الحمل

ْت ِإْحَداُھَما اُألْخَرى َفَطَرَحْت َأنَّ اْمَرَأَتْیِن ِمْن ُھَذْیٍل، َرَم« :   َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة -أ
  )١(.» ِفیَھا ِبُغرٍَّة، َعْبٍد َأْو َأَمٍةَجِنیَنَھا، َفَقَضى َرُسوُل اللَِّھ 

 َقَضى ِفي اْمَرَأَتْیِن ِمْن ُھَذْیٍل اْقَتَتَلَتا، َفَرَمْت  َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ -ب
ٍر، َفَأَصاَب َبْطَنَھا َوِھَي َحاِمٌل، َفَقَتَلْت َوَلَدَھا الَِّذي ِفي َبْطِنَھا، ِإْحَداُھَما اُألْخَرى ِبَحَج
َأنَّ ِدَیَة َما ِفي َبْطِنَھا ُغرٌَّة َعْبٌد َأْو َأَمٌة، َفَقاَل َوِليُّ :  َفَقَضىَفاْخَتَصُموا ِإَلى النَِّبيِّ 

وَل اللَِّھ، َمْن َال َشِرَب َوَال َأَكَل، َوَال َنَطَق َوَال َكْیَف َأْغَرُم، َیا َرُس: الَمْرَأِة الَِّتي َغِرَمْت
  )٢(.»ِإنََّما َھَذا ِمْن ِإْخَواِن الُكھَّاِن« : اْسَتَھلَّ، َفِمْثُل َذِلَك ُیَطلُّ، َفَقاَل النَِّبيُّ 

وإن ، ھذان الحدیثان یدالن على أن الغرة واجبة فیما سقط من البطن :وجھ الداللة
فلھا حرمتھا ولھا اعتبارھا بعد ، فالبییضة الملقحة تقاس علیھا، عكان دما اجتم

    )٣ (.التلقیح
والتقاء النطفة ،  البییضة الملقحة في رحم األم لھا حرمتھا من وقت تمام التلقیح-٢

وھذا یعني أن ھذه النطفة ذاتھا یجب أن ، ومن ثم حدوث اإلخصاب، الذكریة بالمؤنثة
فالحرمة إذا كانت تبدأ من وقت التلقیح ، البطنتكون لھا نفس الحرمة خارج 

ومكان النطفة الملقحة ال ، فیستوي بعد ذلك أن تكون اللقیحة داخل الرحم أو خارجھ
  )٤ (.یجوز أن یؤثر على حكمھا من حیث القول بالحرمة من عدمھ

  . أن االعتداء علیھا یعتبر اعتداء على اإلنسان-٣ 
 كامًال، ویجب عدم التعرض لھا ومعاملتھا كمعاملة فیجب احترام ھذه البذرة احترامًا

الجنین أو معاملة اإلنسان الكامل، ألن االعتداء علیھا یعتبر اعتداء على اإلنسان 
إذن محاولة ، أیضا، ألننا نحاول أن نحافظ علیھا إلدماجھا للحصول على جنین

   )٥ (.االعتداء علیھا ھي محاولة االعتداء في بدایة الحیاة األولى
بأن القول بأنھا لیست جنینا ال یعني جواز االعتداء : ویمكن مناقشة ھذا االستدالل

  .ولكن تبقى لھا حرمة باعتبارھا أصل اإلنسان، علیھا
                                                           

والم�راد ب�الغرة عب�د أو       ). ٦٩٠٤(ر) ١١ / ٩(جنین المرأة   : ب، الدیات  : ك، صحیح البخاري ) ١(
 ).١٧٥ / ١١(شرح النووي على مسلم .  لكل واحد منھماوھو اسم، أمة

 ).٥٧٥٨(ر)١٣٥ / ٧(الكھانة : ب، الطب: ك،صحیح البخاري )٢(
جامع���ة اإلم���ام محم���د ب���ن    ) ق���ضایا طبی���ة معاص���رة  (ال���سجل العلم���ي لم���ؤتمر الفق���ھ الث���اني    ) ٣(

 ).٢/٢٠١٥(سعود
 .المرجع السابق) ٤(
 ).٣/٢٠٦٦)(٦(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي) ٥(
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فالروح ال تنفخ في جنین ، بل ھناك حیاة سابقة،  نفخ الروح لیس بدایة الحیاة-٤
  )١(. س بدایة لھاواستقبال الروح إنما ھو حدث في خالل حیاة الجنین ولی، میت

ولكنھا لیست ، بأن الحیاة السابقة قال بھا الفقھاء: ویمكن مناقشة ھذا االستدالل
  .وھذه الحیاة تثبت للحیوان المنوي قبل التلقیح، الحیاة اإلنسانیة

لثاني ل    :لة 

وأن الحیاة اإلنسانیة ال تبدأ ، على أن البییضة الملقحة ال تعتبر جنیناأصحابھ استدل 
  :ما یلي،  بأدلة منھاخارج الرحم

 أن المرأة عندما تفرز بیضاتھا، كل شھر بیضة أو أكثر، ویقع التلقیح الطبیعي -١
فالتلقیح في البیضة الملقحة ، داخل الرحم، بعضھا ینغرس، وقد ال ینغرس أي شيء

حسب خلق اهللا وسنن اهللا في الخلق، ھي تلقح البیضة بالحیوان المنوي ولكن ال 
، فمتى یبدأ فعًال تطور البیضة الملقحة من بیضة ملقحة فیھا الوحدات التامة تنغرس

إلى بدایة حیاة إال عندما تنغرس في الرحم، وقبل أن تنغرس في الرحم ھي تخرج 
فأصل التلقیح ال یترتب علیھ الحیاة ولكن ، مع المسلك وتخرج مع بقیة ما یخرج
  .الحیاة عندما تعلق، ھذا ما قرره األطباء

 تورعا نقتصر على عدد البیضات الملقحة، ولكن إذا لم تنغرس، ووقع التلقیح -٢
فقط، فإنھا لیست لھا أصول الحیاة التامة، الحیاة التي ستتطور داخل الرحم؛ ألن 

، العملیة نحن نقول تلقیح صناعي، وھو لیس تلقیحا صناعیا، ھو تلقیح خارج الرحم
فالتلقیح ھو یقع ) تلقیح خارج الرحم( ھو )IInvitro(فالتعبیر الصحیح عن عملیة 

داخل الرحم بخلق اهللا وال تدخل ألي بشر في ذلك، بمعنى تنجذب الحیوانات المنویة 
إلى البیضة فیقع التلقیح، بعد ھذا قد یقدر اهللا لھذه البیضة أن تحیا فتنغرس، وقد 

،  یقذفھا الرحم أن ال تحیا فیسلك مسلك المسالك وتطرح،- سبحانھ وتعالى-یقدر اهللا 
  )٢ (.كذلك خارج الرحم، عندما یقع التلقیح، ھي ال تبدأ إال عندما تنغرس في الرحم

كما أشار إلیھ بعض ،  جعل البویضات الملقحة داخلة تحت اسم األجنة غیر سدید-٣
السادة األطباء، فالجنین من االجتنان وھو االستتار، وال یسمى بھذا االسم ما لم یكن 

  )٣(.في رحم أمھ
إال أنھا ال تنال ،  اللقیحة من تاریخ اإلخصاب تستحق الحمایة بمساواتھا بالجنین-٤

وذلك ألن وجودھا بالرحم ال یزال ضروریا إلى ، ھذه الحمایة إال من تاریخ زراعتھا
ومن غیر الممكن تصور وجود اإلنسان من غیر المرور بھذه ، حد وقتنا ھذا

 سواء - بدون االعتبار لمحلھا- منذ اإلخصابكما أن التسلیم بحمایتھا، المرحلة

                                                           

 ).١٠٣ص(مستجدات العلوم الطبیة ) ١(
 ).٣/٢١١٥)(٦(عدد ، مجمع الفقھ اإلسالمي، تعلیق الشیخ محمد المختار السالمي على موضوع زرع األعضاء) ٢(
االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة أو الزائ��دة ع��ن الحاج��ة ف��ي التج��ارب العلمی��ة وزراع��ة          :وقری��ب م��ن ھ��ذا ینظ��ر   ) ٣(

 ).٣/١٩٥٠)(٦(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي عدد، عمر سلیمان األشقر: الدكتور، األعضاء
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أكانت داخل الرحم أم خارجھ یوصلنا إلى نتائج ال تتناسب مع التطورات العلمیة وما 
   )١ (.یفرضھ الواقع العملي

جح ل ل    :لق

أن البییضة الملقحة ال تعتبر  القائل الرأي أن أرى وأدلتھا اآلراء عرض بعد  
 استدلوا ما  ھو األولى بالقبول؛ لقوةة ال تبدأ خارج الرحموأن الحیاة اإلنسانی، جنینا

یؤید ، مع تقریر حرمة ھذه اللقائح؛ ألنھا بدایة اإلنسان وضعف أدلة المخالفین، بھ
حیث أطلقت األجنة .)٢(  َوِإْذ َأْنُتْم َأِجنٌَّة ِفي ُبُطوِن ُأمََّھاِتُكْم:"  - تعالى–ھذا قولھ 

  .على الحمل في البطن
 ھذا فإن إتالف فائض البییضات الملقحة قبل زرعھا في رحم الزوجة یعتبر  وعلى

وإذا لم تكن ، جائزا إذا كان لمصلحة راجحة؛ ألنھ ال ُیعد جنینا قبل زرعھ في الرحم
حیث ، ما قرره مجمع الفقھ اإلسالمي الدوليھناك مصلحة تتعلق بھ فاألولى اعتبار 

الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون إذا حصل فائض من البیضات :" قررما یلي
  واهللا أعلم) ٣(". عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي

ب اطا  

ا ا  مرل ادا ا ف ام إ  

یقوم الطبیب في عملیات ، بعد إجراء الفحوصات الطبیة والحصول على اللقائح
لقائح في رحم المرأة غالبا؛ حیث وجد أن ) ٥ - ٣(جھري بوضع من الحقن الم

زیادة عدد اللقائح المزروعة في الرحم یؤدي إلى زیادة النسبة في نجاح الحمل؛ 
 بالمئة في ٣٠ بالمئة في حالة وضع بییضة واحدة إلى ١٠حیث ترتفع النسبة من 

األجنة كلھا وتنمو كلھا لكن یحدث أحیانا أن تعلق ھذه ، حالة وضع اثنتین أو ثالث
على العكس من الغرض الذي وضعت ، بحیث یصبح نموھا جمیعا یھدد نجاح العملیة

 وفي زمن -من أجلھ؛ فیترتب على ذلك حمل توائم متعددة فیلجأ الطبیب بعد ذلك 
أو االنتقاء منھا؛ تجنبا للمخاطر ،  إلسقاط عدد من األجنة الزائدة-معین من الحمل
فھل یجوز للطبیب إسقاط العدد ، م واألجنة في حالة التوائم المتعددةالتي تلحق باأل

    )٤(الزائد من األجنة الموجودة داخل الرحم؟ 

                                                           

 عملی�ة  ع�ن  الفائ�ضة  الب�شریة  اللق�ائح  بح�ث م�صیر  ، م٢٠١٦) ٤(ع�دد ، مجل�ة كلی�ة الق�انون الكویتی�ة    ) ١(
فھ�یم عبداإلل�ھ   ، مقارن�ة  دراس�ة  -اإلم�اراتي  السعودي والقانون النظام ألحكام وفقًا التلقیح االصطناعي

 ).٣١٠ص(
 .٣٢سورة النجم، من اآلیة ) ٢(
ھ��ل الحی��اة النباتی��ة محترم��ة كالحی��اة :" ویق��ول ال��دكتور عب��د ال��سالم العب��ادي). ٦/ ٦/ ٥٧(ق��رار رق��م ) ٣(

اإلنسانیة؟ لقد بین العلماء أن احترام الحیاة اإلنسانیة أھم وأولى من احترام الحیاة النباتیة، ولكن ھذا   
، حكم االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة      ".  محترمة ال یعني أن الحیاة النباتیة غیر     

 ).٣/١٨٣٤)(٦(بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي عدد، د عبد السالم العبادي
جامع���ة اإلم���ام محم���د ب���ن    ) ق���ضایا طبی���ة معاص���رة  (ال���سجل العلم���ي لم���ؤتمر الفق���ھ الث���اني    ) ٤(

 ).٢٠٤٧/ ٢) (٣/٢١٢٠(سعود
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نبین أوال أن ھناك خالفا طبیا حول مسألة ، قبل اإلجابة على ھذا السؤال  
وإن كان ھناك شبھ ، العدد األقصى للتوائم التي یمكن اإلبقاء علیھا داخل الرحم

على أنھ إذا كان العدد یزید عن ثالثة فال بد من التخلص من الزیادة؛ حیث إجماع 
یفضل عادة إجراء اإلسقاط في حالة الحمل بأربعة أجنة أو أكثر؛ حیث یتم إنقاص 

وفي بعض األحیان إلى واحد؛ وذلك للحصول على نتائج ، عدد األجنة إلى اثنین
ة عن طریق الحقن بوسائل ویتم إسقاط األجن، وعلى حسب الحالة طبیا، أفضل
ویعتمد اختیار األجنة على ، أو عن طریق شفط األجنة الزائدة بطریقة طبیة، معینة

أي من ، أسبوعا ) ١٢ - ٦(ویتم إسقاط الجنین من عمر، حسب مكانھا في الرحم
  الجنین قبل نفخ )١(وذلك یدخل في إجھاض،  یوما من بدایة الحمل٨٤ یوما إلى ٤٢

  .الروح
ھل یجوز للطبیب إسقاط العدد الزائد من األجنة الموجودة داخل : تي السؤال وھنا یأ

    )٢ (.الرحم قبل نفخ الروح؟
: أي، أدرك األطباء الفرق الكبیر بین إجھاض المرأة قبل نھایة الشھر الرابع  

قبل نفخ الروح، والجنین حینئذ لیس إال كتلة من الخالیا أو قطعة من اللحم خالیة 
 األرواح وإنما حیاتھا مثل حیاة عالم الجمادات، وبین اإلجھاض بعد من حیاة ذوي

نفخ الروح، فاإلجھاض في المرحلة األولى لیس فیھ خطورة على األم كاإلجھاض 
  .في المرحلة الثانیة

بناء على ھذه المدركات التي اشترك فیھا علماء التشریح وعلماء الشریعة   
الروح لیس كاإلجھاض بعده؛ ألن حصل اإلجماع على أن اإلجھاض قبل نفخ 

                                                           

خروج الجنین : وقد عرفھ مجمع اللغة العربیة في القاھرة بأنھ. إسقاط الجنین ناقص الخلق: ضاإلجھا) ١(
- الق��سم الطب��ي–الموس��وعة المی��سرة ، )٧٢ص (الق��اموس الفقھ��ي . م��ن ال��رحم قب��ل ال��شھر الراب��ع 

)٢٤٠.(  
یم�ر ب�سبعة       وقد أدرك الفقھاء م�ا أدرك�ھ األطب�اء من�ذ ق�رون متطاول�ة م�ن أن تك�وین الجن�ین ف�ي ال�رحم                    

األم��ر ال��ذي ق��د ین��شأ عن��ھ اللق��اح واإلخ��صاب، وعن��دما ی��تم ذل��ك تبح��ث   ، أط��وار، تب��دأ بالتق��اء الم��ائین
البویضة عن مكان عیشھا واس�تقرارھا إل�ى زم�ن االنف�صال وھ�و زم�ن ال�والدة، ومك�ان عی�شھا، ھ�و                      

ف�ي ك�ل ح�ین ب�إذن     مكان ما میسر لھا في جدار رحم األم، فتعلق بھ لتم�تص قوتھ�ا ال�ذي یأتیھ�ا رغ�ًدا          
ربھا، وعلى ھذا العطاء تنمو وتقطع مراحلھا مرحلة بعد مرحلة إلى نھایة المطاف، وفي ذلك آیة من        

  .آیات الخلق العجیبة، فتبارك اهللا أحسن الخالقین
     فاألطوار السبعة مقسومة إلى قسمین، الفاصل والممیز بینھما ھو نفخ الروح الذي ینتقل بھ الجنین من 

لى حیاة، من حی�اة اإلع�داد والنم�و إل�ي حی�اة الح�س والحرك�ة، والف�ارق ب�ین الحی�اتین أن حی�اة            حیاة إ 
اإلعداد والنمو ھي حیاة خلیة نمت حت�ى ص�ارت كتل�ة م�ن الخالی�ا، م�ارة بمراح�ل انطالق�ا م�ن مرحل�ة                  

ا یق�در  النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ومسافة كل مرحلة أربعون یوما، وفي ختام المائة والعشرین یوم         
وتب��دأ مرحل��ة الح��س والحرك��ة؛ ألن الجن��ین أص��بح یح��س ، وعن��دھا یتغی��ر ك��ل ش��يء، اهللا نف��خ ال��روح
، بحث منشور بمجلة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي    ، الطیب سالمة . د، تنظیم النسل وتحدیده  . وأصبح یتحرك 

 ).١/٢٩٠)(٥(عدد
، م��ام محم��د ب��ن س��عودجامع��ة اإل) ق��ضایا طبی��ة معاص��رة(ال��سجل العلم��ي لم��ؤتمر الفق��ھ الث��اني ) ٢(

: د) ٢٠٤٧/ ٢(بمراجع�ھ المختلف�ة     ، إس�قاط الع�دد الزائ�د م�ن األجن�ة الملقح�ة ص�ناعیا               : بحث
 . وفاء غنیمي
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اإلجھاض قبل نفخ الروح جنایة على أصل الجنین وبذرتھ، أما بعده فالجنایة على 
  .كائن مخلوق لھ روح

اتفق علماء المسلمین على أن إسقاط الحمل ومحاربتھ بعد نفخ  :وبناء على ذلك
 نزل حیا، ؛ ألنھا جنایة على حي، وأوجبوا فیھا الدیة إن)١(الروح جنایة محرمة 

والغرة إن نزل میتا، وھذا إذا لم تدع ضرورة إلي إسقاطھ أو إزالتھ مثل ضرورة 
  .وغیرھا، ارتكاب أخف الضررین: المحافظة على حیاة األم عمال بقاعدة

أما قبل نفخ الروح یعني قبل نھایة الشھر الرابع من اإلخصاب فقد جرى في ذلك 
  :م في أربعة آراء كما یلي ویمكن حصر خالفھ)٢ (.خالف بین العلماء

وبھ قال بعض ،  یرى أصحابھ حرمة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح:الرأي األول
وبعض ،)٥(وبعض الشافعیة، )٤(وھو المعتمد عندھم، وأكثر المالكیة، )٣(الحنفیة
    )٧(.والظاھریة، )٦(الحنابلة

قال بعض وبھ ، یرى أصحابھ كراھة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح: الرأي الثاني
   )٩(. وبعض الشافعیة،)٨(الحنفیة

                                                           

  ). ٨/٤١٥(المغني البن قدامة ، )١٤١ص (القوانین الفقھیة : ینظر)  ١(
ال یج�وز  ، م�ا إذا كان الحمل قد بلغ مائة وع�شرین یو  : "وقد قرر مجمع الفقھ اإلسالمي ما یلي            

م�ن  ، إال إذا ثبت بتقریر لجنة طبیة، ولو كان التشخیص الطبي یفید أنھ ُمَشوَّه الخلقة      ، إسقاطھ
فعندئ��ذ یج��وز  ، أن بق��اء الحم��ل فی��ھ خط��ر مؤك��د عل��ى حی��اة األم    : األطب��اء الثق��ات المخت��صین 

منعق��دة ال، ال��دورة الثانی�ة ع�شرة  ". دفع�ا ألعظ�م ال�ضررین   ، س�واء ك�ان م��شوَّھا أم ال  ، إس�قاطھ 
 .ھـ٢٢/٨/١٤١٠ھـ إلى ١٥/٨/١٤١٠في الفترة من ، بمكة المكرمة

، بح���ث من���شور بمجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس���المي ، الطی���ب س���المة. د، تنظ���یم الن���سل وتحدی���ده) ٢(
 ).١/٢٩٢)(٥(عدد

 ).٣/١٧٦( حاشیة ابن عابدین) ٣(
 ). ٢/٢٦٦(حاشیة الدسوقي على الشرح ) ٤(
  ).٨/٤٤٢( نھایة المحتاج) ٥(
وق��د رخ��ص طائف��ة م��ن : " ق��ال اب��ن رج��ب. ١/٣٨٦إلن��صاف ف��ى معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف ا)٦(

الفقھاء للمرأة في إس�قاط م�ا ف�ي بطنھ�ا م�ا ل�م ی�نفخ فی�ھ ال�روح، وجعل�وه ك�العزل، وھ�و ق�ول                          
ج�امع العل�وم   ".  ضعیف؛ ألن الجنین ولد انعقد، وربما تصور وفي العزل لم یوجد ول�د بالكلی�ة      

/ ط، ش�عیب األرن�اؤوط     : تحقیق، ١/١٥٧عبد الرحمن بن رجب، الحنبلي      لزین الدین   ، والحكم
 . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢السابعة، : الطبعة،  بیروت–مؤسسة الرسالة 

 ).١١/٢٤٢( المحلى باآلثار البن حزم) ٧(
لو أرادت اإللقاء قبل مضي زمن ی�نفخ فی�ھ ال�روح ھ�ل یب�اح لھ�ا ذل�ك أم ال؟                : "قال ابن عابدین  ) ٨(

إن�ھ یك�ره، ف�إن الم�اء بع�دما وق�ع ف�ي ال�رحم         :  وكان الفقیھ علي ب�ن موس�ى یق�ول       اختلفوا فیھ، 
( حاش��یة اب��ن عاب��دین ". كم��ا ف��ي بی��ضة ص��ید الح��رم    ، فیك��ون ل��ھ حك��م الحی��اة  ، مآل��ھ الحی��اة 

٣/١٧٦.( 
أما حال�ة نف�خ ال�روح فم�ا بع�ده إل�ى الوض�ع ف�ال               : وقد یقال ): "٨/٤٤٢(جاء فى نھایة المحتاج   ) ٩(

وأما قبلھ ف�ال یق�ال إن�ھ خ�الف األول�ى ب�ل محتم�ل للتنزی�ھ والتح�ریم، ویق�وى            شك في التحریم،    
 ". التحریم فیما قرب من زمن النفخ؛ ألنھ جریمة
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وبھ قال ، یرى أصحابھ جواز إجھاض الحمل قبل نفخ الروح مطلًقا: الرأي الثالث
 والشافعیة ،)١(وقیده بعضھم بوجود عذر، جمھور الحنفیة وھو الراجح في مذھبھم 

   )٣ (.وبعض الحنابلة، )٢(في الراجح من المذھب
وبھ ، )٤(والمضغة ، والعلقة، فریق بین مرحلة النطفة یرى أصحابھ الت:الرأي الرابع

  )١(. على تفصیل في ذلك، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعیة، قال بعض المالكیة
                                                           

وھل یباح اإلسقاط بعد الحبل؟ یباح ما لم یتخلق ش�يء من�ھ ث�م ف�ي غی�ر                : "جاء فى فتح القدیر   ) ١(
ا یقت�ضي أنھ�م أرادوا ب�التخلیق       وال یكون ذلك إال بعد مائة وعشرین یوًما، وھذ        : موضع، قالوا 
( ف��تح الق��دیر".  وإال فھ��و غل��ط؛ ألن التخلی��ق یتحق��ق بالم��شاھدة قب��ل ھ��ذه الم��دة ، نف��خ ال��روح

وإن لم یستبن شيء من خلقھ فال شيء فیھ؛ ألن�ھ ل�یس          : "وجاء فى بدائع الصنائع   ، )٣/٤٠١
 .ة بوج��ود ع��ذرو قی��د فری��ق م��ن الحنفی��ة اإلباح��  ،٧/٣٢٥ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني ". بجن��ین

وم�ن األع�ذار أن ینقط�ع لبنھ�ا بع�د      : ق�ال اب�ن وھب�ان    :"وفی�ھ ).١٧٦ / ٣(حاشیة اب�ن عاب�دین      
ل�و  :  ونق�ل ع�ن ال�ذخیرة   . ظھور الحمل ولیس ألبي الصبي ما یستأجر بھ الظئر ویخاف ھالكھ          

أرادت اإللقاء قب�ل م�ضي زم�ن ی�نفخ فی�ھ ال�روح ھ�ل یب�اح لھ�ا ذل�ك أم ال؟ اختلف�وا فی�ھ، وك�ان                
إنھ یكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآل�ھ الحی�اة فیك�ون ل�ھ           : لفقیھ علي بن موسى یقول    ا

فإباح�ة اإلس�قاط   : قال اب�ن وھب�ان  ، حكم الحیاة كما في بیضة صید الحرم، ونحوه في الظھیریة       
وج��از لع��ذر   :"وف��ي موض��ع آخ��ر  ". محمول��ة عل��ى حال��ة الع��ذر، أو أنھ��ا ال ت��أثم إث��م القت��ل       

ولیس ألبي الصبي ما یستأجر بھ الظئر ویخ�اف        ،  ظھر بھا الحبل وانقطع لبنھا       كالمرضعة إذا 
یباح لھا أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم یخلق        : قالوا، ھالك الولد 
وفی��ھ ص��یانة ، وق��دروا تل��ك الم��دة بمائ��ة وع��شرین یوم��ا، وج��از ألن��ھ ل��یس ب��آدمي  ، ل��ھ ع��ضو

 ).٦/٤٢٩".(اآلدمي 
والراجح تحریمھ بعد نفخ الروح مطلقا :" وفیھ). ٤٤٣ / ٨( نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج    )٢(

إعانة الط�البین عل�ى ح�ل ألف�اظ      ،)٤٩١ / ٥(حاشیة الجمل على شرح المنھج     ". وجوازه قبلھ 
 ).١٤٧ / ٤(فتح المعین 

 ).١/٣٨٦(اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف)٣(
َی�ا َأیَُّھ�ا   :( قولھ تع�الى : منھا، ن أطوار خلق اإلنسان في مواضع كثیرة     تحدث القرآن الكریم ع   )  ٤(

النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب ِم�َن اْلَبْع�ِث َفِإنَّ�ا َخَلْقَن�اُكْم ِم�ْن ُت�َراٍب ُث�مَّ ِم�ْن ُنْطَف�ٍة ُث�مَّ ِم�ْن َعَلَق�ٍة ُث�مَّ ِم�ْن                   
َن َلُكْم َوُنِقرُّ ِفي اَألْرَحاِم َم�ا َن�َشاُء ِإَل�ى َأَج�ٍل ُم�َسمى ُث�مَّ ُنْخ�ِرُجُكْم                ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبیِّ    

  ].٥:الحج)[ِطْفال ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم
أباكم آدم الذي ھو : یعني} من البعث فإنا خلقناكم{في شك } یا أیھا الناس إن كنتم في ریب{ :والمعنى      

، ذریت��ھ، والنطف��ة ھ��ي المن��ي، وأص��لھا الم��اء القلی��ل  : یعن��ي}  ث��م م��ن نطف��ةم��ن ت��راب{أص��ل الن��سل، 
وھي الدم الغلیظ المتجمد، وجمعھا علق، وذلك أن النطفة ت�صیر دم�ا            } ثم من علقة  {نطاف،  : وجمعھا

قال ابن } مخلقة وغیر مخلقة{وھي لحمة قلیلة قدر ما یمضغ، } ثم من مضغة{غلیظا ثم تصیر لحما، 
تف��سیر . ناق��صة الخل��ق: أي، غی��ر تام��ة" وغی��ر مخلق��ة"تام��ة الخل��ق، : أي" خلق��ةم: "عب��اس وقت��ادة

  ).٣٦٦ / ٥(البغوي 
إذا استقرت النطفة في رحم المرأة، مكثت أربعین یوما كذلك، ی�ضاف إلی�ھ م�ا یجتم�ع          :       و قال ابن كثیر   

 قطع�ة  -ت�صیر م�ضغة   إلیھا، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن اهللا، فتمكث كذلك أربعین یوما، ث�م ت�ستحیل ف             
ثم یشرع في التشكیل والتخطیط، فی�صور منھ�ا رأس وی�دان، وص�در     -من لحم ال شكل فیھا وال تخطیط  

فتارة تسقطھا المرأة قبل التشكیل والتخطیط، وتارة تلقیھا . وبطن، وفخذان ورجالن، وسائر األعضاء
  - تع�الى – أرس�ل اهللا    فإذا م�ضى علیھ�ا أربع�ون یوم�ا وھ�ي م�ضغة،             ...وقد صارت ذات شكل وتخطیط    

: وینظ�ر ). ٣٩٥ / ٥(تف�سیر اب�ن كثی�ر    . وسواھا كما یشاء اهللا عز وج�ل   ، ملكا إلیھا فنفخ فیھا الروح    
 ).٢٩٣ / ٣(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،)١٧/٨٧(تفسیر المراغي
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مناقشتها لة    أل

ل أل ل    :لة 

بأدلة من القرآن على حرمة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح  أصحابھ استدل   
  :كما یلي، والسنة والمعقول

لق   : فمنهما 

  :ومنھا،  عموم اآلیات الدالة على النھي عن قتل األوالد-١
  .)٢ (ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت*  َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت  :  - تعالى- قولھ-
  .)٣ (َوَلا َتْقُتُلوا َأْوَلاَدُكْم ِمْن ِإْمَلاٍق  :- تعالى– وقولھ -

 عن قتل األوالد إما خشیة اإلنفاق أو لغیر في اآلیتین داللة على النھيوجھ الداللة 
والجنین حتى قبل نفخ الروح داخل في ، وخاصة اإلناث ووأدھم، ذلك من األسباب

  )٤ (.عموم النھي
  :ومنھا، فاستدلوا بعموم األحادیث الدالة على تحریم قتل األوالد، وأما السنة

َأْن «:  الذَّْنِب ِعْنَد اللَِّھ َأْكَبُر، َقاَلَأيُّ:  ُسِئَل ما رواه البخاري بسنده أن َرُسول اللَِّھ -
ُثمَّ َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَیَة َأْن َیْطَعَم «: ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل: ُقْلُت» َتْجَعَل ِللَِّھ ِندا َوُھَو َخَلَقَك

َزَلْت َھِذِه اآلَیُة َتْصِدیًقا َوَن: َقاَل» َأْن ُتَزاِنَي ِبَحِلیَلِة َجاِرَك«: ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل: ُقْلُت» َمَعَك
 َوالَِّذیَن َال َیْدُعوَن َمَع اللَِّھ ِإَلًھا آَخَر َوَال َیْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي  :ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّھ

   )٦( )٥ (َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِبالَحقِّ َوَال َیْزُنوَن

                                                                                                                                                     

ق��ال بج��واز إس��قاط الجن��ین ف��ي مرحلت��ي النطف��ة   : أن بع��ض م��ن ق��ال ب��ھ : وحاص��ل ھ��ذا ال��رأي ) ١(
نھایة المحت�اج   : ینظر، وبھ قال بعض الشافعیة   ، وحرمة إسقاطھ في مرحلة المضغة    ، قة  والعل

وحرم�ة اإلس�قاط   ، وی�رى بع�ضھم ج�واز اإلس�قاط ف�ي النطف�ة          ، )٤٤٢ / ٨(إلى ش�رح المنھ�اج      
مواھ�ب  : ینظ�ر ، وبع�ض الحنابل�ة  ، وب�ھ ق�ال بع�ض المالكی�ة     ، فیما عداھا من العلقة والمضغة     

وحرم��ة ، وی��رى بع��ضھم كراھ��ة إس��قاط النطف��ة  ،  ) ١/٣٨٦( صافاإلن��، )٤٧٧ / ٣(الجلی��ل 
ال�شرح الكبی�ر لل�شیخ      :ینظ�ر ، وب�ھ ق�ال بع�ض المالكی�ة       . إسقاط ما ع�داھا م�ن العلق�ة والم�ضغة         

مجل��ة البح���وث الفقھی���ة والقانونی���ة الت���ي  :و ینظ���ر، )٢٦٧ / ٢(ال��دردیر وحاش���یة الدس���وقي  
إجھ�اض الحم�ل قب�ل    : بح�ث ، )٢(الج�زء  ) ٢٣(تصدرھا كلیة الشریعة والقانون بدمنھور ع�دد   

 ).٥٧ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، نفخ الروح
 ).٩ – ٨: (سورة التكویر اآلیتان) ٢(
 ).١٥١: (سورة األنعام من اآلیة) ٣(
ق��ضایا طبی��ة  (ال��سجل العلم��ي لم��ؤتمر الفق��ھ الث��اني    ، )١٩٣ / ٣(أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ي    )٤(

إس��قاط الع��دد الزائ��د م��ن األجن��ة الملقح��ة    : بح��ث، س��عودجامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن   ) معاص��رة
 ).٢٠٤٧/ ٢(بمراجعھ المختلفة ، وفاء غنیمي: د، صناعیا

 .٦٨: سورة الفرقان من اآلیة) ٥(
 ).٤٦٧١(ر) ١٠٩ / ٦(تفسیر القرآن : ك، صحیح البخاري) ٦(
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فكذلك یحرم اإلجھاض؛ألن ، ووأدھمدل الحدیث على تحریم قتل األوالد  :وجھ الداللة
  )١ (.فیھ قتال للنفس أو ما یؤول إلیھا

ل فمنه لمعق   :ما 

  قیاس عدم جواز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح على عدم جواز كسر بیض الصید -١
فالجنین قبل نفخ الروح مخلوق فیھ قابلیة ، بجامع أن كال منھما معد للحیاة، للمحرم

ھ أصل لآلدمي، فیحرم إتالفھ، كالمحرم ال یحل لھ أن یكسر وأن، ألن یصبح آدمًیا
   )٢ (.بیض الصید؛ ألن البیض أصل الصید، فكذلك الیحل إتالف أصل األدمي

  )٣ (.أن النطفة بعد االستقرار آیلة إلى التخلق المھیأ لنفخ الروح -٢

لثاني ل    :لة 

 المختلفة قبل نفخ الروح  على التفرقة بین إجھاض الحمل في مراحلھأصحابھ استدل 
  :بأدلة منھا ما یلي

وحرمة اإلسقاط فیما عداھا من ،  استدل من قال بجواز اإلسقاط في النطفة:أوال
  :العلقة والمضغة بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

ِث َفِإنَّ�ا   َی�ا َأیَُّھ�ا النَّ�اُس ِإْن ُكْن�ُتْم ِف�ي َرْی�ٍب ِم�َن اْلَبْع�        : - تعالى–قولھ : أما القرآن فمنھ 
     ) ٤(.َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقٍة 

وھذا یدل عل�ى أن النُّطف�ة ال   ،  الُمضغة بأنھا ُمخلَّقة- تعالى– وصف اهللا  :وجھ الداللة 
: ومث�ل ھ�ذا   ، فیج�وز إس�قاطھا   ، إنھ�ا لی�ست ب�شيء     وإن ل�م تك�ن مخلق�ة ف       ، تخلیق فیھا 

ُث��مَّ َك��اَن َعَلَق��ًة َفَخَل��َق  *  َأَل��ْم َی��ُك ُنْطَف��ًة ِم��ْن َمِن��يٍّ ُیْمَن��ى   : - تع��الى–االس��تدالل قول��ھ 
ف�دل ھ�ذا عل�ى أن    ، ؛ حیث عطف الخلق على العلقة بالفاء المفیدة للترتیب  )٥ (َفَسوَّى

    )٦(.النُّطفة ال خلق فیھا
ِإَذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة ِثْنَتاِن َوَأْرَبُعوَن َلْیَل�ًة، َبَع�َث اُهللا ِإَلْیَھ�ا            « ): (قولھ  : نة فمنھا وأما الس 

  )٧(.»...َمَلًكا، َفَصوََّرَھا َوَخَلَق َسْمَعَھا َوَبَصَرَھا َوِجْلَدَھا َوَلْحَمَھا َوِعَظاَمَھا
وخل�ق س�معھ وب�صره       ظاھر ھ�ذا الح�دیث ی�دل عل�ى أن ت�صویر الجن�ین                :وجھ الداللة 

 فیب�اح إس�قاطھ قبلھ�ا ف�ي         )١ (.وجلده ولحمھ وعظامھ یك�ون ف�ي أول األربع�ین الثانی�ة           
  .مرحلة النطفة

                                                           

،  ب��ن س��عودجامع��ة اإلم��ام محم��د) ق��ضایا طبی��ة معاص��رة(ال��سجل العلم��ي لم��ؤتمر الفق��ھ الث��اني ) ١(
 .وفاء غنیمي: د) ٢٠٤٧/ ٢(إسقاط العدد الزائد من األجنة الملقحة صناعیا : بحث

حاش���یة اب���ن ، ) ١٠٤ص(محم���د نع���یم یاس���ین : د،أبح���اث فقھی���ة ف���ي ق���ضایا طبی���ة معاص���رة  ) ٢(
 ).١٧٦ / ٣(عابدین

 ).١٨٢ / ٦(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ) ٣(
 .٥سورة الحج من اآلیة) ٤(
 ).٣٨ – ٣٧(قیامة أیة سورة ال) ٥(
/ ھ�ـ   ١٤٢٣، الطبعة األولى ، )٢٩٠ص(إبراھیم رحیم   : د، أحكام اإلجھاض فى الفقھ اإلسالمي    ) ٦(

 .م٢٠٠٢
 ).٢٦٤٥(ر )٤/٢٠٣٧. ( كیفیة خلق اآلدمي في بطن أمھ : ب، القدر: ك، صحیح مسلم ) ٧(



 

 

 - ١٨٣٢ - 

ب��أن ع��دم تعل��ق الَمل��ك بالنطف��ة ال ی��دل عل��ى ج��واز       : ویمك��ن أن ین��اقش ھ��ذا ال��دلیل   
اإلسقاط؛ إذ إن غایة ما یدل علیھ ھ�ذا التعل�ق أن الجن�ین ب�دأ مرحل�ة التك�وین الفعل�ي                     

  )٢ (.وھذا ال یمنع من أن التكوین قد بدأ قبل ھذه المرحلة،  ھذه المرحلة الثانیةفي

ل لمعق   :فمنه، ما 

  )٣ (.وقد ال تنعقد ولدا، النطفة لم تنعقد بعد  أن-١

النطفة لیست بشيء یقینا، وال یتعلق بھا حكم إذا ألقتھا المرأة  :یقول اإلمام القرطبي
ما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحتھ علقة فقد إذا لم تجتمع في الرحم، فھي ك

. تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال یتحقق بھ أنھ ولد
    )٤ (.وعلى ھذا فیكون وضع العلقة فما فوقھا من المضغة وضع حمل

النطفة لیست ولدا، وال فرق بین وقوع النطفة في الرحم وخروجھا إثر ذلك،  أن -٢
 فإذا خرجت عن أن تكون - ما دامت نطفة -وبین خروجھا كذلك إلى أربعین یوما 

  )٥(. نطفة إلى أن تكون علقة، فھي حینئذ ولد مخلق

لة أل   :يمك  تناق ه 

وھذا القول غیر ، وأنھا غیر منعقدة، بأنھا مبنیة على القول بأن النطفة لیست بشىء
وأنھ متى التقى ماء الرجل بماء ، لتخلقمسلم؛ حیث ثبت أن النطفة ھي بدایة ا

فإن بدایة التخلق تبدأ ، واستقرت  النطفة المخصبة في الرحم، المرأة وتم التخصیب
  )٦ (.من ھذا الوقت

  : وتحریم إسقاط المضغة،  استدل من قال بجواز إسقاط النطفة والعلقة:ثانیا
ال یقع إال بعد مائة وأن ھذا النفخ ، بأن الجنین قبل نفخ الروح ال یكون آدمًیا

وإنما استثنیت األربعین األخیرة منھا احتیاًطا لما ، وعشرین یوما من تكون الجنین
    )٧ (.قد یقع من الخطأ في تحدید عمر الجنین، فُجعلت حریًما للروح

أن الحیاة في مرحلة :  استدل من قال بكراھة إسقاط النطفة وحرمة ما عداھا:ثالثا
واستدل على أن اإلجھاض بعد األربعین ،  فیكره اإلسقاط فیھا،النطفة حیاة نمو فقط

  وقبل األربعة أشھر مكروه تحریما بأن ھذه الحیاة وإن كانت حیاة نامیة لكنھا بدأت 

                                                                                                                                                     

 .١/١٥٨جامع العلوم والحكم ) ١(
 ).٧١ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، إجھاض الحمل قبل نفخ الروح ) ٢(
 ).٢٦٧ / ١(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ) ٣(
 ).٨ / ١٢(تفسیر القرطبي ) ٤(
 ).٢١٦ / ٨(المحلى باآلثار ) ٥(
 ).٧٢ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، إجھاض الحمل قبل نفخ الروح) ٦(
محم���د نع���یم  : د، اث فقھی���ةأبح���:وینظ���ر، )٤٤٢ / ٨(نھای���ة المحت���اج إل���ى ش���رح المنھ���اج    ) ٧(

 ).١٠٤ص(یاسین
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   )١(. بالتصور والتشكیل اإلنساني
  :ویمكن أن تناقش ھذه األدلة

بأنھ غیر ، وإنھا غیر منعقدة، إن النطفة لیست بشىء: بأنھ سبق مناقشة القول
فمن باب أولى ، فال یباح إسقاطھا، حیث ثبت أن النطفة ھي بدایة التخلق، مسلم

  .العلقة والمضغة

لثال ل    :لة 

  :بالمعقولعلى كراھة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح أصحابھ استدل 
أن الماء بعدما وقع في الرحم مآلھ الحیاة، فیكون لھ حكم الحیاة كما في : ومنھ

  )٢ (.د الحرمبیضة صی

،  بأن المكروه إذا أطلق عند الحنفیة فإنھ یراد بھ المكروه كراھة تحریمیة:ویناقش
، غیر أن المحرم عندھم ما ثبتت حرمتھ بدلیل قطعي، وھو عندھم قسیم المحرم
فالقول بالكراھة یجب أن ، )٣(ثبتت حرمتھ بدلیل ظني، والمكروه كراھة تحریمیة

والسیما وأن تعلیل القول بالكراھة یدل ، ب الحنفيیفھم في ضوء مصطلحات المذھ
  .على التحریم ال على الكراھة

فإن�ھ  ، بخ�الف ص�ید الح�رم     ، أن�ھ ج�ائز الفع�ل     ، أن مقتضى قولھم بالكراھة   : ویؤید ذلك 
  )٤(.وفیھ الجزاء، محرم

  

بع ل ل    :لة 

  :ليمنھا ما ی، بأدلةعلى إباحة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح أصحابھ استدل 
ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي *  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطیٍن  : - تعالى – قولھ -١

ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما * َقَراٍر َمِكیٍن 
    )٥ (اَم َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا َآَخَر َفَتَباَرَك اللَُّھ َأْحَسُن اْلَخاِلِقیَنَفَكَسْوَنا اْلِعَظ

  

وھي األطوار التي .  ھذه اآلیات القرآنیة تتحدث عن أطوار تخلق الجنین:وجھ الداللة
تكون ، ال تكون موءودة حتى تمر على التارات السبع: "  بقولھوصفھا علي 
  ن، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم ساللة من طی

                                                           

مجل��ة مجم��ع الفق��ھ   ،عل��ى موض��وع تنظ��یم الن��سل   ، محم��د ف��وزي ف��یض اهللا  : تعلی��ق ال��دكتور ) ١(
 ).١/٦٩٦)(٥(عدد، اإلسالمي الدولي

) رد المحت�ار (الدر المختار وحاش�یة اب�ن عاب�دین    ، )٢١٥ / ٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق   ) ٢(
)١٧٦ / ٣.( 

 ).٤٧ص (، لمریم محمد صالح، المذاھب الفقھیةمصطلحات ) ٣(
 ).٦٣ص(محمد فتح اهللا النشار: د.أ، إجھاض الحمل قبل نفخ الروح) ٤(
 . ١٤ – ١٢اآلیات : سورة المؤمنون) ٥(
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 وقد یستفاد من ھذه التحدیدات أن اإلجھاض إذا حدث قبل نفخ )١(".تكون خلقا آخر
الروح ال یكون قتال أو وأدا، وإنما یكون القتل أو الوأد عندما یصیر الجنین خلقا 

  )٢ (.آخر

ل لمعق   :فمنه ، ما 

   )٣ (.مل قبل نفخ الروح لیس بآدمي  أن الح-١
  )٤ (.أن ما لم تحلھ الروح ال یبعث، فیؤخذ منھ أنھ ال یحرم إسقاطھ -٢

ليلي ل ي    :يمك مناقشة ه

حتى إذا ما ، بأن الجنین قبل نفخ الروح فیھ یمر بأطوار یتم من خاللھا تخلق الجنین
من ثم فإنھ یجب أال ینظر إلى و، تم لھ المدة التي دلت علیھا الشریعة كان نفخ الروح
وإنما ھي منظومة متكاملة تبدأ ، مرحلة نفخ الروح بمعزل عن المراحل التي قبلھا

وعلیھ فإن ھذا الجنین لو ترك دون ، بالتلقیح وتنتھي بنفخ الروح ثم وضع الحمل
، ومن ثم إلى نفخ الروح فیھ، اعتداء علیھ  فإن مصیره بمشیئة اهللا إلى تكامل نموه

وبإباحة اإلسقاط ، والبعث والقول بغیر ھذا الترابط، ئذ یتحقق لھ وصف اآلدمیةوحین
  )٥(.وھذا اعتداء ال یجوز القول بھ، قبل النفخ من شأنھ إیقاف ھذا النمو بغیر حق

  . یجوز للمرأة إسقاط ما في بطنھا ما لم ینفخ فیھ الروح قیاسا على جواز العزل-٣
وفي العزل لم یوجد ولد ، لد انعقد، وربما تصور بأنھ ضعیف؛ ألن الجنین و:ویناقش
  )٦(.بالكلیة

                                                           

، اْلَع�ْزَل  ِعْن�َد ُعَم�َر   َت�َذاَكَر َأْص�َحاُب َرُس�وِل اِهللا       : فقد جاء َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلِخَیاِر َقالَ         ) ١(
َفَكْی�َف ِبالنَّ�اِس َبْع�َدُكْم؟ ِإْذ َتَن�اَجى       ، َقِد اْخَتَلْفُتْم َوَأْنُتْم َأْھ�ُل َب�ْدٍر اْلَأْخَی�اُر          : َفَقاَل ُعَمرُ . َفاْخَتَلُفوا ِفیھِ 

: َفَقاَل َعِل�يٌّ . وَدُة الصُّْغَرىِإنَّ اْلَیُھوَد َتْزُعُم َأنََّھا اْلَمْوُء: َما َھِذِه اْلُمَناَجاُة؟ َقالَ   : َرُجَلاِن َفَقاَل ُعَمرُ  
َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِم�ْن ُس�َلاَلٍة ِم�ْن ِط�یٍن ُث�مَّ      {ِإنََّھا َلا َتُكوُن َمْوُءوَدًة َحتَّى َتُمرَّ ِبالتَّاَراِت السَّْبِع  " 

َلْقَنا اْلَعَلَقَة ُم�ْضَغَة َفَخَلْقَن�ا اْلُم�ْضَغَة ِعَظاًم�ا     َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكیٍن ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقَة َفخَ    
] ١٣: المؤمن��ون[} َفَك��َسْوَنا اْلِعَظ��اَم َلْحًم��ا ُث��مَّ َأْن��َشَأْناُه َخْلًق��ا آَخ��َر َفَتَب��اَرَك اُهللا َأْح��َسُن اْلَخ��اِلِقینَ     

المعج�م  ، )٣٢ / ٣(ش�رح مع�اني اآلث�ار   . ِب�ھِ َفَتَفرَُّقوا َعَلى َقْوِل َعِليِّ ْب�ِن َأِب�ي َطاِل�ٍب َأنَّ�ُھ َل�ا َب�ْأسَ               
 ).٤٢ / ٥(الكبیر للطبراني

 ).٣٠٢ / ١(حاشیة ابن عابدین ) ٢(
 .نفس الموضع، المرجع السابق)٣(
 ).٣٩٣ / ١(الفروع وتصحیح الفروع ) ٤(
: د.أ، إجھ�اض الحم�ل قب�ل نف�خ ال�روح         ، )١٩٣، ١٩٢(عبد اهللا الطریق�ي ص    :د، تنظیم النسل  ) ٥(

 ).٧٦ص(رمحمد النشا
 .١/١٥٧، جامع العلوم والحكم ) ٦(
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الرأي  أن أرى وأدلتھا ومناقشة ما أمكن مناقشتھ اآلراء عرض بعد :القول الراجح
 استدلوا ما ؛ لقوة)١(بحرمة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح ھو األولى بالقبول القائل

مقصد من مقاصد الشریعة وألن المحافظة على النسل ، وضعف أدلة المخالفین بھ
والقول ، وذلك یقتضي رعایة الحمل والمحافظة علیھ واالھتمام بأمره، المعتبرة 

إال أنھ إذا كانت ھناك ضرورة ، بجواز اإلجھاض یتنافى مع ھذه المقاصد الشرعیة
فھنا یباح ، أو مصلحة راجحة، طبیة تقتضي إجھاض الحمل قبل نفخ الروح

فیجب عدم التوسع في ، ولكن الضرورة تقدر بقدرھا، یماإلجھاض استثناء من التحر
  واهللا أعلم. وتشتد الحرمة من طور آلخر ،حتى ال یعم الفساد، األعذار المبیحة لذلك

 األصل في حمل المرأة أنھ ال یجوز إسقاطھ في ":وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة
 وھو ما لھ أربعون -ة جمیع مراحلھ إال لمبرر شرعي، فإن كان الحمل ال یزال نطف

 - وكان في إسقاطھ مصلحة شرعیة أو دفع ضرر یتوقع حصولھ على األم-یوما فأقل
جاز إسقاطھ في ھذه الحالة، وال یدخل في ذلك الخشیة من المشقة في القیام بتربیة 
األوالد أو عدم القدرة على تكالیفھم أو تربیتھم أو االكتفاء بعدد معین من األوالد، 

  . من المبررات غیر الشرعیةونحو ذلك
أما إن زاد الحمل عن أربعین یوما حرم إسقاطھ؛ ألنھ بعد األربعین یكون علقة وھو 
بدایة خلق اإلنسان، فال یجوز إسقاطھ بعد بلوغھ ھذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبیة 
موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حیاة أمھ، وأنھ یخشى علیھا من الھالك 

  )٢ (.و استمر الحملفیما ل
  فما ھو سبب إسقاط األجنة الفائضة داخل الرحم؟، إذا تقرر ھذا

وفیھ ، إن إسقاط العدد الزائد من األجنة فیھ حمایة لبقیة األجنة من اإلجھاض المبكر
وبالنظر في ھذه الدوافع أرى . حمایة لألم من المضاعفات الناتجة من الحمل المتعدد

أو ،  ال یجوز إال إذا كان ھناك خطر حقیقي على حیاة األمأن إسقاط األجنة الزائدة
  .یترتب على عدم إسقاط األجنة الفائضة حدوث تشوھات لألجنة أو ھالك لھا

یجوز شفط عدد من األجنة في الخمسین : وقد جاء في فتاوى دار اإلفتاء المصریة
ان عدم التدخل إذا ك،  لتقلیل المتبقي إلى واحد أو اثنین)٣(یوما األولى من الحمل

أو حصول إجھاض لجمیع ، بذلك یترتب علیھ غلبة الظن بتعرض حیاة األم لخطر
أو حدوث تشویھ خلقي لھا أو لبعضھا أو غیر ذلك من ضرر محقق أو غالب ، األجنة

                                                           

 .نصف ع�شر الدی�ة عن�د جمھ�ور الفقھ�اء           ،عقوبة اإلجھاض في الشریعة اإلسالمیة ھي الغرة       ) ١(
كل م�ا طرحت�ھ   : واختلفوا من ھذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة، فقال مالك: قال ابن رشد  

ال ش�يء فی�ھ حت�ى ت�ستبین     : ل ال�شافعي من مضغة أو علقة مما یعلم أن�ھ ول�د ففی�ھ الغ�رة، وق�ا       
أن یكون تجب فی�ھ الغ�رة إذا عل�م أن الحی�اة          : واألجود أن یعتبر نفخ الروح فیھ، أعني      . الخلقة

 )٤/١٩٩(بدایة المجتھد. قد كانت وجدت فیھ
 ).١٩٣٣٧(رقم) ٤٥٠ / ٢١(فتاوى اللجنة الدائمة   ) ٢(
وك�ان  .ف�ي الم�دة م�ن خم�سین إل�ى مئ�ة ی�وم           أن ال�شفط یك�ون      :علما بأن الذي ورد في السؤال        ) ٣(

 وبناء على ذلك وفي  -  بعد عرض الخالف الوارد في اإلجھاض قبل نفخ الروح          -صدر الجواب 
 .إلخ......یجوز شفط عدد من األجنة في الخمسین یوما األولى من الحمل :واقعة السؤال
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فیجب حینئذ التدخل  بشفط بعضھا إبقاء على حیاة األم ، لألم أو لجمیع األجنة
وإیثارا ، شفط جمیعھا إبقاء لحیاة األم المستقرةالمستقرة وحیاة بقیتھا أو حتى ب

وفي حال شفط بعض األجنة دون ، الرتكاب أخف الضررین بدفع أشدھما في الحالتین
بعض یجب تحري القیام بذلك على أساس علمي ینبني على اإلبقاء على األرجى 

أما .ذلكوالتنازل على األقل رجاء منھا في ، منھا حیاة من الناحیة النظریة العلمیة
في حال استواء جمیع األجنة في االحتماالت النظریة العلمیة للبقاء وعدمھ فیكون 

فإن كان الجمیع ، اختیار ما یتم شفطھ بناء على ما یكون أخف على األم وأرفق بھا
في ذلك سواء فإنھ یقرع بینھا لالختیار؛ حیث إن القرعة في مثل ھذه األحوال مما 

  )١(.یشرع اللجوء إلیھ
إذا كان وجود األجنة :- ردا على بعض األسئلة-اء في فتاوى دار اإلفتاء األردنیة وج

، أو یشكل خطرا على حیاتھا، األربعة یؤدى إلى حدوث مضاعفات خطیرة لدى األم
أو یؤدي في الغالب إلى إسقاط األجنة كلھا فال مانع شرعا من إسقاط بعضھا درأ 

  )٢(واهللا أعلم . ة دون األربعة أشھربشرط أن یكون عمر األجن، لھذه المخاطر

                                                           

 .م٣/١/٢٠٠٩)٤٢٢٠(فتوى رقم، موقع دار اإلفتاء المصریة ) ١(
 .م٢٣/٥/٢٠١٠)٧٤٠(فتوى رقم، قع دار اإلفتاء األردنیةمو ) ٢(
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  المبحث الخامس
  

  إجراء التجارب العلمیة على األجنة الفائضة
  

  :   وفیھ مطلبان
كیفیة استخدام األجنة الفائضة في التجارب :    المطلب األول

  .العلمیة
حكم استخدام األجنة الفائضة في التجارب :المطلب الثاني

  .إلسالميالعلمیة  في الفقھ ا
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  املبحث اخلامس

  إجراء التجارب العلمية على األجنة الفائضة

ال شك أن عملیة الحقن المجھري التي تتم اآلن في مراكز كثیرة من العالم اإلسالمي 
وغیر اإلسالمي، ینتج عنھا أجنة فائضة كثیرة، وبالتالي أصبح مصیر األجنة 

 وفي ھذا المبحث نشیر إلى ،)١(الفائضة یشكل قضیة طبیة وفقھیة وشرعیة مھمة
إمكانیة االستفادة من تلك األجنة الفائضة : وھو، جانب واحد من أوجھ تلك المشكلة

وذلك من خالل المطلبین  ،ومدى جواز ذلك في الفقھ اإلسالمي، في التجارب العلمیة
  :التالیین

  اطب اول

رب اا  ا دام اا   

التجارب واألبحاث على األجنة اإلنسانیة أمر قدیم قد عرفتھ البشریة منذ إن إجراء 
وقام .. وقد فحص جالینوس وأبقراط مجموعة من األجنة المجھضة. عھود طویلة

في ) اإلیطالي الطبیب العالم الموسیقي الرسام الفلكي الریاضي(لینواردو دافنشي 
  .القرن الخامس عشر بدراسة بعض األجنة

راسة تتمثل في معرفة تشریح الجنین وكیفیة بنیتھ وتطورھا مع تقدم وكانت الد
وكانت ھذه . الحمل، حتى تمكن العلماء من معرفة ھذه المراحل المتطورة بدقة

المعرفة نبراسًا لمعرفة منشأ مختلف الشذوذات في التكوین التي یالحظھا األطباء 
ت أدت إلى معرفة وثیقة لتشریح لألطفال عند الوالدة وما بعدھا، كما أن ھذه الدراسا

جسم اإلنسان وكیفیة تكون أنسجتھ وأعضائھ مرحلة بعد مرحلة، وكیف یمكن أن 
  .تتوقف عملیة النمو عند مرحلة معینة مؤدیة إلى عیوب خلقیة خطیرة أو یسیرة

وفي العصر الحدیث تم استخدام أنسجة األجنة لدراسة فروع مختلفة من العلوم، 
 في مجال دراسة السرطان تمت دراسة مستضدات األورام الجنینیة فعلى سبیل المثال

، في كثیر من أعضاء األجنة مثل الدماغ والكبد والبنكریاس والغدة الثیموبیة 
، الكبد: مثل، وفي مجال دراسة الفیروسات استخدمت أعضاء األجنة، )السعتریة(

وفي مجال ، سیة المختلفةوالكلى لعزل الفیروسات وإلنتاج اللقاحات الفیرو، والرئتین
الغدد الصماء استخدمت غدد األجنة وخاصة الغدة الكظریة إلنتاج الھرمونات، وفي 

تم استخدام الكبد والرئة والدماغ والمشیمة ، مجال كیمیاء علم الموروثات الحیوي
من األجنة وذلك لمعرفة األنزیمات المعینة ولمعرفة عیوب االستقالب الوراثیة ، 

ونخاع العظام ، والطحال، الكبد: مثل، لم الدم استخدمت أعضاء الجنینوفي مجال ع
في دراسة كیفیة تكوین عناصر الدم المختلفة ، وفي حقل البیولیجیا بفروعھا 

                                                           

س��عادة ، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب      ) ١(
رئ��یس المجل��س العرب��ي الخت��صاص أم��راض الن��ساء    ، عب��د اهللا ح��سین باس��المة /األس��تاذ ال��دكتور  

 ).٣/١٨٤٤( )٦( عدد،بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، والوالدة
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، والغدد التناسلیة، وتكوین الجنس، المختلفة استخدمت األجنة لمعرفة فصائل الدم
. تكوین الغشاء المشیميودراسة خصائص الخالیا اآلكلة في ، ودراسة الخالیا

، وتحضیر مضادات األجسام، لتشمل األجنة، واتسعت الدراسة في مجال علم المناعة
  )١ (.ومستضدات وحیدات النسیلة  ألجنة وإجراء التجارب علیھا

ل ت  بي  ل لتق  على ض  أليا  لحاجة في ه  لفائضة ع  ألجنة   

ن   :على ثالثة 

ل مرحلة تكون الجنین وتشكلھ وتكون اللقیحة دون مظھر إنساني،  لقائح قب:األول
ولكل خلیة قدرة كاملة ،  خلیة١٦ أو ٨فھي عبارة عن مجموعة خالیا تصل إلى 

  .على مواصلة الحیاة وتكوین إنسان كامل
 مرحلة بدء تصور الجنین وتشكلھ؛ حیث تبدأ الخالیا باكتساب خصائص :الثاني

الخالیا في الجسم اإلنساني مستقبًال، وھي تبدأ من بلوغ معینة ترتبط بأدوار ھذه 
  . خلیة فأكثر٣٢مجموع الخالیا 

وقد ،  مرحلة بدایة تكون الجھاز العصبي في الجنین الذي یحس من خاللھ:الثالث
یتألم وھي تبدأ بعد مرور أسبوعین على الجنین في الغالب، وھذه المرحلة الثالثة 

  .إلیھامن النادر ترك األجنة للنمو 
من الخالیا عمرھا أسبوع وأكثر قلیًال، ) سلة( عبارة عن :فاألجنة الفائضة، ھي

الكلى : وھي في مرحلة التكون، ولم یصل النمو فیھا إلى مرحلة تكوین أعضاء مثل
أو القلب الكامل أو األطراف؛ حیث إنھ لم یحصل إلى اآلن أن نما أو نبت جنین في 

 ٨(ال یحدث ذلك، فاألجنة في المعمل تنمو إلى مرحلة المعمل إلى مرحلة متقدمة وقد 
  )٢(.خلیة فقط، ثم تنقل إلى أرحام األمھات، أو تحفظ مجمدة في الثالجة) ٣٢-

وقد تكونت لجان وقامت دراسات وندوات وجلسات صاخبة في أوروبا والوالیات 
 مكونة من أطباء مختصین Wamockالمتحدة وفي بریطانیا تكونت لجنة وارنك 

وكان من بین ، وأصدرت اللجنة قراراتھا، قانونیین وأعضاء برلمان ورجال دین و
 أمر تدعو إلیھ ln Vitro Fertilizationھذه القرارات أن التلقیح خارج الجسم 

وعلیھ فینبغي تشجیع ھذه ، الحاجة ویحل مشكالت بعض األسر التي تعاني من العقم
  .األبحاث في ھذا المجال
) باألغلبیة خمسة ضد صوتین(فائضة فقد سمحت اللجنة  وبخصوص األجنة ال

بإجراء التجارب على األجنة الناتجة عن البویضات الملقحة الفائضة حتى الیوم 
 Enoch powellولكن النائب البرلماني إینك باول ، الرابع عشر لنمو الجنین

                                                           

بح�ث  ، محم�د عل�ي الب�ار     : ال�دكتور ، إجراء التج�ارب عل�ى األجن�ة المجھ�ضة واألجن�ة الم�ستنبتة            )١(
 ). ٣/١٧٩٣)(٦(عدد، منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي

بح��ث ، د عب��د ال��سالم العب��ادي ، حك��م االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة أو الزائ��دة ع��ن الحاج��ة  ) ٢(
 ). ٣/١٨٢٦)(٦(عدد، قھ اإلسالمي الدوليمنشور بمجلة مجمع الف
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إلنسانیة جمع أنصارا عدیدین إلصدار قرار من البرلمان بمنع التجارب على األجنة ا
  .مطلقا

وقد حددت اللجنة الیوم الرابع عشر؛ وذلك ألن الجنین یظھر فیھ بعد ذلك المیزان 
ورغم أن ،  وھو البدایة األولى لتكون الجھاز العصبيNeural grooveالعصبي 

وقد اختارت اللجنة ، الجھاز العصبي یبدأ العمل المبكر في الیوم الثاني واألربعین
  )١ (.ى تكون قد ابتعدت تماما عن بدایة تكون الجھاز العصبيالیوم الرابع عشر حت

ولكن الجدل ال یزال محتدما حول المدة التي یمكن أن یسمح بھا لتنمیة ھذه األجنة 
، الستخدامھا في مجال األبحاث أو االستفادة منھا في استخدام األنسجة الجنینیة

وھناك ، ز الیوم الرابع عشرویحاول بعض العلماء واألطباء تمدید ھذه المدة لتتجاو
ولكن ال یزال الموقف القانوني غیر ، اتجاه لإلباحة لدى كثیر من الدوائر العلمیة

  . واضح حتى اآلن في ھذا المجال
ویجادل كثیر من األطباء والعلماء حول أھمیة ھذه االستخدامات؛ ألن في ذلك معرفة 

ة الجنین مصدرًا غنیًا ثریًا لألمراض الوراثیة المختلفة، كما یمكن أن توفر أنسج
وربما تكون أفضل من الناحیة ، لألعضاء؛ ألن أنسجة الجنین قابلة للنمو واالنقسام

   )٢ (.الوظیفیة من األعضاء التي تؤخذ من الموتى أو األحیاء المتبرعین

ب اطا  

رب اا  ا دام ام ا  

ا ا    

اء محاولة إیجاد أطفال أنابیب تتم بإعطاء المرأة أدویة مثل الكلومید تزید من إن إجر
إفراز البویضات فیأخذ الطبیب عدة بویضات ویلقحھا ویزرع عددا منھا في الیوم 

ولذا كثرت والدات التوائم في أطفال األنابیب في . الثالث إلى الخامس في رحم المرأة
ل كما أن الطبیب یحتفظ بمجموعة من البویضات وذلك تحسبا للفش. اآلونة األخیرة

الملقحة مثلجة ومجمدة فإذا فشلت المحاولة األولى أعاد الكرة وإذا نجحت المحاولة  
ماذا یتم في األجنة المجمدة؟ سؤال أثار ضجة كبرى في اإلعالم الغربي ومناقشات 

نسانیة في وذلك قد یفید اإل، ھل یسمح بإجراء التجارب على ھذه األجنة، حامیة
اختلف العلماء ) ٣(.معرفة األمراض الوراثیة والمتعلقة بالصبغیات وغیرھا

  :المعاصرون في ذلك على رأیین

                                                           

، بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ، محم��د عل��ي الب��ار: ال��دكتور،التلق��یح ال��صناعي) ١(
 ). ١/٢٧٤)(٢(عدد

مجل���ة مجم���ع الفق���ھ ، الب���ار: د، إج���راء التج���ارب عل���ى األجن���ة المجھ���ضة واألجن���ة الم���ستنبتة)٢(
 ). ٣/١٨٠٣) (٦(عدد، اإلسالمي

بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ    ، محمد علي البار  : الدكتور، الصناعي وأطفال األنابیب  التلقیح  ) ٣(
 ). ١/٢٧٠)(٢(عدد، اإلسالمي
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وبھ قال أكثر ،  یرى أصحابھ جواز إجراء التجارب العلمیة على األجنة:الرأي األول
حیث أجازوا ، )الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة(المشاركین في ندوة 

: والدكتور. اء التجارب على البویضات الفائضة عن الحاجة قبل التلقیح وبعدهإجر
  ) ٢ (.مأمون الحاج علي إبراھیم:  والدكتور)١(، عمر سلیمان األشقر

وبھ قال ،  یرى أصحابھ عدم جواز إجراء التجارب العلمیة على األجنة:الرأي الثاني
   والدكتور حسان )٤ (، باسالمةعبداهللا: والدكتور) ٣(،الدكتور عبد السالم العبادي

                                                           

الدكتور ، االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة األعضاء ) ١(
وقد نسب الدكتور األشقر ھذا الرأي ألكثر ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، عمر سلیمان األشقر

ولكن إجراء التجارب یجب أن : یقول الدكتور األشقر  ). ٣/١٩٤٩)(٦(عدد، المشاركین في الندوة المذكورة   
الرؤی�ة اإلس�المیة ل�بعض    (وأكدت�ھ ن�دوة   ، )اإلنجاب في ض�وء اإلس�الم    (یقید بقید أشارت إلیھ توصیات ندوة       

 ھ��و ع��دم تغیی��ر فط��رة اهللا، واالبتع��اد ع��ن اس��تغالل العل��م لل��شر والف��ساد   ، وھ��ذا القی��د) الممارس��ات الطبی��ة
وعدم االنضباط بھذا الضابط یخالف مبدءا شرعیًا قررتھ األصول والقواعد اإلسالمیة، ویحرف ، والتخریب 

َر النَّ�اَس  ِفْط�َرَة اللَّ�ِھ الَِّت�ي َفَط�    {: مسار البحث العلمي، وفي النھي عن ھذا التوجھ یقول الحق تب�ارك وتع�الى            
وق��ال تع��الى مبین��ًا . والمعن��ى ال تب��دلوا خل��ق اهللا] . ٣٠اآلی��ة : س��ورة ال��روم. [} َعَلْیَھ��ا َل��ا َتْب��ِدیَل ِلَخْل��ِق اللَّ��ِھ

) ١١٨(َلَعَن��ُھ اللَّ��ُھ َوَق��اَل َلَأتَِّخ��َذنَّ ِم��ْن ِعَب��اِدَك َن��ِصیًبا َمْفُروًض��ا  {: الج��رائم الت��ي ی��ضل ال��شیطان بھ��ا اإلن��سان 
اآلیت�ان  : س�ورة الن�ساء  . [} لَّنَُّھْم َوَلُأَمنَِّینَُّھْم َوَلَآُمَرنَُّھْم َفَلُیَبتُِّكنَّ َآَذاَن اْلَأْنَعاِم َوَلَآُمَرنَُّھْم َفَلُیَغیُِّرنَّ َخْلَق اللَّھِ         َوَلُأِض
 إن األبحاث التي ترمي إلى تغییر خلق اهللا في البویضة الملقحة أو الجن�ین الم�سقط ض�الل          ] . ١١٩ - ١١٨

 -في الفعل كما ھو ضالل في القصد، واألبحاث التي تجري على الجنین بقصد اإلف�ساد والت�دمیر والتخری�ب             
 ھي كذلك جرائم في میزان الشرع، فاهللا ال یحب الفساد، وإفساد النسل من أعظم الفساد، -وھي الیوم كثیرة 

اِة ال�دُّْنَیا َوُی�ْشِھُد اللَّ�َھ َعَل�ى َم�ا ِف�ي َقْلِب�ِھ َوُھ�َو َأَل�دُّ اْلِخ�َصاِم              َوِمَن النَّاِس َمْن ُیْعِجُبَك َقْوُلُھ ِفي اْلَحیَ      {: قال تعالى 
: سورة البقرة[} َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اْلَأْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَھا َوُیْھِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّھ َلا ُیِحبُّ اْلَفَساَد) ٢٠٤(

 ]٢٠٥ - ٢٠٤اآلیتان 
ال�دكتور  ، دة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة األع�ضاء   االستفا) ٢(

 ).٣/١٨٢٠)(٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مأمون الحاج علي إبراھیم
ل�ة مجم�ع   بح�ث من�شور بمج  ، د عب�د ال�سالم العب�ادي   ، حكم االستفادة من األجن�ة المجھ�ضة أو الزائ�دة ع�ن الحاج�ة           ) ٣(

بحی�ث ال  ، إذا أمك�ن من�ع ھ�ذه الظ�اھرة أص�ًال فھ�ذا أول�ى وأج�در              ( :وفی�ھ ، )٣/١٨٣٥)(٦(ع�دد ، الفقھ اإلس�المي ال�دولي    
ومنع��ًا لألطب��اء ال��ذین ال یلتزم��ون بالمب��ادىء والق��یم  ، إبق��اًء الحت��رام الحی��اة اإلن��سانیة ، تك��ون أجن��ة زائ��دة ع��ن الحاج��ة 

ولكن إذا وجدت ھذه األجنة الزائ�دة ع�ن الحاج�ة ل�سبب أو آلخ�ر، فیج�ب أن           ، اةالدینیة والخلقیة من العبث في ھذه الحی      
یكون طریقھا ما خلقت لھ وھو العلوق في رحم أمھا إذا فشلت عملیة الزرع األول�ى، وإذا نجح�ت فلی�تم زرع جدی�د ف�ي              

فھ�ذه األجن�ة   ،  ول�و احتم�االً  الوقت المناسب، ولكن ال یجوز قتلھا وال االستفادة منھا ما دامت أنھا س�تكون إن�سانًا ك�امالً          
 ).مستقبلة للحیاة ومستعدة لھا بخالف األجنة المجھضة إذا قطع باستحالة حیاتھا

سعادة األستاذ الدكتور ، االستفادة من األجنة المجھضة والفائضة في زراعة األعضاء وإجراء التجارب) ٤(
اإلس�الم  ( وفی�ھ   ) ٣/١٨٤٥) (٦(عدد، ميبحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسال     ، عبد اهللا حسین باسالمة   /

قد كفل حرمة األجنة منذ تعلقھ�ا ب�الرحم، وال ش�ك أن التج�ارب العلمی�ة عل�ى األجن�ة تع�د نوع�ًا م�ن اإلت�الف                     
والج�دیر بال�ذكر أن المالكی�ة واإلم��ام الغزال�ي م�ن ال�شافعیة واب�ن رج�ب الحنبل��ي         ، لألجن�ة أو الق�ضاء علیھ�ا   

إذن، ف�إجراء  .. ى وھي نطفة، ویعتبرون ھذه المرحلة أول مراتب الوج�ود      یحرمون االعتداء على األجنة حت    
حی��ث إج�راء التج��ارب عل�ى األجن��ة المیت��ة أو    (- أو األن�سجة الت��ي بھ��ا حی�اة   -التج�ارب عل��ى األجن�ة الحی��ة   

 اعت�داء عل�ى   - بالت�الي  -وھ�و  ، یع�د نوع�ًا م�ن اإلت�الف أو الق�ضاء علیھ�ا           )  ال یفید .. األنسجة عدیمة الحیاة  
 . حرمتھا
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  .)٣( وإلیھ ذھب المجمع الفقھي الدولي)٢ (. وبھ أفتت دار اإلفتاء األردنیة)١(.حتحوت
  األدلة ومناقشتھا

ل أل ل    :لة 

أصحابھ على جواز إجراء التجارب العلمیة على األجنة  بأدلة منھا ما استدل   
  :یلي
  )٤(. بابا للوقایة من األمراض أن في إجراء التجارب على األجنة-١
 أن في إجراء التجارب على األجنة فوائد طبیة كثیرة؛ حیث إن مجاالت االستفادة -٢

والفائدة العالجیة المرجوة منھا ، من األبحاث على األجنة الفائضة والمجھضة كثیرة

                                                           

بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ    ، اس��تخدام األجن��ة ف��ي البح��ث والع��الج د ح��سان حتح��وت     ) ١(
، تحم��س لھ��ذه الفك��رة ق��وم    :" یق��ول ال��دكتور ح��سان حتح��وت   ) . ٣/١٨٥٤)(٦(ع��دد ، اإلس��المي

وتحمس ضدھا قوم آخرون، أص�حاب الم�دى ال�سریع ی�رون باب�ًا للوقای�ة م�ن م�رض، ومعارض�وھم                 
لطوی��ل أن اس��تخدام اإلن��سان حی�وان تج��ارب وخام��ة بح��وث یطف��ىء الھال��ة م��ن  ی�رون عل��ى الم��دى ا 

 وإن فتش العلماء في قوامیسھم ع�ن معن�ى كلم�ة      -وینال من الحرمة التي ینبغي أن تصونھ        ، حولھ
 وتوسطوا في بریطانیا فأوص�ت لجن�ة وارن�وك بج�واز التج�ارب ف�ي       -حرمة فلن یجدوا للكلمة أصًال    

ولى على اعتبار أن تكون الجھاز العصبي یبدأ بعدھا، ولكن بق�ي األم�ر یف�ور          األیام األربعة عشر األ   
ویمور حتى بتت فیھ ألمانیا الغربیة حدیثًا جدًا بقرارھا الذي صك أس�ماع الع�الم، فق�د ق�ررت ألمانی�ا                 
الغربیة حظر جمیع التجارب على جن�ین اإلن�سان، أم�ا بالن�سبة لألجن�ة الفائ�ضة ف�ي عملی�ات أطف�ال                      

فعل�ى الطبی�ب أال    ،  فإنھا لم تكتف بمن�ع التج�ارب علیھ�ا فق�ط، وإنم�ا حظ�رت إن�شاءھا أص�الً                   األنابیب
وال ، یع�رض للمنوی��ات إال البوی��ضات الت��ي ین��وي فع��ًال إی��داعھا ال��رحم اذا افت��رض وأخ��صبت جمیع��اً 

یتج�اوز ھ�ذا الع�دد، ف�إن ك�ان أكب�ر ع�دد یودع��ھ ال�رحم أربع�ًا، ف�ال یع�رض لإلخ�صاب إال أربع�ًا، ف��إن              
وإن ھاف��ت جمیع��ًا أع��اد المحاول��ة ف��ي ال��دورة التالی��ة وھك��ذا،   ، خ��صب منھ��ا ش��يء أودعھ��ا جمیع��اً أ

والذي یختزنھ بالتبرید ھ�و البوی�ضات غی�ر الملقح�ة إذن لی�سحب منھ�ا، ولك�ن ل�یس األجن�ة الب�اكرة              
وع�ة  حتى ال یكون اإلنسان في أبكر أدواره حبیس المبرد إن لم یحتج إلیھ أو شھید اإللق�اء ف�ي البال                

ولع�ل ألمانی�ا الغربی�ة كان�ت أس�بق إل�ى ھ�ذا             . أو مادة للتجربة العلمی�ة كم�ا تك�ون حیوان�ات التج�ارب            
القرار من فرط حساسیتھا بشأن التجارب الطبیة التي كان�ت تم�ارس عل�ى األس�رى والمعتقل�ین أی�ام           

ن كان��ت الحك��م الن��ازي، فأك��سبتھا ال��سوابق إح��ساسًا خاص��ًا بقیم��ة اإلن��سان وحرمت��ھ، وال ن��دري إ      
، ستتبعھا دول أخرى فال تخلو دولة م�ن المن�ادین بمث�ل ذل�ك، ولك�ن قرارھ�ا یظ�ل جریئ�ًا ول�و وحی�داً               

 .أھـ". وأرى نفسیتي اإلسالمیة واإلنسانیة تستریح إلیھ
 .م٢٧/٤/٢٠١٠)٥٧٥(فتوى رقم، موقع دار اإلفتاء األردنیة) ٢(
یج�ب عن�د تلق�یح البیی�ضات االقت�صار      : (  ال�سادسة كما ھو مفھوم من قراره الت�الي ف�ي دورت�ھ         ) ٣(

إذا ح�صل ف�ائض   .على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادیًا لوجود فائض من البییضات الملقح�ة   
من البییضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الف�ائض   

، مجمع الفق�ھ اإلس�المي   مجلة .ء التجاربفمفھوم ھذا القرار عدم جواز إجرا  ). على الوجھ الطبیعي  
 ).٥٧(قرار رقم )٣/٢١٥١ ()٦(عدد

بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ  ، ح��سان حتح��وت: د، اس��تخدام األجن��ة ف��ي البح��ث والع��الج ) ٤(
 ).٣/١٨٥٣()٦(عدد، اإلسالمي
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كبیرة، ولیس ھناك حرمة شرعیة أو طبیة أو عقلیة تمنع مثل ھذه األبحاث، بل من 
  )١ (.وذلك لفائدتھا الطبیة، لواجب تشجیع مثل ھذه األبحاث والحث علیھاا

 أن إتالف األجنة الفائضة دون االستفادة منھا في البحوث العلمیة والتجارب یعد -٣
  .نوعا من الوأد لھا

 حیث )٢ (. وجود الضرورة العلمیة إلجراء البحوث على ھذه البویضات المخصبة-٤
ن أنواع المعارف التي یحصلون علیھا من إجراء التجارب إن ما یذكره األطباء م

على األجنة، وتكون سببا في الوقایة من بعض األمراض والعیوب التي تنغص على 
وقد تنزل منزلة ، اإلنسان حیاتھ، تلك المعارف ال تقل عن مرتبة الحاجیات

، م نفعھا على جنس اإلنسانالضروریات بسبب اتصافھا بصفة الشمول، وعمو
ما یذكرونھ من تحصیل المعارف المؤدیة إلى الوقایة من اإلجھاض : ومثال ذلك

وبعض أنواع العقم عند الرجال، وبعض المعارف التي توصل إلى طرق ، التلقائي
  )٣ (.لتعجیل اكتشاف األمراض الوراثیة والتشوھات الخلقیة الخطیرة

 یمكن إجراء ھذه التجارب على الحیوانات واالستفادة  بأنھ:ویكمن مناقشة ھذه األدلة
  .من نتائجھا وتطبیقھا على اإلنسان

 بأن األبحاث على حیوانات التجارب ال تعطي النتائج المثالیة، وتختلف :ویجاب عنھ
تماما عن اإلنسان؛ ألن ھناك أشیاء كثیرة یختلف فیھا اإلنسان عن ھذا، وھذه ھي 

 یمكن االستفادة منھا بمحاولة التعرف على أسباب التشوه، أدوار الجنین الباكر التي
لماذا ال یتم االندماج؟ یتم التلقیح مائة في المائة، ویتم الحصول على البویضة مائة 
في المائة، ویتم الحصول على الحیوان المنوي مائة في المائة، ولكن ال یتم االندماج 

رغم أن البویضة والحیوان المنوي إال بنسبة خمسة عشر في المائة، ما ھو السبب؟ 
من الرجل والزوجة نفسیھما؟ كل ھذه األسئلة لن یكون لھا إجابة إال بعد إجراء ھذه 
األبحاث على ھذه المواضیع، وأن القول بعدم الجواز فیھ ھدر كامل لھذه المواضیع، 
وبالعكس في ھذا نوع من التقدم في محاولة التغلب على أمراض كثیرة جدا خاصة 

  )٤ (.ألمراض الوراثیةا

لثاني ل    :لة 

، استدل أصحابھ على عدم جواز إجراء التجارب العلمیة على األجنة بأدلة  
  :منھا ما یلي

  .ویتنافى مع كرامة اإلنسان،  إجراء التجارب من العبث بالحیاة اإلنسانیة-١

                                                           

، اء االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراع�ة األع�ض            )١(
، م�����أمون الح�����اج عل�����ي إب�����راھیم بح�����ث من�����شور بمجل�����ة مجم�����ع الفق�����ھ اإلس�����المي  : ال�����دكتور

 ).٣/١٨٢٠)(٦(عدد
 ).١٠٠ص) (قسم الفقھ الطبي(الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة) ٢(
 ) .١١١ص(محمد نعیم یاسین: د،أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة) ٣(
 ).٣/٢٠٨٢()٦(دعد،  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي)٤(
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كانت في ألیست فیھا حیاة إنسانیة ولو : محمد البار عن األجنة : یقول الدكتور
وحتى لو ، مھدھا؟ أیحق لألطباء والعلماء أن یعبثوا بالحیاة اإلنسانیة حتى في مھدھا

  )١(واألسرار الوراثیة؟، ومعرفة األمراض، العلم: كان الغرض شریفا وھو
  )٢ (. ھذه األجنة مستقبلة للحیاة ومستعدة لھا-٢
أو القضاء علیھا وھو  التجارب العلمیة على األجنة تعد نوعا من اإلتالف لألجنة -٣
  )٣(.  اعتداء على حرمتھا- بالتالي -
استخدام اإلنسان حیوان تجارب وخامة بحوث على المدى الطویل یطفىء  إن -٤

    )٤ (.الھالة من حولھ وینال من الحرمة التي ینبغي أن تصونھ
والبویضة الملقحة ھي ،  إن اإلنسان أكرم عند اهللا من أن یكون حقال للتجارب-٥
  )٥(. ایة خلق اإلنسانبد
 الخوف من تدرج ھذه المواضیع من نقطة إلى نقطة ثم یصبح االعتداء على -٦

وعندما تم ، اإلنسان وھو خلیفة اهللا في األرض، ھو األساس في ھذا الموضوع
اختراع القنبلة الذریة، كان الھدف الرئیسي منھا ھو إسعاد اإلنسان، أصبحت اآلن 

أیضًا موضوع الھندسة الوراثیة .  خرجت من أیدي العلماءمشكلة خطیرة جدًا، ألنھا
أصبحت الیوم سالحًا خطیرًا على رقاب العباد بدًال من أن تسخر في ھذا المجال، 

  )٦ (.نظرًا لدخول السیاسة في العلم

لة بما يلي أل   :يمك مناقشة ه 

یھا ؛ ألن  أما مفسدة المساس بكرامة اآلدمي فأغلب الظن أنھا مفسدة مبالغ ف-١
الجنین في ھذه المرحلة لیس آدمیا وال جزءا من آدمي، وأصل كرامة اآلدمي ما نفخ 
فیھ من روح، ھي الذات الحیة العاقلة التي تمنحھ جمیع خصائصھ المتمیزة، مما 

  .جعل مكانتھ في قمة مراتب المخلوقات
عال التي  إن معنى المساس بالكرامة اآلدمیة یتوقف وجوده على القصد من األف-٢

فعل باآلدمي؛ حتى إن الفعل الواحد قد یوصف بأنھ مھین لإلنسان ومسيء إلى 
كرامتھ، وقد ال یوصف بذلك، تبعًا لقصد فاعلھ وغایتھ من فعلھ، فإن كان قصده 
التمثیل والتشنیع واإلھانة كان عمًال مسیئًا للكرامة اآلدمیة، وإن تجرد قصده عن 
                                                           

بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ    ، محمد علي البار  : الدكتور، التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب   ) ١(
 ). ١/٢٧٣)(٢(عدد، اإلسالمي

بح��ث ، د عب��د ال��سالم العب��ادي ، حك��م االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة أو الزائ��دة ع��ن الحاج��ة    )٢(
 ).٣/١٨٣٦()٦(منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي عدد

سعادة األس�تاذ  ، االستفادة من األجنة المجھضة والفائضة في زراعة األعضاء وإجراء التجارب       )٣(
) ٦(ع��دد، بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي    ، عب��د اهللا ح��سین باس��المة  /ال��دكتور 

)٣/١٨٤٥.( 
فق��ھ  بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع ال   ، اس��تخدام األجن��ة ف��ي البح��ث والع��الج د ح��سان حتح��وت      )٤(

 ). ٣/١٨٥٣()٦(عدد، اإلسالمي
 .م٢٧/٤/٢٠١٠)٥٧٥(فتوى رقم، موقع دار اإلفتاء األردنیة) ٥(
 ).٣/٢٠٨٢ ()٦(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي عدد ) ٦(
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تبرة لبني آدم لم یكن في ذلك اساءة للكرامة ذلك، واتجھ إلى تحقیق مصالح مع
اإلنسانیة؟ أال یرى أن االجتھاد المعاصر قد استقر على جواز التبرع ببعض أعضاء 
اآلدمي، وأجاز إجراء التجارب والبحث على الدم والمني وتشریح الجثث اآلدمیة 

  )١( .ألغراض علمیة وغیرھا، ولم یقف معنى الكرامة حائال دون ذلك االتجاه

وأن یغلب على ،  كما أن القول بالجواز مقید بما ال یتنافى مع الكرامة اإلنسانیة-٣
  .الظن حصول مصالح معتبرة مشروعة من التجارب

  :القول الراجح
 الرأي أن أرى آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ عرض بعد  

لقوة  ھو األولى بالقبول،بجواز إجراء التجارب الطبیة على األجنة الفائضة  القائل
وأما من ، كما أن مصالح ھذا التصرف تتفوق على مفاسده من حیث الجملة، أدلتھم

حیث التفصیل فینبغي أن ینظر إلى كل حالة بخصوصھا، وإلى قیمة المصالح التي 
   )٢(. ھي مظنة لتحقیقھا

ن یكون وأ، عدم تغییر خلق اهللا: منھا، ولكن ھذا الجواز ینبغي أن یقید بضوابط
وأال یتعمد الطبیب وجود فائض من األجنة إلجراء ، الغرض من التجارب مشروعا

وأن ال ، وأن یغلب على الظن حصول مصالح معتبرة من التجارب، التجارب علیھ
   واهللا أعلم)٣( .تمتھن ھذه األجنة باعتبارھا بدایة اإلنسان

  
  
 

  
  
  
  
  

                                                           

 ).١٠٩ص(محمد نعیم یاسین: د،أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة) ١(
 ).١٠٩ص(سینمحمد نعیم یا: د،أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة) ٢(
 أم��ا األجن��ة المجھ��ضة بع��د علوقھ��ا ب��الرحم فق��د اتف��ق الفقھ��اء المعاص��رون عل��ى أن��ھ ال یج��وز    )٣(

أم�ا ف�ي   . سواء نفخت الروح فی�ھ أم ل�م ت�نفخ     ، االنتفاع بالجنین المجھض عمدا بقصد االستفادة منھ      
من��ھ ففی��ھ حال��ة اإلجھ��اض التلق��ائي أو الخط��أ أو ك��ان اإلجھ��اض ب��سبب طب��ي دون ق��صد االس��تفادة    

الموس���وعة المی���سرة ف���ي فق���ھ الق���ضایا   : ینظ���ر. وع���دم الج���واز ، الج���واز: اتجاھ���ان للمعاص���رین 
 ).١٤٥ص) (قسم الفقھ الطبي(المعاصرة
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  المبحث السادس
   العالج الطبياستخدام األجنة الفائضة في

  

  :وفیھ مطلبان
كیفیة استخدام األجنة الفائضة في العالج :   المطلب األول

  .الطبي
حكم استخدام األجنة الفائضة في العالج :  المطلب الثاني

  الطبي في الفقھ اإلسالمي
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  املبحث السادس

   استخدام األجنة الفائضة يف العالج الطبي

لبا   :فيه م

  اطب اول

 طج اا  ا دام اا  

اكتشف بعض العلماء مؤخرا أن لبعض أنسجة الجنین فوائد عالجیة مباشرة   
ماھرة ، وإنما ُفضل الجنین مصدرا ألن خالیاه ناشطة النمو، في بعض األمراض

   .عدیمة اإلثارة لردود الفعل المناعیة، التكیف
وبالتالي یمكن أخذھا ، ترفضھا األجسامفخالیا الجنین في األطوار األولى ال   

بعد مرور أسبوعین أو ثالث من إخصابھا ونقلھا إلى أطفال أو كبار یشكون من 
حاالت الشلل النصفي أو الشلل الرباعي : على سبیل المثال، عاھات في أجسامھم

الناتج عن وجود فجوة أو ثغرة في النخاع الشوكي یمكن معالجتھ بخالیا من الجھاز 
فتنمو ھذه الخالیا وتشكل ضفائر عصبیة وتصبح جسرًا یسد تلك ، بي الجنینيالعص

وخالیا ، وخالیا غدة البنكریاس لألطفال المصابین بمرض السكري، الفجوة أو الثغرة
واألمل معقود على ، وكل ھذه اآلن في أطوار البحث، الكلى لمرضى الفشل الكلوي

  )١ (.نجاح ھذه األبحاث
بدأت األبحاث تتجھ إلى محاولة استخدام : ن حتحوتحسا/ یقول الدكتور  

وبدأ بذلك عھد نقل األنسجة الجنینیة ، أنسجة الجنین لعالج بعض األمراض المزمنة
  .إلى منعطف جدید، ملتحقا بذلك بما یعرف بزرع األعضاء

ومنذ فترة لیست بالقصیرة تمكن العلماء من استخراج الھرمون المنمي للغدة 
كما أنھم یستخدمون غشاء السلى واألغشیة المحیطة . من المشیمة) دالقن(التناسلیة 

  . بالجنین لمعالجة الحروق وغیرھا من األمراض
 Bone(تم استخدام خالیا نقي العظام ) م وما بعدھا١٩٦٠(ومنذ بدایة الستینات 

Marrow (لمعالجة بعض األمراض النادرة المتمیزة بنقص الخالیا المناعیة.  
لثمانینات بدأت عملیات زرع خالیا من الغدة الكظریة أو من خالیا ومنذ بدایة ا

الدماغ التي تؤخذ من األجنة وتزرع في المرضى الذین یعانون من مرض الشلل 
وقام الجراحون في مستشفى كارولینسكا  في مدینة . الرعاش الباركنسونزم

مارس  ٣٠في السوید بأول عملیة من ھذا النوع في ) Stockholm(ستوكھلم 
١٩٨٢ "   

                                                           

بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ   ، ح��سان حتح��وت :د، اس��تخدام األجن��ة ف��ي البح��ث والع��الج  ) ١(
الزائدة عن الحاجة في التج�ارب  االستفادة من األجنة المجھضة أو  ، )٣/١٨٤٩()٦(عدد، اإلسالمي

بح�ث من�شور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ          ، مأمون الحاج علي إبراھیم   : الدكتور، العلمیة وزراعة األعضاء  
 ).٣/١٨١٩)(٦(عدد، اإلسالمي
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وتضمنت العملیة نقل خالیا جنینیة من الغدة الكظریة وزرعھا في دماغ مریض 
یعاني من مرض الشلل الرعاش الباركنسونزم وتم وضع ھذه الخالیا المزروعة في 

، وقد أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ خالل أسبوع )Caudate nucle(النواة الذیلیة 
  .المریض إلى حالتھ األولىولكن التحسن اختفى وعاد . واحد فقط

قام الجراحون في نفس المستشفى المذكور ) م١٩٨٣ مایو ٥(وفي العام التالي 
وتحسنت حالة المریض ،  عاما٤٦بإجراء عملیة مماثلة لمریض آخر یبلغ من العمر 

ولكن التحسن لم یستمر بنفس ، بشكل مذھل في الیوم التالي إلجراء العملیة
الة المریض بعد مرور عدة أشھر أفضل بكثیر عما كانت ومع ذلك كانت ح، الصورة

  .علیھ قبل العملیة
وانتشرت ھذه العملیة في السوید وفي المكسیك وفي بعض المراكز في الوالیات 

صحیح ال تزال العملیة تعتبر ضمن حقل التجارب، إال أنھا ، المتحدة منذ ذلك الحین
حب لمعالجة أمراض أخرى في قد حققت نجاحا طیبا یجعلھا تنطلق إلى آفاق أر

) Presenile Dementia(مثل مرض الخرف المبكر ، الجھاز العصبي
لمعالجة أمراض مزمنة أو ،)Alzheimer(المعروف باسم الزھایمر

  )١ () .Huntington chorea(رقص ھنتنجتون :مثل،عویصة
الیا من الخ) سلة(عبارة عن : األجنة الفائضة ھي:عبداهللا باسالمة/یقول الدكتور

عمرھا أسبوع وأكثر قلیًال، وھي في مرحلة التكون، ولم یصل النمو فیھا إلى مرحلة 
تكوین أعضاء مثل الكلى أو القلب الكامل أو األطراف؛ حیث إنھ لم یحصل إلى اآلن 

وقد ال یحدث ذلك، فاألجنة في ، أن نما أو نبت جنین في المعمل إلى مرحلة متقدمة
خلیة فقط، ثم تنقل إلى أرحام األمھات، أو تحفظ ) ٣٢-٨(المعمل تنمو إلى مرحلة 

  .مجمدة في الثالجة
 إمكانیة االستفادة من األجنة - في الوقت الحاضر على األقل -ال أرى : لذا، فإني

الفائضة في عملیة زراعة األعضاء لعدم وجود أعضاء قابلة للنقل، ولكن قد یمكن 
  . الفائضةاالستفادة من نقل بعض من خالیا تلك األجنة

فكل خلیة من تلك الخالیا النامیة تحمل في طیاتھا القدرة الكاملة على تكوین أنسجة 
اإلنسان، فقد یكون في نقلھا إلى اإلنسان نوع من المعالجة لبعض معاناتھ 

  )٢ (.وأمراضھ، وإذا تم ذلك،  فسوف یكون لھ مردود علمي كبیر على اإلنسان

                                                           

بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ    ،  اس��تخدام األجن��ة ف��ي البح��ث والع��الج د ح��سان حتح��وت     )١(
  ). ٣/١٨٤٩ ()٦(عدد، اإلسالمي

ھ��و م��رض وراث��ي یظھ��ر ف��ي س��ن األربع��ین تقریب��ا ویزح��ف حثیث��ا  : ق��ص ھنتنجت��ونوم��رض ر     
إج�راء التج�ارب عل�ى األجن�ة     . لیقضي على المریض في خالل بضع سنوات وال عالج لھ حت�ى اآلن            

بح��ث من��شور بمجل��ة مجم��ع الفق��ھ     ، محم��د عل��ي الب��ار  : ال��دكتور، المجھ��ضة واألجن��ة الم��ستنبتة  
 ).٦/٣(اإلسالمي

س��عادة األس��تاذ  ، ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب    االس��تفادة م�� ) ٢(
 ).٣/١٨٤٤( )٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، عبد اهللا حسین باسالمة/الدكتور
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ب اطا  

دام ام اا ا  طج اا  ا   

يي ل على  لمعاص في  لعلما    :ختل 

ل أل وبھ قال أكثر ،  یرى أصحابھ جواز استخدام األجنة الفائضة في العالج:ل 

عمر : والدكتور، )الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة(المشاركین في ندوة 
عبداهللا :  والدكتور)٢ (،مأمون الحاج علي إبراھیم: الدكتور و)١(، سلیمان األشقر

  )٤(.وإلیھ ذھب مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة  العالم اإلسالمي) ٣(،باسالمة

لثاني وبھ قال ،  یرى أصحابھ عدم جواز استخدام األجنة الفائضة في العالج:ل 

 )٧(،البار: والدكتور)٦(،تحوتحسان ح:والدكتور) ٥(،عبد السالم العبادي: الدكتور
  )٨(.وإلیھ ذھب المجمع الفقھي الدولي

                                                           

عم��ر : ال��دكتور، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة أو الزائ��دة ع��ن الحاج��ة ف��ي التج��ارب العلمی��ة وزراع��ة األع��ضاء   ) ١(
وقد نسب الدكتور األش�قر ھ�ذا ال�رأي ألكث�ر الم�شاركین ف�ي       ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي   ، سلیمان األشقر 
 ).٣/١٩٤٩)(٦(عدد. الندوة المذكورة

م�أمون  : ال�دكتور ، االستفادة من األجن�ة المجھ�ضة أو الزائ�دة ع�ن الحاج�ة ف�ي التج�ارب العلمی�ة وزراع�ة األع�ضاء               )٢(
 ).٣/١٨٢٠)(٦(عدد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، اھیمالحاج علي إبر

عب���د اهللا ح���سین /ال���دكتور ، االس��تفادة م���ن األجن���ة المجھ���ضة والفائ��ضة ف���ي زراع���ة األع���ضاء وإج��راء التج���ارب   ) ٣(
إن االس�تفادة م�ن تل�ك     :  وف�ي رأی�ي    : " وفی�ھ  )٣/١٨٤٤) (٦(ع�دد ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي     ، باسالمة

أف�ضل بكثی��ر م��ن إت��الف تل��ك  ) نق��ل بع��ض الخالی��ا وزراعتھ�ا ف��ي إن��سان آخ��ر  (- ف��ي مث��ل ھ�ذه األم��ور  -األجن�ة الفائ��ضة  
فمن مشاكل األجنة الفائضة أو المجمدة، أنھا إذا لم ت�ستعمل فق�د تك�ون    !! األجنة، ففي إتالفھا أو قتلھا نوع من الوأد لھا     

.عرضة إلجراء التجارب علیھا أو إتالفھا
 

" 
 . ھـ٢٠٠٣سنة ) ١٧(عدد ، مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة  العالم اإلسالمي بمكة المكرمة)٤(

بح�ث من�شور بمجل�ة مجم�ع     ، عب�د ال�سالم العب�ادي   :د، حكم االستفادة من األجن�ة المجھ�ضة أو الزائ�دة ع�ن الحاج�ة      ) ٥(
 ال ھرة أص�ًال فھ�ذا أول�ى وأج�در؛ بحی�ث       إذا أمك�ن من�ع ھ�ذه الظ�ا        : (وفی�ھ ، )٣/١٨٣٥)(٦(ع�دد ، الفقھ اإلس�المي ال�دولي    

تكون أجنة زائدة عن الحاجة إبقاًء الحترام الحیاة اإلنسانیة ومنعًا لألطباء الذین ال یلتزم�ون بالمب�ادىء والق�یم الدینی�ة                
ولكن إذا وج�دت ھ�ذه األجن�ة الزائ�دة ع�ن الحاج�ة ل�سبب أو آلخ�ر، فیج�ب أن یك�ون           ، والخلقیة من العبث في ھذه الحیاة   

قھا ما خلقت لھ وھو العلوق في رحم أمھا إذا فشلت عملیة الزرع األولى، وإذا نجحت فلیتم زرع جدی�د ف�ي الوق�ت               طری
فھ��ذه األجن��ة  ، المناس��ب، ولك��ن ال یج��وز قتلھ��ا وال االس��تفادة منھ��ا م��ا دام��ت أنھ��ا س��تكون إن��سانًا ك��امًال ول��و احتم��االً        

 ). إذا قطع باستحالة حیاتھابخالف األجنة المجھضة، مستقبلة للحیاة ومستعدة لھا

، مجل�����ة مجم�����ع الفق�����ھ اإلس�����المي، ح�����سان حتح�����وت: اس�����تخدام األجن�����ة ف�����ي البح�����ث والع�����الج د) ٦(
 ).٣/١٨٤٩)(٦(عدد

بح�ث من�شور   ، محم�د عل�ي الب�ار   : ال�دكتور ، إجراء التجارب على األجن�ة المجھ�ضة واألجن�ة الم�ستنبتة       ) ٧(
ال ینبغ�ي االحتف�اظ ب�أي أجن�ة     : و مفھ�وم م�ن قول�ھ    وھ� ). ٣/١٨١١)(٦(ع�دد ، بمجلة مجمع الفقھ اإلس�المي    

وإنما ینبغي استخراج ثالث بییضات فق�ط وتلقیحھ�ا وإعادتھ�ا إل�ى رح�م      ، فائضة من مشاریع أطفال األنابیب   
 .المرأة صاحبة البییضة والملقحة بماء زوجھا

 االقتصار عل�ى الع�دد   یجب عند تلقیح البییضات: (  السادسةكما ھو مفھوم من قراره التالي في دورتھ   ) ٨(
إذا ح�صل ف�ائض م�ن البیی�ضات     .المطلوب للزرع ف�ي ك�ل م�رة تفادی�ًا لوج�ود ف�ائض م�ن البیی�ضات الملقح�ة                

). الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي
) ٣/٢١٥١()٦(عدد، مجمع الفقھ اإلسالميمجلة . فمفھوم ھذا القرار عدم جواز استخدام األجنة في العالج  

 ).٥٧(قرار رقم 
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مناقشتها لة    أل

  :أدلة الرأي األول
منھا ما ،  بأدلةجواز استخدام األجنة الفائضة في العالجأصحابھ على جواز استدل 

  :یلي
 أن االستفادة من تلك األجنة الفائضة في نقل بعض الخالیا وزراعتھا في إنسان -١

  )١(!! أفضل بكثیر من إتالف تلك األجنة، ففي إتالفھا أو قتلھا نوع من الوأد لھا، آخر
  )٢ (. الفائدة العالجیة المرجوة منھا كبیرة- ٢

حیث یمكن االستفادة من نقل بعض من خالیا تلك األجنة الفائضة؛ ألن كل خلیة من 
 أنسجة اإلنسان، فقد تلك الخالیا النامیة تحمل في طیاتھا القدرة الكاملة على تكوین

یكون في نقلھا إلى اإلنسان نوع من المعالجة لبعض معاناتھ وأمراضھ، وإذا تم ذلك، 
  )٣ (.فإنھ سوف یكون لھ مردود علمي كبیر على اإلنسان

 یمكن أن توفر أنسجة الجنین مصدرا غنیا ثریا لألعضاء؛ ألن أنسجة الجنین -٣
 من الناحیة الوظیفیة من األعضاء التي وربما تكون أفضل، قابلة للنمو واالنقسام

   )٤ (.تؤخذ من الموتى أو األحیاء المتبرعین
  :أدلة الرأي الثاني

منھا ،  بأدلةاستخدام األجنة الفائضة في العالجأصحابھ على عدم جواز استدل      
  :ما یلي

  .أنھا ستكون إنسانا كامال ولو احتماال -١
لحاجة لسبب أو آلخر، فیجب أن یكون طریقھا  فإذا وجدت ھذه األجنة الزائدة عن ا

وھو العلوق في رحم أمھا إذا فشلت عملیة الزرع األولى، وإذا نجحت ، ما خلقت لھ
فلیتم زرع جدید في الوقت المناسب، ولكن ال یجوز قتلھا وال االستفادة منھا ما دامت 

  )٥ (.یاة ومستعدة لھافھذه األجنة مستقبلة للح، أنھا ستكون إنسانًا كامًال ولو احتماًال

                                                           

س��عادة ، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب      ) ١(
، بح���ث من���شور بمجل���ة مجم���ع الفق���ھ اإلس����المي     ، عب���د اهللا ح���سین باس���المة   :األس���تاذ ال���دكتور   

 ).٣/١٨٤٤()٦(عدد
، ھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراع�ة األع�ضاء     االستفادة من األجنة المج   )٢(

، بح����ث من����شور بمجل����ة مجم����ع الفق����ھ اإلس����المي     ، م����أمون الح����اج عل����ي إب����راھیم   : ال����دكتور
 ).٣/١٨١٩)(٦(عدد

س��عادة ، االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة والفائ��ضة ف��ي زراع��ة األع��ضاء وإج��راء التج��ارب      ) ٣(
 )٦(ع��دد، بح��ث من�شور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي     ، ن باس�المة عب�د اهللا ح�سی  :األس�تاذ ال�دكتور   

)٣/١٨٤٤.( 
بح�ث  ، محم�د عل�ي الب�ار    : ال�دكتور ، إجراء التجارب على األجن�ة المجھ�ضة واألجن�ة الم�ستنبتة          ) ٤(

 . )٣/١٨٠٣ ()٦(عدد، منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي
بح��ث ، عب��د ال��سالم العب��ادي: د، ةحك��م االس��تفادة م��ن األجن��ة المجھ��ضة أو الزائ��دة ع��ن الحاج�� ) ٥(

 ).٣/١٨٣٦)(٦(عدد، منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي
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  : ویمكن مناقشة ھذا الدلیل
بأنھ في حالة نجاح العملیة األولى قد ال تكون ھناك حاجة في إعادة زرعھا   

وبالتالي فالقول بجواز استخدامھا في العالج الطبي أولى من القول ، مرة أخرى
  .بتركھا حتى تموت

ذه ھي البذرة، ویجب احترام  ھذه األجنة ھي بدایة أدوار الحیاة اإلنسانیة، وھ-٢
ویجب عدم التعرض لھا ومعاملتھا كمعاملة الجنین أو ، ھذه البذرة احتراما كامال

معاملة اإلنسان الكامل؛ ألن االعتداء علیھا یعتبر اعتداء على اإلنسان أیضا؛ ألننا 
إذن محاولة االعتداء علیھا ، نحاول أن نحافظ علیھا إلدماجھا للحصول على جنین

  )١ (.حاولة االعتداء في بدایة الحیاة األولىھي م
  

  :القول الراجح
  

 الرأي أن أرى آراء الفقھاء وأدلتھم ومناقشة ما أمكن مناقشتھ عرض  بعد  
لما یترتب علیھ  بجواز استخدام األجنة الفائضة في العالج ھو األولى بالقبول؛ القائل

عدم : منھا، ید بضوابطولكن ھذا الجواز ینبغي أن یق، من مصالح معتبرة شرعا
، وأال یتعمد الطبیب وجود فائض من األجنة الستخدامھ في العالج، تغییر خلق اهللا

وأن ال تمتھن ھذه األجنة باعتبارھا بدایة ، وأن یغلب على الظن حصول التداوي
  .  وأن یأذن الزوج والزوجة أصحاب اللقیحة في ذلك، اإلنسان

إلسال لفقه  ليه مجمع  ه  لسابعة ه ما  ته  إلسالمي في  لعال  ة  ب مي ب

مة سنة  لمك لتالي٢٠٠٣عش بمكة  لق  لمجل  تخ    : هـ؛ حي 

، وتنمیتھا، واستخدامھا بھدف العالج، )٢( یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة:أوًال
ل  على سبی-أو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة، إذا كان مصدرھا مباحا، ومن ذلك

اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال األنابیب إذا وجدت، وتبرع بھا .... المثال 
  .الوالدان، مع التأكید على أنھ ال یجوز استخدامھ في حمل غیر مشروع

  

 ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة واستخدامھا إذا كان مصدرھا محرَّما، :ثانیًا
  :ومن ذلك على سبیل المثال

  .سقط تعمُّدًا بدون سبب طبي یجیزه الشرعالجنین الم. ١
  .التلقیح المتعمد بین بییضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع. ٢

                                                           

 ).٣/٢٠٦٦)(٦(عدد، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي) ١(
الخالی��ا األولی��ة الت��ي لھ��ا الق��درة عل��ى االنق��سام والتك��اثر لتعط��ي أنواع��ا :الخالی�ا الجذعی��ة ھ��ي ) ٢(

والخالی��ا ، والخالی��ا الع��صبیة ، كخالی��ا الع��ضالت وخالی��ا الكب��د  ، مختلف��ة م��ن الخالی��ا المتخص��صة   
ولكنھ�ا ت�ستمر    ، ث�م یق�ل ع�ددھا بع�د ذل�ك         ، وھذه الخالیا األولیة موجودة في الجنین الباكر      ، الجلدیة

 ).٨٠٧ص (البنوك الطبیة.إلى اإلنسان البالغ في مواضع معینة من جسمھ



 

 

 - ١٨٥٢ - 

                                                      )١ (.االستنساخ العالجي. ٣
  .   واهللا أعلم                                                

                                                           

 بع��د زرعھ��ا ف��ي ال��رحم  فق��د ق��رر مجم��ع الفق��ھ    أم��ا االس��تفادة م��ن األجن��ة ف��ي الع��الج الطب��ي   ) ١(
بالتعاون مع المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبی�ة،    ) ٣/٢١٥٣)(٦(عدد،)٥٨(اإلسالمي في القرار رقم     

  :ما یلي" استخدام األجنة مصدرًا لزراعة األعضاء "بشأن
ح��االت  ال یج��وز اس��تخدام األجن��ة م��صدرًا لألع��ضاء المطل��وب زرعھ��ا ف��ي إن��سان آخ��ر إال ف��ي       -ا 

  :بضوابط ال بد من توافرھا
ال یجوز إحداث إجھاض م�ن أج�ل اس�تخدام الجن�ین ل�زرع أع�ضائھ ف�ي إن�سان آخ�ر، ب�ل یقت�صر                ) أ(

واإلجھاض للعذر ال�شدید وال یلج�أ إلج�راء العملی�ة          ، اإلجھاض على اإلجھاض الطبیعي غیر المتعمد     
  .الجراحیة الستخراج الجنین إال إذا تعینت إلنقاذ حیاة األم

إذا ك��ان الجن��ین ق��ابًال الس��تمرار الحی��اة فیج��ب أن یتج��ھ الع��الج الطب��ي إل��ى اس��تبقاء حیات��ھ           ) ب(
والمحافظة علیھا، ال إلى استثماره لزراعة األعضاء، وإذا كان غیر قابل الستمرار الحیاة فال یجوز           

. ذا المجم��علل��دورة الرابع��ة لھ��) ١(االس��تفادة من��ھ إال بع��د موت��ھ بال��شروط ال��واردة ف��ي الق��رار رق��م  
موت الدماغ بتعطل جمیع وظائف�ھ تعط�ًال نھائًی�ا    : الحالة األولى:الموت یشمل حالتین  : وھي كالتالي [

  .]توقف القلب والتنفس توقًفا تاًما ال رجعة فیھ طبًیا: الحالة الثانیة. ال رجعة فیھ طبًیا
  . ال یجوز أن تخضع عملیات زرع األعضاء لألغراض التجاریة على اإلطالق- ٢
 . ال بد أن یسند اإلشراف على عملیات زراعة األعضاء إلى ھیئة متخصصة موثوقة- ٣
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  لخاتمة

، هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آلھالحمد 
  .                                 ومن وااله، وصحبھ

  :أما بعد
 الذي یّسر لي إتمام ھذا البحث، واهللا أسأل أن یكون بالتوفیق - تعالى–   فأحمد اهللا 

جز أھم النتائج والتوصیات التي حالفني وعن الخطأ والزلل جّنبني، وفیما یلي أو
  : توصلت إلیھا من خالل ھذا البحث، وذلك فیما یلي

  :أھم النتائج: أوًال
 عملیات الحقن المجھري ھي إحدى أنواع عملیات التلقیح الصناعي -١

ولكنھا تقنیة متطورة  ظھرت على ید بعض العلماء ، )أطفال األنابیب(الخارجي
حین انتشرت فكرة أطفال األنابیب بدایة من عام في ، م١٩٩١البلجیكیین في عام 

  .م١٩٧٨
من ) سلة(عبارة عن : ینتج عن عملیات الحقن المجھرى أجنة فائضة وھي -٢

الخالیا عمرھا أسبوع أو أكثر قلیًال، وھي في مرحلة التكون، ولم یصل النمو فیھا 
 حیث إنھ لم أو األطراف،، أو القلب الكامل، الكلى: مثل، إلى مرحلة تكوین أعضاء

وقد ال یحدث ، یحصل إلى اآلن أن نما أو نبت جنین في المعمل إلى مرحلة متقدمة
خلیة فقط، ثم تنقل إلى أرحام ) ٣٢- ٨(ذلك، فاألجنة في المعمل تنمو إلى مرحلة 

  .األمھات
 اختلف الفقھاء في مدى جواز عملیات الحقن المجھري بغرض الحصول على -٣

ل البحث الرأي القائل بجواز عملیة الحقن المجھري بین والراجح من خال، األوالد
  .الزوجین إذا تحققت الضوابط التي ذكرھا العلماء

  . اختلف الفقھاء في حكم عملیات الحقن المجھري بغرض تحدید جنس الجنین-٤
 فإذا كان الغرض من ھذه العملیة تجُنب وراثة بعض األمراض فى الذكور أو اإلناث، 

ة علمیة مؤكدة لیس فیھا ارتكاب محرَّم  فلیس ھناك ما یمنع من وكان ذلك بطریق
  .ذلك

 وإذا كان تحدید جنس الجنین على مستوى األفراد للرغبة في اختیار الذكر أو 
والراجح من خالل البحث الرأي ، فقد اختلف الفقھاء في ذلك على رأیین، األنثى

 .اءالقائل بالجواز إذا تحققت الضوابط التي ذكرھا العلم
والراجح من خالل ،  اختلف الفقھاء في مدى جواز تجمید األجنة على رأیین-٥ 

 القائل بجواز تجمید األجنة بین الزوجین؛ حیث لم تعد ھناك مخاطر البحث الرأي
، فضال عما یترتب على ذلك من إعفاء المرأة من آالم إعادة العملیة، كثیرة في ذلك

بشرط ،  ال سیما مع اتخاذ االحتیاطیات الالزمة،وما تتطلبھ من تكالیف مادیة باھظة
أن یكون استعمال األجنة المجمدة حال :ومنھا،مراعاة الضوابط التي وضعھا الفقھاء

وأن ) صاحب الحیوان المنوي وصاحبة البییضة(قیام الزوجیة بین نفس الزوجین
جة وأن توضع اللقیحة في رحم الزو، یراعى عدم االختالط بماء أو بییضة آخرین

ومما ینبغي  ،وأال یكون ھناك آثار سلبیة فیما بعد جرَّاء ھذا الحفظ، صاحبة البییضة
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اإلشارة إلیھ أن جواز تجمید األجنة مشروط بجواز اللجوء إلى عملیات الحقن 
  .المجھرى المخلفة لألجنة

 بناء على الراي الراجح في حكم عملیات الحقن المجھرى القائل بالجواز -٦
یخرج القول بجواز  ،أي الراجح القائل بجواز تجمید األجنة بضوابطوالر، بضوابط

إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة أثناء الحیاة الزوجیة إذا تحققت 
  .الضوابط والشروط

 اختلف الفقھاء في مدى جواز إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة بعد -٧
راجح من خالل البحث ھو الرأي القائل بعدم والرأي ال، وفاة الزوج على ثالثة آراء

جواز إعادة زرع األجنة الفائضة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج ؛ حیث إن عقد 
وحتى ال تتھم الزوجة في عرضھا أو ، والنسل مرتبط بالعقد، الزواج ینتھي بالوفاة

لم وحتى ال یظ، وإغالقا لما یتوقع من تھم وفساد، حرصھا على أخذ أموال الزوج
  .وفي ھذا تعد على حق المولود في األبوة، مولود باختیار الزوجة والدتھ بال أب

والراجح من ،  اختلف الفقھاء المعاصرون فى حكم استئجار األرحام على رأیین-٨
 عمل وھو ،شرعا وال یجوز محرم األرحام استئجار بأن القائل خالل البحث ھو الرأي

أو یضعفھ؛  بھ یخل ما عن كل البعد فیجب ،الماإلس في األنساب أمر مرفوض؛ لِعظم
 في االزدواج نتیجة اختالط األنساب إلى ذریعة كونھا عن فضًال الوسیلة ھذه وألن

 أیًضا وسیلة فإنھا وصاحبة رحم، بویضة صاحبة ُأمَّْین بین والخلقة والنشأة التكوین
  .وإیثار الكثیر من المشاكل الناجمة عنھا، والفساد الشر إلى
والراجح من خالل ، اختلف الفقھاء في مدى اعتبار كون البییضة الملقحة جنینا -٩

وأن الحیاة اإلنسانیة ال تبدأ ، بأن البییضة الملقحة ال تعتبر جنیناالقائل  البحث الرأي
  . مع تقریر حرمة ھذه اللقائح؛ ألنھا بدایة اإلنسان  ،خارج الرحم

حة قبل زرعھا في رحم الزوجة یعتبر  وعلى ھذا فإن إتالف فائض البییضات الملق
وإذا لم تكن ، جائزا إذا كان لمصلحة راجحة؛ ألنھ ال یعد جنینا قبل زرعھ في الرحم

 دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي حیاتھا على ھناك مصلحة في إتالفھ فاألولى تركھا
  .الوجھ الطبیعي

ة آراء والراجح  اختلف الفقھاء في حكم إجھاض الحمل قبل نفخ الروح على عد-١٠
ألن المحافظة ، بحرمة إجھاض الحمل قبل نفخ الروح من خالل البحث الرأي القائل

وذلك یقتضي رعایة الحمل ، على النسل مقصد من مقاصد الشریعة المعتبرة 
والقول بجواز اإلجھاض یتنافى مع ھذه المقاصد ، والمحافظة علیھ واالھتمام بأمره

ناك ضرورة طبیة تقتضي إجھاض الحمل قبل نفخ إال أنھ إذا كانت ھ، الشرعیة
ولكن ، فھنا یباح اإلجھاض استثناء من التحریم، أو مصلحة راجحة، الروح

حتى ال یعم ، فیجب عدم التوسع في األعذار المبیحة لذلك، الضرورة تقدر بقدرھا
  .وتشتد الحرمة من طور آلخر ،الفساد

جنة فیھ حمایة لبقیة األجنة من وبناء على ذلك فإن إسقاط العدد الزائد من األ
، وفیھ حمایة لألم من المضاعفات الناتجة من الحمل المتعدد، اإلجھاض المبكر

وبالنظر في ھذه الدوافع یرى الباحث أن إسقاط األجنة الزائدة ال یجوز إال إذا كان 
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أو یترتب على عدم إسقاط األجنة الفائضة حدوث ، ھناك خطر حقیقي على حیاة األم
  .ھات لألجنة أو ھالك لھاتشو
والرأي ،  اختلف الفقھاء في مدى جواز إجراء التجارب العلمیة على األجنة-١١

بجواز إجراء التجارب الطبیة على األجنة  القائل الرأي ھو، الراجح من خالل البحث
ولكن ھذا ، الفائضة؛ ألن مصالح ھذا التصرف تتفوق على مفاسده من حیث الجملة

وأن یكون الغرض من ، عدم تغییر خلق اهللا: منھا، ن یقید بضوابطالجواز ینبغي أ
وأال یتعمد الطبیب وجود فائض من األجنة إلجراء التجارب ، التجارب مشروعا

وأن ال تمتھن ھذه ، وأن یغلب على الظن حصول مصالح معتبرة من التجارب، علیھ
  . األجنة باعتبارھا بدایة اإلنسان

والراجح ،  استخدام األجنة الفائضة في العالج جواز اختلف الفقھاء في مدى-١٢
، بالجواز؛ لما یترتب علیھ من مصالح معتبرة شرعا القائل من خالل البحث الرأي

وأال یتعمد ، عدم تغییر خلق اهللا: منھا، ولكن ھذا الجواز ینبغي أن یقید بضوابط
 الظن حصول وأن یغلب على، الطبیب وجود فائض من األجنة الستخدامھ في العالج

وأن یأذن الزوج ، وأن ال تمتھن ھذه األجنة باعتبارھا بدایة اإلنسان، التداوي
  .والزوجة أصحاب اللقیحة في ذلك

  . أھم التوصیات: ثانیا
  .ـ سن قانون ینظم التصرفات الواردة على األجنة الفائضة١
الرقابة وُتحكم ، ـ وجود لجان متخصصة تقوم باإلشراف على بنوك األجنة الفائضة٢

  .علیھا
، ـ االھتمام بدراسة القضایا الطبیة المعاصرة المتعلقة باإلنجاب دراسة فقھیة٣

  .وتوعیة األطباء بأحكامھا
، ـ عقد مؤتمرات علمیة تجمع بین مختلف التخصصات لمناقشة القضایا الشائكة٤

  .والخروج بنتائج تتوافق مع القیم والمباديء اإلسالمیة
ن قضایا طبیة معاصرة في میزان الفقھ اإلسالمي؛ لیكون ـ وضع كل ما یستجد م٥

  .َحكما علیھا بالحل أو الحرمة
ھذه أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل ھذا البحث المتواضع، فما 
كان من توفیق فمن اهللا ، وما كان من خطأ أو سھو أو نسیان فمني ومن الشیطان، 

ل اهللا العفو والغفران ، واهللا من وراء القصد وھو واهللا ورسولھ منھ براء ، وأسأ
الھادي إلي سواء السبیل ، وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ، وسلَّم 

  .تسلیما كثیرا
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  )١(أھم المصادر والمراجع
  : القرآن الكریم وعلومھ: أوًال

: تحقیق، )ھـ٥٤٣: ت( بكر بن العربي المالكيللقاضي محمد بن أبي،  أحكام القرآن-١
: الطبعة الثالثة سنة،  لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : ط، محمد عبد القادر عطا

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤
محمد : تحقیق، )ھـ٥١٠: ت(ألبي محمد الحسین بن مسعود البغوي ،  تفسیر البغوي-٢

دار طیبة للنشر : ط، سلم الحرش سلیمان م- عثمان جمعة ضمیریة -عبد اهللا النمر 
  .   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧: الطبعة الرابعة سنة، والتوزیع

ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ،  تفسیر القرآن العظیم-٣
دار طیبة للنشر : ط، سامي بن محمد سالمة: تحقیق) ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 
  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠:الطبعة  الثانیة سنة، والتوزیع

شركة مكتبة : ط، )ھـ١٣٧١: ت(للشیخ أحمد بن مصطفى المراغي ،  تفسیر المراغي-٤
 - ھـ ١٣٦٥: الطبعة األولى سنة،ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر

  . م١٩٤٦
: ت (ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي ،  الجامع ألحكام القرآن-٥

 –دار الكتب المصریة : ط ، وإبراھیم أطفیش،  أحمد البردوني :تحقیق ، )ھـ٦٧١
  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤: الطبعة الثانیة سنة، القاھرة

  :كتب الحدیث الشریف: ثانیا 

شعیب : لزین الدین عبد الرحمن بن رجب، الحنبلي تحقیق،  جامع العلوم والحكم-١
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، السابعة: الطبعة،  بیروت–مؤسسة الرسالة / ط، األرناؤوط 

 محمد -محمد زھري النجار : تحقیق، )ھـ٣٢١: ت(الطحاوي ،  شرح معاني اآلثار-٢
  . م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤ -األولى : الطبعة، عالم الكتب:ط،سید جاد الحق

محمد زھیر : تحقیق، ألبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري،  صحیح البخاري -٣
  . ھـ١٤٢٢: بعة األولى سنةالط، دار طوق النجاة : ط، الناصر

) ھـ٢٦١: ت(ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري،  صحیح مسلم-٤
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ط، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ،  عمدة القاري شرح صحیح البخاري-٥
دار إحیاء التراث : ط، )ھـ٨٥٥: ت(بدر الدین العینى بن حسین الغیتابى الحنفى 

  . بیروت–العربي 
،  )ھـ٣٦٠: ت(ألبي القاسم سلیمان بن أحمد اللخمي الشامي الطبراني ،  المعجم الكبیر-٦

  . القاھرة–مكتبة ابن تیمیة : ط، حمدي بن عبد المجید السلفي: تحقیق
ا محیي الدین یحیى بن شرف ألبي زكری،  المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج-٧ 

الثانیة : الطبعة،  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ط، )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
  .ھـ١٣٩٢: سنة

                                                           

 ).أل(ثم رتبت ھجائیا مع إغفال أداة التعریف ، مرتبة ترتیبا موضوعیا) ١(
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عصام الدین : تحقیق، )ھـ١٢٥٠:ت(لمحمد بن علي الشوكاني الیمني ،  نیل األوطار-٨
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣دار الحدیث، الطبعة األولى سنة : ط، الصبابطي

  .كتب اللغة: ثالثا
لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني،أبي الفیض الملّقب بمرتضى ،  تاج العروس-١

  .دار الھدایة: ط، )ھـ١٢٠٥: ت(الزَّبیدي 
أحمد عبد : تحقیق، )ھـ٣٩٣:ت(ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري ،  الصحاح-٢

  . بیروت–دار العلم للمالیین : ط، الغفور عطا
،  سوریا-دمشق، دار الفكر: ط، لسعدي أبي جیب، فقھي لغة واصطالًحا  القاموس ال-٣

  .م١٩٨٨/  ھـ ١٤٠٨: الطبعة الثانیة سنة
، )ھـ٦٦٦: ت(لزین الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر الرازي ،  مختار الصحاح-٤

: الطبعة الخامسة سنة، المكتبة العصریة ، بیروت: ط، یوسف الشیخ: تحقیق
  . م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠

، دار النفائس: ط، وحامد صادق قنیبي، لمحمد رواس قلعجي،  معجم لغة الفقھاء-٥
 .م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨: الطبعة الثانیة سنة

  .كتب قواعد الفقھ: رابعا
الشیخ زكریا : تحقیق، )ھـ٩٧٠: ت(لزین الدین بن نجیم المصري ، ـ األشباه والنظائر١

 - ھـ ١٤١٩: الطبعة األولى سنة، نان لب–دار الكتب العلمیة، بیروت : ط ، عمیرات
 .م١٩٩٩

: طبعة، )ھـ٩١١: ت(لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي،  األشباه والنظائر-٢
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى سنة : الطبعة، دار الكتب العلمیة

ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر ،  المنثور في القواعد الفقھیة-٣
الثانیة، : الطبعة، وزارة األوقاف الكویتیة: ط، )ھـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥
  :كتب الفقھ المذھبي: خامسا

  .أ ـ كتب الفقھ الحنفي
: ت(لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري ،  البحرالرائق-١

  . بدون تاریخالطبعة الثانیة، دار الكتاب اإلسالمي: ط، )ھـ٩٧٠
لعالء الدین، أبي بكر بن مسعود الكاساني ،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٢

  . م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦:الطبعة الثانیة سنة، دار الكتب العلمیة: ط) ھـ٥٨٧: ت(الحنفي
البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ،  رد المحتار على الدر المختار-٣

 -ھـ ١٤١٢: الطبعة الثانیة سنة،  بیروت-دار الفكر: ط، )ھـ١٢٥٢: ت(عابدین 
  .م١٩٩٢

 فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الھمام -٤
  )ھـ٨٦١: المتوفى(

  .دار الفكر: ط
  :كتب الفقھ المالكي: ب
یر بابن رشد ألبي الولید محمد بن رشد القرطبي الشھ،  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد-١

  .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥: سنة، القاھرة، دار الحدیث: ط، )ھـ٥٩٥: ت(الحفید
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على الشرح الكبیر، )ھـ١٢٣٠:ت ( حاشیة الدسوقي، للشیخ محمد عرفھ الدسوقي -٢
: الشیخ: تحقیق، )ھـ١٢٠١: ت(ألبي البركات أحمد العدوي، الشھیر بالدردیر، 

  .دارالفكر: ط، محمد علیش
ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي ، یة  القوانین الفقھ-٣

  .م١٤٠٥/١٩٨٥:الطبعة األولى سنة،القاھرة، عالم الفكر:ط) ھـ٧٤١:ت(
لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن محمد بن ،   مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل-٤

) ھـ٩٥٤: ت(ي عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالك
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢: الطبعة الثالثة سنة، دار الفكر: ط،  

  :كتب الفقھ الشافعي: ج 
دار : ط، ألبي بكر بن محمد شطا الدمیاطي ،  إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین-١

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨: الطبعة األولى سنة، الفكر للطباعة والنشر والتوریع
لسلیمان بن ، توضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل  فتوحات الوھاب ب-٢

دار : ط، )ھـ١٢٠٤: المتوفى(عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل 
  .الفكر

لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ،  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج-٣
 -طبعة سنة ، كر، بیروتدار الف: ط)ھـ١٠٠٤: المتوفى(شھاب الدین الرملي 

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤
  :كتب الفقھ الحنبلي: د 
لعالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان ،  اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف-١

  .الطبعة الثانیة  بدون تاریخ، دار إحیاء التراث العربي: ط،  )ھـ٨٨٥: ت(المرداوي 
: ت (رامینى الصالحي  الفروع، لمحمد بن مفلح شمس الدین المقدسي ال-٢

تصحیح الفروع، لعالء الدین علي بن سلیمان : ومعھ).ھـ٧٦٣
مؤسسة : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، ط: د:، تحقیق )ھـ٨٨٥:ت(المرداوي

  .  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الرسالة ، الطبعة األولى 
، )ھـ١٢٤٣: ت(لمصطفى بن سعد السیوطي الدمشقي الحنبلي ،  مطالب أولي النھى-٣

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥: الطبعة الثانیة سنة، المكتب اإلسالمي: ط
 المغني شرح مختصر الخرقي، ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي -٤

  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: سنة، مكتبة القاھرة:ط، ) ھـ٦٢٠:ت(
  : ھـ ـ المذھب الظاھري

دار : ط، )ھـ٤٥٦: ت(لظاھري ألبي محمد بن حزم األندلسي القرطبي ا،  المحلى باآلثار-
  . بیروت–الفكر 
  .كتب فقھیة معاصرة:  سادسا

، دار النفائس:ط، محمد نعیم یاسین: د،  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة-١
  . م٢٠٠ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة الثانیة سنة،األردن

، بارمحمد علي ال: الدكتور،  إجراء التجارب على األجنة المجھضة واألجنة المستنبتة-٢
 . مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

 -ھـ ١٤٢٣إبراھیم رحیم الطبعة األولى سنة : د،  أحكام اإلجھاض فى الفقھ اإلسالمي-٣
 .م٢٠٠٢
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، رسالة ماجستیر، لبنى محمد جبر،  األحكام الشرعیة المتعلقة باإلخصاب خارج الجسم-٤
  .م٢٠٠٧طبعة سنة ، الجامعة اإلسالمیة غزة

دار : ط،محمد خالد منصور: د، طبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ اإلسالمي األحكام ال-٥
  .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠:الطبعة الثانیة سنة، النفائس األردن

: ط، عائشة أحمد سالم حسن: د، اإلسالمي الفقھ في بالحمل المتصلة  األحكام-٦
  .م٢٠٠٨ –ھـ ١٤٢٩: الطبعة األولى سنة، بیروت، المؤسسة الجامعیة

بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي ، محمد على البار: د، یار جنس الجنین اخت-٧
  .اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

 محمد منال:  أ- ھنیة إسماعیل مازن :د، الوراثي المرض بسبب الجنین؛ جنس  اختیار-٨
  .رمضان

بد الرحمن محمد ع: األستاذ الدكتور،  اختیار جنس الجنین بین المشروعیة والحظر-٩
  .م٢٠١٨طبعة سنة ، جامعة األزھر، ضمن قضایا فقھیة معاصرة، الضویني

عباس أحمد : د،  اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقھ ووالدتھ بین الطب والفقھ -١٠
، دار النفائس األردن: ط، ضمن دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، الباز

  .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة األولى سنة
: د.أ،  اإلخصاب الطبي المساعد دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي-١١

تألیف نخبة من أساتذة ، ضمن قضایا فقھیة معاصرة، عطا عبد العاطي السنباطي
 . م٢٠٠١ھـ ـ١٤٢٢: طبعة سنة، كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة

 بحث منشور بمجلة مجمع ، استخدام األجنة في البحث والعالج د حسان حتحوت-١٢
  . الفقھ اإلسالمي الدولي

 االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمیة وزراعة -١٣
 . الدكتور عمر سلیمان األشقر مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، األعضاء

ب العلمیة وزراعة  االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في التجار-١٤
بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ ،  الدكتور مأمون الحاج علي إبراھیم، األعضاء

 .اإلسالمي الدولي
،  االستفادة من األجنة المجھضة والفائضة في زراعة األعضاء وإجراء التجارب-١٥

رئیس المجلس العربي ، عبد اهللا حسین باسالمة: سعادة األستاذ الدكتور
بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ،  النساء والوالدةالختصاص أمراض

  .الدولي
تألیف نخبة ، ضمن قضایا فقھیة معاصرة، محمد رأفت عثمان : د.أ، استئجاراألرحام-١٦

 .م٢٠٠١:طبعة سنة، الجزء األول، من أساتذة كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة
: د.أ، عیة في ضوء الفقھ اإلسالميرؤیة شر،  استئجاراألرحام بین الحظر واإلباحة-١٧

كلیة الشریعة والقانون ، ضمن قضایا فقھیة معاصرة، محمد فتح اهللا النشار
 . م٢٠١٥/٢٠١٦: طبعة سنة، بدمنھور

ضمن ، وفاء غنیمي محمد غنیمي: د،  إسقاط العدد الزائد من األجنة الملقحة صناعیا-١٨
جامعة اإلمام محمد بن ) عاصرةقضایا طبیة م(السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الثاني

  .سعود
بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ ،  أطفال األنابیب فضیلة الشیخ عبد اهللا البسام-١٩

  .اإلسالمي الدولي
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بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، رجب التمیمى: الشیخ،  أطفال األنابیب- ٢٠
  .الدولي

ضمن دراسات فقھیة في ،  علي عارفعارف: د) أو الرحم المستأجرة( األم البدیلة -٢١
ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة األولى سنة، دار النفائس األردن: ط، قضایا طبیة معاصرة

  .م٢٠٠١
ضمن كتاب دراسات فقھیة في ، عمر سلیمان األشقر. د.أ،  بدء الحیاة ونھایتھا-٢٢

ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة األولى سنة، دار النفائس األردن: ط، قضایا طبیة معاصرة
  .م٢٠٠١

دار ابن الجوزي : ط، إسماعیل مرحبا: د،  البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة -٢٣
  . ھـ١٤٢٩: الطبعة األولى- القاھرة، السعودیة –

الطبعة  القاھرة، العربیة، النھضة دار: ط، السنباطي عطا:واألجنة، د النطف  بنوك-٢٤
  .ھـ١٤٢١، األولى

بحث منشور بمجلة المجمع الفقھي ،  أبوالبصلعبد الناصر: د،  تحدید جنس الجنین-٢٥
  .اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

 دار :ط،  لطفي محمد أحمد: الفقھاء، د وآراء األطباء أقوال بین الصناعي  التلقیح-٢٦ 
  .م٢٠٠٦ االسكندریة، الجامعي، الفكر

بحث منشور بمجلة ، محمد علي البار: الدكتور،  التلقیح الصناعي وأطفال األنابیب-٢٧
 . مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، الطیب سالمة. د،  تنظیم النسل وتحدیده-٢٨
  .الدولي

 دار :مدكور، ط سالم محمد: د، اإلسالمي الفقھ في بھ المتعلقة واألحكام  الجنین-٢٩
  .القاھرة العربیة، النھضة

: الدكتور،  االنتفاع بھ في زراعة األعضاء والتجارب العلمیة حقیقة الجنین وحكم-٣٠
  . محمد نعیم یاسین بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

جامعة الملك ، میاده محمد الحسن: د،  حكم األجنة الفائضة في التلقیح االصطناعي-٣١
  .فیصل

، د عبد السالم العبادي، جة حكم االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحا-٣٢
  . بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي

أسماء : دكتورة،  الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من األجنة الملقحة صناعیا-٣٣
) قضایا طبیة معاصرة(ضمن السجل العلمي لمؤتمر الفقھ الثاني، فتحي شحاتھ

  .جامعة اإلمام محمد بن سعود 
وفاء غنیمي محمد : دكتورة، ط الشرعیة للممارسات الطبیة المتعلقة بالمرأة الضواب-٣٤

  .ھـ١٤٣٠، الطبعة األولى، دار الصمیعي: ط، غنیمي
 العربیة، النھضة دار: ط، محمد حسني: د واإلباحة، الحظر بین األرحام إجارة  عقد-٣٥

  .م٢٠٠،  القاھرة
، )التلقیح االصطناعي(یات اإلنجاب  القضایا األخالقیة الناجمة عن التحكم في تقن-٣٦

  .بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدكتور محمد علي البار
،  عارف محمد عارف: د،  قضایا فقھیة في الجینات البشریة من منظور إسالمي-٣٧

ضمن كتاب دراسات فقھیة ، ضمن كتاب دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة
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ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة األولى سنة، دار النفائس األردن: ط، صرةفي قضایا طبیة معا
  .م٢٠٠١

أحمد بن عبد الرزاق : جمع وترتیب،  اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء-٣٨ 
 – اإلدارة العامة للطبع -رئاسة إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء : ط، الدویش
  .الریاض

ي تصدرھا كلیة الشریعة والقانون بدمنھور عدد  مجلة البحوث الفقھیة والقانونیة الت-٣٩
  .محمد فتح اهللا النشار: د.أ، إجھاض الحمل قبل نفخ الروح: بحث) ٢٣(

 العدد عشر، السابع المجلد،اإلسالمیة الدراسات سلسلة، اإلسالمیة الجامعة  مجلة-٤٠
  . ٢٠٠٩:األول

 البشریة لقائحال بحث مصیر، م٢٠١٦) ٤(عدد،  مجلة كلیة القانون الكویتیة -٤١
 السعودي والقانون النظام ألحكام وفقًا التلقیح االصطناعي عملیة عن الفائضة

 .فھیم عبداإللھ، مقارنة دراسة - اإلماراتي
محمد : د،  مستجدات العلوم الطبیة وأثرھا في االختالفات الفقھیة دراسة مقارنة-٤٢

 -ھـ ١٤٣٣: بعة سنةط، جامعة أم درمان اإلسالمیة، نعمان محمد علي البعداني
  .م٢٠١٢

مجلة علمیة محكمة تصدرھا الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي ،  مصر المعاصرة-٤٣
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في مواجھة :بحث، واإلحصاء والتشریع

  .م٢٠١٥یولیو ، ) ٥١٩(عدد، بكري یوسف محمد: د، الممارسات الطبیة الحدیثة
 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : الصادرة عن، ویتیة الموسوعة الفقھیة الك-٤٤

 . الكویت–دارالسالسل : ط، الكویت
جامعة اإلمام محمد بن سعود ،  الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا المعاصرة الطبیة-٤٥

الطبعة األولى ،مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة، اإلسالمیة
  .ھـ١٤٣٦:سنة

ضمن دراسات فقھیة ، محمد عثمان شبیر: د، سالم من األمراض الوراثیة موقف اإل-٤٦
ھـ ـ ١٤٢١:الطبعة األولى سنة، دار النفائس األردن: ط، في قضایا طبیة معاصرة

 .م٢٠٠١
  . مواقع اإلنترنت: سابعا

١-.  https://www.rjeem.com   
اإلنترنت  شبكة على منشور بحث الفرماوي، يالح لعبد، األرحام  تأجیر-٢

www.Rodielislam.com                   
منشور على شبكة ، شفیقة الشھاوي: د،  تجمید البییضات بین الطب والشرع-٣

 . اإلنترنت
  .م٢٠٠١ مایو ١٩ قضایا وآراء –) ٤١٨٠٢( جریدة األھرام عدد-٤
  :uk.alarap// https:   الرابط التالي-٥
  .خالد بن عبد اهللا المصلح:د،    رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین-٦
-https:llwww.islamic) ٤٤٢٩٩(فتوى رقم،   شبكة الفتاوى الشرعیة-٧

fatwa.com   
  . م٢٩/٤/٢٠١٧،  صحیفة العرب- ٨

https://www.rjeem.com/
http://www.rodielislam.com/
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األجنة المجمدة رؤیة ،  موقع إسالم أون الین-٩
 https:llarchif.islamonline.net.شرعیة

 ) ١٢٨٥١٥( موقع إسالم ویب فتوى رقم-١٠
مقال بعنوان بعنوان علماء مسلمون یختلفون ،  موقع الشرق األوسط االلكترونیة-١١

 مایو ٣، حول مشروعیة اإلنجاب من الزوج المتوفى عن طریق التلقیح الصناعي
  .م٢٠٠٢

بعنوان علماء مسلمون یختلفون حول مقال ،  موقع الشرق األوسط االلكترونیة-١٢
  . م٢٠٠٢مایو ٣، مشروعیة اإلنجاب من الزوج المتوفى عن طریق التلقیح الصناعي

 ، ٢٠١٧ دیسمبر ٢٨ موقع الكوثر -١٣
  . موقع دار اإلفتاء األردنیة-١٤
  .  موقع دار اإلفتاء المصریة-١٥
  .السیاسةتأجیر األرحام بین الطب و،  موقع مرصد الظاھرة اإلسالمیة-١٦

  

 .م٢٠/١١/٢٠١٦،حكم الدین في تأجیر األرحام،   موقع مؤسسة تحت المجھر-١٧
  




