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 :المستخلص

 مساس لها جنس الجنين تعد من النوازل المستجدة ، والتيإن عملية اختيار 

لجوء العديد و والمجتمع ، وتحتاج إلى معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بها . الفرد بحياة

 هناك ضرورة ملحة للوقوف كانت لذا جنس المولود ؛ إلى األطباء ؛ لتحديد من الناس

بعض الدول التي تأذن  وحاليا   لها. شرعيال الحكم بيان ثم ، وطرقها المسألة حقيقة على

بإجراء عملية تحديد جنس الجنين ، تضع قيود صارمة على المراكز الطبية المتخصصة 

ها في إجراء هذا النوع من العمليات ، فال تقبل طلبات تحديد الجنس ، إال من أسر لدي

 .أطفال من الجنس اآلخر فقط ، أو في حالة األمراض الوراثية

Abstract: 

 The process of choosing the sex of the fetus is a new 

calamity that affects the life of the individual and society, and you 

need to know the legal rulings related to it. Many people turn to 

doctors. To determine the gender of the newborn; Therefore, there 

was an urgent necessity to find out the truth of the issue and its 

methods, and then explain the Sharia ruling for it. Currently, some 

countries that authorize the procedure for determining the sex of 

the fetus put strict restrictions on medical centers specialized in 

performing this type of operation, so they do not accept requests to 

determine the sex, except from families who have children of the 

opposite sex only, or in the case of genetic diseases. 
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 مقدمة

 اآلخر على أحدهما وتفضيل ، األوالد من الجنسين أحد إن ميل األسرة إلى

 عن للبحث دفعهم الذي األمر وذلك للعديد من األسباب المختلفة ، ، القدم منذ معروف

 في التوصل الختيار أحد الجنسين حسب الرغبة . تساعدهم طبية وطرق وسائل

ونظرا لما يشهده  .  "الجنين جنس اختيار" نازلة الساحة على هنا ظهرت ومن

طورات التكنولوجية ، التي أسهمت في العديد من التجارب العلمية العالم اليوم من الت

بفضل التقنيات الطبية الحديثة ، وهذه التقنيات الطبية الحديثة أوصلت العقل البشري إلى 

 إمكانية اختيار جنس الجنين حسب الرغبة  ، مما أثار مشكلة عقدية وفقهية .

عتراض على إرادة هللا ومشيئته ، أو تدخل أما المشكلة العقدية فهل هذا يعد العمل يعد ا

 فيهما ؟

أما المشكلة الفقهية فهي األحكام الشرعية لهذه التدخالت ، ما المحظور منها ؟ وما 

 الجائز ؟

المستجدات عبر  مواجهة من تمكنها اإلسالمية الشريعة خصائص ومن أهم

 والتّجديد. المرونة خصائص من به امتازت العصور، بما

العزم على توضيح التصور الطبي لكل وسيلة من الوسائل المستخدمة في  لذلك عقدت

االختيار ، ثم توضيح الحكم الشرعي لكل وسيلة موضحا آراء المعاصرين وما ورد 

عليها من مناقشات ، متوصال بذلك إلى الرأي الراجح ، وأسأل هللا العون والسداد 

 والتوفيق .

 أهمية الموضوع :

 الفرد بحياة مساس لها جنس الجنين تعد من النوازل المستجدة ، والتيإن عملية اختيار  -

 والمجتمع ، وتحتاج إلى معرفة األحكام الشرعية المتعلقة بها .

هناك ضرورة  كانت لذا جنس المولود ؛ إلى األطباء ؛ لتحديد لجوء العديد من الناس -

 لها. شرعيال الحكم بيان ثم ، وطرقها المسألة حقيقة على ملحة للوقوف

 مشكلة البحث :

كثيرا ما تسيطر الرغبة على الزوجين أن يكون لهما مولود من جنس معين لظروف 

 خاصة بهم ؛ لذا جاء هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية :

 تخلقه؟  قبل الجنين جنس تحديد طبيا الممكن من هل

  ومشيئته ؟هل يعد التدخل في اختيار جنس الجنين اعتراض على إرادة هللا

 ما هو الحكم الشرعي في هذا االختيار ؟

 ما هي ضوابط هذا االختيار ؟

 أسباب اختيار الموضوع :

 اإلجابة على التساؤالت السابقة . -1

 إثراء المكتبة الفقهية بدراسة المستجدات المعاصرة  . -2
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 التعرف على صور التدخل في اختيار الجنين ، ومعرفة أحكامها . -3

 جة الموضوع من الناحيتين الطبية والشرعية .معال -3

 معرفة الضوابط الشرعية الختيار نوع الجنين . -4

 إليها . المسلمة األسر معظم تحتاج معرفية ملكة من يثمره الموضوع  ما -5

 الدراسات السابقة :

 هناك العديد من الدراسات في هذا الموضوع منها :

رعية المتعلقة باختيار جنس الجنين والمولود ، سامرة محمد العمري ، األحكام الش -1

 .1999األردن  –رسالة ماجستير بجامعة اليرموك 

ساجدة طه محمود ، تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعية ، بحث بكلية  -2

 .2011التربية للبنات ببغداد 

نس الجنين ، فادية محمد توفيق أبو عيشة ، موقف الشريعة االسالمية من تحديد ج -3

  2012رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية 

حكيمة حمزاوي ،  تحديد جنس الجنين بين الطب والعقيدة والفقه ، ورقة بحثية مقدمة  -4

 لمؤتمر قضايا طبية معاصرة في الفقه اإلسالمي  .

من ناصر عبد هللا الميمان ، حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة االسالمية ، من ض -5

 أبحاث الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي .

محمد بن يحيي النجيمي ، تحديد جنس الجنين ، من ضمن أبحاث الدورة الثامنة عشر  -6

 للمجمع الفقهي اإلسالمي .

من ضمن أبحاث الدورة الثامنة عشر  محمد على البار ، اختيار جنس الجنين ،  – 7

 للمجمع الفقهي اإلسالمي .

من ضمن أبحاث الدورة الثامنة عشر  ناصر أبو البصل  ، تحديد جنس الجنين ،  -8

 للمجمع الفقهي اإلسالمي .

من ضمن أبحاث الدورة  خالد المصلح ، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين ، -9

 الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي .

خلقه ، بحث مطبوع ضمن عباس أحمد الباز ، اختيار جنس المولود وتحديده قبل ت-10

 كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة .

 ما يتميز به البحث :

التوسط في عرض المسائل من الناحية الطبية ، والناحية الفقهية ، ذلك أن أغلب  -1

األبحاث السابقة منها ما يتوسع في الجانب الطبي فيصعب على الدارسين في الجانب 

في الجانب الفقهي الشرعي فيصعب على الدارسين في  الشرعي ، ومنهم من يتوسع

 الجانب الطبي ، فقمت بالتوسط في المجالين حتى ألبى الرغبة في الجانبين .

استقصاء أغلب ما كتب في هذا الموضوع باالطالع على العديد من األبحاث ،  -2

وع ، والرسائل العلمية ، والمجالت العلمية ، والندوات المتخصصة في هذا الموض
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والرجوع إلى المصدر األصلي عند النقل ، حيث إن بعض الباحثين وقع في أخطاء 

بسبب النقل من بعضهم ، وعدم الرجوع إلى المصدر األصلي ، فهناك العديد من 

الباحثين من نسب للدكتور ناصر أبو البصل قوله بالجواز عند الضرورة ، ومع أن 

ض الوراثية ( ، لكنهم وضعوا قوله في الدكتور يقصد الضرورة الطبية ) كاألمرا

وأيضا أغلب من قال بالتوقف قال ,الضرورة االجتماعية ، وهذا ما لم يقل به الدكتور ، 

به مؤقتا لحين دراسة المسألة بصورة أوسع ، وقد تم دراستها ، فنقل البعض قولهم 

 ير هذه .وهناك أمثلة كثيرة غبالتوقف إلى اآلن ، بالرغم من زوال سبب التوقف ، 

 الرجوع إلى فتاوي دور اإلفتاء ما أمكن ، وهذا خلت منه أغلب األبحاث السابقة . -3

 منهج البحث:

 اتبعت في البحث المناهج اآلتية :

وذلك بتتبع ما جاء المجامع الفقهية، والندوات الطبية ،  أوالً: المنهج االستقرائي:

 ضوع .والرسائل العلمية ، واألبحاث المتعلقة بهذا المو

وذلك في استنباط وجه الداللة من األدلة التي وردت في  ثانياً: المنهج االستنباطي:

 المسائل محل البحث.

 وسيتحقق هذا المنهج من خالل الخطوات التالية:  ثالثاً: المنهج المقارن:

 عرض المسألة طبيا وتصورها. -1

 تتبع أقوال المعاصرين في المسألة، ومعرفة آرائهم. -2

 رد األدلة لكل قول مع: س -2

 عزو اآليات القرآنية إلى موضعها في كل سورة . -أ

 عزو األحاديث النبوية إلى مصادرها األصلية مع بيان اآلتي : -ب 

 إن كان الحديث في الصحيحين فأكتفى بذكر موضعه فيهما . -

مع إن كان الحديث في غير الصحيحين فأقوم بتخريجه من دواوين السنة المشهورة  -

 الحكم عليه.

 ذكر ما ورد على األدلة من ردود ومناقشات، وأخيرا الترجيح . -3

 خطة البحث:

 الفصل األول : ماهية اختيار جنس الجنين .

 المبحث األول : تعريف الجنين ، ومراحل تكوينه .

 المبحث الثاني :  المقصود باختيار جنس الجنين. 

 ر جنس الجنين .المبحث الثالث : األسباب الدافعة الختيا

 وسائل اختيار جنس الجنين : الفصل الثاني

 المبحث األول: الوسائل الطبيعية.

 المبحث الثاني: الوسائل الطبية.

 حكم اختيار جنس الجنين : الفصل الثالث
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 المبحث األول : حكم اختيار جنس بالوسائل الطبيعية .

 المبحث الثاني : حكم اختيار جنس بالوسائل الطبية .

 ماهية اختيار جنس الجنين:  صل األولالف

، وماهي مراحل تكوينه ، ثم نوضح ما ؟ البد في البداية أن نعرف ما المقصود بالجنين

المقصود باختيار جنس الجنين؟ ، وأخيرا األسباب الدافعة إلى االختيار ، وذلك في 

 مباحث :

 المبحث األول : تعريف الجنين ، ومراحل تكوينه .

 :  المقصود باختيار جنس الجنين. المبحث الثاني

 المبحث الثالث: األسباب الدافعة الختيار جنس الجنين.

 تعريف الجنين ، ومراحل تكوينه:  المبحث األول

 أوال : تعريف الجنين :

 الجنين لغة :

ه ، َوبِِه ُسمَ   ي الِجنُّ أصلها جنن من الستر ، َوِمْنهُ ُسَمي الَجِنيُن الْستِتَاِره فِي َبْطن أّمِ

الْستِتارهم واْختِفَائِهم َعِن اأْلَْبَصاِر ،  وِجّن اللَّْيِل وُجنونُه وَجنانُه: شدَّةُ ُظْلمتِه "
1
" 

  الجنين  اصطالحا  :

 اختلف الفقهاء والطب المعاصر في تعريف الجنين على اتجاهين :

، لم يستبن فهو نطفة ال يعد جنينا إال بعد أن يستبين بعض خلقه ، أما إذا  االتجاه األول :

أو علقة ، وهذا قول الحنفية "
2

" ، والشافعية "
3

" والحنابلة "
4
" 

 وهناك من األطباء من وافق هذا االتجاه فعرف الجنين بأنه :

                                           
،  لسان العربابن منظور )محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ( ،   1

النهاية في غريب ، ابن األثير )مجد الدين أبو السعادات ( ،    13/92ط: دار صادر بيروت ،  

لرازي ) زين الدين أبو عبد هللا ، ا 1/307 ، بيروت  –ط : المكتبة العلمية الحديث واألثر ، 

  1/62، ط: المكتبة العصرية بيروت ،  ،  مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي ( 
2
، ط : دار الكتب  بدائع الصنائعالكاساني )عالء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني ( ،  

ن الغيتابى الحنفي ، ، بدر الدين العيني )أبو محمد محمود بن أحمد بن حسي 7/325 العلمية ،

  13/227ط : دار الكتب العلمية ،البناية شرح الهداية ، 
3
عمدة أحمد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي ،  

  1/221 الساِلك َوعدة النَّاِسك
4
كشاف القناع ( ، هـ1051البهوتي )منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس ، المتوفى:  

  6/23، ط : دار الكتب العلمية عن متن اإلقناع
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الولد في بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع اإلنساني بتكون األجهزة المعروفة لإلنسان، 

، وهي الفترة الواقعة بين الشهر الثالث من  ويكون ذلك في المرحلة الرابعة من التخلق

الحمل حتى حين الوالدة "
5
" 

يري أن الجنين يشمل كل ما تحمله المرأة في رحمها وإن لم يكن مخلق ا،  االتجاه الثاني :

مضغة كان ، أو غيرها ، وهو قول المالكية "
6

" ، واإلمام الغزالي من الشافعية "
7
" 

 االتجاه فعرف الجنين بأنه : وهناك من األطباء من وافق هذا

ما تكّون في رحم المرأة عند التقاء الحيوان المنوي للرجل ببويضة األنثى، واختالطهما 

معا؛ و ما تطور وتشكل عنها إلى لحظة الوالدة "
8
" 

والمعنى المراد في بحثنا هو ما ذهب إليه المالكية ، واإلمام الغزالي ،  وقد وافقهم فيه 

عاصرين وهو ما تكون في رحم المرأة منذ التقاء الحيوان المنوي للذكر أغلب األطباء الم

 ببويضة المرأة واختالطهما معا ، وما تطور عنهما إلى لحظة الوالدة .

 ثانيا: مراحل تكوين الجنين :

يمر الجنين في بطن أمه بأطوار ومراحل ذكرها القرآن وأكدها الطب وهذه المراحل      

 هي :

: النطفة " المرحلة األولى
9
" 

والنطفة هي اإلفرازات التي تفرزها الخصية ، والبروستاتا ، والحوصلة المنوية في 

الجهاز التناسلي للذكر "
10
" 

وهي بداية خروجها تخرج بتدفق وشدة وتسمي ) الماء الدافق ( "
11
" 

فإذا ما اختلطت هذه النطفة بماء المرأة فتسمى باألمشاج ) نطفة أمشاج ("
12

 " 

                                           
5

  2، مجلة الفقه والقانون كلية الحقوق بالجزائر ص  حكم الهبة للجنينحادي شفيق ،  
6
المنتقي ، الباجي )أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي ( ،  4/630،  المدونة اإلمام مالك ، 

ابن شاس )أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس  ،  7/80، شرح موطأ اإلمام مالك 

  3/1127، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةالمالكي ( ،  
7
ِحِم فَيَْختَِلُط بَِماِء اْلَمْرأَةِ فَإِْفَسادَُها جِ   ُل َمَراتِِب اْلُوُجوِد َوْقُع النُّْطفَِة فِي الرَّ نَايَة،، قال الغزالي : أَوَّ

ْت اْلِخْلقَةُ َزادَْت اْلِجنَفَإِ  وُح َواْستَقَرَّ ايَةُ ْن َصاَرْت َعلَقَة  أَْو ُمْضغَة  فَاْلِجنَايَةُ أَْفَحُش، فَإِْن نُِفَخْت الرُّ

 ،  8/442تَفَاُحش ا نهاية المحتاج 
8
 5ص  الحماية الجنائية للجنين بين الشريعة و القانونسعاد بهنوس ، قريد سيف الدين  ،  
9
ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفال    تعالى قال   سورة  ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ

سورة يس  أََولَْم يََر اإِلْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيم، ُمبِين،  ، و قال  67غافر  اآلية 

 13سورة المؤمنون اآلية  ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطَفة  فِي قََراٍر َمِكيٍن  ل ، وقا 77اآلية 
10 

 25، ص  االعجاز االلهي في مراحل خلق الجنينكمال درويش ، 
11
ْلِب والتّرائِبِ  قال تعالى    فلينظِر اإلْنساُن ِممَّ ُخِلَق، ُخِلَق ِمْن َماٍء دَافٍِق يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

 7-5طارق اآليات سورة ال
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الثانية : العلقة"المرحلة 
13

 " 

" العلوق أحوال أول ألنه علقة سمي النطفة من خلق الذي الطري والعلقة هي : الدم
14

" 

المرحلة الثالثة : المضغة"
15
" 

المضغة ِهَي :  لَْحَمة، قَِليلَة، قَْدَر َما يُْمَضُغ "
16
" 

المرحلة الرابعة : تكوين العظام واللحم . "
17
" 

" المرحلة الخامسة : نفخ الروح
18
" 

 المقصود باختيار جنس الجنين: المبحث الثاني

 أوال : تعريف عملية اختيار جنس الجنين: 

 ومختلفة، لضمان ومعقدة ومتقدمة معاصرة طبية بوسائل الرجل مني يعالج قيل هي : أن

أنثى " أو ذكرا كان سواء معين جنس من مولود إنجاب
19
" 

طبي ، مع أن هناك تدخالت طبيعية كما وقد قصر هذا التعريف األمر هنا على التدخل ال

 سنري .

يريده " صنف من حمل إحداث على بالعمل اإلنسان وقيل هي : تدخل
20
" 

                                                                                                       
12
ا  قال تعالى    نَساَن ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَّْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميع ا بَِصير  سورة اإلنسان  إِنَّا َخلَْقنَا اإْلِ

 2اآلية 
13
ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرجُ  قال تعالى   سورة  ُكْم ِطْفال   ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ

 14سورة المؤمنون اآلية  ثُمَّ َخلَْقَنا النُّْطفَةَ َعلَقَة   ، و قال  67غافر  اآلية 
14
تفسير الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( ،  

 4/48 الماوردي
15
ن تَُراٍب ثُمَّ مِ  قال تعالى   سورة  ن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفال   ُهَو الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ

 14سورة المؤمنون اآلية  ثُمَّ َخلَْقَنا النُّْطفَةَ َعلَقَة  فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَة   ، و قال  67غافر  اآلية 
16
ط : دار الكتب  آن  ،الجامع ألحكام القرالقرطبي )أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر (،  

  6/ 12المصرية 
17
ا فََكَسْونَا اْلِعَظامَ قال تعالى    ثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعلَقَة  فََخلَْقنَا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَة  فََخلَْقنَا اْلُمْضغَةَ ِعَظام 

ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ  ا ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلق ا آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ  14سورة المؤمنون اآلية   لَْحم 
18
َعْن َعْبِد هللاِ بن مسعود رضى هللا عنه قَاَل: َحدَّثَنَا َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوُهَو  

ا، ...... ثُمَّ يُ  ِه أَْربَِعيَن يَْوم  اِدُق اْلَمْصدُوُق " إِنَّ أََحدَُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ فِي بَْطِن أُّمِ ْرَسُل اْلَملَُك فَيَْنفُُخ الصَّ

وَح، َويُْؤَمُر بِأَْربَعِ َكِلَماٍت ......صحيح مسلم برقم)  (2643فِيِه الرُّ
19
اإلسالمي ،  الفقه في البشرية النطف في الطبي التدخل أحكامخلف،  محمد المنعم عبد طارق 

  126ص  ، ط دار النفائس
20
، مجلة الجامعة  سبب المرض الوراثياختيار جنس الجنين بمازن هنية ، منال رمضان ،  

 30العدد األول ص  17اإلسالمية المجلد 
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ومن أفضل التعريفات التي وقفت عليها : أنها ما يقوم به الزوجان من األعمال 

واإلجراءات الطبيعية بنفسهما ، أو الطبية من خالل مختص بهدف تحديد ذكورة الجنين 

نوثته "أو ا
21
" 

 ثانيا : تصور القضية من الناحية العلمية :

ن المعروف عند أهل االختصاص  أّن الرجل لديه حيوانات منوية ذكرية تحمل م

، وعند إطالقها في الرحم، ينفصل كل قسم وحده، ويصبح هناك (X-Y) الكروموسومات

 روموسومات، أما بويضة المرأة فال تحتوي إاّل على ك(X) وكرموسوم (Y) كرموسوم

(X-X)وعندما تنفصل يصبح هناك كروموسومين ، (X)  منفصلين ، وعند حدوث

تطاع تلقيح البويضة يكون إن اس (Y) الكروموسوم الذكرياإلخصاب للبويضة، فإّن 

فيكون الجنين  تلقيح البويضة  (X) الكروموسوم الذكري الجنين ذكرا ، أّما إن استطاع 

أنثى "
22

. " 

كالتالي عند التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة تحدث عملية التلقيح على الوجه  فالمعادلة

 :اآلتي

 (XX) دائما (X) خلية المرأة تحمل كرموسوم (X) + حيوان منوي يحمل كرموسوم -أ

 .جنين أنثى =

 دائما(X) تحمل كرموسوم خلية المرأة  (Y) +حيوان منوي يحمل كرموسوم  -ب

(XY) = جنين ذكر. 

 األسباب الدافعة الختيار جنس الجنين:  مبحث الثالثال

والهدف من ذكر األسباب هنا ، هو أن الحكم يختلف باختالف السبب ، وتنقسم األسباب 

 الدافعة الختيار جنس الجنين إلى أسباب طبية ، وأسباب غير طبية .

 أوال : األسباب الطبية :

 تتمثل األسباب الطبية الختيار جنس الجنين في :

عدم االنجاب بالطرق الطبيعية ، فهنا يجوز اللجوء للتلقيح الصناعي ، أو عمل عملية  -1

 يجوز اللجوء الختيار جنس الجنين . حينهاطفل األنابيب ، و

                                           
21
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي لكلية الشريعة  تحديد جنس الجنينتحرير شكري حماد ،  

 17بفلسطين ص 
22
الوراثة ، محمد الربيعي ،  161، ط دار اآلداب ، الشارقة ص  القرار المكينمأمون شفقة ،  

اختيار جنس الجنين مازن هنية ، منال رمضان ،  ، 15،  14، ط عالم المعرفة ص نسان واإل

تحديد ، محمد بن يحيي النجيمي ،  30العدد األول ص  17المجلد ،  بسبب المرض الوراثي

، عبد الناصر أبو  6،  5ص  18،  بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  جنس الجنين

  5ص  18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  لجنينتحديد جنس االبصل ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%83%D8%B3
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الوقاية من األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس ) اختيار جنس الجنين بسبب  -2

 المرض الوراثي (.

 إلي فيلجأ ، بذاته األوالد من نوعا لقية قد تالزمفهناك أمراض وراثية أو تشوهات خ

اإلصابة " من حذرا اآلخر عن طريق اختيار جنس الجنين ، النوع
23

. " 

 ومن أمثلة األمراض الوراثية :

مرض الناعور ، أو الهيموفيليا : ويعرف بالنازف وهو النزف المتصل لنقص أحد  -

 العوامل المهمة في عملية تخثر الدم ) التجلط (

مرض حثل دوشين أو الحثل العضلي : وهو أحد األمراض المشهورة التي تصيب  -

الذكور فقط ، ويبدو كضعف عضلي تزداد مضاعفاته تدريجيا إلى أن تودي بحياة 

 المريض غالبا .

مرض ليش نيهان ) فرط حمض البول الوراثي ( وهو زيادة حامض البوليك في الدم  -

 .والبول مما يحدث فشال بالكلي 

وأغلب هذه األمراض تصيب الذكور ويمكن الوقاية منها باختيار جنس الجنين ، فيتم 

اختيار األنثى تفاديا إلنجاب ذكر مصاب بهذه األمراض "
24
" 

 المشقوقة المخ والسلسلة وغياب الذكور، لدى الصفيحي ( الفلج مرض ) النقرس، مثل -

اإلناث " لدى
25
" 

الوراثي " مرضال بسبب الجنين ؛ اختيار نوع زيجوو
26
" 

 وسوف يأتي الحديث عن الحكم بالتفصيل مع ذكر األدلة على جوازه .

 ثانيا : األسباب غير الطبية : 

تتمثل األسباب غير الطبية الختيار جنس الجنين في رغبة الزوجين في ذلك ؛ ألمور 

 منها :

جة ال تلد حماية بعض العائالت من التفكك فهناك أسر وعائالت تهدم لمجرد أن الزو -

 الذكور.

الوقاية من األمراض النفسية فهناك من البنات من تصاب بأمراض نفسية لمجرد  -

معرفتها أن األبوين كانا يريدانها ذكرا  "
27
" 

                                           
23
 1701ص  ،  الجنين جنس تحديد،  العطيف زين سعيد أيوب 
24
، رسالة  االحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين والمولودسامرة محمد العمرى ،  

 79 - 75ماجستير بجامعة اليرموك االردن   
25
 180، ص  الجنين وعلم الوراثية والهندسة الخلية جيابيولو أساسيات،  بو عسافأ 
26
التدخل ، على غازي،  1/341،  الوراثية األمراض من اإلسالم موقفمحمد عثمان شبير ،  

 1411ص  2مجلة البحوث الفقهية ج  البشري في اختيار جنس الجنين
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أن يكثر الزوجان من إنجاب جنس ، ويرغبان في جنس آخر ، كأن يكون عندهما أكثر -

لذكر يحمل اسمه أو يشاركه في  من أنثى ويرغبان في ذكر ، أو العكس ، فيحتاج الوالد

 أعماله التجارية ، أو تحتاج األم لبنت تساعدها في األعمال المنزلية وما شابه ذلك .

 .والكبر الضعف في إليه الحاجة عند وكفالته الذكر نصرة في األمل -

 .والعادات الموروثات وبعض االجتماعية الضغوط لبعضاستجابة  -

سياسية على مستوى الدولة كالبالد التي تقل فيها نسبة جنس وقد تكون استجابة لمطالب  -

 عن جنس آخر ، أو البالد التي تكثر فيها الحروب .

 عند خاصة لوالديها دعم من تقدمه ولما عاطفة من لها لما األنثى يفّضل من الناس ومن-

 فاإلنسان ,الكبر

 .صحيح والعكس ,لدالو في يرغب بنات ذريته كانت فمن ,له األفضل تخيّر على مجبول

 وسائل اختيار جنس الجنين:  الفصل الثاني

 الوسائل المستخدمة الختيار جنس الجنين قد تكون ، وسائل طبيعية ، أو وسائل طبية .

 وسوف أفصل الحديث عن هذه الوسائل في مبحثين :

 المبحث األول: الوسائل الطبيعية.

 المبحث الثاني: الوسائل الطبية.

 الوسائل الطبيعية:  المبحث األول

ولن أذكر في كل طريقة نسب نجاحها ، أو الدراسات الميدانية لكل طريقة ، فعلى 

% ، فما يهمنا هنا هو بيان الحكم 1فرضية حصول نتائج من وراء أي وسيلة ولو بنسبة 

 الشرعي على فرضية نجاحها .

 (بطلب جنس معين من الولد ) ذكر، أو أنثى   الوسيلة األولي: الدعاء:

 الوسيلة الثانية: اتباع نظام غذائي معين :

أثبتت األبحاث والدراسات العلمية أن لنوعية غذاء المرأة دورا مهما في اختيار جنس 

 الجنين ، وخلصت الدراسات إلى ما يلي : 

عند الرغبة بمولود ذكر : يتم التركيز على األغذية الغنية بأمالح البوتاسيوم ،  -

 ليل من الماغنسيوم ، والكالسيوم .والصوديوم  ، مع التق

وعند الرغبة في مولود أنثي : يتم التركيز على األغذية الغنية بأمالح الماغنسيوم ،  -

والكالسيوم ، مع التقليل من البوتاسيوم ، والصوديوم ."
28

. " 

                                                                                                       
27
، بجامعة  لمولوداالحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين واسامرة محمد العمرى ،  

 79 - 75اليرموك االردن   
28

، أمل  85، ط: دار الفارس عمان ص  دليل المرأة في حملها وأمراضهاسميح الخوري ، 

،  نجم عبد الواحدوما بعدها ،  29ط : دار الكلمة ص كيف تتحكمين في جنس الجنين شاهين، 

،  503،  502ص  2ج  18رة ، بحث بمجلة المجمع الفقهي اإلسالمي الدو تحديد جنس الجنين
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 النظام الغذائي المتبع الرغبة في مولود

 ذكـر

وديوم  ، مع التقليل من األغذية الغنية بأمالح البوتاسيوم ، والص

الماغنسيوم ، والكالسيوم .) اللحوم ، األسماك ، الخضروات 

 الطازجة ، الموز ، المشمش (

 أو تناول عالج أو أقراص غنية بالعناصر السابقة .

 أنثي

األغذية الغنية بأمالح الماغنسيوم ، والكالسيوم ، مع التقليل من 

 ، البيض ، اللوز ، البطاطا (البوتاسيوم ، والصوديوم .) الحليب 

 أو تناول عالج أو أقراص غنية بالعناصر السابقة .

 الوسيلة الثالثة : تغيير الوسط الكيميائي للمهبل :

 يعتبر الوسط الحمضي هو األكثر مناسبة للحيوان المنوي األنثوي.

 أما الوسط القلوي هو األكثر مناسبة للحيوان المنوي الذكري.

 لغسل قلوي محلول استخدام الذكر إنجاب ، فعلى المرأة الراغبة فيوبناء على ذلك

 للحيوان أكبر فرصة إلعطاء األقل، وذلك على دقيقة عشرة بخمس الجماع قبل المهبل

 البويضة وتلقيحها. إلى اإلسراع في المذكر المنوي

 من للتأكد الحمضي المحلول باستخدام فينصحن اإلناث إنجاب في الراغبات النساء أما

 المؤنثة ؛ لتخصيب المنوية للحيوانات الفرصة وإتاحة الذكرية المنوية الحيوانات هالك

البويضة "
29

." 

 نوع الغسول الرغبة في مولود

 ذكـر
 قلوي محلول استخدام

 أنثي
 حمضي محلول استخدام

 الوسيلة الرابعة : الحقن بهرمونات تشجع على إنجاب جنس معين .

 التوستيسترون، هرمون االستروجين . إنجاب الذكر فتحقن بهرمونفإذا أرادت المرأة  -

                                                                                                       
عبد الناصر أبو البصل  ، ،   52-47، ص  هل تستطيع اختيار جنس مولودكخالد بكر ، 

 12ص  18،  بحث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي الدورة  تحديد جنس الجنين
29
عبد ،  3/983، ط : دار كنوز اشبيليا  أحكام النوازل في اإلنجابمحمد بن هائل بن غيالن ،  

كيف ، أمل شاهين ،  22، ص  المختصر المفيد في تحديد جنس الوليد،  حمن اليحيىالر

وما بعدها ، عبد الناصر أبو البصل  ،  29ط : دار الكلمة ص  تتحكمين في جنس الجنين ،

 13ص  18،بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  تحديد جنس الجنين
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وإذا أرادت المرأة إنجاب األنثى فتحقن بهرمون جونادوتروفينز " -
30

. " 

 الحقن بهرمون الرغبة في مولود

 ذكـر
 التوستيسترون ، االستروجين

 أنثي

 جونادوتروفينز

 الوسيلة الخامسة : تحديد مواعيد للجماع :

رفة وقت اإلباضة عند المرأة ، ولن ندخل في تفاصيلها وال طريقة حسابها ، بل ويتم بمع

 على المرأة أن تراجع الطبيب المختص لمعرفة أيام التبويض .

فلو أرادت المرأة أن يكون المولود ذكرا ، فيكون الجماع يوم التبويض ؛ ألن  -

فترة قصيرة ، فيصل خفيف الوزن ، سريع الحركة ، ويعيش   (yالكرموسوم الذكري )

 . (x)إلى البويضة أسرع من األنثوي

لو أرادت أن يكون المولود أنثى ، فيكون الجماع قبل التبويض بيومين أو ثالثة ؛ ألن  -

ثقيل الوزن ، بطئ الحركة ، ويعيش فترة أطول ، وهنا يموت   (xالكرموسوم األنثوي  )

" بويضة عند خروجها فيلقح ال (x)، ويبقى األنثوي( y)الحيوان الذكري 
31
" 

 موعد الجماع الرغبة في مولود

 ذكـر

 يوم التبويض

أسرع من   (يصل للبويضةyألن الكرموسوم الذكري )

 (x)األنثوي

 أنثي

 قبل التبويض بيومين أو ثالثة

األنثوي  (يموت ، ويبقىyألن الكرموسوم الذكري )

 (x)فيلقح البويضة

                                           
30
،  ،  90، ص   لقة باختيار جنس الجنين و المولوداألحكام الشرعية المتع،  سامرة العمري 

 18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ، 

 14ص 
31
،  54،  53بيروت ص  -للنشر بحسون مؤسسة،  المرأة في رحلة العمرغسان الزهيري ،  

سامرة ،  3/984، ط : دار كنوز اشبيليا نجاب أحكام النوازل في اإلمحمد بن هائل بن غيالن ، 

عبد الناصر ،  90، ص   األحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين و المولود،  العمري

 13، ص  تحديد جنس الجنينأبو البصل  ، 
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 الوسائل الطبية:  المبحث الثاني

 حدد هنا المراحل والوسائل التي يتم التدخل بواسطتها الختيار جنس الجنين :ون

 المرحلة األولي : مرحلة ما قبل التخصيب :

 غربلة النطاف ) الحيوانات المنوية ( وفصلها:  -

لتلقيح ( ؛ X ( ، عن األنثوي ) Y فصل السائل المنوي الذكري ) يتم  الطريقة هذه وفي

المنوية  بالحيوانات المرأة وب ، وذلك عن طريق حقن رحمالبويضة بالجنس المرغ

الحاملة للجنس المطلوب ) التلقيح الصناعي (  "
32
" 

 : مرحلة ما بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم: ثانيةالمرحلة ال

فصل األجنة : باختيار نوع الجنين قبل الزرع في الرحم وهي طريقة مرتبطة بــ  -

 أطفال األنابيب ()

 تم فإذا االختبار، أنبوب في الزوج بمني الزوجة بويضات بتلقيح المعالج يقوم حيث

 لفحص واحدة منها تؤخذ خاليا ثمان لمرحلة وصلت فإن االنقسام، في اللقيحة تبدأ التلقيح

 الجنس من كونها حال وفي أنثى، أم ذكرا اللقيحة كانت إذا ما لمعرفة وذلك المورثات،

فال  ، ويتلف الباقي  " وإال لرحما إلى تنقل المطلوب
33
" 

ولكن تبقى مشيئة هللا غالبة ، فعند حدوث هذه العملية قد تكون جميع األجنة إناث ، في 

حين الرغبة في الذكور ، أو العكس "
34
" 

 : مرحلة ما بعد الحمل: ثالثةالمرحلة ال

 فيه : االجهاض ) االختياري ( المبكر أو غير المبكر  للجنس غير المرغوب -1

في بادئ األمر كان يطلب الكشف على الجنين لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات، أو 

تشوهات من عدمه ؛ للتخلص من الجنين المشوه ، إال أن الكشف على الجنين أصبح يأخذ 

                                           
32
عبد العزيز الشويرخ ،  بن ، سعد 37 ص ،الجنين جنس تحديدأبو البصل ،  عبدالناصر 

 تحديد جنس الجنين، عبد هللا باسالمه،  207 ص إشبيليا كنوز دار ، ط وراثيةال الهندسة أحكام

، بحث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي الدورة  اختيار جنس الجنين، محمد على البار ،  5، ص

، بحث مقدم للمجمع الفقهي  تحديد جنس الجنين، محمد بن يحيي النجيمي ، 4ص   18

 15، ص  تحديد جنس الجنينبد الناصر أبو البصل ، ، ع  10ص  18االسالمي الدورة 
33
 في دراسةالجنين  جنس تحديد من اإلسالمية الشريعة موقفعيشة ،  أبو توفيق محمد فادية 

، سجدة طه  92ص رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية   اإلسالمية الشريعة مقاصد

 نجيب،  19جامعة بغداد  ص ، تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعيةمحمود، 

،  6،  ص تحديد جنس الجنين، عبد هللا باسالمه ،  ليوس ، موقع المولود جنس اختيار ليوس ،

تحديد ،  عبد الناصر أبو البصل  ،  9، ص  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ، 

 17، ص  جنس الجنين
34
ج  18لمجمع الفقهي االسالمي الدورة ، بحث بمجلة ا تحديد جنس الجنين،  نجم عبد الواحد  

 6،ص  اختيار جنس الجنين، محمد على البار ،  506، ص  2
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وجهة أخري لمبررات غير طبية ، منها التعرف على جنس الجنين ؛ وذلك الختيار 

ان الجنين من الجنس غير المرغوب فيه ، يتم إجهاضه الجنس المرغوب فيه ، فإذا ك

اختياريا "
35
" 

وقد يكون اإلجهاض بالتدخل الطبي بإجراء عملية ، أو منظار ، أو تعاطى عقاقير ،وقد 

يكون  بدون تدخل طبى كالقفز ، أو الركض ، أو الضرب على البطن "
36
" 

سبب اختيار جنس نفرق بين االجهاض لسبب وراثي فهو جائز ، واالجهاض بوهنا 

الجنين فهذا محرم "
37

 " وسيأتي الحكم بالتفصيل .

 تغيير نوع الجنين بعد تكوينه  : -2

 الحمل أطوار في الجنين جنس اختيار إمكانية تزعم التي النظريات بعض مؤخرا ظهرت

 عامل أو جين في التحكم طريق عن ، أو بالهرمونات الحقن طريق عن إما وذلك األولى،

 إلى واإلناث األجنة مبايض تحويل إلى تؤدي حيوية تفاعالت إحداث على ليعم وراثي

 الحيوان على تجربتها تم ولكن اإلنسان على التقنية هذه تجربة يتم ذكرية، ولم خصيات

كاملة " بصورة نجاحها يثبت ولم
38

. " 

 حكم اختيار جنس الجنين : الفصل الثالث

يار عن طريق الوسائل الطبيعية ، ثم حكم االختيار وسوف أن أتكلم هنا عن حكم االخت

 عن طريق الوسائل الطبية ، وذلك في مبحثين :

 المبحث األول : حكم اختيار جنس بالوسائل الطبيعية .

 المبحث الثاني : حكم اختيار جنس بالوسائل الطبية .

 حكم اختيار جنس بالوسائل الطبيعية : المبحث األول

أذكر هنا الحكم باعتبار األصل العام ، ثم حكم كل وسيلة من الوسائل التي  وسوف

 ذكرناها .

 أوال : الحكم باعتبار األصل العام .

                                           
35
،  101، ص   األحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين و المولود،  سامرة العمري 

، 92ص   الجنين جنس تحديد من اإلسالمية الشريعة موقف،  عيشة   أبو توفيق محمد فادية

تحديد جنس ،  عبد الناصر أبو البصل  ،  10، ص  اختيار جنس الجنينالبار ،  محمد على

 19، ص   الجنين
36
 102، ص   األحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين و المولودسامرة العمري ،  
37
ص  اختيار جنس الجنين، محمد على البار ،   7،ص تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  

، عبد الناصر أبو البصل ،  21،  ص  تحديد جنس الجنينبن يحيي النجيمي ،  ، محمد10

 21، ص  تحديد جنس الجنين
38
 93ص  الجنين جنس تحديد من اإلسالمية الشريعة موقف،  عيشة   أبو توفيق محمد فادية 
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يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية ، فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي 

ة بمكة المكرمة في اإلسالمي " برابطة العالم اإلسالمي ، في دورته التاسعة عشر المنعقد

م قد نظر في 2007نوفمبر  7 - 3هـ ، الموافق  1428شوال  26 – 22الفترة من 

...... يجوز   " موضوع : " اختيار جنس الجنين ونص في قراره السادس على أنه

اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية ، كالنظام الغذائي ، والغسول الكيميائي ، وتوقيت 

اإلباضة ؛ لكونها أسبابا  مباحة ال محذور فيها " الجماع بتحري وقت
39
".  

وقال بالجواز أيضا ، اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية  "
40
، محمد عثمان شبير ، د /   "

ناصر الميمان "
41

" ، د / نجم عبد الواحد "
42

" ، د/ خالد المصلح "
43

" ، د / عبد هللا 

باسالمه "
44

 "وغيرهم .

 كل وسيلة :ثانيا : الحكم باعتبار 

 حكم الوسيلة األولي: الدعاء: بطلب جنس معين من الولد ) ذكر، أو أنثى (

ويجوز للعبد أن يدعو ربه أن يرزقه جنسا معينا من الولد ، إذا كان ذلك لغرض    

 مشروع .

 األدلة : 

انَِت اْمَرأَتِي َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوكَ  قال تعالى حكاية عن نبي هللا زكريا  -1

ا فََهْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِليًّا    يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب ۖ َواْجعَْلهُ َرّبِ َرِضيًّا   َعاقِر 

"
45
" 

ِة اَل ِوَراثَةَ  اَلُم أََرادَ ِوَراثَةَ اْلِعْلِم َوالنُّبُوَّ اَلةُ َوالسَّ قال القرطبي : نبي هللا زكريا َعلَْيِه الصَّ

ْلَماِل "ا
46

 وهذا ال يكون اال في الذكور ." ، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل : ) قَاَل ُسلَْيَماُن ْبُن  -2 َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه َعْن النَّبِّيِ َصلَّى َّللاَّ

ِ ..... ( دَاُودَ : ألَُطوفَنَّ اللَّْيلَةَ َعلَى َسْبِعيَن اْمَرأَة  تَْحِمُل ُكلُّ اْمَرأَةٍ فَاِرس   ا يَُجاِهدُ فِي َسِبيِل َّللاَّ

"
47
" 

                                           
39
 ( 6/  19)  112قرار رقم  
40
 2/172الشاملة  المكتبة  1552، فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية فتوى رقم  
41
 18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  حكم اختيار جنس الجنينناصر الميمان ،  

 32ص 
42
 18،  ص  تحديد جنس الجنين،  نجم عبد الواحد 
43
 26،  25، ص   رؤية شرعية فى تحديد جنس الجنينخالد المصلح ،   
44
 7، ص  تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  
45
 6،  5رة مريم اآلية سو 
46
 11/77 تفسير القرطبيالقرطبي ،  
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قَْولُهُ بَاُب َمْن  بوب عليه البخاري بقوله : باب من طلب الولد للجهاد ، قال ابن حجر :

 َطلََب اْلَولَدَ ِلْلِجَهادِ 

ِ َفَيْحُصُل لَ  هُ ِبذَِلَك أَْجر، َوإِْن لم أَْي َيْنِوي ِعْندَ اْلُمَجاَمعَِة ُحُصوَل اْلَوَلِد ِليَُجاِهدَ فِي َسِبيِل َّللاَّ

يَقع ذَِلَك "
48
" 

 حكم الوسيلة الثانية: اتباع نظام غذائي معين :

 تناول أساس تقوم على الغذائية الحمية الجواز ، وطريقة المباحات تناول في األصل

 إلى ذلك يؤدي ال أن فيه ، شرط حرج ال أخر، ، وهذا دون معينة بمواد غنية أغذية

 فرط مثل ,الجسم في مستواها ورفع العناصر بعض بتغليب اإلنسان بصحة اإلخالل

غيرها " أو الماغنيسيوم، الصوديوم، أو
49
" 

 حكم الوسيلة الثالثة : تغيير الوسط الكيميائي للمهبل :

 كم الوسيلة الرابعة : الحقن بهرمونات تشجع على إنجاب جنس معين .ح

 عة يعدان من باب التداوي وهو مباح بشروط:أرى أن كال من الوسيلتين الثالثة ، والراب

 -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أال يكون التداوي بمحرم عن أبي الدرداء  -1

َ أَْنَزَل الدَّاَء َوالدََّواَء َوَجعََل ِلُكّلِ دَاٍء دََواء  فَتَدَاَوْوا َوالَ :» -صلى هللا عليه وسلم  إِنَّ َّللاَّ

« " تَدَاَوْوا بَِحَرامٍ 
50
" 

أال يترتب عليه ضرر ، وهذا يختلف باختالف األشخاص فما يضر شخص قد ال  -2

 يضر غيره ، وعليه فالمرجع في ذلك هو استشارة الطبيب .

 حكم الوسيلة الخامسة : تحديد مواعيد للجماع :

ْم ال حرج إطالقا من تحديد أيام معينة للجماع بين الرجل وزوجته ، قال تعالى ﴿ نَِساُؤكُ 

َحْرث، لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُْم ﴾ "
51

"  ، فعلى الرجل أن يتجنب من زوجته الجماع في 

 زمن الحيض ، وما دون ذلك فيحل له أن يجامعها في أي يوم وفى أي وقت .

  

                                                                                                       
47
، صحيح مسلم  2819صحيح البخاري ك : الجهاد والسير  ب : َمْن َطلََب الَولَدَ ِلْلِجَهاِد برقم  

 (1654برقم )
48
 6/34فتح الباري البن حجر  
49
مقدمة لمؤتمر  حكيمة حمزاوي ،  تحديد جنس الجنين بين الطب والعقيدة والفقه ، ورقة بحثية 

 20قضايا طبية معاصرة في الفقه اإلسالمي  ص 
50
، السنن  3874سنن أبى داوود ك : الطب  ب : فِي اأْلَدِْويَِة اْلَمْكُروَهِة  برقم صحيح :  

 10/9الكبرى للبيهقي 
51
 223سورة البقرة اآلية  
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 خريطة ذهنية لوسائل االختيار الطبيعية، وحكمها
الرغبة في 

 مولود
 موعد الجماع الحقن بهرمون الغسولنوع  النظام الغذائي المتبع

 ذكـر

األغذية الغنية بأمالح 

البوتاسيوم ، 

 والصوديوم

 محلول استخدام

 قلوي

التوستيسترون ، 

 االستروجين

 يوم التبويض

 

 أنثي

األغذية الغنية بأمالح 

الماغنسيوم ، 

 والكالسيوم

 محلول استخدام

 حمضي
 جونادوتروفينز

قبل التبويض 

بيومين أو 

 ثالثة

 المبحث الثاني

 حكم اختيار جنس بالوسائل الطبية

نفرق يختلف حكم االختيار باعتبار سببه ، باعتبار الوسائل المستخدمة ، والمراحل ، و

 هنا بين حالتين :

 الحالة األولي : االختيار عند وجود ضرورة طبية :

عن حكم االختيار عند وجود أسباب طبية لالختيار ، كاألمراض الوراثية ، نتكلم هنا 

 واالختيار عند التدخل الطبي لعدم اإلنجاب بالطرق الطبيعية .

 االختيار لوجود) األمراض الوراثية(    -1

يجوز تحديد جنس الجنين بسبب وجود األمراض الوراثية على أن يكون ذلك بقرار من 

 وثوق بها .لجنة طبية مختصة م

فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي " برابطة العالم اإلسالمي ، في دورته 

هـ ، الموافق  1428شوال  26 – 22التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

م قد نظر في موضوع : " اختيار جنس الجنين ونص في قراره 2007نوفمبر  7 - 3

ال يجوز أي تدخل طبي الختيار جنس الجنين، إال في حال  " ...السادس على أنه..

الضرورة العالجية في األمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون اإلناث، أو بالعكس، 

فيجوز حينئٍذ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة 

ألطباء العدول، تقدم تقريرا  طبيا  طبية مختصة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من ا

باإلجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى ال يصاب 

الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة اإلفتاء المختصة 

إلصدار ما تراه في ذلك  "
52
". 

                                           
52
 ( 6/  19)  112قرار رقم  
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ن  ، دار االفتاء األردنية "وقال بجواز االختيار أيضا بسبب األمراض الوراثية كال م
53
" 

"
53
، المجلس االسالمي لإلفتاء بيت المقدس "  "

54
عبد الناصر أبو البصل  " " ، أد/

55
 "

، أد/ عبد هللا باسالمه "
56

" ، محمد عثمان شبير "
57

" ، د عباس الباز "
58

" ، د / محمد 

البار "
59

"، د / خالد المصلح "
60

 " ، وغيرهم .

 أدلتهم :

 بكونه صحيحا معافا ) مصلحة معتبرة (المحافظة على النسل  -1

تجنب مشكالت المعاقين ) للمجتمع، واألسرة، والمعاق نفسه ( ) درء مفسدة ( " -2
61
" 

ارتكاب أخف الضررين، ألن اإلجهاض ضرر، لكن ترك الحمل يخرج بأمراض  -3

وراثية ضرر أكبر، فيدفع الضرر األشد بالضرر األخف "
62
" 

 طبي لعدم اإلنجاب بالطرق الطبيعية .االختيار عند التدخل ال -2

                                           
53
حة على مسودة مشروع قانون التقنيات الطبية تعديالت مقتر ( 2008/ 5( )120قرار رقم: ) 

 المساعدة على اإلنجاب 

 م  2008/ 7/ 10هـ ، الموافق:  1429/ 7/ 7بتاريخ 

 https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XgoEOPxS_IV  
54
  28/8/2019بتاريخ  682رقم الفتوى المجلس االسالمي لإلفتاء بيت المقدس   

http://www.fatawah.net/Fatawah/682.aspx  
55
ة ، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدور تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،   

 21ص  18
56
 7، ص تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  
57
التدخل ، على غازي ،  1/341،  الوراثية األمراض من اإلسالم موقفمحمد عثمان شبير ،  

 1411ص  2، مجلة البحوث الفقهية ج  البشري في اختيار جنس الجنين
58
، منشور  ين الطب والفقهاختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه ووالدته بعباس الباز ،  

   2/880ضمن أبحاث دراسات فقهية في قضايا طبية ،   
59
ص  18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  اختيار جنس الجنينمحمد على البار ،  

9 
60
، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي   رؤية شرعية في تحديد جنس الجنينخالد المصلح  ،  

 97ص  18الدورة 
61
، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،   

 21ص  18
62
، سلسلة اصدارات الحكمة ص أحكام اإلجهاض في الفقه اإلسالميإبراهيم محمد قاسم ،  

175  

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XgoEOPxS_IV
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XgoEOPxS_IV
http://www.fatawah.net/Fatawah/682.aspx
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التي ال تنجب بالطرق الطبيعة قد تلجأ للطرق الطبيعية كالتلقيح الصناعي ، وعمليات 

أطفال األنابيب ، وسوف نتكلم هنا عن حكم اللجوء لهذه العمليات ، ثم حكم اختيار جنس 

 الجنين بهذه الوسائل .

 ابيب .حكم اللجوء للتلقيح الصناعي ، وأطفال األن

 من المعلوم أن التلقيح الصناعى ، والحقن المجهري ، وأطفال األنابيب جائز للضرورة .

 دورته في اإلسالمي( العالم لرابطة )التابع اإلسالمي الفقه مجمع مجلس بحث ولقد

 :أهمها نتائج إلى وخلص األنابيب وأطفال االصطناعي التلقيح موضوع الثامنة

 يجوز ال الجنسي، االتصال وبينه بينها يحل من غير على مةالمسل المرأة انكشاف إن -

 .االنكشاف لهذا مبيحا الشرع يعتبره مشروع لغرض إال األحوال من بحال

ا تعتبر الولد إلى زوجها وحاجة تحمل، ال التي المتزوجة المرأة حاجة إن *  غرض 

" االصطناعي التلقيح طرق من المباحة بالطريقة معالجتها يبيح مشروعا  
63
" 

وفى قرار آخر نص على أنه  ) ال حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكد على 

ضرورة أخذ االحتياطات الالزمة ( "
64
" 

 حكم االختيار عند وجود هذه الحالة :

هنا حالة ضرورة وهى المرآة التي ال تنجب بالطرق الطبيعية ، فيجوز لها عند الحقن ، 

 أطفال األنابيب ، أن تختار الجنس الذى ترغب به . أو التلقيح ، أو عمل عملية

ولكن ما حكم المرأة التي تنجب بالطرق الطبيعية أصال لكنها لجأت إلى هذه الطرق 

بهدف اختيار جنس الجنين ؟ أو بصيغة أخري هل اختيار جنس الجنين يعد من الضرورة 

 عند من تنجب بالطرق الطبيعية ؟

ن حكم االختيار عند الحديث عن المرحلة األولى هذا ما نجيب عنه عند الحديث ع

 والثانية من الطرق الطبية.

 حكم البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة .

 الراجح أنها تترك دون عناية إلى أن تنتهى حياتها على الوجه الطبيعي . 

مر للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في المؤت 6/  6/ 57في القرار رقم 

 قرر ما يلي : 1990السادس بجدة 

إذا حصل فائض من البيضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية إلي أن 

 تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

) سياسية ، اجتماعية ، االختيار عند عدم وجود ضرورة طبية :ألسباب الحالة الثانية : 

 اقتصادية..الخ (

                                           
63
 هـ 1405/  5/  7الثاني  القرار / الثامنة الدورة االسالمي الفقهي المجمع 
64
 76،  75ص  1986مجمع الفقه اإلسالمي ، الدورة الثالثة المنعقدة باألردن قرارات  
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ما إذا كان االختيار سياسة عامة على مستوى الدولة، أو ما إذا كان وهنا نفرق بين 

 لمطالب فردية.

 أوال : إذا كان االختيار سياسة عامة على مستوى الدولة :

يحرم التحديد إن كان سياسة عامة على مستوى الدولة ، وقال بذلك دار اإلفتاء المصرية 

"
65
، اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية " "

66
باتفاق علماء ندوة اإلنجاب في ضور  " ،

االسالم "
67

أد/ عبد هللا باسالمه ""   
68

،" 

أد / محمد ابن يحيي النجيمي " 
69

"  ، أد/محمد عثمان شبير "
70

"، د ناصر الميمان 

"
71

" ، د عباس الباز "
72

" ، د / خالد المصلح "
73
" 

بعنوان )  اإلنجاب  وقد جاء في توصيات الندوة األولي للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

...اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز   1983/  5/  26في ضوء اإلسالم (  

 التحكم في جنس الجنين إذا كان على مستوى األمة .

 أدلتهم :

                                           
65

http://www.dar-  16/8/2011فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ  

atwa&ID=8alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=f    اختيار ، فتوى أخري

  2007/ 11/  21بتاريخ  4688برقم  نوع الجنين بناء على طلب الزوجين دون دواعٍ طبية

9alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=1510-http://www.dar  

 16/7/2013بتاريخ  2452التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين يرقم ، فتوى ثالثة 

alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12512-http://www.dar  

  alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8-http://www.dar  
66
 2/172المكتبة الشاملة   1552، فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية فتوى رقم  
67
 26/5عقدت بالكويت  ندوة االنجاب في ضوء االسالم ، المنظمة االسالمية للعلوم الطبية ، 

/1983 
68
 6، ص تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  
69
،بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،  

 21ص  18
70
  1/239محمد عثمان شبير ، منشور ضمن أبحاث دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة   
71
 18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة اختيار جنس الجنين حكمناصر الميمان ،  

 39ص 
72
، منشور  اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه ووالدته بين الطب والفقهعباس الباز  ،  

   2/880ضمن أبحاث دراسات فقهية في قضايا طبية 
73
للمجمع الفقهي االسالمي  ،بحث مقدم  رؤية شرعية في تحديد جنس الجنينخالد المصلح   ،  

 97ص  18الدورة 

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=15109
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=15109
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12512
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12512
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8
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أن فيه تفضيل جنس على جنس ، وهذا كان الداعي لتحريم الوأد في الجاهلية فيكون  -1

مناقضا لروح اإلسالم "
74
" 

ن األمر قد يتعلق حينئٍذ باختالل التوازن الطبيعي الذي أوجده هللا تعالى، أل -2

واضطراب التعادل العددي بين الذكر واألنثى ، الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار 

التناسل البشري، وتصبح المسألة نوع ا من االعتراض على هللا تعالى في خلقه بمحاولة 

" .ويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشرتغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتق
75
" 

 ثانيا : على المستوي الفردي :

 ذكرنا أن االختيار عن طريق الوسائل الطبية يكون في مراحل مختلفة :

المرحلة األولي : مرحلة ما قبل التخصيب :غربلة النطاف ) الحيوانات المنوية ( 

 وفصلها: 

يب وقبل الزرع في الرحم: فصل األجنة : وهي المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد التخص

 طريقة مرتبطة بــ ) أطفال األنابيب ( 

المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد الحمل: اإلجهاض المبكر ) االختياري ( ، تغيير نوع 

 الجنين بعد تكوينه .

ويختلف الحكم باعتبار المرحلة ، وباعتبار الوسيلة المستخدمة ، وسوف نرجأ الحديث 

 ن الحالتين األولى والثانية لحاجتهما إلى التفصيل .ع

 حكم االختيار في المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد الحمل

 حكم اإلجهاض المبكر ) االختياري (  -1

اإلجهاض المبكر ) االختياري (: كما ذكرنا سابقا بأن يكون الجنين من جنس ال يريده 

 الزوجان فيقومان بإجهاضه .

اض المبكر ) االختياري ( التحريم قال بذلك أد / محمد النجيمي "وحكم اإلجه
76

د / " ، 

محمد البار "
77
، أد/ عبد هللا باسالمه " "

78
، د / نجم عبد الواحد ""

79
" 

                                           
74
، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،  

 21ص   18
75
 16/8/2011فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ  

  alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8-http://www.dar  
76
، من ضمن أبحاث الدورة الثامنة عشر  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،  

 9للمجمع الفقهي االسالمي . ص 
77
 18ورة ،  بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الد اختيار جنس الجنينمحمد على البار  ،  

 11ص 
78
 6ص تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  
79
 18، ص  تحديد جنس الجنيننجم عبد الواحد ،  

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=8
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 األدلة :

ُ إِالَّ بِاْلَحقِّ  قال تعالي  -1 َم َّللاَّ َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
 "80"  

افع داخل فيما كان يفعله أهل الجاهلية ، وكان أهل الجاهلية أن اإلجهاض لهذا الد -2

 يقتلون أوالدهم ألسباب :

َواَل تَْقتُلُوا  خشييه الفقر ) ذكور ، أو إناث (  ، فنهى هللا عنه وحرمه قال تعالي  -أ

اأَْواَلدَُكْم َخْشيَةَ إِْماَلٍق ۖ نَّْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّاُكْم ۚ إِنَّ قَتْلَُهْم كَ  اَن ِخْطئ ا َكبِير 
 "81 "

 

َر أََحدُُهم   خشية العار ) اإلناث فقط ( ، فنهى هللا عنه وحرمه قال تعالي  -ب َوإِذَا بُّشِ

َر بِِه ۚ أَيُْمِسُكهُ  بِاأْلُنثَٰى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيم،  يَتََواَرٰى ِمَن اْلقَْوِم ِمن ُسوِء َما بُّشِ

أَْم َيدُسُّهُ فِي التَُّراِب ۗ أاََل َساَء َما يَْحُكُموَن َعلَٰى ُهوٍن 
 "82"

 

 فاإلجهاض بسبب اختيار جنس معين من هذا القبيل .

ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِضۚ   أن فيه اعتراض على قدر هللا ومشيئته قال تعالي  -3 َّ لِّّلِ

ُجُهْم ذُْكَران ا َوإِنَاث اۖ   ا َويََهُب ِلَمن يََشاُء الذُُّكوَر يَْخلُُق َما َيَشاُء ۚ يََهُب ِلَمن َيَشاُء إِنَاث   أَْو يَُزّوِ

ا ۚ إِنَّهُ َعِليم، َقِدير،  َويَْجعَُل َمن َيَشاُء َعِقيم 
 "83"

، فإجهاض جنس الختيار جنس فيه  

اعتراض على حكمة هللا 
"84"

 

الذى يحمل أمراض أما اإلجهاض االضطراري ، كإجهاض الجنين المشوه ، أو الجنين 

وراثية ، أو اإلجهاض لخطورة على األم فالراجح جوازه بعد الرجوع إلى تقارير 

 الطبيب الثقة.

 تغيير نوع الجنين بعد تكوينه .  -2

كما ذكرنا أن ذلك يكون عن طريق الحقن بالهرمونات ، أو عن طريق التحكم في جين 

دي إلى تحويل مبايض األجنة أو عامل وراثي يعمل على إحداث تفاعالت حيوية تؤ

 واإلناث إلى خصيات ذكرية .

 وأغلب المعاصرين على حرمة هذه العملية .

جاء في قرار ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض الممارسات الطبية ) ما ظهر من جراحات   -

عمليات تغيير الجنس استجابة لألهواء ، حرام قطعا (  "
85
" 

                                           
80
 33سورة اإلسراء اآلية  
81
 31سورة اإلسراء اآلية  
82
 59،  58سورة النحل اآلية  
83
 50،  49سورة الشوري اآلية  
84
سلة اصدارات الحكمة ص أحكام اإلجهاض في الفقه اإلسالمي د/ إبراهيم محمد قاسم سل 

232 
85
 قرار ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض الممارسات الطبية  
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هي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، في دورته جاء في قرارات مجلس المجمع الفق -

الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة: "قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى أنثى، 

 وبالعكس. وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرر ما يلي:

الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته، واألنثى التي كملت أعضاء أنوثتها، ال يحل  -أوال

أحدهما إلى النوع اآلخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ ألنه  تحويل

تغيير لخلق هللا، وقد حرم سبحانه هذا التغيير، بقوله تعالى مخبرا عن قول 

الشيطان:}وآلمرنهم فليغيرن خلق هللا{ "
86

" ، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه 

والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن،  قال: "لعن هللا الواشمات والمستوشمات،

المغيرات خلق هللا عز وجل"
87
" 

 حكم االختيار في المرحلتين األولي والثانية

المرحلة األولي : مرحلة ما قبل التخصيب :غربلة النطاف ) الحيوانات المنوية ( 

 وفصلها: 

صل األجنة : وهي المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم: ف

 طريقة مرتبطة بــ ) أطفال األنابيب ( 

 اختلف المعاصرون في هذه المسألة على أقوال :

الجنين مطلقا ، قال به  دار اإلفتاء المصرية " جنس تحديد جواز  القول األول :
88
"  ،

الشيخ عز الدين تونى ، زكريا البرى "
89

" ، أد / محمد رأفت عثمان "
90

د / محمد " ، 

ار "الب
91
، د / نجم عبد الواحد ""

92
" 

 أدلتهم : 

                                           
86
 119سورة النساء اآلية  
87
ك : اللباس  ، صحيح مسلم 5931برقم   ب: الُمتَفَل َِجاِت ِلْلُحْسنِ صحيح البخاري ك : اللباس  

 (2125َواْلُمغَي َِراِت َخْلِق هللاِ برقم ) ب : تَْحِريِم فِْعِل اْلَواِصلَِة َواْلُمْستَْوِصلَِة .. والزينة
88
اختيار نوع الجنين ، فتوى أخري   16/8/2011فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ  

، فتوى ثالثة     2007/ 11/  21بتاريخ  4688برقم  بناء على طلب الزوجين دون دواعٍ طبية

، وقد سبقت اإلشارة إلى  16/7/2013يخ بتار 2452التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين يرقم 

 روابط هذه الفتاوي .
89
التحكم في جنس الجنين بحث مقدم  للندوة األولي للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بعنوان )   

 105 - 103اإلنجاب في ضوء اإلسالم (  ص 
90
المي الدورة ،  بحث مقدم للمجمع الفقهي االس تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،  

 23ص  18
91
ص  18، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  اختيار جنس الجنينمحمد على البار ،  

16 
92
 18، ص  تحديد جنس الجنيننجم عبد الواحد ،  
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﴿فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َوِليًّا ۞ يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل  :دعاء سيدنا زكريا عليه السالم -1

يَْعقُوَب﴾ "
93

 :" ، فطلب من هللاِ الولدَ الذكَر، كما حمد إبراهيم ربه حين رزقه الولد فقال

ِلي َعلَى اْلِكبَِر ِإْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َرّبِي لََسِميُع الدَُّعاِء﴾ " ﴿اْلَحْمدُ هللِ الَِّذي َوَهبَ 
94

 " 

من المعلوم أن كل ما جاز الدعاء به جاز فعله ، وكل ما ال يجوز فعله ال وجه الداللة : 

يجوز الدعاء به ، فمن شروط الدعاء أال يسأل اإلنسان ربه أمرا محرما "
95

" ، فهذا دليل 

 واز السعي لتحصيل جنس معين من األوالد .على ج

اعترض على ذلك بأنه : ال تالزم بين الدعاء بحصول الولد ، وبين التدخل في اختيار 

جنسه ، فيجوز لإلنسان الدعاء بتحصيل الربح ، وال يجوز له االتجار في عمل محرم ، 

بد أن تكون الغاية أو اتخاذ وسائل محرمة لحصول الربح ، فالغاية ال تبرر الوسيلة ، فال

 مشروعة والوسيلة الموصلة إليها أيضا مشروعة .

األصل في األشياء النافعة اإلباحة ، ما لم يرد حظر من الشرع ، ولم يوجد حظر في  -2

 هذه القضية .

اعترض على ذلك : أن هناك حظر لما فيه من كشف للعورات وهو محرم "
96

" ، العبث 

األنساب. " بماء الرجل ، والتعرض الختالط
97
" 

 يجاب عنه : بأن من أجاز هذا العمل قال ال بد من مراعاة الضوابط الشرعية .

ا ِعْندَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى عن  -3 ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُكْنُت قَائِم 

َماُء »بَاِر اْليَُهوِد ... قَاَل: ِجئُْت أَْسأَلَُك َعِن اْلَوَلِد؟ قَاَل: هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَجاَء ِحْبر، ِمْن أَحْ 

ُجِل َمنِيَّ اْلَمْرأَِة، أَْذَكرَ  ُجِل أَْبيَُض، َوَماُء اْلَمْرأَةِ أَْصفَُر، فَإِذَا اْجتََمعَا، فَعَاَل َمنِيُّ الرَّ ا بِإِْذِن الرَّ

ُجِل، آَنثَا بِإِْذِن هللا هللاِ، َوإِذَا َعاَل َمنِيُّ اْلَمْرأَِة َمنِ  «"يَّ الرَّ
98
" 

                                           
93
 6،  5سورة مريم اآليات  
94 

 39سورة ابراهيم اآلية 
95
مع الفقهي االسالمي الدورة ، بحث مقدم للمج تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،  

 23ص  18
96
، ينظر فتوى دار االفتاء األردنية  23، ص  تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل ،  

 في الرابط المشار إليه
97
، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،   

 ، ناصر الميمان 17ص   18

 32ص  18،  بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  جنس الجنين حكم اختيار
98
ُجِل، َواْلَمْرأَةِ َوأَنَّ اْلَولَدَ َمْخلُوق، ِمْن َمائِِهَما   صحيح مسلم ك : الحيض ب: بَيَاِن ِصفَِة َمنِّيِ الرَّ

 ( 315برقم )
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فهذا يدل على أن الذكورة واألنوثة لهما سبب طبيعي ، وكل ما يفعله الطبيب هو عمل 

على تحصيل هذا السبب "
99
" 

 .بل هي راجعة إلى محض مشيئة هللا نوقش : بأن الذكورة واألنوثة ، ليست سبب طبيعي

ثة إلى مشيئة هللا ال ينافي حصول السبب ، أجيب عن ذلك : اسناد الذكورة واألنو

وكونهما سبب ال ينافي استنادهما إلى المشيئة "
100
" 

َعْن َجابٍِر، أَنَّ َرُجال  أَتَى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقَاَل: إِنَّ ِلي َجاِريَة ، ِهَي   -4

اْعِزْل َعْنَها إِْن ِشئَْت، »َها، َوأَنَا أَْكَرهُ أَْن تَْحِمَل، فََقاَل: َخاِدمتُنَا َوَسانِيَتُنَا، َوأَنَا أَُطوُف َعلَيْ 

َر لََها ُجُل، ثُمَّ أَتَاهُ، َفقَاَل: إِنَّ اْلَجاِريَةَ َقْد َحِبلَْت، َفقَاَل: «فَإِنَّهُ َسيَأْتِيَها َما قُدِّ َقْد »، فََلِبَث الرَّ

« "َر لََهاأَْخبَْرتَُك أَنَّهُ َسيَأْتِيَها َما قُدِّ 
101
" 

وجه الداللة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أجاز العزل وبين أنه ال ينافي إرادة هللا 

( مع أن فيه منع لجنس الولد ذكرا كان أو أنثى وهذا َهاِشئَْت، فَإِنَّهُ َسَيأْتِي اْعِزْل َعْنَها إِنْ )

 مقتضى العزل ، ولكن في النهاية إرادة هللا غالبة .

الجنين، قال به دار االفتاء األردنية " جنس يحرم اختيار القول الثاني :
102

، المجلس " 

االسالمي لإلفتاء بيت المقدس "
103

" ، اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية "
104
، أد / عبد  "

الناصر أبو البصل  "
105

" ، د / محمد النتشة القاضي الشرعي باألردن "
106
، بعض  "

ضور االسالم "علماء ندوة اإلنجاب فى 
107

   " 

 أدلتهم :

 مخالفة هذه العملية لقواعد العقيدة: -1

                                           
99
 2/875عباس الباز ، دراسات فقهية في مسائل طبية معاصرة بحث للدكتور /  
100
، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي  رؤية شرعية في تحديد جنس الجنينخالد المصلح ،  

 87،  86ص  18الدورة 
101
 (1439) صحيح مسلم ك : النكاح  ب : حكم العزل  برقم  
102
تعديالت مقترحة على مسودة مشروع قانون التقنيات  ( 2008/ 5( )120قرار رقم: ) 

 م  2008/ 7/ 10هـ ، الموافق:  1429/ 7/ 7بتاريخ جاب الطبية المساعدة على اإلن

 https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XgoEOPxS_IV  
103

 28/8/2019بتاريخ  682رقم الفتوى المجلس االسالمي لإلفتاء بيت المقدس   

http://www.fatawah.net/Fatawah/682.aspx  
104
 2/172المكتبة الشاملة   1552، فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية فتوى رقم  
105
 وما بعدها 29ص  18، تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،  
106
د/ بحث مقدم للمجمع الفقهى االسالمي الدورة  حكم اختيار جنس الجنين، الميمان ، ناصر  

 32ص  18
107
 26/5ندوة االنجاب في ضوء االسالم ، المنظمة االسالمية للعلوم الطبية ، عقدت بالكويت  

/1983 

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=122#.XgoEOPxS_IV
http://www.fatawah.net/Fatawah/682.aspx
http://www.fatawah.net/Fatawah/682.aspx
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ُل اْلغَْيَث َويَْعلَُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم ﴾ " َ ِعندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَّزِ قال تعالي﴿  إِنَّ َّللاَّ
108

 ُ " ، ﴿ َّللاَّ

ا تَْزدَادُ ۖ َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَاٍر ﴾ "يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُنثَٰى َوَما تَِغيُض اأْلَْرَحاُم َومَ 
109

 " 

فعلم ما في األرحام مختص به سبحانه وتعالى وحده "
110

 " 

 يجاب عن ذلك : 

أن علم هللا لما في األرحام هو العلم التفصيلي بصفات الجنين الِخلقية و الُخلقية ، وأجله  -أ

، أما أقصى ما يعلمه البشر كونه ذكرا  ، ورزقه ، وشقي أو سعيد ، وعلم هللا لهذا شامل

أو أنثي "
111
" 

أن علم هللا سابق ، أما عمل الطبيب ال يعدو أن يكون إجراء وكشف لما أوجده هللا ،  -ب

وليس اطالعا على علم الغيب ، وعلم هللا يقيني ، أما علم األطباء ظني ، وعلم هللا ذاتي ، 

أما علم األطباء مكتسب  "
112
" 

﴿هللِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء يََهُب ِلَمْن يََشاُء إِنَاث ا َويََهُب ِلَمْن  قوله تعالي -2

" ﴾ ا إِنَّهُ َعِليم، قَِدير، ُجُهْم ذُْكَران ا َوإِنَاث ا َويَْجعَُل َمْن يََشاُء َعِقيم  يََشاُء الذُُّكوَر ۞ أَْو يَُزّوِ
113

 " 

، ليس ذلك إلى غيره وال إلى ين؛ ألن هللا هو الذي يهب ما يشاء، يَْمنَُع تحديد نوع الجن

واختيار الجنس فيه تطاول على ارادة هللا ومشيئته "شريك معه ، 
114
" 

 يجاب عن ذلك : 

ض لهبة هللا والسعي إليها غير محظور،  -أ  إنَّ هللا يهب ما شاء لمن يشاء، والتعرُّ

 باب للوصول إليه .فالرزق هبة من هللا وال يحرم التماس األس

ا كما في نفس اآلية ، ومع ذلك فالتداوي من العقم  -ب إن هللا تعالى يجعل من يشاء عقيم 

ا " .جائز، فكذا يكون تحديد نوع الجنين جائز 
115
" 

 أن األسباب ال تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير هللا أن يرتب عليها مسبباتها. -ج 

                                           
108
  34سورة لقمان اآلية  
109
 8سورة الرعد اآلية  
110
حكم اختيار ، ناصر الميمان ،  7، ص  جنينتحديد جنس العبد الناصر أبو البصل  ،  

 15،  ص  جنس الجنين
111
 17، ص حكم اختيار جنس الجنينناصر الميمان ،  
112
حكم اختيار جنس ، ناصر الميمان ،  9ص  تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،  

 18،  ص  الجنين
113
 50-49سورة الشوري اآلية  
114
، فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية  7ص   نس الجنينتحديد جعبد الناصر أبو البصل  ،  

 2/172المكتبة الشاملة   1552فتوى رقم 
115
 16/8/2011فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ  
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يب ، أحيانا نحضر البويضة ونحاول تلقيحها يقول أحد المتخصصين في أطفال األناب

بالحيوان المنوي ، فال يتم التلقيح ونكرر المحاولة مرات فال يتم ، مع أن الخليتان 

سليمتان تماما ، فما أراده هللا سيكون "
116
" 

وقدرته فما قدره هللا  تعالى وتحت مشيئته هللا خلق من هي نهايتها إلى بدايتها منذ فالعملية

 تغيير وال ذلك، في تعارض فال ، يأذن بإرادته إنجاح العملية هو هللا الذيسيكون . و

فاهلل سبحانه وتعالى كما أقام تحديد جنس الجنين على أسباب شائها ، قادر على  هللا، لخلق

أن يبطل سببيتها في أي وقت شاء "
117
" 

ال تحصل ،  أن العمل على تحديد جنس الجنين ال يعدو كونه سببا لغاية قد تحصل وقد -د

كالوطء قد يحصل بسببه الحمل وقد ال يحصل "
118
" 

ألن التحكم في جنس الجنين فيه تعرض  أن اختيار جنس الجنين يعد تغييرا لخلق هللا ؛ -3

إلرادة هللا الذي يريد أن يبقى إنسانا عنده ذكور، وإنسانا عنده إناث "
119
" 

 يجاب عنه : 

ه ال قبله "إن التغيير للشيء إنما يكون بعد وجود -أ
120

" ، واالختيار في هذه المرحلة 

 يكون قبل وجود الجنين وتكوينه .

إن الحيوان المنوي والبويضة خلقهما هللا ، وتدخل اإلنسان يكون للتلقيح فقط  " -ب
121
" 

هذا العمل ال يكون ضد إرادة هللا ومشيئته فإذا أراد هللا غير ذلك فال راد لحكمه  -ج 

"
122

 " 

على اختيار نوع واحد، اختالل التوازن بين الجنسين "قد يقبل الناس  -4
123
" 

، ثم إن هناك  يجاب عن ذلك : ليس كل الناس سيقبل على الحمل عن طريق التحديد أصال 

، وهناك من سيطلب اإلناث ألن األب يكون  فريق ا قد يطلب اإلناث لوجود الذكور مثال 

اصة إن كان هذا المرض يحدث عنده مرض ينتقل إلى الذكور وال ينتقل إلى اإلناث، خ

                                           
116
 10، ص  تحديد جنس الجنينعبد الناصر أبو البصل  ،  
117
 20،  ص  حكم اختيار جنسناصر الميمان ،  
118
 90ص تحديد جنس الجنين ،  رؤية شرعية فيخالد المصلح  ،  
119
 17،   ص  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،   
120
فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ ، 38،  ص  حكم اختيار جنسناصر الميمان ،  

16/8/2011 
121
 17،   ص  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،   
122
 7،  ص تحديد جنس الجنينعبد هللا باسالمه ،  
123
 ينظر فتوى دار االفتاء األردنية في الرابط المشار إليه  
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عاهات أو تخلفات عقلية، إضافة إلى أن أفضل نتائج مراكز تحديد نوع الجنين ال تتجاوز 

" .%50نسبة 
124
" 

ما يترتب على هذه العمليات من محاذير منها كشف العورة ، احتمال اختالط  -5

 األنساب .

على إطالقه ، كما أن أجيب عن بأن من أجاز قد وضع لها ضوابط ، ولم يترك األمر 

مثل هذه المفاسد ال تقوى على المنع ؛ ألنه يمكن توقيها "
125
" 

القول الثالث : توسط بين القولين فلم يجز بإطالق ، ولم يمنع بإطالق ، فقال بالجواز عند 

الضرورة ، وبضوابط شرعية ، فإن لم تتوفر الضرورة أو الضوابط الشرعية فيحرم 

 اللجوء إلي االختيار .

قال بهذا ،  دار اإلفتاء الفلسطينية "
126

" ، أد/ عبد هللا باسالمه "
127

" ، أد / محمد ابن 

يحيي النجيمي "
128

" ، أد/محمد عثمان شبير "
129

" ، د ناصر الميمان "
130

" ، د عباس 

الباز "
131

بعض علماء ندوة اإلنجاب فى ضور االسالم "" ، 
132

، د / خالد المصلح "   

"
133
" 

 أدلتهم :

لقول األول ، لكنهم قيدوها بالضرورة ، والحاجة التى تنزل منزلة استدلوا بأدلة ا

 الضرورة .

                                           
124
 ، رابط سابق 16/8/2011فتوى بحثية بدار اإلفتاء المصرية بتاريخ  
125
رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين  د/ خالد المصلح  بحث مقدم للمجمع الفقهى االسالمي  

 95ص  18الدورة 
126
  559 دار اإلفتاء الفلسطينية فتوى رقم 

http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8

%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF  
127
تحديد جنس ال إشكال فيها ، عند الضرورة وإن كان الرضى بما قسمه هللا أفضل ،  قال  

  7الجنين أد/ عبد هللا باسالمه ص
128
 21ص  يد جنس الجنين ،، تحدمحمد بن يحيي النجيمي  
129
  1/239محمد عثمان شبير ، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة  
130
 39،  ص  حكم اختيار جنس الجنينناصر الميمان ،  
131
    اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه ووالدته بين الطب والفقه، عباس الباز 

2/880   
132
 26/5االسالمية للعلوم الطبية ، عقدت بالكويت  ندوة االنجاب في ضوء االسالم ، المنظمة 

/1983 
133
 97،  ص   رؤية شرعية في تحديد جنس الجنينخالد المصلح  ،  

http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF
http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF
http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF
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ة  قال السيوطي  ة  َكانَْت أَْو َخاصَّ ُروَرةِ َعامَّ ُ اْلَخاِمَسةُ: اْلَحاَجةُ تَْنِزُل َمْنِزلَةَ الضَّ اْلقَاِعدَة

"
134
" 

افره، أما في وقالوا أن الضرورة مثل الرغبة في ولد ذكر في حالة كثرة البنات وعدم تو

 حال عدمها فترك األمر على طبيعته دون تدخل هو المسلك القويم .

 وهذه الضرورة تختلف من شخص آلخر ومن بيئة ألخرى .

فمن النساء من تتعرض في بعض البيئات بسبب ذلك لإلهانة من الزوج ، أو الطالق 

 لضرورة .أحيانا ، أو التعيير من األهل واألقارب فهذه تعد حاجة في منزلة ا

وكذلك لو رزق بأكثر من أنثى ، وكان مريضا ، ويحتاج لذكر يقوم على شأن إخوته  

 اإلناث ، والمحافظة عليهن .

فالمجتمع غالبا ما يعير الرجل الذي ليس عنده ذكور ، وهي وإن كانت عادة مذمومة غير 

ر ، أي ال يولد له شرعية ، إال أنها موجودة ، وقد عير النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه أبت

ذكور ، وقد آلم ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم ، فأنزل هللا تعالى ) إن شانئك هو األبتر ( 

، وعليه فيعتبر كل فرد بحسب حاله وظروفه المحيطة  "
135
" 

 الراجح : وهو القول الثالث القائل بالجواز عند الضرورة ، بضوابط .

 هي : والضوابط 

زمة والتدابير الصارمة لمنع أي احتمال الختالط النطف اتخاذ الضمانات الال -1

المفضي إلى اختالط األنساب، والمراقبة الدائمة من الجهات ذات العالقة لنسب المواليد، 

 .ومالحظة االختالل فيها، واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لمنعه وتوقيه

ك من خالل قصر الكشف على التأكيد على حفظ العورات وصيانتها من الهتك، وذل -3

ا وزمان ا، وأن يكون من الموافق في الجنس درء  للفتنة، ومنع ا  موضع الحاجة قدر 

 .ألسبابها

اعتقاد أن هذه الوسائل ما هي إال أسباب وذرائع؛ إلدراك المطلوب، ال تستقل بالفعل  -4

" .وال تخرج عن تقدير هللا وإذنه، هللف األمر كله
136
" 

ه العملية طبيب مسلم ثقة ، بحيث ال يخضع لمجرد رغبة الزوجين إال أن يقوم بهذ  -5

" بعد التأكد من وجود الحاجة والضرورة عندهما 
137
" 

أال يؤدى استخدام هذه الطرق إلى إلحاق ضرر بالمرأة " -6
138
" 

                                           
134
هـ( ، األشباه والنظائر ، الناشر: دار 911جالل الدين السيوطي المتوفى: السيوطي ) 

 1/88الكتب العلمية  
135
 21،  20، ص  تحديد جنس الجنينمحمد بن يحيي النجيمي ،  
136
 فتوى دار االفتاء الفلسطينية المشار إليها سابقا 
137
،    اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه ووالدته بين الطب والفقهعباس الباز ،   

2/880   
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قَْصُر عملية تحديد جنس الجنين بما دعت إليه الحاجة، مثل الرغبة في ولد ذكر في  -7

بنات وعدم توافره، أما في حال عدمها فترك األمر على طبيعته دون تدخل حالة كثرة ال

  .هو المسلك القويم

بعض الدول التي تأذن بإجراء عملية تحديد جنس الجنين ، تضع قيود صارمة على 

المراكز الطبية المتخصصة في إجراء هذا النوع من العمليات ، فال تقبل طلبات تحديد 

ها أطفال من الجنس اآلخر فقط ، أو في حالة األمراض الوراثية الجنس ، إال من أسر لدي

"
139
" 

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي " برابطة العالم اإلسالمي ، في دورته 

هـ ، الموافق  1428شوال  26 – 22التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

ختيار جنس الجنين ونص في قراره م قد نظر في موضوع : " ا2007نوفمبر  7 - 3

ثالثا : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على  .... " السادس على أنه

المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول اإلسالمية، لتمنع 

إصدار  أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول اإلسالمية

".األنظمة والتعليمات في ذلك
140
".  

 خريطة ذهنية لحكم اختيار جنس بالوسائل الطبية
المرأة ما تكون في رحم المرأة منذ التقاء الحيوان المنوي للذكر ببويضة ين في بحثنا هو ت

واختالطهما معا ، وما تطور عنهما إلى لحظة الوالدة ، ويمر بمراحل وهى : النطفة ثم 

 العلقة ثم المضغة ثم اللحم والعظم ثم نفخ الروح .

المقصود بعملية اختيار جنس الجنين : ما يقوم به الزوجان من األعمال واإلجراءات  -2

 هدف تحديد ذكورة الجنين أو انوثته .الطبيعية بنفسهما ، أو الطبية من خالل مختص ب

 األسباب الدافعية الختيار جنس الجنين قد تكون : -3

غير طبية ) سياسية ، أو اجتماعية ، أو  -طبية للوقاية من األمراض الوراثية .      -

 اقتصادية ...(

 تنقسم وسائل اختيار جنس الجنين إلى : -4

غذائي معين ، تغيير الوسط الكيميائي للمهبل ، وسائل طبيعية مثل الدعاء ، اتباع نظام  -

 الحقن بهرمونات تشجع على إنجاب جنس معين ، تحديد مواعيد للجماع .

وسائل طبية  : المرحلة األولي : مرحلة ما قبل التخصيب : غربلة النطاف ) الحيوانات  -

 المنوية (

                                                                                                       
138
  72هيلة اليابس ، تحديد جنس الجنين ص  
139
  98، ص رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين  خالد المصلح  ،  
140
 ( 6/  19)  112قرار رقم  
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مرتبطة بــ ) أطفال  :: مرحلة ما بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم ثانيةالمرحلة ال

 األنابيب (

 : مرحلة ما بعد الحمل االجهاض االختياري ، تغيير نوع الجنين . ثالثةالمرحلة ال

 يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية . -5

 بالنسبة لحكم االختيار بالوسائل الطبية نفرق بين حالتين : -6

الوراثية ، االختيار عند عدم  األولى : االختيار لوجود ضرورة طبية  ) األمراض

 االنجاب بالطرق الطبية ( فهنا يجوز االختيار .

الثانية : االختيار عند عدم وجود ضرورة طبية  ) اسباب سياسية ، أو اجتماعية ، أو 

 اقتصادية ( فنفرق بين

 أن كان على مستوى الدولة فيحرم . -1

 احل .إن كان على المستوى الفردي فيختلف باختالف المر -2

 المرحلة األولي : مرحلة ما قبل التخصيب : غربلة النطاف ) الحيوانات المنوية (

: مرحلة ما بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم: مرتبطة بــ ) أطفال  ثانيةالمرحلة ال

 األنابيب (

وهاتين المرحلتين تم االختالف فيهما على ثالثة أقوال الجواز ، والمنع  ، الجواز عند 

 ورة وبضوابط ، وقد رجحنا القول القائل بالجواز عند الضرورة وبضوابط .الضر

: مرحلة ما بعد الحمل االجهاض االختياري ، تغيير نوع الجنين . وقلنا  ثالثةالمرحلة ال

 بحرمة االجهاض االختياري ، وبحرمة تغيير جنس الجنين .
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 المراجع

 أوال : القران الكريم

 ثانيا : كتب التفسير

هـ( ، 310طبري )محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، أبو جعفر الطبري ، المتوفى: ال -1

 ط : مؤسسة الرسالة.  تفسير الطبري

القرطبي )أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح شمس الدين القرطبي  -2

 –ط: دار الكتب المصرية  تفسير القرطبيهـ( ، الجامع ألحكام القرآن = 671المتوفى: 

 القاهرة.

الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( ،  -3

 تفسير الماوردي

 ثالثا : كتب السنة

، ط :  صحيح البخاريالبخاري )محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ( ،  -1

 دار طوق النجاة .

هـ( ، 261يسابوري ، المتوفى: مسلم )مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري الن -2

 بيروت . –، ط : دار إحياء التراث العربي  صحيح مسلم

أبو داوود )أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  -3

ِجْستاني ، المتوفى:  ، ط : المكتبة العصرية، صيدا  سنن أبى داوودهـ( 275األزدي الّسِ

 بيروت . –

مد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ، الترمذي )مح -4

 بيروت . –، ط : دار الغرب اإلسالمي  سنن الترمذيهـ( ، 279المتوفى: 

 رابعا : كتب الشروح

1-
 

فتح الباري ابن حجر ) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ( ، 

 بيروت.   –، ط : دار المعرفة  شرح صحيح البخاري

هـ( ، 676النووي ) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المتوفى:  -2

 بيروت . –، الناشر: دار إحياء التراث العربي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 خامسا : كتب اللغة

ابن منظور )محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ( ،    -1

 ، ط: دار صادر بيروت  عربلسان ال

، ط :  النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير )مجد الدين أبو السعادات ( ،   -2

 بيروت  –المكتبة العلمية 

، ط:  مختار الصحاحالرازي ) زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر الرازي ( ،   -3

 المكتبة العصرية بيروت 
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 سادسا : كتب الفقه 

 قه الحنفي الف

، ط : دار  بدائع الصنائعالكاساني )عالء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني ( ،  -1

 الكتب العلمية 

البناية بدر الدين العيني )أبو محمد محمود بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي ،  -2

 ، ط : دار الكتب العلمية  شرح الهداية

 الفقه المالكي

 (هـ179عامر األصبحي المدني )المتوفى:  مالك بن أنس بن مالك بن

 الناشر: دار الكتب العلمية

 الباجي )أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي ( ، المنتقي شرح موطأ اإلمام مالك

ابن شاس )أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس المالكي ( ،  عقد الجواهر 

 الثمينة في مذهب عالم المدينة

 ي  الفقه الشافع
1
أحمد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي ،  -

  عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك
هـ( ، 476الشيرازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المتوفى:  -2

 ، ط: دار الكتب العلميةالمهذب في فقه اإلمام الشافعي 

 يالفقه الحنبل

ابن قدامة )أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  -1

 ،  ط : مكتبة القاهرة المغني هـ(620المقدسي الحنبلي، المتوفى: 

هـ( ، 1051البهوتي )منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس ، المتوفى:  -2

 علميةعن متن اإلقناع ، ط : دار الكتب ال كشاف القناع

 سابعا : كتب معاصرة

 الجنين وعلم الوراثية والهندسة الخلية بيولوجيا أساسيات،  بو عسافأ -1

 إبراهيم محمد قاسم ، أحكام اإلجهاض في الفقه اإلسالمي، سلسلة اصدارات الحكمة -2

 أمل شاهين ، كيف تتحكمين في جنس الجنين ، ط : دار الكلمة -3

 الجنين جنس حديد، ت العطيف زين سعيد أيوب -4

تحرير شكري حماد ، تحديد جنس الجنين ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي لكلية  -5

 الشريعة بفلسطين

 حادي شفيق ،  حكم الهبة للجنين ، مجلة الفقه والقانون كلية الحقوق بالجزائر  -6

ثية مقدمة حكيمة حمزاوي ،  تحديد جنس الجنين بين الطب والعقيدة والفقه ، ورقة بح -7

 لمؤتمر قضايا طبية معاصرة في الفقه اإلسالمي  

 خالد بكر ، هل تستطيع اختيار جنس مولودك -8



 Doi: 10.33850/jasis.2021.164590  أمحد عيد احلسيين الشوافد. 
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 شريعة و القانون سعاد بهنوس ، قريد سيف الدين  ، الحماية الجنائية للجنين بين ال -10

سامرة محمد العمرى ، االحكام الشرعية المتعلقة باختيار جنس الجنين والمولود ،  -11

 رسالة ماجستير بجامعة اليرموك االردن   

 سميح الخوري ، دليل المرأة في حملها وأمراضها ، ط: دار الفارس عمان -12

 إشبيليا كنوز دار ، ط يةالوراث الهندسة عبد العزيز الشويرخ ، أحكام بن سعد -13

 سجدة طه محمود، تحديد جنس الجنين من الناحية الطبية والشرعية ،جامعة بغداد   -14

 الفقه في البشرية النطف في الطبي التدخل خلف، أحكام محمد المنعم عبد طارق -15

 اإلسالمي ، ط دار النفائس

م للمجمع الفقهي االسالمي عبد الناصر أبو البصل ، تحديد جنس الجنين ، بحث مقد -16

 18الدورة 

عباس الباز  ، اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه ووالدته بين الطب والفقه ،  -17

 منشور ضمن أبحاث دراسات فقهية في قضايا طبية

عبد هللا باسالمه ، تحديد جنس الجنين، بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  -18

18 

 المختصر المفيد في تحديد جنس الوليد،  اليحيى عبد الرحمن -19

 على غازي، التدخل البشري في اختيار جنس الجنين مجلة البحوث الفقهية - 20

 بيروت -للنشر بحسون مؤسسةغسان الزهيري ، المرأة في رحلة العمر ،  -21

 الجنين جنس تحديد من اإلسالمية الشريعة عيشة ، موقف أبو توفيق محمد فادية -22

 رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية   اإلسالمية الشريعة مقاصد في دراسة

 كمال درويش ، االعجاز االلهي في مراحل خلق الجنين  -23

 مأمون شفقة ، القرار المكين ، ط دار اآلداب ، الشارقة  -24

، مجلة مازن هنية ، منال رمضان ، اختيار جنس الجنين بسبب المرض الوراثي  -25

 لجامعة اإلسالميةا

 محمد الربيعي ، الوراثة واإلنسان ، ط عالم المعرفة -26

محمد على البار ، اختيار جنس الجنين بحث مقدم للمجمع الفقهي االسالمي الدورة  -27

18 

محمد بن يحيي النجيمي ، تحديد جنس الجنين ،  بحث مقدم للمجمع الفقهي  -28
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 الوراثية األمراض من اإلسالم بير ، موقفمحمد عثمان ش -29

 محمد بن هائل بن غيالن ، أحكام النوازل في اإلنجاب ، ط : دار كنوز اشبيليا -30
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