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Gא�������W� �
والصالة والسالم ، وكرمه �لعقل واللسان املبني، خلق اإلنسان من ماء �ني، امحلد 
 رب العاملني

  :وبعد، ه والتابعنيوعىل آ/ وأحصاب، عىل املبعوث رمحة للعاملني

فإن من املسلمات استيعاب هذه الشريعة الغراء اليت اختارها اهللا لتكون خامتة 
وأنزل عليه القرآن ، واصطفى رسوهلا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، الشرائع

IIIIs�r�q�p�o�nHHHH)ل نازلةرتفال تكاد ت، )١ 
أو ، ألدلة التفصيليةإما عن طريق ا ،إال وميكن للعلماء والباحثني استنباط حكم هلا

، اوالقواعد واألصول واملقاصد املرعية استنادا إىل فهمها فهما دقيقً، اإلمجالية
واإلفادة مما يذكره ، والتعمق يف إدراك ظروفها، اوإدراك دقائقها وتفاصيل أحواهل

، وذا اجلهد واالجتهاد تظهر ميزة الشريعة الكربى، املختصون وأهل اخلربة فيها
ة على واستيعاا للظروف واألحوال واحلوادث والنوازل املتكرر، موليتهاوذلك بش

، دينهم ودنياهمها جبميع ما حيتاجه البشر يف أمور ووفائ، مدى العصور واألزمان

IIII�s�r�q�p: ألحوال الناس كما قال اهللا سبحانه وصالحها وإصالحها

u�tHHHH)وقال، )٢ :IIII�f�e�d�c�b�a�`�_

h�gHHHH)والقواطع اليت تظهر عظمة هذا  نصوصوغري ذلك من ال، )٣
ولقد ، ويدرك من خالهلا حكمة اهللا يف االصطفاء واالختيار، الدين وصالحيته

ورمبا ، وتباينت مآخذها، وتنوعت ختصصاا، تفرعت القضايا والنوازل واحلوادث
، زع إىل أكثر من جمال وختصصـفصارت النازلة تن، مآخذها ومتعلقااكثرت 

 ـــــــــــــــــ

 .١٨٥:البقرة)  ١(
 .٣٨:األنعام)  ٢(
 .٨٩:النحل)  ٣(
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واستقصاء أقوال ، والدراسة املستفيضة، التفريع يستوجب العناية أكثروهذا التنوع و
ألنه ، أهل اخلربة لبناء التصور والفهم الدقيق الذي تبىن عليه أحكام النازلة املعينة

وقول أهل االختصاص واخلربة ، كما هو معلوم احلكم على الشيء فرع عن تصوره
مام حممد بن سعود اإلسالمية بعقد ومن هنا فإن قيام جامعة اإل، ال ميكن إغفاله

وختصيص موضوعاته بالنوازل واملستجدات والقضايا الطبية أمر ، املؤمتر الثاين للفقه
ونسأل اهللا أن يكلل اجلهود ، واختيارا نوعيا، ويعد توجها محيدا، يذكر فيشكر

، املؤمتر وقد أىب املنظمون هلذا املؤمتر علينا إال أن نشارك يف حبوث هذا، بالتوفيق
وعظم ، ويكون لنا إسهام يف أحد حماوره رغم كثرة املشاغل وااللتزامات

ودعم مسريته ، بذلك حرصا منا على إجناح هذا املؤمترولكننا قبلنا ، املسؤوليات
وهو يوافق التخصص الذي ، مث ما متيز به من حسن اختيار ملوضوعاته ثانيا، أوالً

يف أحد ، د كان من نصيبنا موضوع دقيق عميق مهموق، من اهللا علينا بالتوسع فيه
حبكم وإمنا ، نه مل تكن هناك كتابات ودراسات فيهأال نزعم ، املستجدات الطبية

والتطور السريع الذي ، ومنها اال الطيب، التجدد والتقدم العلمي يف شىت ااالت
لتصور الشرعي حيتاج معه إىل متابعة وحتديث األسس العلمية اليت انبىن عليها ا

لذا فصار االجتهاد يف هذا اإلطار ، ،وجتديد االجتهاد يف املسألة، الستنباط احلكم
�ا�� �� ا���� «وقع االختيار على املوضوع الذي عنونته بـ �إ���ط ا���د ا

��ً"��# ���$��  :وقد كان وراء هذا االختيار أمور »ا
  .علمية سيأيت احلديث عنها أمهية هذا املوضوع وما يتضمنه من تفاصيل وأمور -١
واإلفادة ، واالرتباط بالتخصص، الرغبة يف إثراء املؤمتر بالكتابة يف أحد حماوره -٢

من أساليب البحث العلمي وأدواته لتنمية املهارات البحثية والعلمية اليت قد تأسن 
  .إذا ابتعد عنها الباحث

، توسيع املداركل، احلرص على طرق املوضوعات الطبية يف أحد حماورها -٣
  .العلمية والعملية يف حياته وتكوين الرؤى الشمولية اليت حيتاجها طالب العلم
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واليت أمثرت خلفية كافية ، الرصد األويل موعة من املصادر املرتبطة باملوضوع -٤
  .حثوصل إليها البتوجب الطمأنينة لسالمة النتائج اليت ي

ظهر عناية الشرع ت، وأسس شرعية، ارتباط موضوع النازلة جبوانب حقوقية -٥
وهل يعد هذا التصرف امتهانا هلذه ، وحقوقه فاملوضوع يرتبط بكرامة اإلنسان ،ا

وهذه اجلزئية تظهر سبق الشريعة ، وانتهاكًا للحقوق األساسية أم ال، الكرامة
  .وتفوقها على األنظمة األخرى اليت رمبا نصف اإلسالم بالقصور يف هذا اجلانب

  :وترشحه للعناية والبحث فتتجلى يف أمور، ألمهية اليت تربز هذا املوضوعا أما
وتتجدد حبسب التطور السريع يف ، كون املوضوع نازلة ترتبط باجلوانب الطبية -١

والتطرق ، الذي أصبح فرعا مستقالً من فروع الطب يسمى علم األجنة، هذا اال
وميكن من ترتيل التطور االجتهادي ، إىل البحث يف جزئية منه ينمي امللكة الفقهية
  .على النوازل املشاة اليت تتميز بالتطور السريع

وحبقوق ، ارتباط املوضوع بالتكرمي الذي منحه اهللا أليب البشر وألصل البشرية -٢
 .اإلنسان كما سبق

ارتباط املوضوع بعدد من القضايا الطبية اليت ال ميكن استنتاج احلكم إال بعد  -٣
، والتلقيح الصناعي، ملوضوع يرتبط باإلجهاض واألحكام املرتبطة بهفا، النظر فيها

فالبحث فيها جيمع عددا كبريا من املسائل ، وعلم األجنة وتطور اخللق يف األرحام
وإمنا يف استحضار ، اليت تثري الباحث ال يف القراءة يف التخصص الطيب فحسب

 .واملقاصد يف استنباط األحكام دوتطبيق القواع
التلقيح الصناعي كوسيلة لتجاوز د عوامل طبية كثرية تؤدي إىل استخدام وجو -٤

وينشؤ عن هذه الوسيلة وجود فائض من امللقحات ، مشاكل طبية ترتبط باإلجناب
وتطور الطب يف عالج بعض األمراض ذه اجلينات ، اليت تفرضها ضرورة املعاجلة

 .الشرعي فيهامما يستوجب الدراسة والبحث ملعرفة احلكم ، امللقحة
ملا يلحقهم من حرج يف التعامل ، حاجة األطباء واملختصني إىل احلكم الشرعي -٥
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ولئال يعتمدوا على اجتهادات شخصية أو مصادر غري ، مع هذه النازلة من وجه
 .شرعية تؤدي م إىل التجاسر والتصرف مبا ال يوافق الشرع

مة يف هذا اجلانب الطيب كان هذا البحث الذي نؤمل أن يكون إضافة مه هلذا كله
  .ودف من خالله إىل بيان احلكم الشرعي املؤصل بإذن اهللا تعاىل، اهلام
�Gو��������
��  �������Wא

ظاهر من العنوان أن إشكالية البحث تتمثل يف التعامل مع العدد الفائض يف عملية 
  :وميكن فرض تساؤالت البحث يف اآليت، التلقيح الصناعي

 .وما مدى احلاجة إىل ذلك، احليوانات يف عملية التلقيح عددة جيوز زيادهل  -١
 .هل جيب إيقاف هذه العملية عند حد يتبني فيه عدم احلاجة إىل العدد الفائض -٢
فكيف يتم ، عند وجود ضرورة طبية لزيادة العدد لرفع احتمالية جناح العملية -٣

 .التعامل مع الفائض
التجارب والبحوث والدراسات هل جيوز استخدام العدد الزائد يف إجراء  -٤

 .الستكشاف جوانب طبية هامة
هل جيوز استخدام امللقح الذي ال حيتاج إليه يف عالج بعض األمراض إذا تطور  -٥

 .الطب وأمكن ذلك
تلك وغريها من الفرضيات والتساؤالت هي ما أحاول اإلجابة عنه من خالل 

  .البحث
 G�
��  ����Wא

�����و��������Kو����،����&
و%$#"��،�� ��ن�� �

Gא�������Wא����� ��	
������،�و������א������،�و��	������و�
 ���Kو�(��א�����وא%)'&�א%��$�#� ،�א�����و�"�! �

G��	
���Wو*������()�Wא �
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Gא�����א�ول��Wو���א����������א	����Wو&	���%���ن،�"��!�	 �א �
� Jא-ول��C��DK������Cא��:��9א��W7��(8א%( �
� J7=�>א��C���وא-2Iאض�א�EF�"��Gم�#�'��א-?)��Wא%(�Jא�DK� �

G��'�(�0ض�.-�א,�א�+�*(�Wא�����א��	�����123Kא �

G��(�����אض��-5	��Wא�����א	�����123Kא �

G�67א���123W.!��ط�א>�د�א:א�8���9א�-���Wא�����א �
�� J9�:��Lא�A:�ط����Kא��MK� �

�� J9�:��Lא�A:�ط��EN6א��MK 

G��>�?אK� �

� �� �� �� �


	��א�����
	��א�����
	��א�����
	��א��������−�−�−�−��:::: 

  :يتلخص منهج البحث يف اآليت
وبناء احلكم الشرعي على تلك ، فهم النازلة وتصويرها من الناحية الطبية -١

 .وراتالتص
ملا له ، واالهتمام باجلانب الطيب منها، اإلفادة من الدراسات اليت عنيت باملسألة -٢

 .من أثر على دقة التصورات واألحكام املبنية عليها
، عند وجود خالف يف مسألة أسلك املنهج العلمي املتبع يف عرض اخلالف -٣

األمور املستجدة  السيما أنه من، وأعتين باخلالف، حبيث أوثق املسائل املتفق عليها
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ولذا أحرص على إيراد كالم العلماء يف ، يف كالم املتقدمني االيت ال جند هلا ذكر
السيما هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ، اامع الفقهية واهليئات الشرعية

 .السعودية
ستخدم املنهج العلمي يف طريقة االستنباط والتأصيل والتقعيد والتوثيق أ -٤

 .والصياغة
إال إذا كانت يف الصحيحني ، وأذكر ما قاله أهل الشأن فيها، أخرج األحاديث -٥

 .أو أحدمها العتمادها من العلماء وتلقيهما بالقبول
وقد تعوزين ، ألن غالبيتهم من املعاصرين، مل أترجم ملن ورد امسه يف البحث -٦

 .املصادر لذلك
 .توفهرس للموضوعا، أتبعت البحث بفهارس للمصادر واملراجع -٧

، وبذلت جهدي للوصول إىل نتائج مؤثرة، وقد حرصت على الوفاء ذا املنهج
ان اهللا أعلكن ، فبالرغم من قلة الوقت وكثرة االلتزامات اليت كانت أبرز العوائق

إنه مسيع ، وأسأل اهللا سبحانه أن جيعل هذا اجلهد خالصا لوجهه مباركًا نافعا، عليها
  .وعلى آله وصحبه، مدوصلى اهللا على نبينا حم، جميب

  /آ+*(                    

                          �.�.  
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��  Wو*������()�Wא
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قبل ايء على مفهوم التلقيح الصناعي ال بد أن نذكر أن التلقيح الصناعي كلمة 
  ).الصناعي(و ) التلقيح( مركبة من كلمة

فإذا استبان  ،ا إذا محلتا ولقاحألقح الفحل الناقة إلقاح: يقال": فأما كلمة التلقيح
وهي األجنة الواحدة منها  ،املالقيح ما يف البطونو، محلها قيل استبان لقاحها

ن إذا محلت فإذا استبا، حاقْلقحت الناقة تلقح لَ: ")٢( ويف لسان العرب، )١("ملقوحة
   ".استبان لقاحها :محلها قيل

  .وهو ما لإلنسان عمل فيه، فهو منسوب إىل الصناعة: وأما الصناعي
املعىن االصطالحي العلمي أما ، منها على حدة ةهذا بالنسبة إىل معىن كل مفرد

نقل املواد املنوية صناعيا من ذكر إىل مهبل " :هوف" التلقيح الصناعي"لعبارة 
أخذ بييضة من املرأة عند خروجها : هو -)٤(الدكتور حممد البار هفَعرو، )٣("األنثى

من املبيض بواسطة مسبار خاص يدخله الطبيب يف جتويف البطن عند موعد 
مث ، ويف الطبق سائل فسيولوجي مناسب لبقاء البييضة، مث يضعها يف طبق، خروجها

  .يتم تلقيحها بأحد احليوانات املنوية للرجل
ألن املطلوب يف التعريفات ، ضيح لطريقة التلقيح وليس تعريفًاويف نظري أن هذا تو

  .االختصار ما أمكن

 ـــــــــــــــــ

 .٢/٥٧٩لسان العرب البن منظور اإلفريقي : ينظر)  ١(
 ".لقح" :كلمة ،٥/٢١٦معجم مقاييس اللغة، : وينظر، ١/١٧٣٢تاج العروس للزبيدي : ينظر)  ٢(
 .تلقيح صناعي :، مادة٥٣٠، ص٤ح ٦٤٠الكتاب رقم  –جمموعة األلف كتاب  –ثة ياملوسوعة الطبية احلد)  ٣(
 :وحبثه، ١/٢٧١، نشر يف جملة جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية، التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب: يف حبثه)  ٤(

القضايا اخللقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجناب دورية أكادميية، اململكة املغربية، الدورة العاشرة بأكادير 
 .، وما بعدها٦٢م، ص١٩٨٠نوفمرب 
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اجلنني يف أصل اللغة املستور عنك، من أجن الشيء عنه، استتر، وأجنت املرأة 

، وكل ما ستر عنك فقد جن عليك، ومنه مسي اجلنني الستتاره يف )١(محلته: جنيناً
  . )٢(طن أمهب

جن  أجنة وأجنن، وقد: الولد مادام يف بطن أمه الستتاره فيه، ومجعه: فاجلنني
  . )٣(سترته: اجلنني يف الرحم جين جناً، وأجنته احلامل

  . )٤(ومنه انون الستتار عقله، واجلان الستتاره عن أنظار الناس
  . هذا من حيث املعىن اللغوي للجنني

استعمال الفقهاء فيستعمل لفظ اجلنني مبثل ما يستعمل يف وأما يف االصطالح و
، وبعضهم )٥(اللغة، وبعضهم قصره على احلمل الذي تبني فيه شيء من خلق اآلدمي

  . )٦(ال يطلق عليه هذا االسم إال بعد نفخ الروح فيه
 /واألحكام املتعلقة باجلنني إمنا جتب فيما جاوز النطفة، أما النطفة فقد قال القرطيب 

إذا مل جتتمع -النطفة ليست بشيء يقيناً، وال يتعلق ا حكم إذا ألقتها املرأة : ")٧(
فإذا طرحته علقة فقد حتققنا أن  -فهي كما لو كانت يف صلب الرجل-يف الرحم 

  ". النطفة قد استقرت، واستحالت إىل أول أحوال يتحقق به أنه ولد

 ـــــــــــــــــ

  . "جن"مادة  ١/١٤١املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية ) ١(
  . "جنن"مادة  ٩٣-١٣/٩٢لسان العرب البن منظور ) ٢(
   .٤/٢١٢آبادي  زوالقاموس احمليط الفريو ،البن منظورلسان العرب  :ينظر) ٣(
   .٤٠٣صخالد رشيد اجلميلي . الدية وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية د :ينظر) ٤(
حسن . ، والوالية على النفس د١٦/١١٧واملوسوعة الفقهية الكويتية  ،٧/٣٢٥بدائع الصنائع للكاساين  :ينظر) ٥(

خالد . والدية وأحكامها د ٥٢صحممد نعيم ياسني . وأحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة د ٥٥صالشاذيل 
  . ٤٠٣صاجلميلي 

   .١٦/٢٠٩ يوردللما احلاوي  :ينظر) ٦(
  . ١٢/٨تفسري القرطيب ) ٧(
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أوال؟  دري هل هو ما خيلق منه اآلدميتألقت نطفة أو دماً ال : ")١( وقال ابن قدامة
وال  فهذا ال يتعلق به شيء من األحكام، ألنه مل يثبت أنه ولد، ال باملشاهدة،

  ". بالبينة
إن إطالق اجلنني حقيقة يكون فيما جاوز : وبناًء على ما سبق فيمكن القول

لغة النطفة، وظهر فيه شيء من خلق اآلدمي، ألن االستتار الذي اشتق منه االسم 
ال يتحقق إال بوجود شيء يصدق عليه أنه مستتر، وأن إطالق االسم على ما قبل 

  . ذلك يكون من باب ااز
حىت اية األسبوع الثامن أما عند األطباء فيطلق اجلنني على مثرة احلمل يف الرحم 

  .)٣(أو احلميل )٢(يدعى باحلملوبعده 
طن أمه إذا أمت أربعة أشهر، وهي وبعض األطباء يطلق لفظ اجلنني على الولد يف ب

  . )٤(أنه تنفخ الروح يف اجلنني بعدها �املدة اليت أخرب النيب 
إال إذا جتاوز األسبوع الثامن، وقبل ذلك " جنني"وهناك من قال إنه ال يطلق عليه 

  . )٥(يسمى مضغة
وهذه التعريفات للجنني يظهر منها عند األطباء والفقهاء ارتباط ذلك حبدوثه يف 

ومل أجد من تعرض إلطالق وصف اجلنني على احلمل إذا حصل نتيجة ، الرحم
وميكن ، ولعل ذلك لكون مفهوم االجتنان واالستتار ال يتحقق فيه، تلقيح صناعي

 ـــــــــــــــــ

  . ٧/٤٧٥املغين ) ١(
فقد نقل ذلك عن األطباء، وخلق " جنن" :مادة ١/١٤١املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية : ينظر) ٢(

   .٣٧٧-٣٧٦ ص، حممد البار. اإلنسان بني الطب والقرآن د
  . ٥٢ص ،يم ياسنيحممد نع. أحباث فقهية يف قضايا طبية د: ينظر) ٣(
   .٨٨ص ،جنيب حمفوظ. فن الوالدة د: ينظر) ٤(
. ، وأحباث فقهية دإيدث سريول. نقالً عن د ،٣٣ص ،حممد سالم مدكور. د به اجلنني واألحكام املتعلقة: ينظر) ٥(

  . ٣٥ص إبراهيم حممد قاسم رحيم. د، وأحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي، ٥٢ص ،حممد نعيم ياسني
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، بناء على ذلك إخراج التلقيح الصناعي من مفهوم اجلنني ما مل يتصل بالرحم
على اعتبار أن  ،العموموحيتمل أن يطلق عليه الوصف من باب ، ويغرس يف جداره

  .أو أن االستتار اجلزئي موجود واهللا أعلم، وصف االستتار فيه موجود باعتبار املآل
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وقع  :سقط الولد من بطن أمه وال يقال :يقال ،مبعىن وقع ،من سقط :اإلسقاط
السقوط من ،ه لغري متامألقت :وأسقطت املرأة ولدها إسقاطاً وهي مسقط ،حني تلد، 

وأسقطت الناقة  ،ثالث لغات الذكر واألنثى فيه سواء -بتثليث السني-والسقط 
   .)١(إذا ألقت ولدها :وغريها

واإلسقاط ، )٢("يقال سقط الولد من بطن أمه وال يقال وقع" :وقال اخلليل
ها وبين، واإلجهاض واإلمالص واإلسقاط ألفاظ وضعت للداللة على إلقاء أمر

   .فروق ليس هذا جمال بسطها
وضع حمتويات الرحم الناجتة عن اإلخصاب جمتمعة  :بأنهواإلسقاط اصطالحا عرف 

غري  املسقطيف وقت يكون فيه اجلنني  ،الواحد تلو اآلخر ،أو على هيئة أجزاء
  .)٣(وغري مقتدر على العيش مستقالً عن الرحم ،اخللقة مكتمل

حث الذي ينبغي هل يصدق مفهوم اإلسقاط على ولكن الب، وله تعريفات أخرى
لو راعينا املدلول اللغوي واالصطالحي ، إتالف أو إلقاء النطف امللقحة صناعيا

ألن اإلسقاط ، ال يصدق على التصرف املرتبط بالتلقيح إسقاطًالإلسقاط فإنه 
ن وعليه فيمكن أن نبحث ع، وهذا ال يتوفر يف التصرف املشار إليه، إخراج وإلقاء

أو ختلصا أو حنو ، فإما أن يسمى إتالفًا، فعل يناسب التصرف املرتبط بالتلقيح
  .ويبقى أن هذا اختالف يف االصطالح وال مشاحة يف االصطالح، ذلك

 ـــــــــــــــــ

واملعجم الوسيط الصادر عن جممع  ،٢/٣٧٨، والقاموس احمليط للفريوز آبادي ٧/٣١٦ن العرب البن منظور لسا) ١(
   .يف مجيع هذه املراجع" سقط"مادة  ١/٤٣٨اللغة 

   ."سقط"مادة  ،٤٨٥ص ،معجم مقاييس اللغة البن فارس) ٢(
 املعلم بطرس البستاين ودائرة معارف ،٣٦٣صضياء نوري حسن . نة الطبية دالطب القضائي وآداب امله: ينظر) ٣(

  . ٥٢٧ص
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ألن احلكم مرتبط بالتخلص من العدد ، األساليب مهم يف بناء احلكمالتعرض هلذه 
وال بد لتصور ذلك من التعرض بشيء من ، الزائد أو بعض النطف اليت مت تلقيحها

  :للتلقيح الصناعي طريقتانوحسب القراءة فإن ، اإلجياز ألساليب التلقيح
� J� J� J� J,א-و��:O2)א-و,א���:O2)א-و,א���:O2)א-و,א���:O2)א�WWWW  

لسائل املنوي من شخص ما وحيقن يف أن يؤخذ ا: وهو، الداخليالصناعي التلقيح 
  :وله عدة أساليب، رحم املرأة

  :األسلوب األول - 
وحتقن يف املوضع املناسب يف حال حياته خذ النطفة الذكرية من رجل متزوج ؤأن ت

داخل مهبل زوجته أو رمحها حىت تلتقي النطفة التقاًء طبيعياً بالبويضة اليت يفرزها 
نهما مث العلوق يف جدار الرحم بإذن اهللا كما يف ويقع التلقيح بي ،مبيض زوجته
  . حالة اجلماع

وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان يف الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه يف 
  .املواقعة إىل املوضع املناسب

  :األسلوب الثاين - 
أن تؤخذ نطفة من رجل وحتقن يف املوقع املناسب من زوجة رجل آخر حىت يقع 

  .مث العلوق يف الرحم كما يف األسلوب األول ،اخليالتلقيح دا
، فيأخذون كون الزوج عقيما ال بذرة يف مائهويلجأ إىل هذا األسلوب حني ي

  .النطفة الذكرية من غريه
  :األسلوب الثالث - 

وحتقن يف املوضع املناسب ، بعد موتهخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج ؤأن ت



 

 
   

  14 
   

إ���ط ا���د ا��ا�� � ا�
	� ا������ �
��ً��	�  

تلتقي النطفة التقاًء طبيعياً بالبويضة اليت يفرزها  داخل مهبل زوجته أو رمحها حىت
  .ويقع التلقيح بينهما ،مبيض زوجته

� J� J� J� J������=�>א���:O2)א�<�=��א���:O2)א�<�=��א���:O2)א�<�=��א���:O2)א�WWWW  
مث تؤخذ ، ويتم فيها تلقيح بويضة مبين الرجل يف طبق، طريق التلقيح اخلارجي

وهلا عدة ، وتعاد إىل رحم امرأة ما لينمو فيها) البيضة امللقحة أو الزجيوت(اللقيحة 
  :اليبأس
  :ولاأل األسلوب - 

يف أنبوب اختبار  نفتوضعا ،وبويضة من مبيض زوجه ،أن تؤخذ نطفة من زوج
حىت تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته يف وعاء  ،طيب بشروط فيزيائية معينة

االختبار، مث بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام و التكاثر تنقل يف الوقت املناسب من 
وتنمو  ،الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق يف جدارهأنبوب االختبار إىل رحم 

  .ويتخلق كل اجلنني
  .بإذن اهللا أو طفلة مث يف اية مدة احلمل الطبيعية تلده الزوجة طفالً

عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة اليت تصل  ويلجأ إىل هذا األسلوب
  ).قناة فالوب(بني مبيضها ورمحها 

  : ينثااألسلوب ال - 
أن جيرى تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار بني نطفة مأخوذة من زوج وبويضة 

مث تزرع اللقيحة يف  ،)يسموا متربعة(مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته 
  .رحم زوجته

، ولكن أو معطالً ويلجأون إىل هذا األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصالً
  .يهرمحها سليم قابل لعلوق اللقيحة ف

  :ثالثاألسلوب ال - 
و بويضة من امرأة  ،أن جيرى تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار بني نطفة رجل
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، مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة أخرى )يسموما متربعني(ليست زوجة له 
  .متزوجة

ويلجأون إىل األسلوب عندما تكون املرأة املتزوجة اليت زرعت اللقيحة فيها عقيما 
  .لكن رمحها سليم وزجها أيضا عقيم ويريدان ولداً بسبب تعطل مبيضها

  :رابعاألسلوب ال - 
مث تزرع اللقيحة يف  ،أن جيرى تلقيح خارجي يف وعاء االختبار بني بذريت زوجني

  .رحم امرأة تتطوع حبملها
،  قادرة على احلمل لسبب يف رمحهاويلجأون إىل ذلك حني تكون الزوجة غري

، فتتطوع امرأة احلمل ترفهاً تكون غري راغبة يفأو  ولكن مبيضها سليم ومنتج،
  .باحلمل عنها

  :امساألسلوب اخل - 
نفسه إذا كانت املتطوعة باحلمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة،  رابعهو ال

  .فتتطوع هلا ضرا حلمل اللقيحة عنها
بل يف  ،وهذا األسلوب ال جيري يف البالد األجنبية اليت مينع نظامها تعدد الزوجات

  .)١(التعدد البالد اليت تبيح
، موضوع البحث ألا بعيدة الصلة عن، كل قسم منهاولست بصدد ذكر حكم 

وظاهر من هذا العرض أن األساليب اليت يف الطريقة األوىل ، كتفي بذكرهاولكن أ
وال يقع شيء ، ألن عملية التلقيح تتم داخليا، ال ترد يف حكم اجلزئية اليت نبحثها

إال إذا ، ولذا فهي خارجة عن موضوع البحث، حل التكون خارج الرحممن مرا
ثبت من خالل التصورات الطبية أنه حىت لو غرست النطفة وحقنت فإن البداية 

 ـــــــــــــــــ

والتلقيح ، ١/٢٥١ -ضمن حبوث جممع الفقه اإلسالمي-عبد الرمحن البسام : للشيخ، أطفال األنابيب: ينظر)  ١(
 . ١/٣٠٤للدكتور حممد البار ، الصناعي وأطفال األنابيب
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لكين مل أقف على ، تكون لعدد كبري من النطف حيتاج إىل التخلص من الزائد منها
طريقة الثانية وعلى هذا فينحصر حكم البحث يف ال، تصور طيب دقيق يف هذا

على أن دقة احلكم تتطلب التفريق بني األسلوب املشروع من ، بأساليبها املختلفة
وحينها ، دم استعماله أسلوبافإذا كان األسلوب غري مشروع فإن املفترض ع، عدمه
لكن تعميم احلكم نتيجة التوسع الذي قد يندرج فيه ، تصور أثرا للحكمال ن

عن حكم مترتب عليه من حيث التخلص من العدد  األسلوب غري املشروع للبحث
  . وهذا ما سيظهر يف النقاط اآلتية بإذن اهللا، امللقح الزائد
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املراد بذلك يف حال التخلص من العدد امللقح الزائد أو يف حال وجوده بصورة ال 

وبالتتبع ، ما هي ااالت اليت يستخدم فيها هذا اإلجراءف، يستفاد منها طبا
، فقد تكون من أجنة تسقط تلقائيا واالستقراء أجد أن مصادر هذه ااالت متعددة

ولكين حصرا للبحث أقتصر على حبث ، وقد تكون أجنة جتهض هلذا الغرض
ت واألغراض اليت ااالوأبرز ، ااالت اعتبارا ذا املصدر وهو التلقيح الصناعي

  : )١(تستخدم فيها األجنة يف ااالت اآلتية
أحباث متعلقة بنمو األجنة وتركيبها، ومعرفة وظائفها، من أجل العلم، ومعرفة  -١

ويكون منها امللقح إذا ، وظائفه، وجترى على األجنة امليتةتركيب جسم اإلنسان و
  .تكون

ف فروع العلم مثل الفريوسات، أحباث جترى على األنسجة، واألجنة، ملختل -٢
  .وعلم املناعة، وعلم اجلينات، وجترى على األجنة امليتة واألنسجة احلية

أحباث متعلقة باستخدام عقاقري وأدوية من املشيمة وكيس السلى، واستخدامها  -٣
يف حال إعادته  كعالج للحروق، وهذه تتعلق باملشيمة واألغشية اليت حتيط باجلنني

  .للرحمبعد التلقيح 
  .أحباث متعلقة بزرع األنسجة واألعضاء من األجنة -٤

ومنها ما يكون ، وهي جماالت عند النظر فيها جند أن منها ما يكون ضروريا
فهل ميكن اعتبار األجنة امللقحة مصدرا لسد هذه ، وفيها ما دون ذلك، حاجيا

 ـــــــــــــــــ

، وأحباث فقهية يف قضايا طبية ٢٤٢ص ،حممد البار. املوقف الفقهي واألخالقي من زرع األعضاء د: ينظر)  ١(
حبث يف دورة مؤمتر (حسان حتحوت . ، واستخدام األجنة يف البحث عن العالج د٩٦/ حممد نعيم ياسني .د

، سامل جنم. ، واملدخل اإلسالمي للهندسة الوراثية د)٣/١٨٤٩جممع الفقه اإلسالمي السادسة جملة امع 
  . ٢٣-٢١ص



 

 
   

  18 
   

إ���ط ا���د ا��ا�� � ا�
	� ا������ �
��ً��	�  

أن ال يستدعي  مبعىن، الضرورة أو احلاجة؟ وهل ميكن إجراء التلقيح هلذا الغرض
وإمنا يتم يف حال السالمة ألجل سد حاجة  ،إجراء التلقيح غرض طيب مرتبط به

.اإلجابة عن التساؤالت تظهر يف املسائل اآلتية، العالج والتجارب
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G��'�(�0ض�.-�א,�א�+�*("��Wא�����א��	���  �123Wא
  -:، على رأينيحكم التلقيح لغرض إجراء التجارب اختلف الفقهاء يف

*�ومن مث حرمة التلقيح هلذا  عليها؛يرى حرمة إجراء التجارب  :ا�ول �
لا
وملا يف ألن ذلك يعد نوعاً من اإلتالف والقضاء عليها، وهذا حمرم شرعاً، الغرض؛ 

  -:وما ذهبوا إليه بعضاً من نصوصهمسأنقل و، ذلك من امتهان أصل اإلنسان
وعلى ما أذكر مل تصدر فتوى ": )١(عبد اهللا حسني باسالمة /يقول الدكتور -١

ليس : شرعية فيما خيتص بإجراء التجارب على األجنة اإلنسانية ولكن بالنسبة يل
يف األمر غموض كبري، فاإلسالم قد كفل حرمة األجنة منذ تعلقها بالرحم، وال 

عد نوعاً من التلف لألجنة أو القضاء يأن التجارب العلمية على األجنة  شك
ير بالذكر أن املالكية واإلمام الغزايل من الشافعية، وابن رجب واجلد. .عليها

احلنبلي حيرّمون االعتداء على األجنة، حىت وهي نطفة، ويعتربون هذه املرحلة أول 
أنه ال يوجد يف األديان األخرى نصوص : ومما جتدر اإلشارة إليه، الوجودمراتب 

إذن فإجراء التجارب على …انية نة وبداية احلياة اإلنستدل أتباعه على حرمة األج
حيث إجراء التجارب على األجنة امليتة، –األجنة احلية، أو األنسجة اليت ا حياة 

يعد نوعاً من اإلتالف أو القضاء عليها، وهو  -أو األنسجة عدمية احلياة ال يفيد
  .)١( "بالتايل اعتداء على حرمتها

 ـــــــــــــــــ

حصل على ، ولد مبكة املكرمة وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي ا، بن حسني باسالمة عبد اهللا: هو الدكتور)  ١(
األملانية  الدكتوراهحصل على شهادة ، م١٩٧٣البكالوريوس الطب واجلراحة من جامعة عني مشس بالقاهرة عام 

اء والوالدة كان أول طبيب سعودي حيصل على شهادة الزمالة الربيطانية يف اختصاص النس، م ١٩٦٦عام 
م ويف عام  ١٩٧٤حصل على شهادة الزمالة الفخرية لكلية اجلراحني األمريكية عام ، م  ١٩٧١وذلك عام 

 .زميلكم منحته الكلية امللكية الربيطانية ألمراض النساء والتوليد  ١٩٨٤
اإلسالم : ينظر، "االستفادة من األجنة اهضة والفائضة يف زراعة األعضاء وإجراء التجارب": يف حبثه)  ١(

   .١٩١ص ،رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية: واملشكالت الطبية املعاصرة
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ولكن إذا وجدت هذه األجنة ": )١(عبد السالم العبادي / ول الدكتورويق -٢
الزائدة عن احلاجة لسبب أو آلخر، فيجب أن يكون طريقها ما خلقت له، وهو 
العلوق يف رحم أمها، ولكن ال جيوز إتالفها، وال االستفادة منها، ما دام أا 

  .)٢( "دة هلاستكون إنساناً كامالً ولو احتماالً، فهذه األجنة مستقبلة للحياة ومستع
M@òÛ…þaZ@@

  :أصحاب هذا القول مبا يلي استدل
، له حرمته واعتباره، جننيامللقحة قبل زرعها يف رحم الزوجة  ضةيالبي أن :الًوأ

  -:وميكن االستدالل له مبا يأيت����،احلملإسقاط قياسا على وجوب الغرة يف 
أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى فطرحت : �عن أيب هريرة  -١

  .)٣( بغرة عبد أو وليده �هللا جنيناً فقضى رسول ا
قضى يف اجلنني يقتل يف بطن أمه  �أن رسول اهللا  :/ عن سعيد بن املسيب -٢

كيف أغرم ما ال شرب وال أكل ال : بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه
إمنا هذا من إخوان (( :� رسول اهللامثل ذلك بطل، فقال  ؟وال استهل نطق

  .)٤( ))الكهان
 ـــــــــــــــــ

أكمل ، م١٠/٣/١٩٤٣يف  - األردنعاصمة  -من مواليد عمان ، عبد السالم بن داود العبادي/ هو الدكتور)  ١(
أكمل دراسته ، م١٩٥٩ني بعمان سنة دراسته االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف املدرسة العلوية وكلية احلس

حصل على املاجستري يف الفقه املقارن بامتياز مث ، م ١٩٦٣اجلامعية األوىل يف كلية الشريعة جبامعة دمشق سنة 
حصل على الدكتوراه يف الفقه املقارن من كلية مث ، م١٩٦٧من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر سنة 

 .مع الفقه اإلسالمي الدويلعام المني يعمل حاليا األ، م١٩٧٢زهر سنة الشريعة والقانون جامعة األ
: اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة: ينظر، "حكم االستفادة من األجنة اهضة والزائدة عن احلاجة": يف حبثه)  ٢(

 .٣٩٨: البشرية ص األعضاءرؤية إسالمية لزراعة بعض 
 ،كتاب القسامة: ، وأخرجه مسلم يف٤/٢٧٥باب جنني املرأة  ،كتاب الديات: أخرجه البخاري يف صحيحه يف)  ٣(

 .٣/١٣٠٩باب دية اجلنني 
: ، ومسلم يف صحيحه يف٥٧٥٨: برقم ٤/٤٧ باب الكهانة ،كتاب الطب: أخرجه البخاري يف صحيحه يف)  ٤(

 .١٣٠٩/ ٣ باب دية اجلنني، ووجوب الدية يف قتل اخلطأ ،كتاب القسامة
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  :الداللة من احلديثني وجه - 
سقط من البطن، وإن كان دماً  اان يدالن على أن الغرة واجبة فيمهذان احلديث

حرمتها وهلا اعتبارها بعد التلقيح فال  الهف، تقاس عليهافالبييضة امللقحة ، اجتمع
  .اجيوز إجراء التجارب عليه

، )١(ذي كرمه اهللا تعاىل استدلوا بأن البييضة امللقحة هي أول أدوار اإلنسان ال :ثانيا
  .فإجراء التجارب عليها امتهان ألصل اإلنسان وكرامته

وقت األم هلا حرمتها من  رحمحة يف ومن املعقول فالقول بأن البييضة امللق: ثالثًا
يعين أن ف؛ ومن مث حدوث اإلخصاب، املؤنثةبالنطفة الذكرية والتقاء ، التلقيحمتام 

، )يف األنبوب(هلا نفس احلرمة خارج البطن  هذه النطفة ذاا جيب أن تكون
فاحلرمة إذا كانت تبدأ من وقت التلقيح فيستوي بعد ذلك أن تكون النطفة 

داخل الرحم أو خارجه، ومكان النطفة امللقحة ال جيوز أن يؤثر ) امللقحة(األمشاج 
فمن هذا املنطلق ال جيوز أن جترى ، على حكمها من حيث القول باحلرمة من عدمه

  .عليها التجارب
  
*56�7�ما دام أا مل ، ضات امللقحةييرى جواز إجراء التجارب على البي :ا��أي ا

  .)٢(تغرس يف الرحم
M@òÛ…þaZ@@

استدلوا بأن البييضات امللقحة ليس هلا حرمة شرعية من أي نوع، وال احترام هلا 

 ـــــــــــــــــ

الرؤية اإلسالمية لبعض  -اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة-ة اإلسالمية للعلوم الطبية املعاصرة املنظم) ١(
  . ٧٥٧ص : املمارسات الطبية

: ينظر، ))زراعة خاليا اجلهاز العصيب وخاصة املخ : (( حممد املختار السالمي يف حبثه :رأي الشيخهذا المال إىل  )٢(
 .وما بعدها ١٠٩: ص ،البشرية األعضاءرؤية إسالمية لزراعة بعض  ،عاصرةاإلسالم واملشكالت الطبية امل
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ليل أن بد، بأي وسيلة إعدامهاقبل أن تنغرس يف جدار الرحم ولذلك ال ميتنع 
 املشهور من املذاهبيف  )٣(واحلنابلة ،)٢(والشافعية ،)١(مجهور الفقهاء من احلنفية

   .إباحة اإلسقاط بعد احلمل ما مل يتخلق منه شيءيرون 
��W�W�W�Wو�PE��Q3�RK�(O�و? و�PE��Q3�RK�(O�و? و�PE��Q3�RK�(O�و? و�PE��Q3�RK�(O�و?  �� �� �� �

�.أن هذا استدالل مبحل الرتاع�Wא�>? �א-ول �
بله قول آخر أقوى فما قاله مجهور العلماء قا، مبختلف فيهأنه استدالل �Wא�<�=7و

�.منه يرى حترمي اإلجهاض من أول حلظة �
�وא�<��� Wفالتخليق يتم يف ، أن هذا القول مبين على تصور أثبت الطب خطأه

  .املراحل األوىل
  :ا���ب -

، لقوة األدلة، بييضات امللقحةمنع إجراء التجارب على ال -واهللا أعلم-األقرب 
وإخضاع أصل ، لتالعب خبلق اهللا عز وجلوسدا لذريعة ا، ورعاية لكرامة اإلنسان

االت وال مينع وجود ح، وهذا هو احلكم العام، اخللق للتجارب اليت متتد إىل العبث
 .خاصة تكون لصاحل بقاء اجلنني واستمرار حياته

   

 ـــــــــــــــــ

  .٣/١٧٦بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  . ٩/٤١حاشية حتفة احملتاج : ينظر) ٢(
  .١/٢٢٠كشاف القناع للبهويت : ينظر) ٣(
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G��(�����אض��-5	��Wא�����א	�����123Kא �
، ستخدم فيها األجنةوهذه هي الصورة الثانية اليت جتمع األغراض الطبية اليت ت

�:يكون على صورتنيحكم التلقيح ألغراض عالجية وميكن أن نقول إن  �� �� �� �
�א-و, P�<8א-و,א�� P�<8א-و,א�� P�<8א-و,א�� P�<8א�� W� W� W� W� 3:���ن� �Tא����� �>ن�� ،� ��ن ��K� Q�2V(��Dس��

LM2א�W� �
فعلى سبيل ، وميكن االستفادة من هذه األجنة عالجيا لعالج أشخاص آخرين

لناتج عن وجود فجوة يف النخاع حاالت الشلل النصفي أو الشلل الرباعي ا: املثال
فتنمو هذه اخلاليا وتصبح ، ميكن معاجلته خباليا من اجلهاز العصيب اجلنيين، الشوكي

، وأيضا خاليا البنكرياس لألطفال املصابني بالسكري، جسرا يسد تلك الفجوة
وغري ذلك من األحباث العالجية اليت ميكن أن جترى على البييضات امللقحة خارج 

  .الرحم
  :أما حكمها الشرعي

ألن ، افاختلف فيه الفقهاء املعاصرون كما اختلفوا يف مسألة إجراء التجارب عليه
ن األغراض تدخل يف صورة احلاجة ال من حيث إ، شابه بني الصورتني ظاهرالت

ومن حيث أساس االختالف وصورته واستدالالته فنجد أن أساس ، الضرورة
فال ، البييضة امللقحة خارج الرحم هلا حرمتها هل: هواخلالف يف كال املسالتني 

  .جيوز االعتداء عليها؟ أم أا غري حمترمة فيجوز أن جترى التجارب العالجية عليها
واالستثناء السابق يرد  ،وكما رجحنا يف السابق أا حمترمة ال جيوز االعتداء عليها

إذا ، بييضة امللقحةأن جترى األحباث العالجية على ال -واهللا أعلم-يجوز ف، هنا
�.)١( ال أن يتم التلقيح هلذا الغرض، وأصبح مصدر ذلك الفائض، غلبت املصاحل �� �� �� �

 ـــــــــــــــــ

للدكتور مأمون ، "ألعضاءاالستفادة من األجنة اهضة والزائدة عن احلاجة يف التجارب العلمية وزراعة ا: "ينظر)  ١(
 .٣/١٨٢٠، نشر يف جملة جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة، احلاج علي إبراهيم
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�Wو�D�W�2I�EKא�LM2،��ن���>ن�3:���W�W�W�Wא��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=�� �� �� �� �
 ةًبصنإال أن تكون البحوث العالجية م، فال جيوز االعتداء عليها حبال من األحوال

، جترى البحوث الستدامة ذلك اجلنني كأن، على عالج ذلك اجلنني يف بطن أمه
 ،سبب يف تلفه وموتهتفيجوز عالجه مبا ال ي، وعالجه من عاهة خلقية قد تصيبه

حيث ورد ، كما ورد يف توصية املؤمتر الدويل األول، وقد اتفق الفقهاء على ذلك
  : فيه ما يلي

ث العالجية األحباث اليت جترى على البييضات امللقحة البد أن تقتصر على األحبا -
  . وتكون باملوافقة السابقة الواعية للزوجني

البييضات امللقحة اليت أجري عليها حبوث عالجية ال تنقل إال إىل رحم الزوجة  -
  .واهللا أعلم، )١(ذاا صاحبة البييضة، وأثناء سريان عقد الزواج ويف حياة الزوج
السابقة اليت أوجبت وهذه التوصية وما اتفق عليه اتمعون هو مقتضى األدلة 

السيما إذا وقعت يف ، ودلت على أن النطفة حمترمة، احلفاظ على كرامة اإلنسان

IIII�E�D�C�B�A: سبحانهالرحم الذي وصفه اهللا بأنه قرار مكني يف قوله 

O�N�M�LK�J�I�H�GFHHHH )الذي يتجه إىل فالعالج ، )٢
ه االستخدامات أما الشأن الذي يراد من، اجلنني يدخل يف عموم أدلة التداوي

  .واهللا أعلم، سدا للذرائع، األخرى فاألصل فيها املنع

 ـــــــــــــــــ

التوصيات الصادرة عن املؤمتر الدويل األول عن الضوابط واألخالقيات يف حبوث التكاثر البشري يف العامل ) ١(
 ١٣ - ١٠انية جبامعة األزهر يف الفترة من اإلسالمي والذي عقده املركز الدويل للدراسات والبحوث السك

  .١١ ،١٠توصية رقم  ،٩٦ص : م١٩٩١ديسمرب 
 .٢٢-٢٠:املرسالت)  ٢(
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G�����123W.!��ط�א>�د�א:א�8���9א�- �
فإنين هنا أعرض ، ا األجنةهوإذا تبني احلكم من خالل األغراض اليت تستخدم في

�:فنقول إن املسألة ال خترج يف التصور عن حالني، لصورة املسألة وحكمها عموما �
�Kא�A:�ط����Kא��:�WWWW�9א����Xא-و,א����Xא-و,א����Xא-و,א����Xא-و, �

فعلى هذا تتصور هذا الصورة فيما إذا أريد ، وسبق لنا أن عرفنا املراد بالتلقيح
وتوفر عدد كبري من النطف قبل إجراء هذه العملية ال حيتاج ، إجراء عملية التلقيح

ملسألة من هذه ا، فما مصري العدد الزائد الذي مل جيرِ عليه عمل طيب، إال جلزء منها
لكن ميكن أن تلحق ، املسائل احلادثة اليت ال يوجد كالم للعلماء املتقدمني فيها

فلو وجد أن امرأة وجد لديها عدد من البييضات ، جهاض وتقاس عليهامبسائل اإل
من خالل  ؟جيوز هلا أن تسقطهاهل ففي هذه احلالة ، اليت مل تلقح مباء الزوج

جند أم حال ، خالل مراحل احلمل اإلسقاطاستعراض أقوال الفقهاء يف حكم 
بل حىت الذين حرموا اإلجهاض ، النطفة إذا مل تنعقد ال خيتلفون يف جواز ذلك

وعليه فإذا مل يتخلق فقد نقل االتفاق على أنه جيوز ، ربطوه بالعلوق والتخلق
: )١( /قال القرطيب  ،ومل يتعلق ا أدىن حكم، ألا ليست بشيء يقينا، إسقاطها

إذا مل جتتمع يف -النطفة ليست بشيء يقيناً، وال يتعلق ا حكم إذا ألقتها املرأة "
فإذا طرحته علقة فقد حتققنا أن  -فهي كما لو كانت يف صلب الرجل-الرحم 

  ". النطفة قد استقرت، واستحالت إىل أول أحوال يتحقق به أنه ولد
 هل هو ما خيلق منه اآلدمي ألقت نطفة أو دماً ال تدري: ")٢(/ وقال ابن قدامة

وال  أوال؟ فهذا ال يتعلق به شيء من األحكام، ألنه مل يثبت أنه ولد، ال باملشاهدة،
  ". بالبينة

 ـــــــــــــــــ

  . ١٢/٨تفسري القرطيب ) ١(
  . ٧/٤٧٥املغين ) ٢(
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فيمكن أن ينسحب على حكم ، وهذا وإن كان يف األثر املترتب على اإلسقاط
والذي ، وإن كان يعكر على ذلك حكم العزل الذي اختلف العلماء فيه، اإلجهاض

وعليه فاإلسقاط يف هذه احلالة اليت مل يتم فيها االنعقاد ، اجلمهور جواز العزل عليه
ويقاس عليه إسقاط العدد الزائد من البييضات قبل التلقيح واهللا ، يأخذ احلكم نفسه

، لكن مع القول ذا فإن املتصور أنه ال يستفاد من هذا العدد الزائد شيئًا، أعلم
  .ألن االستفادة مربوطة باالنعقاد والتلقح، ويكون إسقاطه إتالفًا حمضا
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  :له صورتانأما إسقاط العدد الزائد من البييضات بعد التلقيح ف
�>ن�ذ����K�Y�ن��2Vس��Dא��W�W�W�WLM2א��P�<8א-و,א��P�<8א-و,א��P�<8א-و,א��P�<8א-و,Oن��W� �

ضة يهل تعترب البي: أال وهي، ال بد من فهم مسألةلكي يتم تصور هذه املسألة 
فمناط التصور هو إطالق هذه التسمية  قبل زرعها يف رحم الزوجة جنيناً ؟ امللقحة

  .والوصف املتفرع منها
؛ ألا من القضايا هلذه املسألة –رمحهم اهللا– الفقهاء القدامى يتعرض يف احلقيقة مل

احلادثة، ولكنهم تعرضوا ملا هو مثلها من األجنة، وهي األجنة اليت تكون يف رحم 
حكم االعتداء عليها، واختلفوا يف ذلك  ءفقهاالراحل األوىل، فقد بين األم يف امل

  -:على ثالثة مذاهب
إىل وجوب الغرة باحلمل : ذهب اإلمام مالك ومجهور أصحابه: املذهب األول

  .)١(مطلقاً، ون كان دماً اجتمع
؛ جتب الغرة باحلمل الذي تبين فيه خلق اإلنسان، ولو كان خفياً: املذهب الثاين

  )٥(وبعض املالكية  )٤(وبعض احلنفية  )٣(واحلنابلة )٢(وهو مذهب الشافعية، 
وهو  )٦(جتب الغرة بعد نفخ الروح، وبه قال فقهاء احلنفية، : املذهب الثالث

  .األجود عند ابن رشد من املالكية 
يضة امللقحة قبل زرعها ياختلف العلماء املعاصرون يف الب: وبناًء على هذا التأصيل

 ـــــــــــــــــ

 .٤/٢٦٨، حاشية الدسوقي ٤/١٨٢شرح الزرقاين : انظر)  ١(
  .٤/١٠٤، مغين احملتاج ٦/١٠٧األم للشافعي  )٢(
  .٦/٢٣، كشاف القناع ٧/٨٠٢البن قدامة املغين : انظر )٣(
  .٨/٣٨٩البحر الرائق البن جنيم : انظر )٤(
  .٢/٤١٦بداية اتهد البن رشد : انظر )٥(
  .١٠/٣٠٧، فتح القدير البن اهلمام  ١/٣٠٢حاشية ابن عابدين  : انظر )٦(
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  :قولنيعلى هل هي جنني حمترم رحم الزوجة،  يف
يرى أن البيضة امللقحة قبل زرعها يف الرحم تعترب جنيناً، ويأخذ : األول قولال

واستدلوا بالرأي األول القائل بوجوب الغرة باحلمل مطلقاً، وإن كان دماً اجتمع، 
يقاس عليه ف، واحترامهايف بطن األم هلا حرمتها إذا كانت أن البييضة امللقحة ب

فيستوي بعد ذلك أن تكون النطفة وعلى ذلك ، البييضة امللقحة خارج الرحم
داخل الرحم أو خارجه، ومكان النطفة امللقحة ال جيوز أن يؤثر ) امللقحة(األمشاج 

  .على حكمها من حيث القول باحلرمة من عدمه 
  . باسالمةوالدكتور عبد اهللا، لرأي الدكتور عبد السالم العباديوقد أخذ ذا ا

إىل أن البييضة امللقحة يف أنبوب : عاصرينالفقهاء املأغلب  ذهب: الثاين قولال
االختبار ال تأخذ حكم اجلنني يف بطن أمه، وال تعترب جنيناً باملعىن الشرعي إال من 

  .تاريخ إعادة زرعها يف رحم الزوجة اليت ترغب يف اإلجناب
كون يف الرحم من عنصري احليوان املنوي واستدلوا بأن اجلنني هو املادة اليت تت

 االستتار املتحقق ذا فإا راجعة إىل) جنني(وهذا ما يؤيده معىن كلمة والبيضة، 
م أمه بني ظلمات ثالث، قال املستكن يف رح: فاجلنني إذن يف أصل اللغة هو املعىن،

�IIII�Y :تعاىلاهللا  X� W� V� U� T� S� R� Q� P

ZHHHH)١(.  
  ".إن اجلنني هو الولد ما دام يف البطن": )٢(طيباإلمام القر لويف ذلك يقو

  :الراجح
أن حرمة البييضة امللقحة مرتبط مبكان وجودها فقيمتها  -واهللا أعلم-الراجح 

 ـــــــــــــــــ

 .٦:الزمر  )١(
 .١٧/١١٠ ))اجلامع ألحكام القرآن الكرمي(( :يف تفسريه)  ٢(
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وحرمتها إمنا تكون إذا كانت يف الرحم، إذ لذلك سمي جنيناً، أما البييضة امللقحة 
  .كون إال يف بطن أمه خارج الرحم فال تعترب ذا املعىن جنيناً، فاجلنني ال ي

وعلى هذا فإن إسقاط العدد الزائد من تلك البييضات امللقحة قبل غرسها يف رحم 
  . ألنه ال يعد جنينا يف هذه املرحلة، املرأة جائز

�>ن�ذ��EN6�Y�ن��2Vس��Dא��W�W�W�WLM2א��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=��א��P�<8א�<�=��Oن��W� �
ا له اعتباره وبعد زرع البييضات امللقحة يف رحم األم يكون جنين، يف هذه املرحلة

يرى أن مسألة اإلسقاط بعد أن تنغرس يف رحم غالب العلماء املعاصرين و، وحرمته
سأذكر حكم و، واإلجهاض خيتلف باختالف مراحله، باإلجهاضمرتبطة  املرأة

  :مل قبل مرور أربعني يوما عليهاحلإجهاض ا فأم جهاض خمتصرااإل
على  هذه املرحلة اجلنني يف طسقايف حكم إ -رمحهم اهللا- فقد اختلف الفقهاء

  :ثالثة أقوال

   :القول األول -
ومجهور  )١(وهذا ما ذهب إليه بعض احلنفية ،حترمي اإلجهاض يف هذه املرحلة

ابن شيخ اإلسالم واختيار  ،)٣(قول أهل الظاهروهو ، )٢(مد عندهمعتاملالكية وهو امل
   .)٤( رمحه اهللاتيمية 

   :القول الثاني -

 ـــــــــــــــــ

   .٣٠/٥١، واملبسوط للسرخسي ٣/١٨٥ حاشية ابن عابدين :ينظر) ١(
-٢/٢٦٦ ، وحاشية الدسوقي٤/٢٣٦و، ٣/٣٧٠، واملعيار املعرب للونشريسي٤/٤١٩الذخرية للقرايف  :ينظر) ٢(

٢٦٧.   
   .٣٤-١١/٣٣ احمللى البن حزم) ٣(
   .١٦١-٣٤/١٦٠ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم مجع ابن قاسم :ينظر) ٤(
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وبعض  ،)١(وهذا ما ذهب إليه بعض احلنفية ،ض يف هذه املرحلةكراهية اإلجها
  .)٣(وبعض الشافعية ،)٢(املالكية

   :القول الثالث -
وهو الراجح  ،وهذا القول قال به مجهور احلنفية ،جواز اإلجهاض يف هذه املرحلة

، واحلنابلة وهو املذهب )٥(، والشافعية يف الراجح من املذهب)٤(يف مذهبهم
   .)٧(بعض املالكية وقال به، )٦(عندهم
  .ليس هذا جمال بسطها، من هذه األقوال أدلة ولكل

   :الراجح
وأن األصل يف  ،يف هذه املرحلة إال لعذر سقاطاملنع من اإل -واهللا أعلم-يترجح يل 

  .التحرمي سقاطاإل
بعد غرسها يف  افيترجح واهللا أعلم أن إسقاط البييضات امللقحة صناعيو�����ذא�

مث يكون احلكم يف املراحل الالحقة ، إال إذا كان فيه ضرر على األم، رأةرحم امل
ونظرا لكون احلكم ال خيتلف عنه فيما لو كان احلمل بغري هذه الصورة كما ، أشد

لو كان طبيعيا فإن التفصيل يف بقية أحكام اإلجهاض حسب مراحل احلمل خيرج 
إن اإلسقاط هنا : نين أقول بإجيازفإ، ويكون تكرار ملا مت يف هذا، البحث عن هدفه

 ـــــــــــــــــ

   .٢/٦٥٠امش جممع األر  ،، ودر املنتقى شرح امللتقى٣/١٨٥حاشية ابن عابدين : ظرين) ١(
  . ٢/٢٦٧ رللدر ديحاشية الدسوقي على الشرح الكبري : ينظر) ٢(
   .٥/٤٩١، وحاشية اجلمل على شرح املنهج ٨/٤٤٢اية احملتاج للرملي : ينظر) ٣(
، ٣/١٨٥، ١/٣١٤، وحاشية ابن عابدين ٣٠/٥١وط للسرخسي ، واملبس٢/١٦٦تبيني احلقائق للزيلعي : ينظر) ٤(

  . ٧/٣٢٥وبدائع الصنائع للكاساين 
  . ٨/٤٤٢اية احملتاج للرملي  :ينظر) ٥(
   .١/٢٨١، والفروع البن مفلح ١/٣٨٦ يللمر داواإلنصاف  :ينظر) ٦(
   .٤/٢٣٦، واملعيار املعرب للونشريسي ٣/٤٧٧مواهب اجلليل للحطاب  :ينظر) ٧(
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وميكن أن تبقى ، وإمنا يأخذ حكم اإلجهاض العام، ال يكون من قبيل اإلتالف
صورة تنشأ عن التلقيح وذلك فيما لو تبني أن احلمل متعدد بصورة تتجاوز احلد 

وكان يف بقاء الكل ضرر على صحة ، كما لو محلت بستة توائم أو أكثر، الطبيعي
  وز إنزال عدد حيافظ به على بقية احلمل؟فهل جي، األم

ولكن بالنظر إىل القواعد ، مل أعثر على كالم للعلماء والباحثني يف هذه اجلزئية
إن اخلربة : واألصول واملوازنات اليت بين عليها التفصيل يف أحكام اإلجهاض أقول

أو  وجيب أن تؤطر باحلاجة، الطبية حتدد مدى إمكانية احلاجة إىل زيادة العدد
مث ، فال جيوز أن يزاد يف العدد مع إمكانية حصول التلقيح بأقل من ذلك، الضرورة

إذا التلقيح بآلياته ووسائله الطبية فإن أمكن التخلص من العدد الزائد يف بداية 
وإن استمر األمر ومل يظهر ، العملية قبل أن تنمو اللقيحة وتتكاثر فهذا هو املطلوب

، غرسها يف الرحم فهنا يكون احلكم مرتبطًا باإلجهاض بعدإال يف مراحل متقدمة 
ويكون زيادة العدد إىل درجة حيصل معها الضرر مسوغًا ومربرا إلجهاض العدد 

وكالم العلماء يف أحكام اإلجهاض ، الزائد مع احملافظة على ما ميكن احملافظة عليه
فمىت حتقق ذلك  ،العالجي مبين على وجود احتمال الضرر على اجلنني أو على األم

  .بضوابطه أمكن إجراء اإلجهاض بناء على هذا االعتبار
وقد أعرضت عن التفصيل ألنه ، هذا ما ميكن أن يقال بالنسبة هلذه الصورة بإجياز

وال خيرج احلديث عن الصور اليت ذكرها ، تكرار ملا ذكر يف حكم اإلجهاض
  .واهللا أعلم، العلماء يف هذا الشأن
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، ام هذا البحث أسجل هنا أبرز النتائج اليت ظهرت من خالل هذا البحثيف خت

  :إضافة إىل بعض التوصيات
، استخراج بييضة املرأة بآالت  صناعية وإجراء التلقيح فيها: التلقيح الصناعي -١

 .مث إعادا إىل مهبل املرأة

 ألن املدلول، الذي يظهر أنه ال يصدق وصف االجتنان على البييضة امللقحة -٢
 .اللغوي ال يتحقق فيه

ألن ، كما أن اإلسقاط واإلجهاض ال يصدق أيضا على النطف امللقحة صناعيا -٣
 .ولكن هذا ال يؤثر على احلكم، اإلخراج واإللقاء ال يتحقق فيها

 .وذكرها الستكمال التصور الذي يبىن عليه احلكم، للتلقيح أساليب كثرية -٤

 :ر حول أمرينتستخدم األجنة امللقحة ألغراض كثرية تدو -٥

 .استخدامها إلجراء التجارب واألحباث -١

 .استخدامها يف عالج بعض األمراض -٢

وذلك ، على ما مت تلقيحه صناعيا املنع من إجراء التجارب - واهللا أعلم-يظهر  -٦
وهذا احلكم ، وال تنهض املربرات ملعارضة هذه األدلة، لقوة األدلة اليت استدل ا

يه املعيار بأن ارتقت احلاجة إىل ضرورة تبيح انتهاك ويستثىن منه ما حتقق ف، العام
 .األصل

أما العالج فإن كان يتجه إىل اجلنني حفاظًا على سالمته واستمراره فال شك  -٧
وأما االستخدامات األخرى فاألصل ، ويدخل يف عموم أدلة التداوي، يف جوازه
 .جتاوز األصلواالستثناءات تبقى مقيدة بتحقق الضوابط اليت تبيح ، فيها املنع

ويؤثر يف درجة ، وتبعا هلذه األغراض يتحدد احلكم يف إسقاط العدد الزائد -٨
لكن إذا مل يتحقق ، احلكم مرتبة التصرف من حيث كوا ضرورية أو حاجية

أما بعد التلقيح وقبل غرسه ، ألنه يشبه العزل، التلقيح فال بعد هذا التصرف حمرما
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وإذا حصل فينحصر ، ضبطه أوالً بأن ال حيصلمن حيث ، يف الرحم فيتشدد احلكم
، جهاضوأما بعد غرس البييضة امللقحة يف الرحم فتأخذ حكم اإل، بقدر احلاجة

 .وتنطبق عليها صورة اإلجهاض بتفاصيل أحكامه ومراحل احلمل فيه

  :وأمهها، بعض التوصيات تواحلق أن معايشة موضوع البحث أمثر
من الثراء والتطور السريع ما جيعلها جماالً خصبا ففيها ، العناية باجلوانب الطبية -١

 .السيما يف مراحل الدراسات العليا، للدراسات والبحوث

، لتأهيلهم، وتضمينها مثل هذه اجلوانب الفقهية، العناية مبقررات كليات الطب -٢
وربطهم بالفقهاء حىت تكون هذه العلوم زادا ، االجتهاداالستنباط و وتزويدهم بآلية

 .كم تصرفام الطبية يف حيام العلميةوحت، هلم

العمل على إخراج موسوعة الفقه الطيب بصورة متكاملة تكون زادا لألطباء  -٣
ولعامة الناس يف هذه املسائل اهلامة اليت يكثر طرحها وحاجة الناس ، خصوصا

 .إليها

عز ونرى نتائجها إال بفضل اهللا ، وختاما فإن هذه اجلهود مل تكن لتؤيت مثارها
فهو الذي أنعم ومن علينا ذه النعم العظيمة واآلالء الكبرية ، وجل أوالً وآخرا

IIIIÑ�Ð�Ï�Î�Í�ÌHHHH)من ، مث اجلهود املباركة واألعمال املخلصة، )١
وعلى رأسهم ، -أيدهم اهللا-واحلكام األماجد والة أمرنا ، أولئك الرجال األفذاذ

عبد اهللا بن عبد  /شريفني امللكملك السلم والسالم واإلنسانية خادم احلرمني ال
ومسو النائب الثاين ، سلطان بن عبد العزيز /ومسو ويل عهده األمني األمري، العزيز
، حفظهم اهللا ذخرا وعزا لإلسالم ووطن اإلسالم، نايف بن عبد العزيز/ األمري

  .إنه مسيع جميب، وجعل أعماهلم يف موازين حسنام

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣:النحل  )١(
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وعلى آله ، اهللا وسلم وبارك على نبينا حممدوصلى ، واحلمد هللا رب العاملني
  .وصحبه أمجعني

                          �.�.  
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�س�א���د*�وא��א-6&W  
، الطبعة األوىل، حممد نعيم ياسني. د :أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة -١

 .هـ ١٤١٦، طبعة دار النفائس األردن
رسالة ، يم حممد قاسم رحيمإبراه. د :أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي -٢

، طبعة جملة احلكمة، ماجستري مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .هـ ١٤٣٠، الطبعة الثانية، بريطانيا

، هـ ١٤١٠طبعة ، لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي :األم -٣
  .بريوت، مطابع دار الفكر

يب احلسن علي املرداوي ، دار أل :اإلنصاف يف معرف الراجح من اخلالف -٤
 .هـ ١٤٠٠ الثانية بعةطال ،إحياء التراث العريب

نشر  ،حسان حتحوت. د "استخدام األجنة يف البحث عن العالج" :حبث -٥
 .يف جملة جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة

نشر يف ، عبد الرمحن البسامعبد اهللا بن : للشيخ، "أطفال األنابيب" :حبث -٦
 .ع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسةجملة جمم

االستفادة من األجنة اهضة والزائدة عن احلاجة يف التجارب " :حبث -٧
نشر يف جملة جممع ، للدكتور مأمون احلاج علي إبراهيم، "العلمية وزراعة األعضاء

 .الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة
عة األعضاء وإجراء االستفادة من األجنة اهضة والفائضة يف زرا" :حبث -٨

اإلسالم واملشكالت : مقدم ملؤمتر ،عبد اهللا حسني باسالمة: للدكتور" التجارب
حتت إشراف ، رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية: الطبية املعاصرة

 .املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية املعاصرة
نشر ، ي البارحممد عل: للدكتور، "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب" :حبث -٩

 .اإلسالمي يف دورته الثانية يف جملة جممع الفقه
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: للدكتور، "حكم االستفادة من األجنة اهضة والزائدة عن احلاجة" :حبث -١٠
رؤية : اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة :مقدم ملؤمتر، عبد السالم العبادي

سالمية للعلوم املنظمة اإلحتت إشراف  ،مية لزراعة بعض األعضاء البشريةإسال
 .الطبية املعاصرة

اإلسالم : مقدم ملؤمتر، "زراعة خاليا اجلهاز العصيب وخاصة املخ": حبث -١١
حتت ، رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية، واملشكالت الطبية املعاصرة

 .املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية املعاصرةإشراف 
طبعة دار ، ين بن جنيم احلنفيلزين الد :شرح كرت الدقائقالبحر الرائق  - ١٢

 .الطبعة الثانية-بريوت ، املعرفة
 :القضايا اخللقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجنابيف حبوث دورية  -١٣

 .م١٩٨٠رة العاشرة بأكادير نوفمرب دورية أكادميية، اململكة املغربية، الدو
طبعة دار ، رشدأليب الوليد حممد بن أمحد بن  :بداية اتهد واية املقتصد -١٤

 .هـ ١٤٠٨الطبعة العاشرة  -بريوت -الكتب العلمية

لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود  :يف ترتيب الشرائع بدائع الصنائع -١٥
 . لبنان -بريوت ،دار الكتب العلميةطبعة  ،الكاساين احلنفي

حملب الدين أيب فيض السيد حممد  :من جواهر القاموس تاج العروس - ١٦
 .هـ١٤١٤، بريوت، طبعة دار الفكر ،مرتضى الزبيدي

 ،دار الكتاب اإلسالميطبعة  ،لشمس الدين الزيلعي احلنفي :تبيني احلقائق -١٧
 .الثانيةبعة طال، القاهرة

التوصيات الصادرة عن املؤمتر الدويل األول عن الضوابط واألخالقيات  -١٨
الذي عقده املركز الدويل  :يف حبوث التكاثر البشري يف العامل اإلسالمي

ديسمرب  ١٣ - ١٠للدراسات والبحوث السكانية جبامعة األزهر يف الفترة من 
 .م١٩٩١

حممد القرطيب ، طبعة دار الكتب  أليب عبد اهللا :اجلامع ألحكام القرآن -١٩
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  .هـ١٤٠٨ –العلمية، بريوت 
، حممد سالم مدكور. د: يف الفقه اإلسالمياجلنني واألحكام املتعلقة به  -٢٠

، نشر دار النهضة العربية، طبعة دار االحتاد العريب ،هـ ١٣٨٩، الطبعة األوىل
 .القاهرة

للشيخ ، املسماة حباشية رد احملتار على الدر املختار :حاشية ابن عابدين - ٢١
طبعة مطبعة مصطفى ، هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة ، حممد أمني الشهري بابن عابدين

  .البايب احلليب مبصر
طبعة مؤسسة ، ان اجلملللشيخ سليم: حاشية اجلمل على شرح املنهج - ٢٢

  .التاريخ العريب
للعالمة مشس الدين الشيخ حممد  :حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -٢٣

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعطبعة ، عرفه الدسوقي

عبد احلميد الشرواين وأمحد : للشيخني :بشرح املنهاج حاشية حتفة احملتاج - ٢٤
  . هـ ١٣١٥، طبعة دار الكتب العربية، قاسم العبادي

دار  ،لإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي :الكبري احلاوي -٢٥
 .هـ١٤١٤بعة ط، لبنان-بريوت  ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

طبعة ، قاموس عام لكل فن ومطلب، املعلم بطرس البستاين :دائرة معارف -٢٦
 .لبنان-بريوت، دار املعرفة

طبعة در ، لداماد أفندي :جممع األرامش ، در املنتقى شرح امللتقى -٢٧
  .هـ ١٣٢٧، مطبعة عثمانية، سعادت

مطبعة دار ، خالد رشيد اجلميلي. د :الدية وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية -٢٨
 .هـ ١٣٩١يف صفر ، بغداد، السالم

، حممد حجي. د: حتقيق، لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  :الذخرية -٢٩
 .بريوت، بعة دار الغرب اإلسالميط، م ١٩٩٤، الطبعة األوىل
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طبع مطبعة ، للشيخ عبد الباقي الزرقاين :على خمتصر خليل شرح الزرقاين - ٣٠
 .امش حاشية البناين، حممد أفندي مصطفى

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، ضبط  :صحيح البخاري -٣١
  .دمشق –مصطفى البغا، طبعة دار ابن كثري ودار اليمامة . د: وترقيم

، طبعة دار إحياء حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق وترقيم :صحيح مسلم -٣٢
  .التراث العريب ، بريوت

من ، ضياء نوري حسن. د :الطب القضائي وآداب املهنة الطبية -٣٣
  .مطبوعات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالعراق

  .بريوت -ريبطبعة دار إحياء التراث الع ،احلنفي بن اهلمامال :فتح القدير -٣٤

للشيخ اإلمام العالمة مشس الدين املقدسي أيب عبداهللا حممد بن  :الفروع -٣٥
  .هـ١٤٠٥، الطبعة الرابعة، بريوت، طبعة عامل الكتب، مفلح
 .م ١٩٠٨، طبع مبطبعة التوفيق مبصر، جنيب حمفوظ. د :فن الوالدة -٣٦
الطبعة ، طبعة مطبعة مصطفى البايب احلليب ،للفريوز آبادي :القاموس احمليط -٣٧

 .هـ ١٣٧١ ،الثانية

مطبعة ، منصور البهويت: شيخ لل:علة منت اإلقناع  عن كشاف القناع -٣٨
  .هـ ١٣٩٤احلكومة مبكة 

ودار ، -بريوت-طبعة دار الفكر، اإلفريقي البن منظور :لسان العرب -٣٩
 .هـ ١٤١٤ ةالطبعة الرابع، صادر

الثانية ة بعطالبريوت  –دار املعرفة  ،لشمس الدين السرخسي :املبسوط -٤٠
 . هـ١٣٩٨

عبد الرمحن بن قاسم وابنه ،   :مجع :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -٤١
  .هـ١٤١٢الرياض ،  –طبعة دار عامل الكتب 

 ١٣٥٢، الطبعة األوىل، بن حزمإلمام أيب حممد علي بن سعيد ل :احمللى -٤٢
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 .مصر، طبع إدارة الطباعة املنريية، هـ
طبعة دار إحياء التراث ، ع اللغة العربيةالصادر عن جمم:  الوسيطاملعجم  -٤٣

 .بريوت -العريب

حتقيق شهاب الدين أبو ، ألمحد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس اللغة -٤٤
 .هـ ١٤١٥الطبعة األوىل ، طبعة دار الفكر، عمرو

واجلامع املغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس املعيار املعرب  -٤٥
الطبعة األوىل ، دار الغرب اإلسالمي بريوت، يأمحد بن حيىي الونشريس: واملغرب 

  .هـ ١٤٠١
: الناشر ،لشربيينا :تأليف :إىل معرفة ألفاظ املنهاج للنوويمغين احملتاج  -٤٦

 .هـ ١٣٧٧مصور عن طبعة ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر

عبد الفتاح  .عبد اهللا التركي ود. د: البن قدامة املقدسي، حتقيق :املغين -٤٧
  .هـ١٤١٣ –، الطبعة الثانية و، طبعة دار هجر، القاهرةاحلل
حتت إشراف وزارة األوقاف والشئون  :املوسوعة الفقهية الكويتية -٤٨

 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ، الكويت -طبعة ذات السالسل، اإلسالمية بالكويت

مطبعة مصطفى ، أليب العباس أمحد الرملي :اية احملتاج إىل شرح املنهاج -٤٩
  .ليب وشركاه مبصرالبايب احل

دار ، الطبعة األوىل، حسن الشاذيل. د :دراسة مقارنة الوالية على النفس -٥٠
  .القاهرة، الطباعة احملمدية باألزهر
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