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 ادلهخص 
ظير أىمية ىذا البحث في أنو بيف حكـ الشرع أماـ الجدؿ الكاسع الػذم أييػر حػكؿ مسػتلة تحديػد ت

جنس الجنيف، كذلؾ مف خالؿ عرض الكيفية الحقيقية ليذه العممية مع ذكػر وػكابطيا كمك ػؼ العممػا  
 .تعريؼ بعممية تحديد جنس الجنيف كشرح صكرىا كعرض آرا  العمما  فيياكييدؼ البحث لم .منيا

، كمنا شػػتياعػػرض أرا  الفقيػػا  كأدلػػتيـ، تػػـ لقػػد اتبػػع البحػػث المػػنيا ا سػػتقرايي التحميمػػي، حيػػث ك 
بمكوػػكعيو كحيػػاد، ك ػػد استعروػػت احيػػات كاححاديػػث كديرىػػا مػػف مصػػادر التشػػريع التػػي احتجتيػػا فػػي 

 البحث ك مت بتكييؽ ما استشيدت بو في اليامش.
يد جنس الجنيف لػيس سياسػة عامػة بحيػث   يػؤدم إلػ  كيمكف تمخيص الوكابط المقترحة في أف تحد

في التكازف الطبيعي بنسب الجنسيف، كأف يقتصر اسػتخدامو عمػ  الحاجػة كالتتكػد مػف خمػط المػا   خمؿ
الذم يؤدم إل  اختالط احنساب، كيجب العمؿ عمػ  الحفػاظ عمػ  العػكرات، كذلػؾ بقصػر الفحػص عمػ  

قابؿ في الجنس، كينبغي أ  ننس  أف ىذه الكسايؿ ما ىي مكاف الحاجة في  در كزمف معيف، كمف الم
 إ  أسباب إلدراؾ المطمكب ، كأف ىذا الدعا  مؤكد كلو أكبر احير.

 ف.فقو، شريعة، جنس الجني: انكهًات ادلفحاحية

The importance of this research appears in that it demonstrated the 

Islamic ruling in the face of the wide debate that arose around the issue of 

determining the sex of the fetus, by presenting the true manner of this 

process with mentioning its controls and the scholars' stance towards it. 

The research aims at introducing the process of determining the sex of the 

fetus, explaining its pictures, and presenting the scientists' views on it. 
The research followed the inductive analytical approach, whereby the 

opinions and evidence of the jurists were presented and discussed, 

objectively and impartially. The verses, hadiths and other sources of 

legislation that I needed in the research were reviewed and I documented 

what I cited in the margin. 
The proposed controls can be summarized in that determining the sex of 

the fetus is not a general policy as it does not lead to an imbalance in the 

natural balance of the sex ratios, and that its use is limited to the need and 

to make sure that the water is mixed that leads to the mixing of lineages, 

and work must be done to preserve the 'awrahs, by limiting the 

examination to a place The need is in a certain amount and time, and from 

the opposite in terms of sex, and we should not forget that these methods 

are nothing but reasons for realizing what is required, and that this 

supplication is certain and has the greatest impact. 
Key words: jurisprudence, Sharia law, fetus sex. 
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      ادلمذية:
الحمػػد اا الحكػػيـ الػػرزاؽ، العمػػيـ الكىػػاب، الػػذم خمػػؽ الػػزكجيف الػػذكر كاحنيػػ ، كػػي تتحقػػؽ بيمػػا 
عمارة احرض، التػي ىػي مقصػد مػف مقاصػد الشػريعة اإلسػالمية. فكىػب مػف يشػا  الػذكراف كمػف يشػا  

 اإلناث.
سػرة كػاف ليػـ اتجاىػات فإذا كاف الناس في دابر العصكر يعتنػكف بجػنس المكلػكد المنتظػر لكػؿ أ

 متباينة تجاه الذكر كاحني 
فإننا اليػـك أمػاـ نػكع جديػد مػف العنايػة كا ىتمػاـ بجػنس المكلػكد المنتظػر كأمػاـ تقنيػات لػـ تقػؼ 
بالنػػاس عنػػد عالػػدعا  بػػالمكلكد مطمقػػان أك الػػذكر عمػػ  كجػػو الخصػػكص أك احنيػػ ع بػػؿ تعػػدل احمػػر ىػػذه 

ة تنجب ذكران بإذف اا أك تنجب أني  كبنسبة نجػاح عاليػة بػإذف اا المرحمة إل  مرحمة التدخؿ لزرع بذر 
 .كتقديره

كمػػف ىنػػا بػػرزت إلػػ  السػػاحة نازلػػة عاختيػػار كتحديػػد جػػنس الجنػػيفع كىيػػ  مػػف النػػكازؿ الطبيػػة 
المعاصرة. حيث ىرع الناس إل  مراكز اإلخصاب الصػناعي ردبػة باإلنجػاب كبجػنس محػدد حسػب ردبػة 

   .الكالديف
خصػػػايص الشػػػريعة اإلسػػػالمية أنيػػػا ماليمػػػة لكػػػؿ زمػػػاف كمكػػػاف كمكاكبػػػة لممسػػػتجدات  كحف مػػػف

كاحتكاييػا مػف خػػالؿ مصػادر التشػػريع ك كاعػده، فعميػػة كػاف لزامػػان عمػ  الفقيػػا  النوػر فػػي ىػذه النازلػػة 
 كدراستيا مف الناحية العممية كالفقيية. 

 اك ن: أسباب اختيار مكوكع النازلة.
 لناس إلجرا  ميؿ ىذه العمميات. بسبب تكجو الكيير مف ا -ُ
 كبسبب ما دار حك  ىذه النازلة مف ارا  كاختالفات. -ِ

 ثانيًا: أهًية انثحث: 
تظير أىمية ىذا البحث في أنو بيف حكـ الشرع أماـ الجدؿ الكاسع الػذم أييػر حػكؿ مسػتلة تحديػد 

ابطيا كمك ػؼ العممػا  جنس الجنيف، كذلؾ مف خالؿ عرض الكيفية الحقيقية ليذه العممية مع ذكػر وػك 
 .منيا

 التعريؼ بعممية تحديد جنس الجنيف كشرح صكرىا كعرض آرا  العمما  فييا. ن  ثانثًا: أهذاف انثحث:
: ىؿ نا ش العمما  المعاصركف  وية تحديد جنس الجنيف بشكؿ كاسع كدرسكا راتؼًا: يشكهة انثحث

 صكرىا مف الناحية العممية؟
اؾ الكيير مف الدراسات كالمؤلفات الطبية كالشػرعية السػابقة فػي ىػذه : ىنخايسًا: انذراسات انساتمة

 المستلة كمنيا عم  سبيؿ الذكر   الحصر:
 اححكاـ الشرعية المتعمقة باختيار جنس الجنيف كالمكلكد، سامرة محمد حامد العمرم. -ُ
 ةاختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية:  اسـ عبد الرشيد، مكتبة دار البياف الحديي -ِ
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 تحديد جنس الجنيف: عبد الناصر أبك البصؿ بحث مقدـ. -ّ
  .رؤية شرعية في تحديد جنس الجنيف: خالد بف عبد اا المصمح -ْ

 كىناؾ الكيير مف المؤلفات كالتي مف الصعب حصره ىنا.
 سادسًا: ينهج انثحث: 

  كأدلػتيـ، لقد اتبعت في ىذا البحث المنيا ا ستقرايي التحميمي، حيػث إننػي عروػت أرا  الفقيػا
يػػـ نقشػػتيا كرجحػػت بينيػػا، بمكوػػكعيو كحيػػاد، ك ػػد استعروػػت احيػػات كاححاديػػث كديرىػػا مػػف مصػػادر 
التشريع التي احتجتيا في البحث ك مت بتكييؽ ما استشيدت بو فػي اليػامش، كمػا أننػي عػزكت احرا  

 إل  أصحابيا، ككيقتيا في اليامش كحكمت عم  اححاديث في اليامش أيوان.
 : خطة انثحث:ساتؼاً 

يتكػكف البحػث مػػف مقدمػة، كيػالث مباحػػث، كخاتمػة أمػا المقدمػػة، فتناكلػت فييػا الحػػديث عػف مكوػػكع  
 البحث، كأسباب اختياره، كأىدافو، كالدراسات السابقة فيو، كمنيجو كخطتو.  

 المبحث احكؿ: تصكر النازلة كيتمخص في.
 المطمب احكؿ: تعريؼ الجنيف كينقسـ ال :

 ؿ: التعريؼ بالجنيف كاختياره.الفرع احك
 الفرع الياني: المراد باختيار جنس الجنيف. 

 المطمب الياني: احسباب كالدكافع التي أدت ال  الردبة في تحديد جنس الجنيف.
 أسباب فطرية. - أ
 أسباب اجتماعية. - ب
 أسباب صحية.           - ت

 الجنيف.المطمب اليالث: المصالح كالمفاسد المترتبة عم  مستلة تحديد جنس 
 المطمب الرابع: الجذكر التاريخية لتحديد جنس الجنيف.

 المطمب الخامس: الية تحديد جنس الجنيف.
 تحديد جنس الجنيف بالطرؽ الطبيعية. -ُ
 تحديد جنس الجنيف بالطرؽ الطبية. -ِ

 المبحث الياني: التكييؼ الفقيي لمستلة تحديد جنس الجنيف.
 بالطرؽ الطبيعية. التكييؼ الفقيي لمستلة تحديد جنس الجنيف -ُ
 التكييؼ الفقيي لمستلة تحديد جنس الجنيف بالطرؽ الطبية. -ِ

 المبحث اليالث: تطبيؽ الحكـ
 الحكـ الشرعي لتحديد جنس الجنيف.  -ُ
 وكابط في تحديد جنس الجنيف. -ِ
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 يامنان: الصعكبات التي كاجيتيا في البحث: 
 . لـ يكجيني كا الحمد أم صعكبات اينا  بحيي في ىذه المستلة

 تاسعان: الخاتمة: فقد عروت فييا اىـ النتايا كالتكصيات الناتجة عف ىذا البحث. 
 كأخيران عروت المصادر كالمراجع، كفيرس محتكيات البحث

كاا سبحانو كتعال  أعمـ كىك اليادم إل  الصكاب، كصم  اا عم  سيدنا محمد كعم  آلة كصحبو    
 .كسمـ تسميما كييرا

 كر النازلةلمبحث احكؿ: تصا
 ادلطهة األول: انحؼزيف تاجلنني واخحياره:                                       

 .الفرع احكؿ: تعريؼ الجنيف
في المغة: ىك الكلد ما داـ في البطف، كالجنيف كؿ مستكر كسمي الجنيف جنبنان؛ حنو استجف فػي 

 البطف أم استتر كاختف .
ي اصطالح الفقيا    يخرج عػف المعنػ  المغػكم كىػك الكلػد مػا معن  الجنيف ف :اصطالح الفقيا 

داـ في البطف دير أف الفقيا  اختمفكا فيما يصدؽ عميو لفظ الجنيف حاؿ سقكطو ك بؿ تماـ خمقة كنفخ 
 .(ُٗٗٗ، أب  بكر الرازم&  ُٗٗٗ، أبي الفوؿ المصرم& ُٕٖٗ، أبي نصر الجكرمو )الركح في

 جنس الجنيف: الفرع الياني: المراد باختيار
يراد باختيار جنس الجنيف ما يقػـك بػو الزكجػاف مػف احعمػاؿ كاإلجػرا ات الطبيعيػة بنفسػيما أك   

 .(ُُّْ، خالد الكذيناني)يدؼ إل  تحديد ذككرة الجنيف اك أنكيتو يالطبية مف خالؿ مختص 

 ادلطهة انثاني: األسثاب وانذوافغ انحي أدت اىل انزغثة يف حتذيذ جنس اجلنني.
ؿ مكوػػكع جػػنس المكلػػكد المنتظػػر شػػغؿ الكالػػديف الشػػادؿ عبػػر العصػػكر،  عتبػػارات خاصػػة تحكميػػا ظػػ

الفطرة البشرية، كا عتقادات المتكارية التي أساسيا ا حتياجات اإلنسانية، لتتدخؿ حدييا بعػض العكامػؿ 
 :فيما يمي احسباب كالدكافع التي أدت ال  الردبة في تحديد جنس الجنيفالصحية، كيمكف تمخيص 

جعؿ اا تعال  الناس شعكبان ك بايؿ، كزيف ليـ حب البنيف، إذ أف حكمة اا سبحانو  دكافع فطرية: .ُ
في حب الكلد ىي استمرار النسؿ كبقاؤه، ك د يككف لمذكر محبة أخػرل فػي  مػكب الكالػديف،ٌ   كتعال 

 اما ككف حبٌ البنيف أى كلٌ كالتمتع بوٌ  أعظـ فمو أسباب:
 مؿ في نصرة الذكر ككفالتو عند الحاجة الية في الوعؼ كالكبر.كمنيا: ا 

كمنيا: انو في عرؼ الناس ىك عامكد النسب الػذم تتصػؿ بػو سمسػمة النسػؿ، كيبقػ  بػو مػا يحرصػكف 
 عميو مف الذكر.

كمنيا: انو يرج  بو مف الشرؼ ما  يرج  مف احني ، كقيادة الجيش كزعامة القـك كالنبػكغ فػي العمػـك 
عػػار، لماؿ،كمنيػػا: مػػا موػػ  بػػو العػػرؼ مػػف اعتبػػار نقػػص احنيػػ  كخركجيػػا عػػف الصػػيانة مجمبػػة كا عم

 كتك ع ذلؾ أك تصكره احتمالو يذىب بشي  مف دواوة الحب فيمحقو الذبكؿ اك الذكم.
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كمنيا: الشعكر بتف احني  إنما ترب  لتنفصؿ مف بيتيا كعشيرتيا كتتصػؿ ببيػت أخػر تكػكف عوػكان مػف 
  .& ( َُٗٗ، محمد روا)نفؽ عمييا كما تعطيا يشبو الغـر كخدمة الغربا عشيرتو، فما ي

 كمنيا: مف يخاؼ مف ذىاب الماؿ لمغير مف خالؿ تكريث ا ني . 
ف لـ تكف كيميا طبيعية  – المكجكدةفمف تتمؿ ىذه الفركؽ   .ظير لو كجو تخصيص البنيف  –كا 

دمػػو مػػف دعػػـ لكالػػدييا خاصػػة عنػػد الكبػػر، كمػػف النػػاس مػػف يفوػػؿ احنيػػ  لمػػا ليػػا مػػف عاطفػػة كلمػػا تق
  .فاإلنساف مجبكؿ عم  تخيرٌ  احفوؿ لو، فمف كانت ذريتو بنات يردب في الكلد، كالعكس صحيح

مف المالحػظ أف كػؿ مػا يػرتبط بالمجتمعػات ذكػكرم، فالػذككر حمػاة الشػرؼ كالقػيـ  دكافع اجتماعية: .ِ
اب رأس المػاؿ، كالمراكػز ا جتماعيػة، كىػـ كاإلنػاث تيديػد لمشػرؼ، ك الرجػاؿ ىػـ  ػادة الػدكؿ كأصػح

مصدر القكة كالعز داخؿ المجتمع، حنيـ يتحممكف مسيكلية التصدم لألخطار التي تكاجو المجتمع، 
فيػـ يحممػكف اسػـ العايمػة، لػذلؾ يعتبػر إنجػابيـ حػديا سػعيدا  ,كما يعكؿ عمييـ في  وا  المصالح

  مػف يطمقيػف أزكاجيػف بسػبب إنجػابيف لمبنػات، بالمقارنػة مػع إنجػاب البنػات، بػؿ ىنػاؾ مػف النسػا
إ  أنو في حالة عدـ إنجػاب  ,كردـ أف الطب أيبت أف الزكج ىك المسؤكؿ عف تحديد جنس الجنيف

كلد يكرر الزكاج سعيا إلنجابػو، فتدمػب المجتمعػات تشػجع إنجػاب البنػيف، كيػركف فػي الػذكر حفظػان 
ليذا المقصد مػا كػاف يحػدث مػف كأد لمبنػات فػي  لقكة المجتمع كحفاظا عم  أمنو، كلعؿ أ رب صكرة

 ( وايا طبية معاصرة في الفقو اإلسالمي جامعة النجاح الكطنية)الجاىمية
دًّا كىىيكى كىًظيـه   :) اؿ تعال ٍجييوي ميٍسكى ـٍ باحني  ظىؿَّ كى ديىي ذىا بيشِّرى أىحى ػا  (ٖٓ) كىاً  يتكارل ًمػفى اٍلقىػٍكـً ًمػٍف سيػكً  مى

ـٍ يىديسفػػوي ًفػػي التفػرىاًب أى  ۚ  بيشِّػرى ًبػػًو  ػا يىٍحكيميػػكفى ) ۚ  ييٍمًسػكيوي عمػػ  ىيػكفو أى سػكرة النحػػؿ ايػػو (( )ٗٓأى ى سىػػا ى مى
ٖٓ-ٓٗ.) 
صػحية: كلقػد كانػت اكؿ عمميػة اجريػة حشػػخاص يعػانكف مػف أمػراض عنػد جػنس معػيف مػػف  دكافػع .ّ

حػد. فقػد تمكػف عممػا  ا جنة، كبعد ذلؾ إجرية ىذه العممية لعكايؿ ليس  لدييـ سػكا  نػكع جػنس كا
اليندسة الكرايية مف خالؿ ا كتشافات العممية مف تحديػد الكػايف المنػكم المسػؤكؿ عػف إنجػاب كػؿ 
جنس، كذلؾ ا كتشاؼ فتح المجاؿ أماـ عمـ الكرايػة الػذم أيبػت أف ىنػاؾ مكريػات تتػتير بػالجنس، 

ظيػػر بعػػض ا مػػراض كىػػذه المكريػػات تتك ػػؼ فييػػا السػػيادة كالتنحػػي عمػػ  نػػكع جػػنس الفػػرد، إذ ت
 .الكرايية في الجنيف كلكنيا شايعة في جنس دكف آخر

 :كمف احمراض التي تنتقؿ كراييان بسبب الجنس
يعتبػػر عمػػ  المػػكنيف اححمػػر كاحخوػػر أكيػػر العاىػػات الكراييػػة  :مػػرض عمػػ  المػػكنيف اححمػػر كاحخوػػر

المػرض إ  أنػو نػادر الحػدكث بػيف مف الرجاؿ مف ىذا  % ٖالمرتبطة بالجنس انتشاران، إذ يعاني حكالي 
السيدات كيرجع ذلؾ إل  أف احـ الحاممة لجيف المرض تنقؿ ىذا المرض إل  أبناييا بصرؼ النظػر عمػا 
إذا كاف احب سميما أك مريوا فإذا كاف احب سميما كانت كػؿ البنػات سػميمة بينمػا يكػكف نصػؼ احبنػا  

 .ركاحد في الذكك (  (X مرو  نظرا لكجكد كركمكسـك
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: سػيكلة الػدـ مػف أشػير الصػفات المرتبطػة بػالجنس فػي  )الييمكفيميػاأك سػيكلة الػدـ ) الناعكر،مرض 
اإلنساف حيث يفقد الدـ  درتو عم  التجمط نتيجة نقص مػادة الييرمػك بالسػتيف الالزمػة لحػدكث الػتجمط، 

مػف الجينػات مرض سيكلة الدـ  ف( جي .(Xك يرجع ىذا المرض إل  كجكد جيف متنحي عم  كركمكسـك
المميتػػػة عنػػػد اجتمػػػاع عامميػػػو بصػػػكرة نقيػػػة كذلػػػؾ   يحػػػدث إ  فػػػي اإلنػػػاث  ف الػػػذككر يكجػػػد بيػػػـ 

ففي حاؿ زكاج رجؿ مريض بالنػاعكر مػف سػيدة  الصفة،كاحد كيحممكف آليؿ كاحد ليذه ( (Xكركمكسـك
ميف لممػرض، سميمة، فمف تظير أعراض المرض عند أم مف الكالد، بػالردـ مػف كػكف جميػع البنػات حػام

إل  احبنا  الذككر ن أما احبنا  الذككر فسيككنكف جميعػا  (X) تماما حف احب   يكرث الصبغي الجنسي
 .أصحا  بؿ فقط لمبنات

عنػػد ديػػاب المكريػػة المسػػؤكلة عػػف اصػػطناع  :مػػرض الوػػمكر العوػػمي العصػػبي )مػػرض دكشػػينيو(
يتخػرب تػدريجيا دػالؼ الخميػة  (X)ي الديسػيتركفيف نتيجػة طفػرة طػرأت عمػ  جػز  مػف الصػبغي الجنسػ

العومية، كيحدث خمؿ في تدفؽ الكالسيـك عبر احدشية العومية، كتبدأ بنية الميؼ العومي كالعوػالت 
بالومكر، احمر الذم ينتيػي بػالمكت فػي مرحمػة مبكػرة مػف سػف البمػكغ، كيصػيب ىػذا المػرض احطفػاؿ 

احمػراض الكراييػة المرتبطػة بػالجنس: جامعػة ) نػادران الذككر بشكؿ رييس، بينما   يظير عنػد البنػات إ  
  .(احندلس الخاصة لمعمـك الطبية

تعمؿ المكرية الطبيعية عم  إنتاج بركتيف ىػاـ جػدان لتطػكر خاليػا المػخ، كيػدع  بػركتيف  :متالزمة ريت
تػاج ميتيؿ سيستكزيف، عندما يككف ىناؾ خمؿ في المكرية بسبب كجكد أليؿ سػايد فإنيػا تتك ػؼ عػف إن

صػعكبات فػي تطػكر الجيػاز العصػبي لػدل احطفػاؿ، كينتشػر المػرض بػيف  ىذا البركتيف، مما يؤدم إل  ن
 نادران.البنات، ك  ينتشر بيف الذككر إ  

لقد تبيف أف الخمؿ الكرايي الناجـ عف انحالؿ جزيػي أك كمػي  :عدـ المقدرة عم  إنتاج الحيكانات المنكية
إلػ  درجػات متفاكتػة مػف العقػـ عنػد الرجػاؿ، حنػو  يػؤدم( Aznar, AZFb) ،AZFc في ىػذه المكا ػع

إلػ  احبنػا  إلػ  الحصػكؿ عمػ   (AZFc )يرتبط بالصبغي الجنسػي المػذكر فقػط، ك يػؤدم نقػؿ انحػالؿ 
 :عدة أشكاؿ لممرض تتجم  في أكير مف صكرة، منيا

فػي ىػذه الحالػة إنجػاب تكجد الحيكانات المنكية في نسيا الخصية، لكنيػا   تقػذؼ لمخػارج. كيمكػف -ُ
 أطفاؿ باستخداـ تقنية طفؿ ا نبكب.

تكجد الحيكانات المنكية بكميات وييمة في نسيا الخصية، كيقذؼ جز  وػييؿ منيػا لمخػارج كيمكػف -ِ
  .في ىذه الحالة إنجاب أطفاؿ أيوا باستخداـ تقنية طفؿ احنبكب

الحالػػة إنجػػاب أطفػػاؿ، كيككنػػكف   تكجػػد حيكانػػات منكيػػة فػػي نسػػيا الخصػػية ك  يمكػػف فػػي ىػػذه -ّ
 .عقيميف
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 ادلطهة انثانث: ادلصاحل وادلفاسذ ادلرتجثة ػهى يسأنة حتذيذ جنس اجلنني:
لقد تبيف لي مف ما  تقدـ عروة مف دكافػع صػحية كاجتماعيػة لعمميػة تحديػد جػنس الجنػيف، اف 

 كر. مف اىـ المصالح الناتجة عنيا ىي  تفادم حصكؿ ا مراض الكرايية انفة الذ
ككمػا انػا ىنػاؾ مصػالح مترتبػة عمػ  مسػالة تحديػد جػنس الجنػيف فػإف ىنػاؾ فػي المقابػؿ مفاسػد ناتجػة 

 عنيا. 
 كمف ىذه المفاسد:

 اإلخالؿ الطبيعي البشرم في نسب الجنسيف التي اجراىا اا تعال  في الككف لحكمة كرحمة.   -ُ
ك أمػػر اتفػػؽ النػػاس عمػػ  فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ العبػػث العممػػي فػػي خمػػؽ اإلنسػػاف كتككينػػو، كىػػ  -ِ

 .كشـؤ عا بتو عم  البشرية خطكرتو
ما يمكف أف يقع مف جرا  بعض الطرؽ في عممية تحديد جنس الجنيف مػف اخػتالط احنسػاب،   -ّ

 كىذا مف المفاسد الكبرل الناتجة عف ىذه العممية. 
 ىتؾ العكرات بكشفيا كعدـ حفظيا، كذلؾ أف مف طرؽ تحديد جػنس الجنػيف مػا يتطمػب كشػؼ  -ْ

 (.ُّْٔ، المرأة عف العكرة المغمظة)خالد المصمح
 ادلطهة انزاتغ: اجلذور انحارخيية نححذيذ جنس اجلنني

عبػػر العصػػكر ظػػؿ أمػػر جػػنس المكلػػكد المنتظػػر ىػػك شػػغؿ الكالػػديف الشػػادؿ. فقػػد كػػاف ىنػػاؾ عػػدة 
 محاك ت إليجاد طرؽ تساىـ في عممية تحديد جنس الجنيف.

آ ؼ سنة  بؿ المػيالد اىػتـ بيػا اإلدريػؽ  ٓالطرؽ مكجكدة منذ كمف تاريخ الشعكب القديمة ىذه 
كالفراعنػػة كالينػػكد كمنيػػا كوػػع سػػرير الزكجيػػة ناحيػػة الشػػماؿ حف الشػػماؿ يرمػػز إلػػ  الػػذككرة كالجنػػكب 
يرمػز إلػػ  احنكيػػة كيعتقػػد الػػبعض اخخػػر أف الخصػػية اليمػيف تنػػتا ذكػػكرا كالخصػػية الشػػماؿ تنػػتا إنايػػان، 

ناعػػة كػاف الرجػػؿ اإلدريقػي يوػػغط عمػ  خصػػيتو اليسػرل لمنػػع تكػكف اإلنػػاث خػػالؿ كبنػا  عمػػ  ىػذه الق
الجمػػاع ككػػاف الرجػػؿ الينػػدم يعمػػؿ عمػػ  ربػػط الخصػػية الشػػماؿ لمنػػع إنجػػاب اإلنػػاث ك ػػاـ الفرنسػػيكف 

 .باستيصاؿ الخصية الشماؿ لمنع إنجاب اإلناث
نايػػا كانتقػػد الفيمسػػكؼ أرسػػطك ىػػذه النظريػػة حف الرجػػاؿ الػػذيف ليػػـ خصػػية ك  احػػدة ينجبػػكف ذكػػكرا كا 

كابتكر اليكنانيكف طريقة أخرل تعتمػد عمػ  الغػذا ، بحيػث يمكػنيـ اإل بػاؿ عمػ  بعػض احطعمػة كتجنػب 
البعض اخخر ظنػا مػنيـ أف ىػذه احطعمػة تسػاعد فػي تحديػد نػكع الجنػيف، حيػث إف الػزكج كالزكجػة إذا 

عمػ  احطعمػة الغنيػة بػاحمالح كالفكاكػو ميػؿ  تناكلكا الغذا  الغن  بالصكديـك كالبكتاسػيـك كالػذل يحتػكل
المػػكز كالفراكلػػة لمػػدة ياليػػة شػػيكر كا متنػػاع عػػف الطعػػاـ الغنػػ  بالكالسػػيـك كالمادنسػػيـك ميػػؿ احلبػػاف 
كمشػػتقاتيا فػػإف ذلػػؾ يػػؤدل إلػػ  إنجػػاب الػػذككر، كىػػذه الطريقػػة اشػػتير بيػػا بعػػض احطبػػا  ردػػـ أف ليػػا 

كض أف تؤخػػػذ  بػػؿ الحمػػؿ كلػػيس أينػػا  الحمػػؿ كزيػػػادة موػػاعفات فػػي بعػػض المروػػ ، حنيػػا المفػػر 
الصػػكديـك كالبكتاسػػيـك يػػؤدل إلػػ  ارتفػػاع فػػي وػػغط الػػدـ كاحتبػػاس الميػػاه الجسػػـ كفشػػؿ فػػي القمػػب 
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كالكميتػػيف ،عػػالكة عمػػ  موػػاعفات ارتفػػاع وػػغط الػػدـ عمػػ  احكعيػػة الدمكيػػة كالجيػػاز الػػدكرم كالجيػػاز 
% ،ك دة ْٕ% كأف نسػبة اإلنػاث ّٓلػك دة ذكػكر ىػي  العصبي ،كيجب أف نػدرؾ أف النسػبة الطبيعيػة

كمػػف احمػػكر  % ٔالػػذككر تزيػػد عػػف ك دة اإلنػػاث فػػي الطبيعػػي دكف اسػػتخداـ أم كسػػايؿ تزيػػد بنسػػب
القديمػػة التػػي لػػيس ليػػا أم أسػػاس عممػػي كالمعتمػػدة عمػػ  الحسػػاب الفمكػػي كعمػػر المػػرأة ككػػذلؾ احرض 

 .جريدة اليـك السابع( (ؿ الصينيكالما  كالمعادف كديرىا كيسم  ذلؾ بالجدك
إذا كاف معظـ الشعكب القديمة يعتقد أف المرأة ىيا التي تنجػب الػذككر  :تحديد جنس الجنيف عند العرب

كاإلناث كالييا يرجع السبب في تحديد جنس المكلكد ، فػػػإف العػرب تكصػمكا كمنػذ العصػر الجػاىمي إلػػػ  
كػاحرض بالنسػبة لمػزارع تنبػت مػا  اإلنػاث، كأمػا المػرأة إ  معرفة أف الرجؿ ىكا سػبب إنجػاب الػذككر أك 

 .زرع فييا )عبد الرحمف اليحي (
يدعا أبا حمزة الظبي ىجػر خيمػة امرأتػو، ككػاف يقيػؿ كيبيػت عنػد جيػراف  كيركل في ىذا القبيؿ أف رجال ن

ذا ىيا تير ِّص ابنتيا كتقكؿ   :لو، حيف كلدت امرأتو بنتا، فمٌر يكمان بخباييا كا 
 يظؿ في البيت الذم يمينا ...ما حبي حمزة   يتتينا ...                                     

 ما ذلؾ في أيدينا تاا .......دوباف أنا   نمد البنينا                                      
نما نتخذ ما أعطينا ...                                       حرض لمزارعينا فنحف كا .....كا 

 ننبت ما  د زرعكه فينا                                                      
 (ُِّْ، أبك عيماف ا )عمركفغدا الشيخ حت  كلا البيت فقبؿ رأس امرأتو كأبنتي

نظػرا لتػتخر العمػـك الطبيػة فػي القػديـ فقػد كػاف العممػا  كاحطبػا   :تحديد جنس المكلكد في اإلسػالـ
كمػف ذلػؾ مػا ذكػره ابػف العربػي مػف أ ػكاؿ  البسػيطةنكف نظرياتيـ عم  ا ستقرا  كالمالحظة كالتجربػة يب

ف كانػت )احطبا   ف كاف ذلؾ في اليػدم احيسػر فيػك أنيػ ؛ كا  ذا كاف اليدم مسكد الحممة فيكا ذكر، كا  كا 
ف كجدت الجنب ا يسر أيقؿ فالكلد أ ، محمد بف العربػي) (ني المرأة تجد الجنب احيمف أيقؿ فيك ذكر، كا 

ََِّ.) 

ٍبره   ًمٍف ككما كرد في سنة نبينا صم  اا عمية كسمـ في حديث يكباف رويي اا عنة انيك جا   حى
: ًإنِّي أىٍستىليؾى عىٍف شىٍي و   يىٍعمىميو أحده ًمػف أىػًؿ احرًض ال  النبي صم  اا عمية كسمـ أىٍحبىاًر اٍليىيكد  فىقىاؿى

 ، ، أك رجيالًف،  اؿ: ينفىعيؾ إٍف حػدٍَّيتيؾ؟  ػاؿ: أسػمىعي بػتيذني،  ػاؿ: جيػتي أسػتىليؾ عػف الكلػًد؟ إ َّ نبي  أك رجؿه
، أم: ر يػػؽه، فػػإذا اجتمىعػػا، أم: فػػي مسػػتقىرِّ  ، أم: دمػػيظه، كمػػا ي المػػرأًة أصػػفري  ػػاؿ: )مػػا ي الرَّجػػًؿ أبػػيضي

، أم: سبىؽ مىًنيف الرَّجًؿ مىًنيَّ المرأ ًنػيف المػرأًة الك دًة، فىعىالى ذا عىػالى مى ، كا  ًة أذكىرىا بإذًف اًا، أم: أتىيىا بكلدو ذكىػرو
ًنػػيَّ الرَّجػػًؿ  َـّ  آنييػػامى ، يػػ نَّػػؾ لنىبػػي  ، كا  : لقػػد صػػد تى بػػإذًف اا، أم: انعقىػػد الكلػػدي منيمػػا أينيػػ ،  ػػاؿ الييػػكدمف

ا عػف الَّػذم سػتىلني عنػو، كمػا لػي انصرىؼ فذىىب، فقاؿ رسكؿي اا صمَّ  ااي عميو كسمَّـ: لقد سػتىلني ىػذ
ـه بشػػي و منػػو حتَّػػ  أتػػاني ااي بػػو كتػػاب الحػػيض، بػػاب ببػػاف صػػفة منػػي الرجػػؿ، كالمػػرأة كأف الكلػػد ))ًعمػػ

  ( ُّٓحديث ر ـ  ِِٓ/ُمخمكؽ مف ماييما 
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ك ػد  –أف عمك ما  المػرأة أسػيـ فػي تخمػؽ المكلػكد إلػ  أنيػ  إف أذف اا بػذلؾ  عم فالحديث يدؿ 
كأنػو حتػ  فػي حػاؿ عمػك مػا  المػرأة  الحقيقػي،في معن  ع العمك ع ىؿ ىك السػبؽ، أك العمػك  ك ع خالؼ

فػػالمؤير  رييسػػي،دكف أف يكػػكف لػػو دكر  المؤنػػث،المػػذكر أك  الحيػػكاف المنػػكمفإنػػو يػػؤير فػػي اختيػػار 
 مالظػركؼ  سػتقباؿ الحيػكاف المنػك  ةبتيجيػكالمػرأة تسػاىـ بػدكر يػانكم كذلػؾ  الرجػؿ،الحقيقي ىك ما  

 .(مك ع ا سالـ سؤاؿ كجكاب)
كمف الطرؽ الحديية كالتي ليا بعض احساس العممي كلكػف ديػر أكيػدة كلػيس ليػا دراسػات تؤيػدىا 
مف ىذه احمكر تك يت المعاشرة الزكجية بالنسبة لك ت التبكيض ككذلؾ استخداـ الدش الميبمي القمػكم 

لمردبػة فػي إنجػاب اإلنػاث، حيػث إف تغييػر في حالة الردبػة فػي ك دة ذكػر أك الػدش الميبمػي الحموػي 
الكسػػػط القمػػػكم أك الحموػػػي لمميبػػػؿ  بػػػؿ المعاشػػػرة الزكجيػػػة  ػػػد يػػػؤدل إلػػػ   تػػػؿ الحيكانػػػات المنكيػػػة 

  كلقػػد ظيػػرا فػػي كا تنػػا. (جريػػدة اليػػـك السػػابع. الحقػػف المجيػػرم  ػػادر عمػػ  تحديػػد نػػكع الجنػػيف)كميػػا
 س الجنيف.  الحاور كستؿ كطرؽ طبية حديية تساعد عم  تحديد جن

 اكؿ عمميو طبية ناجحة في تحديد جنس الجنيف:ك 
ىػػك العػػاـ الػػذم تكممػػت فيػػو أبحػػاث العػػالميف البريطػػانييف البركفيسػػكر باتريػػؾ  ـُٖٕٗكػػاف عػػاـ  

ستبتك، استشػارم أمػراض النسػا  كالػك دة، كالبركفيسػكر ركبػرت إدكارد، عػالـ احجنػة المشػيكر، بػك دة 
كىػػك مػػا -تحػػت الظػػركؼ المعمميػػة المشػػابية لبييػػة الػػرحـ -خػػارج الػػرحـ أكؿ طفمػػة نتجػػت عػػف التمقػػيح 

جريػدة العػرب ا  تصػادية الدكليػة ) In-Vitro Fertilization اصطمح عمػ  تسػميتو بتطفػاؿ احنابيػب
 (.احجنةتطكرات عمـ 

كجميع ىذه الطرؽ ستككف مجاؿ بحينا باإلوافة لمطرؽ الطبيػة الحدييػة التػي تسػاعد عمػ  تحديػد 
 الجنيف مف جانب الحكـ الشرعي.      جنس

 ادلطهة اخلايس: انية حتذيذ جنس اجلنني
مف يحدد نكع الجنيف كجنسو ذكران أـ أني ؟ الرجؿ اـ احنيػ ؟ سػؤاؿ  ػديـ اختمفػت اإلجابػات كبػرزت 

 معو  وايا أخال ية تتعمؽ بالتكازف الطبيعي؟
  نيػ  تحتػكم عمػ  الكركمكسػكماتبينمػا خاليػا ا (XY) تحتكم خاليا الػذكر عمػ  الكركمكسػكمات

(XX) كالحيكانات المنكية إذا انقسمت اختزاليان فتنيا تحتكم عمػ  حيكانػات منكيػة مػذكرة يشػار الييػا بػػ 
(Y) كحيكانات منكية مؤنية يشار الييا بػ(X).  ككالىما يختمؼ في تككينو عف اخخر، فػالحيكاف المنػكم

  .يكاف المنكم المؤنث يفقد ذلؾ الممعاف كالنكرالمذكر لو كميض كلمعاف في رأسو بينما الح
كمػػا اف الحيػػكاف المنػػكم الػػذم يحمػػؿ شػػارة الػػذككرة أسػػرع حركػػة كأ ػػكل شػػكيمة يسػػتطيع اف يصػػؿ إلػػ  
البيكوػػة فػػي سػػت سػػاعات تقريبػػان فػػإذا كصػػؿ إلػػ  البكيوػػة جػػاىزة التمقػػيح الناوػػجة لقحيػػا كا  بقػػي 

 .ساعات يـ يمكت
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فاذا لقح البكيوػة حيػكاف منػكم يحمػؿ شػارة الػذككرة فػإف  (X) ة ا نكيةكالبكيوة تحمؿ دايمان اشار 
كركمكسكما عم  ىييػة ياليػة كعشػريف زكجػان منيػا زكج كاحػد عمػ   (ْٔ)النطفة ا مشاج تحتكم عم  

اما إذا لقح البكيوة حيػكاف منػكم يحمػؿ شػارة ا نكيػة فػإف النتيجػة ىػي النطفػة ا مشػاج  .(XY) ىيية
  (XX) حنكية فقطالتي تحمؿ شارة ا

كعم  مدل السنكات الماوية تـ اكتشاؼ الكيير مف المؤيرات التي تؤدم الػ  تحديػد جػنس الكليػد، 
كلقد ذىبت الدراسات ال  اكتشاؼ نػكع مػف المسػتقبالت عمػ  جػدار الخميػة تجػذب اليػو الحيػكاف المنػكم 

يػو ذىػػب العممػا  عمػػ  تحديػػد الػذكرم اف كانػػت سػالبة أك الحيػػكاف المنػكم ا نيػػكم اف كانػت مكجبػػة كعم
العكامؿ التي تؤير عم  ىذه المستقبالت ك ػد كجػد انيػا تتػتير بالعكامػؿ البيييػة كبتيػاـ معينػة فػي السػنة 

 .لدل كؿ امرأة حسب الساعة البيكلكجية الخاصة بيا كالتي تعتمد عم  تغيير اليرمكنات في جسميا
كيف بجػنس المكلػكد بنػا  عمػ  الك ػت كلذلؾ فقد كوػعت جػداكؿ زمنيػة كطػرؽ عديػدة تسػتطيع الػت

الذم يحدث فيو تخصيب البكيوة عالكة عم  اكتشاؼ العال ة الكييقة مع ك ت الجماع فكمما كاف بعيدا 
عػػف ك ػػت التبيػػيض كػػاف المكلػػكد أنيػػ  كذلػػؾ حف الحيػػكاف المنػػكم الػػذكرم أ ػػؿ سػػمكان كأ صػػر عمػػرا مػػف 

جريدة الغػد ا ردنيػة. تحديػد جػنس  ).سرع مف اخخرالحيكاف المنكم ا نيكم لذا فيككف عروة لميالؾ أ
  .(َُُِيكليك، ِٓالجنيف مسبقا كاحسيمة المتعمقة بو. الدكتكر جياد سمكر. 

 كىناؾ كسايؿ عدة تساعد عم  تحديد جنس الجنيف كتنقسـ ال   سميف.
  . انمسى األول: حتذيذ جنس اجلنني تانطزق انطثيؼية

بػتف تغذيػة المػرأة كػاف ليػا تػتيير فػي عمميػة اختيػار جػنس المكلػكد،  النظاـ الغذايي: أيبتت احبحػاث .ُ
كذلػػؾ بتػػتييره عمػػ  المسػػتقبالت التػػي تػػرتبط بيػػا الحيكانػػات المنكيػػة فػػي جػػدار البكيوػػة، كالتػػي عػػف 
طريقيا تخترؽ الجدار كيحدث التمقيح، إف لمتكازف احيكني لمصكديـك كالبكتاسػيـك مقابػؿ الكالسػيـك 

ان حيكيان عم  ىذه المستقبالت مما يؤدم إلػ  حػدكث تغييػرات عمػ  مركبػات الجػدار كالمغنيسيـك تتيير 
عػف تػتيير ىػذه احيكنػات  .كالػذم بػدكره يػؤير عمػ  انجػذاب الحيكانػات المنكيػة الذكريػة أك احنيكيػة

بصػػكرة مبسػػطة فػػإف زيػػادة نسػػبة الصػػكديـك كالبكتاسػػيـك فػػي الغػػذا  كانخفػػاض نسػػبة الكالسػػيـك 
  (Sperm-Y)  .حدث تغييرات عم  جدار البكيوة لجذب الحيكاف المنكم الذكرمكالمغنيسيـك ي

كبالتالي نتيجة التمقيح تككف ذكران. كالعكس صحيح فػإف  (sperm-X)كاستبعاد الحيكاف المنكم احنيكم
زيػػادة نسػػبة الكالسػػيـك كالمغنيسػػيـك فػػي الػػدـ كانخفػػاض الصػػكديـك كالبكتاسػػيـك يجػػذب الحيػػكاف المنػػكم 

كيسػػتبعد الحيػػكاف المنػػكم الحامػػؿ لمكركمكسػػـك الػػذكرم  (sperm-X) ؿ لمكركمكسػػـك احنيػػكمالحامػػ
(sperm-Y)  كبالتالي تككف نتيجة التمقيح كالحمؿ أني  حسب ىذه الدارسة، فإنػو يمكػف لممػرأة تحديػد

جػػنس الجنػػيف باختيػػار احطعمػػة المناسػػبة لرفػػع مسػػتكل عنصػػرم البكتاسػػيـك كالصػػكديـك إذا ردبػػت فػػي 
ك تبػاع ىػذه . لحمؿ بكلد، أك اختيار احطعمة الغنية بالكالسيـك كالمغنيزيػـك لتحقيػؽ ردبػة الحمػؿ بػتني ا
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الطريقة عم  السيدة أف تتبع حمية دذايية لمدة زمنية   تقؿ عف الشيريف تدعـ بيا المخزكف الغذايي 
 .نجيب ليكس(/ الذم يشجع الجنس المردكب بو)مك ع الدكتكر 

كىػػذه أمػػكر دػػدت حػػديث المجتمػػع العػػاـ إذ أصػػبح مػػف  :ؿ الكيميػػايي المناسػػباسػػتعماؿ الغسػػك .ِ
المتعػػارؼ عميػػو أف الكسػػط الحاموػػي ىػػك أكيػػر ماليمػػة لمحيػػكاف المنػػكم احنيػػكم كالكسػػط القاعػػدم 
يناسب الحيكاف المنػكم الػذكرم، كاعتقػد النػاس بػتف أنػكاع الغػذا  تمعػب دكرا بتحديػد جػنس المكلػكد 

احيػػض لألدذيػػة المختمفػػة كالتػػي تعطػػ  أكسػػاطا حموػػية أك  اعديػػة كىػػذا كذلػػؾ بنتػػايا عمميػػات 
احسمكب لـ يحقؽ نتايا مشجعة عم  عكس الحمية الغذايية التي تغير مف مدل اسػتقباؿ البكيوػة 
لمحيكاف الذكرم أك احنيكم، كما ساد ا عتقػاد بػتف عمػؿ دش ميبمػي حاموػي أك  اعػدم يمكػف أف 

%كىػي نسػبة   يمكػف تجاىميػا إ  أنػو  ٓة ديػرت فػرص النجػاح إلػ  يغير مف الكسط كىذه الطريق
يجب التنكيو بتف ىذه المحاليؿ المستخدمة يجب أف تككف محورة بد ة كيمكف الحصكؿ عمييا مػف 
الصيدليات المختمفة   أف تحور منزليا كدش بيكربكنات الصكديـك المتعارؼ عمييا كالتي  د تمعػب 

 .المرأة كالقدرة عم  اإلنجابدكرا سمبيا حت  عم  خصكبة 

تك يت الجمػاع: عنػد التخطػيط لمحمػؿ ك  بػؿ اتبػاع الحميػة الغذاييػة لتحديػد جػنس الجنػيف  بػد مػف  .ّ
القياـ بفحص مستكل الصكديـك ك البكتاسػيـك فػي الػدـ لمػرادبيف بإنجػاب الػذككر، كفحػص مسػتكل 

حميةٌ  الغذايية المناسبة مع ا ستمرار الكالسيـك ك المغنيسيـك لمرادبيف بإنجاب اإلناث، يـ البد  بال
عمييا   تقؿ عػف الشػيريف لحػيف حصػكؿ الحمػؿ، كخػالؿ الػدكرة الشػيرية التػيٌ  سػيتـ بيػا تطبيػؽ 

 ,المحاكلة ترصد اإلباوة لدل السيدة كيحػدد ليػا ك ػت الجمػاع حسػب جػنس المكلػكد المردػكب بػو
عة  بػؿ اإلباوػة أمػا إذا كانػت الردبػة سػا ِْفإذا كػاف الردبػة بإنجػاب أنيػ  يحػدد ك ػت الجمػاع بػػ 

يحػػدد مكعػػد الجمػػاع بعػػد اإلباوػػة بسػػبب الخصػػايص الفيزياييػػة لمحيكانػػات المنكيػػة،  ,بمكلػػكد ذكػػر
كيمكػػػف ا سػػػتعانة بالػػػدش الميبمػػػي  بػػػؿ الجمػػػاع بنصػػػؼ سػػػاعة شػػػرط أف يكػػػكف المحمػػػكؿ مجيػػػز 

بحييػة مقدمػة لممػؤتمر  كر ػةحمػزاكم. طبيا)تحديد جنس الجنيف بيف الطػب كالعقيػدة كالفقػو حكيمػة 
   وايا طبية معاصرة في الفقو اإلسالمي جامعة النجاح الكطنية(. :الدكلي المكسـك بػػػ

كَّج لػو عمػ  أنػو كسػيمة مػف  .ْ الجدكؿ الصيني: كالطريقة الحسابية: حقيقػة الجػدكؿ الصػيني الػذم ييػرى
كعمػر أمػو كعمػر الجنػيف  كسايؿ تحديد جنس الجنيف محاكلة إيجاد عال ة فمكية بيف جنس الجنػيف

   .كشير التمقيح، في طريقة معقدة
تبن  عم  فرويات فمكيػة   ترتكػز عمػ  أسػاس عممػي ييعتمػد عميػو. ك ريػب منػو الطريقػة الحسػابية 
التي تعتمد عم  جمع عدد أحرؼ اسـ المرأة، مع عػدد أحػرؼ اسػـ كالػدتيا، مػع عػدد أيػاـ الشػير الػذم 

ػا مفػردنا فينتظػر أف يتـ بو الحمؿ، مع عدد أياـ الش ير الذم سػكؼ تمػد بػو المػرأة، فػإذا حصػؿ لػدينا ر من
ػػا فيكػػكف المكلػػكد المنتظػػر أني )ىػػؿ تسػػتطيع اختيػػار جػػنس  ػػا مزدكجن ذا حصػػؿ ر من يكػػكف المكلػػكد ذكػػرنا، كا 

 خالد بؾ(. /مكلكدؾ لمدكتكر
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 انمسى انثاني: حتذيذ جنس اجلنني تانطزق انطثية يثم.
مف خالليا إل  تحديد جنس المكلػكد عمػ  اختالفيػا تجتمػع فػي ككنيػا الطرؽ الطبية التي ييسع  

فيػو، بعػد العمػؿ عمػ  فصػميا  تسع  إل  تمقػيح البكيوػة بالحيكانػات المنكيػة الحاممػة لمجػنس المردػكب
بالكسايؿ المختمفة. كىناؾ طرؽ عديدة لفصؿ الحيكانات المنكية لمحصكؿ عم  الجنس المطمكب؛ فمنيا 

بمة، كمنيػا مػا يعتمػد عمػ  الطػرد المركػزم، كمنيػا مػا يعتمػد عمػ  اخػتالؼ الشػحنات ما يعتمد عم  الغر 
الكيربايية، إ  أف ىذه الكسايؿ جميعيػا لػـ تحقػؽ نتػايا مروػية، احمػر الػذم دفػع العممػا  لمبحػث عػف 
طرؽ أكير د ة، كأكير نجاحا كفعاليػة. كمػع تػكالي احبحػاث كالدراسػات لمكصػكؿ إلػ  كسػيمة تكػكف أكيػر 

(، DNAة، لجت العمما  إل  طريقة فصؿ الحيكانات المنكية با عتماد عم  محتكيات المػادة الكراييػة )د 
يـ تطكر احمر إل  تقنية فصؿ احجنة كىػي مػف أنجػح الكسػايؿ التػي تكصػمت إلييػا احبحػاث كالدراسػات 

 لتحديد جنس الجنيف.
التمقػيح الصػناعي، أك عػف طريػؽ كبعد نجاح عممية الفصؿ يتـ التمقيح بعد ذلؾ؛ إمػا عػف طريػؽ 

 أطفاؿ احنابيب التمقيح المجيرم.
كممخػػص مػػا يجػػرم فػػي عمميػػة التمقػػيح الصػػناعي أنػػو يػػتـ متابعػػة التبػػكيض يػػـ حقػػف الحيكانػػات 

٘، كيكػػكف ِٓالمنكيػػة المػػذكرة أك المؤنيػػة داخػػؿ الػػرحـ فػػي ك ػػت التبػػكيض كتبمػػ  نسػػبة حػػدكث الحمػػؿ 
 ٘.َٖأكاف ذكرنا أـ أني  بنسبة   الجنيف مف الجنس المردكب فيو سكا

أمػا طريقػػة التمقػػيح المجيػػرم فيػي أكيػػر د ػػة كفييػػا يػػتـ متابعػة التبػػكيض يػػـ ارتشػػاؼ البكيوػػات 
كيمي ذلؾ تمقيح البكيوات بالحيكانات المنكية بعػد  خارج جسـ المرأة عف طريؽ الميبؿ )بدكف جراحة(،

كاحػػدة مػػف البكيوػػة الممقحػػة كفحصػػيا كراييًّػػا كفػػي اليػػـك اليالػػث بعػػد التمقػػيح يػػتـ فصػػؿ خميػػة  فصػػميا،
في ىػذه الطريقػة  إعادة البكيوات المطمكبة فقط إل  الرحـ، كتبم  نسبة الحمؿ لمعرفة جنس الجنيف يـ

)مك ػػع المسػػمـ رؤيػػة شػػرعية فػػي تحديػػد ٘. ٗٗ٘، كنسػػبة حصػػكؿ الجنػػيف المردػػكب فيػػو أكيػػر مػػف َٓ
 يمي: فيماجنس الجنيف( . كتتميؿ ىذه الطرؽ 

 استخداـ عقا ير طبية.-ُ
 اإلجياض ا نتقايي.-ِ
 طرؽ التمقيح المنتخب الداخمي كالخارجي.-ّ

 ادلثحث انثاني: انحكييف انفمهي دلسأنة حتذيذ جنس اجلنني
 .حتذيذ جنس اجلنني ين انناحية انفمهية

النػػاس  مكوػكع اختيػػار جػػنس الجنػيف مػػف المسػػايؿ التػػي اٌتسػع فييػػا النقػػاش الفقيػي، إذ أف كييػػراي مػػف 
يتخذكف مف الكسػايؿ مػا يعتقػدكف أنػو يكصػميـ إلػ  مبتغػاىـ، كاخف بعػد أف اسػتطاع العممػا  أف يػذلمكا 
العقبات التي تقؼ في طريؽ ا ستجابة لردبة الكالديف في أف يككف الحمؿ أنيػ  أك ذكػر، فمػا ىػك حكػـ 

 ا ستفادة مف عمـ الكراية لتحديد جنس الجنيف؟ 
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نس الجنػػيف يتبػػيف أف لممسػػتلة أكيػػر مػػف صػػكرة، كلمعرفػػة حكميػػا كجػػب كبسػػبب تعػػدد طػػرؽ تحديػػد جػػ
  (حكيمة حمزاكم) .التطرؽ إل  كؿ طريقة عم  حدم، لتكتمؿ النظرة كيسيؿ التكييؼ الفقيي ليا

 :ادلطهة األول: انحكييف انفمهي دلسأنة حتذيذ جنس اجلنني تانطزق انطثيؼية 
 اوالً: اننظاو انغذائي.

ة تبحث في أير نكعية الغذا  عم  جنس الجنيف حيث ظيرت النتػايا عمػ  النحػك أجريت دراسات عممي 
 اختي:

 يػكافمف أمالح البكتاسػيـك كالصػكديـك يسػاعد كييػرا فػي جػذب الح يالغذا  المحتكم عم  تركيز عال-ُ
نتاج مكلكد ذكر.  الحامؿ لصبغي )صفة( الذككرة لتمقيح البكيوة كا 

مف أمالح المغنيسػيـك كالكالسػيـك يسػاعد فػي الكصػكؿ إلػ  جنػيف  يالغذا  المحتكم عم  تركيز عال-ِ
 يحمؿ الصفة احنيكية.

ك د ذكر الباحيكف في ىذا المجاؿ  يحة باحطعمة المحتكية عم  كؿ نكع مػف أنػكاع احمػالح كمػا يمكػف 
نمػا ََُأخذ حبكب خاصة محتكية عم  تمؾ المكاد. كىػذه الطريقػة   تػؤدم إلػ  حصػكؿ النتػايا  % كا 

 )عبد الناصر أبك البصؿ(. تكصؿ لمنتايا بنسبة كبيرة
 الحكـ الشرعي في ىذه الطريقة:

احصػػؿ فػػي تنػػاكؿ المباحػػات اإلباحػػة كالجػػكاز، كاختيػػار برنػػاما دػػذايي مػػف احدذيػػة المباحػػة شػػرعا كلػػك 
ة بقصد الحصكؿ عم  جنيف ذكر أك أني    يكجد فػي احدلػة الشػرعية مػا يمنعػو كبالتػالي تكػكف الكسػيم

تظيػر حكمػة اا  اأنيػ . كىنػأك  ىذه جايزة شرعا ككذلؾ النتػايا المترتبػة عمييػا مػف حصػكؿ حمػؿ ذكػر
عبػد الرشػيد بػف ) سبحانو فػي سػنة ا خػتالؼ فػي احمزجػة، كالردبػات، فػي الطعػاـ كالشػراب، كديػر ذلػؾ

 (.محمد أميف
 ثانيًا: اسحؼًال انغسىل انكيًيائي ادلناسة.

يير الكسط الكيميايي لمميبؿ لممساعدة عم  كصكؿ الحكيف المنكم المطمػكب تيدؼ ىذه الطريقة إل  تغ
 لمبكيوة كىذه الطريقة ليا تعمؽ بالطريقة السابقة كذلؾ:

( كبػذلؾ يػزداد Xأف الكسط الحاموي يككف أكير مناسبة لمحػكيف المنػكم الحامػؿ لمصػبغي المؤنػث )-ُ
. كلمكصػكؿ إلػ  كسػط -بػإذف اا -دالبا أني  نشاط تمؾ الحكينات فتصؿ إل  البكيوة كتككف النتيجة 

حاموي يصار إل  إجرا  دسؿ ميبمي باستخداـ )مادة الخؿ مذابة بالمػا (. ككفػؽ الطريقػة السػابقة   
 نحتاج إل  دسؿ الميبؿ كاكتفا  بنكعية الطعاـ.

ط يػزداد ( كفػي ذلػؾ الكسػYإف الكسط القمكم أكير مناسبة لمحكيف المنكم الحامؿ لمصػبغي المػذكر )-ِ
 -بػػإذف اا -نشػػاط الحكينػػات المػػذكرة فتصػػؿ إلػػ  البكيوػػة  بػػؿ المؤنيػػة فتمقحيػػا كيكػػكف الحمػػؿ ذكػػران 

كلمكصكؿ إل  كسط  مكم يغسؿ الميبؿ  بؿ المعاشرة مباشرة بكاسطة كربكنات الصكديـك )ممػح الطعػاـ( 
 القباني(.-ِّٖ/ ِ) وايا طبية معاصرة  مذابة بالما 
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 ذه الطريقة:كالحكـ الشرعي في ى 
نما تساعد عم  الكصكؿ إل  اختيار لمجنس دالبػان. كىػذه الطريقػة  ىذه الطريقة ليست حتمية النتايا، كا 
بذاتيا جايزة شريطة عػدـ إلحػاؽ الوػرر بػالمرأة، أك الرجػؿ تطبيقػا لمحػديث: ع  وػرر ك  وػرارع) سػنف 

يػار الجانبيػة الوػارة بػالمرأة فقد ذكػرت بعػض الدراسػات أف ليػذه الطريقػة بعػض اخ (ِْٖ/ِابف ماجو 
(، كالحكػـ فػي َِٗ /ِ في كتاب  وايا طبية معاصرة-تحديدا)جمسات جمعية العمـك الطبية اإلسالمية 

 حصكؿ الورر أك عدمو حىؿ ا ختصاص )الطبيبة أك الطبيب المختص(.
ذا  منا بحدكث ورر كأمكف تجاكز الورر كتفاديو فتصبح الطريقة مقبكلة شرعا  نتف ا  الورر كعدـ كا 

 كجكد ما يمنع السعي لمحصكؿ عم  جنيف ذكر أك أني  بميؿ ىذه الطرؽ.
 ثانثًا: جىليث اجلًاع:

تعتمػػد ىػػذه الطريقػػة عمػػ  المكازنػػة بػػيف عػػدة متغيػػرات لمحصػػكؿ عمػػ  نتػػايا معينػػة ذكػػر أك أنيػػ  كذلػػؾ 
ث تػرل الدراسػػات أف با سػتفادة مػف: سػرعة الحكينػات، كنكعيػة الكسػط، كك ػت اإلباوػة لػدل المػرأة حيػ

 خفيؼ الكزف كيعيش فترة أ صر مف الحكيف الحامؿ لمصفة المؤنية (Y) الحكيف الحامؿ لمصفة المذكرة
(X)  الػذم يتميػز باليقػؿ كالقػدرة عمػ  العػيش فتػرة أطػكؿ مػف الحػكيف المػذكر، كمػف خػالؿ معرفػة ك ػت

تؤدم إل  الحصكؿ عم  مكلكد ذكر اإلباوة كجد أف المعاشرة )الجماع( التي تتـ في نفس يـك اإلباوة 
ذا تـ ذلؾ  بؿ بيـك أك يكميف مف اإلباوة أك بعدىا بفترة يككف المكلكد أني ) لسامرة العمرم(  .كا 

 كالحكـ الشرعي في ىذه الطريقة:
كىذه الطريقة كسابقاتيا احتمالية كليست حتمية النتػايا كلػيس ىنػاؾ مػانع شػرعي يمنػع منيػا فحكميػا 

بعض الباحييف تفسيرا عمميا لقكلة صم  اا عميػو كسػمـ: )مػا  الرجػؿ أبػيض، كمػا   الجكاز، كتعد لدل
ذا عال مني المرأة مني الرجؿ،  المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعال مني الرجؿ مني المرأة، أذكرا بإذف اا، كا 

 الكلػد كأف ةكالمرأ الرجؿ، مني صفة بباف باب الحيض، كتاب صحيحو، في مسمـ أخرجوآنيا بإذف اا( )
(. فإذا جا  مني المرأة بعد كجكد مني الرجػؿ فػالعمك لمػا  ُّٓ ر ـ حديث ِِٓ/ُ ماييما مف مخمكؽ

المػػرأة، كىػػذا تػػرجيح لصػػفة احنكيػػة، كالعكػػس صػػحيح، كالمسػػتلة ظنيػػة ديػػر مقطػػكع بيػػا، كاا سػػبحانو 
              .عبد الناصر أبك البصؿ( (أعمـ

 زيمة احلساتية.راتؼًا: اجلذول انصيني وانط
حقيقة الجدكؿ الصيني الذم يركج لو عم  أنو كسيمة مػف كسػايؿ تحديػد جػنس الجنػيف محاكلػة إيجػاد  

عال ة فمكية بيف جنس الجنيف كعمر أمو كعمر الجنػيف كشػير التمقػيح، فػي طريقػة معقػدة. تبنػ  عمػ  
ك ريػػب منػػو  انيػػ (.فروػػيات فمكيػػة   ترتكػػز عمػػ  أسػػاس عممػػي يعتمػػد عميػػو )جػػنس المكلػػكد ذكػػر اك 

الطريقة الحسابية التي تعتمد عم  جمع عدد أحرؼ اسـ المرأة، مع عػدد أحػرؼ اسػـ كالػدتيا، مػع عػدد 
أياـ الشير الػذم يتـ بو الحمؿ، مع عدد أياـ الشير الذم سكؼ تمػد بػو المػرأة، فػإذا حصػؿ لػدينا ر ػـ ان 
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ذا حصؿ ر ـ ان مزد  ر ػـ فتػكلكج ان فيكػكف المكلػكد المنتظػر أنيػ  )مفردان فينتظر أف ككف المكلكد ذكران، كا 
  .(ىػُِِْ/ُ/ِِ بتتريخ ،(َُِِٖ)

 كالحكـ الشرعي في ىذه الطريقة:
كىذه الطريقة   يرتاب عالـ بشرع أنيا   تجكز لما اشتممت عميو مف اعتقػاد جػاىمي، كعمػؿ المنجميف 

ما ليس سببان فػي الشػرع ك  فػي القػدر كالعرافيف الذيف يدعكف عمـ الغيب. كما أف في ىذه الطرؽ جعؿ 
سببان. ك د جا  فػي فتػكل المجنػة الدايمػة لءفتػا  بالمممكػة العربيػة السػعكدية عػف تحديػد جػنس الجنػيف 
استنادان إل  الجدكؿ الصيني )كأما تحديد نكعو بمكجب الجدكؿ المشار إليو فيك كذب كباطؿ؛ حنػو مػػف 

ا، كيجػب إتػالؼ ىػذا الجػدكؿ، كعػدـ تداكلػو بػيف النػاس( )فتػاكل ادعا  عمـ الغيب الذم   يعممػو إ  ا
 .(.َِّّ/ ٓالشبكة اإلسالمية معدلة 

ككذلؾ كانت فتكل مركز الفتكل بإشراؼ د.عبدااا الفقيو حيث جا  في فتكاىـ )فػال يجػػكز اعتمػاد ىػذه 
ػر دػػيبي كتحديػد الجنػيف الطريقة أك ديرىا مما يشبييا كالجدكؿ الصيني المذككر في السؤاؿ لمعرفة أم

أك ديػػره، كا عتمػػاد عمػػ  ىػػذه الطريقػػة مػػف جػػنس أعمػػاؿ العػػرافيف كالمنجمػػيف الػػػذيف يجعمػػكف لأليػػاـ 
كالشػػػيكر كأسػػػما  احشػػػخاص تػػػتييران فػػػي الخمػػػؽ ككسػػػيمة إلػػػ  معرفػػػة أمػػػكر الغيػػػب، كىػػػذا مػػػف أعظػػػـ 

ة فػي تحديػد جػنس الجنػي د: )رؤيػة شػرعي نيػ  اا عنػو( المحرمات، حف ذلؾ مػف الشػرؾ القبػيح الػذم
 (.ِْخالد عبد اا المصمح ص

 ادلطهة انثاني: انحكييف انفمهي دلسأنة حتذيذ جنس اجلنني تانطزق انطثية
 :استخداـ عقا ير ىرمكنية-ُ
يذكر احطبا  أف استخداـ ىرمكف التستسركف مياؿ يؤدم إل  احتمػاؿ إنجػاب ذكػر، كاسػتخداـ ىرمػكف  

  .حتماؿ إنجاب أني منشط لءباوة يؤدم إل  ا
 الحكـ الشرعي في ىذه الطريقة: 

إذا لـ يكف ليذه الطريقة آيار جانبية وارة فالحكـ الشػرعي ليػا جػكاز اسػتعماليا كمػا لػك تناكلػت المػرأة 
 (.ُٗٗٗ، أطعمة مف نكع معيف)كاـر السيد دنيـ

 تحديد جنس الجنيف باإلجياض ا نتقايي: -ِ
لطريقػة يػتـ أخػذ عينػة مػف الخاليػا التناسػمية الممقحػة المتككنػة فػي بعد الغرس في الرحـ، ككفػؽ ىػذه ا

الرحـ كىي في مراحميا احكل ، كبعد فحصيا كتبيف جنس الجنيف يػتـ التصػرؼ مػع ىػذا الجنػيف كجػكدا 
يريػدكف ذلػؾ تػتـ عمميػة إجيػاض مبكػر أك   أك عدما حسب الجنس المردكب فإذا أظير أنو أني  كىـ 

 .دير مبكر ككذلؾ العكس
 الحكـ الشرعي في ىذه الطريقة: 

كيعتبر سمكؾ طريقة اإلجياض لتحديد جنس الجنيف أمران محرمان كمحظكران ابتدا  لحرمة الكسيمة كميما 
كػػاف عمػػر الجنػػيف فػػي الػػرحـ كيشػػتد التحػػريـ كممػػا كانػػت مرحمػػة الجنػػيف متقدمػػة، ك ػػد رأينػػا فػػي بعػػض 



 منصور بن صالح بن دخيل د. /                                                                                    نازلة تحديد جنس الجنين 

 جايؼة تىرسؼيذ –جمهة كهية انرتتية                         355                   (                    0202– أتزيم) –  (43) انؼذد

عبإجياوػو ك تمػوع لككنػو أنيػ  خاصػة فػي الػدكؿ  كيؼ يتـ ا عتػدا  عمػ  الجنػيف-مياؿ الصيف -الدكؿ
التي تمتـز بقكانيف تحديد النسؿ )مكلكد كاحد لكؿ أسرة( كلسنا بحاجة لحشد احدلة كالحجا عمػ  حرمػة 

حرمػػت  اإلجيػػاض كخاصػػة فػػي ميػػؿ ىػػذا السػػبب )ردبػػة فػػي الحصػػكؿ عمػػ  جنػػيف ذكػػر أك أنيػػ (. فػػإذا
ا بػذاتيا جريمػة محرمػة تجػب محاربتيا)عبػد الناصػر أبػك الكسيمة حرمػت العمميػة بالكميػة، فالكسػيمة ىنػ

  البصؿ(.
 تحديد جنس الجنيف بالتمقيح المنتخب )الداخمي كالخارجي(: -ّ

تعتبر عممية التمقيح ا صطناعي نكعا مف التقدـ العممي الطبي الذم يتحقؽ بو مصمحة البشػرية كذلػؾ 
الػػزكجيف، كنظػػران لكػػكف ىػػذه المسػػتلة مػػف  لمػػا فيػػو مػػف أيػػر فػػي عػػالا حالػػت العقػػـ التػػي  ػػد تكػػكف بػػيف

القوايا الحديية فقػد اجتيػد الفقيػا  المعاصػريف فػي تبيػيف اححكػاـ المتعمقػة بيػا مسػايرة لػركح العصػر 
مجمػع الفقػو اإلسػالمي التػابع لمنظمػة  ةمجمػكمستجداتو، حيث جا  في  رار لمجمػع الفقػو اإلسػالمي )

كث المقدمػػة فػػي المكوػػكع كا سػػتماع لشػػرح الخبػػرا  المػػؤتمر اإلسػػالمي بجػػدة( بعػػد اسػػتعراض البحػػ
كاحطبػػا ، جػػكاز المجػػك  لصػػكرتيف مػػف صػػكر التمقػػيح ا صػػطناعي كذلػػؾ عنػػد الحاجػػة مػػع التتكيػػد عمػػ  

 وركرة أخذ كؿ ا حتياطات الالزمة.
 :كتتميؿ ىاتاف الصكرتاف فيما يؿ

مػػف الػػزكج كبكيوػػة مػػف الزكجػػة كيػػتـ التمقػػيح خارجيػػا يػػـ تػػزرع المقيحػػة فػػي رحػػـ أف تؤخػػذ نطفػػة  *
 الزكجة.

 .أف ن تؤخذ بذرة الزكج كتحقف في المكوع المناسب مف ميبؿ زكجتو أك رحميا تمقيحا ن داخميا* 
ما يمكف استنباطو مف خالؿ ىذا القرار أف التمقيح ا صطناعي   يجػكز إ  فػي حػا ت محػددة لمزكجػة 

زكجيا داخميا كخارجيا عم  أف يككف المني مف الزكج، كالبكيوػة الممحقػة مػف كفػي رحػـ الزكجػة، م ف ن
ك  يجػػكز ذلػػؾ ن إ  حػػاؿ الوػػركرة القصػػكل مػػع مرا بػػة العمميػػة لوػػماف عػػدـ اخػػتالط النطػػؼ أك احجنػػة 

فييػا كشػؼ الممقحة كاختالط احنساب، كتحديد جنس الجنيف   يعتبػر مػف الوػركرة القصػكل التػي يػتـ 
عكرة المرأة مف جية، كاحتماؿ اختالط احنساب حاؿ التقصير مف جيػة أخػرل، لػذلؾ سػنعرض لمػذاىب 

  (.حمزاكم العمما  المعاصريف حكؿ ىذه المستلة )حكيمة
 كليف في الجممة فيناؾ مػف الفقيػا  المعاصػريف مػف أجػاز  كحىؿ العمـ في مستلة تحديد جنس الجنيف

جػػنس الجنػػيف بوػػكابط كشػػركط صػػارمة، منعػػان لمتمػػادم كالغمػػك فػػي المسػػتلة، ىػػذه الطريقػػة فػػي تحديػػد 
 كحصركىا في نطاؽ ويؽ،

 ؿالمسػاي: أف احصؿ في العمؿ عم  تحديػد جػنس الجنػيف الجػكاز. كأنػو   مػانع منػو شرعنا)القكؿ ا كؿ
ايميف بيػذا ، اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية(. كمف أبرز الفقيػا  القػِِٖ/ُالطبية المستجدة 

عبد اا البساـ، كالشيخ مصطف  الزر ا ، كالشيخ عبد اا بف بيو، كالشػيخ نصػر فريػد)اختيار  الشيخ)
لمػا يشػغؿ احذىػاف ص  فالبيا((، كالػدكتكر عمػي جمعػة)ِٕ-ٗٔجنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص 
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ة، اختيػػار جػػنس (، كالػػدكتكر يكسػػؼ القرواكم)يكسػػؼ القروػػاكم( كديرىـ)جريػػدة الغػػد احردنيػػّٕٔ
الفتػكل بػكزارة احك ػاؼ الككيتيػة )اختيػار جػنس  . كلجنػةالمكلكد(. ك د  اؿ بيذا مجمس اإلفتػا  بػاحردف

(، كبيػذا صػدر  ػرار المجمػع الفقيػي اإلسػالمي)مك ع رابطػة العػالـ ِٕالجنيف دراسػة فقييػة طبيػة ص 
فتكل احعم  بفمسػطيف)دار اإلفتػا  ك د أخذ بيذا مجمس ال (،اإلسالمي  رارات المجمع الفقيي اإلسالمي

 (.ٓٔص ٔٓ/ُالفمسطينية:  رار مجمس الفتكل ا عم  ر ـ 
 عم  النحك التالي: ؿكالمعقك ككانت ادلتيـ مف الكتاب كالسنة كالقياس

 دنحهى ين انكحاب.أ: والً ا
كانىًت اٍمرىأىًتي عا ً )كى ل  ا كلو تعاك ن:  راًيي كى نِّي ًخٍفتي اٍلمىكاًليى ًمٍف كى ًليًّػا )اً  ( يىًرييًنػي ٓرنا فىيىٍب ًلي ًمػٍف لىػديٍنؾى كى

يىًرثي ًمٍف آًؿ يىٍعقيكبى كىاٍجعىٍموي رىبِّ رىًويًّا )  (.ٔ-ٓسكرة مريـ اية )( (ٔكى
ػػاًلًحيفى  إبػػراىيـ )رىبِّ تعػال  عمػػ  لسػاف  ويانيػان: ك كلػػ -سػكرة الصػػافات ايػػة  () (ََُ) ىىػٍب ًلػػي ًمػفى الصَّ

ََُ.) 
بػراىيـ عمييمػا كجو الد لة: إف ا لدعا  بطمػب جػنس معػيف جػايز ك ػد دلػت اخيتػاف عمػ  دعػا  زكريػا كا 

يكػػف مشػػركعان لمػػا جػػاز حنبيػػا  اا تعػػال  الػػدعا  بػػو، كمػػف  ـكلػػك لػػ الػػذككر،السػالـ بطمػػب الذريػػة مػػف 
المقرر أف ما جاز طمبو جاز فعمو، كأف مف شركط الدعا  أ  يستؿ محرما)مك ؼ اإلسالـ مف احمػراض 

بكسػػايؿ  ـمػػا تػػ(.كعميػػو؛ يجػػكز اختيػػار جػػنس الجنػػيف إذا ُّْ/صُعيمػػاف شػػبير.ج محمػػد-راييػػةالك 
 مشركعة.
)تعػال   ياليان:  كلة

 (.َْ-ّٔسكرة القيامة: آية ( ) 
 (.ْٔ-ْٓرة النجـ: آية سك ) () تعال  ةرابعان:  كل

كجو الد لة: دلت اخيتاف السابقتاف عم  أف  درة اا تعال  كمشييتو ىي التي تختار نكع الجنيف، كىك 
تعال  الذم ىيت مككنات ما  الرجؿ؛ ليككف سببان في ذلػؾ، فػإف شػا  اا تعػال  اف يكػكف الجنػيف ذكػران، 

الػذم يحمػؿ شػارة الػذككرة ىػك الػذم يمقػح البكيوػة  ىيت احسباب كالظركؼ التي تجعػؿ الحيػكاف المنػكم
 (.َُِٗ،شكرم عبد الحميد حماد)كالعكس

كا كتشػػافات العمميػػة ىيػػتت احسػػباب إلمكانيػػة اختيػػار جػػنس الجنػػيف فيكػػكف مػػف تقػػدير اا عػػز كجػػؿ 
ران أـ عميو القرآف الكريـ مف أف تحديد جنس الجنيف ذكػ  فيتقرر. ك د تكافقت الحقايؽ العممية مع ما دل

شػػػكرم عبػػػد الحميػػػد )أنيػػػ  ناشػػػ  مػػػف جيػػػة الرجػػػؿ، فالنطفػػػة التػػػي تمنػػػ  ىػػػي نطفػػػة الرجػػػؿ باحريػػػب
 (.َُِٗ،حماد

.
ً
نة

ُ
 ثانيا: أدنحهى ين انس

حديث النبي صم  اا عميو كسمـ بيَّف السبب الطبيعي الذم ييكًجب اإلدكار أك اإلنػاث بػإذف اا.  احكؿ:
ف أف النبػي صػم  اا عميػو كسػمـ أجػاب الييػكدم الػذم سػتلو ففي صحيح اإلماـ مسمـ مف حديث يكبػا
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ًنػيف  عف الكلد. فقاؿ صم  اا عميو كسمـ: )ما  الرجػؿ أبػيض، كمػا  المػرأة أصػفر، فػإذا اجتمعػا فىعىػال مى
ذا عػال منػي المػرأة منػي الرجػػؿ آنيػا بػإذف اا( )أخرجػو مسػمـ فػػي  الرجػؿ ًنػيَّ المػرأة أٍذكػرا بػػإذف اا. كا  مى

كػار كاإلنػاث فػي الجنػيف أمػره ذببػاف صػفة منػي الرجػؿ(. كىػذا يفيػد أف اإل باب-الحيضكتاب  صحيحو،
. كلػيس فػي الحػديث مػا يشػعر بتنػو ممػا اسػتتير اا بػو. بػؿ ىػك كسػاير  يستند إل  سبب طبيعي معمـك

ا إلػ  احسباب الطبيعية التي مت   در الخمؽ عم  إيجادىا فقد أدرككا المقدمة التي يمكػف أف يصػمكا بيػ
 .النتيجة
  الد لة:كجو 

اإلذكػػار كاإلنػػاث إلػػ  مشػػييتو سػػبحانو   ينػػافي حصػػكؿ السػػبب، كككنيمػػا بسػػبب   ينػػافي  داك ن: اسػػتنا
استنادىما إل  المشيية. فاحسباب التي  و  اا تعال  أف تككف سػببنا لمسػبباتيا   تخػرج عػف تػدبيره 

ؿ جرياف حكميا عمييا. فيقػكِّم سػبحانو بعوػيا بػبعض، المشيية كاإلرادة كمح فاحسباب طكع كمشييتو،
كيبطؿ إف شا  بعويا ببعض، كيسمب بعويا  كتػو كسػببيتو كيعرييػا منيػا، كيمنعػو مػف مكجبيػا مػع 

 بقاييا عميو.
: أف مػػف تكممػػكا فيمػػا توػػػمنو حػػديث يكبػػاف مػػف سػػبب اإلذكػػػار كاإلنػػاث   ينا شػػكف فػػي أصػػػؿ يانيػػان 

مسػتقالًّ فػي اإليجػاد كالخمػؽ. ان الطبػاعييف الػذيف يجعمػكف لمطبيعػة تػتيير  سببيتيما. كلكنيـ يمنعػكف  ػكؿ
( كيقكلكف: )نحف   ننكر أف لذلؾ أسبابنا أخر. كلكف تمؾ مف احسباب التي اسػتتير اا بيػا دكف البشػر

 (. ِٗٓ/ُ)مفتاح دار السعادة 
تنػاع إدراؾ ذلػؾ عمػ  فمنا شتيـ في تعييف السػبب   فػي أصػمو. كلػيس فػي النصػكص مػا يػدؿ عمػ  ام

 البشر.
كار كاإلناث بما   تتيير لألسباب فيو كالشقاكة كالسعادة كالرزؽ كاحجؿ ذما ذكر مف ا تراف اإل فياليان: أ

 فيذا دير مسمـ لكجييف:-دليؿ عم  أنيما   يستنداف إ  إل  مجرد المشيية 
 كؿ أكير احصكلييف. فػا تراف مػا لػو  ( أف د لة ا  تراف عم  ا تفاؽ في الحكـ كالتساكم وعيفة فيُ

يفيػػد ا تفػػاؽ كالمسػػاكاة فػػي عػػدـ  كالسػػعادة،  كاإلنػػاث بمػػا لػػيس لػػو سػػبب كالشػػقاكة  كاحذكػػارسػػبب 
 السببية.

( أف السػػعادة كالشػػقاكة كالػػرزؽ كاحجػػؿ كميػػا بتسػػباب. ككػػكف أسػػباب ىػػذه احمػػكر   تكػػكف إ  بعػػد ِ
ذككرات في ك ت السبب كزمنو. فالسعادة كالشقاكة كالرزؽ كاحجؿ   يمـز منو استكا  جميع الم الك دة،

كػار كاإلنػاث فإنيمػا يككنػاف  ػبالن؛ لػذلؾ تقػدـ زمػف مػا  ػدره اا مػف ذ  تكػكف إ  بعػد الػك دة بخػالؼ اإل
 مك ع مسمـ(. –أسبابيما)رؤية شرعية في تحديد جنس الجنيف 

لنطفكـ كانكحكا  ع)تخيركاعميو كسمـ: اااا صم  عايشة روي اا عنيا  الت:  اؿ رسكؿ  فالياني: ع
 )اخرجو ابف ماجة: سنف ابف ماجة، كتاب النكاح(.إلييـ( ا كفا ، كأنكحكا 
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كجػػو الد لػػة: لقػػد نبػػو النبػػي صػػم  اا عميػػو كسػػمـ فػػي الحػػديث السػػابؽ عمػػ  وػػركرة اختيػػار السػػاللة 
الكراييػػة ر احكفػػا ؛ كذلػػؾ تفاديػػان لألمػػراض ذلػػؾ بعػػيف ا عتبػػار فػػتمر باختيػػا لممصػػاىرة كأخػػذالسػػميمة 
يمكػف أف يعمػـ ذلػؾ ا ختيػار عمػ  مػا بعػد ذلػؾ مػف اختيػار جػنس الجنػيف لمسػبب نفسػو)مناؿ  كبالتالي

 (.ََِٗ.محمد رمواف
 ين انمياس.  ىثانثًا: أدنحه

الؼ بػيف السعي في تحديد جنس الجنيف عم  معالجة العقـ الذم يمكف معالجتػو. فإنػو   خػ ساك ن:  يا
أىؿ العمـ في جكاز السعي في معالجة العقـ مع ككنيػا سػعينا فػي إيجػاد الحمػؿ كأخػذنا حسػباب حصػكلو. 

ًميـه )تعال :  معاروة، لقكلوكليس فيو  ًقيمان ًإنَّوي عى يىٍجعىؿي مىٍف يىشىا ي عى () سكر كى  (.َٓالشكرل أية: ة ىًديره

حنػو عمػؿ باحسػباب الممكنػة إلدراؾ صػفة فػي فجكاز أخذ أسباب تحديد جػنس الجنػيف مػف بػاب أكلػ ؛ 
مك ػع  –)رؤيػة شػرعية فػي تحديػد جػنس الجنػيف كالتكػكيف الجنيف، كىك أسيؿ مف أخذ أسباب اإليجػاد 

 .مسمـ(
فػػي  بإذنيػػا،عمػػ  جػكاز العػػزؿ عػف المػػرأة الحػرة  مسػتلة تحديػػد جػنس الجنػػيف  ياسػان أجازك  ؾيانيػان: ككػػذل
، لػػدكىػػك العػػزؿ جػػاز احدنػػ  كىػػك ا ختيػػار فػػي نػػكع مػػف نػػكعي الك  فػػإذا جػػاز احعمػػ  احربعػػة.المػػذاىب 

كالسعي في اتخاذ السبب المكصؿ إل  تحقيؽ ىذه الردبة بكاسطة النظػاـ الػكرايي الػذم كوػعو اا فػي 
خمقو، ككشفو العمـ كاستفاد بو، ىك مف  در اا عز كجػؿ، لػك شػا  حقػؽ ردبػة الػرادبيف فػي نػكع مػف 

ف شا  )رؤيػة شػرعية فػي تحديػد جػنس  لـ يحققيا، فكؿ شي  مػف  ػدره تبػارؾ كتعػال  نكعي احك د، كا 
 .مك ع مسمـ( –الجنيف 

 راتؼًا: االسحذالل تانمىاػذ انفمهية.
"عاحصؿ في احشيا  اإلباحة حت  يدؿ الدليؿ عم  التحريـ .ا ستد ؿ بقاعدة اك ن:

 

حيػث  ػالكا أف الزكجػة التػي تمػد  عحرج فػي الػديفك اعدةع نفي ال .عالورر يزاؿع .بقاعدة ؿيانيان: ا ستد  
عف أف  الن فو كالمجتمع،كسك  المعاممة في احسرة  بالطالؽ،تككف ميددة  اإلناث،خاصة  كاحدا،جنسان 

فػػإف  المشػػركعة،كمػػا داـ ديننػػا أمرنػػا برفػػع الحػػرج بالكسػػايؿ  ذلػػؾ،الرجػؿ كػػذلؾ يمكػػف أف يتعػػرض لميػػؿ 
 حمزاكم(. يمةتحديد جنس الجنيف مف  بيؿ ذلؾ )حك

 ادلؼمىل.ين  ىخايسًا: أدنحه

 ذلػؾ الفعػؿ مػف بػاب احخػذ باحسػباب، كاحخػذ باحسػباب أمػر مشػركع، بػؿ نحػف مطػالبكف بػو، فاك ن: إ

 كبذلؾ يككف فعؿ اختيار جنس الجنيف مف باب احخذ باحسباب؛ فيككف مشركعا.
ة كاتقػا  بعػض احمػراض الكراييػػة، ن القػكؿ بإباحػة اختيػار جػنس الجنػيف يحقػؽ مصػالح راجحػ فيانيػان: إ

التي تصيب الذككر دكف اإلناث أك العكس ك سيما أف ىناؾ أمراض كرايية خطيرة جدان، كمنيا مػا لػيس 
 حمزاكم(. لو عالا طبي حت  اخف)حكيمة
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الفقيػػا  المعاصػريف مػف منػع ىػػذه الطريقػة فػي تحديػد جػػنس الجنػيف، كنػذكر مػػنيـ  القػكؿ اليػاني: مػف
الػدكتكر أيػكب  ،ؽعبػد الخػالالػدكتكر عبػد الػرحمف  محمػد حامػد العمػرم(، سامرةامرة العمرم)الدكتكرة س

عبػد الناصػر أبػك البصػؿ)أيكب  (، كالػدكتكرُٔٗٗالنتشة،عبد الجكاد حجازم  محمدسعيد زيف العطيؼ)
كمحمد النتاشة)المسايؿ الطبية  (،ََُِ،عبد الرشيد  اسـسعيد زيف العطيؼ(، كالشيخ فيصؿ مكلكم)

 (.ِِّ،ِّْ/صُـ :المستجدة، النتشة
كىك ما يفيـ مف فتكل المجنة الدايمة لءفتا  بالسعكدية. حيث جا  في فتكل لمجنػة )شػتف ا جنػة مػف 
حيث إيجادىـ في احرحاـ كذككرتيـ كأنكيتيـ ىك مف عمـ الغيب الذم   يعممو إ  اا سبحانو كتعال ( 

 .(ِِّ،ِّْ/صُـ :)المسايؿ الطبية المستجدة، النتشة

 التالي:استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بتدلة مف: الكتاب كمف المعقكؿ كذلؾ عم  النحك 
 الكتاب. مف ـاك ن: ادلتي

ـي  لمَّػػوي ) تعػػال  ةاحكؿ:  كلػػ  ػػا يىٍعمىػػ ػػا أيٍنيىػػ    كيػػؿف  تىٍحًمػػؿي  مى مى ـي  تىًغػػيضي  كى ػػا ػػا اٍحىٍرحى مى كيػػؿف  ۚ   تىػػٍزدىادي  كى  ًعٍنػػدىهي  شىػػٍي و  كى
ـي ( عاٖ) ًبًمٍقدىارو   (.ٖسكرة الرعد: اخية ) ((ٗ)اٍلميتىعىاؿً  اٍلكىًبيري  كىالشَّيىادىةً  اٍلغىٍيبً  ًل

ۚ  ۚ   تعػال :) ةالياني:  كل

 (.ّْسكرة لقماف: اخية ) ( ۚ  

كجو الد لة: بينت اخيات الكريمة أف عمـ ما فػي احرحػاـ مػف الغيػب الػذم   يمكػف ححػد أف يعممػو إ  
فػإف القػكؿ: بمشػركعية اختيػار كمػف يػـ  .اا سبحانو كتعال ؛ كادعا  البشر ذلؾ مصػادـ ليػذه اإلخبػار

جنس الجنيف يصادـ اخيات السابقة بتف اا تعال  كحده يعمـ ما في احرحاـ، كأف ما في الرحـ ديب   
 حمزاكم(. يعممو إ  اا)حكيمة

 اليالث:  كلة تعال :  
ٍمػػؾي  ًلمَّػػوً ) ػػا يىٍخميػػؽي  كىاٍحىٍرضً  السَّػػمىاكىاتً  مي ػػفٍ  يىيىػػبي  يىشىػػا ي  مى يىيىػػبي ا ًإنىاينػػا  ي يىشىػػا ًلمى ػػفٍ  كى  (ْٗ) الػػذفكيكرى  يىشىػػا ي  ًلمى

ـٍ  يي جي كِّ نىاينا ذيٍكرىاننا كييزى يىٍجعىؿي  كىاً  ًقيمنا يىشىا ي  مىفٍ  كى ًميـه  ًإنَّوي  عى  (.َٓ-ْٗسكرة الشكرل: اخية ) ((َٓ)  ىًديره  عى
حفػػظ تػػكازف كجػػو الد لػػة: دلػػت اخيػػة الكريمػػة عمػػ  أف اا عػػز كجػػؿ كزع النسػػؿ بحكمػػة كمقػػدار؛ ل

المجتمع فيكا الخالؽ المتصرؼ كالقكؿ: بتنو يمكف لمبشر اختيار جنس الجنيف يعتبر تدخال في مشػيية 
 .حمزاكم( اا)حكيمة

ـٍ تعال  الرابع:  كلو  ميرنَّيي ٍمػؽى المَّػًو  :) كىخى فَّ خى ـٍ فىمىييغىيِّػري ميػرنَّيي ة سػكرة النسػا  ايػ( )فىمىييبىػتِّكيفَّ آذىافى احنعػاـ كىخى
:ُُٗ.) 

كجو الد لة: إف التدخؿ في اختيار جنس الجنيف تغيير لخمػؽ اا تعػال ، كلػيس معنػ  تغييػر خمػؽ اا 
نمػػا التغييػػر: ىػػك أف نتػػدخؿ فػػي الخمػػؽ اإلليػػي فنصػػرفو عػػف كجيتػػو  ينشػػ  ف، اتعػػال  ن  خمقػػان جديػػدان كا 

 (.الصحيحة)حكيمة حمزاكم
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كِّ  ) اؿ اا تعال :الخامس:  ـٍ فاحرحاـ كىٍيؼى يىشىػا ي   ًإلىػوى ًإ َّ ىيػكى اٍلعىًزيػزي ىيكى الًَّذم ييصى ـي( )ريكي ًكػي سػكرة اٍلحى
 (.ٔا عمراف اية :

كجو الد لة: أف العمؿ عم  تحديد جنس الجنيف يتومف منازعة اا تعال  في خمقو كمشييتو كاخػتص 
 .)حكيمة حمزاكم( .فيو مف عمـ ما في احرحاـ، كأنو مف عمـ الغيب الذم   يعممو إ  اا

 يانيان: ادلتيـ مف المعقكؿ.
 أف القكؿ بجكاز العمؿ عم  تحديد جنس الجنيف يفوي إل  عدة مفاسد كمخاطر منيا: 
 .اإلخال بالتكازف الطبيعي البشرم في نسب الجنسيف الذم أجراه اا تعال  في الككف لحكمة كرحمة-ُ
اف كتككينػػو، كمػػدل خطكرتػػو كشػػـؤ عا بتػػو عمػػ  فػػتح المجػػاؿ أمػػاـ العبػػث العممػػي فػػي خمػػؽ اإلنسػػ-ِ

  .البشرية
ما يمكف أف يقع مف جرا  بعض الطرؽ في عممية تحديد جنس الجنيف مف اختالط احنساب، كىذا -ّ 

 مف المفاسد الكبرل الناتجة عف ىذه العممية.
تف كجػكد كيجاب عم  ىذا إجما  ب .بعض كسايؿ تحديد جنس الجنيف تتطمب كشؼ العكرة المغمظة-ْ 

المفاسد في عمؿ معيف، كأمر ما   يمػـز منػو منعػو شػرعان إ  فػي حػاؿ كػكف المفاسػد دالبػة كالمصػالح 
منغمرة كما دلت عم  ذلؾ  كاعد الشريعة كنصكصيا)خالد بف عبد اا المصمح( لذا كجبت المكازنة بيف 

 .المفاسد كالمصالح في  وية تحديد جنس الجنيف)خالد بف عبد اا المصمح(
الػػدليؿ الرابػػع: أف القػػكؿ بجػػكاز تحديػػد جػػنس الجنػػيف يفوػػي إلػػ  تفوػػيؿ جػػنس عمػػ  جػػنس، كىػػك فػػي 
معنػػ  مػػا كػػاف عميػػو أىػػؿ الجاىميػػة مػػف تفوػػيؿ الػػذككر عمػػ  اإلنػػاث، الػػذم أفوػػ  بيػػـ إلػػ  الػػكأد فػػي 

 الجاىمية)أبك محمد الدمشقي(.
  يةيرجع الخالؼ في المستلة إل  احسباب اخت :سبب ا ختالؼ

 ا ختالؼ في تتكيؿ النصكص. 
 :اختمؼ العمما  في تتكيؿ  كلة تعال احكؿ: 

ـي  المَّػػػػػػوي  ) ػػػػػػا يىٍعمىػػػػػػ ػػػػػػا أيٍنيىػػػػػػ    كيػػػػػػؿف  تىٍحًمػػػػػػؿي  مى مى ـي  تىًغػػػػػػيضي  كى ػػػػػػا ػػػػػػا اٍحىٍرحى مى كيػػػػػػؿف   تىػػػػػػٍزدىادي  كى ػػػػػػٍي و  كى ًعٍنػػػػػػدىهي  شى
ـي (ٖ) ًبًمٍقدىارو   (.ٖسكرة الرعد: اخية ) ((ٗ) اٍلميتىعىاؿً  اٍلكىًبيري  كىالشَّيىادىةً  اٍلغىٍيبً  عاًل

 :  ك كلة تعال 
ـي  ًعٍندىهي  المَّوى  ًإفَّ ) ؿي  السَّاعىةً  ًعٍم يينىزِّ ـي  اٍلغىٍيثى  كى يىٍعمى اـً  مىاًفي كى مىا  اٍحىٍرحى مىا دىدنا تىٍكًسبي  مىاذىا نىٍفسه  تىٍدًرم كى تىٍدًرم كى
ًميـه  المَّوى  ًإفَّ  تىميكتي  أىٍرضو  ًبتىمِّ  نىٍفسه   ًبيره  عى  (.ّْلقماف: اخية  )سكرة )( ّْ) خى

فمف  .أف عمـ ما في احرحاـ مف الغيب الذم   يمكف  حد أف يعممو دير اا تعال  عم  فقد دلت اخية
 .أكؿ العمـ المراد بعمـ ما في احرحاـ بالعمـ التفصيمي لكؿ ما يتعمؽ بيا  اؿ بجكاز اختيار جنس الجنيف

صػػػعب بنػػػا  حكػػػـ عمييػػػا؛  ػػػاؿ: بحرمػػػة اختيػػػار جػػػنس كمػػػف اعتبػػػر أف اخيػػػة تخبػػػر عػػػف ديبيػػػات ي
 الجنيف)اختيار جنس الجنيف بسبب المرض الكرايي ىنية(.
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ـٍ فاحرحػاـ كىٍيػؼى يىشىػا ي   ًإلىػوى ًإ َّ ىيػكى  (العمما  فػي تتكيػؿ  كلػو تعػال : ؼالياني: اختم ريكي ػكِّ ىيػكى الَّػًذم ييصى
ـي  ًكي  (.ٔسكرة ا عمراف اية: ) )اٍلعىًزيزي اٍلحى

فقد دلت اخية الكريمة: عم  أف اا تعال  ىك المتصرؼ كالخالؽ، كالزارع لمنسؿ بحكمة كمقدار؛ لحفػظ 
 تكازف المجتمع

اختيػػار جػػنس الجنػػيف تػػدخؿ فػػي مشػػيية اا؛ ذىػػب إلػػ  تحػػريـ اختيػػار جػػنس  فمػػف اعتبػػر أف عمميػػة ى
ليية، اعتبر أف اإلنساف منفػذ كمف اعتبر عممية اختيار جنس الجنيف   تخرج عف المشيية اإل  .الجنيف

 .ليا فاإلنساف يفعؿ بقدرة اا، كمشييتو
فاا ىك الذم أكجد العمـ كالمعرفة كمكف بعض عباده العمما  أف يفعمكا ما يشا  اا، فذىبكا إل  جػكاز 

 اختيارٌ جنس الجنيف)ختيار جنس الجنيف بسبب المرض الكرايي ىنية(
 ر جنس الجنيف:ا ختالؼ في تكييؼ عممية اختيا-ِ

: أف عممية اختيار جنس الجنيف تخؿ بنسب التكازف البشرم بيف الذككر كاإلناث، كتؤدم إل  رألمف -
  .اختالط احنساب؛ ذىبكا إل  حرمة اختيار جنس الجنيف

مف رأل: أف عممية اختيار جنس الجنيف تجرم عم  نطاؽ فردم كفؽ وكابط شرعية في ظػؿ تقنيػات -
ت فييػا وػييؿ؛ ذىبػكا إلػ  جػكاز عمميػة اختيػار جػنس الجنيف)ختيػار جػنس الجنػػيف حدييػة احتمػاؿ الخطػ

 بسبب المرض الكرايي ىنية(.
 ياليا: التكييؼ الفقيي  ختيار جنس الجنيف بسبب احمراض الكرايية:

ذىب كيير مف الفقيا  المعاصريف إل  إباحة تحديد جنس الجنيف بيدؼ الك اية مف احمراض الكراييػة  
فدفع المػرض  بػؿ ك كعػو أكلػ  كأسػيؿ مػف رفعػو بعػد الك ػكع حنػو مػف  بعويـ،إل   أشرنا سابقان  الذيف

الميسكر أف ندفع الشي  في بداية احمر كلكف   يمكف رفعو بعػدما شػرع فيػو لصػعكبة الرفػع، كاختيػار 
د جنس الجنيف بغرض الحد مف المرض الكرايي أيسر مف إنجاب طفؿ يتتلـ مػف المػرض كيشػق  بػو بعػ

لكػػف جػػكاز اختيػػار جػػنس الجنػػيف لتفػػادم مخػػاطر احمػػراض الكراييػػة المرتبطػػة بجػػنس معػػيف  .كالدتػػو
 مشركطة بالشركط التالية:

احمف مف اختالط احنساب: كذلؾ بوػماف عػدـ اخػتالط النطػؼ كالمقػايح الخاصػة بػالزكجيف بغيرىػا، -ُ
نمػا ي الكتكخي الحذر بيذه العممية، ف نبغػي إجراؤىػا عنػد ذكم العدالػة مػف تجػرل فػي أم مركػز طبػي، كا 

عمػػ  سػػالمة احنسػػاب، إلف حفػػظ احنسػػاب مػػف  احطبػػا  كمسػػاعدييـ كوػػمف إجػػرا ات مشػػددة حرصػػان 
مقاصػػد الشػػريعة التػػي بمغػػت مرتبػػة الوػػركريات، كعمػػؿ الشػػرع عمػػ  المحافظػػة عمييػػا كحػػـر كػػؿ مػػا 

 .ينا ويا
جنس الجنيف حم عيػب كرايػي بسػيط يمكػف أف يككف المرض الكرايي خطيرا، فال يسارع إل  اختيار -ِ

 .مداكاتو
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تقرير أىؿ ا ختصاص أف اختيار جنس الجنيف ىك الكسيمة الكحيدة لتجنب إصابة الذرية باحمراض -ّ
 حمزاكم(. الكرايية)حكيمة

 ادلثحث انثانث: جطثيك احلكى ػهى انناسنة.
 اجلنني.اوالً: جطثيك احلكى ػهى ناسنة حتذيذ جنس 

أف احصػؿ فػي العمػؿ كىػك عرض أدلة الفريقيف فالذم يترجح لدم كاا اعمـ القػكؿ احكؿ  بعد الترجيح:
 كذلؾ لعدة أسباب: عم  تحديد جنس الجنيف الجكاز. كأنو   مانع منو شرعنا

 .أف احصؿ في تحديد جنس الجنيف اإلباحة كالجكاز؛ كذلؾ لقكة أدلة الجكازاك ن:  
كذلؾ إذا ما تـ بكسايمو المشركعة كلـ يترتػب عميػو  كالتحريـ،كؿ بالمنع  ياـ دليؿ يعود الق ـيانيان: عد

 .أم محظكر شرعي أك خمط في احنساب
اختيار جنس الجنيف ىك عمؿ بيد اا تعال  كحده، كدكر اإلنساف الفعمػي فيػو دكر محصػكر فػي  ياليان:

  بمو.لشي  يككف بعد كجكده   احخذ باحسباب   دير، كىك ليس مف  بيؿ تغيير خمؽ اا  ف تغيير ا
الخػػكؼ مػػف اخػػتالط احنسػػاب فيػػرد عميػػو أف المجيػػزيف لممسػػتلة  ػػد  رابعػػان: إذا كانػػا سػػبب التحػػريـ ىػػكا

اشترطكا اتخاذ اإلجرا ات الالزمة لوماف الحفاظ عم  النطؼ مف ا ختالط، احمػر الػذم يوػمف سػالمة 
 احنساب.

ذه العمميػة تػػؤدم لكشػؼ العػػكرة بػال داعػي فيػػرد عميػو بػػتف إف ىػ خامسػان: إذا كػاف السػػبب مػف التحػػريـ 
إباحة عممية تحديد جنس الجنيف مقيدة بالوركرة، ك  شؾ أف ىناؾ ظركفا عدة تجعميػا وػركرة ممحػة 

 لو.ا ستخداـ السي   كوكابط لتجنب  بد مف  يكد  فكاحسرة، ك كلممجتمع 
يخػػص اختيػػار جػػنس الجنػػيف بسػػبب احمػػراض مػػا كىػػك مػػا ذىػػب اليػػة  ػػرار مجمػػس الفقػػو اإلسػػالمي، في

 الكرايية.
 كالذم جا  فيو:                                      

نا ش المجمع الفقيػي اإلسػالمي التػابع لرابطػة العػالـ اإلسػالمي ىػذه المسػتلة، ك ػرر أنػو يجػكز تعمػد  
ايي، كأما اختيػار جػنس الجنػيف اختيار جنس الجنيف بالمجك  لمكسايؿ الطبيعية العادية، ميؿ النظاـ الغذ

بالتدخؿ الطبي فال يجكز إ  في حالػة الوػركرة التػي تقوػي بإصػابة أحػد الجنسػيف بػاحمراض الكراييػة 
فيجكز حينيذ التدخؿ الطبي لتفادم الحمػؿ بػالجنس المرشػح لممػرض عمػ  أف يكػكف التقريػر الطبػي  ػد 

 –الػتحكـ فػي جػنس الجنػيف  ػرار -ع الفقيػي أ رتو مجمكعة طبية   تقؿ عػف ياليػة أفػراد ) ػرار المجمػ
 فتكل إسالـ أكف  يف(.

فإف مجمػس المجمػع الفقيػي اإلسػالمي برابطػة العػالـ اإلسػالمي فػي دكرتػو التاسػعة  نص  رار المجمع:
ـ ََِٕ/نػكفمبر/ٖػػّىػ التي يكفقيا ُِْٖ/شكاؿ/ِٕػِِعشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة مف 

يػػػار جػػػنس الجنػػػيف(، كبعػػػد ا سػػػتماع لمبحػػػكث المقدمػػػة، كعػػػرض أىػػػؿ  ػػػد نظػػػر فػػػي مكوػػػكع: )اخت
 .ا ختصاص، كالمنا شات المستفيوة
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فإف المجمع يؤكد عم  أف احصػؿ فػي المسػمـ التسػميـ بقوػا  اا ك ػدره، كالروػ  بمػا يرز ػو اا؛ مػف 
جؿ كعال، كلقد جا  في  كلد ، ذكران كاف أك أني ، كيحمد اا تعال  عم  ذلؾ، فالخيرة فيما يختاره البارم

ذىا  القرآف الكريـ ذـ فعؿ أىؿ الجاىمية مف عدـ التسميـ كالرو  بالمكلكد إذا كػاف أنيػ   ػاؿ تعػال  : ) كىاً 
ٌدان كىىيكى كىًظيـه * يىتىكىارىل ًمفى اٍلقىٍكـً ًمٍف سيكً  مىا بيشِّرى بً  ٍجييوي ميٍسكى ـٍ ًباٍحيٍنيى  ظىؿَّ كى ديىي مى  ًو أىييمٍ بيشِّرى أىحى ًسكيوي عى

ـٍ يىديسفوي ًفي التفرىاًب أى  سىا ى مىا يىٍحكيميكفى (، ك  بتس أف يردب المر  فػي الكلػد ذكػران كػاف أك أنيػ ،  ىيكفو أى
بدليؿ أف القرآف الكريـ أشار إل  دعػا  بعػض احنبيػا  بػتف يػرز يـ الكلػد الػذكر، كعمػ  وػك  ذلػؾ  ػرر 

 :المجمع ما يمي

نس الجنػػيف بػػالطرؽ الطبيعػػة؛ كالنظػػاـ الغػػذايي، كالغسػػكؿ الكيميػػايي، كتك يػػت أك ن: يجػػكز اختيػػار جػػ
 .الجماع بتحرم ك ت اإلباوة؛ لككنيا أسبابان مباحة   محذكر فييا

يانيػػان:   يجػػكز أم تػػدخؿ طبػػي  ختيػػار جػػنس الجنػػيف، إ  فػػي حػػاؿ الوػػركرة العالجيػػة فػػي احمػػراض 
أك بػػالعكس، فيجػػكز حينيػػذو التػػدخؿ، بالوػػكابط الشػػرعية  الكراييػػة، التػػي تصػػيب الػػذككر دكف اإلنػػاث،

المقررة، عم  أف يككف ذلؾ بقرار مف لجنة طبية مختصة،   يقؿ عدد أعواييا عف يالية مف احطبػا  
العدكؿ، تقدـ تقريران طبيان باإلجماع يؤكد أف حالة المريوة تستدعي أف يككف ىناؾ تدخؿ طبػي حتػ    

ايي، كمف يػـ يعػرض ىػذا التقريػر عمػ  جيػة اإلفتػا  المختصػة إلصػدار مػا يصاب الجنيف بالمرض الكر 
 .تراه في ذلؾ

ياليان: وركرة إيجاد جيات لمر ابػة المباشػرة كالد يقػة عمػ  المستشػفيات كالمراكػز الطبيػة؛ التػي تمػارس 
ميػػؿ ىػػذه العمميػػات فػػي الػػدكؿ اإلسػػالمية، لتمنػػع أم مخالفػػة لموػػمكف ىػػذا القػػرار. كعمػػ  الجيػػات 

مختصة في الدكؿ اإلسالمية إصدار احنظمة كالتعميمات في ذلػؾ)مك ع رابطػة العػالـ اإلسػالمي  ػرارات ال
 المجمع الفقيي اإلسالمي(.           

 كاا اعمـ ،،،،،،،،،،،                             
 ضىاتط يف حتذيذ جنس اجلنن

 أني ، كيحمػدكلد ذكران كاف أك  اا، مفيرز و  كالرو  بما ك درة،احصؿ في المسمـ التسميـ بقوا  اا 
أف يردب المػر  فػي الكلػد ذكػران كػاف اك أنيػ ، كلكػف عميػة أف يمتػـز بعػدة وػكابط  سك  بتاا عم  ذلؾ 

 المكلكد.عند اختيار جنس 
 الوكابط:كمف ىذه 

الردبػات  كأف يقتصػر الجػكاز عمػ  تحقيػؽ عامػة،احكؿ: أ  تككف عمميػة تحديػد جػنس الجنػيف سياسػة 
يمجػػت إليػػو مػػف بدايػػة الػػزكاج، بػػؿ عمييمػػا تركػػو حتػػ  تظيػػر الحاجػػة كيقػػـك  شػػرط ا  لػػألزكاج،الخاصػػة 

  .الداعي إل  المجك  إليو
اليػػاني:  صػػر عمميػػة تحديػػد جػػنس الجنػػيف عمػػ  الوػػركرة القصػػكل، كالتقميػػؿ مػػف احتمػػا ت اإلصػػابة 

  .باحمراض الكرايية التي تنتقؿ إل  أحد الجنسيف
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 .الث: اتخاذ الومانات احزمة كالتدابير الصارمة لمنع أم احتماؿ يفوي إل  اختالط احنسابالي
الرابع: التتكيد عم  حفظ العػكرات كصػيانتيا مػف اليتػؾ، مػف خػالؿ  صػر الكشػؼ عمػ  مكوػع الحاجػة 

 كاف يككف مف المكافؽ في الجنس در  لمفتنة كمنعان حسبابيا)حكيمة حمزاكم(. 
بة الدايمة مف الجيات ذات العالقة لنسب المكاليد كمالحظة ا ختالؿ في النسػب كاتخػاذ الخامس: المرا 

 .اإلجرا ات المناسبة مف القكانيف كالتنظيمات لمنعو كتك يو
السػادس: أف يكػػكف تحديػػد جػػنس الجنػػيف بتراوػػي الكالػػديف: احب كاحـ.  ف لكػػؿ كاحػػد منيمػػا حقػػان فػػي 

 لمفسدة الشقاؽ. دريان حمر عم  حالو دكف تدخؿ في التحديد الكلد فإف اختمفا. فاحصؿ بقا  ا
السابع: اعتقاد أف ىػذه الكسػايؿ مػا ىػي إ  أسػباب كذرايػع إلدراؾ المطمػكب   تسػتقؿ بالفعػؿ ك  تخػرج 

ذنو، فممو احمر مف  بؿ كمف بعد  (. )تحرير شكرمكأعمـكاا تعال  أعم   .عف تقدير اا كا 
 الخاتمة

 بحث أؤكد أبرز النتايا التي تكصمت إلييا مف خالؿ البحث في النقاط التالية:كفي ختاـ ىذا ال
الشػػريعة اإلسػػالمية ك ػػدرتيا عمػػ  معالجػػة القوػػايا المسػػتجدة. ممػػا جعميػػا حريصػػة عمػػ   مركنػػة-ُ

 المكازنة بيف المصالح كالشركر كتحقيؽ مصالح الفرد كالمجتمع.
 يحتكم عم  كركمكسـك الذكر كاحني . ىك المسؤكؿ عف تحديد جنس الجنيف حنو الرجؿ-ِ
بػػؿ ىػػك أمػػر لػػو  حاديػػة،عمػػ  تحديػػد جػػنس الجنػػيف كالبحػػث عػػف سػػبؿ لتحقيػػؽ ذلػػؾ لػػيس  الحػػرص-ّ 

يمكػػف مػػف  كالطػػرؽ التػػيأمػػا الجديػػد فػػي الحػػاؿ فيػػك التقػػدـ فػػي الكسػػايؿ  القديمػػة،جػػذكره فػػي العصػػكر 
 خالليا تحديد جنس الجنيف.

جنس الجنيف تشير إل  جػزأيف فػي الجممػة عمػ  أساسػيما: الكسػايؿ التي تستعمؿ لتحديد  الكسايؿ- ْ
 كالطرؽ الطبية. الطبية،العامة دير 

ك مػػة احدلػػة عمػػ  القػػكؿ  الجػػكاز،احصػػؿ فػػي تحديػػد جػػنس الجنػػيف: اإلباحػػة كالجػػكاز. لقػػكة أدلػػة  أف-ٓ
 بالتحريـ كالنيي.

كبعوػػيا عمػػ  تك يػػت  طعػػاـ،البعوػػيا يعتمػػد عمػػ   طػػرؽ،عمميػػة اختيػػار جػػنس الجنػػيف بعػػدة  تػػتـ-ٔ 
 يـ الحقف الصناعي. المنكية،كبعويا عم  دربمة كفصؿ الحيكانات  الجماع،

 الكرايي سبب  كم يبيح بو رأم العمما  في جكاز اختيار جنس الجنيف. المرض-ٕ
اختيػػار جػػنس الجنػػيف بػػالطرؽ الطبيعيػػة. ميػػؿ النظػػاـ الغػػذايي كالغسػػيؿ الكيميػػايي كتك يػػت  يجػػكز-ٖ

 حنيا أسباب مباحة ليست محرمة. التبكيض؛طريؽ فحص ك ت  الجماع عف
فيػك فػي الحقيقػة شػكؿ  الجنػيف،استخداـ الجدكؿ الصيني كاحساليب الرياوية لتحديد جػنس  يحظر-ٗ

 مف أشكاؿ التكينات المرتبطة بالتنجيـ كادعا  العمـ دير المريي.
المكلػكد بطر ػػو المختمفػػة تجمعيػػا احسػاليب الطبيػػة التػػي يسػع  مػػف خالليػػا إلػ  تحديػػد جػػنس  إف-َُ

 حقيقة أنيا تسع  لتمقيح البكيوة بالحيكاف المنكم الذم يحمؿ الجنس المطمكب.
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كيمكف تمخيص الوكابط المقترحة في أف تحديد جنس الجنيف لػيس سياسػة عامػة بحيػث   يػؤدم إلػ  
تتكػد مػف خمػط المػا  كأف يقتصر اسػتخدامو عمػ  الحاجػة كال الجنسيف،خمؿ في التكازف الطبيعي بنسب 

كذلػؾ بقصػر الفحػص عمػ   العػكرات،كيجب العمؿ عمػ  الحفػاظ عمػ   احنساب،الذم يؤدم إل  اختالط 
كينبغي أ  ننس  أف ىذه الكسايؿ ما ىي  الجنس،كمف المقابؿ في  معيف،مكاف الحاجة في  در كزمف 

 إ  أسباب إلدراؾ المطمكب ، كأف ىذا الدعا  مؤكد كلو أكبر احير.
 :بنا  عميو فقد تكصمت إل  التكصيات التاليةك 
كتعػديميا حتػ     الجنػيف،عمماينا كمشايخنا بتعريؼ الوركريات التي تسػمح بتحديػد جػنس  نكصي-ُ

 مف أجؿ المكازنة بيف المصالح كالمفاسد الناتجة عف البال . ا بحاثكتزداد  لألىكا ،تترؾ 
. مػػف الوػػركرم لممسػػؤكليف عػػف ىػػذه الخطػػكات نكصػي بعػػدـ تػػرؾ اختيػػار جػػنس المكلػػكد دكف  يػكد-ِ

دراسة كؿ حالة طبيان كاجتماعيان  بؿ البد  في برناما اختيار جنس المكلكد. حنو إذا تركت ىذه العمميػة 
خاصػػة فػػي البمػػداف التػػي يكػػكف فييػػا الجػػنس الػػذكرم  البشػػرم،فسػػيؤير ذلػػؾ عمػػ  التػػكازف   يػػكد،بػػدكف 

 مقدسنا لمغاية.
ية ككسايؿ اإلعالـ بالعمؿ عم  نشر اليقافػة الطبيػة كخاصػة تمػؾ المتعمقػة المؤسسات الصح نكصي-ّ

 الجنيف.بكسايؿ تحديد جنس 
 اا كلي التكفيؽ                                                   
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 ادلزاجغ
  راف كريـ. -

 كتب السنة: -
( ُِٔم النيسػابكرم،)تبف الحجاج أبك الحسف القشير  ـالمسند الصحيح، صحيح المسمـ، مسم –( ُ)

لبنػػاف، عػػػدد  -بيػػػركت -احيػػا  التػػػراث العربػػي رفػػػؤاد عبػػد البػػػا ي، الناشػػر: دا دالمحقػػؽ: محمػػ
  ٓاحجزا :

(،مصػدر الكتػاب: برنػاما َُِْصحيح كوعيؼ سنف ابف ماجو، محمد ناصر الديف ا لباني)ت–( ِ)
 منظكمة التحقيقات الحديية.

 كتب التفسير:-
لمكتػػاب المصػػرية العامػػة  روػػا اليييػػةـ تفسػػير المنػػار لمحمػػد رشػػيد بػػف عمػػي تفسػػير القػػراف الكػػري (ُ)

 ، ـ َُٗٗد ط،  ىػ، ُّْٓ
ط دار الكتػب العمميػة، بيػركت  ِ/ِالقرآف لمقاوي محمػد بػف عبػد اا أبػك بكػر بػف العربػي  ـ( أحكاِ)

  ـ ََِّ- ػھ ُِْْالطبعة اليالية 
 كتب المغة:

ط دار العمػـ لمماليػيف  َِْٗ/ٓصر إسماعيؿ بف حماد الجػكرم المغة كصحاح العربة حبي ن ج( تاُ) 
 .ُٕٖٗ- ػھ َُْٕبيركت الطبعة الرابعة  –

ط دار صػادر  ِٗ/ُّالعرب حبي الفوؿ جماؿ الديف محمد بػف مكػـر بػف منظػكر المصػرم  ف( لساِ)
 . بيركت الطبعة احكل 

الػػدار -ط المكتبػػة العصػػرية  مختػػار الصػػحاح لمشػػيخ محمػػد بػػف أبػػ  بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الػػرازم (ّ)
  ـُٗٗٗ ػھَُِْالنمكذجة، بيركت الطبعة: الخامسة، 

دار كمكتبػة  بالجػاحظ طلعمػرك بػف بحػر بػف محبػكب الكنػاني أبػك عيمػاف، الشػيير  فييكالتب ف( البياْ)
 ھ ُِّْاليالؿ، بيركت 

اني  تػػاريخ (، القبػػاني، أطفػػاؿ تحػػت الطمب،تػػتليؼ: صػػبرم القبػػِّٖ/ ِطبيػػة معاصػػرة ) ا(  وػػايٓ)
 دار العمـ لممالييف :الناشر ، ُٖٕٗ/َُ/َُالنشر: 

مفتاح دار السعادة كمنشكر ك ية العمـ كاإلرادة المؤلؼ: محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعد  :( ٔ)
بيػػركت عػػدد  -ىػػػ( الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة ُٕٓشػػمس الػػديف ابػػف  ػػيـ الجكزيػػة )المتػػكف : 

 ُ×  ِاحجزا : 
مجمػػػة  ، الناشػػر:ِالمسػػايؿ الطبيػػػة المسػػتجدة فػػي وػػػك  الشػػريعة اإلسػػالمية، المجمػػػد  فالعنػػكا( ٕ) 

 ََُِالحكمة،، 
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دار  الناشػػػر، عمػػػر سػػػميماف احشػػػقر كآخػػػركف تتليؼ ،اإلسالـ مف احمراض الكرايية، شبير ؼ( مك ٖ)
عػدد  ، ُر ػـ الطبعػة، احردف –مكػاف النشػرعٌماف ،ََُِتػاريخ النشػر  النفايس لمنشػر كالتكزيػع

 ِاحجزا 
إسػػـ القسػػـ:  وػػايا  ، يػػحيفػػي تحديػػد جػػنس الكليػػد. لمػػدكتكر عبػػد الػػرحمف ال ديػػالمف ر( المختصػػٗ)

 معاصرة.
  إسـ الكاتب: د.عبدالرحمف اليحي .

الناشػرمكتبة  الػدكتكر خالػد بكػر كمػاؿ المؤلػؼ  ىؿ تستطيع اختيار جنس مكلكدؾ كلػد أـ بنػت ؟( َُ)
 مف الصفحات ُُِالصفحاتعدد  دار الزماف لمنشر كالتكزيع

عالمؤتمر العممي الػدكلي لكميػة الشػريعةع  وػايا طبيػة معاصػرة فػي الفقػو اإلسػالمي عتحديػد جػنس (ُُ)
 ـَُِٗ-ىػ َُْْفمسطيف  –القدس -الجنيف. تحرير شكرم عبد الحميد حماد. 

، ، دار ُػ كاإلنجاب بيف تجريػب العممػا  كتشػريع السػما ، د. كػاـر السػيد دنػيـ:  طػ خ( ا ستنساُِ)
 ـُٗٗٗ-ىػ ُُْٖالفكر العربي مصر، 

دار النشػػر:  تػػتليؼ: عبػػد الناصػػر بػػف مكسػػي أبػػك البصػػؿ أبػػك البصػػؿ -جػػنس الجنػػيف:  د( تحديػػُّ)
 المجمع الفقيي اإلسالمي

اسػـ المؤلػؼ:د  البيػاف لمػا يشػغؿ احذىػاف الجػز  اليػاني: اسػـ الكتػاب ،لما يشػغؿ احذىػاف ف( البياُْ)
 التصنيؼ:كتب إسالمية  pdf –مؼ:كتاب نكع الم عمي جمعة

ر ػـ طبعػة  الدكتكر كىبة الزحيمػي معاصرة: يكسؼ القرواكم، مكتبة كىبة، د ـ ف، تتليؼ ل( فتاك ُٓ)
 ِّْالصفحات:  الكتاب: السادسة

اححكػػاـ فػػي مصػػالح احنػػاـ: أبػػك محمػػد عػػز الػػديف عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد السػػالـ بػػف أبػػي  د(  كاعػػُٔ) 
ىػ )راجعػو كعمػؽ عميػو: َٔٔالممقب بسمطاف العمما  ( ُْالسممي الدمشقي، القاسـ بف الحسف 

 ُُْالقاىرة طبعة:  –طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات احزىرية 

جػنس الجنػػيف دراسػة فقييػة طبيػػة:  اسػـ عبػد الرشػػيد، مكتبػة دار البيػاف الحدييػػة، د ط،  ر( اختيػإُ)
ََُِ 

-ىػػ َُّْالسػعكدية،  –، دار الػدماـ ْ، محمد عمي البػار طػػاإلنساف بيف الطب كالقرآف ؽ( خمُٖ) 
 ـُّٖٗ

 المصمح.رؤية شرعية في تحديد جنس الجني د: خالد عبد اا ( بحث:  ُٗ)
جنس الجنيف في وك  القرآف كالسنة كالمعارؼ الطبية الحدييػة، عالمػؤتمر العممػي الػدكلي  د( تحديَِ)

 لكمية الشريعةع
 ماجسػػتير،عمقػػة باختيػػار جػػنس الجنػػيف كالمكلػػكد، لسػػامرة العمػػرم، رسػػالة الشػػرعية المت ـ( اححكػػاُِ)

 جامعة اليرمكؾ، 



 منصور بن صالح بن دخيل د. /                                                                                    نازلة تحديد جنس الجنين 

 جايؼة تىرسؼيذ –جمهة كهية انرتتية                         352                   (                    0202– أتزيم) –  (43) انؼذد

مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة: تصدر عف منظمة المػؤتمر  ة( مجمِِ)
  قُِّْ ِ، طّع  –اإلسالمي بجدة

ا الطبية المعاصرة: أيكب سعيد بحث بعنكاف تحديد جنس الجنيف، منشكر ومف مكوكع القواي  (ِّ)
إلسالمي الياني، جامعة اإلماـ محمد بف سػعكد المؤتمر الفقو  ّٔالسجؿ العالمي -زيف العطيؼ 

  اإلسالمية
ع وػػايا طبيػػة معاصػػرة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي عتحديػػد جػػنس الجنػػيف. تحريػػر شػػكرم عبػػد الحميػػد (ِْ)

 ـَُِٗ-ىػ َُْْفمسطيف  –القدس - ُُ-حماد.ص
بحػث منشػكر وػمف السػجؿ  ُٕٔٔ/ِجنس الجنػيف لمػدكتكر / خالػد بػف زيػد الكذينػاني  را( اختيِٓ)

ق جامعة ا مػاـ ُُّْالعممي لمؤتمر الفقو ا سالمي الياني  وايا طبية معاصرة المجمد الياني 
 محمد بف سعكد اإلسالمية.

الدكلي المكسـك بػػػػ:  تحديد جنس الجنيف بيف الطب كالعقيدة كالفقو. كر ة بحيية مقدمة لممؤتمر( ِٗ)
إعػداد احسػػتاذة  –فمسػطيف –النجػػاح الكطنيػة  ةاإلسػالمي. جامعػ وػايا طبيػة معاصػرة فػػي الفقػو 

 الباحية: حكيمة حمزاكم. 

جنس الجنيف بيف الطب كالعقيدة كالفقو كر ة بحيية مقدمة لممػؤتمر الػدكلي المكسػـك بػػػػ:  د( تحديَّ)
  حمزاكم.حكيمة  –فمسطيف –ي جامعة النجاح الكطنية  وايا طبية معاصرة في الفقو اإلسالم

( جريػػدة اليػػـك السػػابع. الحقػػف المجيػػرم  ػػادر عمػػ  تحديػػد نػػكع الجنػػيف الػػدكتكر البػػراىيـ عػػكف. ُّ)  
  َٓ:َٗ َُِّمايك  ِٓالسبت، 

تحػػدد جػػنس الجنػػيف كتشػػخص احمػػراض  احجنػػة.جريػػدة العػػرب ا  تصػػادية الدكليػػة تطػػكرات عمػػـ (ِّ)
عاطؼ النكر اختصاصي عمـ احجنة اإلكمينيكي مدير مختبر العقػـ  الرحـ. بؿ زرعيا في  الكرايية

 ََِٗمايك  ُكأطفاؿ احنابيب في مركز الدكتكر سميماف الحبيب الطبي الجمعة 
الغد ا ردنية. تحديػد جػنس الجنػيف مسػبقا كاحسػيمة المتعمقػة بػو. الػدكتكر جيػاد سػمكر.  ة( جريدّّ)

 .َُُِيكليك، ِٓ

 :ةلمكا ع اإللكتركنيا
فتػػػػػػكل إسػػػػػػالـ أكف  يػػػػػػف  –الػػػػػػتحكـ فػػػػػػي جػػػػػػنس الجنػػػػػػيف  ػػػػػػرار -المجمػػػػػػع الفقيػػػػػػي  ر(  ػػػػػػراُ)

https://fatwa.islamonline.net/22276 

  :org.themwl.www(  مك ع رابطة العالـ اإلسالمي  رارات المجمع الفقيي اإلسالميِ)
، منشػػكر عمػػ  ْٖ-ِٕ/صُٕـ :عشػػي( اختيػػار جػػنس الجنػػيف بسػػبب المػػرض الػػكرايي ىنيػػة، كالّ)

 http;//www.iugaza.edu.ps/ara/research.2009المك ع اإللكتركني
، منشػػكر عمػػ  ْٖ-ِٕ/صُٕـ :( اختيػػار جػػنس الجنػػيف بسػػبب المػػرض الػػكرايي ىنيػػة، كالعشػػيّ) 

 http;//www.iugaza.edu.ps/ara/research.2009المك ع اإللكتركني
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 ّٓعمػػػػػػػػػػػػػ  المك ػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػي  شػػػػػػػػػػػػػكر، منْٖ-ِٕ/صُٕ( المصػػػػػػػػػػػػػدر نفسػػػػػػػػػػػػػو، ـْ)
http;//www.iugaza.edu.ps/ara/research.200 

 http://almoslim.net/node/221412مك ع مسمـ  –شرعية في تحديد جنس الجنيف  ة( رؤيٓ)

مجمػة  ّٕبحػث منشػكر فػي  محمػد رموػاف: اختيػار جػنس الجنػيف بسػبب المػرض الػكرايي، ؿ( منأ)
 ، ينػػػػػايرْٖ-ِٕ/صُٕالعػػػػػدد احكؿ، ـ اإلسػػػػػالمية،الجامعػػػػػة اإلسػػػػػالمية سمسػػػػػمة الدراسػػػػػات 

http;//www.iugaza.edu.ps/ara/research.2009 
 de/221412http://almoslim.net/noمك ع مسمـ  –( رؤية شرعية في تحديد جنس الجنيف ٕ)
 http://almoslim.net/node/221412مك ع مسمـ  –( رؤية شرعية في تحديد جنس الجنيف ٖ)
-ىػػػ ُِْٖ/شػػكاؿ ِٕ-ِِفػػي القػػرار السػػادس فػػي دكرة المجمػػع التاسػػعة عشػػرة تػػاريخ   ( جػػاٗ) 

طبيعية كالنظاـ الغذايي ... لككنيػا أسػبابا مباحػو ـع يجكز اختيار جنس الجنيف بالطرؽ الََِٕ
   محػػػذكر فييػػػاع ينظػػػر: مك ػػػع رابطػػػة العػػػالـ اإلسػػػالمي  ػػػرارات المجمػػػع الفقيػػػي اإلسػػػالمي

org.themwl.www. 

، فػػي الجمسػػة المنعقػػدة ٓٔص ٔٓ/ُاإلفتػػا  الفمسػػطينية:  ػػرار مجمػػس الفتػػكل ا عمػػ  ر ػػـ  ر( داَُ)
 . ta.www://http/. org.darifـََِٓ/َُ/َُبتاريخ 

 جريدة الغد احردنية، اختيار جنس المكلكد: اإلمكاف الطبي كالحكـ الشرعي، عماد الراعكش (ُُ)   
 1632.htm-http://www.hewaraat.com/forum/archive/index.php/t 
 
، يبت ِٕ-ٖٔ، اختيار جنس الجنيف دراسة فقيية طبية ص ِِٖ/ُالطبية المستجدة  ؿ( المسايُِ)

     ّْٗ، ْٗ، ْْ-ّٕـ، ص ُّٖٗاؿ الندكة احكل  لممنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبيػة سػنة أعم
.www.emro.who.int/ahsn/Presentations/Day3/DrHelali.ppt   

، ِِٖ/ُ، المسػايؿ الطبيػة المسػتجدة ِٕ-ٗٔص  اختيار جنس الجنػيف دراسػة فقييػة طبيػة (ُّ)  
 يبت أعماؿ الندكة احكل  لممنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبية

 ).ّْٗ، ْٗ، ْْ-ّٕـ، ص )ُّٖٗبالككيت سنة         

                 www.emro.who.int/ahsn/Presentations/Day 
بػػك البصػػؿ / ريػػيس جامعػػة العمػػـك الػػدكتكر عبػػد الناصػػر أ-تحديػػد جػػنس الجنػػيف -اإلفتػػا  ر( داُْ)

 اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.X4thltDXKUk. 
 انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؟( جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس المكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اك ُٓ) 

   http://www.balagh.com/woman/tefl/vd0vsofa.htm  
( رؤيػػػػػػػػػػػػػػػػاه شػػػػػػػػػػػػػػػػرعية فػػػػػػػػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػنس الجنػػػػػػػػػػػػػػػػيف. مك ػػػػػػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ. ُٔ)

slim.net/node/221412http://almo 

http://almoslim.net/node/221412
http://almoslim.net/node/221412
http://almoslim.net/node/221412
http://www.emro.who.int/ahsn/Presentations/Day3/DrHelali.ppt
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الػػدكتكر عبػػد الناصػػر أبػػك البصػػؿ / ريػػيس جامعػػة العمػػـك -تحديػػد جػػنس الجنػػيف -دار اإلفتػػا  (ُٕ)
 اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمية العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=38#.X4thltDXKUk- 

عبد الرشػيد بػف محمػد (، ُُٕٔ/ ٕ، )ّْٖالعقـ كعالجو، المكسكعة الطبية نجـ عبد الكاحد: ص/   
  https://www.google.com/search?qالشرعي،أميف، اختيار جنس المكلكد كحكمو 

 ُّْٔصفرُٕد. خالد المصمح.  رؤية شرعية في تحديد جنس الجنيف.المسمـ  عمك  (ُٗ)
http://almoslim.net/node 

 .ُّْٔصػػفر  ُٕد. خالػػد المصػػمح. مك ػػع المسػػمـ تحديػػد جػػنس الجنػػيف. شػػرعية فػػي ة( رؤيػػَِ)

http://almoslim.net/node/2214 

تحديد جنس الجنيف بػيف الطػب .  : com.layyous.www://httpsمك ع الدكتكر نجيب ليكس(ُِ)
 وػايا طبيػة  :مقدمػة لممػؤتمر الػدكلي المكسػـك بػػػػبحييػة  حمػزاكم. كر ػةكالعقيدة كالفقػو حكيمػة 

 .ُُص–فمسطيف –معاصرة في الفقو اإلسالمي جامعة النجاح الكطنية 
  info.islamqa://https مك ع ا سالـ سؤاؿ كجكاب(ِِ)

 ّٓ، منشػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػ  المك ػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػي ْٖ-ِٕ/صُٕلمصػػػػػػػػػػػػدر نفسػػػػػػػػػػػػو، ـ( اِّ)
http;//www.iugaza.edu.ps/ara/research.200 

 (.َِٗ/ ِفي كتاب  وايا طبية معاصر )-جمعية العمـك الطبية اإلسالمية  ت( جمساِْ)
https://sssbe.kau.edu.sa/Pages-Bylawsarabic.aspx 

 

https://www.google.com/search?q
http://almoslim.net/node/2214

