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 إهـــــــــــداء

 
  

 إلى أمي  

  فيض الحنانو جنة اهلل في أرضه نبع الوداد  

 إلى أبي  

 قرة عيني ونور دربي بر األمان

 

 رضاك ربي  

 ورضاهما  والجزاء الجنان
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 شــــــــــــــــــــكر وتــــــــقـــــديـــــر

 
 من باب االعرتاف باجلميل وعمال بقول الرسول الكرمي  

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
      وأسأله  ،إمتام هذا البحثتعاىل على تيسريه  وأمحده ،على جزيل نعمائه ،يف عاله بشكر اهلل جل   أدأب

 .العملالقول و والسداد يف  ،سبحانه التوفيق

ّم أثنم  ثم  ، حفظهما اهلل  وعلى دعائهما الذّ مل ينقطع ،على دعمهما يل ؛الكرميني  الشكر إىل والد
 ة نزال هلماورعامها وجعل اجلنم 

على تفضله قبول اإلشراف على  "ج عيسىحممد حا " :أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الفاضل الدكتور ثم 
 ، مة وتوجيهات قيم  ،وعلى ما قدم من مالحظات ،مذكريت

 .فبارك اللهم يف علمه وعمله

  "عثمان بلخري" :فضيلة الدكتور: إىل األستاذين املناقشنيوالتقدير  ،أتقدم خبالص الشكر ثم 

  ،على تفضلهما قبول مناقشة مذكريت" حممد بلعلياء: "وفضيلة الدكتور

 .حفظهما اهلل وبارك يف علمهما

 علوم اإلسالمية على رئيس قسم ال" بلختري بومدين"م بالشكر إىل األستاذ الدكتور كما أتقدم 

 وفقه اهلل، وسدد خطاه ،حثبداية انطالقة البيف  توجيهاته يل

 أصدقاءو ن وساعدين بالتوجيه أساتذة العو   كل من مد يل يدوإىل

                              

 .اهلل اجلميع عن خري اجلزاء فجزى                                                          
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 :ل األولــــــــالفص
 فهــــوم الــــوسيـــلة ومقصـــــــــــــد حفـــظ النــــسلــم

    
إنه ملا كان موضوع الدراسة فقهيا مرتبطا باملقاصد ناسب أن يكون الفصل األول منه متعلقا ببعض    

اجلوانب النظرية للمقاصد وموضحا لبعض املفاهيم املهمة واملمهدة للدراسة الفقهية التطبيقية حنو بيان 
لك وتبيينه يف املبحثني مفهوم الوسائل والكليات اخلمس وكلية حفظ النسل على وجه اخلصوص ، وشرح ذ

 :اآلتيني
 

 
 :ولالمبـــحث األ

 
 .مفهوم الوسيلة ،وأدلة مشروعيتها، والقواعد المقاصدية المتعلقة بها 

 
    

 :انيـحث الثـــــالمب   
 .ريــــعة بـــهـــــسل واهتـــــمام الشــالنـــــ
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 . أدلة مشروعيتها، والقواعد المقاصدية المتعلقة بهاو مفهوم الوسيلة،  :المبحث األول
 لدراسة والبحث، غري أين سأكتفي يف ا واسعا من ال حيز تشغهي بذلك تعترب الوسائل ربع التكليف، و       
القواعد املقاصدية بعض وذلك بتعريفها، وبيان أدلة مشروعيتها، وذكر فقط،  تقتضيه دراسيت مباالبحث  هذا

 .املتعلقة هبا
 الوسيلة تعريف :طلب األولالم
 .اصطالحامث  ،البّد من التطرق إىل تعريفها لغة ؛وصل إىل ما يرمي إليه معىن الوسيلةلل      

 الوسيلة لغة تعريف :الفرع األول 
ووسلت إىل ريب  ،(1)يف اجلنة والقرىب ودرجة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،الواسلة والوصلة: الوسيلة      

 : الشاعرقال . ملت عمال أتقرب به إليهع أي ؛وسيلة
 (2)كل ذي لب إىل اهلل واسل  أمرهم    بلىأرى الناس ال يدرون ما قدر 

 .(3)ائلوالوس ،الوسل: الراغب إىل اهلل، واجلمع: الدرجة والواسلاملنزلة عند امللك، و : لةوالوسي
غري أن هذه نزلة، القرىب والوصلة وامل: أن الوسيلة تفيد عدة معاين منها ؛التعريف اللغوييتبني من _    

 . الشيء املراد الوصول إليهيتوصل هبا إىل  الوسيلةال خترج عن معىن أن  ؛املعاين
 اصطالحا تعريف الوسيلة:الفرع الثاني

 :واآلخر خاص ،أحدمها عام: مصطلح الوسائل له معنيان    
 ".توصل هبا إىل حتقيق املقاصد فعال اليت ي  ألا: "ا الوسائل باملعىن العام فهيأم

ظر عن هذا النّ  بغض   ،الوصول إىل حتقيق مقصد معني من أجل ؛اليت تصدر عن املكلفل افعاأل أي أهنا   
  .وقد يكون مفسدة ،مصلحةقد يكون الذي املقصد 

 
 

                                           
الطبعة ، ، حتقيق شعبان عيد العاطي عطية، وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، مصر(2301ص )املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، / 1

 [.م1332/هـ2211]الرابعة 
الطبعة  ،دار الكتب العلمية، بريوت لبنان  ،عبد احلميد اهلنداوي ، حتقيق(072 -073ص)أمحد الفراهدي، بن كتاب العني، للخليل / 2

     . [م 1330/هـ2212] ،األوىل
 [.م2992/هـ2222]، دار صادر، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة، (711-712، ص22مج ) ،لسان العرب البن منظور/ 3
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ومن مث احملافظة على   ،وهو احلفاظ على الدين ؛مقصود شرعيهبا ق يتحق وسيلة شرعية ؛مثال اجلهادف
 (1)﴾هلَ ل   ه  ل  ك    ين  الد   ون  ك  ي  و  ة   ن  تـ  ف   ون  ك  ت   ال   َّت ح   م  وه  ل  ات  وق  ﴿ :قال تعاىل. مصاحل األمة

ي إىل ألهنا حتقق مقصودا غري شرعي؛ وهو مفسدة اختالط األنساب؛ املؤدّ  ولكن غري شرعية،نا وسيلة والزّ 
 .سلضياع مقصد النّ 

هبا إىل أفعال  تقصد للتوصلا وإنّ  ا،لذاهتد فهي األفعال اليت ال تقص: خلاصا أما الوسائل باملعىن      
 .ؤدية إليهاوم ،أو املفسدة ،تكون متضمنة للمصلحة ؛أخرى

 ،املتضمن للمصلحة ،ولكنه مقصود للتوصل به إىل احلجّ  ،فعل غري مقصود لذاته ؛مثال السفر للحجّ ف
 .وسيلة وسيلة احلفاظ على امللة ؛إذن فالسفر للحج .(2)حفظ الدين واملؤدي لتحقيق

  (3)«...كالوصف للمقصود بكونه موضوعا ألجله ...»:أهناالوسيلة  اتفيعر تيف جاء وقد     
 (4)«.أخرىألن هبا حتصيل أحكام  ؛األحكام اليت شرعت»: أهناعرفت أيضا بو 

يتوصل هبا إىل حتقيق اليت داة األهي : أن الوسيلة ،ةاالصطالحي اتغوي والتعريفالتعريف اللّ  يتبني من -    
-يلة إىل وسيلة املقصدوس أن تكون-غري مباشرة، أو  ،مباشرةإىل املقصد وسيلة الوقد تكون  ،معنيمقصد 

 .لكوهنا موضوعة ألجله ،من أحكامينطبق على املقصد  ما وينطبق عليها
 مل تدرجل ضمن املقاصد، فهي الوسائ أدلة اعتبار ما اتضح مفهوم الوسيلة، سأنتقل إىل بيانوبعد      

يف  ة تثبت مشروعيتها، وهذا ما سأتطرق إليها اعتربت بناءا على أدلة من الكتاب والسنّ ضمنها اعتباطا وإنّ 
  .املطلب الثاين

 
 
 
 

                                           
 .{09}سورة األنفال/ 1
 ،تقدمي عطية بن حممد سامل، (12-24-27ص) ،للدكتور مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم ،قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالميةينظر / 2

 .دار اشبيليا
 .، حتقيق عبد اهلل دراز(29، ص1ج)الشريعة، لإلمام أيب إسحاق الشاطيب،  املوافقات يف أصول/ 3
، دار النفائس، األردن، الطبعة (227ص)مقاصد الشريعة اإلسالمية، لإلمام حممد الطاهر بن عاشور، حتقيق حممد الطاهر امليساوي، / 4

 [.م1332/ هـ2212]الثانية، 
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  الوسائل مشروعية اعتبار : المطلب الثاني
مع  ،ذكر بعضها، واليت سأالوسائلعية اعتبار ت مشرو ة تثبوالسنّ  ،هاء بأدلة من الكتاباستدل الفق       

 :بيان وجه االستدالل من ذلك
 األدلة من القرآن الكريم: األول الفرع

يبـ ه م  ظ م أ  و ال  ن ص ب  و ال  خم  م ص ة  يف  س ب يل  الَله  و ال  ي ط ئ ون  م و ط ًئا ي غ يظ  ﴿ :قوله تعاىل :أولا   ذ ل ك  ب أ نـَه م  ال  ي ص 
ر  ا يع  أ ج  ن ني  ل م ح  ال ك َفار  و ال  يـ ن ال ون  م ن  ع د وٍّ نـ ي اًل إ اَل ك ت ب  هل  م  ب ه  ع م ل  ص ال ح  إ َن الَله  ال  ي ض   .(1)﴾س 

الذي  ؛اجلهاد هو من وسائل ،والعتاد ،بتوفري العدة ؛االستعداد للجهاد أنّ : وجه االستدالل من اآلية     
من حيارب يف سبيل يناله الذي  ؛ت على األجر الكبرياآلية قد نصَ ، و ةهو بدوره وسيلة للحفاظ على امللّ 

 .(2)من أجل احلفاظ على الدين احلنيف ،ووسائله ،باختاذ أسباب اجلهاد ؛اهلل
و ان  ﴿: قوله تعاىل  :ثانيا   .(3)﴾ و تـ ع او ن وا ع ل ى ال رب   و التَـق و ى و ال  تـ ع او ن وا ع ل ى اإل  مث   و ال ع د 

 لذلك،ما فيه صالح للعبد، وما كان وسيلة  بكل   ؛أمر اهلل سبحانه وتعاىل: وجه االستدالل من اآلية     
 .(4)كان وسيلة لذلك ، وماما فيه فساد وهنى عن كل  

ش اء  و ال م ن ك ر  و ال بـ   ﴿:قوله تعاىل :ثالثا  س ان  و إ يت اء  ذ ي ال ق ر ىب  و يـ نـ ه ى ع ن  ال ف ح  ل  و اإل  ح  غ ي  إ َن الَله  ي أ م ر  ب ال ع د 
 .(5)﴾ي ع ظ ك م  ل ع َلك م  ت ذ َكر ون  

ما واإلقدام على  ،ما فيه مصاحل أمر املكلف باألخذ بكل  ارع احلكيم الشّ  أنَ  :من اآلية االستداللوجه     
 . إىل ذلك فساد، وما كان سببامما فيه  كل  اجتناب  و  ،ى إىل ذلك من وسائلأدّ 

 

 

                                           
 . {213}سورة التوبة / 1
، حتقيق نزيه  (267، ص2ج)بد السالم، ينظر القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام، لعز الدين عبد العزيز بن ع/ 2

 .كمال محاد، وعثمان مجعة ضمريية، دار القلم، دمشق سوريا
 .{31}سورة املائدة / 3
حتقيق أمين بن عارف ( 17ص)ينظر القواعد واألصول اجلامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لعبد الرمحن بن ناصر السعدي، / 4

 [.م2916/هـ2071]رمضان، مكتبة السنة، مطبعة العمرانية لألوفست، اجليزة مصر، الدمشقي، وصبحي حممد 
 .{93}سورة النحل / 5
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 األدلة من السنة النبوية:الفرع الثاني
 :مايلي منها رويف السنة كذلك أدلة تثبت مشروعية اعتبار الوسائل نذك     
 .(1)« ة  نّ  اجل  ىل  ا إ  يقً ر  ط   ه  اهلل ل   ل  ه  س   ،امً ل  ع   ه  ب   ب  ل  ط  ا ي  يقً ر  ط   ك  ل  ن س  م  و  » :قوله صلى اهلل عليه وسلم :أول
والوسائل اليت توصله إىل طلب العلم فإن اهلل  ،من اختذ األسباب أن :من احلديث ستداللوجه اال     

، واحملافظة عليه من باب احملافظة ، ألن العلم وسيلة من وسائل احلفاظ على الدينسبحانه وتعاىل يكافئه باجلنة
  .على الدين

 ةً يض  ر  ف   ي  ض  ق  يـ  اهلل ل   وت  ي  بـ   ن  م   ت  ي   بـ  ىل  ى إ  ش  م   مث َ  ؛ه  ت  ي   بـ  يف   ر  ه  ط  ن ت  م  »:قوله صلى اهلل عليه وسلم: ثانيا 
 .(2)« ةً ج  ر  د   ع  ف  ر  ى تـ  ر  خ  واأل   ،ةً يئ  ط  خ   ط  حت    اامه   د  ح  إ   اه  ت  و  ط  خ   ت  ان  ك  ،اهلل  ض  ائ  ر  فـ   ن  م  

والصالة  ،فريضة الصالةوسيلتني ألداء  ،واملشي إىل املساجد ،طهرالتَ  أنَ  :من احلديث ستداللوجه اال     
 .، وحمفوظةحّت تبقى املقاصد قائمة ،وعلى ذلك وجب احملافظة على الوسائل ،الدين وسيلة للحفاظ على

وأن هلا  ،هذه األخرية معتربة شرعا يف باب املقاصد أنَ  ؛العلماء على مشروعية الوسائل يتبني من أدلة     
 .من األمهية ما يقارب أمهية املقاصد

القواعد املقاصدية  تطرق يف املطلب املوايل إىلسي  ا، مشروعيتهأدلة  بيان، و ةلالوسي يفعر ت تَ  مابعدو  -
 .هبا املتعلقة

 
 
 
 
 
 

                                           
، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، وآخرون، (22، ص2ج) ،(67)رقم رواه البخاري يف كتاب العلم، باب العلم قبل القول، والعمل، / 1

رواه مسلم يف كتاب العلم، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى ، و [هـ2233]املطبعة السلفية، القاهرة مصر، الطبعة األوىل، 
، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األول (1372، ص2ج)، (1699)الذكر، رقم 

 . ، واللفظ للبخاري[م2992/ه2221]
 (.261،ص 2ج)، ( 141) حى به اخلطايا، وترفع به الدرجات، رقم رواه مسلم يف كتاب الطهارة، باب املشي إىل الصالة مت/  2
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 :وسائلالقواعد المقاصدية المتعلقة بال: المطلب الثالث
قام  ،ةشريعمن أساسيات الوكانت هذه األخرية  ،املقاصد ائل هي الطرق املفضية إىلكانت الوسملا       

املقام يف هذا  وسأقوم .، حّت ال يتم اخللط بينها وبني املقاصدمهاوتنض الوسائل بوضع قواعد تضبط العلماء
االعتبار والسقوط، : من حيث لنا األحكام املتعلقة بالوسائلتبني اليت  ؛واعد املقاصديةالقبعض بذكر 

وإليكم التفصيل  تتبع املقاصد يف األحكام من حيث الوجوب واحلرمة، وغريها من األحكام،أهنا وكيف 
 :اآليت

 (1)الوسائل لها أحكام المقاصد: الفرع األول
أن احلكم الذي انطبق على الوسيلة  :تعين اليتو  ،الوسائل هلا أحكام املقاصد  :أول هذه القواعد قاعدة     

 :ذريعة إىل شيء أخذ حكمه من حيث  أو ،ن ما كان وسيلةهو نفسه احلكم الثابت للمقصد، أل
  .(2)أو التحرمي ،أو الكراهة ،أو اإلباحة ،أو الندب ،اإلجياب

 :قاعدة هذه القاعدة  منستثينا قدو 
 (3)"مة إذا أفضت إلى مصلحة راجحةقد تكون وسيلة المحرم غير محر  " -

 يف حال ما إذا كانت تؤدي ،وهو التحرمي ؛الوسيلة ال تأخذ حكم مقصدها أنّ  :ومعىن هذه القاعدة      
يف ذلك تقوية وإن كان بدفع املال للعدو؛  املسلمني  داء األسرىلتوسل إىل فا مثل ،راجحةإىل مصلحة 

املعاونة  جازت ،ففي هذه احلالة، (4)أرجح الكفار رأسمن  أسرى املسلمني مصلحة فكاكإال أن  ،للكفار
  .(5)أرجح صلحةم وسيلة إىلبل من جهة كوهنا  ،معصية كوهنا  ال من جهة ،واملعصية ،والعدوان ،على اإلمث

 
 
 

                                           
 (.277، ص2ج)قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  ينظر/ 1
دار اهلجرة، الرياض السعودية، ( 214ص)ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، حملمد سعيد بن أمحد بن مسعود اليويب، / 2

 [.م2994/هـ2224]الطبعة األوىل، 
 .أمحد بن عبد اهلل بن محيد: حتقيق( 092، ص 2ج)القواعد أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املقري / 3
 (.214ص)ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية لليويب  / 4
 (.276، ص2ج)ينظر قواعد األحكام للعز بن عبد السالم / 5
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 وما جعلت وسيلة إليه ليس  ،أو تحرم ألجلها ،قد تكون الوسيلة متضمنة لمفسدة تكره" -
  ."ول مكروه ،بحرام

أو  ،قد يثبت للوسيلة حكم الكراهة هأنَ  :ومعناهاالسابقة وهذه القاعدة مستثنات كذلك من القاعدة      
واجبا، ووسيلته  يكون املقصد مباحا، أو كأن،  يثبت له نفس احلكم ه الاملقصد الذي حتققإال أن  ،احلرمة

هو واجب مع أن وسيلته وهي النذر مكروهة منهي عنها، وكذلك  -كالوفاء بالطاعة املنذورة -مكروهة 
احللف املكروه مرجوح، مع وجوب الوفاء به أو الكّفارة، وكذلك سؤال اخللق عند احلاجة مكروه، ويباح له 

 .(1)مبا أخرجته له املسألةاالنتفاع 
 (2)سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة: الفرع الثاني

واليت  ،يوجب سقوط اعتبار الوسيلة ،اعتبار املقصود سقوط :قاعدة ومن القواعد املتعلقة هبا كذلك،      
فإذا ما أصبحت الوسيلة ، لذاهتا ال( املقصد)لغريها  مقصودة األهن ؛صدتسقط بسقوط املق أن الوسيلة :تعين

  . (3)املقصد بوسيلة أخرى حتقق ال تؤدي مقصودها فإهنا تستبدل
جر املوسى يف احلج على رأس من ومثاله : صدقامل قائما على الرغم من سقوط يلةالوس يبقى حكمقد و  -

ة توسيلارتفاع  املقصد م من ارتفاعيلز  فاتضح أنه ال ،الة مقصود لنفسهفجر املوسى يف هذه احل .ال شعر له
 . (4)فقط ةلكوهنا مكملدائما 

  (5)أجور الوسائل وآثامها تختلف باختالف مقاصدها: الفرع الثالث
وثواهبا مبين على عظم  ةليالوسعظم أن  القواعد املتعلقة بالوسائل أيضا هذه القاعدة واليت تعين ومن      

 تعظم آثامها كلما رذلت العكس صحيح حيث ، و هاصدمقمرتب على فضل  هافضلف ،املقصد وثوابه
 
 

                                           
، (203، ص2ج)نستعني، أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر أيوب بن قيم اجلوزية، ينظر مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك / 1

 .دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل
 (.019، ص2ج)القواعد للمقري / 2
العدد األول  (6مج )، جملة جامعة اخلليل للبحوث (119ص)ينظر وسائل املقاصد بني الثبات والتغيري، لعصام حممد أبو سنينة / 3
 .، فلسطني[م1322]

 (.29، ص1ج)ينظر املوافقات، للشاطيب / 4
 (.263ص)مقاصد الشريعة اإلسالمية، لليويب / 5
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 (1).رذل املقصد زاد إمث الوسيلة مقاصدها وكلما

  (2)عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها :الفرع الرابع
حينئذ و  ها ألغيعملألن اعتبارها  صود سقطالوسيلة إذا ما تعذر آداءها إىل املقأن  :وتعين هذه القاعدة     

 :أن يراعى يف ذلك ما يلي  غري أنه البد ،حاجة إليها ومن مث فال  ،ةيتبني عدم كوهنا وسيل
 األخرى، الوسائلال يلزم منه سقوط  هافسقوط بعض ،املقصد له أكثر من وسيلة يتحقق هباأن كون " -2

 ،السالح بإعداد العدة منحقق إال هبذه الوسائل جمتمعة ،كاجلهاد ال يتحقق إال تال ي املقصد لكون ذلك
ال  ،إىل مقصودها ذلك السالح، فكون إحدى هاتني الوسيلتني ال تفضيالذين حيملون  وبالرجال ،هحنو و 

 .(3)"عدم كوهنا وسيلة يدل ذلك على
ن ألنه وإ ؛عتبارهاالبطل م غري ،عدم إفضائها إىل املقصد نفإ، حد ذاهتايف  ةالوسيلة مقصود كون أن -ـ1

 .(4)، مل يسقط اعتبارها كمقصدكوسيلةسقط عملها  
  (5)الوسائل أخفض رتبة من المقاصد :الفرع الخامس

واملقاصد أشرف من .(6)بالنسبة للمقاصديف الدرجة الثانية  تأيت الوسائل: وتعين هذه القاعدة أن       
ن الوسائل وإن مث إ .داملقاص مل تطلب إال لكوهنا مفضية إىل الوسائلبينما  ،مطلوبة لذاهتا األهن، الوسائل

املزية ال تقتضي فقا، أفضليتها على املقاصد مطل ولفضل، إال أن هذا التمييز ال خيمتيزت ببعض وجوه ال
 .(8)مطلقاالوسائل  اعاةر معلى  ةاصد مقدممراعاة املقتبقى و  ،(7)األفضلية

 
 

                                           
الفوائد يف اختصار املقاصد، للعز بن عبد السالم،  ، وينظر(103ص)ينظر وسائل املقاصد بني الثبات والتغيري، لعصام أبواسنينة / 1
 [.م2996/هـ2226]الطباع، دار الفكر، دمشق سوريا، الطبعة األوىل، حتقيق إياد خالد ( 223ص)

 (.121، ص2ج)القواعد، للمقري، / 2
 (.262ص)مقاصد الشريعة اإلسالمية، لليويب / 3
 (.120، ص2ج)ينظر القواعد، للمقري / 4
ادل أمحد عبد املوجود، وعلي أمحد حتقيق ع( 2162، ص0ج)نفائس األصول يف شرح احملصول، لشهاب الدين أيب العباس القرايف، / 5

 . معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة
 (.224ص )ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور / 6
 (.229-220ص)ينظر قواعد الوسائل يف الشريعة، ملصطفى خمدوم / 7
 (.003، ص2ج)ينظر القواعد، للمقري / 8
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 اعتبر أقواها تعددت الوسائل إلى المقصد الواحدإذا  :الفرع السادس
 أقوى تلك الشريعة اعتربت ،للمقصد الواحد أكثر من وسيلةإذا أفضى أنه  :وتعين هذه القاعدة     

 ،وميسورة ،ةوعاجل ،ةوراسخ ،ةكاملبصورة   هليصيتحقق حتحبيث  ،املتوسل إليه للمقصد حتصيال ،الوسائل
 .(1)التحصيل وسائل يفالما دوهنا من على  فتقدم

لم  ،(2)وسائل متساوية في اإلفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلهاإذا قدرنا  :الفرع السابع
 (3)ها عينااحدلم تجب إ

الوسائل مجيعها متساوية  وكانت هذه ،هو أن املقصود إذا كان يتحقق بأكثر من وسيلة :ومعىن القاعدة    
إال لدليل،   ،بأي منهاري يف التوسل وإنا خت ،إحدى الوسائل عينامل ي لزم املكلف ب ،فضاء إىل املقصديف اإل

 .(4)وإنا حتصيل املقصود هو املراد ،الوسائل غري مقصودة لذاهتاوذلك ألن 
 بعض الوسائل هي نفسها مقاصد :الفرع الثامن

قد تكون مقصدا من فهي تفضي إىل املقصد ومعىن هذه القاعدة أنه إىل جانب كون الوسيلة وسيلة     
 .(5)مقصداعتبار و  ،اعتباران؛ اعتبار وسيلة للوسيلة كونبأن يوذلك جانب آخر، 
وإن صح أن تكون مقصودة يف  ،واألعمال قد يكون بعضها وسيلة إىل بعض" :)6(قال الشاطيب

 .(7)"أنفسها
 
 
 

                                           
 (.229ص)للطاهر بن عاشورينظر مقاصد الشريعة / 1
 (.229ص )ينظر مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور / 2
 (.2112، ص2ج)نفائس األصول للقرايف / 3
 (.213-229ص)، وينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور (171ص)ينظر قواعد الوسائل يف الشريعة ملصطفى خمدوم / 4

 (.103ص)ينظر وسائل املقاصد بني الثبات والتغيري لعصام أبواسنينة،  / 5
أبو عبد اهلل الشريف : ، الشهري بالشاطيب، فقيه، وأصويل، ومفسر، وحمدث، من شيوخهاملالكي هو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي/6  

، ينظر شجرة النور الزكية يف طبقات (هـ793)تقاق، تويف اإلعتصام واإلنفاق يف علم االش: التلمساين، واإلمام املقري، من مؤلفاته
 .، دار الكتاب العريب بريوت لبنان(102ص )حممد بن حممد خملوف : املالكية

 (.66، ص2ج)املوافقات للشاطيب /  7
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 (1)يغتفر في الوسائل مال يغتفر في المقاصد: تاسعالفرع ال
فيجيز بعض األفعال اليت ال يتسامح مبثلها يف يف باب الوسائل،  أن الشرع يتسامح": ومعىن القاعدة    

املقاصد ،وقد يشرتط يف األفعال اليت هي فباب الوسائل أوسع من باب فيه، وال جييزها  ،باب املقاصد
 .(2)"مقاصد ماال يشرتط يف األفعال اليت هي وسائل

كم مقاصدها إال ما استثين وهذه األخرية تأخذ ح ،قاصد أعظم درجة من الوسائلمما سبق يتبني أن املو    
ال يلزم من سقوط  وحينئذ ،ويف نفس الوقت مقصدا ،وقد يتحقق يف الوسيلة أن تكون وسيلة ،بدليل

  .، إال يف حال إلغاء اعتبارها، وتعذر آدائها إىل املقصدمقصدها سقوطها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
كتب العلمية، بريوت دار ال( 214ص )األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، لإلمام جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، /  1

 [.م2941-هـ2230]لبنان، الطبعة األوىل، 
 (. 147ص )قواعد الوسائل ملصطفى خمدوم /  2
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 به الشريعة واهتمام النسل حفظ:الثاني المبحث
 عظيم من له ملا ،وأجلها املقاصد، أعظم من اعتربته حيث بالغا، اهتماما بالنسل الشريعة اهتمت     
 وملا الشرعي، غري الطريق عن وولوجه حرمته، انتهاك حال وذلك أمجع، واألمة واجملتمع، األسرة، على اخلطر

األمر الذي  صاحلة، بأمة األرض يف االستخالف وحتقيق ،الرسالة ومحل ،الدين حفظ يف كبري دور من له
 به، اإلسالمية الشريعة اهتمام مدى إظهارو  مفهومه، ببيان املقصد، هذا عن الكالم يف سرتسلأ جعلين 

 .من جانب العدمو  ،من جانب الوجود عليه، للحفاظوسائل  فرضت كيفو 
 الخمس الضروريات من اعتبارهو  ،النسل حفظ مفهوم :األول المطلب

 حتديد يف العلماء بني خالفا هناك أن نبني أن البد النسل، حفظ ومعىن النسل، تعريف إىل التطرق قبل    
 اللفظ وهو بالنسل، البعض عنه فعرب لألحكام، واستقرائه فهمه، حسب كل   عنه عرب ؛ حيثاملقصد هذا

وأضاف آخرون  بالُبضع، آخرون عنه وعرب بالنسب، البعض عنه وعرب البحث، هذا يف سريافقنا الذي
 ما تعريف إىل األول يف تطرقأ: فرعني إىل املطلب هذا تقسيم مين استدعي مما ،مقصدا سادسا العرض
    .ذلك يف العلماء اختيارات إىل فيه تطرقأ والثاين املصطلحات، هذه من تعريف إىل حيتاج

 عرضوال ،والنسب ،النسل تعريف: األول الفرع
   النسل تعريف: أوال

 والولد والذرية، اخللق: والنسل وانسالله، الشيء سل   على يدل صحيح، أصل والالم والسني النون: لغة/ أ
  .(1)أوالدهم كثر إذ فالن بنو وتناسل بعض، من بعضهم ولد: وتناسلوا والدته، من ينسل ألنه
  .ذي يكثر به النوع اإلنساينالولد ال: يتبني من التعريف اللغوي، أن النسل يعين   
 املسرية بقاء يف وختلفهمجيال بعد جيل،  اآلباء تعقب اليت والذرية، ،الولد هو النسل: اصطالحا/ ب

 .(2)نسايناإل للنوع الطويلة
  مبا اإلنساين، النوع وجود بقاء صورة حفظ :هو النسل على باحملافظة املقصود:النسل حفظ تعريف/ ج

                                                           
 األوىل ،الطبعة لبنان بريوت العلمية، الكتب دار الدين، مشس ابراهيم حتقيق (555، ص2ج) ،فارس البن ،اللغة مقاييس جممع ينظر/ 1
  .(551، ص00مج)منظور البن العرب ولسان .[م0111/ـه0221]

 جدة، الرياض ،اإلسالمي كرللف العاملي املعهد ،(313ص) العامل حامد يوسف للدكتور اإلسالمية للشريعة العامة املقاصدينظر /2  
 .[م0112/ـه0205] ،الثانية الطبعة
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 نضمن وبذلك وضياعه، ،هدمه أسباب ودفع ودوامه، ،قيامه ووسائل ،أسباب توفري من ،ذلك حيقق
 .(1)عليها ومن األرض اهلل ويرث ،الساعة تقوم أن إىل األجيال، عرب وتعاقبه ،النوع  استمرار

 :سبالن   تعريف :ثانيا
 أنُسبه ،أبيه إىل فالنا ونسبت خاصة، اآلباء يف هو وقيل القرابة، وهو ساب،األن   واحد سبالن  " :لغة/أ

 .(2)"األكرب جده إىل نسبه يف رفعت إذ ،سبان   وأنِسُبه
 .هو إسناد الفرع إىل أصله، القريب، أو البعيد: سبغوي، أن معىن الن  يتبني من التعريف الل  

 ،وأخوة ،وأمومة ،أبوة من ببعض، بعضهم األفراد تربط اليت ؛القرابة صلة هو النسب :اصطالحا/ ب
 .(3)باألرحام اإلسالمية الشريعة تسميه ما وهو ،خؤولةو  ،وعمومة ،وبنوة

 على املبين النكاح، على القائم املشروع، التناسل طريق عن ذلك ويكون: سبالن   حفظ تعريف/ ج
 اجملتمعات بعض عند هو كما ،الفوضوي التناسل ونبذ والشروط، األركان مجيع فيه توفرت صحيح، عقد

 كسرتو  القرابة رابطة دموهبذا النوع من التناسل هت، فروع وال ،أصول ال منها تعلم ال اليت ؛املادية اإلباحية
 .(4)النسب أواصر
 العرض تعريف: ثالثا

 .(6)ويذم به ميدح ما وقيل احملمودة، خليقته وقيل ،(5)نفسه آخرون وقال حسبه، هو قوم قال :لغة/ أ
 ،أو ذما ،مدحا ،أو أهله ،سان يف نفسهيقصد به كل ما تعلق باإلنأن العرض : يتبني من التعريف     

 .أثريف النفس له  وكان
 
 

                                                           

 القاهرة ،الصفوة دار األجفان، أبو حممد الدكتور إشراف (013ص) ،الدين عز زغيبة البن ،اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد ينظر/1 
 .[م0115/ـه0201]، األوىل الطبعةمصر، 

 (.155،ص 0مج) منظور البن ،العرب لسان/2 

 األوىل ،الطبعة الكويت اإلسالمية، الصحوة مكتبة ،(22ص) اخلالق عبد الرمحن لعبد اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد ينظر/3 
 .[م0115/ـه0215]
 [م2110/هـ0220]ألوىلاالطبعة الرياض السعودية، مكتبة العبيكان،، (13ص) نور الدين خمتار اخلادمي ،علم املقاصد الشرعية ينظر/4 
 (.222، ص2ج) فارس البن ،اللغة مقاييس عجمم/5 

 (.011ص ،1مج)منظور البن العرب لسان/6 
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 مما ذلك وغري ،وشرف ومسعة كرامة من ،(1)"للشخص املعنوية النفس" :بالعرض يقصد: اصطالحا/ب
 .(2)أمره يلزمه من أو ،سلفه أو ،شخصهب يتعلق

 كرامة يصون مما اض،األعر  حلماية شرعت اليت والوسائل ،املصاحل جمموع هو: العرض حفظ تعريف/ج
 . (3)واآلجلة العاجلة احلياة يف ،مقاصده على وحفاظا ،الستمراره ضمانا وشرفه، وعفته، الشخص،

 الرابع المقصد تحديد في العلماء اختيارات :الثاني الفرع
 للشريعة العامة املقاصد من، واملال ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،الدين حفظ أن على العلماء اتفق    
 إىل الفرع هذا يف تطرقأس حيث سابقا، تأشر  كما الرابع املقصد حتديد يف اختلفوا أهنم غري ،سالميةاإل

يتم س والذين  كتبهم، من بنصوص  ما ذهبوا إليه على واالستشهاد ،يف ذلك العلماء بعض اختيارات
 يف التوسع منا يستدعي الو  اجلميع، لذكر يسعنا ال املقام ألن احلصر ال التمثيل سبيل على هم اإن   ذكرهم
 :  كاآليت سيكون والتفصيل ذلك،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.21ص) اخلالق عبد الرمحن عبد اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد/1 

 دمشق ،الفكر دار( 025ص )، عطية الدين جلمال ،الشريعة مقاصد تفعيل وحنو ،(13ص)  ،للخادمي ،الشرعية املقاصد علمينظر /2 
   [.م2110 /ـه0222] ،األوىل الطبعة ،سوريا

 ،األوىل الطبعة ،اجلزائر قرطبة دار( 10ص) ،عزوز بن القادر لعبد ،اإلسالمية الشريعة مقاصد يف حماضرات ينظر/3 
 (.13ص) للخادمي ،الشرعية املقاصد علم وكتاب ،[م2115/ـه0221]
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  سلالن   بأنه القائلون: أوال
 وعبد الريسوين،: املعاصرين ومن ،  والشاطيب ،(2)واآلمدي ،املستصفى يف (1)الغزايل القدامى من ومنهم    
  :ومن نصوص بعضهم نذكر مايلي. األهدل قادري اهلل

 ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، دينهم، عليهم حيفظ أن: مخسة اخللق من الشارع قصودوم":  الغزايل قال 
 ،املقصود هو اللفظ هبذا التعبري أن يريان ومها ،بالنسل يعربان كذلك واالهدل الريسوين وجند .(3)"وماهلم

 إىل ييؤد تضييعه أن غري النسل، مكمالت من بأنه النسبدون على القائلني بوير  النسب، من أعم أنهو 
    .(4)النسل ضياع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: إمام احلرمني اجلويين، ومن مؤلفاته: من شيوخهأصويل، فقيه  حجة اإلسالم،الشافعي الطوسي أبو حامد الغزايل، هو حممد بن حممد / 1

املطبعة  (، وما بعدها010، ص2ج)ينظر طبقات الشافعية البن تقي الدين السبكي (. ـه515)الوسيط، وإحياء علوم الدين تويف 
 .احلسينية املصرية، الطبعة األوىل

: الفتح ابن شاتيل ومن مؤلفاتهاألصويل املتكلم من شيوخه أبو الشافعي ،اآلمدي، أبو احلسن سيف الدين أيب علي هو على بن / 2
  .(031 -021، ص5ج)عية البن السبكي ينظر طبقات الشاف .واملنتهى اإلحكام يف أصول األحكام،

صميعي، الرياض حتقيق عبد الرزاق العفيفي، دار ال( 323ص -3ج)اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن حممد اآلمدي،  ينظر -
 (.01، ص2ج)واملوافقات للشاطيب[. م2113/هـ0222]اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

 الطبعة لبنان، بريوت الرسالة، مؤسسة األشقر، سليمان حممد حتقيق ،(201، ص0ج)الغزايل حامد أليب األصول، علم من املستصفى/3 
 .[م0111/هـ0201] األوىل،

 الواليات فريجينيا اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد العلواين جابر طه تقدمي ،(51ص) الريسوين ألمحد الشاطيب عند ملقاصدا نظرية ينظر/ 4
     الثانية الطبعة( 13ص )األهدل القادري اهلل لعبد احلياة وضرورات واإلسالم( م0115/ـه0205) الرابعة، الطبعة األمريكية، املتحدة
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 سبالن   بأنه القائلون: ثانيا
 .(3)احلاج أمري وابن ،(2)طويفوال ،(1)ازيالر   :سبالقائلني بأنه الن   ومن     
نا، ألن املزامحة على األبضاع، تفضي إىل اختالط سب فهو حمفوظ بشرع الزواجر عن الز  أما الن  ": ازيالر   قال

 .(4)"...األنساب 
  .(5)..."سب حبد الزىنوحفظ الن  "... :الطويفقال 
 على املزامحة ألن....نا بالكتاب والسنة واإلمجاعمن حرمة الز   سب بكل  وحفظ الن  ": احلاج أمري ابن قال

 .(6)..." ساباألن   اختالط إىل تفضي األبضاع
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
املطالب العالية،  :أبو حممد البغوي ومن مؤلفاته :من شيوخه ن احلسني فخر الدين الرازي،  الشافعي أصويل متكلم،د بن عمر بهو حمم/ 1

دار الكتب العلمية بريوت لبنان ( 022-023، ص2ج)د الرمحن اإلسنوي عب: ينظر طبقات الشافعية(.هـ515)تويف  ،وهناية العقول
 (.وما بعدها 33، ص5ج)قات الشافعية البن السبكي، ، وينظر طب(م0111/هـ0211)الطبعة األوىل 

 شرح خمتصر الروضة تويف             : لدين احلارثي، ومن مؤلفاتهسعد ا: فقيه وأصويل، من شيوخه بن عبد القوي الطويف احلنبلي، هو سليمان/ 2
الطبعة األوىل  ،بريوت لبنان ،الكتاب العريب دار ،، حتقيق فؤاد أمحد زمريل(51ص)ينظر خمتصر طبقات احلنابلة البن شطي  .(هـ101)
 [.م0115/هـ0215]
مــن و ابــن األشــقر، وابــن اهلمــام، : فقيــه وحنــوي، مــن شــيوخه ،وف بــابن أمــري احلــاجاملعــر  ،حممــد بــن حممــد بــن حســن احللــيب احلنفــيهــو /3 

شــمس الــدين حممــد ل ،ألهــل القــرن التاســع الضــوء الالمــعينظــر ، (هـــ111)وتفســري ســورة العصــر، تــويف ســنة منيــة املصــلي، شــرح : مؤلفاتــه
  .دار اجليل، بريوت لبنان (200-201، ص1ج) ،لسخاويا

4
 .مؤسسة الرسالة ،حتقيق طه جابر العلواين (051 ، ص5ج)لفخر الدين الرازي  يف علم األصول احملصول/  

ن عبد احملسن الرتكي،وزارة الشؤون اإلسالمية حتقيق عبد اهلل ب( 211، ص3ج)شرح خمتصر الروضة، لعبد الكرمي بن سعيد الطويف، / 5
 .[م0111/هـ0201]واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 

دار الكتب  ،حتقيق عبد اهلل حممود حممد عمر( 013، ص3ج)على التحرير يف أصول الفقه البن أمري احلاج احللبىي  والتحبري التقرير/ 6
 [.م0111/هـ0201] ،الطبعة األوىل ،بريوت لبنان ،العلمية
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  (الفرج) البضع بأنه القائلون: ثالثا
 .الغليل شفاء يف والغزايل ،(1)اجلويين احلرمني إمام ومنهم    
 عن معصومة واألموال...باحلدود معصومة والفروج... بالقصاص معصوم الدم وباجلملة...": اجلويين قال

 .(2)"...بالقطع السرقة
 مقصود واملال ،والبضع ،والعقل ،النفس حفظ أن -القطع على - علم فقد ": الغليل شفاء يف الغزايل قال
 .(3)"...الشرع يف
 مقصدا سادسا العرضب القائلون:بعارا

، (6)القرايف :(5)أو النسب ،لنسلازيادة على  ،(4)اسادس امقصد العرضومن الفقهاء الذين أضافوا     
  .والطويف
 الترجيح: خامسا

 فقده على يرتتب ألنه ،ات اخلمسضروريضمن ال ن يكونأل النسلترجيح  ميكننا تقدم ما خالل من    
 حفظو  النسل، مكمالت منواعتبار النسب  وفساده، ،العامل وخراب ،هائهتوإن ،نسايناإل الوجود انقطاع
    .(7)النسل حلفظ مكمال الفرج حفظ يكون وبالتايل النسب، تمكمالمن  الفرج

 

                                                           
مؤلفاته الربهان، والنهاية،  أبو حممد اجلويين، ومنإمام فقيه، من شيوخه والده  الشافعي ضياء الدين أبو املعايل ابن أيب حممد اجلويينهو / 1

 ( 011-011، ص0ج)ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي . (هـ211)تويف سنة 
 ،احلديثة الدوحة مطابع( 0050، ص0ج) ،الديب العظيم عبد الدكتور حتقيق اجلويين، امللك عبد املعايل يبأل الفقه صولأ يف الربهان/ 2

 .[هـ0311] األوىل الطبعة ،قطر

، الطبعة األول ،بغداد العراق ،رشادمطبعة اإل ،حتقيق أمحد الكبيسي( 051، ص0ج)أليب حامد الغزايل  الغليل شفاء/ 3
 [م0110/هـ0311]

 :ينظر الكتابني التاليني/ 4
 (.312ص) القرايف الدين لشهاب ،احملصول اختصار يف الفصول تنقيح شرح -   
 .(211، ص3ج)شرح خمتصر الروضة، للطويف،  -   
 .(025ص)جلمال الدين عطية   ،اإلسالمية الشريعة مقاصد تفعيل حنوينظر / 5

 :من مؤلفاتهو  ،بد السالممن شيوخه العز بن ع ، فقيه أصويل،املالكي رايف الصنهاجيالق هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس/ 6
 .(011ص)ينظر شجرة النور الزكية حملمد خملوف . (هـ512)تويف  ،والذخرية ،الفروق

 (.252ص) لليويب الشريعة مقاصدينظر / 7
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   امقصدواعتباره  بالنسل الشريعة اهتمام :الثاني المطلب   
وسائل  ع يشر تو  ،اره مقصدا عامااعتب ؛ظاهر وذلك من خالل اهتمام بالنسل اإلسالمية الشريعة اماهتم    

 ،وتثبيت قواعده ،بإقامة أركانهوذلك  ،جودفظه من جهة الو حب األول ؛جانبني من وحتميه وذلك ،ظهفحت
 وحىت ،(1)يهعل متوقع أو ،واقع ختاللفع أي ادو  ،كل ما يهدد بقاءه  بدرء وذلك ؛من جهة العدم والثاين

 افظةاحمل يف الشريعة وسائل عن األول يف حتدثأ ،فرعني سيتم عرضها يف ،الفكرة هذه حول الكالم وسعيت
 .العدم جانب منله  احفظه وسائل عن الثاين الفرع ويف ،الوجود جانب من النسل على

 الوجود جانب من بالنسل الشريعة اهتمام وسائل :األول الفرع
 :منها نذكر كثرية وسائل الوجود جانب من النسل على للمحافظة اإلسالم عشر     

 النكاح تشريع:أوال
 فيه، ورغبهم الزواج، على الشباب اإلسالم حث األمة، به تكثر الذي لنسلا أصل هو الزواج كان ملا    

 أفضل عليه الرسول أحاديث ويف الكرمي، القرآن آيات يف ومبينا واضحا ذلك جند حيث إليه، ودعاهم
ا لِت ْسُكُنوا إِل يـْه ا و ِمْن آي اتِِه أ ْن خ ل ق  ل ُكْم ِمْن أ نُفِسُكْم أ ْزو اج  } :تعاىل قال .(2)التسليم وأزكي ،الصلوات

ي ات  لِق ْوم  يـ تـ ف كَُّرون   ن ُكْم م و دَّة  و ر مْح ة  ِإنَّ يف ذ ِلك  آل    (3){و ج ع ل  بـ يـْ
ْحص ُن ي ا م ْعش ر  الشَّب اِب م ِن اْست ط اع  ِمْنُكُم اْلب اء ة  فـ ْلي تـ ز وَّْج، ف ِإنَُّه أ غ ضُّ لِْلب ص ِر، و أ  " وسلم عليه اهلل صلى وقال

 نكاح على وسلم عليه اهلل صلى النيب حث كما ،(4)"لِْلف رِْج، و م ْن ملْ  ي ْست ِطْع فـ ع ل ْيِه بِالصِّي اِم، ف ِإنَُّه ل ُه ِوج اء
 تـ ز وَُّجوا اْلو ُدود  اْلو ُلود  ف ِإينِّ :"(5)والسالم الصالة عليه قالف النسل يف زيادة من ذلك بسبب حيصل ملا ،الولود

 
 
 
 

                                                           
 (.01، ص2ج) للشاطيب املوافقاتينظر / 1

 (.251ص)ة لليويب ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمي/ 2
 {20} الروم سورة/ 3

 كتاب يف مسلم ورواه (355-352، ص3ج) ،(5155) رقم ،فليتزوج الباءة استطاع من باب ،النكاح كتاب يف البخاري هروا/ 4
 (.0101، ص2ج) ،(0211)رقم ،النكاح استحباب باب ،النكاح

 (.251ص)ينظر مقاصد الشريعة اإلسالمية لليويب / 5
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اِر، ف ِإنَـُّهنَّ أ ْعذ ُب أ فـْو اه ا، و أ نـْت ُق أ ْرح ام ا، و أ ْرض ى " :وقال)1("اثِر  ِبُكُم اأْلُم م  ُمك    ع ل ْيُكْم بِاأْل ْبك 
 : عليه الصالة والسالم وقال(.3)ناتق الولد كثرية للمرأة ويقال أوالدا، أكثر أي أرحاما ،وأنتق(2)"بِاْلي ِسري

ْرأ ُة أِل  " يِن ت رِب ْت ي د اك  : ْرب ع  تـُْنك ُح اْلم  اِت الدِّ اهِل ا، و ِلِديِنه ا، ف اْظف ْر ِبذ   إىل إضافة (4)"ِلم اهِل ا، و حلِ س ِبه ا، و جلِ م 
و ِإْن ِخْفُتْم أ الَّ ﴿: تعاىل قال ،(5)ويزداد النسل يكثر بفضله الذي ؛التعدد وتعاىل سبحانه اهلل أباح فقد ذلك

ث  و رُب اع  ف ِإْن ِخْفُتْم أ الَّ تـ ْعِدُلوا فـ و اِحد ة  أ  تـُْقِسطُوا يف اْلي ت ا ْو م ى ف اْنِكُحوا م ا ط اب  ل ُكْم ِمن  النِّس اِء م ثْـىن  و ُثال 
  .(6)﴾م ا م ل ك ْت أ مْي اُنُكمْ 

 ومقاصد وتكثريه، النسل على احملافظة يف يتمثل أصليا، امقصد للزواج أن النصوص هذهيتبني من     
 . (7)منافع من اإلنسان يقصده مافي تدخل ة،تبعي
 النفس وجماهدة العشرية، وكثرة املنزل، وتدبري الشهوة، وكسر الولد،: فوائد مخس للزواج إن":الغزايل قال

 جنس من العامل خيلو وأال ،النسل إبقاء: واملقصود النكاح، وضع وله األصل، هو والولد. هبن بالقيام
 .(8)"اإلنسان

 عليه واحلفاظ ،استمراره على تساعد مكمالت الشارع وضع عليه، واحلث النكاح تشريع إىل إضافة:ثانيا
 :امنه اليتو 
 
 

                                                           
 مشهور عبيدة أيب حتقيق( 355ص) ،(2151) رقم ،النساء من يلد مل من تزويج عن النهي باب ،النكاح كتاب يف اودد أبو هروا/ 1

( 211ص) ،(3221) رقم العقيم تزويج كراهية باب ،النكاح كتاب يف النسائي هروا  الثانية الطبعة السعودية الرياض املعارف مكتبة
 .حديث حسن صحيح ،األوىل الطبعة السعودية لرياضا املعارف مكتبة مشهور عبيدة أيب حتقيق

 الرياض املعارف مكتبة مشهور عبيدة أيب حتقيق( 322ص) ،(0150) رقم ،األبكار تزويج باب ،النكاح كتاب يف ماجة ابن رواه/ 2
 .حديث حسن ،األوىل الطبعة السعوديةاململمة العربية 

 .(322ص) ماجة ابن سنن/ 3

، باب كتاب النكاح يف مسلم رواهو  (351، ص3ج) ،(5111)اب األكفاء يف الدين رقم ب النكاح، كتابرواه البخاري يف  / 4
     .(0115، ص2ج)،(0255)استحباب نكاح ذات الدين رقم 

 (. 260ص)ليويب مقاصد الشريعة لينظر / 5
 .{3}النساء سورة/ 6

 .(213ص) العامل حامد ليوسف اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد ينظر/ 7

 .[م2115/ـه0225] األوىل الطبعة لبنان، بريوت حزم، ابن دار ،(251ص) الغزايل حامد أليب الدين علوم حياءإ/ 8
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 : الزواج لنظام ومتكامل دقيق تشريع وضع -
 للزواج جعل حيث ومتكامل؛ دقيق بنظام وضبطه النسل، على للحفاظ النكاح اإلسالم شرعفقد      

 الختيار شروطا حدد أنه إىل إضافة وسليمة، صحيحة قواعد على امبني النكاح يكون حىت وأركانا شروطا
 وجعلها الزوجني بني العالقة ضبط ،كما ةدووال ،بكارةو  خلق، وحسن دين،: من سابقا ذكرنا كما الزوجة،

 على حقوق من الزوجني من لكل ما وبني والوفاء، والسكينة، واألمانة، والصدق، احملبة، أساس على مبنية
 .  (1)بينهما العشرة استحالة حال واخللع الطالق شرع اكم اآلخر،

 : سليمة أسس على وإقامتها باألسرة العناية -
  حيتضن الذي احلصن باعتبارها صحيح، بشكل وتنظيمها اإلسالم، مبادئ على بإقامتها ذلك ويكون    
 احلياة، أعباء وتقاسم فاهم،والت واملودة، احملبة، عالقة يكتنف العائلة وأن فيه، ويرتىب املستقبل، جيل

 .ومهومها
 :العناية بتربية النشء وتعميق روابط األلفة -
 السليمة، اإلسالمية األخالق على وإنشائه والصاحلة، احلسنة، بالرتبية وتعهده بالنشء، بالعناية وذلك     

 (2)نفسه يف واحملبة األلفة روابط وتعميق فيه اإلسالم مبادئ وغرس
 . اإلسالم قوامها وقوية صاحلة أمة إجياد أجل من وتعاىل سبحانه اهلل شرعها لالوسائ هذه وكل

 العدم جانب من بالنسل الشريعة اهتمام وسائل: الثاني الفرع
 ؛مهاعدان جانب من به اهتمت ،وإقامته ،إجياده جانب من النسل على باحملافظة الشريعة اهتمت كما   

 :ذلك ومن إىل انقطاعه، ؤديي أو ،بقاءه يهدد ما كل بدفع وذلك
    ناالز   تحريم: أوال

 كل وحرم ،وتعاىل سبحانه اهلل حرمها لذلك ؛النسل حق يف اجلرائم أفظع من بل عظيمة، جرمية ناالز    
 التربج وحرم ،اخللوة فحرم ؛احملرم والكالم ،احملرم والسماع ،احملرم النظر من ؛إليها ذريعة تكون اليت الوسائل
و ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يـ ْغُضْضن  ِمْن أ ْبصارِِهنَّ  ﴿ :تعاىل قال  ،واحملارم ،الزوج لغري الزينة وإبداء ،لوالفع ،بالقول

                                                           
 /00/2] ،( 21-01ص)  طارق أم إعداد (اإلسالمية الشريعة مقاصد) ملادة مقدم ،حبث"النسل حفظ" الشريعة مقاصد منينظر  /1

                                                                                                                    (01:31الساعة  10/12/2105) .http://www.feqhup.com/uploads/1393343788861.pdf [م 2100
 . (20ص) طارق مأل الشريعة مقاصد منينظر /
2
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ِإالَّ  و ال يـُْبِدين  زِين تـ ُهنَّ  و حي ْف ْظن  فـُُروج ُهنَّ و ال يـُْبِدين  زِين تـ ُهنَّ ِإالَّ م ا ظ ه ر  ِمْنها و ْلي ْضرِْبن  ِِبُُمرِِهنَّ ع لى ُجُيوهِبِنَّ 
ر وانتشا ،لألنساب واختالط ،لألعراض انتهاك من الزنا يف ملا ،(1)﴾ لِبـُُعول ِتِهنَّ أ ْو آبائِِهنَّ أ ْو آباِء بـُُعول ِتِهنَّ 

 سبحانه اهلل فشرع،(3)﴾(32)و ال  تـ ْقر بُوا الزِّن ا إِنَُّه ك ان  ف اِحش ة  و س اء  س ِبيال   ﴿:تعاىل اهلل قال. (2)لألمراض
 ،املوت حىت باحلجارة الرجم ؛احملصن الزاين حد جعل إذ ؛الفاحشة هبذه يقوم من كل تردع زواجر عاىلوت

 .(4)عام وتغريب ،جلدة مائة ؛احملصن غري الزاين وحد
 اإلجهاض تحريم:ثانيا 

 إذا ،اجلنني إجهاض وتعاىل سبحانه اهلل حرموقد " ،(5)"إسقاط احلمل من بطن أمه :واإلجهاض هو"     
 بواجب وإخالل له، قتل وإجهاضه محايته، وجبت حيا، كائنا أصبح وقتها ألن ؛احلياة فيه حلت ام

ق  حن ُْن نـ ْرزُُقُكْم و ِإيَّاُهم﴿: تعاىل قال .(6)"محايته د ُكْم ِمْن ِإْمال     .(7)﴾و ال  تـ ْقتـُُلوا أ ْوال 
 القذف تحريم: ثالثا

 فكان ،أعراضهم وانتهاك ،الناس على الفاحشة وإشاعة ،الكذب على مبين ألنه ؛منكرة جرمية القذف   
و الَِّذين  يـ ْرُمون  اْلُمْحص ناِت ُُثَّ ﴿: تعاىل قال . ةوالسن   ،بالكتاب قاطعا حترميا القذف حترمي احلكيم الشارع من

ُمْ  ة  و ال تـ ْقبـ ُلوا هل  اِنني  ج ْلد  وقد  .(8)﴾ ش هاد ة  أ ب دا  و أُولِئك  ُهُم اْلفاِسُقون   ملْ  ي ْأُتوا بِأ ْربـ ع ِة ُشه داء  ف اْجِلُدوُهْم َث 
مما يدل على أن القذف من  كبائر اجلرائم  ،جلدةاحلد بثمانني  ؛بة القاذفجعل اهلل سبحانه وتعاىل عقو 

   .(9)قو س، وخصه بصفه الفجعل شهادته غري مقبولةكما   ،املنهي عنها
 

                                                           
 {30} النور سورة/1

 (.251ص)، واملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ليوسف العامل (01ص)ينظر من مقاصد الشريعة ألم طارق / 2
 {32}اإلسراء سورة/ 3

 عمر وأبو ،نسلما آل حسن بن عبيدة أيب حتقيق( 355-355، ص3ج)  اجلوزية قيم البن ،العاملني رب عن املوقعني إعالم ينظر/ 4
 [.ـه0223 ]األوىل الطبعة ،السعودية العربية اململكة ،اجلوزي بنا دار ،أمحد اهلل عبد أمحد

 (.213ص)لليويب  مقاصد الشريعة/ 5
 .(011ص) زغيبة البن اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد/ 6

 {050} األنعام سورة/ 7

 {2/5} النور سورة/ 8

 (.255-252ص) العامل ليوسف اإلسالمية ةللشريع العامة املقاصدينظر / 9
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 التبني تحريم:رابعا
ملا له من عظيم اخلطر على  سبحانه وتعاىلاهلل  ه، وقد حرم"اذ الشخص ولد غريه ابنا لهاخت": التبين هو    

و م ا ج ع ل  أ ْدِعي اء ُكْم أ بـْن اء ُكْم ﴿ :تعاىل قال ،(2)"مبتبنيه وليس بأبيه اإلنسان يدعى أن بوجفأ" ،(1)األسرة
 اْدُعوُهْم آلب آِئِهْم ُهو  أ ْقس ُط ِعند  اللَِّه ف ِإن ملَّْ (2)قَّ و ُهو  يـ ْهِدي السَِّبيل  ذ ِلُكْم قـ ْوُلُكْم بِأ فـْو اِهُكْم و اللَُّه يـ ُقوُل احلْ  

ينِ   .(3)﴾تـ ْعل ُمواْ آب اء ُهْم ف ِإخو اُنُكْم يف الدِّ
 اللواط تحريم: خامسا

 تليق ال اليت ؛كرةاملن اجلرائم من تعاىل اهلل جعله وقد ،النساء دون من شهوة الرجال إتيان :هو واللواط    
 يف للماء إهدار وفيه ،اإلنسانية الفطرة احنراف فيه ألن ؛الزنا جرمية من أقبح صورته يف وهو ،املكرم باإلنسان

ِإنَُّكْم ﴿:تعاىل قال :قائال نبيهم خاطبهم الذين لوط قوم الشنيع العمل هذا مارس وقد ،ألجله خلق ما غري
 تلك فعلتهم على تعاىل اهلل عاقبهم وقد،(4)﴾نـُْتْم قـ ْوم  ُمْسرُِفون  ُدوِن النِّساِء ب ْل أ   ل ت ْأُتون  الرِّجال  ش ْهو ة  ِمنْ 

   (6)﴾ف  كان  عاِقب ُة اْلُمْجرِِمني  و أ ْمط ْرنا ع ل ْيِهْم م ط را  ف اْنظُْر ك يْ ﴿ :تعاىل قال ،(5)أشد العقاب
 التبتل النهي عن :سادسا

  النيب هنى قد و ،عنه الرغبةاإلعراض و و  النكاح، وترك بالعبادة، نشغالالوا ،اهلل إىل االنقطاع :هو التبتل     
 بالباءة، يأمر وسلم عليه اهلل صلى النيب كان: قال عنه اهلل رضي (8)أنس فعن ،(7)عنه وسلم عليه اهلل صلى

  
 

                                                           
 (.020 -021ص، 01ج)، (حتيات-تأبد)املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية / 1
 .(12ص) لخادميل الشرعية املقاصد علم/ 2

 {2/5} األحزاب سورة/ 3

 {10}األعراف سورة/ 4

 (.253ص) العامل ليوسف اإلسالمية للشريعة العامة املقاصد ينظر/ 5

 {12}افاألعر  سورة/ 6

، (001، ص1ج)، وينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين (251ص)لليويب الشريعة مقاصدينظر / 7
 .حتقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت لبنان

أحد املكثرين من الرواية، تويف رضي  ،خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،رجيهو أنس بن مالك بن النضر بن حارثة األنصاري اخلز / 8
حتقيق علي حممد  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعز الدين ابن األثري اجلزريينظر  .وقيل غري ذلك ،(هـ13)وقيل  ،(هـ11)اهلل عنه 
 .(ومابعدها 212، ص0ج) ،بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية ،وعادل أمحد عبد املوجود ،معوض
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 .  (1)"شديدا هنيا التبتل عن وينهى
 تحريم أسباب منع الحمل :سابعا

 حتمل ال املرأة جيعل دواء كتناول إىل منع احلمل، وقطع النسل؛كيم الوسائل اليت تؤدي حرم الشارع احل    
وهو الشق على "؛ (2)باالختصاء القيام أو الرجل، عند الشهوة متنع أدوية تناول أو الرحم، استئصال أو أبدا،

ص لَّى اللَُّه ع ل ْيِه و س لَّم  ع ل ى ر دَّ ر ُسوُل اهلِل  :"قال (4)وقاص أيب بن سعيد فعن، (3)"على األنثيني وانتزاعهما
ن ا(5)ُعْثم ان  ْبِن م ْظُعون    .(6)"التَّب تُّل  و ل ْو أ ِذن  ل ُه ال ْخت ص يـْ

 كما يتبني ،وبينت وسائل حفظه ،أن الشريعة قد بينت املقصد ؛يف هذا الفصل هذكر سبق ا يالحظ مم
، ولعل ما ذكر يف هذا البحث جانب مقتضب حوهلا ،ومركزة ،دراسة معمقة هتمام العلماء بدراسة الوسائلا

وال يعين ذلك أهنا  صرليست على سبيل احل يف املبحث الثاينوسائل حفظ النسل اليت مت تعدادها أما 
بقدر ما أحدث  ،فيه من األقضية ركث  هذا الزمن الذييف خاصة للزيادة قابلة  قد تكون بلوسائل توقيفية 

وزراعة األعضاء  ،التلقيح االصطناعي ؛كما سبق وأشرت  األمور احلادثةثري من بني الكومن  ،من فجور أهله
ل هلما من اجلانب ويف الفصلني املواليني تفصي ،النسلالصلة، وعظيم األثر على قريب من ا مهل ملا ،التناسلية
 .للخروج حبكم يبني منزلتهما من مقصد النسلواجلانب الشرعي   ،العلميالنظري 

 
 

                                                           
، (015، ص5ج) ،ينظر إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل لناصر الدين األلباين ،حديث صحيح .(051، ص3ج)أمحد رواه/ 1

 .[م0111/هـ0311]بريوت لبنان الطبعة األوىل،  ،حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي

 .(255ص) ليويبل الشريعة مقاصدينظر / 2

 .(001، ص1ج)ح الباري البن حجر فت/ 3
تة وقيل بعد أربعة شهد بدرا وأحدا واخلندق هو أول من رمي كنانة القرشي الزهري أسلم بعد س  هو سعد بن مالك بن ُوهيب بن/ 4

 (.وما بعدها 352، ص2ج)ينظر أسد الغابة  البن األثري  (.ـه52)وقيل ( هـ55)بسهم يف سبيل اهلل  تويف رضي اهلل عنه 
 ،هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل، هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن مُج ح  اجل مِحُي أسلم بعد ثالثة عشرة رجال/ 5

حتقيق عبد ( 000-011، ص2ج)ينظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين . تويف بعد شهوده بدرا يف السنة الثانية للهجرة
 . [م2111/هـ0221] ،الطبعة األوىل ،ن الرتكياهلل بن عبد احملس

 النكاح، كتاب يف مسلم، ورواه (355، ص3ج) ،(5113)البخاري يف كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل واخلصاء رقم  هروا/ 6
 .(0121، ص2ج) ،(0212)  رقم النكاح استحباب باب



 :انيـــــل الثــــــــــــالفص

 يـــــاعطصنـــــلقيـــــح  االـــالتـــ
 

 حقق انتشارا كبريا يف البالد التلقيح االصطناعي الذي: سلاملتعلقة بكلية الن   قضايا املستجدةمن ال     
 عامة تقدمي صورة األوىل: دراسته من ناحيتني ضى يف هذا البحثاقت خاصة يف اآلونة األخرية، حيثالعربية 

 :اآلتيني وقد جعلت هذا الفصل يف املبحثني توضيحية له، والثانية بيان حكم الشرع فيه،و 

 

 :ولاأل المبحث

 ــاذيـــرهومحــابـه أسبـوأنواعه و  اعي،ــــح االطصنـــقيـلـــــالت

 

 :انيـالــــث المبـحث

 اطصدــوء المقــاعي في ضـلقيح االطصنـــــــــكم التــــــــح
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 ، وأسبابه، ومحاذيرهياالصطناع التلقيح:األول المبحث
إن التلقيح االصطناعي من املنظور الفقهي ال يعترب أمرا مستحدثا ال عالقة لفقهاء املسلمني به، بل      

ولكن ليس كما الثابت أن فقهاء املسلمني كان هلم السبق يف تأصيل هذه املسألة، وخترجيها خترجيا فقهيا، 
وذلك بالتعبري عنها مبسألة ليه اآلن وبنفس الصورة اليت يتم هبا التلقيح االصطناعي هو متعارف ع

  (1)، ومن ذلك ما جاء يف كتاب الشرح الكبري يف الفقه الشافعي الذي قال فيه  صاحبه(استدخال املين)
منيا لزمها  إذا استدخلت املرأة: وزاد بعض األصحاب طريقا آخر للجنابة، وهو استدخال املين، قالو..."

وحنن يف هذا املبحث سنطرق إىل موضوع   (2)"... الغسل، كما جيب به العدة إذا كان املاء حمرتما
 يبني فقهي حكم بيان إىل حتتاج ،جديدة نازلةالذي ظهر ك استدخال املين بطريق التلقيح االصطناعي

 هو الولد ألنو  ملتزوجني،ا أوساط يف العقم ملشاكل كحل ظهر أنه وخاصة معها، يتعامل كيف للمكلف
توجهوا إىل إجراء عمليات  ن،هميدلواألبوة  ،األمومةحلم ق يحتقومن أجل  األزواج، إليه يتطلع ما كل

 التطرق املبحث هذا يف ميّن  استدعي األمر الذي  ؛على أمل أن يرزقهم اهلل بالولدالتلقيح االصطناعي 
 االصطناعي، للتلقيح تعريف تقدميبوذلك  احمليطة به األحوالو من مجيع اجلوانب  ا العالجهذ دراسة إىل

 .إىل حكم الشرع فيه األخري يف  وصوال عليه، املرتتبة الشرعية احملاذير ذكرو  وأنواعه، ،أسبابه وبيان

 

 

 

 

 

 
                                                           

 الطبعة(932ص) املعاصرة القضايا فقه يف البحثي التميز مركز إعداد الطيب، الفقه قسم املعاصرة، القضايا فقه يف امليسرة املوسوعةينظر / 1
 [م2163/هـ6391]األوىل

، حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد (689، ص6ج)العزيز شرح الوجيز، املعروف بالشرح الكبري، لعبد الكرمي الرافعي، / 2
 [.م6331/هـ6361]املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 
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 االصطناعي التلقيح تعريف: األول المطلب
 االصطالح يف مثينبغي بيان مفهومه يف اللغة  االصطناعي التلقيح من املقصود ملعرفة    

 لغة االصطناعي التلقيح تعريف: األول الفرع

 لغة التلقيح تعريف: أوال
 من الفحل ماء اسم :واللقاح ،ألنثى ذكر إحبال على يدل صحيح أصل :اءواحل ،والقاف ،المال"    

 .(1)"الفحول: واملالقح األجنة، وهي ،البطون يف ما: واملالقيح واخليل، ،اإلبل

 لغة الصطناعيا تعريف: ثانيا
 حرفة: والصناعة" ،(2)،"صنعا الشيء عمل وهو ،واحد صحيح أصل :والعني ،والنون ،الصاد"   

 من بالتعليم يستفاد ما: والصناعي" ،(3)"مصنوع فهو صنعا، يصنعه وصنع، الصنعة، وعمله الصانع،
 .(4)"بطبيعي ليس وما ،الصناعات أرباب

 ؛والصناعي معناه ،حصر معناه يف اإلحبال وما ينتج عنه من أجنةأن التلقيح ين :التعريفني يتبني من   
هو  -التلقيح االصطناعي - معىن اللفظني معا ومن ذلك فإن ،إجياد الشيء بغري الطريق الطبيعي

  .اإلحبال بغري الطريق الطبيعي

 اصطالحا االصطناعي التلقيح تعريف: الثاني الفرع
 زوجية عالقة ظل يف آليا، الرجل مباء الزوجة بيضة تلقيح هافي يتم معقدة؛ عملية عن عبارة هو    

 تلقح خمتربي وعاء يف وضعه ذلك توسط أو مباشرة، املين قذف طريق عن التلقيح هذا كان سواء قائمة،

                                                           
 أيب بن حملمد الصحاح وخمتار ،(913، ص2مج) منظور البن العرب ولسان ،(382ص، 2ج) فارس البن اللغة مقاييس معجم ينظر/1

 [ م6333]  ،بريوت لبنان ، مكتبة لبنان،(923ص)القادر الرازي، إخراج دائرة املعاجم  عبد بكر
 (22، ص2ج) معجم مقاييس اللغة البن فارس/ 2
 (218، ص1جم)لسان العرب البن منظور/ 3
 (929ص )اللغة العربية املعجم الوسيط جممع / 4
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 جهاز بواسطة الطبيب حيدده والذي املرأة لدى التبييض وقت يف تتم أن البد العملية وهذه البيضة، فيه
 .(1)وتيةالص فوق املوجات

يتدخل فيها بطريقة  ،إخصاب بويضة املرأة مباء الرجل :معىن التلقيح االصطناعي هوومنه فإن  -    
 .عنصر ثالث، وهو اآللة، وذلك بوجود طبيب خمتص

 صورهو ، االصطناعي التلقيح أنواع: الثاني المطلب
 عن يكون أن إما فهو ؛اثنتني طريقتني على جيري لإلخصاب كوسيلة االصطناعي التلقيح إن       

كما أن  األنبوب، بطفل يسمى الذي اخلارجي، التلقيح طريق عن يكون أن وإما الداخلي، التلقيح طريق
 بعد إال األشخاص إليه يلجأ مل االصطناعي والتلقيحفيما يأيت،  ل نوع منه صور تندرج حتته ستبنيلك

 عند تكون قد كما املرأة، عند تكون قد ة،كثري  أسباب إىل راجع وهذا ،لديهم الطبيعي احلمل استعصاء
 االصطناعي؟ التلقيح أنواع هي ما: اآليت اإلشكال طرحيس طالنق ههات حول الكالم وسعي وحىت. الرجل

 .إليه؟ الداعية األسباب وما ؟وما هي صوره

 الداخلي، وصوره االصطناعي التلقيح: األول الفرع
ولكل نوع منه  ،خارجي اصطناعي وتلقيح ،داخلي اعياصطن تلقيح: نوعان االصطناعي التلقيح    

  :ذكرها فيما يليصور يورد 

 اإلخصايب التلقيح أو، الداخلي االخصاب له لويقا": يلالتلقيح االصطناعي الداخ كيفية: أوال
 وذلك"، (3)"معينة طبية وسائل بواسطة ،التناسلي املرأة جهاز داخل البيضة تلقيح فيه يتمو " :(2)"الذايت

 عنق داخل منه ضئيلة كمية فتحقن" ؛(4)"املرأة باطن من املناسب املوقع يف للرجل املنوي السائل قنحب

                                                           
 ،عني مليلة ،دار اهلدى (69-63ص) ،لزوبيدة إقروفة -دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي-التلقيح االصطناعي /1

 (932ص)واملوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة، إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة   (م2161)  اجلزائر
 .بريوت لبنان  ،مؤسسة الرسالة( 212، ص6ج)فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة لبكر بن عبد اهلل أبو زيد/2
 .[هـ6323] ،الطبعة األوىل ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي( 931ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا /3
الطبعة  ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي ،(13، ص3ج)ن حسني اجليزاين حملمد ب -دراسة تأصيلية تطبيقية  -فقه النوازل/4

 .[م2119/هـ6321] ،األوىل
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 عنق خلف املهبل قعر يف املنوي السائل من املتبقية الكمية وحتقن ،وتعقيمه ،عليه الكشف بعد الرحم
  .(1)"ساعتني أو ،ساعة مدة ظهرها على مستلقية ذلك بعد املرأة وتبقى ،الرحم

يف رحم  ،فيه حقن النطفة بعد سحبها من الرجليتم  ؛أن التلقيح االصطناعي الداخلي :ومعىن ذلك    
 .مباشره املرأة

 :صور التلقيح االصطناعي الداخلي :ثانيا
 :قيح االصطناعي الداخلي ثالث صور للتل   

ويف حياة  ،ام الزوجيةاحملل املناسب من زوجته يف حال قييف وحيقن  ،أن يؤخذ مين الزوج" :األوىل -
  ."الزوج

 .(2)"وحيقن يف احملل املناسب من امرأة أجنبية ،أن يؤخذ مين رجل متربع" :الثانية -

أن يؤخذ مين الزوج، وحيقن يف املوقع املناسب من زوجته، ولكن بعد وفاة الزوج، وانتهاء ": الثالثة -
  .(3)"احلياة الزوجية

 الخارجي االصطناعي التلقيح :الفرع الثاني

 (4)"املعملي االخصاب له ويقال" :التلقيح االصطناعي الخارجي كيفية: أوال
 طريق عن املرأة مبيض بتحفيز األطباء يقوم حيث التناسلي، املرأة جهاز خارج البيضة تلقيح يتم وفيه    

  يتم املناسب الوقت ويف البيضات، من عدد أكرب على للحصول ،للتبييض احملرضة األدوية إعطائها
 يف توضع مث احمليط، السائل من معاجلتها ويتم ،خاص مسبار بواسطة ،املرأة من البيضات هذه سحب

                                                           

ـ ه6363] دار النفائس األردن، الطبعة األوىل( 11ص)حملمد خالد منصور  ،األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي/1 
 [.م6333/

 (219- 213، ص6ج)زيد  وأب عبد اهلل بن فقه النوازل لبكر ينظر، و (933-938ص)اعيل مرحبا البنوك الطبية البشرية إلمس/ 2
 ،الطبعة األوىل ،، دار البيارق، بريوت لبنان(89ص) ،لزياد أمحد سالمة، وعبد العزيز اخلياط ،بني العلم والشريعة ،أطفال األنابيب/ 3
 [م6331/ـه6361]

 (219ص)زيد  وأببن عبد اهلل لبكر  ،فقه النوازل/ 4
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 خطوات عليه وجتري الرجل مين يؤخذ مث ،ومنوها البيضة لبقاء مناسب حملول على حيتوي ،بيرتي طبق
 على قدرةال احليوانات هذه يكسب خاص سائل يف وتوضع ،الشوائب من وتنقيته ،لفحصه خمربية

 هذه بأحد البيضة تلقيح عملية لتتم البيضة مع املنوية احليوانات جتمع ذلك وبعد ،البيضة اخرتاق
 حضانة جهاز يف األنابيب هذه وتوضع ،خاصة اختبارية أنابيب يف وضعها يتم حيث ،املنوية احليوانات

 ترتاوح ملدة وذلك ،فالوب اةلقن املساوية اإلمسوزي والضغط ،والرطوبة ،احلرارة درجة على حيافظ خاص
 إىل وحتولت ،نقساماال يف وبدأت املنوية احليوانات بأحد البيضة تلقيح مت ما وإذا ،(سا38إىل23) بني
 حىت الطبيعي احلمل منو لتنموا فيه فتغرز الرحم جدار يف وتوضع تؤخذ فإهنا ،ةاجلرثومي بالكرة يعرف ما

 احلمل جناح نتيجة أن إال ،امللقحة البيضة نقل عملية من نيأسبوع بعد احلمل نتائج تظهر حيث ؛الوالدة
  .(1)العملية هذه هبا متر اليت املتعددة للصعوبات نظرا ،باملائة 62 نسبة تتعدى ال

بتزاوج  وذلك ؛جسم املرأة التلقيح االصطناعي اخلارجي يتم فيه التخصيب خارج: أنومعىن ذلك     
يف جسم املرأة املتهيئة  حتقن البيضة امللقحةوبعدها  ،خمصص لذلك والبويضة يف أنبوب اختبار ،النطفة

  .للعملية

 صور التلقيح االصطناعي الخارجي: ثانيا
 :مخسة صوراخلارجي للتلقيح االصطناعي   

 . "نطفة الزوج، وبويضة الزوجة، مث تعاد اللقيحة إىل رحم الزوجة أن يتم التلقيح بني": األوىل -

زوجة الرحم  مث تزرع اللقيحة يف ،وبويضة الزوجة العقيم ،نطفة الزوج التلقيح بني يتم أن": الثانية -
  ."ثانيةال

 ."مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة ،وبويضة الزوجة ،نطفة رجل متطوع أن يتم التلقيح بني" :الثالثة -

 ."لقيحة يف رحم الزوجةمث تزرع ال ،وبويضة امرأة متطوعة ،يتم التلقيح بني نطفة الزوجأن " :الرابعة -

                                                           
، حملمد علي البار ،خلق اإلنسان بني الطب والقرآنوينظر ، (313-319ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا ينظر / 1

 . [م6389/ـه6319] ،الطبعة الرابعة ،جدة السعودية ،الدار السعودية ،(966ص)
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رحم امرأة متطوعة، مث تزرع اللقيحة يف  ،وبويضة الزوجة ، أن يتم التلقيح بني نطفة الزوج":  اخلامسة -
 ."أو مستأجرة

      .(1)"مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة ،وبويضة امرأة ،أن يتم التلقيح بني نطفة رجل": السادسة -

االصطناعي، والمحاذير الشرعية المترتبة عليه أسباب التلقيح  :لثالمطلب الثا  
باب كثرية حالت دون حتقيق ألس ،التلقيح االصطناعياإلجناب عن طريق عمليات  توجه الناس إىل      

ومنها ما هو  ،هو راجع إىل الرجل ومن هذه األسباب ما ،بالطريق الطبيعييف احلصول على الولد رغبتهم 
 : ر بعضا منها فيما يليذكواليت سأ ،املرأة راجع إىل

 االصطناعي التلقيح أسباب: ولاأل الفرع

 عند الرجل:أوال 
 :ذكر منهاكثرية أعند الرجل   التلقيح االصطناعي أسباب

 .(2)"طبيعيا للتلقيح كافية غريلدى الزوج قليلة  املنوية احليوانات كانت إذا" -6

 ."فعاال نشاطا نشيطة غري للزوج املنوية احليوانات كانت إذا" -2

 ."الطبيعي احلد من أكثر الزوج عند املنوية احليوانات كانت إذا" -9

 القذف أو اجلنسي، الضعف حالة ويف للرجل، الذكري العضو شكل يف اخللقية التشوهات"-3
 .)3("املبكر

 

 
                                                           

وما  313ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا ر وينظ، (18 -11ص)ينظر أطفال األنابيب لزياد سالمة وعبد العزيز اخلياط / 1
 (.بعدها

 (الشاملة. )(689ص ) ،الدورة الثانية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،لعلي البار ،التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب/ 2
 (.933ص )الطبية البشرية، إلمساعيل مرحبا، ينظر البنوك /  3
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 . (1)"نشاطها ة، أو قلة تركيز النطف، أو ضعفبسبب انسداد األنابيب املنوية الذكري" -9

 .)2("األمراض اجلنسية؛ بسبب اإلباحية، واملمارسات اجلنسية الشاذةب ابةاإلص" -1

  :عند المرأة: ثانيا

 اخلاصة األمراض بسبب للمرأة، التناسلي اجلهاز داخل املنوية احليوانات انتقال صعوبة حال يف -6
 أو مزالة، أو مسدودة، أو مقفلة، فالوب قناة تكون حبيث املبيض؛ إىل البيضة توصل اليت باألنابيب

 .(3)بتشوهات مصابة

 من بطبقة طليت ما إذا أمحر لون ذات تقرحات فيه تسبب ،مزمنة بالتهابات الرحم عنق إصابة -2
 إىل بدورها تؤدي واليت ،اجلراثيم دخول يسهل مما ،الزمن مرور مع الرحم عنق تورم إىل يؤدي ما ،اليود
    .خبيثة سرطانية أورام

 الطبيعية حالته يف املهبلى العصري يكون أن فاألصل: املرأة عند احلموضة شديدة ةاملهبلي اإلفرازات -9
 إذا ولكن الرحم، عنق جمرى يف االنزالق على املين ويساعد الفتاكة، اجلراثيم من املهبل ليحمي ،حامضا

 وثحد فرص قلت وبالتايل ،املنوية احليوانات حركة شلت الطبيعية، الدرجة عن احلموضة ازدادت ما
    .(4)احلمل

 الكايف اإليالج أمام عائقا جيعله مما ؛(5)"املبيض والرحم اللتني تصالن ما بني يت فالوبناانسداد ق" -3
 عصبية وإما ،خلقية إما املهبل ضيق أسباب وتكون ،املناسب املكان إىل املنوية احليوانات إليصال

 .(6)البكارة غشاء يف تتقرحا لوجود أو ،الرتبية يف خطأ حدوث بسبب وإما ،نفسية
                                                           

( 38ص ) ،وشاكر غين العاديل ،ملنذر طيب الربزجني ،واالستنساخ البشري يف منظور الشريعة اإلسالمية ،يبعمليات أطفال األناب/ 1
 [. م2116/هـ6322]مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

. (661ص ) ،العدد الثالث جملة جممع الفقه اإلسالمي، ،لعلي البار ،ة عن التحكم يف تقنيات اإلجنابالقضايا األخالقية النامجينظر / 2
 (.الشاملة)

 (.  313ص ) ،إلمساعيل مرحبا ،البنوك الطبية البشريةينظر / 3
 (19-13ص )، خلالد منصور، النساءينظر األحكام الطبية املتعلقة ب/ 4
 (الشاملة.)(693ص)جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين،  ،عبد اهلل البسامأطفال األنابيب، ل/ 5
  .( 13ص)، خلالد منصور ،تعلقة بالنساءاألحكام الطبية امل ظرين/ 6
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 .(1)"استعمال اللولب الذي يؤدي إىل التهاب األنابيب والتهاب احلوض"-9

 .(2)"مضادة للنطف يف عنق الرحموجود أجسام مناعية " -1

 .(3)"اإلجهاض املتكرر عند املرأة" -1

التلقيح االصطناعي المحاذير الشرعية المترتبة عن:نيالثا الفرع  
حماذير و ، صحيةنستطيع أن نصنفها إىل حماذير االصطناعي بنوعيه، حماذير متعددة،  رتتب عن التلقيحي   

:ها كاآليتذكر يتم واليت س ، وأخرى اجتماعية،نفسية  

المحاذير الصحية   :أوال  
يتميز مبناعة قوية ضد اجلماع الطبيعي املشوهني بالعيوب اخللقية؛ فاألطفال زيادة احتمال والدة /6

بعكس التلقيح يف الطريق فال تصل إىل البيضة،  يث تقضي عليهاحبة الشاذة، واملريضة، احليوانات املنوي
ذلك التغريات اليت تطرأ ضف إىل ، واملريضة الشاذة،وانات املنوية احلي االصطناعي فهو يسمح بدخول

 .(4)خارج بيئتها الطبيعيةفيها اليت تبقى فرتة ت يف الاحليوانات املنوية والبيضاعلى 

األمر يعود على املرأة بأضرار وانعكاسات هذا ملتعدد، و ا موصلة إىل املواليد التوائم، أو احلمل اأهن/ 2
سوى  همهنظرا لتحمسه ال يأما الطبيب ف ،وجناحها مجيعا ،بأكثر من بيضةها وذلك يف حال تلقيح؛ خطرية

 .(5)جناح العملية 

صبية؛ مثل شلل الدماغ؛ نتيجة الرتفاع إمكانية أن أطفال األنابيب أكثر عرضة لإلصابة باألمراض الع"/ 9
 . (6)"اإلجناب املتعدد، الناجم عن زرع العديد من البيضات املخصبة يف رحم األم

                                                           
  (الشاملة. )(268ص)احلكم اإلقناعي يف إبطال التلقيح الصناعي لعبد اهلل بن زيد آل حممود جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثاين / 1
 .(38ص) ،لعاديلوشاكر غين ا، الربزجني ملنذر ،واالستنساخ البشري ،عمليات أطفال األنابيب/ 2
   (661ص) ،العدد الثالث ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،لعلي البار ،القضايا األخالقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجناب/ 3
 ( الشاملة(.)632ص )ينظر التلقيح االصطناعي، وأطفال األنابيب، لعلي البار، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، / 4
 (213-219ص 6ج) فقه النوازل أليب زيد ينظر/ 5
 (313ص )الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا البنوك  / 6
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 املخاطر النامجة عن األدوية اليت تعطى للمرأة لتحفيز مبيضها، للحصول على أكرب عدد من"/ 3
تؤدي إىل تزايد الوالدة غري الناضجة،  صعوبة التنفس، وعدم سهولة احلركة، بل قدالبيضات؛ مثل 

 . (1)"واحتمالية اإلصابة بسرطان املبيض

 المحاذير النفسية: ثانيا 

 .انكشاف عورة املرأة لرجل غريب عنها / 6

ه تأثري على الزوجني ل –وهي كثرية احلدوث  –إن فشل حماولة واحدة من حماوالت التلقيح الصناعي / 2
فإن فشل : أما الثاينوأضرار نفسية كبرية خيبة أمل شديدة،  يولد لديهماه إنف :من جانبني  أما األول

يؤدي إىل إفالس   ، وثالثة، وهكذا، مما ثانيةمرة  العملية،الرغبة يف تكرار إجراء  د لديهماالعملية يول
 كامل، وخراب اقتصادي ملا للتلقيح االصطناعي من تكاليف باهظة، باإلضافة إىل التمزق الرهيب الذي

 . سيتبع كل حماولة

فقدان عاطفة األبوة واألمومة من جهة، وفقدان عاطفة البنوة من جهة أخرى، إضافة إىل أن املولود  /9
اعي األمر الذي يؤثر سلبا الوسط االجتم يفيفتح باب الكالم بطريقة يكتنفها الغموض  الذي حصل

 . (2)على النفسيات

  المحاذير االجتماعية: ثالثا
أكثر الناس ألن  ،ن اإلناثأكثر مالذكور جنس اجلنني؛ مما قد جيعل عدد يف التحكم  فتح باب" /6

    . (3)"يف التكوين الدميغرايف السكاين خالالامما يسبب  ،يفضلون الذكور عن اإلناث

احتمال حدوث خطأ يف املخترب يف إحدى مراحل التلقيح، كأن تؤخذ عينة من شخص أجنيب / 9
 أم خطأً  ،وسواء كان هذا االستبدال عمدا ،استبدال بيضة الزوجة بامرأة أخرى أو ،وتنسب إىل الزوج

                                                           
 (313ص )الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا البنوك / 1
 (319-312 ص)إلمساعيل مرحبا  لبنوك الطبية البشريةينظر ا/ 2
السجل العلمي (2613، ص9ج) اء فتحي عبد العزيز شحاتةاحلكم الشرعي يف إسقاط العدد الزائد من األجنة امللقحة صناعيا ألمس/ 3

 [. هـ6396]ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين
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 .  (1)وحفظ النسب من ضروريات الشرع ،يؤدي إىل هدم احملافظة على النسب

يبقى  ،عدم األمن من العبث باحليوانات املنوية والبيضات الزائدة؛ ألنه بعد مرور مزاولة هذه العملية/ 3
حتسبا لفشل العملية، ليقوم بإعادهتا مرة  ،ترب جمموعة من البيضات امللقحة جممدةلدي الطبيب يف املخ

 . (2)وهكذا، فما مصري هذه األجنة يف حال جناح العملية؟ ،أخرى

باخلطر يتبني من خالل احملاذير اليت ذكرها العلماء أن التلقيح االصطناعي ترتتب عليه آثار كثرية تعود    
وانطالقا من هذه احملاذير نتوجه إىل .آثار أخرى تعود على املولود هو اآلخروهناك  على املريض يف حد ذاته

 . وأدلتهم من خالل عرض أقوال الفقهاء ،لشرع فيهاحكم ا

إىل اجلانب  يف املبحث الثاين رقسأتط ،إىل اجلانب العلمي للتلقيح االصطناعي  التطرقبعدما مت -  
 .لتهموأد ،الشرعي منه ببيان آراء الفقهاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

وينظر القضايا األخالقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجناب ، (669 ص) ينظر األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد مصطفى/ 1
 (666 ص)لث جملة جممع الفقه االسالمي العدد الثا لعلي البار

 (283، ص6ج)زيد  وأببن عبد اهلل ينظر فقه النوازل لبكر / 2
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 حكم التلقيح االصطناعي في ضوء المقاصد: المبحث الثاني

مع الرتكيز على التلقيح االصطناعي بني  ،حكم التلقيح االصطناعي بكل صورهسيتناول هذا املطلب     
 ،بني الزوجني أثناء قيام احلياة الزوجية ومن ذلك بيان حكمه ،ألنه أساس البحث وعمدته ،الزوجني
حكم التلقيح  وبيان ،بصورتيه الداخلي واخلارجي ،أو طالق الزوجة ،مبوت الزوجسواءا  ،تهائهاوبعد ان

 . امرأة أو رجل أجنبيني عنهما ذا الغري الزوجة الثانية للزوج أمسواء كان ه ؛بني الزوجني بإسهام الغري

أمر قائمة قة زوجية عال الذي يتم بني الزوجني يف إطار تفق العلماء على أن التلقيح الطبيعيا -   
 .إىل جميز ومانع آلية بطريقة ولكن اختلفوا يف التلقيح الذي يتم بني الزوجني  ،جائز

حكم التلقيح االصطناعي بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية وفي : األول المطلب
  حياة الزوج

يتم عن طريقني إما تلقيح  التلقيح االصطناعي بني الزوجني حال قيام الزوجية ويف حياة الزوج     
 فما هو احلكم الشرعي لكل نوع؟. داخلي وإما تلقيح خارجي

 حكم التلقيح االصطناعي الداخلي بين الزوجين :الفرع األول

عضد ييق ر اختلف الفقهاء حول حكم التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني إىل فريقني وكل ف -    
  .قوله بأدلة

 أقوال العلماء: أوال

 :جواز التلقيح االصطناعي الداخلي بين الزوجين: القول األول -

وذلك ضمن  ،مجهور الفقهاء املعاصرين ؛واز هذا النوع من التلقيح االصطناعيالقول جبذهب إىل       
  :ومن القائلني جبوازه ،ضوابط وشروط معينة
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الشيخ يوسف و  ،(3)رمي زيدانوالدكتور عبد الك ،(2)والشيخ علي جاد احلق ، )1( الشيخ حممد شلتوت
 .(5)يف دورته السابعة التابع لرابطة العامل اإلسالميوهبذا القول أخذ جممع الفقه اإلسالمي  ،(4)القرضاوي

 :ح االصطناعي الداخلي بين الزوجينعدم جواز التلقي: القول الثاني -
الشيخ أمحد  :منهمو  ، عاصرينعدم جواز هذا النوع من التلقيح بعض الفقهاء املالقول بذهب إىل       

  .(6)احلجي

  أدلة الفقهاء: ثانيا

 : أدلة الفريق األول
جبامع  -االتصال اجلنسي –الطبيعي على التلقيح  قياس التلقيح االصطناعي الداخلي هبذه الصور"/ 6
 . (7)"منهما يبتغى به حتصيل النسل بطريق شرعي وهو الزواج كال  أن

وبقاؤه وال يتحقق ( النسل)عة اإلسالمية ومقاصدها حفظ النوع اإلنساين أهداف الشري أن من أمسى/ 2
ذلك إال عن طريق التواصل اجلنسي الطبيعي بني الزوجني وحيثما تعذر حدوث احلمل طبيعيا ألسباب 

                                                           
دار الشروق القاهرة مصر ( 928-921ص)حملمد شلتوت  -دراسة ملشكالت املسلم املعاصر يف حياته اليومية العامة -فتاوى ال/ 1

 [م2116/ـه6326] الطبعة الثامنة عشرة 
 [م6331/هـ6368] ،الطبعة الثانية ،القاهرة مصر ،(9269، ص3ج) ،علي جاد احلق،رية الفتاوى اإلسالمية من در االفتاء املص/  2
 ،بريوت لبنان ،،مؤسسه الرسالة(936، ص3ج) ،لعبد الكرمي زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية/ 3

 [م6339/هـ6369] ،الطبعة األوىل
 [.م6381/ـه6311] ، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة عشرة، (263ص) ،ليوسف القرضاوي ،احلالل واحلرام يف اإلسالم/ 4
الدورات من األوىل إىل السابعة عشرة، القرارات من األول إىل الثاين  ،(692ص)اإلسالمي مبكة املكرمة  يمع الفقهاجملقرارات دورات / 5

 (م2113-6381/هـ6323-6938)بعد املائة ، 
السنة السابعة،   89، مقال يف جملة الوعي اإلسالمي، العدد (19ص)يف التلقيح االصطناعي ألمحد احلجي حكم اإلسالم/ 6

 .   الكويت[ م6316/ هـ6936]
 (83ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور/ 7
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فإنه يلجأ إىل التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني حفاظا على هذا املقصد مرضية أو َخلقية 
 .(1) .العظيم

فإن مل تنفع كل  ،واليت جيوز طلب االستشفاء منها ،العقم كغريه من األمراض اليت تعرتي اإلنسان" /9
صطناعي عالجا له يف بعض احلاالت، كان االخصاب اال،  أو جراحية ،دوائية كانت ؛السبل العالجية

 ا،و  اوَ دَ تَ  اهلل   دَ ابَ ا ع  يَ  م  عَ نَـ "، كقوله صلى اهلل عليه وسلم (2)"والنصوص الشرعية صرحية يف طلب التداوي
 الَ ؟ قَ وَ ا ه  مَ وَ  اهلل   ولَ س  ا رَ يَ  :واال  قَ فَـ  ا،دً اح  وَ ا اءً  دَ اَل إ   ،اءً وَ دَ  الَ قَ و أَ  ،اءً فَ ش   ه  لَ  عَ ضَ  وَ اَل ا إ  اءَ دَ  ع  ضَ يَ  ملَ   اهللَ  نَ إ  فَ 

م  رَ اهلَ 
والضرورة  ،احملظورات والضرورات تبيح (4) أما ارتكاب حمظور كشف العورة فإنه مقيد بالضرورة. "(3)

 .(5)تقدر بقدرها

وحيرم غريه من  ،حيصر اإلجناب يف الطريق التقليدي ،أو السنة ،انعدام نص شرعي من الكتاب/ 3
 .مادامت تتم ضمن احلدود الشرعية اليت متنع اختالط األنساب ،اليت يكشف عنها العلم والطب ؛طرقال

املشاكل األسرية الضغوطات و و  ،آلالم النفسية للزوجنيالتلقيح االصطناعي سيقضي على الكثري من ا/ 9
 (6).اليت تنشأ بسبب احلرمان من البنوة

 

 

 
                                                           

م الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور، األحكاو ، (9263، ص3ص)الفتاوى اإلسالمية من دار اإلفتاء املصرية لعلي جاد احلق،  ينظر/1
 (.89ص)

 (23ص) ،لزوبيدة إقروفة ،التلقيح االصطناعي/ 2
حتقيق أبو عبيدة مشهور، مكتبة ( 316ص)، (2198)رقم  ،رواه الرتمذي يف كتاب الطب، باب ما جاء يف التداوي واحلث عليه/ 3

(  919ص( )9319)تاب الطب باب ما أنزل اهلل داءا إال أنزل له شفاءا رقمورواه ابن ماجة يف كاملعارف الرياض جدة ،الطبعة األوىل، 
 . حديث حسن صحيحواللفظ للرتمذي، 

 (89ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور / 4
 [ م6389/هـ6319] دار الفكر، دمشق سورية، الطبعة األوىل ،حتقيق حممد مطيع احلافظ( 89-83ص)األشباه والنظائر البن جنيم / 5
 (. 23-29ص) التلقيح االصطناعي زوبيدة إقروفة / 6
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 :أدلة القول الثاني
أمام  ،نيلزوجل املغلظة يتطلب الكشف على العورات ،إن إجراء عملية التلقيح االصطناعي الداخلي/ 6

وعدم إجناب  ،من غري خالفحمرم  أمر العورة أمام الغري وكشف ،ومساعديه مرات متكررة ،الطبيب
 ،ليس ضرورة شرعية يتوقف عليها بقاء األمة أو فناؤها ،الذرية من أفراد يعدون على األصابع يف اجملتمع

النسل من أشخاص دون أشخاص وألن احلكمة اإلهلية اقتضت أن يكون  ،بوجود النسل من غريهم
َر ض  ََي ل ق  َما َيَشاء  يـََهب  ل َمن  َيَشاء  إ نَاثًا َويـََهب  ل لَّه  م ل ك  السَّ  ﴿ قوله تعاىل والدليل (1)نآخري َماَوات  َواأل 

رَانًا َوإ نَاثًا َوجَي َعل  َمن  َيَشاء  َعق يًما إ نَّه  َعل يٌم َقد يٌر ( 33)ل َمن  َيَشاء  الذُّك وَر    (2)﴾(91)َأو  يـ َزوِّج ه م  ذ ك 

التداوي إعماال قطعا لكن يباح للضرورة كة وإن كان حمرما جياب على هذا الدليل أن كشف العور  -
 .(3)الضرورات تبيح احملظوراتللقاعدة الفقهية 

النفسي وهي تأمني السكن  ،أوىل إن اهلل تعاىل شرع االتصال اجلنسي بني الزوجني لغاية أساسية/ 2
 ،ال ضمانا الستمرار النسلوهي إجناب األطف ؛وثانية تابعة هلا ،الناتج عن املتعة احلسية والعاطفية

ومعلوم أن الثانية ال تتحقق إال بشرط حتقق األوىل  ،حيقق الثانية دون األوىل والتلقيح هبذه الصورة
ك َن إ لَيـ َها﴾ :مصداقا لقوله تعاىل َها َزو َجَها ل َيس  نـ  َدٍة َوَجَعَل م  وقوله  (4)﴿ه َو الَّذ ي َخَلَقك م  م ن  نـَف ٍس َواح 

فما دام التلقيح ال حيقق اإلشباع النفسي فإنه يكون حمرما  (5)﴾ل َباٌس َلك م  َوأَنـ ت م  ل َباٌس هَل نَّ  ﴿ه نَّ : تعاىل
 .(7)"حىت يقام الدليل على احللاألصل يف الفروج التحرمي : "(6)طبقا لقاعدة

 : واعرتض على هذا االستدالل بأنه ال يسلم من النقد ملا يلي -

                                                           
 (23 ص)التلقيح االصطناعي لزبيدة إقروفة ينظر / 1
 {91-33}سورة الشورى / 2
 (23ص)، لزبيدة إقروفة ،التلقيح االصطناعي/ 3
 {683}سورة األعراف / 4
 { 681}سورة البقرة / 5
 .   (13ص)، ألمحد احلجي ،طناعيحكم اإلسالم يف التلقيح االصينظر / 6
 (13ص)األشباه والنظائر البن جنيم / 7
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بل إن مقصده األول  ،مقصده األول هو إشباع الرغبة اجلنسية النفسيةليس مسلما أن الزواج  -أ
والتلقيح  ،واملودة ليس من شرطه االتصال اجلنسي ،مث إن السكن ،وبقاؤه ،واألساسي هو حفظ النسل

نفسييت الزوجني حيث يتم فيه هتدئة  ،واملودة يف جو األسرة ،االصطناعي يعد من عوامل حتقيق السكن
 .د طاملا تطلعا إلجنابه باستقبال مولو 

أن األمر املستمر  ؛معناهاوإن   ،التحرميأما القاعدة الفقهية اليت استشهد هبا فال تصلح دليال على  -ب
ولكن هذا يف حال كون املاء من  ،"أن الفروج حمرم االستمتاع هبا حىت يرد دليل اإلباحة :"املستقر عليه

 .(1)وجيوز له إدخال منيه إىل فرجها هبذه الصورة ،له أما أن يكون املاء منه فهي حل ،غري الزوج

َنا َبين  آَدمَ ﴿ :قال تعاىل ،هلا وفيه إهانة ،أن التلقيح االصطناعي ينايف كرامة اإلنسان/ 9  (2)﴾ َولََقد  َكرَّم 
يح وكذلك احلال ملن يولد بطريقة التلق ،لكرامة املولودلذلك حرم اهلل تعاىل الزنا ملا فيه من االمتهان 

 .(3) الده هبايهو ممتهن بالصورة اليت مت است ،االصطناعي

بأن قياس الزنا على الولد الناشئ من التلقيح االصطناعي الداخلي  ؛واعرتض على هذا االستدالل     
خبالف وجيب عليه نفقته  ،فإن الولد الناشئ من التلقيح االصطناعي يثبت نسبه للزوج ،قياس مع الفارق

وأما  ،إذ ال دليل على هذا االمتهان ؛أنه ال يسلم أن يف هذه الصورة امتهان لكرامة املولود كما  ،ابن الزنا
 ،ال ذنب هلا بالصورة اليت وجد هبابل هو مكرم ألنه نفس بشرية  ،أن ابن الزنا ممتهن فغري مسلم :قوله

 (4).غري أنه ال يثبت نسبه للزاين

 

 

 

 
                                                           

 (81ص)ينظر األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور / 1
 {11}سورة اإلسراء /  2
 (.   19ص)ينظر حكم اإلسالم يف التلقيح االصطناعي للحجي / 3
 (81ص)صور األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد من/ 4
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 الترجيح: ثالثا
من التلقيح االصطناعي ضمن شروط معينة، وذلك  الصورة جراء هذهجواز إ :القول الراجح هو

 : لألسباب اآلتية
 . هلم جبواز هذه الصورةلقوة أدلتهم اليت بنوا عليها استدال* 

أن احلكم جبواز هذه الصورة مبين على مشروعية التداوي يف الشريعة اإلسالمية، والعقم داخل فيها * 
 .ضمن شروط خاصة سيأيت بياهنا

أن الشريعة اإلسالمية مبنية على اليسر، ودفع املشقة، واحلرج عن املكلفني، وإباحة هذه الصورة فيه * 
فاملشقة " ،(1)دفع للحرج، واملشقة عن الزوجني، وإجناب طفل يسعدان به، وحتقيق متام نعمة الزواج هلما

 ."(2)جتلب التيسري

صلة : األوىل: ، وله بأمه صلتاناحليوان املنويثة، وأصل ذلك تكوين، وورا: أن لكل مولود بأبيه صلة* 
متصل فاملولود  .والدة، وحضانة، وأصلها الرحمصلة محل، و : ، والثانيةكوين، ووراثة، وأصلها البيضةت
صلة ترتتب مجيع األحكام الشرعية اليت رتبها اهلل تبارك وتعاىل على أبويه شرعا، وطبعا، وعلى هذه الب

 .      (4)"ذه الصورة من التلقيح االصطناعي الداخليوهذا متحقق يف ه"، (3)ذلك

 :بشروط نذكرهااجلواز التلقيح االصطناعي الداخلي  ،وازد القائلون جبوقد قيّ 
أن تتم عملية التلقيح االصطناعي بني الزوجني، أثناء قيام الرابطة الزوجية بينهما، فال جيوز يف  -

 .الطالق، أو بعد وفاة الزوج 
ف ثالث يف عملية التلقيح؛ كأن يزرع اجلنني يف رحم امرأة أخرى غري الزوجة، أو أن عدم تدخل طر  -

 .تؤخذ البيضة من غري الزوجة، أو أن تؤخذ النطفة من غري الزوج

                                                           
 (.81ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور /  1
 (.11ص)األشباه والنظائر للسيوطي / 2
 (.231ص)زيد  وأبفقه النوازل لبكر بن عبد اهلل   ينظر/ 3
 (.88ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور / 4
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هو حال بنوك املين اليت شاعت يف الغرب، وال يسمح بقيام  اا كممينع االحتفاظ مبين الزوج منعا باتً  -
 .المية ألي سبب من األسبابهذه البنوك يف البالد اإلس

 .أن تتم العملية بوجود الزوج نفسه  -

 .(1)ومامل تتوفر هذه الشروط مجيعا فال يسمح بإجراء هذه العملية    

 حكم التلقيح االصطناعي الخارجي بين الزوجين: الفرع الثاني
    فريقني التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني إىل  اختلف الفقهاء يف حكم -        

  أقوال العلماء: أوال

 جواز إجراء التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني بشروط وضوابط معينة وهو قول: الفريق األول

وبه أخذ جممع الفقه  ،(3)، وعلي جاد احلق(2)عبد الكرمي زيدان: ومنهم أكثر العلماء املعاصرين 
 . (5)وأكد هذا اجلواز بقراره الثاين يف دورته الثامنة (4)ةاإلسالمي مبكة يف قراره اخلامس يف دورته السابع

ذهب إىل هذا القول ممن و  ،عدم جواز إجراء التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني: الفريق الثاني
 .(8)والشيخ حممد إبراهيم شقرة (7)ورجب التميمي ،(6)اإلمام عبد احلليم حممود

 

                                                           
ألمحد حممد   ،(981ص)-عة جامعة لألحكام الفقهية يف الصحة واملرض واملمارسة الطبيةموسو  – فقهيةينظر املوسوعة الطبية ال/ 1

 [.م2111/هـ6321]كنعان، تقدمي حممد هيثم اخلياط، دار النفائس، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 
2
 (.936، 3ج) لعبد الكرمي زيدانملفصل يف أحكام املرأةا/ 

  (.9263 -9269، ص3ج) الفتاوى اإلسالمية علي جاد احلق/  3
 .(692ص)قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة / 4
 (. 611ص) قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة/ 5
 .  دار املعارف، القاهرة مصر، الطبعة اخلامسة ( 239، ص2ج) ،فتاوى اإلمام عبد احلليم حممود/ 6
 (الشاملة(. )219ص)الفقه اإلسالمي، العدد الثاين أطفال األنابيب، لرجب التميمي، جملة جممع/ 7
 (.33ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور / 8
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 أدلة كل فريق : ثانيا

 :األولأدلة الفريق 

بتغى جبامع أن كال منهما ي   ؛قياس التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني على التلقيح الطبيعي"/ 6
وكذلك  ،ألن يف التلقيح الطبيعي يتم تلقيح بيضة الزوجة مبين الزوج ؛به حصول النسل بطريق شرعي

  .(1)"فينبغي أن يأخذ حكمه وهو اجلواز ،حيصل يف التلقيح االصطناعي اخلارجي

أهم مقاصد الزواج يف اإلسالم إجناب الولد وهذا يتحصل عن طريق التلقيح الطبيعي ولكن من أن / 2
 .     (2)يف ظل قيام الزوجيةإذا تعذر فإنه يلجأ إىل هذه الصورة ألهنا حتقق هذا املقصد العظيم فيكون جائزا 

والعقم مرض يندرج ضمن ما أباحت  ،أن الشريعة اإلسالمية أباحت التداوي من األمراض عموما"/ 9
 ،والتلقيح االصطناعي اخلارجي هو طريق من طرق عالج العقم ،فكان عالجه جائزا ،الشريعة عالجه

 .(3)"فكان جائزا للحصول على ولد من ماء الزوج

 : أدلة القول الثاني
فهذه  ،املرأة وإجناهبامل ال ميكن القطع معها حب ،مية ظنيةجتربة علال يعدوا أن يكون  طفل األنبوب"/ 6

 . (4)"وإرادته وحده ،أمور مردها إىل علم اهلل

حقيقة علمية ناجحة ال شك فيها وهلا ضوابطها واعرتض على هذا االستدالل بأن طفل األنبوب "-    
 .(5)"العلمية الواضحة أما استمرار احلمل فهو حىت يف احلمل الطبيعي مرده إىل اهلل تعاىل وحده

إذ أن هذه القاعدة حتظر  ،تفرض حظر طفل األنبوب ومنعه ،سد الذرائع يف اإلسالم أن قاعدة"/ 2
بغض النظر عن  –وطفل األنبوب  ،يف احلرام الصريح ، خمافة الوقوعئا من احلالل الصريحشيعلى املسلم 

                                                           
 (.39ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور/ 1
 (.9221-9263، ص3ج) الفتاوى اإلسالمية جلاد احلقينظر / 2
 (.39)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور / 3
 (.31ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور  / 4
 (.31ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور / 5
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عن عورة املرأة، ومالمستها، وتصويب النظر سبيل غري مشروع، وهو الكشف  –وصفه باحلل أو احلرمة 
  .(1)"حرم بسد الذرائعفيكون أوىل بالتحرمي مما  ،فالقضية فيه معكوسة متاماإىل مواطن الفتنة، 

دة سد الذرائع يعين فيما يعنيه بأن احلكم بأن االستناد إىل قاع :واعرتض على هذا االستدالل -    
أو ألن املفاسد املرتتبة  ،وإمنا حرمت ألهنا وسيلة مفضية إىل احلرام ،حةواإلبا ،األصلي هلذه العملية اجلواز

 .عليها أكثر من املصاحل

الصورة وسيلة للحرام فليس بصحيح؛ ألنه وسيلة ألمر مطلوب أما كون التلقيح االصطناعي هبذه  - 
 .وهو النسل ،شرعا

ألن النسل من الضروريات  ؛فليس مبسلمأكثر من املصاحل أما كون املفاسد املرتبة على هذه العملية  - 
ومعلوم أنه إذا تعارض الضروري  وانكشاف املرأة على غري زوجها إمنا هو إخالل بالتحسينيات، ،اخلمس

 .(2)فالضروري أوىل باالعتبار ،مع غريه من احلاجيات أو التحسينيات

ن َساؤ ك م   ﴿:قال تعاىل ،م احلملعية فيتأن إجناب األوالد إمنا يتم عن طريق املعاشرة الزوجية الطبي/ 3
ك م  َواتَـّق وا اللََّه َواع َلم وا أَنَّك م  م اَلق   َنـ ف س  ئ ت م  َوَقدِّم وا أل  ن نَي َحر ٌث َلك م  َفأ ت وا َحر َثك م  َأَّنَّ ش  وه  َوَبشِّر  ال م ؤ م 

فأتوهن يف موضع  ،ويف أرحامهن يكون الولد ،وموضع نسلكم ،نساؤكم مكان زرعكم ؛أي (3)﴾(229)
خمالف  ،أن التلقيح بواسطة األنبوب أو غريه :ومعىن هذه اآلية ؛وال تتعدوه إىل غريه ،والذرية ،النسل
 .(4)اآلية الكرميةلنص 

فإنه أقصى  ،بل هو حتميل للنص ماال حيتمل ،بأنه ليس يف حمله :واعرتض على هذا االستدالل -    
وليس  ،(5)وأنه ال جيوز إتيان املرأة يف دبرها ،هو الفرج - أي الولد - احلرثأن موضع  :ماتدل عليه اآلية

                                                           
 ،، جملة العلوم والبحوث اإلسالميةلشادية الصادق حلسن، (66ص)لشادية الصادق حلسن  ،حكم اإلسالم يف التلقيح االصطناعي/ 1

 .(م2166) ،والتكنولوجيا ،للعلومجامعة السودان  ،العدد الثاين
 (39ص)خلالد منصور  ،األحكام الطبية املتعلقة بالنساء/ 2
 {229}سورة البقرة / 3
 (219ص) عدد الثاينال اإلسالمي، لة جممع الفقهالتميمي جمأطفال االنابيب لرجب / 4
د اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت حتقيق عب (وما بعدها 9، ص3ج) القرطيبينظر اجلامع ألحكام القرآن أليب بكر / 5

 [.م2111/هـ6321]لبنان، الطبعة األوىل، 
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 ،أي بغري طريق اجلماع ،أو يشعر بعدم جواز هذه الصورة من التلقيح االصطناعي ،يف اآلية دليل يقطع
 .نسب املولود للزوج إذا استدخلت املرأة مين زوجها إىل فرجهاالفقهاء رمحهم اهلل تعاىل ثبوت فقد رتب 

ويف احليوانات املنوية  ،وذلك أنه من املمكن اخلطأ يف البيضات ؛أن هذه الطريقة حتفها املخاطر/ 9
ألهنما  ،وقد حرم اهلل الزنا والتبين ،وهذا يؤدي إىل اختالط األنساب ،فتلقح البيضة مبين غري الزوج

 .(1)يعمالن على اختالط الألنساب

 ،وشروط سيأيت بياهنا ،إمنا يقولون به ضمن ضوابط ؛وازأن القائلني باجل :واعرتض على هذا االستدالل
 .(2)من حدوث مثل هذه احملاذير اليت ذكرت ها من االحتياطات ما مينعوفي

 . (3)اليت استدل هبا املانعون للتلقيح االصطناعي الداخلي إىل األدلة باإلضافة /1

 الترجيح: ثالثا 
وذلك  ،من التلقيح االصطناعي ضمن ضوابط وشروطجواز إجراء هذه الصورة  :القول الراجح هو     

 :ملا يأيت

 .والردود ،وسالمتها من املناقشة ،وقوة األدلة اليت استدلوا هبا ،لصحة/ أ

 ،وبقائه ،ومن أمهها حفظ النسل ،مجل من املقاصد ألن الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت لتحقيق/ ب
ما يرد على هذه الصورة من اإلخالل ببعض الصور  أما ،وتعززه ،وهذه الصورة حتقق ها املقصد العظيم

 ،(النسل)ألن احملافظة على الضروري  ،فإنه ال يعرتض به على اجلواز فيها ،كشف العورة  :التحسينية مثل
 .وإذا تعارضا فإنه يقدم الضروري ،(كشف العورة)مقدم على احملافظة على التحسيين 

 :واليت ميكن تلخيصها فيما يلي ،ضوابط والشروطوقد وضع أصحاب هذا القول عددا من ال -    

 .ئمة أن تكون الزوجية قا* 

                                                           
 (38ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء /1

 (.38ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء/ 2
 من البحث( 91)ر الصفحة ظين/ 3
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  .أن يكون ذلك برضى الزوجني* 

غري الزوج  أن يؤمتن اختالط األنساب بوجود ضمانات لنقل املين والبيضات وعدم استعمال مين* 
 .وبيضة غري الزوجة يف كل مراحل التلقيح

أو مؤسسة رمسية غري  ،حكومي يف مركز ،وشرعيا ،موثوقة علمياأن تقوم هبذه العملية جلنة طبية * 
 .(1)رحبية

وحاجة زوجها  ،وذلك ألن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل ،أن تدعو احلاجة إلجراء هذه العملية* 
بل إنه ال  ،بالطريق املباح من طرق التلقيح االصطناعيتعترب غرضا مشروعا يبيح معاجلتها  ،إىل الولد

 .(2)أ إليها إال يف حاالت الضرورة القسوىيلج

 ؛بعد انتهاء الحياة الزوجية ،حكم التلقيح االصطناعي بين الزوجين :المطلب الثاني
 :أو طالق الزوجة ،بموت الزوج

 التلقيح االصطناعي في العدة: الفرع األول
مت هبا املرأة يف العدة  اختلف الفقهاء يف حكم هذه الصورة من التلقيح االصطناعي اخلارجي إذا قا    

 : إىل فريقني

 أقوال الفقهاء : أوال

، (3)حرمة إجراء هذه الصورة من التلقيح االصطناعي، وبه قال الشيخ مصطفى الزرقا: األول لفريقا
  .(5)، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الطبية الفقهية الدائمة يف األردن(4)والدكتور بكر أبو زيد

                                                           
، وينظر فقه (323 -329ص)والبنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا ( 33ص)ينظر األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور / 1

 .(36-31، ص3ج)لجيزاين، ل النوازل
 (699ص)اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة  ات دوراتقرار / 2
 (613ص)نقال من األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور ( 91ص)التلقيح الصناعي ملصطفى الزرقا / 3
 (213، ص6ج) زيد وبلبكر بن عبد اهلل أالنوازل  فقه/ 4
 (613ص)خلالد منصور  ،االحكام الطبية املتعلقة بالنساء/ 5
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 . (1)من القائلني به عبد العزيز اخلياطراء هذه الصورة مع عدم استحساهنا، و جواز إج: الفريق الثاني

 أدلة الفقهاء: ثانيا

 : أدلة الفريق األول

أن الزوجية تنتهي بالوفاة، ألنه ينقطع ما بني الزوجني من عالقة، وحينها يكون التلقيح بنطفة من "/ 6
 .(2)"غري الزوج، فتكون حمرمة

اعي إمنا جيوز عند احلاجة، أو الضرورة، وال حاجة يف تلقيح املرأة نفسها بعد أن التلقيح االصطن "/2
 .   (3)"وفاة زوجها، إذ حاجتها إىل الذرية ممكنة عن طريق الزواج

 مما شرعت  –ميكن االستدالل لتحرمي التلقيح بعد انتهاء الزوجية بالوفاة؛ بأن عدة املرأة إمنا شرعت "/ 9

ويف إدخال ماء الزوج أثناء هذه العدة إفساد ملا وضعت العدة "، (4)"رحملتحقيق براءة ال -ألجله
 .(5)"ألجله

 :أدلة القول الثاني

وكانت  ،استدل أصحاب هذا القول مبا قرره الفقهاء من أن املرأة إذا محلت بعد وفاة زوجها" -    
ورجالن أو رجل  ،قهاءوشهد بوالدهتا امرأة واحدة عند الف ،أو جاءت به ألقل من ستة أشهر ،معتدة

وألن النسب ثابت قبل  ،وألن الفراش قائم بقيام العدة ،فإن الولد يثبت نسبه ،وامرأتان عند أيب حنيفة
وإمنا من غري املستحسن يف هذه احلالة أن تلجأ املرأة لإلجناب هبذه  ،وثابت أن النطفة منه ،الوالدة
 .(6)"الطريقة

                                                           
 ( 613ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور  / 1
 (213، ص6ج)زيد  وأببكر بن عبد اهلل ينظر فقه النوازل ل/ 2
 (321ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا / 3
 .  بريوت لبنان ،، دار املعرفة(96، ص1ج)ينظر املبسوط لشمس الدين السرخسي / 4
 (.321ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا / 5
 (661ص)ألحكام الطبية املتعلقة بالنساء خلالد منصور ا / 6
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ل صورة ثبوت نسب املولود للميت يف هذه احلالة ال يلزم منه حِّ بأن : واعرتض على هذا االستدالل    
فإن الولد  ،جة إذا زنتزو مث إن املرأة املت ،وثبوت النسب ،التلقيح االصطناعي، ألنه ال ارتباط بني احلرمة

مؤذن  يعين ذلك أن ثبوت النسب ابتداءاوال  ،إال أن ينفيه عنه باللعان ،ينسب للزوج صاحب الفراش
 .(1)فكذلك هذه احلالة من التلقيح االصطناعي اخلارجي ،وال قائل يقول بذلك ،ناحبل الز 

 :الترجيح: ثالثا

 :وذلك ملا يلي ،حرمة إجراء هذه الصورة من التلقيح االصطناعي :القول الراجح هو       

جتب على املرأة  أن العدة :(2)منها أمور بدليل مشاهبة الوفاة الطالق يف ؛حتقق انقطاع الزوجية بالوفاة" -
 .(3)"بعد طالق أو وفاة

وقفل لباب من الشر  ،ومنع الختالط األنساب ،ألنه أخذ باألحوط واجتناب للوقوع يف دائرة احملرم" -
 .(4)"عظيم

 :العدةانتهاء بعد التلقيح االصطناعي : الفرع الثاني

وانتهاء  ،(بوفاة الزوج أو الطالق)ة أما التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجيني بعد انتهاء الزوجي      
وجيوز للمرأة عندئذ أن  ،ألنه بعد انتهاء العدة تنتهي احلياة الزوجية ؛العدة فقد أمجع الفقهاء على حرمته

إذ أن ما كان يربطها مع  ،أن تتصرف كأي امرأة غري متزوجة وجيوز هلا ،تتزوج من أي إنسان ترغب فيه
مث كل من يشارك العملية، ويلحق اإلوبذلك حترم هذه  ،كون قد انتهىزوجها املتوىف أو الذي طلقها ي

 .(5)فيها

 
                                                           

 (666ص)األحكام الطبية املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور / 1
 (666ص) املتعلقة بالنساء حملمد خالد منصور األحكام الطبية/ 2
، حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد (369، ص3ج)بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع أليب بكر بن مسعود الكاساين / 3

 [. م2119/هـ6323]املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 
 (666ص)ساء حملمد خالد منصوراألحكام الطبية املتعلقة بالن/ 4
 (.89ص)أطفال األنابيب بني العلم والشريعة لزياد سالمة ينظر / 5
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 بإسهام الغير ،التلقيح االصطناعي بين الزوجين حكم: المطلب الثالث
أو وقد يكون امرأة  ،الزوجة الثانية للزوجهذا الغري، قد يكون  صطناعي،يف هذه الصورة من التلقيح اال

   .رجل أجنبيني عن الزوجني

 أو بيضة الزوجة الثانية للزوج  ،ستعانة الزوجين برحماحكم : الفرع األول
 .اختلف الفقهاء يف حكم التلقيح االصطناعي بني الزوجني مبساعدة الزوجة الثانية إىل فريقني -      

 أقوال الفقهاء: أوال

دكتور علي عارف ، وال(1)األستاذ حممد علي التسخريي: القائلون باجلواز ومنهم: الفريق األول -
ي يف دورته ، وجملس اجملمع الفقه(2)(حيث أجازه أيضا بني األم وابنتها)علي، وجملس الفتوى مبكة 

  .(3)احلاجة لذلك أن ال يتم ذلك إال عند قيام، واشرتطوا لشرعية هذه الصورة السابعة

، والشيخ علي  اسطالشيخ بدر املتويل عبد الب :القائلون باملنع مطلقا ومنهم: الفريق الثاني -
الطنطاوي، والدكتور القرضاوي، وتراجع جملس الفتوى مبكة عن فتواه السابقة، وذهب إىل القول 

، كما توقف جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة عن احلكم يف هذه احلالة، وسحب اجلواز (4)بالتحرمي
 .(5)الذي أعلنه يف الدورة السابقة

 

 

 
                                                           

ماهر حامد احلويل رسالة مقدمة لنيل درجة :، إشراف(99ص) األحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب خارج اجلسم للبىن حممد جرب/ 1
 [.م2111/هـ6328]عة اإلسالمية غزة كلية الشريعة والقانون، اجلام   –فقه مقارن  -املاجستري 

 (.12ص) ،لزبيدة إقروفة ،التلقيح االصطناعي/ 2
 (.692ص)قرارات دورات اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة /  3
 (13ص)التلقيح االصطناعي، لزوبيدة إقروفة / 4 
 (612ص)اإلسالمي مبكة املكرمة  يمع الفقهدورات اجملقرارات /5 
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 أدلة الفقهاء: ثانيا

 :لة القول األولأد

البيضة يف رحم  يكون حمرتما حني خروجه، وحالة حقنه مع بيضة الزوجة، وغرس أن ماء الزوج/ 6
 .(1)ونسب احلمل حمفوظقائمة زوجية الزوجة الثانية، أن هذه العملية متت يف إطار عالقة 

 ،زوجته اختلط مباءإال أن ماءه  ،بأنه وإن كان الرجل زوجا هلما :واعرتض على هذا االستدالل -   
 .(2)قياسا على السحاق ،ونقل ماء امرأة إىل امرأة أخرى ال يصح

 .وال توجد فيها مفسدة من مفاسد الزنا ،أن هذه العملية ليس فيها اختالط لألنساب/ 2

بل ال بد من إقامة الدليل  ،بأنه ال يكفي كدليل إلباحة هذه احلالة:واعرتض على هذا االستدالل -    
مث إن  ،وإمنا يوجد غريه ،ألن الزنا ليس هو الوحيد احملرم من بني األشياء املتعلقة بالفروج ؛لعلى احل

ألن فيها اختالط األنساب من جهة عدم معرفة  ؛دعوى عدم اختالط األنساب يف هذه الطريقة مردودة
 .(3)األم احلقيقية للمولود

وبالتايل  ،كلتا الزوجتني حرث لصاحب النطفةوهنا   ،إن القرآن الكرمي حدد موضع احلرث يف املرأة/ 9
 .فال مانع من محل إحداهن لقيحة األخرى

رجل يتم كل زواج بعقد مستقل بني  ،يف حالة تعدد الزوجات :واعرتض على هذا االستدالل بأنه -     
والبد  ،راثةفال بد من اشرتاك الزوجني يقينا يف صلة التكوين والو  ،أنه عقد خاىل من التثليث ؛أي ،وامرأة

  .(4)أيضا أن يكون احلمل والوالدة من الزوجة صاحبة البيضة 

 

                                                           
 (.19ص)لزبيدة إقروفة  ،طناعيالتلقيح االص/ 1
 .(91ص) حممد جرب األحكام الشرعية املتعلقة باإلحصاب خارج اجلسم إعداد لبىن/ 2
، جملة كلية الشريعة والقانون العدد الثالث عشر (333-338ص)إحتاف األنام حبكم تأجري األرحام، ألمحد حممد لطفي أمحد، / 3

 .دقهلية 
 . (333ص)رحام، ألمحد حممد لطفي أمحد، إحتاف األنام حبكم تأجري األ / 4
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 :أدلة الفريق الثاني

قرر الفقهاء أن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل، ويف التربع حبمل اللقيحة مفاسد تفوق مافيه / 6
 .(1)حمرمامن مصاحل؛ إذ تؤدي إىل نزاعات وخالفات ،وكل ما يؤدي إىل النزاع والشقاق كان 

فمن هي األم . صعوبة الفصل يف اإلشكال الذي يثار يف حق نسب الطفل من جهة األمومة/ 2
  (2)؟ احلقيقية

قبل انسداد رمحها من  إن الزوجة املتربعة باحلمل قد حتمل يف الوقت نفسه من العلوق ببيضة ضرهتا/ 9
 .(3)ولد اللقيحة من ولد املعاشرة علم وال ي ،افتلد توأم ،يف فرتة متقاربة مع زرع اللقيحة معاشرة الزوج هلا

 ،الذي ينزع من احلامل اليت تعلق هبا فرتة تسعة أشهر ؛األضرار النفسية والصحية للطفل املولود/ 3
خاصة ملا يبلغ ويعلم قصة  ،فتصور املشاعر اليت تتقامسه بني االثنتني ،ويعطى ألخرى لتتوىل تربيته

 . (4)والدته

  :الترجيح: ثالثا
 : وذلك ملا يلي ،حرمة إجراء هذه الصورة من التلقيح االصطناعي: القول الراجح هو

عدم حتقق احلاجة أو الضرورة يف هذه الصورة ألنه يف حال عجز الزوجتني عن اإلجناب فإن من * 
 .البدائل املشروعة يف هذه احلالة هو الزواج بامرأة أخرى

املعتلة املبيض يف اإلجناب ألن الرغبة إذا تعارضت مع حمظور ة أنه ال جيوز التذرع بتحقيق رغبة املرأ* 
وتدخل الضرة يف هذه احلالة للمساعدة يف اإلجناب يتعارض مع شرعي، فإن اتباع الشرع أوىل وآكد 

 .الشرع وهو حفظ األنساب من االختالط

                                                           
 .(338ص)إحتاف األنام حبكم تأجري األرحام، ألمحد حممد لطفي أمحد، /  1
 (.19ص)التلقيح االصطناعي لزبيدة إقروفة / 2
 (.616ص) مبكة املكرمة اإلسالمي  يمع الفقهدورات اجملقرارات / 3
 (.11ص)التلقيح االصطناعي لزبيدة إقروفة / 4
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يؤدي إىل تفكك  بسبب هذه العملية؛ األمر الذيالنزاعات اليت تكون بني أفراد األسرة الواحدة * 
    .  (1)أواصر، وروابط العائلة فيما بينهم

 حكم استعانة الزوجين ببيضة أو رحم امرأة أجنبية أو مني رجل أجنبي: الفرع الثاني
ماعدا األسلوب  – ،أو رمحا ،أو بيضة ،منيا ؛اليت يتدخل فيها طرف ثالث سواء كانإن األساليب  -   

وقد جاء يف ،(2)وباتفاق العلماء ،كلها أساليب حمرمة شرعا  – الذي تتدخل فيه الضرة ففيه خالف
ألن  ،أن هذه األساليب حمرمة ال جمال إلباحة شيء منها ؛ةيف دورته السابع قرارات جملس اجملمع الفقهي

وألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر  ،البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليستا من زوجني
يؤدي إىل اختالط األنساب يف  ؛ودخول الشخص األجنيب يف عملية التلقيح االصطناعي ،(3)البذرتني

  .(4)ونتائجه ،نافيكون جتسيدا ملعىن الزّ  هذه األسرة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(6116 -6111ص)ألمحد حممد لطفي أمحد،  ،إحتاف األنام حبكم تأجري األرحامر ينظ/ 1
 ( 361ص )الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا البنوك / 2
 (699ص )اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة دورات قرارات / 3
 .(81ص)لزياد سالمة  ،أطفال األنابيبنقال من ( 9221، ص3ج)ينظر الفتاوى املصرية، / 4



 :الفصل الثالث 

 ةــــاسليـــــاء التنــــــة األعضــــــــــــزراع
 

 ومن املستجدات الطبية املستحدثة يف البالد الغربية عمليات زراعة األعضاء التناسلية وقد      
وملا كان هلذه  وإن كانت بصورة ضيقة، وحمدودة،العمليات حيز التنفيذ، والتجارب،  هذهدخلت 

ودراسات من وأجنزوا جبوثا  ل، هنض فقهاء الشريعة املعاصرون؛النس حفظالعمليات عالقة مبقصد 
  ويف هذا الفصل سأتطرق إىل دراسة هذه  لبيان حكم الشرع فيها، حبيثيات هذه النازلة أجل اإلحاطة

    :التالينيذلك يف املبحثني و  واجلانب الشرعيالطيب  من اجلانب املسألة

   

 :المبحث األول

   ومحاذيرهاناسلية، وخصائصها، مفهوم زراعة األعضاء الت  

 

 :المبحث الثاني

 حكم زراعة األعضاء التناسلية في ضوء المقاصد
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 هامحاذير و مفهوم زراعة األعضاء التناسلية، وخصائصها، : المبحث األول
هذه  ، وخصائصمفهوم زراعة األعضاء التناسلية :امن خالهل تبينثة مطالب؛ ثال تضمن هذا املبحث    

    .ة عنهاإضافة إىل احملاذير الشرعية املنجر   ،اجلنسنيووظائفها عند كل من  ،األعضاء

 التناسليةمفهوم زراعة األعضاء  :المطلب األول
  ،يف اللغة تعريفها تطرق إىلالبد من ال ،يف االصطالح على معىن زراعة األعضاء التناسلية فالتعر قبل    
 .ما ترمي إليه من معاينعرفة مل

 تعريف زراعة األعضاء التناسلية لغة :الفرع األول
سل فقد سبق فال وبالنسبة للن   .داح على ةلفظ تعريف كلتقتضي  ،يف اللغةالتناسلية زراعة األعضاء    

 .(1)نكرره

 تعريف الزرع لغة: أوال
نبات   ، وهووالزرع طرح البذر يف األرض" ،"يدل على تنمية الشيء ،أصل صحيح :عنيالزاي والراء وال"   

 .(2)"كل شيء حيرث

  .مرادف للغرس وهو ؛ومنائه ،ينحصر يف طرح البذرالزرع معىن أن  ؛يتبني من التعريف

 :تعريف العضو لغة: ثانيا
والعضو؛ واحد من "، (3)"العني، والضاد، واحلرف املعتل؛ أصل صحيح واحد يدل على جتزئة الشيء"    

 . (4)"هو كل عظم وافر بلحمه، ومجعه أعضاء :وقيل أعضاء الشاة ،وغريها، 

وجمموع  كالعظام  وان؛احليبأو  ،اإلنسانب متصل،مرتبط، و أن العضو هو كل جزء  :من التعريف يتبني    
     .هذه األعضاء يكون اجلسم

                                                           
 من البحث( 11)نظر الصفحة ي / 1
2
 (.141، ص8جم)ولسان العرب البن منظور ( 545-545، ص1ج)ينظر معجم مقاييس اللغة / 

 (181_ 282، ص2ج)معجم مقاييس اللغة البن فارس  3
 (58، ص15جم)لسان العرب البن منظور / 4
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 تعريف زراعة األعضاء التناسلية اصطالحا: الفرع الثاني
، وزراعة األعضاء، واألعضاء عضوال ؛عرج على معىنبد أن أال  ؛األعضاء التناسلية زراعة تعريفقبل    

 .التناسلية يف اصطالح الفقهاء

 تعريف العضو اصطالحا: أوال
 :بتعريفات عدة نذكر منها العضو الفقهاء عرف   

 .(1)"هو كل عضو إذا نزع مل ينبت" :األول

كان متصال به   سواء كقرينة العني  وحنوها؛هو أي جزء من اإلنسان؛ من أنسجة، وخاليا، ودماء، ": الثاين
 . (2)"أم منفصال عنه

  :تعقيب على التعريفني

املتجدد وغري املتجدد يالحظ أن التعريف الثاين عام حيث أراد صاحبه أن يشمل كل أجزاء االنسان    
سواء  ،كل جزء يرتكب منه اإلنسان  :أنه لعضو هويه فإن التعريف املختار للعواألول خاص بغري املتجدد، و 

 .أم مل يتجدد ،جتدد بعد انتزاعه

 تعريف زراعة األعضاء اصطالحا: ثانيا
 :زراعة األعضاء عدة تعريفات نذكر منها ذكر يف   

يتم فيها نقل عضو معني سليم، من جسم إنسان، وغرسه يف جسم هي العمليات اليت ": التعريف األول
  (3)"إنسان آخر مريض، بدال عن العضو التالف

 

                                                           
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ( 250ص )موقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بني البشر حملمد مدين بوساق، / 1

 [م2212/هـ1411]جدة 
، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه (م2228-م1888/هـ1412-هـ1421)قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل،  / 2

 (.52) اإلسالمي الدويل، جتميع عبد احلق العيفة
 (455ص )املعاصرة، املوسوعة امليسرة يف فقه القضايا املعاصرة، مركز التميز البحثي يف فقه القضايا / 3
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هي نقل عضو سليم، أو جمموعة من األنسجة، أو اخلاليا، من متربع إىل مستقبل، ليقوم " :التعريف الثاين
 .(1)"أو النسيج التالف ،مقام العضو

أن النقل يكون من إنسان متربع إىل آخر مستقبل ومل يشر بذكر : يالحظ أن صاحب التعريف األول    
لفظ املتربع، ومل صاحبه فيه  أطلقفقد : الثاين التعريف أما .ميتاإىل أن املتربع قد يكون حيا وقد يكون 

 .يقيده باإلنسان؛ مما جيعل باب النقل من احليوان ممكنا

تلك العملية، اليت يقوم فيها األطباء بنقل عضو سليم، أو خاليا، أو  :تعين نقل األعضاء نوعليه فإ    
ليقوم حمل عضو، أو خلية، أو نسيج تالف عند شخص  ؛حيا كان أم ميتا ؛أنسجة سليمة، من متربع سليم

   . آخر

 : تعريف األعضاء التناسلية اصطالحا: اثالث
وختتلف  ،وهي حمل اجلماع أيضا ،ونطف ،من بويضات ؛هي األعضاء اليت تنتج عناصر اإلخصاب"    

 .(2)"عن األعضاء التناسلية عند األنثى ،األعضاء التناسلية عند الذكر

عملية : األعضاء التناسلية هو ةأن معىن زرع ،وتعريف األعضاء التناسلية ،تعريف نقل األعضاء يتبني من -
يف مستقبل، تلف عنده ذلك وغرسها  ،من متربع ،من األعضاء املسؤولة عن االخصاب ،نقل عضو سليم

  .يحل حملهالعضو، ل

   منهااألعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية وخصائص كل :المطلب الثاني
 سكما ختتلف هذه األعضاء يف اجلن  ،عند اإلنسان باختالف اجلنساألعضاء التناسلية تركيب تلف خي    

 .وهذا ما سنبينه يف هذا املطلب وخصائصها ،الواحد باختالف وظائفها

 

 
                                                           

،  (الشاملة)، (15ص)الرابع انتفاع االنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا لعلي البار جملة جممع الفقه االسالمي العدد / 1
سانية مقال يف جملة اإلنسان واجملتمع، كلية العلوم اإلن( 81ص)هندسة اخلاليا اجلذعية وراثيا وزراعة األعضاء األستاذة ذبيحي حياة، و 

 .[م2214جوان ] الثامن ،العدد  ،والعلوم االجتماعية
 (.88ص)املوسوعة الطبية الفقهية حملمد أمحد كنعان / 2
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 وخصائصها ،األعضاء التناسلية الذكرية: الفرع األول
وخصائص متيزه عن  ولكل عضو وظائف يقوم هبا ،أعضاءيتكون اجلهاز التناسلي الذكري من عدة     

 :وهي كاآليتباقي األعضاء 

ها خصائص الرجل وخصائص اليت تنتقل مع ومها املسؤولتان عن توليد احليوانات املنوية؛": اخلصيتان /1
 . (1)"إىل ذريته( الصفات الوراثية)أصوله 

 .(2)"املنوية من اخلصيتني إىل اخلارج وهي املسؤولة عن نقل احليوانات": القنوات الناقلة/ 2

وهي عبارة عن جمموعة حويصالت مكونة من عضالت ملساء وألياف متماسكة : غدة الربوستاتا/ 1
 .خيرج من املين السائل الذي باملائة من 22 سؤولة عن إفرازوهي املموجودة خلف عنق املثانة 

املسؤولة عن إفراز مواد  على جانيب الربوستاتا وهي وهي حويصالت موجودة  :احلويصالت املنوية/ 4
 .سائلة؛ حتوي السكر وهرمون الربوستاتا

ويقوم مبهمة  هو عبارة عن نسيج يتجمع يف ثالثة أعمدة طوالنية متصلة ببعضها اتصاال وثيقا: القضيب/ 5
  .(3)اجلماع

 وخصائصها عضاء التناسلية األنثوية،األ: الفرع الثاني 
 :وهي كاآليت من عدة أعضاء، ولكل منها وظيفةاألنثوي يتكون اجلهاز التناسلي     

 ؛ اليت تعترب بذرة املرأة؛ اليت تنقل خصاصها، وخصائص عن توليد البويضات ناملسؤوال ومها: اناملبيض/ 1

 

 
                                                           

 :ينظر املوقع االلكرتوين اآليت حممد بن هائل املدحجي،  –زراعة األعضاء التناسلية  –عالج العقم بالوسائل احلديثة / 1
                    http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060  (25/25/2215:يوم   

   (18:45: الساعة
 (88ص)املوسوعة الطبية الفقهية ألمحد الكنعان / 2
 السادسوالغدد التناسلية عند الرجل، واملرأة، لصديقة علي العوضي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد  ينظر زراعة األعضاء التناسلية،/ 3
 (الشاملة. )(1554 ص)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060
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 البويضات من إنتاج : والثانيةإفراز اهلرمونات األنثوية، : بوظيفتني؛ األوىل انيقوم ومها"، (1)أصوهلا إىل ذريتها

    .(2)"سن البلوغ إىل سن اليأس

 ".نقل البيضات إىل الرحمومها املسؤوالن عن ": بوقي الرحم/ 2

 ."وهو املكان املسؤول عن احتضان اجلنني" :الرحم/ 1

 .(3) "وهو حمل اجلماع" :املهبل/ 4

  ها اذير محو  ،أسباب زراعة األعضاء التناسلية :المطلب الثالث
 فتؤدي إىل تعطيل وظائف األعضاء ،واملرأة ،الرجل هلا اجلهاز التناسلي عندتعرض يكثرية هناك أمراض      

 غري أن هذه العمليات ال ،زراعة أعضاء أخرى حملها ييستدعو  ،أمام اإلجناب يكون عائقاقد مما  ،عندهم
وحىت نتعرف على أسباب اللجوء إىل زراعة  كثرية،رتب عليها حماذير شرعية  ختلوا من املخاطر واجملازفات مما 

 .األعضاء التناسلية وحماذيرها الشرعية نقسم املطلب إىل فرعني

 أسباب زراعة األعضاء التناسلية: فرع األولال
 :زراعة األعضاء التناسلية كثرية نذكر منهاعمليات اليت تستدعي األسباب    

 عند الرجل:أوال
 ."أو لكوهنما مقطوعتني ،أو لعجز فيهما ،بسبب تلف اخلصيتني"/ 1

 ."أو كان ذكره مقطوعا ،إذا كان الرجل مصابا بالعنة"/ 2

   .(4)"إىل اخلارج ،للمين من الرببخبسبب انسداد القناة احلاملة "/ 1

                                                           
 :ينظر املوقع االلكرتوين اآليتحملمد بن هائل املدحجي،  –زراعة األعضاء التناسلية  –عالج العقم بالوسائل احلديثة  ينظر/ 1

                                    http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060 
 (الشاملة. )(1521ص )، السادسالعدد  جملة جممع الفقه اإلسالمي ملرأة لطلعت أمحد القصيبإمكانية نقل األعضاء التناسلية يف ا/ 2
 (88ص )ان املوسوعة الطبية الفقهية حملمد أمحد كنعينظر / 3
 (الشاملة. )(1518ص)، السادس العدد العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي زراعة األعضاء التناسلية لسليمان األشقر/ 4
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 عند المرأة:ثانيا

 االلتهابات اليت تصيب اجلهاز ذلك سبب و  ،حبيث تكون األنبوبة غري صاحلةد البوقني؛ يف حالة انسدا/ 1

 .(1)التناسلي للمرأة

 .أو تعطلهما ملرض ال ميكن عالجه ،املبيضني عضويا؛ كتلفأن يكون السبب / 2

عن املرأة بعملية أو أن يكون الرحم قد أزيل  ،مما يستدعي استبداله ؛يف الرحم أن يكون السبب تلف/ 1
 . (2)جراحية

 المحاذير الشرعية المترتبة عن زراعة األعضاء التناسلية :الفرع الثاني

 :ط اآلتيةنلخصها يف النق ،شرعيةعدة حماذير  عة هذه األعضاءترتب عن زرا    

 تنقل الصفات الوراثية؛ وهي اخلصيتني، واملبيضني تكون البذرة الناجتة عن يف حال زراعة األعضاء اليت:أوال
وهو الشخص املأخوذ منه، فيكون ذلك املولود ابنا له، وهذا ما يؤدي إىل اختالط  ذلك منسوبة للمصدر؛

 .األنساب

كما أهنا تؤدي إىل ته ،اموامتهان لكر  ،فيها إهانة لإلنسان املأخوذ منه ،عملية زرع األعضاء التناسلية :ثانيا
وهي جتارة حمرمة التناسلية؛ إىل التجارة باألعضاء  قد يؤدي ؛وفتح هذا الباب من العمليات ،اإلضرار به

 .شرعا

 ؛لزنا احملرمن فيه شبهة االالحق لذلك من الوطء احملرم؛ أل يكون الوطء  ؛الفرجيف حال نقل الذكر أو : ثالثا
 ؛ويف حال زرع الذكر ،لكونه فرج غري امرأته ،يكون الرجل قد وطئ فرجا ال ميلكه ؛ففي حالة زرع الفرج

 .زوجهاة قد وطئت بغري ذكر تكون املرأ

 

                                                           
 (.1522ص ) السادسالعدد  اإلسالمي جملة جممع الفقهينظر إمكانية نقل األعضاء التناسلية يف املرأة ألمحد طلعت القصيب / 1
 (1518ص ) ،السادس العدداإلسالمي،  ، جملة جممع الفقهزراعة األعضاء التناسلية لسليمان األشقرينظر / 2
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ن أل ،رحم املؤجر الذي أنكره الفقهاءيكون ذلك شبيها بال ،ة إىل أخرىيف حال نقل الرحم من امرأ:رابعا
 .(1)جارة الرحم موجودة يف نقل الرحم مجيع حماذير إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1521-1522 ص) ،السادس مع الفقه اإلسالمي، العددجم، جملة زراعة األعضاء التناسلية لسليمان األشقر  ينظر / 1
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 في ضوء المقاصدعضاء التناسلية حكم زراعة األ :المبحث الثاني
القابلة  األعضاء اإلنسانيةعلى جواز نقل  ؛ن جبواز نقل األعضاءالقائلو املعاصرون اتفق العلماء      

اليت يؤدي نقلها إىل وفاة  ،واتفقوا على حترمي نقل األعضاء ،واجللد ،كالدم ؛يف جسم اإلنسان للتجدد
ة قلانسواء كانت هذه األعضاء  ،نقل األعضاء التناسلية كمح اختلفوا يفو  ،والقلب ،كالكبد  نقول منه؛امل
  .(1)أم غري ناقلة ،لصفات الوراثيةل

 (الخصيتان، والمبيضان)حكم نقل األعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية، : المطلب األول

مث اخلروج برأي راجح  أدلتهمبيان و املسألة  هذه حولعرض أقوال الفقهاء  املطلب إىلسأتطرق يف هذا    
  .فيها

 أقوال الفقهاء : ولالفرع األ

إىل ثالثة  ؛اليت تنقل الصفات الوراثية ،يف حكم نقل األعضاء التناسلية ،اختلف العلماء املعاصرون      
 .فرق

    : وذهب إىل هذا القول ،عدم جواز نقل األعضاء التناسلية اليت تنقل الصفات الوراثية: الفريق األول
الشيخ و  .(3)خالد رشيد اجلميلي، و (2)الدكتور محدايت شبيهنا ماء العينني :ومنهممجهور الفقهاء املعاصرين 

 وذهب إىل هذا القول جممع الفقه اإلسالمي جبدة ،(4)وجممع البحوث اإلسالمي باألزهر خمتار  السالمي،
 (5)يف دورة مؤمتره السادس

                                                           
اجلامعة  ،لسلة حبوث فقهية يف قضايا معاصرةس( 82-58ص) قضايا فقهية يف نقل األعضاء البشرية لعلي عارف القره داغيينظر / 1

 [.م2211/هـ1412]، الطبعة األوىل ماليزيا ،اإلسالمية الدولية
، العدد السادس ،اإلسالمي جملة جممع الفقه ،ماء العينني حلمدايت ،أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى ،زراعة الغدد التناسلية/ 2
 (.الشاملة) .(1545ص)

جملة جممع الفقه  خلالد رشيد اجلميلي، أحكام نقل اخلصيتني واملبيضني وأحكام نقل أعضاء اجلنني الناقص اخللقة يف الشريعة اإلسالمية/ 3
 (.الشاملة) .(1515ص) ،العدد السادساإلسالمي، 

 (.88ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا / 4
، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه (م2228-م1888/هـ1412-هـ1421)الدويل، قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي / 5

 (.125ص)اإلسالمي الدويل، جتميع عبد احلق العيفة 



زراعــــة األعضـــاء التنــاسليـــة:                                          الفصــــــــــــل الثـــالث  
 

 
60 

السيد  :ذهب إىل هذا القول، وممن الوراثيةجواز نقل األعضاء التناسلية اليت تنقل الصفات : الفريق الثاني
  .(1) سابق

وذهب إىل هذا القول بعض املعاصرين  ،أو أحد املبيضني ،جواز نقل إحدى اخلصيتني :الفريق الثالث
 . (2)والشيخ عطية صقر ،عبد القدمي يوسف :ومنهم

 أدلة الفقهاء: الفرع الثاني

 :األولأدلة الفريق : أوال

َر  َوآَلُمَرنَـُّهْم فـََليـَُغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَّه  ﴿ :تعاىلاستدلوا بقوله / 1 ذ  الشَّْيطَاَن َول يًّا م ْن ُدون  اللَّه  فـََقْد َخس  َوَمْن يـَتَّخ 
 (3)﴾ُخْسرَانًا ُمب يًنا

أن يف نقل اخلصيتني واملبيضني إىل الشخص املستقبل تغيري خللق اهلل فيكون داخال يف الذم : وجه الداللة
 .(4)الوارد يف اآلية 

 ،ن  سْ حُ لْ ل   ات  جَ ل  فَ واملتَـ  ات  صَ م  نَ واملتَـ  ات  مَ ش  واملوتَ  ات  اش َ الوَ  اهللُ  نَ عَ لَ " (5)حديث عبد اهلل بن مسعود/ 2
 .(6)" اهلل   قَ لْ خَ  ات  ريَ املغَ 

 

                                                           
اململكة العربية جدة  ،مكتبة الصحابة الشرقية( 181ص )أحكام اجلراحة الطبية واآلثار الفقهية املرتتبة عليها حملمد املختار الشنقيطي / 1

 .[م1884/هـ1415] ،الطبعة الثانيةالسعودية، 
 .(122ص )إلمساعيل مرحبا  ،،البنوك الطبية البشرية/ 2
 {118} النساءسورة / 3
جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس،  ،حلمدايت ماء العينني ،أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى ،ينظر زراعة الغدد التناسلية/ 4
 ( 1548ص)

هاجر  ،كةم، وهو أول من جهر بالقرآن مبأسلم يف بداية اإلسال ،هو عبد اهلل بن مسعود بن بن غافل بن حبيب أبو عبد الرمحن اهلذيل/ 5
 181، ص1ج)لعز الدين بن األثري اجلزري ينظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة (. هـ12)اهلجرتني مجيعا؛ إىل احلبشة، وإىل املدينة، تويف 

 (وما بعدها
، ورواه مسلم يف  (125، ص1ج)، (4885)، باب ما آتاكم الرسول فخذوه، رقم-سورة احلشر–رواه البخاري يف كتاب التفسري / 6

 . واللفظ للبخاري( 1588، ص1ج)، (2125)كتاب اللباس والزينة، باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة رقم 
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وصل جلسم إىل املستقبل  ،املبيضني وأ ،اخلصيتنينقل  ويف ؛ل احلديث على حترمي الوصليد: الداللةجه و 
 .(1)فيكون حمرما ،هغريب جبسم

ا نَ لْ قُ فَـ  ،اء  سَ ا ن  نَ لَ  سَ يْ لَ  مَ لَّ وسَ  ه  يْ لَ عَ  ى اهللُ لَ صَ  يب   النَّ  عَ وا مَ غزُ ا نَ نَّ كُ : "حديث عبد اهلل بن مسعود أيضا قال/ 1
ََْ اَل أَ   .(2)"كَ ل  ذَ  نْ ا عَ انَ هَ نَـ ي فَـ ص  تَ  

باستئصاهلما من شخص وزرعهما اخلصيتني واملبيض  اء ونقلدل على حترمي اخلصيأن احلديث : وجه الداللة
 .(3)حمرما فيكونوتغيري خللق اهلل  للشخص املتربع وحرمان له من النسل خصاءنوع من اإل هويف آخر 

 .(4)وهذا أمر حمرم شرعا هلنسلاإلنسان املنقول منه وقطع تشويها خللقة  أن نقل اخلصيتني يعد/ 4

الشرتاكهما يف اآلثار  قياسا على حترمي غرس البيضة يف رحم األجنبيةحيرم نقل اخلصيتني واملبيضني / 5
 .املرتتبة

يؤدي  ممامن املنقول منه إىل املنقول إليه قال الصفات الوراثية أن نقل اخلصيتني واملبيضني يؤدي إىل انت / 5
وشهدوا بأن نقل  ،واملعرفة من األطباء ،االختصاصوقد أثبث هذا األمر أهل "،(5)إىل اختالط األنساب

 رار جممع الفقهوقد جاء يف ق ،(6)"وهذه شبهة موجبة للتحرمي ،اخلصيتني يوجب انتقال الصفات الوراثية
وإفراز الصفات  ،واملبيض يستمران يف محل ،مبا أن اخلصية" : يف دورة مؤمتره السادس ،جبدةاإلسالمي 

 .(7)"فإن زرعهما حمرم شرعا ،للمنقول منه بعد زرعهما يف متلق جديد( الشيفرة الوراثية)الوراثية 

 
                                                           

 ،العدد السادسجملة جممع الفقه اإلسالمي،  ،حلمدايت ماء العينني ،أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى ،ينظر زراعة الغدد التناسلية/ 1
 ( 1548ص)

، ورواه مسلم يف كتاب (158 -155، ص1ج)، (5285)رواه البخاري يف كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل واخلصاء، رقم / 2
 (.1222، ص2ج)، (1424)نسخ، رقم النكاح، باب نكاح املتعة أنه أبيح مث 

 ،العدد السادس ، جملة جممع الفقه اإلسالمي،ينظر زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى حلمدايت ماء العينني/ 3
 (.1548ص)

 (.181ص)للشنقيطي  ،ينظر أحكام اجلراحة الطبية/ 4
( 121ص)مرحبا  إلمساعيل ،ينظر البنوك الطبية البشرية/ 5  
 (184ص)للشنقيطي  ،أحكام اجلراحة الطبية/ 6
، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه (م2228-م1888/هـ1412-هـ1421)قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل، / 7

 (.125ص)اإلسالمي الدويل، جتميع عبد احلق العيفة 
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  : الثاني أدلة الفريق: ثانيا

أما األصل فقد انقطعت  ،أن احليوانات املنوية خارجة يف األصل من الرجل الثاين املنقولة إليه اخلصية/ 1
 .(1)فال وجه للشبهة يف عملية نقلها ،جمرد آلة منظمة لتلك احليواناتليست إال اخلصية و  ،صلته هبا متاما

 ،صل املتربعوحينئذ ال ينبغي النظر يف األ ،انتقلت امللكية إليه ،بعد ما مت غرس اخلصيتني يف املتلقي/ 2 
مث إن .(2)ذلك إىل انتقال الصفات الوراثية أم مل يؤد إليه لرجل الثاين سواء أدىل حيث أصبحت خصيةً 

عكس املنقول  ،س مبا يطرأ عليه من عوارضحي ،اتصاال عضوياإليه باملنقول  متصال يصبح ؛العضو املنقول
   .(3)منه فلم تعد تربطه به أية صلة

 ،بدليل أن األخوين ينجب أحدمها األنثى ؛وال خوف من تطابقها ،للجينات الوراثيةأنه ال تأثري "/ 1 
ومع ذلك مل حيرم  ،وكال األخوين من أصل واحد انتقلت إليهما صفات وراثية واحدة ،وينجب اآلخر الذكر

 . "(4)فدل هذا على عدم تأثري تطابق الصفات الوراثية ؛بنة اآلخربا ،زواج ابن أحدمها

 :الثالث أدلة الفريق: ثالثا

     .(5)"وترك األخرى ،خبالف نقل إحدامها ،يؤدي إىل قطع نسل املتربع ؛أن نقل اخلصيتني"/1

 ، الرئتنيإحدى أو  ،قياسا على جواز نقل إحدى الكليتني وترك األخرى، ،جيوز نقل إحدى اخلصيتني"/ 2
 .(6)"جبامع احلاجة يف كل  

 

 

 

                                                           
 (1528ص)ينظر نقل وزراعة األعضاء التناسلية لسليمان األشقر  / 1
 (184ص)ينظر أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي/ 2
 (1528ص)نقل وزراعة األعضاء التناسلية لسليمان األشقر  ينظر/ 3
 (184 ص)راحة الطبية للشنقيطي ينظر أحكام اجل / 4
 (.185ص)أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي / 5
 (.128ص) البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا/ 6
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 الترجيحالمناقشة و  : الفرع الثالث
وذلك ملا  ،اليت تنقل الصفات الوراثية ؛األعضاء التناسلية تحرمي زرعالقائل بالقول األول  :القول الراجح هو

 :يأيت

للشخص تستمر يف محل الصفات الوراثية  لكوهنا ؛اختالط األنساب يؤدي إىل هذه األعضاء ألن زرع /1
  .(1)فال جمال إذا إلجازة هذه العملية ،من األطباء وهو ما أكده أهل االختصاص ،املنقول منه

األمر الذي يؤدي  ؛خصاء املنهي عنهويؤدي إىل اإل ،ألن زرع هذه األعضاء يؤدي إىل تغيري خلق اهلل/ 2
 .(2)إىل قطع النسل، وهذه كلها أمور حمرمة شرعا

 ،إخصاب بويضة زوجة حبيوان منوي ليس من زوجهاما هو إال صورة من صور  ؛أن زرع هذه األعضاء/ 1
 .(3)محمر أمر وهذا  ،لبويضة ليست لزوجته ،أو إخصاب حيوان منوي للزوج

 :أما أدلة الفريقني فقد مت مناقشتها مبا يلي

 : ق الثاينالفري -

ألنه إذا ما مت نقل  ؛نوقش دليلهم األول؛ بأن إلغاء تأثري ما تقوم به اخلصية من تنظيم للماء غري مسلم -
إىل شخص  ،واملواد األولية اليت حيتويها ،ومعداته ،فكأمنا نقل املصنع بآالته ،إىل آخر ،اخلصيتني من شخص

إمنا تتبع الشخص  ،فالصفات الوراثية املوجودة يف احليوانات املنوية" ،(4)لذلك حيرم نقل اخلصيتني ،آخر
  .(5)"ال املتلقي ،املتربع

                                                           
 (128ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا ينظر / 1
 ،العدد السادسه اإلسالمي، جملة جممع الفق ،ينظر زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى حلمدايت ماء العينني/ 2
 (.1548ص)

 :          ينظر املوقع اإللكرتوين اآليت حملمد بن هائل املدحجي، –زراعة األعضاء التناسلية  –عالج العقم بالوسائل احلديثة  / 3
                                         http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060 

 (185ص)للشنقيطي ،ينظر أحكام اجلراحة الطبية/ 4
 (الشاملة) .(1518ص) السادس عددال اإلسالمي مع الفقهجمجملة  ،لعلي البار ،زرع الغدد التناسلية واألعضاء التناسلية/ 5
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ن الشرع، ألن امللكية تعترب بإذ ،بأن ملكية الشخص الثاين للخصية غري متحققة ونوقش دليلهم الثاين؛ -
ومن مث لزم القول بأن ملكية اخلصية  ،فال وجه إذن للقول بصحة امللكية ،واإلذن الشرعي غري موجود هنا

 . (1)باقية للشخص األول

  :ونوقش دليلهم الثالث من وجهني -

ال يسلم بصحة القياس؛ ألنه قياس مع الفارق، فاألصل ال تأثري عليه يف احتاد الصفات : الوجه األول
خبالف الفرع فإن الصفات ناشئة من عامل  ،ومها األخوين ،انتقاهلا ناشئ من عاملني منفصلنيألن الوراثية، 

 .وخصية واحدة ،واحد

أنه قياس ألغي فيه تأثري التشابه يف الصفة وهذا موضوع آخر وهو ليس حمل نزاع بل حمل : الوجه الثاين 
  .(2)النزاع يف شرعية املصدر املوجب الحتاد الصفات

 : الفريق الثالث  

 .(3)"بأن أدلة التحرمي باقية حىت يف نقل إحدى اخلصيتني: "نوقش دليلهم األول -

إذ جيوز النقل فيها ألهنا ال تنقل  ؛ ألن األصل ال شبهة فيه،بأنه قياس مع الفارق :ونوقش دليلهم الثاين -
، فجاز األصل، ومل (نقل الصفات الوراثية)فإن الشبهة موجودة فيه  معها أية صفات وراثية، خبالف الفرع،

 . (4)جيز الفرع، فلم يصح اإلحلاق

 التي ال تنقل الصفات الوراثية  ،حكم زرع األعضاء التناسلية: الثاني المطلب

اليت تنقل الصفات  ؛حول زراعة األعضاء التناسلية ،وأدلتهم ،بعد ما مت عرض أقوال الفقهاء   
 ،اليت ال تنقل الصفات الوراثية ؛التناسليةحول األعضاء ، سأتطرق إىل أقوال الفقهاء ،الوراثية

 :فيما يلي وأدلتهم ،يتم عرض أقواهلم ،والذين انقسموا بدورهم إىل ثالثة فرق

                                                           
 (185ص)ينظر أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي / 1
 (.188ص)أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي ينظر / 2

 (.128ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا / 3
 (.188 -185ص)ينظر أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي  / 4
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 أقوال الفقهاء في المسألة : الفرع األول
إىل ثالثة  ؛اليت ال تنقل الصفات الوراثية ؛األعضاء التناسلية اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم زرع    
 :فرق

اليت ال تنقل الصفات الوراثية، وذهب إىل هذا القول بعض  ؛حترمي زرع األعضاء التناسلية: الفريق األول
   (2)، ومحدايت ماء العينني (1)الصديق األمني الضرير: الفقهاء املعاصرين ومنهم

  .(3)الدكتور خالد رشيد اجلميلي: القولذهب إىل هذا ممن و  جواز نقل هذه األعضاء،: الفريق الثاني

 ،عدا العورات املغلظة ،وهو جواز نقل األعضاء اليت ال تنقل الصفات الوراثية ؛التفصيل: الفريق الثالث
، (4)الشريف حممد املختار السالمي، وعبد السالم العبادي، وحممد عبد الغفار: ذهب إىل هذا القولممن و 

 (5)صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف دورته الثامنة وبه

 أدلة الفقهاء : الفرع الثاني

 (التحريم): أدلة الفريق األول: أوال 

  (6)﴾َوآَلُمَرنَـُّهْم فـََليـَُغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَّه  ﴿: قوله تعاىل/ 1

أن صاحب العضو املزال غري خلق اهلل بنقص من جسمه وكذلك املتلقي قد غري خلق اهلل  :وجه الداللة
 .عنهبوصل جزء من جسمه جبسم غريب 

 
                                                           

 (.128ص )مرحبا  البنوك الطبية البشرية إلمساعيل/ 1
 ،العدد السادسجملة جممع الفقه اإلسالمي،  ،حلمدايت ماء العينني ،أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى ،زراعة الغدد التناسلية/ 2
 (.1548ص)

 (1518ص)نقل اخلصيتني واملبيضني لرشيد اجلميلي جملة اجملمع الفقهي العدد السادس  أحكام/ 3
 (.128-128ص)إلمساعيل مرحبا  الطبية البشرية البنوك/ 4

، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه (م2228-م1888/هـ1412-هـ1421)قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل، / 5
 (.125ص)جتميع عبد احلق العيفة  اإلسالمي الدويل،

 {118}سورة النساء / 6
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 .(1)وهذا فعل حمرم ،املتربع وعمد ،باختيار ،يؤدي إىل العقم األبديقد  ،أن النقل يف األجهزة التناسلية/ 2

  ."بل هو من باب التحسينيات ؛أو احلاجيات ،ليس من باب الضروريات ،أن نقل هذه األعضاء"/ 1

 ،الذي أنكره الفقهاء ؛يكون ذلك شبيها بالرحم املؤجر ،ىيف حال نقل الرحم من امرأة إىل أخر / 4
ويقذف  ،وزيادة على ذلك فإن الرجل يف هذه احلالة يستمتع ،على نقل الرحموالنطباق حماذير إجارة الرحم 

  .يف رحم غري زوجته

 .(2)"واملتلقي ،نقل العورة املغلظة امتهان ظاهر للمتربع أن يف"/ 5

   (الجواز) :أدلة القول الثاني: ثانيا 
ستمتاع، واجلمال املطلوب لكل إنسان، واال أن الغرض من زراعة هذه األعضاء؛ هو حتصيل النسل،/ 1

 .(3)معتربة شرعا جاز السعي لتحقيقها ، وما دامتوهذه مصاحل معتربة شرعا

أن زراعة هذه األعضاء التناسلية ال تؤدي إىل خطر اختالط األنساب بل هي وسيلة لإلخصاب "/ 2
 (4)"الشرعوإجياد النسل الذي دعا إليه 

  (عدا العورات المغلظة جواز نقل هذه األعضاء): أدلة القول الثالث: ثالثا 

 .نفس األدلة اليت سبق ذكرها عند الفريق األول بالنسبة ألدلة اجلواز هي -

   :أما أدلة استثناء العورات املغلظة من اجلواز فهي كاآليت -

بالزنا احملرم ألنه  شبيه فهوأنه يف حال نقل الفرج يكون الوطء الالحق لذلك من قبيل الوطء احملرم / 1 
 .(5)املرأة قد وطئت بذكر غري زوجهاوإذا كان العكس فتكون  .للرجل يف غري فرج امرأته وطء 

                                                           
 (.1548ص) ،العدد السادسجملة اجملمع ،ينظر زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة يف رحم امرأة أخرى حلمدايت ماء العينني / 1
 (.112-111-112)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا ينظر / 2
 :          ينظر املوقع اإللكرتوين اآليتحملمد بن هائل املدحجي،  –زراعة األعضاء التناسلية  –عالج العقم بالوسائل احلديثة  ينظر/ 3

                                         http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060 
 (112ص )إلمساعيل مرحبا  ،البنوك الطبية البشرية/ 4
 (112ص )البنوك الطبية البشرية، إلمساعيل مرحبا  ينظر/5 
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ولو كان ذلك بعد املوت فهي  أو أن ينظر إليهاأن العورة املغلظة ال جيوز لغري صاحبها أن ميسها "/ 2
 ."ليست كسائر أعضاء جسم اإلنسان

 .(1)"أن األصل يف الفروج االحتياط والتورع واملنع"/ 1

  الترجيح: الفرع الثالث 
 ،ماعدا العورات املغلظة ،جواز زراعة األعضاء التناسلية اليت ال تنقل الصفات الوراثية :القول الراجح هو    

وبذلك جتوز  ،من املنقول منه إىل املنقول إليه ،نقل للصفات الوراثيةألن هذه األعضاء ال يرتتب عن نقلها 
 :عضاءرع األالعامة لز  ، وذلك وفق الشروط(2)زراعتها قياسا على زراعة سائر األعضاء اليت جتوز زراعتها

  ."به، ضرارا خيل حبياته العادية أال يضر أخذ العضو من املتربع"/ 1

 ."أن يكون إعطاء العضو طوعا من املتربع، دون إكراه" /2

 ."املمكنة ملعاجلة املريض املضظر هو الوسيلة الطبية الوحيدة ؛أن يكون زرع العضو"/ 1

    (3)."أو يف الغالب ،والزرع حمققا يف العادة ،أن يكون جناح كل من عملييت النزع"/ 4

                                                           
 (111-112ص)البنوك الطبية البشرية إلمساعيل مرحبا / 1
 :          ينظر املوقع اإللكرتوين اآليت حملمد بن هائل املدحجي، –زراعة األعضاء التناسلية  –عالج العقم بالوسائل احلديثة / 2

                                         http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3060 
 مؤسسة الريان، بريوت لبنان، (811، ص2ج) ،لعلي أمحد السالوس ،والقضايا الفقهية املعاصرة ،اإلقتصاد اإلسالمي/3 
 [م1888/هـ1418]
 



 

 

    
 ـــمةخــــــــاتـــ
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الذي بعث حممدا هلل  ا خري األنام، واحلمدوكن   بنعمة اإلسالم، اليت عرفنا هبا احلق  احلمد هلل املنعم علينا      
 : وبعد اصلى اهلل عليه وسلم لنا إمام

 ،وكان التلقيح االصطناعي ؛لحفاظ على النسلاملعاصرة لانصبت دراسيت حول موضوع الوسائل  فقد    
وبعد البحث والتمحيص خلصت إىل النتائج  ،من هذه املستجداتمنوذجني  ،وزراعة األعضاء التناسلية

 :اآلتية

 .فكان االهتمام هبا من باب االهتمام باملقاصد ،الوسائل هي الطرق املفضية إىل حتقيق املقاصد /1

  .ونقي ،هو أعظم وسيلة للمحافظة على نسل طاهر ؛تشريع النكاح /2

األسباب اليت تقطع النسل من قريب أو بعيد أو تؤدي إىل اختالط  اإلسالمية قد حاربت مجيعالشريعة  /3
 .األنساب

 ،وإمنا هي قابلة للزيادة ،ة فقطوالسن   ،وسائل حفظ املقاصد ليست وقفية تنحصر فيما ورد يف الكتاب /4
 .وذلك بإخضاعها ألحكام الشرع

وصحية  ،نفسية ،عدة حماذير ،يرتتب عن عملييت التلقيح االصطناعي، وزراعة األعضاء التناسلية/ 5
 .تضييعه ، ومن ث  غري أن  أخطرها تلك اليت تؤدي إىل اختالط األنساب ،واجتماعية

وفق ، حياة الزوج جائزيف و  ،الزوجية يف ظل قيام ،بني الزوجنيواخلارجي التلقيح االصطناعي الداخلي  /6
 .والضرورة ،ولعل أمهها احلاجة املاسة ،شروط وضوابط

طالق أو  ،بوفاة الزوج ؛هاء الزوجيةبعد انت ،أو اخلارجي بني الزوجني ،التلقيح االصطناعي الداخلي /7
  .أو بعد انتهائها غري جائز ،سواء كان التلقيح يف العدة ؛الزوجة

 (أو رحم ،أو بويضة ،سواء كانت املساعدة بنطفة) ،التلقيح االصطناعي بني الزوجني بإسهام الغري /8
ومن ث  ،ألن تدخل طرف ثالث يف عملية اإلجناب يؤدي إىل اختالط األنساب ،واحدا قوال التحرميحكمه 

 .ضياع النسل

حكمها  ؛واملبيضان ،اخلصيتان ومها ،اليت تنقل الصفات الوراثية ؛عمليات زراعة األعضاء التناسلية /9
   .اختالط األنساب يف ا من أثرمملا هلالتحرمي 
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ن اختالط عدا العورات املغلظة جائز، ألزراعة األعضاء التناسلية اليت ال تنقل الصفات الوراثية  /11
  .األنساب مؤمتن بعد نقلها

  

وما كان من خطإ  فله احلمد، وله الشكر ،فما كان من صواب فمن اهلل وحده ؛هذا ما يسره اهلل يل     
 .فمن نفسي

          ،وأسأله عز  وجل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ،وجلميع املسلمني ،أستغفر اهلل يلو 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 الصفحة ة ـــــــــاآليرقم   ةطرف اآلي
    

 71            781 ﴾﴿ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لِبَاٌس ََلُنَّ 

 22 227 ﴾َأَّنَّ ِشْئُتمْ ْم ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثكُ  ﴿
   

 78 37 َوِإْن ِخْفُتْم َأَّلَّ تـُْقِسطُوا ِف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ﴾﴿
 62-51 771 ﴾َوآَلُمَرنَـُّهْم فـََليـَُغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَّهِ ﴿

   
ْثِْ َواْلُعْدَوانِ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ ﴿  32 32 ﴾ َوالتـَّْقَوى َوََّل تـََعاَونُوا َعَلى اْْلِ
   

 23 757 َوََّل تـَْقتـُُلوا َأْوََّلدَُكْم ِمْن ِإْمََلٍق ََنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهم﴾﴿
   

 27 87 النِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن ﴾ ﴿ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدونِ 
 27 82 ﴾َف كاَن عاِقَبُة اْلُمْجرِِميَ َوأَْمطَْرنا َعَلْيِهْم َمطَراً فَاْنظُْر َكيْ ﴿

 71 781 ﴾ا َزْوَجَها﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْهَ 
   

يُن ُكُلهُ  َحَّتَّ َّلَ َتُكونَ  وقَاتُِلوُهمْ ﴿ َوَيُكوَن الدِّ َنة ٌ  03 71 لِلَّه﴾ ِفتـْ
   

 32 723 ﴾َذِلَك بِأَنَـُّهْم ََّل ُيِصيبـُُهْم َظَمأٌ َوََّل َنَصٌب َوََّل ََمَْمَصٌة ِف َسِبيِل اللَّهِ ﴿
   

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَب اللََّه يَْأُمُر  ِإنَّ ﴿  32 13 ﴾ بِاْلَعْدِل َواْْلِ
 

 ســــورة الـــبـقرة

 سورة النساء

 سورة املائدة

 سورة األنعام

 سورة األعراف

 سورة األنفال

 سورة التوبة

 سورة النحل
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 23 72 َوََّل تـَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًَل﴾ ﴿
 78 13 ﴾ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدم﴿
   

 23 5-2 ﴾َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُْثَّ َلَْ يَْأُتوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهم﴿
 71 77 ﴾َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوََيَْفْظَن فـُُروَجُهن  ﴿
   

َها َوِمنْ ﴿  71 27 ﴾آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
   

 27 5-2 ﴾َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بِأَفـَْواِهُكمْ ﴿
   

 71 53-21 ﴾َواأْلَْرِض ََيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًالِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت ﴿
 

سراءاْلسورة   

 سورة النور

 سورة الروم

 سورة األحزاب

 سورة الشورى
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 الصفحة طرف احلديث
 71 "تَ َزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد فَِإِّني ُمَكاثٌِر ِبُكُم اْْلَُممَ "

 78 "ِلَماِِلَا، َوحلََِسِبَها، َوِلََِماِِلَا، َوِلِديِنَها: تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة ِْلَْرَبع  " 
 22 "التََّبتُّلَ  َردَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعون  "
 78 "ف َْواًها، َوأَنْ َتُق أَْرَحاًمافَِإن َُّهنَّ أَْعَذُب أَ ،بِاْْلَْبَكارِ  َعَلْيُكمْ "
 27 "التبتل عن وينهى بالباءة، يأمر وسلم عليه اهلل صلى النيب كان"
 06 "ُكنَّا نَغُزوا َمَع النَّيبِ َصَلى اهللُ َعَلْيِه وَسلََّم لَْيَس لََنا ِنَساءٌ "
 59 "َلَعَن اهللُ الَواِِشَاِت واملوَتِشَماِت واملتَ َنِمَصاِت واملتَ َفِلَجاِت لِْلُحْسنِ "
 65 "َتَطَهَر ِف بَ ْيِتِه ُُثَّ َمَشى ِإََل بَ ْيت  ِمْن بُ ُيوِت اهلل لِيَ ْقِضَي َفرِيَضةً  َمن"
 65 "َمن َسَلَك طَرِيًقا َيْطُلُب ِبِه ِعْلًما، َسَهَل اهلل َلُه طَرِيًقا ِإََل اِلَّنةِ "
 60 "فَِإَن اهلَل َلَْ َيَضِع َداَءا ِإََل َوَضَع َلُه ِشَفاءً  نَ َعْم يَا ِعَباَد اهلِل َتَداَوْوا،"
 71 يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَ ْلَيتَ َزوَّجْ "
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 الصفحة اسم  العلم
  41 دمي  سف  الين األ
 41 أدمري احلاج اب 

 24 أنس ب  دمالك
 46 يون ي بدي اهلاجل
 41 راز  حممي ب  بمرال

 22 سعي ب  أيب وقاص
 90 شاطيب إسحاق ب  دميوسىال
 41 سلفمان ب  بدي القيو  طيويفال

 10 بدي اهل ب  دمسعيود
 22 بثمان ب  دمظعيون

 41 غزايل حممي ب  حمميال
 46 قرايف شهاب الين  ال
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 ه..........................:.........................................ةــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــمق

 

 20....وأدلة مشروعيتها، والقواعد المقاصدية المتعلقة بها مفهوم الوسيلة، :المبحث األول

 20.....................................................الوسيلة تعريف :المطلب األول         

   20..........................................تعريف الوسيلة لغة :الفرع األول                   

 20..........................اصطالحاتعريف الوسيلة :الفرع الثاين :الفرع الثاني                   
 04........................................مشروعية اعتبار الوسائل :المطلب الثاني         

 20......................................األدلة من القرآن الكرمي :الفرع األول                    

 20......................................األدلة من السنة النبوية :الفرع الثاني                    
 20..................................القواعد املقاصدية املتعلقة بالوسائل :المطلب الثالث         

 20..................................الوسائل هلا أحكام املقاصد: الفرع األول                    

 20............سقوط اعتبار املقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة: الفرع الثاني                    

   20............أجور الوسائل وآثامها ختتلف باختالف مقاصدها: الفرع الثالث                    

 20.................عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصد يبطل اعتبارها : الفرع الرابع                    

 20.........................الوسائل أخفض رتبة من املقاصد :الفرع الخامس                    

 20.........إذا تعددت الوسائل إىل املقصد الواحد اعترب أقواها :الفرع السادس                    
      إذا قدرنا وسائل متساوية يف اإلفضاء إىل املقصد باعتبار أحواله : الفرع السابع                   

       20....................................................................كلها، مل جتب إحداها عينا

مفهوم الوسيلة ومقصد حفظ النسل: الفصل األول  
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 20...........................بعض الوسائل هي نفسها مقاصد: الفرع الثامن                     

  02.....................يغتفر يف الوسائل ماال يغتفر يف املقاصد :الفرع التاسع                     

 00.....................................به الشريعة واهتمام النسل حفظ :المبحث الثاني
 00...................اخلمس الضروريات من واعتباره ،النسل حفظ مفهوم: المطلب األول         

 00.............................والعرض والنسب، النسل، تعريف: الفرع األول                    
 01......................الرابع املقصد حتديد يف العلماء اختيارات :الفرع الثاني                    

   17................................امقصدواعتباره  بالنسل الشريعة اهتمام :المطلب الثاني         

  17................الوجود جانب من بالنسل الشريعة اهتمام وسائل :الفرع األول                 
 19.................العدم جانب من بالنسل الشريعة اهتمام وسائل :الفرع الثاني                 

 

 

 00...................أسبابه ومحاذيرهو  وأنواعه االصطناعيمفهوم التلقيح : المبحث األول

 00...........................................تعريف التلقيح االصطناعي:المطلب األول         

 00...............................لغة  االصطناعي التلقيح تعريف :الفرع األول                   

 00..........................اصطالحا االصطناعي التلقيح تعريف :الفرع الثاني                   

 00....................................صوره، و االصطناعي التلقيح أنواع :المطلب الثاني         

 00.........................الداخلي، وصوره االصطناعي التلقيح :الفرع األول                   

 00...........................التلقيح االصطناعي اخلارجي، وصوره :الفرع الثاني                   

 00...............واحملاذير الشرعية املرتتبة عليه أسباب التلقيح االصطناعي :المطلب الثالث         

يـــــــــــــــاعــــــــــــــح االصطنـــــــــــلقيـــــــــالت: يــــــانـــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــالفص  
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 00...................................أسباب التلقيح االصطناعي  :الفرع األول                  

10.................احملاذير الشرعية املرتتبة عن التلقيح االصطناعي :الفرع الثاني                 

 10............................حكم التلقيح االصطناعي في ضوء المقاصد :المبحث الثاني

 10...قيام الزوجية ويف حياة الزوج أثناء التلقيح االصطناعي بني الزوجني حكم: األولالمطلب        

 10....................حكم التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني: الفرع األول                 

 02.....................بني الزوجني حكم التلقيح االصطناعي اخلارجي: الفرع الثاني                 

حكم التلقيح االصطناعي بعد انتهاء احلياة الزوجية مبوت الزوج أو طالق : المطلب الثاني      
 00.......................................................................................الزوجة

 00................................العدة حكم التلقيح االصطناعي يف : الفرع األول              

 00..........................حكم التلقيح االصطناعي بعد انتهاء العدة: الفرع الثاني                

 00.................................حكم التلقيح االصطناعي بإسهام الغري: المطلب الثالث      

 00....................حكم استعانة الزوجني برحم أو بيضة الزوجة الثانية:الفرع األول              

 02..حكم استعانة الزوجني ببيضة أو رحم امرأة أجنبية أو مين رجل أجنيب: الفرع الثاني                

   

 00...................اوحماذيره اأسباهبوخصائصها و مفهوم زراعة األعضاء التناسلية : المبحث األول

  00.....................................مفهوم زراعة األعضاء التناسلية :المطلب األول          

 00.............................زراعة األعضاء التناسلية لغةتعريف :الفرع األول                     

 01.....................تعريف زراعة األعضاء التناسلية اصطالحا :الفرع الثاني                      

التنــــــاسليـــــــــــةزراعــــــــة األعـضـــــاء : ـثــــــــــــــــالثل الــــــــــــــــــــــالفص  
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 00............األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية وخصائص كل منهما: يالمطلب الثان             

 00.........................األعضاء التناسلية الذكرية وخصائصها: الفرع األول                    

 00.........................األعضاء التناسلية األنثوية وخصائصها: الفرع الثاني                      

 00..........................أسباب زراعة األعضاء التناسلية وحماذيرها :المطلب الثالث             

  00..............................أسباب زراعة األعضاء التناسلية: الفرع األول                    

  00.............احملاذير الشرعية املرتتبة عن زراعة األعضاء التناسلية: الفرع الثاني                    

 00.......................حكم زراعة األعضاء التناسلية في ضوء المقاصد :المبحث الثاني

 00.............حكم زراعة األعضاء التناسلية اليت تنقل الصفات الوراثية: المطلب األول            

  00..........................................أقوال الفقهاء: الفرع األول                         

 02...........................................أدلة الفقهاء: الفرع الثاني                         

 01......................................الرتجيحاملناقشة و : الفرع الثالث                         

 00..............حكم زراعة األعضاء التناسلية اليت ال تنقل الصفات الوراثية :المطلب الثاني         

  00..........................................أقوال الفقهاء: الفرع األول                         

 00 .........................................أدلة الفقهاء : الفرع الثاني                            

 00...............................................الرتجيح: الفرع الثالث                          

 00................................................................................اتمةـــــــــــــــــــــخ

 00 .................................................................... القرآنيةفهرس اآليات 
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 00...................................................................فهرس األحاديث النبوية

 00.............................................................................عالمفهرس األ

 00.................................................................فهرس المصادر والمراجع

 00.............................. .........................................فهرس الموضوعات

 

          

  

  

 



 -ملخص البحث-
 

على كلية  ريأثتمن بني الكثري من القضايا اليت هلا  معاصرتنيدراسة قضيتني  تعرض هذا البحث إىل      
ملا كان موضوع الدراسة فقهيا مرتبطا و التلقيح االصطناعي، وزراعة األعضاء التناسلية، : ومهاحفظ النسل، 

للدراسة  اديهمت ،ناسب أن يكون الفصل األول منه متعلقا ببعض اجلوانب النظرية للمقاصد ،باملقاصد
بإيراد  من جانبيه؛ الطيب مث الشرعي؛ ،لتلقيح االصطناعيمتناوال لالفصل الثاين  أن يكونو  ،الفقهية التطبيقية

 طبيا وشرعيا ،زراعة األعضاء التناسلية قضية ،الفصل الثالث وأن يتضمن ،وأدلتهم يف املسألة ،أقوال الفقهاء
 ألخلص يف األخري ،حفظ النسلوسائل  ني ضمنإدراج هاتني النازلتالوصول إىل إمكانية وذلك من أجل 

 والسنة ،رد يف الكتابجتعل وسائل املقاصد توقيفية على ما و  اإلسالمية ملأن الشريعة  ؛نتائج أمههاإىل 
 .فقط

 :الكلمات المفتاحية  

    .زراعة األعضاء التناسلية -التلقيح االصطناعي -النسل -المقاصد -الوسائل -
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