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نظرًا للتطورات الطبية التي اس���تدعت وجود أنظمة 

تضب���ط س���ير العم���ل الطب���ي, وفيه���ا نظ���ام وحدات 

اإلخص���اب و األجّن���ة, وعالج العقم, ف���إن هذا البحث 

يس���عى تطبيق���ًا للتع���رف عل���ى حك���م اختي���ار جن���س 

الجنين في ظل الوس���ائل المتاحة في الشرع, و بيان 

مس���ؤولية األطباء تجاه هذه األن���واع من العمليات, 

وبي���ان ما يترتب على عملية اختي���ار جنس الجنين من 

أمور شرعية و طبية, واإلسهام في معالجة الهوس 

االجتماعي بخصوص اختيار الجنين.
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المقدمة

احلم�د هلل رب العامل�ني، والصاة والس�ام ع�ى أرشف األنبياء واملرس�لني، 
وبعد..

فإن من أهم ما يميز القرن العرشين تلكم التطورات اهلائلة يف شتى املجاالت الطبية، 
واهلندس�ة الوراثية، والتكنولوجية، خصوصًا ما يتعلق بمجال اإلنجاب وعاج العقم 
ع�ن طريق التلقيح االصطناع�ي بنوعيه، وما صاحبه من ظه�ور العديد من العمليات 
الطبية واملخربية والتي من أمهها عملية اختيار جنس اجلنني، أو التحكم يف جنس اجلنني 
حت�ى أصبح�ت عملية اختي�ار جنس اجلنني متداول�ة ومعروفة عند كث�ر من األزواج  
وحت�ى املقبلني ع�ى الزواج، وأصبحنا ن�رى يف أروقة املراكز الطبي�ة اخلاصة إعانات 
لذل�ك، ونظرا حلدوث ه�ذه التطورات الكمي�ة، والنوعية يف املجال الطبي اس�تدعت 
احلاجة وجود أنظمة تضبط سر العمل الطبي، فقد صدر النظام اخلاص بمزاولة املهن 
الصحية باملرسوم امللكي رقم )م /ث بتاريخ 21 / 2 / 1409ه�( وهذا النظام يستمد 
تنظيامته من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، وهذه التنظيامت تصدر عن السلطة 
التنظيمي�ة التي هي أعى الس�لطات بالدولة الس�عودية وفقا هلذا النظ�ام)1( ومن ضمن 
األنظم�ة الطبي�ة نظام وح�دات اإلخصاب واألجن�ة وعاج العق�م يف اململكة العربية 
الس�عودية والذي آثرت أن أجعله تطبيقًا للبحث املوس�وم ب� )مدى مس�ؤولية الطبيب 

))) �نظ���ر: �ملرك���ز �لوطن���ي للوثائ���ق و�ملحفوظات، نظ���ام مز�ولة مهنة �ملهن �ل�ش���حية، ن�ش���ر يف جريدة �أم 
�لق���رى يف عدده���ا ) 4077 ) وتاري���خ 28/))/426)ه����، �نظ���ر: موق���ع هيئ���ة �خل���ر�ء مبجل����س �لوزر�ء 

 .https://www.boe.gov.sa ،ل�شعودي، حالة �لنظام: �شاري�
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ع�ن عملي�ة اختيار جنس اجلنني، دراس�ة فقهية تطبيقية عى نظ�ام وحدات اإلخصاب 
واألجنة وعاج العقم يف اململكة العربية السعودية(.

أمهية املوضوع وسبب اختياره:
1-الرغب�ة يف التعرف عى حكم اختيار جنس اجلنني يف ظل الوس�ائل املتاحة 

يف الرشع، فهو من املسائل املستجدة.
2-بيان مس�ؤولية األطباء جتاه هذه األن�������واع من العمليات التي تزاحم 

عليها الناس عاجًا، أو ربام ترفًا من بعضهم!
3-بيان ما يرتتب عى عملية اختيار جنس اجلنني من أمور رشعية وطبية. 

4- اإلس�هام يف معاجل�ة اهلوس االجتامع�ي باختيار اجلنني ال�ذي امتألت به 
صفحات وسائل التواصل االجتامعي. 

حدود املوضوع: يتناول البحث مسؤولية الطبيب عن اختيار جنس اجلنني يف 
ضوء األحكام الرشعية وأنظمة مزاولة املهنة الطبية يف اململكة العربية السعودية.
تس�اؤالت البحث: يطرح البحث الكثر من التساؤالت من أمهها: هل جيوز 
اختيار جنس اجلنني؟ ومن املس�ؤول عن حتديد جنس اجلنني من الزوجني؟ وما 
الوس�ائل املس�اعدة عى اختيار جنس اجلنني؟ وما املسؤولية املرتتبة عى الطبيب 

عند اختيار جنس اجلنني؟ 
الدراس�ات السابقة: موضوع اختيار جنس اجلنني أو حتديده من املوضوعات 
الطبي�ة احلديثة التي تع�د من اآلثار املرتتبة عى التلقي�ح الصناعي، وقد كتب يف 
هذا املوضوع الكثر من الدراس�ات املتخصصة س�واء يف املج�ات، أو الكتب 
املس�تقلة، أو للمشاركة ب�ه يف املجامع الفقهية، والندوات الطبي�ة الفقهية، وفيام 
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ييل بعضًا من هذه الدراسات:
رؤي�ة رشعي�ة يف حتدي�د جنس اجلن�ني. للدكت�ور: خالد املصل�ح، من ضمن 
أبحاث جملة املجمع الفقهي اإلس�امي، السنة الثالثة والعرشون،العدد اخلامس 
والع�رشون، وق�د خلص في�ه إىل أن حتديد جنس اجلن�ني جائز طبي�ًا واجتامعيًا 
-حتقيق�ًا لرغب�ة الزوج�ني- ب�رشط عدم الذري�ة أص�ًا، أو عدمها م�ن اجلنس 

املرغوب فيه. 
حتديد جنس اجلنني وش�ذرات تكوينه واختي�ار نوعه. للدكتور الطبيب حممد 
الب�ار. م�ن ضمن أبح�اث جملة املجمع الفقهي اإلس�امي، وق�د خلص فيه إىل 
حتدي�د اجلنس م�ن الناحية االجتامعية ليس مس�اغًا؛ ملا يكتن�ف العمل من أمور 

طبية.
التحك�م يف جن�س اجلنني ب�ني النظريات الطبي�ة واألحكام الرشعية دراس�ة 
فقهية مقارنة. للدكتور: حاتم عبادة، كتاب مطبوع من القطع املتوس�ط وحقيقة 

الكتاب فريد يف بابه، وقد أفدت منه كثرًا. 
أهم ما يميز بحثنا: تناوله للجانب الرشعي والطبي مع بيان املس�ؤولية الطبية 
املرتتب�ة عى األطباء من خال نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم 

يف اململكة العربية السعودية وهي مل تبحث عى حسب علمي.  
خط�ة البحث: تتك�ون من مقدم�ة، وثاثة مباح�ث: املقدمة: وفيها أس�باب 

اختيار املوضوع وأمهيته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.
املبحث األول: يف التعريف بمصطلحات البحث، وفيه ثاثة مطالب:

املطلب األول: تعريف املسؤولية الطبية، وأنواعها، وفيه فرعان:
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 الفرع األول: تعريف املسؤولية الطبية. الفرع الثاين: أنواع املسؤولية الطبية.
املطلب الث�اين: التعريف بنظام وحدات اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم، 
وأمهيت�ه، وفيه ثاثة فروع: الفرع األول: تعريف النظام ورشوطه. الفرع الثاين: 
إصدار األنظمة يف اململكة العربية الس�عودية ومراحله. الفرع الثالث: التعريف 

بنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم وأمهيته.
املطلب الثالث: املقصود باختيار جنس اجلنني، وفيه فرعان:

الفرع األول: تعريف اجلنني. الفرع الثاين: املقصود باختيار جنس اجلنني. 
املبحث الثاين: موجبات املسؤولية الطبية يف الفقه والنظام، وفيه مخسة مطالب: 

املطلب األول: املقصود بموجبات املسؤولية الطبية. 
املطل�ب الثاين: ختلف اإلذن الطبي وصوره يف اختيار جنس اجلنني من خال 

نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يرتتب عليه فقهًا ونظامًا.
املطل�ب الثالث: خمالفة األصول العلمية للمهنة وصوره يف اختيار جنس اجلنني 
من خال نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يرتتب عليه فقهًا ونظامًا.

املطلب الرابع: اجلهل باألصول العلمية للمهنة وصوره يف اختيار جنس اجلنني 
من خال نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يرتتب عليه فقهًا ونظامًا.
املطلب اخلامس: اخلطأ الطبي وصوره يف اختيار جنس اجلنني من خال نظام 

وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يرتتب عليه فقهًا ونظامًا.
املبح�ث الثالث: مدى مس�ؤولية الطبيب عن اختي�ار جنس اجلنني من خال 

األسباب، والوسائل، وما يرتتب عليها يف الرشع، وفيه ثاثة مطالب:
املطل�ب األول: مدى مس�ؤولية الطبي�ب عن اختيار جن�س اجلنني رشعًا من 

خال األسباب الدافعة الختياره، وفيه ثاثة فروع:
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 الف�رع األول: مرشوعي�ة املس�ؤولية الطبية. الف�رع الثاين: األس�باب الطبية، 
ومدى مسؤولية الطبيب رشعًا.  

الفرع الثالث: األسباب غر الطبية، ومدى مسؤولية الطبيب رشعًا. 
املطلب الثاين: حكم اختيار جنس اجلنني من خال وسائله، وفيه فرعان:

الفرع األول: حكم اختيار جنس اجلنني بالوسائل الطبيعية، ومدى مسؤولية 
الطبيب رشعًا.

الف�رع الث�اين: حكم اختيار جنس اجلنني بالوس�ائل الطبية، ومدى مس�ؤولية 
الطبيب رشعًا.

املطلب الثالث: ما يرتتب عى اختيار جنس اجلنني، وفيه ثاثة فروع:
الف�رع األول: فص�ل احليوانات املنوية املذك�رة عن املؤنثة، ومدى مس�ؤولية 

الطبيب رشعًا.
الف�رع الثاين: التلقي�ح االصطناعي ومدى مس�ؤولية الطبيب رشع�ًا إذا كان 

االختيار استقااًل، أو تابعًا.
الفرع الثالث: إتاف البييضات امللقحة غر املرغوب فيها، ومدى مس�ؤولية 

الطبيب رشعًا.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج.

منه�ج البح�ث: املنهج املتب�ع هنا هو املنه�ج الوصفي القائم عى االس�تقراء، 
واملنهج املقارن. 

ه�ذا واهلل أس�أل أن يوفقنا في�ه إىل الس�داد وأن جينبنا الزل�ل وأن جيعله عمًا 
خالصًا لوجهه الكريم. 
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المبحث األول: في التعريف بمصطلحات البحث

 وفيه ثاثة مطالب:

المطلب األول: تعريف المسؤولية الطبية، وأنواعها

 وفيه فرعان:

 الفرع األول: تعريف المسؤولية الطبية:

 املس�ؤولية لغة: من س�أل، يسأل، س�ؤااًل ومسألة وتس�اؤل. وتأيت املسؤولية 
بمعن�ى املحاس�بة واملؤاخ�ذة: تقول س�أله ع�ن كذا: أي حاس�به علي�ه وآخذه، 
وبمعن�ى التبعي�ة: يق�ال: هو مس�ؤول عن ه�ذا ال�يء: أي منوط ب�ه تبعيته)2(. 
ومنه تظهر أركان املس�ؤولية وهي أربعة أركان: األول: الس�ائل: وهو الشخص 
الذي يملك احلق يف املس�اءلة كالقايض يف مساءلة الطبيب، أو مساعديه. الثاين: 
املسؤول: وهو الذي يوجه إليه السؤال ويكلف اجلواب عن مضمونه سواء كان 
فردًا كالطبيب، أو مجاعة كاملستشفى. الثالث: املسؤول عنه: وهو حمل املسؤولية 
واملراد به الرضر، وسببه الناشئان عن فعل الفاعل، وهو )الطبيب، أو مساعدوه، 
أو عنهام معًا. وربام انعكس�ت تلك املس�ؤولية عى اجلهة املوظفة كاملستشفى، أو 
الوزارة(. الرابع: صيغة الس�ؤال: وهي العبارة املتضمنة للس�ؤال من السائل إىل 

املسئول)3(. 

)2) �نظر: ل�شان �لعرب؛ تاج �لعرو�س ) �شاأل ).
)3) �نظر: �أحكام �جلر�حة �لطبية ) �س: 443 ). 
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املسؤولية اصطاحًا: مصطلح املسؤولية مل يرد له تعريف خاص يف كتب الفقه 
واألصول إال أهنا ترادف معنى مصطلح األهلية، أو الذمة عند األصوليني، فهي 

أهلية الشخص لإللزام وااللتزام)4(.
أم�ا عند الفقه�اء فهي بمعن�ى الضامن، والغرام�ة فهي إلزام ش�خص بضامن 

الرضر الواقع عى الغر عن ترصف قام به)5(. 
وعن�د القانوني�ني: عبارة عن احلك�م عى من أخل بالتزام م�ا التزم به من قبل 

الغر بتعويض الرضر الناجم عن اإلخال هبذا االلتزام القانوين)6(.
بيُب  . والطَّ بِّ ٌ بالطِّ . َرُجٌل َطبٌّ وَطبمِيٌب: َعاملمِ اُج اجلمِْسممِ والنَّْفسمِ الطب لغة: عمِ
ي ُيعالج املَْرىض.  بمِيُب الَّذمِ َي الطَّ ا، َوبمِهمِ ُسمِّ َ ُف هبمِ يفمِ اأَلصل: احلاذُق باأُلمور، اْلَعارمِ

َدًة)7(.  َفًة َجيِّ ُفُه َمْعرمِ ، َواَل َيْعرمِ بَّ ي ُيعاين الطِّ وامُلَتَطبُِّب: الَّذمِ
الط�ب اصطاح�ًا: اختل�ف األطباء يف حد الط�ب فمنهم م�ن اعترب الصحة 
واملرض فرعني عارضني، ومنهم من اعترب الصحة أصًا واملرض فرعًا عارضًا، 
ومن أمجع تعاريف الطب: أنه علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنس�ان من جهة ما 

يصح، ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة، ويسرتدها زائلة )8(.
املسؤولية الطبية اصطاحًا: ما يرتتب عى الطبيب وهو يبارش عمله يف جسم 
املريض من تعويض عن الرضر احلاصل عن خطئه أو العقاب؛ لتجاوزه للقانون 

الذي يضبط ما هو ممنوع عليه فعله )9(.
)4) �نظر: ف�شول �لبد�ئع ) �س: 3)3 ).

)5) �نظر: معجم لغة �لفقهاء ) �س: 425 ).  
)6) �نظر: �مل�شوؤولية �ملدنية يف �شوء �لفقه و�لق�شاء ) �س: 0) ).  

)7) �نظر:  ل�شان �لعرب؛ تاج �لعرو�س، مادة ) طبب ). 
)8) �نظر: �لقانون يف �لطب ) ): 3 ) .

))) �نظر: م�شوؤولية �لطبيب بني �لفقه و�لقانون ) �س: )0) ).  
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الفرع الثاني: أنواع المسؤولية الطبية

 املسؤولية الطبية هلا ثاثة أنواع: 
األول: املس�ؤولية املدني�ة وهي: األعامل التي تس�توجب املؤاخذة واملس�اءلة 
املنص�وص عليها يف التنظي�امت والقوانني عند حدوث ال�رضر وتتمثل غالبًا يف 
ج�رب ال�رضر بالتعويض. الثاين: املس�ؤولية اجلزائية )اجلنائية( وه�ي: التي تقوم 
عى مس�اءلة الطبيب عند ارتكابه أحد األفعال التي تشكل جريمة يف التنظيامت 
والنظ�ام )القان�ون( ومنها جريم�ة اإلجهاض غر املرشوع. الثالث: املس�ؤولية 
التأديبي�ة وهي: املس�اءلة عن إخال الطبيب بس�لوكه املهني ال�ذي نصت عليه 

أخاقيات وآداب املهنة)10(.  

المطلب الثاني: التعريف بنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج 

العقم، وأهميته

 وفيه ثاثة فروع:

 الفرع األول: تعريف النظام وشروطه

 النظ�ام لغة: مصدر للفع�ل الثاثي )نظم( )وَنَظمُت( األم�ر )فانتظم(؛ أي: 
أقمُته فاس�تقام عى منهج غر خمتَلف فيه والنِّظام )بالكرس(: الرتتيب واالتِّساق 

والتَّأليف)11(. 
)0)) �نظر: �مل�شوؤولية �ملدنية و�جلنائية يف �لأخطاء �لطبية ) �س: 35 -37).

))))  �نظر: ل�شان �لعرب؛ تاج �لعرو�س، مادة ) نظم ).
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ا عى أهنا  النظام يف االصطاح العام: جمموعة األحكام التي اصطلح شعٌب مَّ
واجبة االحرتام، وواجبة التنفيذ لتنظيم احلياة املشرتكة يف هذا الشعب. والنظام 
ِّ األمر، من أحك�ام وإجراءات منوطة  يف االصط�اح اخلاص: م�ا صدر عن ولمِ

د بشأنه دليل خاص ُمتعني، دون خمالفة للرشيعة)12(. باملصلحة، فيام مل َيرمِ
رشوط النظ�ام: للنظ�ام أربع�ة رشوط: األول: أن يتفق م�ع مقاصد الرشيعة 
الرضوري�ة، واحلاجية، والتحس�ينية. الث�اين: أن يتَّفمِق مع كلي�ات الرشيعة، وال 
اللة. الراب�ع: أن يكون  يالفه�ا. الثال�ث: أال ُيالمِ�ف دليًا قطعيَّ الثب�وت والدَّ
سبيل استنباط أحكام النظام عى أسس وقواعد أقرت هبا الرشيعة؛ لصاحيتها 
لقي�ام األحكام عليها، واس�تنباط األحكام بواس�طتها، مثل: املصالح املرس�لة، 

وَسد الذرائع، والعرف، واالستحسان)13(.

الفرع الثاني: إصدار األنظمة في المملكة العربية السعودية ومراحله:

ة بسّن األنظمة، َوفًقا لقواعد الرشيعة اإلسامية،   السلطة التنظيمية هي املختصَّ
ومُت�ارمِس اختصاصها َوْفًقا للنظام األس�ايس، ونظامي جمل�س الوزراء، وجملس 
الشورى. مراحل إصدار احلكم: يمر النظام بمراحل أساس�ية جيب اتباعها قبل 

دخول النظام حيز التنفيذ، وتتمثَّل فيام ييل:
 أ- مرحل�ة االق�رتاح: يق�دم النظ�ام يف مراحل�ه األوىل عى هيئ�ة اقرتاح، من 

www. 2))  �ملدخل للأنظمة و�حلقوق يف �ململكة �لعربية �ل�ش���عودية بحث من�ش���ور على �ش���بكة �لألوكة(
alukah.net
)3))  �ملرجع �ل�شابق.
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جملس الشورى، أو من جملس الوزراء)14(.
 ب- مرحل�ة املناقش�ة والتصوي�ت: بع�د تقدي�م التقرير من جلن�ة اخلرباء إىل 
ت  جملس الوزراء يبدأ املجلس باس�تعراض التقرير، ومناقشته تفصيًا، ثم ُيصوَّ

عى املرشوع.
ر املجلس قراره باملوافقة ع�ى مرشوع النظام، ويتم رفعها  ج- اإلق�رار: ُيصدمِ

للملك لاطاع، واملصادقة.
ع عى املرسوم اخلاص  ر املَلمِك أمره باملوافقة، ويوقِّ د- مرحلة التصديق: ُيصدمِ

بالنظام.
ه��- مرحل�ة الن�رش والنفاذ: يتم ن�رْش املرس�وم والنظام يف اجلريدة الرس�مية 
ا من تاريخ نرْشه، مامل ينصَّ  للدول�ة )أم القرى( وهذا يعنى َبدء العمل به رس�ميًّ

عى َبدء العمل به من تاريخ معني آخر)15(.

الف���رع الثالث: التعري���ف بنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وع���الج العقم، وأهميته

النظ�ام يف اململكة العربية الس�عودية له مدل�والن: األول: الشكيل وهو: عبارة 
ع�ن وثيق�ة مكتوب�ة َتصُدر من املل�ك وجملس ال�وزراء مع جملس الش�ورى يف آن 

www. 4)) �ملدخل للأنظمة و�حلقوق يف �ململكة �لعربية �ل�ش���عودية بحث من�ش���ور على �ش���بكة �لألوكة(
alukah.net

)5)) �مل���و�د م���ن 67-)7 من �لنظام �لأ�شا�ش���ي للحكم مبوجب �لأمر �مللك���ي رقم )�أ/0)2) يف 2/8/27)4)ه�، 
و�مل���و�د م���ن )2-23 م���ن نظام جمل�س �ل���وزر�ء لعام 4)4)ه����، �لأمر �مللكي رق���م )�أ/3)) يف4/3/3)4)ه�، 
و�مل���و�د 5)/ب، 8)و23 م���ن نظ���ام حمل����س �ل�ش���ورى؛ جري���دة �أم �لق���رى ع���دد )7)33) يف 2/)/2)4)ه�، 
�ملو�فق )2/3/6)))م)؛ و�نظر: �ملدخل للأنظمة و�حلقوق يف �ململكة �لعربية �ل�ش���عودية بحث من�ش���ور 

http://www.alriyadh.com  على �شبكة �لألوكة
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واحد؛ لتنظيم س�لوك األف�راد، ومصالح الناس. الث�اين: املوضوعي وهو: عبارة 
د، وه�ذه األحك�ام ُتعَرض يف  �ق بموضوع حم�دَّ ع�ن جمموع�ة من األحك�ام تتعلَّ
ص�ورة م�واد متتالية )16(. ومن األمثل�ة التوضيحية لألنظمة احلديث�ة العهد: نظام 
وح�دات اإلخص�اب واألجن�ة وع�اج العق�م الص�ادر باملرس�وم املَلك�ي لرقم 
م/76 التاري�خ 1424/11/21ه��، بن�اء ع�ى ق�رار جملس ال�وزراء رقم 260 
وتاري�خ 1424/9/23ه��. يق�ع النظ�ام يف) 41( مادة يف س�تة أب�واب: الباب 
األول: أحك�ام عامة. امل�واد من األوىل إىل الرابعة عرش. امل�ادة األوىل)17(:  يقصد 
بالكل�امت، والعب�ارات اآلتية أين�ام وردت يف هذا النظام املع�اين املوضحة أمامها 
ما مل يقتض الس�ياق خاف ذلك: وحدة اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم:كل 
وحدة طبية حكومية، أو خاصة تقوم بعمليات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم 
س�واء أكانت مستقلة أم تابعة ملؤسسة صحية. جلنة اإلرشاف: هي اللجنة اخلاصة 
ب�اإلرشاف ع�ى أم�ور اإلخص�اب واألجنة وع�اج العق�م. اإلخص�اب: التقاء 
احلوين املنوي بالبييضة واخ�رتاق جدارها. العقم: تأخر حدوث احلمل لزوجني 
ألكث�ر م�ن اثن�ي عرش ش�هًرا يف ظل عاق�ة زوجية قائم�ة. النطفة: من�ي الرجل. 
اللقيح�ة: البييضة املخصبة باحلوين املن�وي الذي للزوج. اجلنني: البييضة امللقحة 
ا قبل تكوين األعض�اء والتخلق أي يف  املنقس�مة إىل خليتني، أو أكث�ر يف مرحلٍة مَّ
فرتة األس�بوعني األولني. اس�تحثاث اإلباضة: إعطاء أدوية الستحثاث اإلباضة 
املتع�ددة يف املبيض. احلقن الصناعي: حتضر احلوين�ات املنوية للزوج، وتركيزها 
)6))  �نظ���ر: �ملدخ���ل للأنظم���ة و�حلق���وق يف �ململكة �لعربية �ل�ش���عودية بحث من�ش���ور على �ش���بكة �لألوكة 

www.alukah.net
)7))  ذكرت هذه �ملادة دون غريها؛ لأهميتها، كما �أن �لكثري من مو�د هذ� �لنظام ذكرته يف �ملبحث �لثاين.
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يف املعمل، وحقنها يف رحم الزوجة. عملية طفل األنابيب: عملية تلقيح بييضات 
الزوجة بعد س�حبها من املبيض بالس�ائل املنوي للزوج يف املعمل، وحفظها حتت 
ظ�روف معين�ة، ثم إع�ادة األجن�ة، أو اللقيحة إىل رح�م الزوجة بع�د التأكد من 
حدوث االنقسام السليم. احلقن املجهري: عملية جمهرية دقيقة حلقن السيتوبازم 
امل�ادة اهلامي�ة لبييضة الزوجة باحلوي�ن املنوي للزوج يف املعم�ل، وحفظها حتت 
ظروف معينة، ثم إعادة األجنة بعد التأكد من حدوث االنقس�ام السليم إىل رحم 
الزوجة. املنابات الدقيقة: العمليات املجهرية الدقيقة التي جتري عى البييضات، 
أو احلوين�ات املنوي�ة، أو األجن�ة؛ إلجراء حتالي�ل معينة، أو للحص�ول عى خلية 
ملراقب�ة طبيعتها، ودراس�ة الصبغات الوراثية فيها، وغ�ر ذلك. الباب الثاين: جلنة 
اإلرشاف عى أمور اإلخصاب، واألجنة، وعاج العقم، وفيه املواد من اخلامس�ة 
ع�رشة إىل الثامنة ع�رشة. الباب الثالث: رشوط الرتخي�ص لوحدات اإلخصاب 
وعاج العقم، وفيه املواد من التاسعة عرشة إىل السابعة والعرشين. الباب الرابع: 
جلن�ة النظر يف املخالفات، وفيه املواد من الثامن�ة والعرشين إىل احلادية والثاثني. 
الب�اب اخلامس: العقوبات، وفيه املواد م�ن الثانية والثاثني إىل الثامنة والثاثني. 
الب�اب الس�ادس: أحك�ام ختامية، وفي�ه املواد من التاس�عة والثاث�ني إىل احلادية 
ت: ُينرَش ه�ذا النظام يف اجلريدة الرس�مية،  واألربع�ني وه�ي املادة األخ�رة وَنصَّ

وُيعَمل به بعد مئة وعرشين يومًا من تاريخ نرشه)18(.
أمهي�ة إصدار نظ�ام وح�دات اإلخصاب واألجن�ة وعاج العق�م: موضوع 
)8)) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�شاب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�شر بجريدة �أم 
�لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، 

.https://www.boe.gov.sa ،حالة �لنظام، �شاري
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عاج العقم والوسائل املتبعة يف عاجه من املوضوعات الشديدة احلساسية من 
الناحي�ة الرشعية، والقانونية، وذو أبعاد كثرة، وله نتائج خطرة، وانعكاس�ات 
عى حي�اة األرسة، واألوضاع االجتامعية، واألخاقية يف خمتلف صوره، وجيب 
أن تت�وىل الدول إص�دار اللوائح، واألنظم�ة املنظمة له؛ حتى ال تس�تغل حاجة 
اإلنس�ان إىل النس�ل من قبل بعض األطباء ضعاف النفوس ممن تس�ول له نفسه 
الكس�ب غر امل�رشوع، والعبث باألجنة، وهل�ذا يقول الدكت�ور ادواردزا العامل 
الرائ�د يف أطف�ال األنابي�ب: )إن هن�اك حاجة صارخ�ة إىل وضع إط�ار آلداب 
وأخاقي�ات ه�ذا املي�دان، وأن كل مؤسس�ة جت�ري العملي�ة املذك�ورة جيب أن 
يك�ون لدهيا جلن�ة آداب خاصة( )19( ونادت وال تزال تن�ادي املجامع الفقهية يف 
قرارهت�ا ب�رضورة إجياد أنظم�ة ولوائح تنظ�م العمل الطبي بوج�ه عام، وعاج 
العق�م بالوس�ائل احلديثة بوجه خاص)20(، ومن ه�ذا املنطلق جاء مرشوع نظام 
وح�دات اإلخص�اب واألجن�ة، وع�اج العقم الذي ُأق�رت لوائحه م�ن املقام 
الس�امي يف 1424/11/21ه�� رق�م )م/76( وه�و يعد أول نظ�ام يف الدول 
العربية واإلسامية يوضح املسؤوليات، والرتاخيص، والرشوط، والعقوبات، 

وسوف نتحدث عن هذا النظام يف املبحث الثاين. 

المطلب الثالث: المقصود باختيار جنس الجنين

 وفيه فرعان:
))))  �لتلقيح �ل�شناعي و�أطفال �لأنابيب ) �س: 8 ).

http://www.themwl.org/Fatwa/default.  ،20)  �نظ���ر: ر�بطة �لعامل �لإ�ش���لمي(
aspx?d=1&cidi=168
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الفرع األول: تعريف الجنين

ه. واجلنمِني: َوْصٌف  �ه َجّنًا: َس�رتَ نُّ  اجلن�ني يف اللغ�ة: مأخوذ من َج�نَّ اليَء جَيُ
نَّة)21(.  همِ فمِيهمِ. َومجعه: أجمِ ْستمَِتارمِ َي بمَِذلمَِك المِ ؛ ُسمِّ همِ للولد َما َداَم يفمِ َبْطنمِ ُأمِّ

اجلن�ني يف الرشع: ال يتل�ف املعنى الرشعي عن املعن�ى اللغوي يف أن اجلنني 
رشعًا يطلق عى الولد يف البطن)22(. 

اجلن�ني طبي�ًا: هو ما جتنه الرحم يف الثاثة أش�هر اأُلول من احلمل الذي يولد 
باستتام مدة احلمل)23(. وهلم  فيه ثاث إطاقات)24(.  

الفرع الثاني: المقصود باختيار جنس الجنين

 إن عملي�ة حتدي�د جنس اجلنني م�ن الناحية التكوينية تع�ود إىل التقاء زوجني 
الصبغ�ات )الكروموس�وم( الذكري�ة واألنثوية، واس�تطاع العل�امء التفريق بني 
الكروموس�ومات يف الشك�ل واملظه�ر، فتوصل�وا إىل أن الكروموس�وم احلامل 
لرمز )y( هو املس�ؤول ع�ن حتديد جنس املولود الذكر، وهذا الكروموس�وم له 
وميض�ًا وملعان�ًا يف رأس�ه، وأقوى حركة بين�ام احليوان املنوي الذي حيمل ش�ارة 
األنوثة، والذي يرمز له ب� )x( يفقد ذلك اللمعان والوميض وأقل حركة، ومن 
هنا بدأت حماوالت العلامء الختيار جنس اجلنني، واحلصول عى الولد املطلوب 

))2) �نظر: ل�شان �لعرب ؛ تاج �لعرو�س، مادة ) جّن ).
)22)  �نظر:  �لهد�ية  ) 3: 274 )؛  �جلامع لأحكام �لقر�آن ) 7): 0)) )؛  تكملة �ملجموع ))): 56)؛ ك�شاف 

�لقناع ) 6: 23 )؛ معجم لغة �لفقهاء ) �س: 68) ).    
)23)  �ملو�شوعة �لطبية �حلديثة ) 3: 482 ).  

)24)  �نظر  هذه �لإطلقات ومدتها يف: خلق �لإن�شان بني �لطب و�لقر�آن )�س: 55، )37 ).    
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عن طريق السيطرة عى نوعي الكروموسومات)x( و)y( بحيث تلقح البويضة 
بكروموس�وم )x( إذا كان�ت رغب�ة األبوي�ن تتج�ه إىل إنجاب األنث�ى، أو تلقح 
البويضة بكروموس�وم )y( إذا كانت رغبتهام تتج�ه إىل املولود الذكر. وبناء عى 
م�ا تقدم فإن املقص�ود باختيار جنس اجلنني: هو أن يعالج مني الرجل بوس�ائل 
طبي�ة معارصة، ومتقدم�ة، ومعقدة، وخمتلفة؛ لضامن إنج�اب مولود  من جنس 

معني سواء كان ذكرًا، أو أنثى)25(.

المبحث الثاني: موجبات المسؤولية الطبية في الفقه والنظام

 وفيه مخسة مطالب: 

المطلب األول: المقصود بموجبات المسؤولية الطبية

 امل�راد بموجب�ات املس�ؤولية الطبي�ة: األس�باب الت�ي ترتتب عليها مس�اءلة 
الطبيب، ومس�اعديه من جهة املهام املس�ندة إليهم، وهذه املوجبات منها ما هو 
ناش�ئ من خطئهم، ومنها ما هو ناش�ئ عى وجه من وجوه اإلمهال، والتقصر، 
وع�دم االلتزام باحلدود الت�ي التزموها من املهامت املتعلق�ة باجلراحة، ومنها ما 
هو ناش�ئ عن اجلهل باملهمة، ومنها ما هو ناش�ئ عن اإلرضار، واإليذاء عمدًا، 
وقد جاء يف نظام ممارسة مهنة الطب يف اململكة العربية السعودية ما يوضح نظام 
ممارس�ة مهنة الطب البرشي، وطب األس�نان وهي: الواجب�ات املطلوبة أداؤها 
من قبل من يقوم بمامرس�ة هذه املهنة، وتعد هذه الواجبات تكليفًا ملزمًا بحيث 
)25) �نظر: خلق �لإن�شان بني �لطب و�لقر�آن)�س: 33) )؛ �لتحكم يف جن�س �جلنني،عبادة )�س: 7- 8 ).
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يك�ون اإلخال هب�ا موجبًا للمس�اءلة، واس�تحقاق العقوبة املق�ررة لكل منها، 
وه�ذه العقوبات واملخالفات موضحة يف نظام ممارس�ة املهن�ة يف الفصل الثالث 

حتت عنوان )املسؤولية املدنية( )26(.

المطلب الثاني: تخلف اإلذن الطبي وصوره في اختيار جنس الجنين من 

خالل نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يترتب عليه فقهًا 

ونظامًا

اإلذن: مص�در أذن ي�أذن، بمعن�ى العل�م واإلع�ام، ويأيت بمعن�ى اإلباحة، 
واإلج�ازة، والرخصة في�ه)27(، وال يرج املعنى االصطاح�ي عند الفقهاء عن 
املعن�ى اللغوي، ف�اإلذن بمعنى إطاق اليد يف الت�رصف، ورفع القيود، وإثبات 

احلرية للمترصف بام كان ممنوعًا منه رشعًا )28(. 
وامل�راد ب�اإلذن الطب�ي: إق�رار املري�ض، أو ولي�ه باملوافقة عى إج�راء ما يراه 
الطبيب مناس�بًا له من كش�ف رسيري، وحتاليل خمربية، ووص�ف الدواء وغره 
م�ن اإلجراءات الطبية التي تلزم لتشخيص املرض، وعاجه)29(. وإذن املريض 
باملعاجل�ة م�رشوع، ويدل عى مرشوعيت�ه ما ورد عن عائش�ة –ريض اهلل عنها- 

)26)  �نظ���ر: �أح���كام �جلر�ح���ة �لطبي���ة ) �س: )47 )؛ �ملرك���ز �لوطني للوثائق و�ملحفوظ���ات، نظام مز�ولة 
مهن���ة �مله���ن �ل�ش���حية، ن�ش���ر يف جريدة �أم �لق���رى يف عدده���ا ) 4077 ) وتاري���خ 28/))/426)ه�، �نظر: 
https://www.boe. ،موق���ع هيئة �خل���ر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، حالة �لنظام: �ش���اري

gov.sa
)27)  �نظر:  ل�شان �لعرب؛ تاج �لعرو�س، مادة )�أذن ).

)28)  �نظر: معجم لغة �لفقهاء ) �س: 74 )؛ �لتعريفات ) �س: 30 ).
))2)  �نظر: �ملو�شوعة �لطبية �لفقهية ) �س: 52 ).
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 » وينمِ ، َفَق�اَل: »اَل ُتلمِدُّ همِ َم- يفمِ َمَرضمِ بمِيَّ -َصىَّ اهلُل َعَلْيهمِ َوَس�لَّ قال�ت: َلَدْدَن�ا)30( النَّ
، َغْرَ  ْنُكْم إمِالَّ ُلدَّ ، َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل: »اَل َيْبَقى َأَح�دٌ ممِ َواءمِ يضمِ لمِل�دَّ َي�ُة املَرمِ َفُقْلَن�ا: َكَراهمِ
، َفإمِنَّ�ُه مَلْ َيْشَهْدُكْم«)31(.احلدي�ث يوض�ح أن إذن املري�ض البالغ العاقل  الَعبَّ�اسمِ
رضوري إلج�راء أم�ر الت�داوي ف�إذا رصح املريض، أو أش�ار أن�ه يرفض نوعًا 
م�ن أنواع التداوي، فله احلق يف ذلك ويكون إجب�اره بالتداوي تعديًا، ويعاقب 
املعتدي تعزيرًا بمثل ما فعل إال أن يكون ذلك الفعل حمرمًا، فإنه يعزر، ويعاقب 

عقوبة رادعة)32(. 
ويرجع اإلذن الطبي –أيضًا - إىل إذن الشارع بالتداوي عمومًا؛ لقوله –عليه 
َواَء َفَتَداَوْوا، َواَل َتَتَداووا بمَِحَراٍم«)33(.  اَء َوالدَّ الصاة والسام-: »إمِنَّ اهلَل َخَلَق الدَّ
وبالتال فا حيل اإلذن الطبي باملداوة إال فيام جيوز رشعًا، فا حيل مثًا للمريض 
أن يطل�ب من الطبيب معاجلته بيء حم�رم، وال حيل للطبيب أن يداوي املريض 

بيء حمرم)34(. 
وق�د اتف�ق الفقه�اء عى أن اإلذن الطبي س�واء عاج�ًا، أم جراحًة يعد س�ببًا 
من أس�باب رفع املس�ؤولية الطبية عن الطبيب احلاذق)35(، كام اتفقوا عى جواز 
ُه َلّد�ً �إِذ�  ُجَل �أَُلدُّ ِي �ْلَفِم، َوَلِديَد� �ْلَفِم: َجاِنَباُه، وَلَدْدُت �لرَّ )30)  لددنا: �للَّدود َما �ُشِقَي �لإِن�شان يِف �أَحِد �شقَّ

�شقيَته َكَذِلَك. ل�شان �لعرب، مادة ) لدد).
))3)   �أخرجه �لبخاري يف �ش���حيحه- كتاب �لديات – باب �لق�ش���ا�س بني �لرجال و�لن�ش���اء يف �جلر�حات 
) ): 7 ) برقم ) 6886)؛ و�أخرجه م�ش���لم يف �ش���حيحه –كتاب �ل�ش���لم –  باب كر�هة �لتد�وي باللدود 

)4: 723) ) برقم ) 3)22 ).
)32)  �نظر: جملة جممع �لفقه �لإ�شلمي ) 7: 528) ).

)33)  �أخرج���ه �لط���ر�ين يف �ملعج���م �لكب���ري ) 24: 254 ) رق���م ) )64 ) ذكره �لألباين يف �شل�ش���لة �لأحاديث 
�ل�شحيحة )4: 74)-75)). 

)34)  �نظر: م�شوؤولية �لطبيب بني �لفقه و�لقانون ) �س: 44 ).
بيُب يِف �لأَ�شل: �حلاذُق بالأُمور �ْلَعاِرُف ِبَها. ل�شان �لعرب، مادة  اِذُق: �ملاهُر ِبِعْلِمِه، و�لطَّ بيُب �حْلَ )35)  �لطَّ

)طبب ).
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أخ�ذ اإلذن م�ن الول عى الغر يف حال عجز ذلك الغ�ر عن النظر يف مصاحله، 
وهلذا يعترب اإلذن الطبي من املريض، أو وليه من أهم الرشوط التي تبيح العمل 
الطبي، وتعفي من املسؤولية الطبية إن كان الطبيب حاذقًا إال يف حاالت مستثناه 
ال يشرتط فيها أخذ اإلذن الطبي)36(، واختلفوا يف ضامن الطبيب عند عدم اإلذن  

عى قولني مها:
الق�ول األول: إن الطبي�ب ضامن عند عدم اإلذن، وهو ق�ول مجهور الفقهاء 
من احلنفي�ة)37(، واملالكية)38(، والشافعية)39(، وق�ول للحنابلة)40(، وقد صدر به 

قرار جممع الفقه اإلسامي الدول املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسامي)41(.
الق�ول الث�اين: ال ضامن عى الطبي�ب مطلقًا، وهو ق�ول للحنابل�ة )42(، وابن 

حزم)43(.
أدلتهم: اس�تدل أصح�اب القول األول باملعق�ول فقالوا: إن إج�راء الطبيب 
للعمل الطبي دون إذن من املريض  يعد تعديًا عليه؛ إذ منافع اإلنسان، وأطرافه 
حق ل�ه، واملعتدي  يلزمه الض�امن؛ ملخالفته للشارع، واملري�ض بوجوب اعتبار 

)36)  �نظ���ر: �لفتاوى �لهندية)4: ))4)؛ حا�ش���ية �لد�ش���وقي)4: 255)؛ نهاية �ملحت���اج)8: 35)؛ �ملغني)5: 
8)3)، ومن �حلالت �مل�شتثناة �أن يكون �ملري�س مهدد�ً باملوت، �أو تلف ع�شو، �أو �أع�شاء من ج�شده �إذ� مل 
يتم �إ�ش���عافه،ول ت�ش���مح حالته �ل�شحية باأخذ �ملو�فقة، مثل: �لتهاب �لز�ئدة �لدودية �إذ� بلغ �إلى درجة 

�خلوف من �نفجار �لز�ئدة. �نظر: �أحكام �جلر�حة �لطبية ) �س: 262).  
)37)  �نظر: �لفتاوى �لهندية ) 5:357 ). 

)38)  �نظر: حا�شية �لد�شوقي )4: 255 )؛ منح �جلليل ) 4: 557 ).
))3)  �نظر: رو�شة �لطالبني ) ): 5 ).

)40)   �نظر: ك�شاف �لقناع ) 4: 35 )؛ �لفروع ) 4: 52 ).
))4)  �نظر: موقع جممع �لفقه �لإ�شلمي �لدويل، قر�ر ب�شاأن �شمان �لطبيب، �لقر�ر رقم 42)  )8/ 5)) 

http://www.iifa-aifi.org/2162.html  �عام 425)ه
)42)  �نظر: ك�شاف �لقناع ) 4: 35 )؛ �لإن�شاف )6: 75 ).

)43)  �نظر: �ملحلى ) )): 68-)6 ).
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اإلذن )44(. 
واس�تدل أصح�اب الق�ول الث�اين بالق�رآن الكريم: فق�د قال تع�اىل: )ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(   ) التوب�ة م�ن آي�ة: 91 (.  وجه الداللة: 

ه�ذه اآلية عامة  يف كل من كان حمس�نًا يف يشء فا س�بيل علي�ه فيه؛ وألن إقدام 
الطبيب عى معاجلة املريض بقصد نفعه، وأيضًا فإن اهلل تعاىل قال: )ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(   )املائدة من آية: 
2(، والت�داوي مأمور به يف الرشع فيك�ون عمل الطبيب من التعاون املأمور فا 

يلزمه الضامن )45(.
 الرتجيح: الذي يظهر ل -اهلل أعلم– أن الطبيب إذا بارش عاج املريض بإذن 
من�ه، أو وليه، أو الشارع، وك�ان الطبيب أهًا لذلك، ومل يفرط، ومل يتعد، أنه ال 
يضم�ن، وهذا الذي تقتضيه قواعد الرشع، أم�ا إذا بارش دون إذن، فإنه ضامن، 
وال يك�ون ذلك م�ن قبيل الرب واإلحس�ان؛ ألهنام يتنافيان م�ع التعدي عى حق 

الغر بدون إذن. 
وق�د رشط املالكي�ة لرفع املس�ؤولية إذن احلاك�م، أو من يق�وم مقامه )46(ويف 
الوق�ت احلارض تت�وىل ذل�ك وزارة الصحة يف إص�دار الرتاخي�ص لألطباء من 
مزاولة املهنة بعد التأكد من الرشوط واللوائح املطبقة يف ذلك، وقد نصت املادة 
التاس�عة عرشة من نظام وح�دات اإلخصاب واألجنة وع�اج العقم  عى أنه: 
)ال جيوز تأسيس وحدة لإلخصاب واألجنة وعاج العقم وال تشغيلها إال بعد 

)44)  �نظر: ك�شاف �لقناع ) 4: 35 )؛ �لأحكام �ل�شرعية للأعمال �لطبية ) �س: )4 ).
)45)  �نظر: �ملرجع �ل�شابق؛ �أحكام �جلر�حة �لطبية ) �س: 532 ).

)46)  �نظر: حا�شية �لد�شوقي ) 4: 255 )؛ منح �جلليل ) 4: 557 ).
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احلصول عى ترخيص الوزارة بناء عى توصية من جلنة اإلرشاف( )47(. 
وجتدر اإلشارة إىل أن نظام مزاولة مهنة الطب يف اململكة العربية السعودية تنص 
فيه املادة التاسعة عرشة عى وجوب أخذ إذن املريض، أو وليه، ففي املادة )1-19 
(: )جيب أن يتم أي عمل طبي إلنسان برضاه عى أن تؤخذ موافقة املريض البالغ 
العاقل س�واء كان رجًا، أو امرأة، أو من يمثله إذا كان ال يعتد بإرادته، واس�تثناء 
من ذلك جيب عى الطبيب يف حاالت احلوادث، أو الطوارئ التي تستدعي تدخًا 
طبي�ًا بصفة فورية إلنقاذ حياة املصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر احلصول 
عى موافقة املريض أو من يمثله يف الوقت املناسب إلجراء العمل الطبي من دون 
احلص�ول عى موافقة املري�ض أو من يمثله( )48(. كام ن�ص مرشوع نظام وحدات 
اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم عى رضورة أخذ املوافقة اخلطية من الزوجني 
قب�ل إج�راء التلقيح الصناعي)49( فقد نصت املادة السادس�ة عى: )جيب احلصول 
ع�ى موافقة كتابية رصحية م�ن الزوجني عى طريقة العاج بع�د تعريفهام بجميع 

)47) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�شاب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�شر بجريدة �أم 
�لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، 

.https://www.boe.gov.sa ،حالة �لنظام، �شاري
)48)  �ملركز �لوطني للوثائق و�ملحفوظات، نظام مز�ولة مهنة �ملهن �ل�شحية، ن�شر يف جريدة �أم �لقرى يف 
عددها ) 4077 ) وتاريخ 28/))/426)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�شعودي، حالة 
�لنظام: �ش���اري، https://www.boe.gov.sa؛ موقع وز�رة �ل�شحة – �للو�ئح �لتنفيذية – 

�للئحة �لتنفيذية لنظام مز�ولة �ملهن �ل�شحية.  
م و�لقاف و�حلاء �أ�ش���ٌل �ش���حيٌح يدلُّ على �إحبال ذكٍر  ، و�للَّ ُح �لّرباعيِّ ح ُيلقِّ ))4) �لتَّلقيح لغة: م�ش���دُر لقَّ

لأنثى. ل�شان �لعرب، مادة) لقح ).
و�لتلقي���ح �ل�ش���ناعي: �إج���ر�ء عملي���ة �لتلقيح ب���ني حيو�ن �لرج���ل �ملنوي وبيي�ش���ة �ملر�أة من غ���ري �لطريق 
�ملعهودة. �أنو�عه: تلقيح �شناعي د�خلي. تلقيح �شناعي خارجي. �أطفال �لأنابيب بني �لعلم و�ل�شريعة 

) �س: 53 ).
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إج�راءات العاج وخماطره واحتامالت نتائجه( )50( كام نصت املادة الثالثة من هذا 
النظام عى وجوب التقيد عند املامرسة بالفتاوى الرشعية وهذا  يدخل ضمن إذن 
احلاك�م، ومن يقوم مقامه من اهليئات الرشعية التي تتوىل بيان حكم املس�تجدات 
الطبي�ة رشعًا ونص املادة: )تلتزم وحدات اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم يف 
ممارس�ة نشاطها بالفتاوى الرشعية التي تصدرها هيئة كبار العلامء يف اململكة( )51( 
وقد نص قرار املجمع الفقهي اإلس�امي يف دورته التاسعة عرشة املنعقدة يف مكة 
املكرم�ة يف الف�رتة من22–26 ش�وال 1428ه�، املواف�ق3-7 نوفمرب 2007م. 
ع�ى أن�ه: ال جي�وز أي تدخل طب�ي الختيار جن�س اجلنني، إال يف ح�ال الرضورة 
العاجي�ة يف األمراض الوراثية، التي تصيب الذك�ور دون اإلناث، أو بالعكس، 
فيج�وز حينئٍذ التدخل، بالضواب�ط الرشعية املقررة، عى أن يكون ذلك بقرار من 
م تقريرًا  جلنة طبية خمتصة، ال يقل عدد أعضائها عن ثاثة من األطباء العدول، تقدِّ
طبّي�ًا باإلمج�اع يؤكد أن حالة املريضة تس�تدعي أن يكون هن�اك تدخل طبي حتى 
ال يص�اب اجلن�ني باملرض الوراثي، ومن ثمَّ يعرض ه�ذا التقرير عى جهة اإلفتاء 
املختص�ة إلصدار م�ا تراه يف ذلك)52(. ك�ام نصت املادة الثامن�ة: )عى أنه ال جيوز 
التدخل يف اخلايا اجلنسية، أو اجلينات الوراثية إال ملعاجلة أمراض وراثية،أو جينية 
يمك�ن أن تصيب اجلنني، ويمك�ن تعديلها بعاج اجلينات الوراثية عى أن جتيزها 

)50) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�شاب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�شر بجريدة �أم 
�لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، 

.https://www.boe.gov.sa ،حالة �لنظام، �شاري
))5)  �ملرجع �ل�شابق.

http://www.themwl.org/Fatwa/ �لإ�ش���لمي،   �لع���امل  ر�بط���ة  موق���ع  �نظ���ر:    (52(
default.aspx?d=1&cidi=168
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جلن�ة اإلرشاف قبل ذلك( )53(، وهذه املادة، والت�ي قبلها تعترب إذنًا من ول األمر، 
أو من يقوم مقامه، وإذنًا رشعيًا، فإنه ال جيوز إجراء عملية حتديد جنس اجلنني إال 
إذا كان�ت هناك أمراض وراثية حتصل لنوع معني من اجلنس�ني عند الزوجني بعد 
حصول التيقن من ذلك، والرفع للجنة اإلرشاف؛ ألخذ املوافقة عى إجراء عملية 
حتدي�د جنس اجلن�ني بعد أخذ موافقة الزوج�ني الكتابية، وتوضي�ح العملية التي 
س�وف يقوم هبا الطبيب، وخماطرها، ونتائجها. وبناء عى ما تقدم فإن الطبيب إذا 
أقدم عى عملية حتديد جنس اجلنني بناء عى رغبة الزوجني دون رضورة طبية، أو 
مل حيصل عى اإلذن الرشعي من جلنة اإلرشاف ونحوها؛ فإنه يتعرض للعقاب يف 
النظ�ام -خاصة أن عملية حتديد جنس اجلنني حمظورة من قبل وزارة الصحة)54(، 
فق�د نصت املادة الثانية والثاث�ون من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج 
العق�م عى أن�ه: )دون إخال بأي عقوبة أش�د منصوص عليه�ا يف أنظمة أخرى 
يعاق�ب بعقوبة، أو أكثر من العقوب�ات التالية: - غرامة مالية ال يقل مقدارها عن 
مئت�ي أل�ف ري�ال وال يزيد عى مخس�مئة ألف ريال. - الس�جن م�دة ال تزيد عى 
مخس س�نوات. - إلغ�اء الرتخيص بمزاولة املهنة لكل م�ن يرتكب أي خمالفة من 

املخالفات اآلتية:
 1-ممارس�ة ع�اج العق�م واإلخص�اب دون ترخي�ص، أو يف غر املس�توى 

املرخص به. 
)53) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�شاب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�شر بجريدة �أم 
�لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، 

.https://www.boe.gov.sa ،حالة �لنظام، �شاري
)54) �نظر: )عقدة �لذكورة) تزيد عمليات حتديد جن�س �ملولود 6 يف �ملئة، �ش���حيفة �حلياة )�لأربعاء7)/ 
  . http://www.alhayat.com/Articles/6296492( دي�شمر/كانون �لأول 4)20م
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2-حقن نطف، أو أجنة يف امرأة من غر زوجها. 
3-حق�ن نطف، أو أجنة بعد انتهاء العاقة الزوجية. 4-نقل لقائح، أو أجنة 

ختص امرأة إىل رحم امرأة أخرى. 
5-التغري�ر باملري�ض، أو عدم اس�تخدام األس�س الطبية الس�ليمة يف طريقة 

العاج بقصد االبتزاز، أو االستغال.
6-  التدخل يف اخلايا، أو اجلينات الوراثية دون احلصول عى موافقة س�ابقة 

من جلنة اإلرشاف.
7- نقل األعضاء التناسلية( )55(  .

المطلب الثالث: مخالفة األصول العلمية للمهنة وصوره في اختيار 

جنس الجنين من خالل نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما 

يترتب عليه فقهًا ونظامًا

مم�ا ال ش�ك فيه أن املطل�وب من الطبيب ب�ذل قصارى جه�ده وفق األصول 
العلمية املعتربة يف الطب وأن الشفاء بيد اهلل س�بحانه وتعاىل، وقد وضع العلامء 
املختص�ون بعل�م الطب أصواًل ثابت�ة وقواعد أصبح�ت متعارف عليه�ا نظريًا 
وعملي�ًا ب�ني األطب�اء جيب أن يل�م هب�ا كل طبيب وق�ت قيامه بالعم�ل الطبي، 
وتشتم�ل هذه األص�ول العلمية عى نوعني م�ن املعارف الطبي�ة: العلوم الثابتة 
وه�ي: الت�ي أقرها علامء الطب قدياًم، وحديثًا يف ف�روع الطب وجماالته، وعلوم 

)55) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�ش���اب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�ش���ر بجريدة 
�أم �لق���رى �لع���دد )4024 ) تاري���خ 2)/))/425)ه����، �نظ���ر: موق���ع هيئ���ة �خل���ر�ء مبجل����س �ل���وزر�ء 

 https://www.boe.gov.sa ،ل�شعودي،حالة �لنظام: �شاري�
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مس�تجدة وهي: العل�وم التي يطرأ اكتشافها، وتعترب أص�واًل علمية إذا صدرت 
من جهة معتربة، مثل: املدارس الطبية املختصة باألبحاث، والدراسات الطبية، 
ب�أن يشهد أه�ل اخلربة بكفاءهت�ا، وصاحيته�ا للتطبي�ق )56(. واعتبار األصول 
وا خمالفة تلك األصول موجبًا  العلمي�ة لألطباء حمل اتفاق بني الفقهاء حيث  عدُّ
للض�امن، وأهنا أم�ر حمرم موجب للمس�ؤولية )57(، وقد نص نظ�ام مزاولة مهنة 
الطب البرشي وطب األسنان يف اململكة العربية السعودية عى واجبات الطبيب 
وقسمها إىل واجبات عامة للطبيب، وواجبات الطبيب نحو املريض، وواجبات 
الزمال�ة، وجع�ل هذه الواجبات تكليفًا ملزمًا حياس�ب عليها إذا قرص يف أدائها، 
ويع�د مس�ؤواًل أمام جهة، أو عدة جهات معين�ة إذا ما ثبت تقصره يف أداء هذه 

الواجبات )58(. 
من صور خمالفة األصول العلمية التي تعترب املخالف فيها مقرصًا ومسؤواًل:

1-ممارس�ة عملي�ات حتدي�د جنس اجلنني ع�ن طري�ق الوس�ائل الطيبة دون 
رضورة طبي�ة، وإنام كس�بًا ملزيد من املال والشهرة، أو حتقيق�ًا لرغبة الزوجني أو 
أحدمه�ا. وق�د صدر ق�رار من جممع الفقه اإلس�امي يوضح ذل�ك، وجاء فيه: 
»احلمد هلل وحده، والصاة والس�ام عى من ال نبي بعده، نبينا حممد، وعى آله 
وصحبه، أما بعد: فإن  جملس املجمع الفقهي اإلسامي  برابطة العامل اإلسامي، 

)56)  �نظر: �أحكام �جلر�حة �لطبيبة )�س: 473-472 ).
)57) �نظ���ر: جمم���ع �ل�ش���مانات ) ): 47) )؛ �لتاج و�لإكلي���ل ) 6: 320-)32 )؛ �لأم ) 6: 6)) )؛ �ملغني ) 5: 

3)3 )؛ حتفة �ملولود ) �س: 5)) ).
)58)  �ملركز �لوطني للوثائق و�ملحفوظات، نظام مز�ولة مهنة �ملهن �ل�شحية، ن�شر يف جريدة �أم �لقرى يف 
عددها ) 4077 ) وتاريخ 28/))/426)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�شعودي، حالة 

 https://www.boe.gov.sa ،لنظام: �شاري�
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يف دورت�ه التاس�عة عرشة املنعقدة بمك�ة املكرمة يف الفرتة من 22 – 26 ش�وال 
1428ه��، الت�ي يوافقها 3 - 7 نوفم�رب 2007م قد نظر يف موض�وع: »اختيار 
جنس اجلن�ني«، وبعد االس�تامع للبحوث املقدمة، وع�رض أهل االختصاص، 
واملناقشات املس�تفيضة: فإن »املجمع« قرر ما ييل: ثانيًا: ال جيوز أي تدخل طبي 
الختيار جنس اجلنني، إال يف حال الرضورة العاجية يف األمراض الوراثية، التي 
تصي�ب الذك�ور دون اإلناث، أو بالعك�س، فيجوز حينئ�ٍذ التدخل، بالضوابط 
الرشعي�ة املق�ررة، عى أن يكون ذلك بق�رار من جلنة طبية خمتص�ة، ال يقل عدد 
م تقريرًا طبّيًا باإلمجاع يؤكد أن حالة  أعضائها عن ثاثة من األطباء العدول، تقدِّ
املريض�ة تس�تدعي أن يك�ون هناك تدخ�ل طبي حتى ال يص�اب اجلنني باملرض 
الوراث�ي، ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير عى جهة اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه 

يف ذلك« )59(.
2-التغري�ر بالزوجني بعملية التلقيح الصناع�ي، واختيار جنس اجلنني، وقد 
ثبت للطبيب أنه ال يمكن عاج العقم عندمها أو عند أحدمها، وقد نصت املادة 
الثاني�ة م�ن نظام  وح�دات اإلخصاب واألجن�ة وعاج العقم ع�ى أنه: )جيوز 
التدخ�ل الطبي لعاج العقم الناتج عن ضعف اخلصوبة، أو عن وجود مشكلة 
مرضي�ة قابل�ة للع�اج بناء ع�ى تقرير طب�ي وال جي�وز إطاًقا إج�راء عمليات 

اإلخصاب لعاج العقم الذي يثبت عدم قدرة املصاب به عى اإلنجاب( )60(.

http://www.themwl.org/Fatwa/default. 5) موق���ع ر�بط���ة �لع���امل �لإ�ش���لمي((
aspx?d=1&cidi=168

)60) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�ش���اب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�ش���ر بجريدة 
�أم �لق���رى �لع���دد )4024 ) تاري���خ 2)/))/425)ه����، �نظ���ر: موق���ع هيئ���ة �خل���ر�ء مبجل����س �ل���وزر�ء 

  . https://www.boe.gov.sa،ل�شعودي،حالة �لنظام: �شاري�
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3-التفري�ط يف أخ�ذ االحتياط�ات الازمة ملن�ع اختاط األنس�اب عند أخذ 
العين�ات وحقنه�ا، وق�د نصت امل�ادة الرابعة، واخلامس�ة، والس�ابعة م�ن نظام 
وح�دات اإلخص�اب واألجن�ة وع�اج العقم عى وج�وب التأكد م�ن وجود 
عاق�ة زواج قائم�ة قب�ل الب�دء يف الع�اج وحيظر ختصي�ب أي بييض�ة للزوجة 
بنطف�ة الزوج بعد الط�اق أو الوفاة، وجيب عى الطبي�ب عند حدوث ذلك أن 
يوق�ف عملية اإلخصاب والتلقيح، وقد نصت املادة اخلامس�ة عى أنه: ال جيوز 
زرع بييض�ة خمصب�ة من زوجني يف رحم زوجة أخ�رى أو امرأة أخرى وال جيوز 
التلقيح بنطفة من غر الزوج وال ختصيب بييضة لغر الزوجة، أما املادة السابعة 
فق�د نصت ع�ى أنه: جيب التأكد من قبل اثنني ع�ى األقل من املختصني بوحدة 
اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم من تطابق اهلوية ورقم الس�جل الطبي لكا 
الزوجني عند مجع العينات واإلخصاب ونقل اللقيحة واألجنة. كام نصت املادة 
التاس�عة عى أنه: جيب عى وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم االلتزام 
بالتنظي�م الدقيق للنط�ف والبييضات واللقائح واألجن�ة وتوفر أقىص درجات 
احل�رص واالحتي�اط واحل�ذر من اختاطها، أو االس�تبدال هبا بقص�د، أو دون 
قصد، وحتدد الائحة التنفيذية هلذا النظام القواعد املنظمة لذلك. ونصت املادة 
العارشة، واحلادية عرشة عى املسؤولية الطبية رصاحة، ونصهام، املادة العارشة: 
يكون الطبيب مسؤواًل مسؤولية كاملة عن مجيع األرضار التي يسببها خطؤه يف 
العاج. املادة احلادية عرشة: يكون كل من الطبيب واملس�اعد والفني مس�ؤواًل 
عام يرتكبه من إمهال، أو تقصر، أو خطأ يؤدي إىل اختاط، أو استبدال النطف، 
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أو البييضات، أو اللقائح، أو األجنة)61(. 
4-إذا أج�رى الطبي�ب عملي�ة التلقي�ح اخلارج�ي يف مك�ان ال تتواف�ر في�ه 
التجهيزات الازمة وأدى إىل رضر املريضة فإنه خالف أصول املهنة؛ وهلذا نص 
نظ�ام وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم يف مادته اخلامس�ة والعرشين: 
ا إال  ال يس�مح بإجراء تقنيات التناس�ل التي تتطلب تنظًرا للبطن أو ختديًرا عامًّ
لوحدات إخصاب داخل مس�تشفى، أو لوحدات لدهي�ا ترصيح بجراحة اليوم 
الواحد. وقد صدرت عقوبات عى ذلك نصت عليها املادة الثانية والثاثون من 
نظام اإلخصاب واألجنة وعاج العقم )دون إخال بأي عقوبة أشد منصوص 
عليها يف أنظمة أخرى يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -غرامة مالية 
ال يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال وال يزيد عى مخسمئة ألف ريال.  -السجن 
مدة ال تزيد عى مخس سنوات. - إلغاء الرتخيص بمزاولة املهنة كل من يرتكب 
أي خمالفة من املخالفات اآلتية منها: 1- ممارس�ة عاج العقم واإلخصاب دون 

ترخيص أو يف غر املستوى املرخص به...( )62(.
يف ح�ني أن العقوبات عى املخالفات األخرى الت�ي ليس هلا أثر عى اختاط 

األنساب أخف منها؛ ملا لذلك من أمهية يف النسب، وغره )63(. 

))6) �ملرجع �ل�شابق. 
)62)   �ملرك���ز �لوطن���ي للوثائ���ق و�ملخطوط���ات، نظ���ام وح���د�ت �لإخ�ش���اب و�لأجن���ة وع���لج �لعق���م، ن�ش���ر 
بجريدة �أم �لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء 

.https://www.boe.gov.sa ،ل�شعودي،حالة �لنظام: �شاري�
)63)  �نظ���ر: �مل���ادة  �لثالث���ة و�لثلثون من لئحة نظام وحد�ت �لإخ�ش���اب و�لأجن���ة وعلج �لعقم. �ملرجع 

�ل�شابق.
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المطلب الرابع: الجهل باألصول العلمية للمهنة وصوره في اختيار جنس 

الجنين من خالل نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يترتب 

عليه فقهًا ونظامًا

ُيسمي الفقهاء الطبيب اجلاهل باملتطبب وهو من ليس له خربة بالعاج وليس 
له ش�يخ معروف، وقد أفتى الفقهاء باحلجر ع�ى الطبيب اجلاهل، وعدم متكينه 

من مزاولة صنعته؛ ألنه يفسد أبدان املسلمني)64(. 
واألص�ل يف اعتب�ار اجله�ل موجب�ًا للض�امن؛ قول�ه ص�ى اهلل علي�ه وس�لم: 

ٌن« )65(.  بٌّ َقْبَل َذلمَِك، َفُهَو َضاممِ ْنُه طمِ »َم�������ْن َتَطبََّب، َومَلْ ُيْعَلْم ممِ
واجله�ل نوعان: األول: اجلهل املطلق: ب�أن يكون املتطبب ال يعرف من علم 
الط�ب ش�يئًا، وهو من ال حيمل ش�هادة أو رخص�ة مزاولة املهن�ة. الثاين: اجلهل 
املقي�د: بأن يك�ون يعرف الطب، ولكنه غر ماهر يف معرفته، إما بس�بب ضعف 
علمه، أو قلة خربته يف ختصصه، أو كونه يف غر ختصصه)66(.  ويعترب اجلهل من 
أش�د موجبات الض�امن، وأعظمها جرمًا بعد موجب الع�دوان؛ نظرًا ملا يشتمل 
عليه من االس�تخفاف بحرمة األجساد واألرواح وتعريضها للتلف، وهلذا اتفق 
الفقه�اء )67( ع�ى اعتب�اره موجب�ًا للمس�ؤولية، فحكموا بوج�وب الضامن فيه، 

)64)  �نظر: بد�ئع �ل�شنائع ) 7: )6) ).
)65)  �أخرج���ه �ب���ن ماج���ه يف �ش���ننه- كت���اب �لط���ب - باب من تطب���ب ومل يعلم منه ط���ب ) 2: 48))) برقم 
)3466 )؛ و�أخرج���ه �أب���و د�ود يف �ش���ننه –كت���اب �لديات– باب فيمن تطبب بغري عل���م فاأعنت )4: 5))) 
برقم)4586 ) وقد ح�شنه �لألباين مبجموع �لطريقني. �نظر: �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة )2: 226-

.(  227
)66)  �نظر: م�شوؤولية �لأطباء، حممود �لزيني ) �س: )0) ).

)67)  �نظر: �لدر �ملختار )6: 567 )؛ بد�ية �ملجتهد ) 2: 3)3 )؛ حا�شية �ل�شرو�ين ) ): 7)) )؛ �ملبدع ) 5: 
0)) )؛ حتفة �ملودود ) ): 4)) ). 
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وتأدي�ب الشخص املرتكب له بام يوج�ب كفه وزجر غره عى اإلقدام عى مثل 
فعله. 

وم�ن ص�ور اجله�ل باألص�ول العلمي�ة التي ُتع�د خمالف�ة وُتع�ّرض الطبيب 
للمسؤولية: 

1-قي�ام الطبيب بعملي�ة التلقيح وفصل احليوانات املنوي�ة الذكرية واألنثوية 
بقص�د حتدي�د جنس اجلن�ني وليس لدي�ه العلم الك�ايف يف التشخي�ص الوراثي 

اجليني، أو ليس لديه اخللفية العلمية التي تؤهله للقيام بعملية التلقيح أصًا.
2-قي�ام بع�ض األطب�اء بعملي�ة التلقي�ح وحتدي�د جن�س اجلن�ني دون أخ�ذ 
ترخي�ص ع�ى أعامهلم ودون ش�هادات علمية تثبت قدرهت�م العلمية عى ذلك. 
وق�د نصت امل�ادة التاس�عة والعرشون من نظ�ام وحدات اإلخص�اب واألجنة 
وعاج العقم عى ذلك ونصها: مع مراعاة ما يقيض به نظام ممارسة مهنة الطب 
الب�رشي وطب األس�نان ونظام املؤسس�ات الصحية اخلاصة وم�ا صدر بشأهنام 
يرخ�ص لوحدات اإلخص�اب واألجنة وعاج العقم وفًقا للمس�تويات اآلتية 
وبال�رشوط التي حتددها الائح�ة التنفيذية هلذا النظام: املس�توى األول: عاج 
العقم بأدوية اس�تحثاث اإلباضة عن طريق احلقن. املستوى الثاين: عاج العقم 
باحلق�ن الصناع�ي. املس�توى الثال�ث: ع�اج العق�م بعمليات طف�ل األنابيب 
واحلقن املجهري واملنابلة الدقيقة. وحتدد الائحة التنفيذية هلذا النظام مؤهات 
األطب�اء املرشف�ني واألطباء اآلخرين والفنيني العاملني يف كل مس�توى من هذه 
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املس�تويات)68(. فإذا جتاوز الطبيب إىل املس�توى الذي بعده فإنه يعد مس�ؤواًل ملا 
يقع منه؛ ألنه إما مل يعط الرتخيص للمستوى اآلخر؛ لعدم معرفته املعرفة التامة 

به، أو لعدم توافر التجهيزات واملرافق الازمة. 

المطلب الخامس: الخطأ الطبي وصوره في اختيار جنس الجنين من 

خالل نظام وحدات اإلخصاب واألجنة والعقم، وما يترتب عليه فقهًا 

ونظامًا

. وه�و وقوع اليء عى غ�ر إرادة فاعله)69(.  َوابمِ دُّ الصَّ اخلط�أ يف اللغ�ة: ضمِ
واصطاح�ًا: يقص�د باخلطأ عند الفقهاء: ما ليس لإلنس�ان فيه قصد )70(. وعند 
القانونيني: جماوزة احلدود التي عليه التزامها يف سلوكه سواء كان ذلك بالتعمد، 

أم التقصر، أم اإلمهال)71(. 
واملقص�ود باخلط�أ الطبي: م�امل يقص�د الطبيب نتيجت�ه رغم اجته�اده لتايف 

حدوثها )72(.
واخلطأ الطبي يف النظام الس�عودي: كل خطأ مهني صحي صدر من املامرس 
الصح�ي، وترت�ب علي�ه رضر للمريض، يلتزم م�ن ارتكب�ه بالتعويض. وحتدد 
)اهليئة الصحية الرشعي�ة( املنصوص عليها يف هذا النظام مقدار هذا التعويض. 
)68) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�ش���اب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�ش���ر بجريدة 
�أم �لق���رى �لع���دد )4024 ) تاري���خ 2)/))/425)ه����، �نظ���ر: موق���ع هيئ���ة �خل���ر�ء مبجل����س �ل���وزر�ء 

 https://www.boe.gov.sa ،ل�شعودي،حالة �لنظام: �شاري�
))6)  �نظر: ل�شان �لعرب، مادة )خطاأ). 

)70)  �لتعريفات )�س: 68).
))7)  �لو�شيط يف �شرح �لقانون �ملدين ) ): 878 ).

)72)  م�شوؤولية �لأطباء، حممود �لزيني ) �س: 3)) ).
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ويعد من قبيل اخلطأ املهني الصحي ما يأيت: 
1 - اخلطأ يف العاج، أو نقص املتابعة. 

2 - اجلهل بأمور فنية يفرتض فيمن كان يف مثل ختصصه اإلملام هبا. 
3 - إجراء العمليات اجلراحية التجريبية، وغر املسبوقة عى اإلنسان باملخالفة 

للقواعد املنظمة لذلك. 
4 - إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غر املعتمدة، عى املريض.

 5 - إعطاء دواء للمريض عى سبيل االختبار. 
6 - اس�تعامل آالت أو أجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة اس�تعامهلا، أو دون 

اختاذ االحتياطات الكفيلة بمنع حدوث رضر من جراء هذا االستعامل.
7 - التقصر يف الرقابة، واإلرشاف.    

 8 - عدم استشارة من تستدعي حالة املريض االستعانة به. 
ويقع باطا كل رشط يتضمن حتديد، أو إعفاء املامرس الصحي من املسؤولية 

  .)73(

واألص�ل يف الرشيعة أن املس�ؤولية اجلنائية ال تك�ون إال عن فعل عمد حرمه 
الش�ارع وال تك�ون عن خط�أ؛ لقول�ه تع�اىل: )ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( )األح�زاب م�ن آي�ة:5( لك�ن 

الرشيع�ة أج�ازت العق�اب عى اخلطأ اس�تثناء م�ن األصل؛ مراع�اة للمصلحة 

)73)   نظ���ام مز�ول���ة �مله���ن �ل�ش���حية ولئحت���ه �لتنفيذي���ة �ل�ش���ادر بالقر�ر �ل���وز�ري رق���م 644)3/ ) / 2) 
وتاري���خ 4)/427/5)ه���� �ملادة �ل�ش���ابعة و�لع�ش���رون. �نظر: �ملرك���ز �لوطني للوثائ���ق و�ملحفوظات، نظام 
مز�ول���ة مهن���ة �ملهن �ل�ش���حية، ن�ش���ر يف جري���دة �أم �لقرى يف عدده���ا )4077) وتاري���خ 28/))/426)ه�، 
https://www.boe. ،موق���ع هيئة �خل���ر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، حالة �لنظام: �ش���اري

.gov.sa
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العامة فيس�أل عن حقوق العباد؛ كي ال تذهب أرواحهم، وأمواهلم هدرًا وهبذا 
يشرتك العمد، واخلطأ يف كوهنام سببًا للضامن)74(.

أقسام اخلطأ الطبي:  ينقسم اخلطأ الطبي إل قسمني : األول: اخلطأ يف األعامل 
املادي�ة )العادي�ة( )75(. والثاين: اخلطأ يف األع�امل الفنية )املهني�ة( )76(، فإذا أمهل 
الطبي�ب يف عنايته باملريض، أو قرص، أو مل يتخذ جانب احليطة واحلذر يف عمله، 

أو خرج عن أصول املهنة جهًا، أو إمهااًل، أو تفريطًا، فإنه يعد خمطئًا )77(. 
وق�د اتفق العل�امء عى أن الطبيب يؤاخ�ذ بخطئه املادي الذي ارتكبه كس�ائر 

الناس، واختلفوا يف مؤاخذته يف اخلطأ املهني عى قولني:
 الق�ول األول: تضمني الطبيب إذا ثبت خطؤه، وهو قول جهور الفقهاء)78(، 
وص�در ب�ه ق�رار جمم�ع الفق�ه اإلس�امي ال�دول املنبث�ق ع�ن منظم�ة املؤمت�ر 

اإلسامي)79(.
الق�ول الث�اين: ال يضم�ن الطبي�ب خط�أه املهن�ي، وه�و ق�ول ملال�ك)80(، 

)74)  م�شوؤولية �لأطباء، حممود �لزيني )�س: 3))).
)75)  �لأعمال �ملادية: هي �لتي ل تت�ش���ل بالأ�ش���ول �لفنية للمهنة وقد يقوم بها �لطبيب وغريه. �نظر: 

�مل�شوؤولية �ملدنية و�جلنائية) �س: 47)
)76)   �لأعم���ال �لفني���ة: ه���ي �لت���ي تت�ش���ل مبا�ش���رة مبهن���ة �لطب نف�ش���ها، ول يت�ش���ور �ش���دورها عن غري 

�لطبيب كالت�شخي�س و�لعلج. �نظر: �ملرجع �ل�شابق )�س: 48 ).
)77)  �نظر: �مل�شوؤولية �ملدنية و�جلنائية ) �س: 46-45 ).

)78)  �نظر: �لفتاوى �لهندية)4: ))4)؛ �لتاج و�لإكليل)5: )43)؛ نهاية �ملحتاج) 6: 45)؛ �ملبدع )5: 0)) 
)؛ �لإجماع ) �س: 74 )؛ ز�د �ملعاد )4: 40) ).

))7)   �نظر: موقع جممع �لفقه �لإ�شلمي �لدويل، قر�ر ب�شاأن �شمان �لطبيب، �لقر�ر رقم 42)  )8/ 5)) 
. http://www.iifa-aifi.org/2162.html �عام 425)ه

)80)  �نظر: بد�ية �ملجتهد ) 2: 3)3 )؛ �لذخرية ) 2): 257 ).
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والشافعي)81(، وبعض احلنابلة )82(، واختاره بعض أهل القانون)83(.
أدلتهم ومناقشتها: اس�تدل أصحاب الق�ول األول: بقوله تعاىل: )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  ) النس�اء من آية: 92(  وجه الداللة: فقد دلت اآلية عى 
وج�وب ض�امن النفس املتلف�ة خطأ أيا ك�ان فاعل اخلطأ من األطب�اء ونحوهم، 

واخلطأ يرفع عنه إثم مبارشة اإلتاف، وال يرفع عنه ضامن املتلف)84(.
 نوق�ش: ب�أن الطبيب مؤمتن عى الب�دن واألمني ال يضم�ن إال إذا تعدى، أو 

فرط كاملودع، واملضارب )85(.  
واس�تدل أصحاب القول الث�اين: بالقياس، وبمفه�وم املخالفة. فمن القياس 
قال�وا: ال يضمن الطبيب قياس�ًا  عى عدم تضمني األمن�اء؛ ألنه مؤمتن عى بدن 
املري�ض. ك�ام أن الطبي�ب مأذون له من قب�ل احلاكم فا يضمن، ث�م إن املريض 
اختار الطبيب بحريته فإذا أخطأ الطبيب، فا يضمن؛ ألن املريض هو املتس�بب 

يف اخلطأ باختياره؛ ألنه تولد عن فعل مباح مأذون له فيه )86(.
نوق�ش: ب�أن القياس عى األمن�اء قياس مع الفارق؛ لع�دم اخلطأ من األمناء، 
وإذا خ�رج الطبي�ب ع�ن أص�ول مهنته دون قصد فا ش�ك أنه يكون مس�ؤواًل 

))8)   �نظر: �لفتاوى �لفقهية )4: 220 ).
)82)  �نظر: �لفروع ) 4: 452 )؛ �لإن�شاف ) 6: 75-74 ).

)83)  �نظر: ق�شايا طبية معا�شرة، �ل�شرطاوي ) �س: 77 ).
)84)  �نظر:  �ملغني ) 8: )2) )؛ �ملبدع ) 5: 0)) )، �أحكام �جلر�حة �لطبية ) �س: 360).

)85) �نظر: ت�ش���مني  �لطبيب يف �ش���وء �ل�ش���ريعة �لإ�ش���لمية ، �مل�ش���يقح، بحث من�ش���ور  يف جملة �لعدل. 
 http://adlm.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=6&IDd=118

 http://adlm..86) �نظر: �لذخرية ) 2): 257 )؛ ت�ش���مني �لطبيب  يف �ش���وء �ل�ش���ريعة �لإ�شلمية(
.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=6&IDd=118
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وال يعت�رب إذن ول األمر العام مؤثرًا يف الض�امن وعدمه، أما كون املريض اختار 
الطبيب فاالختيار قائم عى أساس بذل العناية.

بٌّ َقْبَل  ْن�ُه طمِ واس�تدلوا بمفهوم املخالف�ة من حديث »َمْن َتَطبَّ�َب، َومَلْ ُيْعَلْم ممِ
ٌن«)87(. َذلمَِك، َفُهَو َضاممِ

نوق�ش: بأن احلديث فيمن ترتب ع�ى عمله تلف دون أن يطئ؛ ألهنا رساية 
مأذون فيها مل يتعد الفاعل يف سببها)88(. 

الرتجي�ح: الذي يظهر ل –واهلل أعلم– تضم�ني الطبيب إذا أخطأ ومؤاخذته 
ع�ى خطئ�ه املهني؛ ألن اهلل تع�اىل أوجب ضامن األنفس الت�ي أتلفت خطأ، فقد 

قال عز ش�أنه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  )النس�اء م�ن آي�ة: 92( وهذا 
م  يشمل الطبيب وغره، خاصة إذا كان اخلطأ واضحًا يف خمالفته للمبادئ املس�لَّ
هب�ا يف الط�ب، أم�ا إذا ك�ان اخلطأ الفن�ي خمتلف فيه ب�ني األطباء، فال�ذي يظهر 
ل –واهلل أعل�م– أن املس�ؤولية ترف�ع ع�ن الطبيب للمصلحة العام�ة. هذا وقد 
اختل�ف العلامء فيمن يتحمل الضامن، ف�رى عامتهم)89( أن ضامن خطأ الطبيب 
عى عاقلته؛ ألن عمر –ريض اهلل عنه- قىض يف جارية ماتت من اخلتان)90(بديتها 

)87)  �شبق تخريجه ) �س: 5) ). 
)88) �نظر: ز�د �ملعاد ) 4: 40) ).

))8)  �نظر: غمز �لب�شائر)4: 5)2 )؛ �لتاج و�لإكليل ) 5: )6،43-)42 )؛ نهاية �ملحتاج )8: 35)؛ �لإن�شاف 
) 6: 74 )؛ ز�د �ملعاد )4: 40)). 

َكِر و�لأُنثى. ل�شان �لعرب، مادة ) خنت). ُع �ْلَقْطِع ِمَن �لذَّ )0)) �خلتان: م�شدر، َمْو�شِ
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ع�ى عاقلة خاتنته�ا)91(؛ وألنه جان فك�ان خطؤه عى عاقلته كغ�ره)92(، ويرى 
احلنابل�ة يف وج�ه أن ضامن خطأ الطبي�ب يف بيت املال كخط�أ اإلمام فيام حصل 
باجته�اده؛ ألن خط�أه يكثر فيجح�ف بعاقلته)93(. ويرى املالكي�ة يف قول إهنا يف 
تمُِن  َن َرُجًا َك�اَن َيْ م�ال الطبي�ب)94(؛ مل�ا روي أن عمر –ريض اهلل عن�ه-: )َضمَّ
َنُه()95(؛ وألنه موجب جنايته وبدل متلفه،  بمِيِّ َفَضمَّ ْن َذَكرمِ الصَّ ْبَياَن، َفَقَطَع ممِ الصِّ

فكان عليه كسائر املتلفات واجلنايات.
 وال�ذي يظه�ر ل – واهلل أعلم – أن ذلك عى العاقل�ة؛ ألنه جناية خطأ فكان 

عقلها عى عاقلته.
من صور اخلطأ الطبي الذي يعد الطبيب وكل من يشرتك معه مسؤواًل ما ييل: 
1-األرضار الت�ي يس�ببها خط�ؤه يف الع�اج، وق�د نص�ت امل�ادة الع�ارشة من 
نظام وح�دات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم عى أنه يكون الطبيب مس�ؤواًل 

مسؤولية كاملة عن مجيع األرضار التي يسببها خطؤه يف العاج. 
2-اخلطأ يف التلقيح بعد حتديد جنس اجلنني فقد نصت املادة التاسعة واحلادية 
عرشة من  نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعاج العقم عى مسؤولية الطبيب 
ومس�اعده يف ذل�ك كام ييل: نص املادة التاس�عة: جيب ع�ى وحدات اإلخصاب 
واألجنة وعاج العقم االلتزام بالتنظيم الدقيق للنطف/ والبييضات، واللقائح 
))))  فقد روي  �أَنَّ َختَّاَنًة ِبامْلَِديَنِة َخَتَنْت َجاِرَيًة َفَماَتْت، َفَقاَل َلَها ُعَمُر: )�أََل �أَْبَقْيُت َكَذ�، َوَجَعَل ِدَيَتَها َعلَى 
َعاِقلَِتَها) �أخرجه �بن �أبي �ش���يبة يف م�ش���نفه- كتاب �لديات –باب �لطبيب و�ملد�وي و�خلاتن )5: 420 

) برقم ) 27600).
)2)) �نظر: �ل�شتذكار ) 25: 53 )؛�لإجماع ) �س: 74 ).

)3))  �نظر: �ملغني )): ))5 )؛ �لإن�شاف )): 487، 0): )2) ).
)4))  �نظر: بد�ية �ملجتهد ) 8: 487 )؛ �ل�شتذكار ) 25: 54-35 ).

)5))  �أخرجه عبد �لرز�ق يف م�شنفه – كتاب �لعقول – باب �لطبيب ) ): 470 ) برقم )8045)).
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واألجن�ة وتوفر أق�ىص درجات احلرص واالحتياط واحل�ذر من اختاطها، أو 
االستبدال هبا بقصد، أو دون قصد وحتدد الائحة التنفيذية هلذا النظام القواعد 
املنظم�ة لذل�ك. ونص امل�ادة احلادية ع�رشة: يك�ون كل من الطبيب واملس�اعد 
والفني مسؤواًل عام يرتكبه من إمهال، أو تقصر، أو خطأ يؤدي إىل اختاط، أو 

استبدال النطف، أو البييضات، أو اللقائح، أو األجنة)96(.

المبحث الثالث: مدى مسؤولية الطبيب عن اختيار جنس الجنين من 

خالل األسباب، والوسائل، وما يترتب عليها في الشرع

 وفيه ثاثة مطالب:

المطلب األول: مدى مسؤولية الطبيب عن حكم اختيار جنس الجنين 

من خالل األسباب الدافعة الختياره

 وفيه ثاثة فروع: 

الفرع األول: مشروعية المسؤولية الطبية

 دلت الرشيعة اإلسامية عى اعتبار املسؤولية الطبية، ومنها قوله تعاىل: )ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں(  ) البقرة: 194 (، وعموم النهي عن الرضر يف قوله صى 

)6)) �ملركز �لوطني للوثائق و�ملخطوطات، نظام وحد�ت �لإخ�شاب و�لأجنة وعلج �لعقم، ن�شر بجريدة �أم 
�لقرى �لعدد )4024 ) تاريخ 2)/))/425)ه�، �نظر: موقع هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء �ل�ش���عودي، 

  . https://www.boe.gov.sa،حالة �لنظام: �شاري
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اَر«)97(، وبأثرها وهو وجوب الضامن يف قوله  َ َر َواَل رضمِ اهلل عليه وسلم: »اَل رَضَ
ٌن«  ، َفُهَو َضاممِ بٌّ َقْبَل َذلمِ�كَ ْنُه طمِ صى اهلل عليه وس�لم: »َم�نْ َتَطبََّب، َومَلْ ُيْعَل�مْ ممِ
)98(، ك�ام أمج�ع أه�ل العل�م ع�ى مرشوعية املس�ؤولية الطبي�ة واعتباره�ا، ومن 

ذلك تضم�ني الطبيب اجلاهل، وتضمني الطبيب املعت�دي الذي جياوز احلدود، 
والضوابط املعتربة عند أهل املعرفة واالختصاص، واملسؤولية الطبية معينة عى 

حتقيق ذلك، فوجب اعتبارها )99(.

الفرع الثاني: األسباب الطبية، ومدى مسؤولية الطبيب شرعًا

  أثبت�ت بع�ض الدراس�ات وجود أم�راض مرتبطة بجنس اجلن�ني، ومن أكثرها 
خط�ورة مرض نزف ال�دم ) اهليموفيليا( -وهو عدم قدرة الدم عى التجلط– وهنا 
تكم�ن خطورة امل�رض؛ إذ إن املصابني قد يتعرضون خلطر املوت إذا أصيبوا بجرح 
حت�ى لو كان بس�يطًا، إذ غالبًا ما يفش�ل الدم يف التخث��ر )100( وهذا املرض يصيب 
الذك�ور أكث�ر من اإلناث، يق�ول الدكتور حممد البار: )وال أمهي�ة أصًا من الناحية 
الطبي�ة ملعرف�ة جن�س اجلنني أهو ذك�ر أم أنث�ى إال يف حاالت حم�دودة حيث تكون 
هن�اك بع�ض األمراض الوراثية الت�ي حتملها األم ويصاب هبا األبن�اء الذكور فقط 
ويف ه�ذه احلاالت املشتبهة مث�ل حاالت مرض الناع�ور )اهليموفيليا( فإن اللقيحة 
)7))   �أخرج���ه �ب���ن ماج���ة يف �ش���ننه- كت���اب �لأح���كام –ب���اب م���ن بن���ى يف حق���ه م���ا ي�ش���ر بج���اره) 2: 784) 
�أب���ود�ود يف �ش���ننه- كت���اب �لأق�ش���ية–�أبو�ب م���ن �لق�ش���اء)5: 468)برق���م  برق���م ))234)؛ و�أخرج���ه 

)3636)،و�شححه �لألباين. �نظر: �شل�شلة �لأحاديث �ل�شحيحة)): 8)4).
)8))  �شبق تخريجه ) �س: 5) ).

))))  �نظر: بد�ية �ملجتهد)2: 8)4)؛�لإجماع)�س: 74) ؛ �أحكام �جلر�حة �لطبية ) �س: 448-)44). 
http://www. ( 7 :00)) �نظر: �لتحكم يف جن�س �جلنني،عبادة )�س: 53 )؛ حتديد جن�س �جلنني، با�شلمة ) �س(

themwl.org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=640&l=AR
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الذكرية تس�تبعد، وقد متكن العلامء من معرفة ك�ون اللقيحة الذكرية مصابة أو غر 
مصاب�ة، وهو فحص معقد نس�بيًا، وقد ال يك�ون متوافرًا س�وى يف املراكز املتقدمة 
واملتخصصة. وعليه فإنه إذا كان هذا الفحص متوافرًا فا داعي الس�تبعاد اللقائح 
الذكري�ة إال بعد فحصها والتأكد من إصابتها. أما إذا مل تكن هذه اإلمكانية متوافرة 
فإنه يلجأ إىل اس�تبعاد كل اللقائح الذكرية وإعادة اللقائح األنثوية فقط؛ ألهنا بإذن 

اهلل غ�ر مصاب�ة هبذا امل�رض( )101(، وقد أص�در املجمع الفقهي اإلس�امي برابطة 

العامل اإلس�امي يف دورته التاس�عة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من 22-
27/ش�وال/1428ه� املواف�ق 3- 8/نوفم�رب/2007م قرارًا بش�أن التحكم يف 
جن�س اجلن�ني جاء فيه: ثانيًا: ال جيوز أي تدخل طب�ي الختيار جنس اجلنني، إال يف 
ح�ال الرضورة العاجية يف األمراض الوراثية، الت�ي تصيب الذكور دون اإلناث، 
أو بالعكس، فيجوز حينئٍذ التدخل، بالضوابط الرشعية املقررة، عى أن يكون ذلك 
بق�رار م�ن جلنة طبية خمتصة، ال يق�ل عدد أعضائها عن ثاثة م�ن األطباء العدول، 
تق�دم تقري�رًا طبيًا باإلمجاع يؤك�د أن حالة املريضة تس�تدعي أن يكون هناك تدخل 
طب�ي حتى ال يصاب اجلن�ني باملرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير عى جهة 

اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه يف ذلك )102(. 
إال أن هن�اك ق�واًل له وجاهت�ه يرى حتري�م التدخل الب�رشي يف حتديد جنس 

))0))  حتديد جن�س �جلنني و�ش���ذوذ�ت تكوينه و�ختيار نوعه، حممد �لبار، جملة �ملجمع �لفقهي �لإ�ش���لمي ) �س: 
.( 200

http://www.themwl.org/Fatwa/default.  ،02))  موقع ر�بطة �لعامل �لإ�ش���لمي(
 aspx?d=1&cidi=168
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اجلنني مطلقًا)103(؛ واستدلوا بعدة أدلة منها: 
الدلي�ل األول:  قول�ه تع�اىل: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ(  )لقامن من آية: 34(.
وج�ه الدالل�ة: إن يف اختيار جنس اجلنني اعرتاض ع�ى مشيئة اهلل وإرادته يف 
كون�ه، وعلمه واختصاصه ب�ام يوجد يف األرحام، فا أح�د يعلم ما يف األرحام 

أذكر أم أنثى؟ أأمحر أم أسود؟)104(. 
نوق�ش: ب�أن العم�ل عى اختي�ار اجلنس ال يتن�اىف بام اختص اهلل به نفس�ه من 
معرف�ة ما يف األرحام؛ ألن القيام باختيار اجلنس يعترب س�ببًا من األس�باب التي 
يتخذه�ا امل�رء إلدراك غاية من قدر اهلل معينة، وهذه الغاية من املمكن أن حتصل 
منه�ا احلم�ل ومن املمكن أن ال حتصل، ومعنى عل�م ما يف  األرحام: العلم التام 

بام فيها من كل الوجوه وأمتها، وهذا ال يعلمه إال اهلل)105(.
الدلي�ل الث�اين: القاع�دة الفقهية )درء املفاس�د أوىل من جل�ب املصالح)106(، 

)03)) وهذ� ما ذهب �إليه حممد �لر�وي، و�أحمد �لكردي، وحممد �لنت�شة،وغريهم، �نظر: معركة فقهية بني 
علماء �لأزهر ب�ش���بب فتاوى �لتحكم يف نوع �جلنني، مقال من�ش���ور يف �ش���حيفة �لوطن،�لثنني 25 �شفر 
http://www.mafhoum. ،426)ه���� �ملو�ف���ق 4 �أبريل 2005م �لعدد )648)) �ل�ش���نة �خلام�ش���ة

htm.234C34/com/press8؛ �لتحك���م يف جن����س �جلن���ني.. هل ه���و و�أد جديد للأنثى؟ �لأزهر 
�أفت���ى بج���و�ز ��ش���تخد�م �لتقني���ات �حلديث���ة ودع���اة �لكوي���ت �ختلف���و� في���ه، مق���ال من�ش���ور يف �ش���حيفة 
http://www.alanba.com.kw/archivepdf/  لأح���د 30 مار����س 2008م� ، �لأنب���اء 
)): 234)؛  �ل�ش���ريعة  �ش���وء  يف  �مل�ش���تجدة  �لطبية  �مل�ش���ائل  pdf.06/2008-03-30/03/2008/pdf؛ 
http://www.themwl.org/Bodies/ (26 :أب���و ب�ش���ل) ����س� حتدي���د جن����س �جلن���ني، 

l=AR&(=ds&27=mid&(=Meetings/default.aspx?d؛ �ختي���ار جن����س �جلن���ني 
در��شة فقهية طبية) �س: 73-72).

)04))  �نظر: تف�شري �بن كثري ) 6: 8)3 ).
)05))  �نظ���ر:  �أطف���ال �لأنابي���ب ب���ني �لعل���م و�ل�ش���ريعة  ) ����س: 20-)2 )؛ روؤي���ة �ش���رعية يف حتديد جن�س 

�جلنني، جملة �ملجمع �لفقهي �لعدد �خلام�س و�لع�شرون) �س: )8 ).
)06))  �نظر: �لأ�شباه و�لنظائر، لبن جنيم ) �س: 87 )؛ �لأ�شباه و�لنظائر، لل�شيوطي )�س: 78 ).
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والق�ول بجواز اختي�ار جنس اجلنني يشتمل عى مفاس�د عدة منها: االس�تهانة 
بأمر العورات، واختاط األنس�اب، وإحداث خلل يف التوازن بني عدد اإلناث 

والذكور )107(. 
نوق�ش: بأن هذه القاعدة يف حال كانت املفس�دة حمض�ة واملصلحة حمضة، أما 
مس�ألة اختيار جنس اجلنني ألس�باب طبية فقد اجتمعت فيه مصالح ومفاس�د، 
فينظ�ر إىل أهيام أعظم، فاحلفاظ عى النس�ل س�لياًم معافًا مصلح�ة عظيمة، تقدم 
عى مفس�دة كشف الع�ورة؛ ألن كشفها يباح عند الرضورة واحلاجة، ومفس�دة 
اختاط األنس�اب واإلخال بالتوازن يف املجتمع  مفس�دة عظيمة إال أنه يمكن 
درؤها بسن بعض األنظمة التي من شأهنا أن تساعد عى منع اختاط األنساب 

وتقنيني عدد عمليات اختيار جنس اجلنني )108(.
بن�اء عى م�ا تقدم، فإنه جيوز اختيار جنس اجلن�ني للوقاية من املرض الوراثي 
ال�ذي يظه�ر يف أحد اجلنس�ني ب�رشط مرشوعي�ة الوس�يلة؛ ملا فيه م�ن مصلحة 
احلصول عى النس�ل الس�ليم املعاىف، وه�ي مصلحة معت�ب�رة رشع�ًا، فإذا أقدم 
الطبي�ب عى القيام بعملية اختيار جنس اجلن�ني لدواعي طبية متحققة يقينيًا، أو 
بغلب�ة ظن، واتبع فيها الوس�ائل الرشعي�ة والطبية، فا يعد مس�ؤواًل رشعًا وال 

قضاء عن عمله؛ لعدم خمالفته أصول مهنته. 
الفرع الثالث: األس�باب غر الطبية، ومدى مس�ؤولية الطبيب رشعًا: يمكن 
)07))  �نظر: در��شات فقهية يف ق�شايا طبية معا�شرة ) 2: )72)؛ �لإجناب يف �شوء �لإ�شلم ) �س: )))-

23))؛ �مل�شائل �لطبية �مل�شتجدة يف �شوء �ل�شريعة) ): 232-234)؛ �ختيار جن�س �جلنني در��شة فقهية 
طبية) �س: 70-)7).

)08))  �نظر: �لإجناب يف �ش���وء �لإ�ش���لم ) �س: 20) )؛ �مل�ش���ائل �لطبية �مل�ش���تجدة يف �ش���وء �ل�شريعة ) ): 
.( 232
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ح�رص األس�باب الداعية إىل اختيار جنس اجلنني  يف س�ببني: األول: األس�باب 
الشخصي�ة: تتمثل يف الرغبة البرشية يف احلصول عى طفل ذكر إما ليس�د حاجة 
وال�ده -كحم�ل اس�م األب يف ح�ال كون مجي�ع الذرية بن�ات، أو ليس�اعده يف 
العم�ل أو... إلخ-، وما يتبع ذلك من االس�تقرار النف�ي، واألرسي، واحلامية 
من التفكك بحدوث الطاق بس�بب تكرار إنج�اب اإلناث دون الذكور الذي 
ينعك�س عى احلي�اة االجتامعي�ة، أو حتقيقًا للت�وازن داخ�ل األرسة بوجود كا 
اجلنس�ني)109( وتع�د األس�باب الشخصية من  أهم األس�باب الدافع�ة الختيار 
جنس اجلنني من خال مس�ح رسي�ع ملواقع التواصل االجتامع�ي والتحقيقات 
العلمية يظهر ذلك بشكل عال)110(.  الثاين: األس�باب السياسية، واالقتصادية: 
تلجأ بعض الدول إىل تشجيع اختيار جنس اجلنني؛ لدواعي عس�كرية؛ كتحقيق 
الت�وازن يف املجتمع بعد خس�ائر احلروب، وما يرتتب عليه�ا من فقد الكثر من 
الرجال وزيادة أعداد اجليش، ودواعي اقتصادية بتحديد النسل؛ خوفًا من الفقر 
مم�ا ي�ؤدي إىل تشجيع اختيار جن�س اجلنني بطريق غر مب�ارش، وذلك باالكتفاء 

باجلنس املرغوب فيه  )111(.  
وق�د اتف�ق العلامء املع�ارصون عى أنه ال جي�وز اختيار جن�س اجلنني لتحديد 

 http://www.themwl.org/(3  :0))  �نظ���ر: حتدي���د نوع �جلنني، جنم عب���د �لو�حد )�س((
يف  �لتحك���م   ،Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=286&l=AR

جن�س �جلنني،  عبادة)�س: 54 -  57 ).
)0)))  �نظ���ر: �ختي���ار جن����س �ملول���ود )2 � 2).. ب���ني �لتحرمي و�لإباح���ة وثقافة �ملجتمع.  مقال من�ش���ور يف 
http://www.alsharq.net.sa/2012/08/02/421122؛  �ل�ش���رق،  �ش���حيفة 
�ختي���ار جن����س �ملولود ب���ني �لتحرمي و�لإباحة وثقافة �ملجتمع،  مقال من�ش���ور يف �ش���حيفة د�ر �لخبار 

http://www.daralakhbar.com/news/2012/07/28/474806
)))))  �نظر: حتديد جن�س �جلنني، با�شلمه)�س: 6)؛ �ختيار جن�س �جلنني در��شة فقهية طبية ) �س: 

.(((6-((5
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النسل، واختلفوا يف حكم اختيار جنس اجلنني لغر األسباب الطبية عى  أقوال، 
وسبب اخلاف يرجع إىل تعارض اإلباحة األصلية مع املفاسد املرتتبة يف عملية 

اختيار جنس اجلنني. وفيام ييل: األقوال، وأدلتها، ومناقشتها، والرتجيح.
اختلف العلامء املعارصون يف حكم اختيار جنس اجلنني لغر األسباب الطبية 

عى ثاثة أقوال هي:

الق�ول األول: حتري�م اختيار جنس اجلنني لغر األس�باب الطبي�ة، وهو قول 
بعض من العلامء املعارصين)112(، وما قرره  جممع الفقه اإلسامي)113(.

الق�ول الث�اين: يب�اح اختي�ار جنس اجلن�ني مطلقًا، وه�و قول لبع�ض العلامء 
املعارصين)114(.

القول الثالث: يباح اختيار جنس اجلنني ألسباب غر طبية عى مستوى األمة 
دون الفرد، وهو قول الشيخ عبد النارص أبو البصل )115(.

األدلة ومناقشتها:

اس�تدل أصح�اب القول األول باملعقول، فقالوا: ب�أن يف اختيار جنس اجلنني 
)2)))   منهم حممد �لنت�شة، ف�شل عبا�س، في�شل �ملولودي. �نظر: در��شات فقهية يف ق�شايا معا�شرة ) 2: 
724، )87-882 )؛ �مل�ش���ائل �لطبية �مل�ش���تجدة يف �شوء �ل�شريعة ) ): 230-)23 )؛ �ختيار جن�س �جلنني 

در��شة فقهية طبية ) �س: 56-)5 ). 
http://www.themwl.org/Fatwa/ �لإ�ش���لمي،   �لع���امل  ر�بط���ة  موق���ع  �نظ���ر:   (((3(

.default.aspx?d=1&cidi=168
)4)))  منهم يو�شف �لقر�شاوي، ن�شر فريد و��شل، وحممد ر�أفت، �نظر: در��شات فقهية يف ق�شايا طبية 
معا�ش���رة ) ): )33- 340)؛ �ختيار جن�س �جلنني در��ش���ة فقهية طبية ) �س: 56 -)5 )؛ ق�ش���ايا فقهية 
معا�ش���رة )):  23)-24))؛ جريدة �ل�ش���رق �لأو�ش���ط حتت عنو�ن: مفتي م�شر يجيز �لتدخل يف تغيري 
 http://archive.، ن���وع �جلن���ني، جدًل فقهياً وعلمياً �لعدد رقم ) ))82بتاري���خ 22 / 5/ )200م
aawsat.com/details.asp?article=39337&issueno=8211#.

.WAj7CjVRwWw
http://www.themwl.org/ ( 26 :5))) �نظ���ر: حتدي���د جن����س �جلن���ني، �أب���و ب�ش���ل ) ����س(

.Bodies/Meetings/default.aspx?d=1&mid=27&ds=1&l=AR
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مفاسد مجة منها كشف العورة املغلظة، واختاط األنساب وال يفى أن حفظهام 
واجب، فا يستباح ذلك  بمجرد حتقيق رغبة األبوين، أو أحدمها )116(.

 نوق�ش: ب�أن اختي�ار جنس اجلنني ألس�باب غر طبي�ة مقيد بضواب�ط منها: 
ورة)117(، وال�رضورات تبيح  ورة أو احلاج�ة املنزل�ة منزل�ة ال�رضَّ وج�ود ال�رضَّ
املحظورات)118(؛ فيباح كشف العورة ألجل ذلك. وأن يؤمن اختاط األنساب، 
وذل�ك باختاذ كافة اإلجراءات الصارمة التي حتول دون الوقوع يف هذا املحذور 

بأن جترى العمليَّة يف مراكز طبية، وعى يد أمينة موثوقة هبا من األطباء)119(.
ورة الداعية ملثل ه�ذا العمل مع أن الزوجني   أجي�ب: م�ا هي احلاجة أو الرضَّ

يولد هلام ذكور أو إناث؟
وه�ل مقص�د حتقيق رغبة األبوي�ن، أو أحدمها يف أن يولد ل�ه مولود بخاف 
م�ا ولد له مقص�د جييز كشف الع�ورات املغلظة وتكبيد الزوجني خس�ائر مالية 
كب�رة)120(؟، ث�م إن ه�ذه الضوابط يف الواقع ل�ن تطبق؛ لقلة الثق�ة من األطباء 
)6)))  �نظر: در��ش���ات فقهية يف ق�ش���ايا طبية معا�ش���رة )2: )72، 872-873)؛ �لإجناب يف �ش���وء �لإ�شلم )�س: 
23))؛ �ختيار جن�س �جلنني در��شة فقهية طبية)�س: 70 -)7)؛ حتديد �جلن�س وتغيريه ) �س: 43 – 45 ).

)7)))  �نظر: �لأ�شباه و�لنظائر، لبن جنيم) �س:87 )؛ �لأ�شباه و�لنظائر،لل�شيوطي)�س: 88).
)8)))  �نظر: �ملرجعني �ل�شابقني )�س: 73 )؛ )84)

)))))  �نظر: �ختيار جن�س �جلنني من �ملنظور �ل�شرعي ) �س: )7 ).
)20))   �نظ���ر: وقف���ات م���ع �لقائلني بجو�ز �ختيار جن�س �جلنني. مقال من�ش���ور يف موقع �لإ�ش���لم  �ليوم. 
�لن�ش���اء  ق�ش���م  رئي����س  خليف���ة  يا�ش���ر  �لطبي���ب  يق���ول   .http://www.islamtoday.net
و�لتولي���د يف �مل�شت�ش���فى �لإ�ش���لمي بعم���ان ع���ن عملي���ة �ختيار جن�س �جلن���ني: ) وهي عملي���ات مكلفة 
ومرهق���ة �ش���حياً ل���لأم و�لأب) وتبل���غ تكلفته���ا يف بع����س �ملر�ك���ز �ل�ش���عودية حو�يل)23000ري���ال)، ويف 
م�ش���ر ) 40000 جني���ه). �نظر: �ختيار جن�س �ملولود بني �لتح���رمي و�لإباحة وثقافة �ملجتمع، مقال يف 
http://www.alsharq.(20(2-07-28(شحيفة �ل�شرق �لعدد رقم)237)�شفحة))))بتاريخ�
net.sa/2012/07/28/414191؛عي���اد�ت �ختي���ار جن����س �جلن���ني يف م�ش���ر: و�أد معا�ش���ر 
للبن���ات �أم بحك���م �ل�ش���رور�ت؟ مق���ال يف موقع قنطرة للح���و�ر مع �لعامل �لإ�ش���لمي ) 7)/5/ 0)20 م 
)، https://ar.qantara.de/content؛ ج���دل ب�ش���اأن حتديد جن����س �ملولود، �جلزيرة نت، 
   http://www.aljazeera.net/news لثنني 0/25)/)43) ه�- �ملو�فق 0/4)/0)20 م�
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وع�دم قدرة ج�ل الناس عى متيي�ز الثقة من غ�ره منهم، ويغلب ع�ى الظن أن 
الناحية املادية هي التي س�تكون الغالبة يف مثل هذه املس�ألة ع�ى الناحية الدينية 
واخللقية ال س�يام يف هذا الزمان، يقول أحد األطباء املشهود هلم باخلربة واألمانة 
واخلوف من اهلل -تعاىل- عن عملية اختيار اجلنني: )واخلاصة أن الرأي الطبي 
ال يؤيد إجراء هذه الفحوصات من أجل اختيار جنس اجلنني ألسباب اجتامعية، 
وإن ك�ان هن�اك بع�ض األطب�اء الذي�ن يتحدثون يف أجه�زة اإلع�ام املقروءة، 
واملس�موعة، واملرئية عن قدرهتم املزعومة التي تبل�غ مائة باملئة؛ إلعطاء األرسة 
م�ا تريد من األبن�اء، وهذا كله مبني عى الغرر، والغ�ش، واخلداع، وعدم تبيني 

كافة أوجه احلقائق؛ للحصول عى املال احلرام( )121(. 
أستدل أصحاب القول الثاين باملعقول، والقواعد األصولية:

فمن املعقول:
1- أن الدع�اء بطل�ب ول�د م�ن جنس مع�ني مباح، فقد س�أل زكري�ا –عليه 
الس�ام- رب�ه –جل وع�ا- أن يرزقه ذك�رًا وما أبي�ح طلبه أبيح فعل�ه، وفعل 
وس�ائله)122(. نوق�ش: ب�أن اهلل –تع�اىل-  عندم�ا رزق زكريا الول�د كان حلكمة 

يعلمها، منها إكرام زكريا عى صربه عى العقم بأن جعل له وريثًا يف النبوة.
2- إذا كان جيوز منع اإلنجاب من أصله )عن طريق العزل )123((  فإن اختيار 

))2)) حتدي���د جن����س �جلن���ني و�ش���ذوذ�ت تكوين���ه و�ختي���ار نوع���ه، د. حممد �لب���ار، جملة �ملجم���ع �لفقهي 
�لإ�شلمي ) �س: )20 ).

)22))  �نظر: ق�شايا فقهية معا�شرة )): 23)-24)).
)23))  �لعزل: �لنزع بعد �لإيلج لينزل �ملني خارج �لفرج، وقد �ختلف �لعلماء يف حكمه على �أربعة �أقو�ل. 
�نظره���ا يف: بد�ئ���ع �ل�ش���نائع)3: 234)؛�لت���اج و�لإكلي���ل)6: 476)؛نهاي���ة �ملحت���اج)): 244)؛�ملغني)8: 

32))؛ ز�د �ملعاد)4: 6)).
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نوع من احلمل ومنع النوع اآلخر عند بداية التلقيح يكون هو اآلخر مباحًا)124(.
نوق�ش: بأنه قياس مع الفارق؛ فالعزل طريق م�رشوع بالنص ووفق ضوابط 
ورشوط حم�ددة، وكل م�ا يف األمر أن الرجل ي�رتك املني يراق دون أن يوضع يف 
الرح�م، وال رضر م�ن هذا إال إذا مورس بشكل يؤدي إىل إنقاص النس�ل، ويف 

مثل هذه احلالة يكون للمسألة حكم آخر بمقتىض السياسة الرشعية)125(.

3 –التحك�م يف ن�وع اجلن�ني بالوس�ائل الطبيعي�ة)126( ال خ�اف يف ج�واز 

اس�تخدامها فيق�اس عليها التحكم يف نوعه بالوس�ائل التقنية احلديثة بجامع أن 
ك�ا منهام يفيض إىل غاي�ة واحدة وهي إنج�اب املولود وفقًا لرغب�ة أبوين)127(.  
نوق�ش: أنه قياس مع الفارق، فالطرق الطبية احلديثة ال يؤمن معها من اختاط 
األنس�اب فضًا عن كش�ف العورات املغلظ�ة بخاف الط�رق الطبيعية فذلك 

منعدم منها وال سبيل إىل حصوله )128(. 
4-إن الق�ول باجلواز يزي�ل الرضر عن الزوجة التي تكث�ر من إنجاب جنس 

واحد من س�وء املعاملة من زوجها، أو أقاربه، وربام تكون مهددة بالطاق، كام 
أن الرج�ل  ُيعيَّ��ر ويعاب، فام املانع يف مثل هذه احلاالت احلرجة والرضورية أن 

يفتح أمامهام اختيار جنس املولود؛ دفعًا للرضر عنهام، أو عن أحدمها)129(. 
)24))  �نظر: ق�شايا فقهية معا�شرة )):  25)).

)25))  �نظ���ر:  �لتحك���م يف جن����س �جلن���ني، عب���ادة ) ����س: 67- 68 )؛ حتدي���د جن����س �جلن���ني، �أب���و ب�ش���ل ) 
http://www.themwl.org/Bodies/Meetings/default.  (  26 ����س: 

 .aspx?d=1&mid=27&ds=1&l=AR
)26))   كالنظام �لغذ�ئي، و�لغ�ش���ول �لكيميائي، وتوقيت �جلماع بتحري وقت �لإبا�ش���ة، �ش���ياأتي بيانها يف 

�ملطلب �لتايل. 
)27))  �نظر: �لتحكم يف جن�س �جلنني، عبادة ) �س: 83 ).

)28))  �نظر: �ملرجع �ل�شابق ) �س: 84 ).
))2))  �نظر: �ختيار جن�س �جلنني در��شة فقهية طبية ) �س: 68 – )6 ).
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نوقش: بأن الرضر اليزال بمفس�دة كشف العورات، واختاط األنساب؛ إذ 
ال رضورة هن�ا، ويمك�ن دفع ال�رضر بحث الزوجني عى التس�ليم والرضاء بام 
قس�م هلام م�ن الذرية. وإن قلنا بإباح�ة التحكم يف جنس اجلن�ني حتى ال تفكك 
األرس، فه�ل س�تتوقف حاالت الطاق، فا يص�ح أن يوضع الطاق الذي هو 
مب�اح إذا وج�د س�ببه يف مقابل هذه التقني�ة حتى حيكم بإباحتها فالفرق شاس�ع 

بينهام )130(.
م�ن القواع�د األصولي�ة: أنَّ األصل يف األش�ياء اإلباح�ة)131(، وال دليل عى 

حتريم اختيار جنس اجلنني )132(.
 يناق�ش: بأن ه�ذه القاعدة خمتلف فيها، واإلباحة تقي�د بانتفاء الرضر، وعدم 
النه�ي، واختي�ار جن�س اجلن�ني فيه مفاس�د منه�ا اخت�اط األنس�اب وكشف 
الع�ورات، فا يس�تباح إال لرضورة وال رضورة هن�ا، وهذا كاف يف النهي عنه؛ 

ألن األصل يف الفروج التَّحريم ال اإلباحة )133(.
واس�تدل أصحاب القول الثالث بالقواعد الفقهية، فقالوا: إن مصلحة األمة 
مقدم�ة عى مصلحة األف�راد، واحلاجة العامة تنزل منزلة ال�رضورة)134(، فمثًا 
حاج�ة األمة التي فقدت عددًا م�ن الرجال يمكن تلبيتها بتشجيع -مؤقت- إىل 
 http://www.،30))   �نظر: وقفات مع �لقائلني بجو�ز �ختيار جن�س �جلنني، موقع �لإ�شلم �ليوم(

islamtoday.net؛ �لتحكم يف جن�س �ملولود)�س:64 ).
))3))  �نظر: �لف�شول يف �لأ�شول)3: 252)؛ �لأ�شباه و�لنظائر، لل�شيوطي)�س: 60).

)32))  �نظر: در��ش���ات فقهية يف ق�ش���ايا طبية معا�ش���رة ) 2: 875)؛ �مل�ش���ائل �لطبية �مل�ش���تجدة يف �ش���وء 
�ل�شريعة)): )23)؛ �ختيار جن�س �جلنني در��شة فقهية طبية)�س: 68).

)33))  �نظ���ر: �ختي���ار جن����س �جلن���ني در��ش���ة فقهية طبية )����س: 60)؛  حتدي���د جن�س �جلنني، �أبو ب�ش���ل 
http://www.themwl.org/Bodies/Meetings/default.  (  26 ����س:   (

l=AR&(=ds&27=mid&(=aspx?d
)34))  �نظر: �لأ�شباه و�لنظائر، لبن جنيم)�س: )87 )؛ �لأ�شباه و�لنظائر، لل�شيوطي)�س:88).
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إنجاب الذكور ويبدأ بالوس�ائل املباحة املرشوعة رشيطة أال تؤدي إىل االعتداء 
ع�ى ح�ق اإلنس�ان يف احلي�اة، وإن مل توج�د فيمك�ن اللج�وء إىل وس�يلة طف�ل 
األنابيب، وليكن النظر أواًل إىل أولئك الذين ال يمكنهم اإلنجاب الطبيعي وال 
جيوز اللجوء إىل اإلجهاض مطلقًا؛ لكونه جريمة بذاته، فالزيادة يف بلد قد حيلها 

ويكملها النقصان يف بلد آخر)135(.
الرتجيح: األصل يف مسألة اختيار جنس اجلنني احلظر واملنع، واإلباحة تكون 
استثناء من األصل؛ للرضورة العاجية التي يقدرها نخبة طبية خمتصة، والقول 
بج�واز اختيار جنس اجلنني مطلقًا ينذر هباك األمة وقد ظهر ذلك جليًا يف باد 
الغرب عندما فتحت باب اختيار جنس اجلنني مما أرغم دواًل كفرنس�ا وبريطانيا 
دُّ من تلك الظاه�رة، واملعاقبة باحلبس والغرامة عى كل  ع�ى أن تصدر قانونًا حَيُ
م�ن جيري عملي�ة تشخيص مبك�ر دون احلصول عى الرتاخي�ص إال يف األمور 
العاجية بعد استشارة الطبيب و عى أن تعمل العملية يف املستشفيات احلكومية، 
أو يف مرك�ز خ�ري ال هيدف إىل الربح، وقد أصدرت اجلمعية الربيطانية توصية 
بعدم ممارس�ة عملية التحكم يف جنس املولود إال للرضورة القصوى كأن يكون 
ن جنني أنثى أو ذكر، أو  هن�اك مرض وراثي مرتبط بنوع اجلنني س�يظهر إذا َتَكوَّ
العك�س، ويف هذه احلالة يك�ون هناك مربر للتدخل وحتدي�د جنس املولود، أما 
أن يك�ون املوض�وع رضبًا من العب�ث، أو اللهو، أو نوعًا من األث�رة، أو األنانية 
باحلص�ول ع�ى املواليد الت�ي يشتهيها ال�زوج، أو الزوجة فإن هذا م�ا ينبغي أن 

 http://www.themwl.org/( 26 :35))  �نظ���ر: حتدي���د جن����س �جلن���ني، �أب���و ب�ش���ل ) ����س(
.Bodies/Meetings/default.aspx?d=1&mid=27&ds=1&l=AR
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يمتنع األطباء الرشفاء عنه)136(.
وإذا ك�ان الغ�رب يمنع من التحك�م يف جنس اجلنني ويتدخ�ل يف تنظيم هذه 
التقني�ة وجيعله�ا يف أضيق احلدود، فاألوىل باملس�لمني أن يقف�وا وقفة جادة أمام 
ه�ذه التقني�ة احلديثة حفاظًا عى الدين واألع�راض؛ وخلطورة  األمر فإن جملس 
املجم�ع الفقه�ي اإلس�امي برابطة الع�امل اإلس�امي يف دورته التاس�عة عرشة 
املنعق�دة بمكة املكرمة يف الفرتة من 22-27/ ش�وال 1428ه� املوافق 8-3/
نوفم�رب/2007م ق�د نظر يف موض�وع: اختي�ار جنس اجلنني ، وبعد االس�تامع 
للبح�وث املقدم�ة، وع�رض أه�ل االختص�اص، واملناقشات املس�تفيضة. فإن 
املجم�ع يؤك�د ع�ى أن األصل يف املس�لم التس�ليم بقضاء اهلل وق�دره، والرىض 

ب�ام يرزقه اهلل؛ م�ن ولد، ذكرًا ك�ان أو أنثى، وحيمد اهلل تعاىل ع�ى ذلك، فاخلرة 

في�ام يتاره الباري -جل وعا-)137(، ولقد ج�اء يف القرآن الكريم ذم فعل أهل 
اجلاهلي�ة من ع�دم التس�ليم والرىض باملول�ود إذا ك�ان أنثى ق�ال تعاىل: )ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   )النح�ل: 58(، وال ب�أس أن يرغ�ب 

امل�رء يف الول�د ذكرًا ك�ان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أش�ار إىل دعاء بعض 
األنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعى ضوء ذلك قرر املجمع ما ييل: أواًل: جيوز 
اختي�ار جنس اجلن�ني بالطرق الطبيعة؛ كالنظام الغذائي، والغس�ول الكيميائي، 

)36))  �نظر: �لتحكم يف جن�س �ملولود ) �س: 75 ).
)37))  يذكر �لطبيب �لدكتور ه�شام عرب-�أمني عام �جلمعية �ل�شعودية للن�شاء و�لولدة- �أن من �ملو�قف 
�ملوؤثرة �أن �إحدى �ل�شيد�ت كان لديها �أربع بنات و�أر�دت �حلمل بولد وفرحت بعد �لتلقيح بحملها بتو�أم 
ولكن يف �ل�ش���هر �لر�بع �ت�ش���ح �أنهما بنتان، م�ش���دد�ً �أن عملهم كاأطباء عمل �لب�ش���ر، ولكن م�ش���يئة �هلل 
فوق كل �ش���يء. �نظر: �ختيار جن�س �ملولود بني �لتحرمي و�لإباحة وثقافة �ملجتمع، مقال يف �ش���حيفة 
http://www.alsharq.net.(20(2-07-28(ل�ش���رق �لع���دد رقم)237)�ش���فحة))))بتاريخ�
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وتوقيت اجلامع بتحري وقت اإلباضة؛ لكوهنا أسبابًا مباحة ال حمذور فيها. ثانيًا: 
ال جي�وز أي تدخ�ل طبي الختيار جنس اجلنني، إال يف ح�ال الرضورة العاجية 
يف األم�راض الوراثية، الت�ي تصيب الذكور دون اإلن�اث، أو بالعكس، فيجوز 
حينئ�ٍذ التدخ�ل، بالضوابط الرشعية املقررة، عى أن يك�ون ذلك بقرار من جلنة 
طبي�ة خمتص�ة، ال يقل عدد أعضائها عن ثاثة من األطب�اء العدول، تقدم تقريرًا 
طبي�ًا باإلمجاع يؤكد أن حالة املريضة تس�تدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى 
ال يص�اب اجلنني باملرض الوراثي وم�ن ثم يعرض هذا التقرير عى جهة اإلفتاء 
املختص�ة إلصدار ما تراه يف ذل�ك. ثالثًا: رضورة إجياد جه�ات للرقابة املبارشة 
والدقيق�ة عى املس�تشفيات واملراكز الطبية؛ التي متارس مث�ل هذه العمليات يف 
الدول اإلسامية؛ لتمنع أي خمالفة ملضمون هذا القرار. وعى اجلهات املختصة 

يف الدول اإلسامية إصدار األنظمة والتعليامت يف ذلك)138(. 
ومم�ا يؤي�د املنع واحلظر ملثل هذه املس�ألة حالة الس�عار اهلائ�ج يف املجتمعات 
اإلس�امية يف احل�رص ع�ى إنجاب الذك�ور)139( وع�دم وجود ال�وازع الديني 
واألمان�ة من قب�ل بعض العامل�ني يف املجال الطبي، وس�يطرة ح�ب املال حتى 
أصبح�ت عمليات اختي�ار جنس اجلنني س�لعة يتاجر هبا خاص�ة يف ظل غياب 
الرقاب�ة احلكومي�ة عى كث�ر من املس�تشفيات واملراكز األهلية الت�ي تقوم بعمل 

http://www.themwl.org/Fatwa/ �لإ�ش���لمي  �لع���امل  ر�بط���ة  موق���ع  �نظ���ر:    ((38(
default.aspx?d=1&cidi=168

))3))  بل���غ ع���دد طالب���ي حتديد جن�س �جلنني كما ن�ش���ر عن مركز دبي للأمر��س �لن�ش���ائية و�لإخ�ش���اب 
20) حال���ة طل���ب �ش���نوية بو�قع 0) حالت �ش���هرياً م���ن د�خل �لب���لد وخارجها و�ل�ش���عودية هي �لأكرث 
طلبا للذكور،ويزد�د �لطلب عليه بعد �إجناب �أربع بنات �أو خم�س كما ذكر �لأطباء �نظر: �ختيار جن�س 
�ملول���ود ب���ني �لتح���رمي و�لإباح���ة وثقافة �ملجتمع. �ش���حيفة �ل�ش���رق. �لع���دد رقم )237) �ش���فحة )))) 
   http://www.alsharq.net.sa/2012/07/28/414191(20(2-07-28( بتاريخ
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ذل�ك)140(، ولع�ل ما يزيد م�ن أمهية اخلطر –أيض�ًا- ما نراه الي�وم من موجات 
اإلحلاد يف املجتمعات اإلس�امية فقد يكون هذا األم�ر ذريعة إىل الرشك باهلل –

تع�اىل– كام جيب عى املؤسس�ات اإلعامية عدم نرش ه�ذه التقنيات وتصويرها 
للناس بغر صورهتا احلقيقية خاصة عند العوام حتى ال يتعلق هبا الناس.

)40))  يق���ول  �لدكت���ور ع�ش���ام �حلمي���د - ي�ش���رف عل���ى وح���دة �لإخ�ش���اب و�أطف���ال �لأنابيب يف م�شت�ش���فى 
�أهل���ي باملنطق���ة �ل�ش���رقية، ل� )�حلي���اة): �إن عمليات حتديد جن����س �ملولود غالباً ما تكون ملن يف�ش���لون 
�إجناب ذكر، ول تتم يف �مل�شت�ش���فيات �حلكومية، و�إمنا يف �لأهلية، وما يتم يف �مل�شت�ش���فيات �لأهلية يعد 
جت���اوز�ت؛ لأن ه���ذه �لعملي���ات حمظ���ورة يف �ل�ش���عودية ر�ش���مياً باأمر من وز�رة �ل�ش���حة، م�ش���تدركاً �أن 
�حلكومي���ة جت���ري عملي���ات زرع �أطف���ال �أنابي���ب وع���لج للعقم فقط، ولك���ن من دون حتدي���د للجن�س. 
وق���ال �لدكتور �إبر�هيم �ل�ش���رنوبي -رئي�س وحدة �لإخ�ش���اب يف م�شت�ش���فى �أهل���ي-: �إن عمليات حتديد 
�جلن�س بد�أت حتظى بالقبول من �ملجتمع، وبخا�ش���ة خلل �لعامني �لأخريين. لفتاً �إلى �أنها تتم يف 
�ش���رية تامة، وبع�س �ملر�جعات يف�ش���لن �لولدة يف م�شت�شفيات عادية، ولي�شت متخ�ش�شة يف �لإخ�شاب 
و�لتلقيح �ل�ش���طناعي، خوفاً من معرفة �أن �حلمل مت ��ش���طناعياً، ومت حتديد جن�س �ملولود، ل�ش���يما 
للعائلت �لتي مل تنجب ذكور�ً. فيما �أو�ش���ح طبيب �آخر )ف�ش���ل عدم ذكر ��ش���مه) �أن عمليات حتديد 
جن�س �ملولود جُترى على �أنها عمليات تلقيح ��شطناعي، ول تتم كتابة م�شمى )حتديد جن�س مولود) 
يف ملف �ملري�شة تفادياً للم�شاءلة، وحر�شاً على �شرية �لعمل بناء على طلب غالبية �ملر�جعني. بينما 
قال �ملتحدث با�ش���م �ملديرية �لعامة لل�ش���وؤون �ل�ش���حية باملنطقة �ل�شرقية خالد �لع�شيمي، يف ت�شريح 
�إل���ى )�حلي���اة): )�إن مث���ل هذه �لعمليات ممنوعة، ول جترى يف �مل�شت�ش���فيات �لتابعة لوز�رة �ل�ش���حة)، 
مكتفي���اً بذل���ك م���ن دون �لتعليق على دور وز�رة �ل�ش���حة يف �لرقابة على �مل�شت�ش���فيات �لتي جتري هذ� 
�لنوع من �لعمليات، �لتي ت�ش���نفها �لوز�رة )حمظورة) �إل �أن �مل�شت�ش���فيات �لأهلية تتغلب على �حلظر 

بت�شمية �لعمليات )�أطفال �أنابيب)، �أو )تلقيح ��شطناعي)، وهي عمليات م�شموحة.
         ويف ��ش���تطلع �أجرته »�ل�ش���رق« يف مر�كز �لعقم وتاأخر �لإجناب، ذكرت موظفه يف �إحدى م�شت�ش���فيات 
�ملنطق���ة �ل�ش���رقية �أن���ه ُين���ع �لتحديد جلن�س �ملولود بح�ش���ب تعميم م���ن وز�ره �ل�ش���حة �إل يف حالت 
خا�ش���ه، بينم���ا ك�ش���فت موظف���ه يف �إح���دى م�شت�ش���فيات �لريا����س �أنه يك���ن حتديد جن����س �ملولود عن 
طري���ق �حلق���ن �ملجه���ري دون قي���ود حي���ث يتم ذل���ك خلل ثلثة �أ�ش���ابيع م���ن �حلقن م�ش���رية �إلى �أن 
تكلف���ه �لعملي���ة تبل���غ 23 �أل���ف ريال. �نظ���ر: )عقدة �لذكورة) تزي���د عمليات حتديد جن����س �ملولود 6 يف 
 http://www.alhayat.( ملئة، �ش���حيفة �حلياة ) �لأربعاء7)/ دي�شمر/كانون �لأول 4)20م�
com/Articles؛ �ختيار جن�س �ملولود بني �لتحرمي و�لإباحة وثقافة �ملجتمع. �شحيفة �ل�شرق. 
http://www.alsharq.net. بتاري���خ)2/7/28)20م)   (((( �ش���فحة   (237( رق���م  �لع���دد 
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المطلب الثاني: حكم اختيار جنس الجنين من خالل وسائله

 وفيه فرعان:

الفرع األول: حكم اختيار جنس الجنين بالوسائل الطبيعية، ومدى 

مسؤولية الطبيب شرعًا

 املقصود بالوس�ائل الطبيعية: هي الوس�ائل  التي ال حتتاج إىل التدخل املبارش 
للطبي�ب املختص وتكون عادة باس�تغال اخلصائص الطبيعية للحيوان املنوي، 
وهي يف جمملها ال خترج عن طرق أربعة تكون بمثابة التحضر للحمل املرغوب 

فيه، وفيام ييل بياهنا:
الطريق�ة األوىل: االعتامد عى أنواع معينة من األغذية: حيث أثبتت األبحاث 
العلمي�ة أن للت�وازن األي�وين ) للصودي�وم والبوتاس�يوم مقاب�ل املغنيس�يوم 
والكالس�يوم( تأث�ر حي�وي ي�ؤدي إىل ح�دوث تغي�رات عى مركب�ات جدار 
البويضة والذي بدوره يؤثر عى انجذاب احليوانات املنوية الذكورية أو األنثويَّة، 
فزيادة نسبة )البوتاسيوم والصوديوم( -يف الغذاء، أو عى شكل أقراص دوائية- 
يؤدي إىل جذب احليوان املنوي الذكري)y( فينتج حينئذ ذكر بإذن اهلل، أما زيادة 
نسبة )الكالسيوم واملغنسيوم( فتؤدي إىل جذب احليوان املنوي املؤنث)x( فينتج 
حينئذ أنثى بإذن اهلل)141(، وعن طريق فرض محية يف الطعام قبل ثاثة أش�هر من 
احلمل عى األقل أمكن التحكم يف هذه األيونات، ونسبة نجاح هذه الطريقة يف 
))4)) �نظر: �ختيار جن�س �ملولود - حتديد نوع �جلنني قبل �حلمل، مقال، د. جنيب ليو�س، من�شور على 
موقع���ه http://www.layyous.com؛ �لتحك���م يف جن�س �ملولود، مقال من�ش���ور عر موقع 

  www.alsehha.net ملديرية �لعامة لل�شوؤون �ل�شحية يف �ملنطقة �ل�شرقية�
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عينات املراقبة الطبية بلغت حوال%80.7)142(. 
 الطريقة الثانية: معاجلة إفرازات اجلهاز التناسيل)143( للزوجة: وذلك بتغير حالة 
)y(املهبل من ناحية احلموضة والقلوية؛ ألن احليوانات املنوية احلاملة للكروموسوم
املذك�ر ضعيف�ة جدًا يف مقاومة الوس�ط احلميض؛ ل�ذا تنصح الراغب�ات يف إنجاب 
الذك�ور بعم�ل محام�ات قبل عملي�ة اجل�امع بمحلول قل�وي؛ إلعط�اء فرصة أكرب 
للحي�وان املن�وي الذك�ر يف اإلرساع إىل تلقي�ح البويض�ة. أما الراغب�ات يف إنجاب 
اإلن�اث ينصحن بعمل محامات قبل اجلامع بمحلول مح�يض؛ ألن احليوانات املنوية 
املؤنثة للكرموس�وم األنثوي)x( ضعيفة املقاومة يف الوس�ط القاعدي، فيتيح ذلك 
الفرص�ة للحيوان�ات املنوي�ة املؤنثة لتخص�ب البويضة)144(، إال أن ه�ذه الطريقة مل 

http://www.themwl. ( 5-4 :42))  �نظر: حتديد جن�س �جلنني،د.  جنم عبد �لو�حد ) �س(
org/Bodies/Researches/default.aspx?d=1&rid=286&l=AR؛ 
معرف���ة ن���وع �ملولود و�لتحكم يف �جلنني، مقال من�ش���ور مبجلة �ملجتم���ع �لعدد رقم ))5) بتاريخ ) 27/ 
7/ 2007 م)؛ ق�ش���ايا طبية معا�ش���رة )2: )27)؛ در��ش���ات فقهية يف ق�شايا فقهية)2:  )85)؛ �ملو�شوعة 
�لطبي���ة �لفقهي���ة  ) ����س: 8)3 )؛ كيف ت�ش���تطيعني �ختيار �جلنني، مقال، د. جنيب ليو�س  من�ش���ور يف 

.www.hawaaworld.com،موقعه
تك���ون  �أن  عليه���ا  يغل���ب  باإف���ر�ز�ت  )�ملهب���ل)  للم���ر�أة  �لتنا�ش���لي  �هلل–�ش���بحانه–�جلهاز  )43))   زود 
حم�ش���ة)acidity )؛ ملنع �مليكروبات و�جلر�ثيم من �لولوج �إلى عمق �جلهاز �لتنا�ش���لي �أو �لتع�شي�س 
فيه؛ �إل �أن هذه �حلمو�شة توؤدي �إلى �إعاقة �لإجناب ب�شفة عامة �إذ� ز�دت. �نظر:  �لإفر�ز�ت �ملهبلية، 
http://www.66n.com/forums/ و�ملجتم���ع،  �لأ�ش���رة  موق���ع  عل���ى  من�ش���ور  مق���ال 

showthread.php?t=20853
)44)) وهن���ا ملحوظ���ة مهم���ة ذكره���ا د. جني���ب حي���ث يق���ول : �إل �أن���ه يج���ب �لتنوي���ه ب���اأن ه���ذه �ملحالي���ل 
�مل�ش���تخدمة يج���ب �أن تك���ون حم�ش���رة بدقة ويك���ن �حل�ش���ول عليها من �ل�ش���يدليات �ملختلف���ة ل �أن 
حت�ش���ر منزلي���اً كد����س بيكربون���ات �ل�ش���وديوم �ملتع���ارف عليها و�لت���ي قد تلع���ب دور�ً �ش���لبياً حتى على 
خ�ش���وبة �مل���ر�أة و�لق���درة على �لإجن���اب. �نظر: �ختيار جن����س �ملولود-حتديد ن���وع �جلنني قبل �حلمل 

.http://www.layyous.com
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حتقق املأمول منها حتى اآلن حيث بلغت نسبة نجاحها 56 % )145(. 
الطريقة الثالثة: تنظيم أوقات اجلامع بني الزوجني: بحيث يتم يف أوقات حمددة 
وبعدد مرات حمدد، فلقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أنه كلام تباعدت الفرتة 
م�ا ب�ني اجلامع واآلخر كلام س�اعد ذلك يف ازدياد عمر احليوان�ات املنوية خاصة 
التي حتمل الكروموسوم)y( مما يؤدي إىل زيادة احتامل تكوين جنني ذكر- وبناء 
ع�ى ه�ذه النظرية ف�رس س�بب الزي�ادة يف والدة الذكور عقب احل�روب- ، لذا 
ينص�ح األطب�اء من يرغ�ب يف إنجاب الذك�ور بتجنب املجامعة ملدة مخس�ة أيام 
قب�ل نزول البويضة وأن يكون اجلامع بعد نزوهلا، أما إذا كانت الرغبة يف إنجاب 
إناث فيكون اجلامع بعد هناية الدورة الشهرية وحتى قبل يومني إىل أربعة أيام من 
التبويض، وتصل نس�بة النجاح من 80-90% يف الذكور وإىل 75 – 90 % من 

اإلناث  اعتامدًا عى مدى انتظام الدورة الطمثية عند املرأة )146(. 
الطريقة الرابعة: اجلدول الصيني: يعتمد عى تقس�يم أوقات اجلامع إىل فرتتني 
خال الدورة القمري�ة، فاأليام اخلمس األول من الشهور القمرية تعترب صاحلة 
ليك�ون اجلنني ذك�رًا، ويقابلها اخلمس�ة الثانية أي: من الس�ادس إىل العارش من 
الشه�ر تعترب صاحلة ليكون اجلنني أنثى، ويتبع ذلك تسلس�ليًا أربعة أيام للذكر، 
ومثله�ا لألنث�ى، ثم ثاث�ة أيام يقابله�ا ثاثة، ثم يوم�ان، ثم ي�وم واحد، وهذه 
http:// موقع���ه  عل���ى  من�ش���ور  ليو����س  جني���ب  د.  مق���ال  �جلن���ني،  ن���وع  يف  �لتحك���م  �نظ���ر:    ((45(

  (5 �لو�حد)����س:  عب���د  �جلنني،د.جن���م  جن����س  حتدي���د  www.layyous.com؛ 
http ://www .themwl .org/Bodies/Researches/default .

aspx?d=1&rid=286&l=AR
)46)) ملعرفة حتديد وقت �لإبا�شة عند �ملر�أة  كما و�شحه �لأطباء ينظر يف: حتديد جن�س �جلنني، د.جنم 
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/ )����س:6-5)  عبد�لو�ح���د 
)؛   858 :2 ( در��ش���ات فقهي���ة يف ق�ش���ايا طبي���ة  l=AR&286=rid&(=default.aspx?d؛ 

�لتحكم يف جن�س �جلنني، عبادة )�س: 38).
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الطريقة مبنية عى فرضيات فلكية ال ترتكز عى أساس علمي يعتمد عليه )147(.
احلك�م الرشع�ي للط�رق الطبيعي�ة الختيار جن�س اجلنني: ال ش�ك يف إباحة 
الط�رق الطبيعية مامل يرتتب عليها رضر ديني -كاجل�دول الصيني فإنه ال جيوز؛ 
ملا اش�تمل علي�ه من اعتقاد جاه�يل، وعمل املنجمني، والعراف�ني الذين يدعون 
عل�م الغي�ب وقد جاء يف فتوى اللجن�ة الدائمة لإلفتاء ع�ن حتديد جنس اجلنني 
اس�تنادًا إىل اجلدول الصيني: )وأما حتديد نوعه بموجب اجلدول املشار إليه فهو 
ك�ذب وباطل؛ ألنه من ادعاء علم الغي�ب الذي ال يعلمه إال اهلل، وجيب إتاف 
ه�ذا اجلدول وعدم تداوله بني الن�اس()148( -أو رضر بدين- كمعاجلة إفرازات 
اجله�از التناس�يل للزوجة فق�د ذكرت بعض الدراس�ات أن هن�اك بعض اآلثار 
اجلانبية الض�ارة باملرأة حتديدًا - يقدر هذا الرضر أهل االختصاص، وإذا أمكن 
جتاوز الرضر فتصبح الطريقة مباحة رشعًا؛ النتفاء الرضر)149(، والقول بجوازها 
يتفق مع روح الرشيعة اإلسامية التي جاءت بتحقيق املصالح وتكميلها، ودفع 
املفاس�د، فإن جممل هذه الط�رق ما هي إال أخذ باألس�باب لرتجيح جانب عى 
جانب، وهي نسبية تزيد من فرصة نسبة اجلانب املرغوب فيه سواء كان ذكرًا، أم 
أنثى، أما التوفيق فهو موكول جلاعل األسباب ومقدر النطف يف األرحام جلت 
قدرته،  كام أن هذه الطرق ال ش�بهة فيها من حيث اختاط األنس�اب، أو كشف 

)47))   �نظر: روؤية �ش���رعية يف حتديد جن�س �جلنني، جملة �ملجمع �لفقهي،�لعدد �خلام�س و�لع�ش���رون ) 
�س: 02))؛�ختيار جن�س �ملولود - حتديد نوع �جلنني قبل �حلمل، مقال، د. جنيب ليو�س، من�شور على 

http://www.layyous.com موقعه
)48))   فتاوى �للجنة �لد�ئمة )2: 7) ).

 http://www.themwl.org/((3 :4))   �نظ���ر: حتدي���د جن����س �جلن���ني، �أب���و �لب�ش���ل)�س((
 .Bodies/Meetings/default.aspx?d=1&mid=27&ds=1&l=AR
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العورات، أو حماولة التدخل يف إرادة اهلل س�بحانه وتعاىل وقد أصبحت متداولة 
ومشهورة بني الناس. وقد أجازها جممع الفقه اإلسامي يف دورته التاسعة عرشة 
املنعق�دة يف مك�ة يف الفرتة من 22 – 27/ ش�وال / 1428ه� - 3 - 8 نوفمرب 
/ 2007م  فق�د ق�رر ما ييل: أوال: جي�وز اختيار جنس اجلن�ني بالطرق الطبيعية 
كالنظ�ام الغذائي والغس�ول الكيميائي وتوقيت اجلامع بتح�ري وقت اإلباضة؛ 

لكوهنا أسباب مباحة ال حمذور فيها )150(.
وتنحرص مسؤولية الطبيب يف بيان هذه الطرق للزوجني ومساعدهتام يف القيام 
هب�ا عى الوج�ه الذي يف�ي بالغرض، م�ع رضورة حث الزوج�ني عى تفويض 
األمر هلل تعاىل. ويعد مسؤواًل إن تدخل يف اختيار جنس اجلنني بالوسائل الطبية 
التي تقتيض حماذير رشعية من اختاط األنس�اب، وكشف العورات يف حني أن 

الطرق الطبيعية قد تفي بالغرض. 

الفرع الثاني: حكم اختيار جنس الجنين بالوسائل الطبية، ومدى 

مسؤولية الطبيب شرعًا

 الختي�ار جنس اجلنني بالوس�ائل الطبي�ة طريقتان مها: الطريق�ة األوىل: اختيار 
جنس اجلنني قبل احلمل: وهلا وسيلتان األوىل: اختيار جنس اجلنني قبل التلقيح يف 
الرحم: وهي من أكثر الطرق املتبعة يف اختيار جنس اجلنني وأس�اس هذه الطريقة 

http://www.themwl.org/Fatwa/default. 50)) موق���ع ر�بطة �لع���امل �لإ�ش���لمي(
aspx?d=1&cidi=168
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يعتم�د عى فصل احليوانات املنوية املذك�رة عن املنوية املؤنثة بطرق خمربية)151(، ثم 
أخ�ذ هذه العينة إم�ا املذكرة، أو املؤنثة وحقنها يف رح�م الزوجة بعد التبويض، أو 
قبله بقليل وتسمى )تلقيح اصطناعي داخيل)152(( وجترى هذه الطريقة يف خمتربات 
طبي�ة يف اململك�ة، وغرها من ال�دول، ونتائجها اآلن أصبحت تص�ل إىل أكثر من 
90%  )153(. الثاني�ة : فح�ص األجن�ة بعد التلقي�ح اخلارجي)154( وقب�ل زرعها يف 
الرحم: وتعد أكثر الطرق ضامنًا للنجاح حاليًا، حيث إن نسبة نجاح احلمل باجلنني 
املراد حتديده تصل من 99-100%  إن تم احلمل بإذن اهلل، وتتم هذه الطريقة بعدة 
مراح�ل. املرحلة األوىل: برنامج حتريض اإلباضة ع�ن طريق إبر هرمونات تعطى 

���رد من �ملركز.  �ش���يب و�لطَّ ���ة: وله���ا ثلُث و�ش���ائل: �لأولى: �لتَّ ))5))  منه���ا: طريق���ة �لف�ش���ل �لفيزيائيَّ
���رد �ملغناطي�ش���ي. ومنها: طريقة �ل�ش���ائل �مللئم:  ���رد �لكهربائ���ي. �لثالثة: قوة �لطَّ �لثاني���ة: ق���وة �لطَّ
. �لثاني���ة: ��ش���تعمال هرمون  ���ائل �لقاع���ديِّ �أو �حلام�ش���يِّ وله���ا �أرب���ع و�ش���ائل: �لأول���ى: ��ش���تعمال �ل�شَّ
. �لر�بع���ة: ��ش���تعمال م���ادَّة  �لأنوث���ة )�لأ�ش���ت�ديول). �لثالث���ة: ��ش���تعمال م���ادَّة )�لألبيومني)�لبق���ريِّ
���فاديك�س �لكروموتوغر�يف).ومنه���ا: طريق���ة �لف�ش���ل بالعتم���اد عل���ى حمتوي���ات �مل���ادة �لور�ثية  )�ل�شَّ
) dna ). ملعرف���ة تفا�ش���يل �أك���رث ع���ن هذه �لطرق و�لو�ش���ائل ون�ش���بة جناحها .�نظ���ر: حتديد جن�س 
�جلنني و�شذوذ�ت تكوينه و�ختيار نوعه، د. حممد �لبار، جملة �ملجمع �لفقهي �لإ�شلمي ) �س: 6))-
7)) )؛ حتدي���د جن����س �جلن���ني، د. با�ش���لمه ) ����س: 5 )؛  حتديد جن�س �جلنني،د.  جن���م عبد �لو�حد 
http://www.themwl.org/Bodies/Researches/default.  ( 7-6 :س���� (

aspx?d=1&rid=286&l=AR؛  �مل�ش���ائل �لطبية �مل�ش���تجدة يف �ش���وء �ل�ش���ريعة ) ): 224 – 
225 )؛ �ختي���ار جن����س �ملول���ود - حتديد ن���وع �جلنني قبل �حلمل، مقال، د. جنيب ليو�س، من�ش���ور على 

.http://www.layyous.com موقعه
ج���ل �إلى رحم �مل���ر�أِة ويكون بتلقيح �لبوي�ش���ة  : ��ش���تدخال م���اء �لرَّ �خل���يُّ )52))  �لتَّلقي���ح �ل�ش���طناعيُّ �لدَّ
).�نظ���ر: رد �ملحتار)3: 7)5، 528)؛حا�ش���ية  د�خ���ل رح���م �ملر�أة، ويع���رف عند �لفقهاء ب�)��ش���تدخال �ملنيِّ
�لد�شوقي)2: 468)؛حا�شيتا قليوبي وعمرية )3: 8)2)؛ مطالب �أويل �لنهى)5: 3))؛ �أطفال �لأنابيب 

بني �لعلم و�ل�شريعة  )�س: 53)؛ �ملو�شوعة �لطبية �لفقهية )�س: 380).
)53))   �نظ���ر: حتدي���د جن����س �جلن���ني، با�ش���لمه  ) ����س: 5)؛ حتدي���د جن����س �جلن���ني و�ش���ذوذ�ت تكوينه 

و�ختيار نوعه، د. حممد �لبار، جملة �ملجمع �لفقهي �لإ�شلمي ) �س: 7))-)20 ).
ٍة.  ���ٍة خمريَّ حم يف �أو�ٍن طبيَّ جل خ���ارج �لرَّ )54))  �لتَّلقي���ح �خلارج���ي: وه���و تلقيح ُبَوي�ش���ة �مل���ر�أة مباء �لرَّ
وي�شمى )طفل �لأنابيب). �نظر: �أطفال �لأنابيب بني �لعلم و�ل�شريعة  ) �س: 53)؛ �ملو�شوعة �لطبية 

�لفقهية ) �س: 380 ).
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للزوج�ة من بداية الدورة. ويتم خال الربنامج مراقبة البويضات باس�تمرار حلني 
وصوهلا للحجم املطلوب للس�حب. املرحلة الثانية: سحب البويضات من اجلسم 
ع�ن طريق إبرة مهبلية خاصة حتت التخدير العام ويتم بنفس اليوم تلقيح البويضة 
جمهري�ًا. املرحلة الثالثة: وضع األجنة يف حاضنات خاصة وتركها ملدة 3 أيام حلني 
وص�ول كل جن�ني إىل مرحلة 6-8 خايا ويتم حينها ثقب جدار اجلنني وس�حب 
خلي�ة واح�دة -من غر أن يؤدي ذلك إىل رضر أو أذى يف اجلنني- وتدرس اخللية 
بطريقة صبغ الكروموس�ومات )FISH( لتحديد اجلنني. املرحلة الرابعة: ترجيع 
األجن�ة من اجلن�س املطلوب بعد حتديد جن�س املولود وال يتم إرج�اع إال األجنة 
املرغوب يف جنسها، واألجنة السليمة، وهناك حاالت ال يكون فيها أجنة سليمة، 
أو م�ن اجلن�س املطلوب فيلغ�ى الربنامج. املرحل�ة األخرة: أخ�ذ برنامج مثبتات 
للحمل واالنتظار ملدة أس�بوعني ملعرفة حدوث احلمل. م�ا يميز هذه الطريقة عن 
غره�ا من ط�رق اختي�ار جنس اجلنني قب�ل احلمل ارتفاع نس�بة نجاحه�ا، وعدم 
حدوث أي تشوهات، أو تأثرات جانبية عى اجلنني الحقًا. ومن عيوهبا قلة نس�بة 
ح�دوث احلمل عن الط�رق األخرى ألطف�ال األنابيب العادية الت�ي ال يصاحبها 
اختي�ار جلنس اجلن�ني )155(. الطريقة الثانية: التعرف ع�ى جنس اجلنني بعد احلمل 

)55)) �نظ���ر: حتدي���د جن����س �جلنني، با�ش���لمه  ) �س: 5)؛ حتديد جن�س �جلنني و�ش���ذوذ�ت تكوينه و�ختيار 
نوع���ه، د/ حمم���د �لب���ار، جمل���ة �ملجم���ع �لفقه���ي ) ����س: 7))-)20 )؛�ختيار جن����س �ملول���ود - حتديد نوع 
http://www.layyous. جلن���ني قب���ل �حلم���ل، مق���ال، د. جني���ب ليو����س، من�ش���ور عل���ى موقع���ه�

.  com
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بواس�طة الفحص باألشعة، أو التحاليل املخربية)156(، وما يتبع ذلك من التخلص 
من�ه باإلجهاض؛ لعدم الرغبة فيه، أو حقنه باهلرمونات؛ لتغير جنس�ه للمرغوب 
فيه)157(.  يتضح مما س�بق أن الوس�ائل الطبية الختيار جنس اجلنني منها ما هو قبل 
احلم�ل، ومنها م�ا هو بعد احلم�ل، وبالتال فمس�ؤولية الطبيب ختتل�ف باختاف 
الوس�يلة، واملرحل�ة، وس�وف اقترص يف بيان مس�ؤولية الطبيب يف ه�ذا الفرع عن 
اختيار جنس اجلنني  بعد احلمل، أما اختيار جنس�ه قبل احلمل فسوف أتناوله –إن 

شاء اهلل - يف املطلب التال.
بحث العلامء قدياًم وحديثًا مسألة إجهاض اجلنني، واتفقوا عى حتريم االجهاض 
بع�د نف�خ ال�روح -وإن ك�ان مشوهًا مامل يك�ن يف بقائ�ه خطورة عى حي�اة األم- 
واختلف�وا يف حتريمه قب�ل نفخ الروح، ولن أتطرق الختافه�م يف ذلك بل أقترص 

ع�ى بعض التس�اؤالت فأقول. س�ؤال: هل يس�وغ لك�ل من الزوج�ني والطبيب 

)56)) �أك���د �لطبي���ب �ش���مري عبا����س -�أ�ش���تاذ �أمر��س �لن�ش���اء و�لولدة ر�ئ���د �أطفال �لأنابي���ب وعلج �لعقم 
�ل�شعودي - �أنه ل يكن معرفة جن�س �جلنني  بعد �حلمل �إل عن طريق و�شائل علمية موثقة، منها:  
�لفح�س �لروتيني باملوجات فوق �ل�ش���وتية يف �لأ�ش���بوع �لثامن ع�ش���ر �أو بعده قليًل بدرجة عالية من 
�لدقة ل ت�شل بكل تاأكيد �إلى 00) %، وذلك لأ�شباب طبية وتقنية كثرية، منها على �شبيل �ملثال، و�شع 
�جلنني، وبع�س �لأمر��س، �لتي ي�شاحبها خلل �أو غمو�س يف منو �لأع�شاء �جلن�شية للجنني،. ومنها: 
فح�س �ل�ش���ائل �لأمنيو�ش���ي بعد �لأ�شبوع �لر�بع ع�ش���ر، �أو خزعة من �مل�شيمة يف �لأ�شبوع �حلادي ع�شر 
عن طريق فح�س �ل�DNA �أو �لكرومو�شومات �لذكرية و�لأنثوية »X ،Y« وهذ� بل �شك �أكرث دقة 
من فح�س �ملوجات فوق �ل�شوتية، لأنه ل يتاأثر بالأمر��س �مل�شاحبة خللل �لهرمونات مثل. ومنها: 
فح�س عينة دم �لأم �حلامل خلل �لفتة نف�ش���ها �لتي يكن فيها فح�س �ل�ش���ائل �لأمنيو�ش���ي، وذلك 
�أي�ش���اً عن طريق �لك�ش���ف عن �ل�DNA للجنني �خلا�س بالكرومو�ش���وم»Y«، وهذه �لتقنية، موثقة 
علمياً وجمازة على م�ش���توى �لأبحاث �لطبية، ول تز�ل هذه �لو�ش���ائل قيد �لتطوير و�لتح�شني، ولكن 
يكن �لقول �إنها �إلى درجة كبرية، مقبولة طبياً وعلمياً. �نظر: �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط، �جلمع�ة 0) 
رم�ش����ان )43)ه� 20 �غ�ش���ط�س 0)20 �لعدد)588))) بعنو�ن: حتديد جن�س �جلنني �أثناء �حلمل.. بني 
http://archive.aawsat.com/details.as ،لإعلن���ات �لتجارية و�حلقائق �لعلمي���ة�

p?issueno=11700&article=583172#.V_t_XzVRxmR
)57))   �نظر: �لتحكم يف جن�س �جلنني ) �س: )52-5 ).
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اإلق�دام ع�ى إجهاض اجلنني بمجرد ع�دم الرغبة فيه؟ وما اجلواب يوم احلس�اب 
عن مثل هذا الفعل الذي ال يسوغه عقل وال دين؟

س�ؤال آخر: أين التس�ليم واإليامن بقض�اء اهلل وقدره والثقة ب�اهلل تعاىل وهو يقول: 
چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ 

)القص�ص: 68(؟ وم�ا الفرق بيننا وب�ني  اجلاهلية إذًا ؟ وما الف�رق بيننا وبني الكفار 
اليوم كالصني ونحوها ممن يبيح اإلجهاض رغبة يف جنس الذكور؟ 

ولقائل أن يقول إنه قد تطور الطب بحيث يتم الكشف عن جنس اجلنني بعد 
احلمل قبل نفخ الروح ومن ثم يسوغ إجهاضه. اجلواب: أواًل: هل عدم الرغبة 
يف اجلنني س�بب رشعي جتيز إس�قاطه وإن مل ينفخ فيه الروح، وأي رضورة تبيح 
االعت�داء عى اجلن�ني، ويف هذا يقول أحد األطب�اء املعارصين: )حيمل عدد غر 
قليل من العامة وعدد ال بأس به من املثقفني فكرة ال أصل هلا وال يؤيدها منطق، 
وهي أن اجلنني ال روح له وال أمهية حلياته قبل ثاثة أو أربعة أش�هر، وقد يشتط 
البعض يف فكرته إىل درجة االعتقاد أن ال إثم وال بأس من إسقاط اجلنني خال 
ه�ذه الفرتة أو قبلها! ونقول عن هذا الفهم إنه خاطئ ألس�باب؛ منها أن الروح 
التي هي أساس احلياة موجودة يف هذا املخلوق منذ تكونت النطفة األمشاج… 
ف�إذا ح�رم من حق احلي�اة وُأهنيت حياته الت�ي منحه اهلل إياها، ف�إن ذلك اعتداء 
ع�ى حياة، واعت�داء عى حق اخلالق ال�ذي يعطي ويأخ�ذ( )158(.  ثانيًا: أن أهل 
االختص�اص ذكروا أن الكشف عن جنس اجلنني بعد احلمل ال يظهر إال ما بني 

)58))  نق���ل ع���ن: م�ش���طلح �لإجها����س، ناي���ف �جلري���د�ن،  مق���ال من�ش���ور يف موق���ع �مللتق���ى �لفقه���ي، 
 http://fiqh.islammessage.com/،2/2/2)20م �ملو�ف���ق  433/3)ه����   /(0

NewsDetails.aspx?id=4231
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األسبوع احلادي عرش والرابع عرش وهذه الفرتة قد نفخ فيها الروح)159(. 

وبن�اء ع�ى ما تقدم، يع�د الزوجان مس�ؤوالن عن ه�ذا الفعل الشني�ع، وكذلك 
الطبي�ب -إن تواطأ معهام- ديانة وقضاء. والواجب عى األطباء املس�لمني االهتامم 
باجلوان�ب الروحية لدى املرىض وربطه�م باهلل تعاىل والثقة فيام عنده؛ ملا لألطباء من 
تقب�ل ألقواهلم وأخذًا هب�ا لدى أكثر الناس)160(، والذي ينبغي املصر إليه يف مس�ألة 
اإلجه�اض -واهلل أعل�م- هو أن�ه إذا كانت هن�اك رضورة تدعو إلي�ه فرخص فيه 
وإال ف�ا، وه�ذا احلكم ينبغي أن يرسي عى املرحلتني مع�ًا قبل التخلق وبعده؛ ألن 
إس�قاطه ولو يف مرحلة ما قبل التخلق يعترب تاعبًا وقطعًا للنس�ل، وال رضورة وال 
حاجة جتيز إسقاط اجلنني بمجرد عدم الرغبة يف جنسه إال من زين هلم الشيطان سوء 
أعامهل�م وصدهم عن الس�بيل باتباع خطوات�ه، وإذا كان حيرم إس�قاط اجلنني املشوه 
ْلق�ة، فالتحريم أش�د يف إس�قاط اجلنني لعدم الرغبة يف جنس�ه، وق�د أصدر جممع  خمِ
))5)) �نظر: �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط، �جلمع�ة 0) رم�ش�ان )43) ه� 20 �غ�شط�س 0)20 �لعدد)588))) بعنو�ن: حتديد 
http://archive.aawsat. ،جن����س �جلنني �أثناء �حلم���ل.. بني �لإعلنات �لتجاري���ة و�حلقائق �لعلمي���ة

com/details.asp?issueno=11700&article=583172#.V_t_XzVRxmR
)60))  تروي �لطبيبة �ش���امية �لعمودي - ��شت�ش���ارية ن�ش���اء وتوليد وعقم و�أطفال �أنابيب -ق�ش���ة تقول فيها: 
�أورد مثاًل حقيقياً ل�ش���يدة حامل �ش���بق و�أن حملت مرتني، ويف كل مرة ينتهي �حلمل بولدة طفل م�ش���اب 
بت�ش���وه خلقي »��شت�ش���قاء بالدماغ« وتتطلب ولدتها �إجر�ء عملية قي�ش���رية ومعروف طبياً �أن ولدة طفل 
�ش���ابق بهذ� �لت�ش���وه تزيد �حتمالت ولدة جنني م�شاب بنف�س �لت�شوه مرة �أخرى.. �ل�شيدة هذه فكرت يف 
�لإجها����س كحل مل�ش���كلتها...لكن حديث �لطبيب �إليها عن �لحت�ش���اب وعظم �لأج���ر و�لثو�ب مقابل هذ� 
�لبت���لء �أث���ار يف قلبها وقلب زوجها نو�زع �إيانية لطلب �لأجر منه تعالى فعدلت عن قر�رها، ورف�ش���ت 
حتى �أن تقوم مبتابعة تطور�ت حالة �جلنني؛ حتى ل متر باملعاناة ذ�تها كما �شبق...وعند قيامهم باإجر�ء 
�لقي�ش���رية يف ه���ذه �مل���رة فوجئ �لطبيب وكل من ح�ش���ر �لعملية بولدة طفل �ش���ليم مكتمل خال من �أي 

ت�ش���وهات.. مم���ا يجعلن���ا ن���رى قب�ش���اً من رحم���ة �هلل و�ش���عة ف�ش���له...   چ حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخب  مب   
ىب  يب  جت  حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ   چ  )�لزمر من �آية: 0)) وهل هناك 
�أعظ���م م���ن زوج وزوج���ة �أخ���ذ� �أجر �لحت�ش���اب يف �لآخرة وز�دهما �هلل من ف�ش���له بنعم���ة �لبنني يف �حلياة 
�لدنيا؟ نقل عن: �لإجها�س در��شة فقهية مقا�شدية، فريدة �شادق زوزو، مقال من�شور يف موقع �مللتقى 
http://fiqh.islammessage.com/ ،لفقه���ي، بتاريخ 433/8/4)ه���� �ملو�ف���ق 2/6/24)20م�

 NewsDetails.aspx?id=4951
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الفق�ه اإلس�امي يف دورته الثانية عرشة يف الفرتة ما ب�ني 15-22رجب/1410ه� 
ْلقة  املواف�ق10-17 فرباير/ 1990م قرارًا  باألكثرية بشأن إس�قاط اجلنني املشوه خمِ
ك�ام ي�يل: 1- إذا كان احلمل قد بل�غ مائة وعرشين يومًا، ال جيوز إس�قاطه، ولو كان 
التشخي�ص الطبي يفي�د أنه مشوه اخلمِْلقة: إال إذا ثبت بتقري�ر جلنة طبية، من األطباء 
الثقات املختصني، بأن بقاء احلمل خطر مؤكد عى حياة األم، فعندئذ جيوز إسقاطه، 

سواء كان مشوهًا أم ال؛ دفعًا ألعظم الرضرين.
2-قب�ل مرور مائ�ة وعرشين يومًا عى احلمل، إذا ثبت وتأك�د بتقرير جلنة طبية 
م�ن األطباء املختص�ني الثقات -وبناء عى الفحوص الفنية، باألجهزة والوس�ائل 
املختربي�ة- أن اجلن�ني مشوه تشوهيًا خطرًا، غر قابل للع�اج، وأنه إذا بقي وولد 
يف موعده، س�تكون حياته سيئة، وآالمًا عليه وعى أهله، فعندئذ جيوز إسقاطه بناء 
عى طل�ب الوالدين، واملجل�س إذ يقرر ذلك: يويص األطب�اء والوالدين، بتقوى 

اهلل، والتثبت يف هذا األمر. واهلل ول التوفيق )161(.   

المطلب الثالث: ما يترتب على اختيار جنس الجنين

 وفيه ثاثة فروع:

الفرع األول: فصل الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة، ومدى 

مسؤولية الطبيب شرعًا

 تتم عملية فصل احليوانات املنوية بطريقني مها: األوىل: الفصل قبل التلقيح: 

))6))  قر�ر�ت �ملجمع �لفقهي �لإ�شلمي ) �س: 277 ).
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حي�ث يقوم الطبي�ب املختص بإجراء بعض العمليات التي يس�تطيع من خاهلا 
فصل احليوانات املنوية الذكرية عن األنثوية، أو العكس، وتلقيح بييضة الزوجة 

باحليوانات املنوية املرغوب فيها بواسطة التلقيح االصطناعي.
وال�ذي اس�تقر عليه العل�امء قدياًم وحديث�ًا أن احليوانات املنوية قب�ل التلقيح ال حرمة 
هل�ا ع�ى الصحيح، وهلذا جي�وز العزل وإج�راء البحوث لغرض الكش�ف عن األمراض 
وتشخيصه�ا وعاجه�ا؛ ألهن�ا ال ُتشك�ل إنس�انًا، وال تتطور بنفس�ها لتصبح إنس�انًا إال 
باجتامعه�ا بالبييض�ة)162(. أما الفصل قب�ل التلقيح لغرض اختيار جن�س من احليوانات 
املنوي�ة وم�ن ثم تلقيح�ه ببييض�ة الزوجة؛ ليتك�ون منه اإلنس�ان، فاألصل في�ه التحريم 
ويش�رتط جل�وازه رشطان مه�ا: األول: وجود احلاج�ة املعتربة رشعًا الت�ي توجب إجراء 
عملي�ة الفصل، كقص�د الوقاية من األم�راض، وأال يكون القصد منه�ا العبث، أو جمرد 
تلبي�ة الرغب�ات البرشية، أو اس�تعامهلا في�ام هو حمرم. الث�اين: أن يكون الطبي�ب متقنًا، أو 
يغلب عى ظنه عدم وجود الرضر من استعامل وسائل الفصل، أو أن الرضر الناتج عنها 
أدنى من الرضر الناتج عن عدم اس�تعامهلا؛ ألنه إذا تعارضت مفس�دتان روعي أعظمهام 

رضرًا بارتكاب أخفهام)163(.
والثانية: الفصل بعد التلقيح: حيث يقوم الطبيب املختص بفصل اخلايا عن البييضة 
امللقحة بعد انقس�امها يف األنبوب. وقد اختلف العلامء املعارصون يف حكم فصل اخلايا 
ع�ن البييض�ة امللقحة بعد انقس�امها عى قولني مه�ا: القول األول: ال جي�وز فصل اخللية 

اجلينية إال لرضورة، أو حاجة وهو قول مجع من املعارصين)164(. 
)62))  �نظر: حتفة �ملحتاج ب�شرح �ملنهاج ) 8: )24)؛ �أطفال �لأنابيب بني �لعلم و�ل�شريعة  )�س: 8)2).

)63)) �نظر: �لأ�شباه و�لنظائر،لبن جنيم ) �س: 8)). 
)64))  كاأبو �لب�ش���ل، وعارف، وغريهم. �نظر:  �لأحكام �ل�ش���رعية �ملتعلقة باختيار جن�س �جلنني و�ملولود 

)�س:  25)-27) ).
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الق�ول الثاين: ج�واز فصل اخللي�ة اجليني�ة إذا أمن الرضر، ويكتفى بالس�بب 
املعترب رشعًا، وهو قول مجع من املعارصين)165(. 

أدلتهم ومناقشتها: اس�تدل أصحاب الق�ول األول باملعقول فقالوا: إن اخللية 
اجلينية امللقحة تشكل أصل تكوين اإلنس�ان، واإلنس�ان مكرم، وهو جنني منذ 
تكوين�ه، فالنطف�ة األمش�اج ج�زء من ب�دن اإلنس�ان، ال يصح العب�ث هبا دون 
رضورة أو حاج�ة واختيار جن�س اجلنني عن طريق فصل اخلاي�ا اجلينية بدون 

رضورة طبية ال جيوز؛ ألنه عبث وتعد عى حرمة مكرمة)166(. 
واس�تدل أصحاب القول الثاين باملعقول فقالوا: إن فصل اخلايا عن البييضة 
امللقح�ة بعد انقس�امها يشبه ما يتم يف عملية طف�ل األنابيب حني تؤخذ أكثر من 

بييضة بقصد تلقيحها، واستخدامها يف وقت الحق إذا فشلت العملية)167(. 
نوق�ش: بأن�ه ال يصح التخريج ع�ى طفل األنابي�ب للفارق بينه�ام، فتكوين 
اللقائ�ح املتع�دد يف طفل األنابيب لي�س فيه تدخل يف اللقيح�ة التي تعترب أصًا 
لآلدم�ي، وإنام تؤخذ عدة بييضات ويت�م تلقيحها، أما يف فصل اخللية فإن هناك 
تدخًا مبارشًا يف اللقيحة وهي ذات حرمة ال جيوز املساس هبا دون حاجة)168(. 
 الرتجي�ح: ال�ذي يظه�ر ل –واهلل أعل�م–  أن فص�ل اخلايا اجليني�ة الختيار 
جن�س اجلن�ني  األصل فيه احلظ�ر، وال جيوز إال بالرشطني اللذين س�بق ذكرمها 
يف فصل احليوانات املنوية قبل التلقيح، ويعد الطبيب مس�ؤواًل عن عملية فصل 
)65))  كمحمد �لأ�شقر، ح�شن �ل�شاذيل، حممد  �شبري، وغريهم. �نظر: ق�شايا طبية معا�شرة)2: 42 ) ) 

2: )6)؛ مناق�شات ق�شايا طبية معا�شرة )2: 42 ) ) 2: 68) ). 
)66))   �نظر: �ملرجع �ل�شابق.

)67))  �نظر:: ق�شايا طبية معا�شرة) 2: 42 ) ) 2: )6)؛ مناق�شات ق�شايا طبية معا�شرة )2: 42 ) ) 2: 
.( (68

)68))  �نظر: �لأحكام �ل�شرعية �ملتعلقة باختيار جن�س �جلنني و�ملولود ) �س:  25)-27) ).
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احليوان�ات املنوي�ة فهو القادر -ب�ام لديه من اخلربة واألجه�زة- عى املوازنة بني 
عملي�ة فص�ل احليوانات املنوي�ة قبل التلقي�ح وبعدها من حي�ث الغرض منها، 
والفائ�دة واألرضار املرتتبة عليها، وإذا ثب�ت أن الطبيب تدخل يف الفصل لربح 
مادي من أجل حتقيق رغبة الزوجني دون س�بب معترب رشعًا فإنه يعد مس�ؤواًل 

عن فعله ويستحق العقوبة ديانة وقضاء.
الفرع الثاني: التلقيح االصطناعي ومدى مسؤولية الطبيب شرعًا إذا 

كان االختيار استقالاًل، أو تابعًا

يت�م التلقي�ح الصناعي بطريقت�ني: األوىل: التلقيح الداخيل: ويس�تخدم يف حالة عجز 
ال�زوج ع�ن إيصال مائه يف املواقعة إىل الوضع املناس�ب يف مهبل زوجته؛ حلدوث احلمل 
الطبيعي؛ لكونه عنينًا )169(، أو لكون السائل املنوي ليس بالكم، أو النوعية الكافية إلمتام 
عملي�ة اإلخص�اب، ويعمل األطباء ع�ى مجع هذه احليوان�ات املنوية الصاحل�ة والكافية 
للتلقي�ح، وحتقن يف مهبل الزوجة، ومتى تم إدخ�ال احليوانات املنوية إىل الرحم بنجاح، 
فإن األمور تس�ر بعد ذلك ك�ام لو كان التلقيح طبيعي�ًا)170(. والتلقيح الصناعي الداخيل 
ب�ني الزوج�ني جائز م�ن الناحية الرشعي�ة ويثبت به النس�ب فقد قرر جمل�س جممع الفقه 
لرابط�ة العامل اإلس�امي املنعقد بمك�ة املكرمة يف دورة الثامنة يف الفرتة  من الس�بت 28 
ربي�ع اآلخر – االثنني 7 مج�اد األوىل 1405ه� املوافق 19-28 يناير 1985م ما ييل: أن 
حاج�ة امل�رأة املتزوجة والتي حتم�ل وحاجة زوجها إىل الولد تعترب غرض�ًا مرشوعًا يبيح 
معاجلتها باألس�اليب املباحة من أس�اليب التلقيح الصناعي وأن األس�لوب الذي تؤخذ 

))6))  عنينا: َرُجٌل ِعنِّنٌي َل َيْقِدُر َعلَى �إْتَياِن �لنِّ�َشاِء.  �نظر: ل�شان �لعرب؛ تاج �لعرو�س، مادة )عنن).
)70))  �نظر: خلق �لإن�شان بني �لطب و�لقر�آن ) �س: )0) ). 
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فيه النطفة الذكرية من متزوج ثم حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة التلقيح الصناعي 
الداخيل هو أسلوب جائز رشعًا بعد أن ثبت حاجة املرأة إىل هذه العملية؛ ألجل احلمل، 

ويشرتط توافر عدة رشوط أمهها ما ييل:
1. أن يتم التلقيح من منّي الزوج.

 2. أن يتم ذلك يف حياة الزوج وليس بعد مماته.
3. أن يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل، أو الفريق املساعد له من املمرضني، 

وعاّمل املخترب مسلمني مؤمتنني.
4. أن تت�م العملي�ة بغرض مكافحة العقم والتغلب ع�ى آثاره الضارة وليس 

بقصد التحكم يف جنس اجلنني، أو تغير صفاته الوراثية.
 5. أن يتم ذلك بموافقة الزوجني)171(. 

الطريقة الثانية: التلقيح خارج اجلس�م: يس�تخدم يف عاج بعض صور العقم 
عندما تكون الزوجة عقياًم بس�بب انس�داد القناة التي تصل بني املبيض والرحم 
والت�ي تس�مى )قناة فالوب)172((، أو عندما تك�ون احليوانات املنوية عند الزوج 
قليلة، أو ضعيفة، حيث يقوم الطبيب بعد احلصول عى موافقة الزوجني بإعطاء 
الزوجة عقاقر منشطة للمبيض؛ وذلك للحصول عى عدد كبر من البييضات، 
وعندم�ا تص�ل البييض�ات إىل احلجم املطل�وب وترتف�ع اهلرمونات إىل النس�بة 
املطلوب�ة يقوم الطبيب باس�تخراج البييضات عن طريق اس�تخدام منظار البطن 

))7))  �نظ���ر:  ق���ر�ر�ت جمم���ع �لفقه �لإ�ش���لمي ) ����س: 66) )؛ م�ش���وؤولية �لطبيب بني �لفق���ه و�لقانون 
)�س: 30)-)3) ).

)72))  قناة فالوب: عبارة عن �أنبوب ي�شل بني �ملبي�س و�لرحم  وهي قناة زوجية -�أي يف كل جانب و�حدة 
منه���ا-، �ش���ميت بذل���ك ن�ش���بة �إل���ى مكت�ش���فها �لإيطايل فالوبي���و.  قناة فال���وب، مقال من�ش���ور يف موقع 

https://ar.wikipedia.org ملو�شوعة �حلرة ويكيبيديا�
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بواسطة إبرة يتم إدخاهلا يف البطن حتت التخدير املوضعي، وبعد استخراج هذه 
البييض�ات يت�م وضعها مع احليوان�ات املنوية يف أنابيب اختب�ار خاصة وتوضع 
ه�ذه األنابيب يف جهاز حضانة خاص وذلك ملدة ترتاوح بني 24- 48 س�اعة، 
وبعد نجاح عملية اإلخصاب يتم استدعاء الزوجة حيث يتم إعادة اللقيحة، أو 
اللقيحات إىل رمحها بواسطة قسطرة خاصة رفيعة يتم إدخاهلا عن طريق املهبل، 

وعنق الرحم، ثم يتم متابعتها؛ ملعرفة حدوث احلمل من عدمه )173(.
والتلقي�ح الصناعي اخلارجي بني الزوجني جائ�ز من الناحية الرشعية ويثبت 
به النس�ب يف صورة واحدة، فقد أجاز جممع الفقه اإلس�امي يف دورته املنعقدة 
بمكة املكرمة يف دورته الثامنة يف الفرتة: السبت 28 ربيع اآلخر –االثنني 7 مجاد 
األوىل 1405ه� املوافق 19-28 يناير 1985م ما ييل: أن حاجة املرأة املتزوجة 
والت�ي حتم�ل وحاج�ة زوجه�ا إىل الولد تعت�رب غرض�ًا مرشوعًا يبي�ح معاجلتها 
باألس�اليب املباحة من أس�اليب التلقيح الصناعي وأن األس�لوب الذي تؤخذ 
في�ه البذرتان الذكرية واألنثوية، من رج�ل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم 
تلقيحه�ام خارجيًا، يف أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفس�ها، 
صاحب�ة البويضة هو أس�لوب مقبول مبدئي�ًا يف ذاته بالنظ�ر الرشعي، لكنه غر 
س�ليم متامًا، من موجبات الشك، فيام يستلزمه، وحييط به من مابسات، فينبغي 
أال يلجأ إليه إال يف حاالت الرضورة القصوى، وبعد أن تتوافر الرشائط العامة، 

والضامنات املؤكدة، والضوابط املحكمة كام ييل: 
1. أن تكون ثمة رضورة تقتيض هذا اإلجراء من ظروف مرضية، أو خلقية ال 

)73))  م�شوؤولية �لطبيب بني �لفقه و�لقانون ) �س: 32)-33) ).
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تسمح بإمتام احلمل بالطرق الطبيعية يف أي من الزوجني أو فيهام معًا. 
2. أال جترى هذه العملية إال بني زوجني فحس�ب وبرشط موافقتهام معًا وقد 

تكون الكتابة رشطًا إلثبات هذه املوافقة.
3.أال جت�رى ه�ذه العملي�ة إال بواس�طة طبي�ب خمتص عى مس�توى عال من 
العل�م، واخلربة يف وح�دات، أو مراك�ز لإلخصاب متخصصة يف املس�تشفيات 
ويتم اإلعان عنها وعن املتولني شؤوهنا فضًا عن إخضاعها لنوع من اإلرشاف 

اجلاد، أو الرقابة املستمرة من جانب أجهزة الدولة.
4.أن تقي�د ه�ذه العمليات يف س�جات خاص�ة يثبت فيها ش�خصية كل من 
الزوج�ني، وكاف�ة البيان�ات اخلاصة هبام م�ع وثيقة تثب�ت موافقته�ام ورضاءمها 
بإجرائه�ا م�ع بيان وجه الرضورة امللجئة إليها، حتفظ يف الس�جات لفرتة زمنية 
كافية قد تكون عرش سنوات محاية ألطرافها وإثباتا جلديتها وال سيام عند اخلاف 

حول أي رشط من رشوطها ومنعًا للدخاء عليها واألدعياء.
5.عى عات�ق الطبيب واجبات يتعني أن حيرص عليه�ا وأمهها: التزام األمانة 
التام�ة والتحق�ق م�ن توافر حالة ال�رضورة الت�ي تقتضيها العملي�ة. اتباع الدقة 
الكامل�ة يف كل مراح�ل العملية والتأكد م�ن عدم اختاط البييضة، أو الس�ائل 
املنوي بغرمها، وأن يتم إعادة البييضة املخصبة يف حضور الزوج نفس�ه. التأكد 
م�ن رضا كل من الزوجني قبل إج�راء العملية. أن يكون اهلدف من وراء إجراء 
عملية التلقيح مس�اعدة الزوجني عى حتقيق رغبتهام املرشوعة يف اإلنجاب وأال  

يتجاوز التلقيح هذه الرغبة إىل حتقيق أمور أخرى كالتحكم يف جنس اجلنني.
أن تكون الضوابط بنصوص ترشيعية ملزمة تتضمن تنظياًم هلذه العملية يف كافة مراحلها 
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بام يكفل سامتها ورشعيتها عى أن حيظر إجراؤها يف غر النطاق اجلائز رشعًا)174(.
مس�ؤولية الطبي�ب يف جم�ال التلقيح الصناعي بصف�ة عام�ة: إن مرحلة تنفيذ 
عملي�ة التلقيح من املراحل الدقيق�ة، فيجب عى الطبيب األخذ باحليطة واحلذر 
والدقة، قبل تطبيق الوس�يلة، مع إجراء الفحوصات الازمة، وتشخيص احلالة 
بدق�ة متناهي�ة وال ينته�ي واجبه عند هذا احل�د بل يمتد إىل مرحل�ة التنفيذ، فإذا 
أمه�ل، أو أخط�أ، وك�ان ه�ذا اخلطأ مما ال يق�ع فيه الطبي�ب الذي يتمت�ع بالقدر 
املتوس�ط من الرعاية واحليطة، فإنه يس�أل جنائيًا، أو مدنيًا حسب األحوال، إذا 
تواف�رت العنارص األخرى الازمة للمس�ؤولية وأمهها رابطة الس�ببية والنتيجة 
وهي املس�اس بس�امة اجلس�م، أو الرضر أيا كانت صورته، ولكنه ال يسأل إذا 
فشل�ت عملي�ة التلقيح طاملا أن�ه اتبع كافة وس�ائل احليطة واحل�ذر يف إجرائها، 
فالت�زام الطبيب يف هذه العملية مثل غره�ا من األعامل الطبية هو االلتزام ببذل 

عناية، وليس بتحقيق نتيجة معينة فقط)175(.
مسألة: حكم اختيار جنس الجنين عن طريق التلقيح االصطناعي إن 

كان استقالاًل، أو تابعًا.

للمسألة صورتان:
الصورة األوىل: أن يقوم الطبيب بعملية التلقيح االصطناعي لزوجني قادرين عى 
احلمل طبيعيًا ملجرد اختيار جنس اجلنني من غر رضورة طبية، وال شك يف عدم جواز 
ذلك كام تقرر سابقًا؛ ملا يرتتب عليها من مفاسد اختاط األنساب وكشف العورات 

)74))   �نظر: قر�ر�ت �ملجمع �لفقهي ) �س: 64)-65) )؛ م�ش���وؤولية �لطبيب بني �لفقه و�لقانون ) �س: 
.( (33-(32

)75))  �نظر: م�شوؤولية �لطبيب بني �لفقه و�لقانون ) �س: 32)).
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واملشق�ة البدنية واملالية احلاصلة للزوجني من ج�راء عملية التلقيح االصطناعي كام 
قرر األطباء، ويعترب الطبيب مسؤواًل عن ذلك ديانًة وقضاًء؛ ملخالفته أصول مهنته. 
الص�ورة الثاني�ة: أن يقوم الطبي�ب بعملية التلقيح االصطناعي م�ن أجل معاجلة عقم 
الزوجني أو أحدمها وقام الطبيب بعملية اختيار جنس اجلنني؛ ألس�باب غر مرضية كأن 
يغل�ب عى ظنه نج�اح عملية التلقي�ح بجنس األنث�ى؛ لكوهنا أقوى يف س�ائل الزوج أو 
العك�س؛ أو رغب�ة يف إدخال ال�رسور عى الزوجني بنوع معني م�ن اجلنس الذي يرغبان 
فيه. وال شك أن الطبيب يف هذه الصورة لدية غاية نبيلة، لكن هل يعد فعله جائزًا السيام 

وأن عملية اختيار جنس اجلنني جاءت تابعة لعملية التلقيح، ومل تكن مستقلة؟
الذي يظهر ل -واهلل أعلم– اجلواز؛ ألنه جيوز تبعًا ما ال جيوز اس�تقااًل)176(، 
واملاحظ - يف حاالت العقم- أن الزوجني ال يميان إىل اختيار جنس اجلنني، 
وإن�ام يفوض�ان األم�ر هلل تع�اىل؛ ألن مههام واحلالة ه�ذه حص�ول الذرية وليس 
اختي�ارًا لنوع مع�ني؛ فتكون هذه احل�االت حمصورة، ومقي�دة بحيث ال يرتتب 
عليها إخال بالتوازن يف املجتمع  كام أن كشف العورة  واملشقة حاصلة بغره. 

الفرع الثالث: إتالف البييضات الملقحة غير المرغوب فيها، ومدى 

مسؤولية الطبيب شرعًا

 عملي�ة التلقيح االصطناعي اخلارجي حتت�اج للعديد من البييضات حتى يتم 
نجاحه�ا بعد توفيق اهلل؛ ألن التلقيح يتم جلميع البييضات املس�تخرجة، ثم يعاد 
منها عدد مناسب )حوال ثاث(؛ ألسباب طبية منها زيادة فرص نجاح التلقيح 

)76))  �نظر: �لأ�شباه و�لنظائر، لبن جنيم) �س:03)-04) )؛ �لأ�شباه و�لنظائر،لل�شيوطي)�س: 20) ).
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وجتنبًا لإلجهاض املبكر، فام احلكم يف إتاف الباقي من هذه البييضات امللقحة؟ 
ذه�ب فريق م�ن املعارصين )177( إىل حرمة إتاف الببيض�ات امللقحة بناء عى 
ع�دم الرغب�ة فيها واعتب�ار ذلك نوعًا من أن�واع اإلجهاض املح�رم؛ ألنه حيدث 
دون س�بب موج�ب ل�ه، وحاج�ة األبوي�ن للذك�ر أو األنث�ى ال يتمحض س�ببًا 
موجب�ًا إلتاف البييضات امللقحة بناء عى جنس�ها، وإنام أبيحت عملية التلقيح 
الصناع�ي لإلنج�اب، ومعاجلة العق�م، ال الختيار جنس اجلن�ني إال إذا وجدت 
أمراض، أو تشوهات بالبييضة امللقحة، فعندها جيوز أن تتلف، ويؤاخذ الطبيب 
ديانًة وقضاًء إذا أقدم عى إتاف البييضات دون سبب موجب لذلك )178(، وقد 
أصدر جملس جممع الفقه اإلس�امي قرارًا بشأن مصر البييضات امللقحة ونصه: 
إن جمل�س جممع الفقه اإلس�امي ال�دول املنعقد يف دورة مؤمتره الس�ادس بجده 
يف اململكة العربية الس�عودية من 17-23 ش�عبان 1410 املوافق 14 – 20 آذار 
)مارس( 1990م، بعد اطاعه عى األبحاث والتوصيات املتعلقة هبذا املوضوع 
الذي ك�ان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادس�ة املنعقدة يف الكويت 
م�ن 23 – 26 ربيع األول 1410ه�� املوافق 23-1990/10/26م، بالتعاون 
ب�ني ه�ذا املجمع وب�ني املنظم�ة اإلس�امية للعلوم الطبي�ة، وبع�د االطاع عى 
التوصيت�ني الثالثة ع�رشة والرابعة عرشة املتخذتني يف الن�دوة الثالثة التي عقدهتا 
املنظمة اإلس�امية للعلوم الطبية يف الكويت 20-23 شعبان 1407ه�، املوافق 
18-1987/4/21م بش�أن مص�ر البييض�ات امللقح�ة، والتوصي�ة اخلامس�ة 
للن�دوة األوىل للمنظمة اإلس�امية للعلوم الطبية املنعق�دة يف الكويت 14-11 
)77))   كعب���د �لفت���اح �إدري����س، عب���د �لنا�ش���ر �أبو ب�ش���ل،  حممد خمتار �ل�ش���لمي، وغريهم، �نظ���ر: �لتحكم يف 
جن�س �ملولود ) �س: 37-38)؛ �لأحكام �ل�شرعية �ملتعلقة باختيار جن�س �جلنني و�ملولود ) �س: 25)-27) ). 

)78))  �نظر: �لتحكم يف جن�س �ملولود  ) �س: 38-37 ).  
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169 مة  |  العدد  78   |  رجب 1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

شعبان 1403ه� املوافق 24-1982/5/27م يف املوضوع نفسه، قرر ما ييل:
أواًل: يف ضوء ما حتقق علميًا من إمكان حفظ البييضات غر امللقحة للسحب 
منه�ا، جيب عن�د تلقيح البييضات االقتص�ار عى العدد املطل�وب للزرع يف كل 

مرة؛ تفاديًا لوجود فائض من البييضات امللقحة.
ثانيًا: إذا حصل فائض من البييضات امللقحة بأي وجه من الوجوه ترتك دون 

عناية طبية إىل أن تنتهي حياة ذلك الفائض عى الوجه الطبيعي.
ثالثًا: حيرم اس�تخدام البييض�ة امللقحة يف امرأة أخرى، وجي�ب اختاذ االحتياطات 

الكفيلة باحليلولة دون استعامل البييضة امللقحة يف محل غر مرشوع)179(. 

الخاتمة  

أمح�د اهلل –تع�اىل- ع�ى أن يرس إمت�ام هذا البحث وأس�أله س�بحانه أن جيعله 
خالصًا لوجهه الكريم، وقد خلصت فيه إىل النتائج التالية:

1-أن املسؤولية الطبية هي: ما يرتتب عى الطبيب عند مبارشة عمله يف جسم 
املريض من تعويض عن الرضر احلاصل عن خطئه أو العقاب لتجاوزه.

2-أن املس�ؤولية املدنية غالبًا ما تكون يف جرب الرضر بالتعويض، وهلا قسامن: 
مسؤولية عقدية، وتقصرية.

3-أن املسؤولية اجلزائية تقوم عى مساءلة الطبيب عن أفعاله التي تشكل جريمة.
أديبية متعلقة بأخاقيات املهنة الطبية واملساءلة عن اإلخال هبا. 4-أن املسؤولية التَّ
5-أن النظام يف اململكة العربية السعودية يستمد أحكامه من الرشيعة اإلسامية.

 http://www.iifa-aifi.،بج���دة �ل���دويل  �لإ�ش���لمي  �لفق���ه  جمم���ع  موق���ع  �نظ���ر:     ((7((
.org/1797.html
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6-أن اململكة العربية السعودية من الدول السباقة لتنفيذ قرارات املجامع الفقهية.
7-أن عملية حتديد جنس اجلنني من الناحية التكوينية تعود إىل التقاء زوجني 

من الكروموسومات.
8- أن الطبيب إذا بارش عاج املريض بإذنه، أو إذن وليه، أو إذن الشارع، ومل 

يفرط، ومل يتعد، ال يضمن.
9- أن النظام السعودي نص عى عقوبات تعزيرية إذا أمهل، أو قرص، أو أخطأ 
الطبي�ب يف عملي�ة التلقيح بأن عمل عمًا أدى إىل خل�ط النطف، أو الببيضات 

امللقحة، أو األجنة،  أو استبداهلا.
10-أن اختي�ار جنس اجلنني بالوس�ائل غ�ر الطبية جائز باالتف�اق مامل ينتج 

عنها رضر بدين، أو عقدي.
11-أن األصل يف اختيار جنس اجلنني طبيًا احلظر واملنع، واإلباحة تكون مستثناه من 

هذا األصل للرضورة العاجية التي تقدر بقدرها عى يد جلنة من األطباء املختصني.
12-أن مواطن احلاجات والرضورات ال يفتى هبا فتوى عامة، وإنام إذا ابتيل 

املكلف استعلم ممن يثق يف دينه وعلمه.
13-أن حفظ النسب والعرض من مقاصد الرشع العليا فضًا عن كوهنام من 

الرضورات اخلمس التي دارت عليها أحكام الرشع.
14-أن ترصف اإلنسان يف بدنه ومنافعه منوط باملصلحة رشعًا.

15-أن مسؤولية الطبيب ختتلف باختاف الوسيلة واملرحلة.
16-أن فص�ل اخلايا اجلينية الختيار جنس اجلنني األصل فيها احلظر، ويعد 

الطبيب مسؤواًل رشعًا ومدنيًا عنها.


