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 ((الرحيم الرحمن هللا بسم))

 ((المقدمة))

ومنأعمالناوسٌباتأنفسناشرورمنباهللونعوذونستغفره،ونستعٌنهنحمدههللالحمدأن

إلىبشرٌعتهالهادينبٌهعلىوالسبلموالصبلةله،هادٌةفبلٌضللومنلهمضلفبلهللاٌهده

.البررةوصحبهالهوعلىالخطاب،وفصلالحك،طرٌك

:بعداما

والنسل،والنفس،الدٌنوهًالخمسالضرورٌاتحفظاإلسبلمٌةالشرٌعةمماصدأهممن

.والعملوالمال،

     إحصانا النكاحشرعفمدعلٌهاالناسفطرفطرةالنسلفًالرغبةهللاجعلولد

 الزٕ سبنن احقْا الٌبط أِٗب )ٗبتعالىوٌمولالنسلإلىباإلضافةورحمةومودة،وأسكناوعفافا ،

 حغؤلْى الزٕ هللا ّاحقْا  ًّغبءا  مز٘شاا  سجبلا   فِ٘وب ّبذ صّجِب هٌِب ّخلق  ّاحذة ًفظ   هي خلقنن

ا( عل٘نن مبى هللا أى  ّاألسحبم بَ 1.سق٘بب

2(.الِ٘ب ل٘غني صّجِب هٌِب ّجعل ّاحذة   ًفظ   هي خلقنن الزٕ ُْ)-تعالى:ولوله

لدمماأهدافهألهمالزواجتحمٌكدونتحولالتًالمشكبلتأهممنوابتبلءوالعممداء

.الزوجٌةالعبللةفسادعلٌهٌترتب

هذاشتاتاجمعفؤردتأنالرجالمنأكثرالنساءبهاتواجهالموضوعهذاألنونظرا

.والحدٌثمنهاالمدٌمةالفمهٌةالطبٌة،الكتبمنالموضوع

     الحملمنعمجاالتوفًعامةالطبًالمجالفًالمذهلالعلمًللتمدمونظرا

منوخصوصاالطبٌعً،غٌرالتلمٌحمسابلمنكثٌرفًالشرعًالحكمحاجةظهرتخاصة،

حرمةالذيالنوعإلىنفسهواشتالتاالوالدمنواحدانوعارزقأو،اإلنجاببعدمابتلى

أنابٌبأطفالحكم"بحثًموضوعجعلتذلنأجلومن،الجنٌننوعتحدٌدٌعرفعمافبحث

3."اإلسبلمًالفمهفً



                                                           
 1سورةالنساءاٌة1
 189سورةاألعرافاٌة2
رإٌةطبٌةفمهٌةلبعضطرقاالنجاباالصطناعٌة،للدكتورةنادٌةأبوالعزمالسٌد،أستاذةالفمهالممارن3

 المساعدةوربٌسةالمسمبكلٌةالدراساتاإلسبلمٌةوالتربٌةللبناتبالمنصورةص
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وأدلتهومنالشةالمعاصرٌنالعلماءالمذاهبمنمذهبكلفًالمسؤلةحكمفًتناولتولد

وجهتهدلٌلهٌستمٌمالذيالمختاربالرأيانتهًواألدلة منلمذهبالتعصبدونوتتضح

المذاهب.

األحكامنملفًالدلةوراعٌتاإلمكانبمدرةالمفضلغٌرالبحثفًالتعمكفٌهتوخٌتولد

ٌسلمالذيذافمنالكمال،فٌهبلغتأننًأدعًوالومٌسور،سهلبؤسلوبلابلهاإلىونسبتها

وحده.هللفالكمالالزالتمنعمله

-الموضوع:  اختيار أسباب 
1

 

الشرٌعةرأًٌبٌانإلىتحتاجالتًالمستحدثةالمواضٌعمنأنابٌبأطفالموضوعٌعتبر-1

.الشرعٌةالمماصدفمهالفمهاءآراءخبللمنفٌهاإلسبلمٌة

.المعاصرةالمستجداتكلمعتعاطٌهااإلسبلمٌةالشرٌعةومرونةسعةإظهار-2

.المجتمعفًمهمةبشرٌحةالموضوعارتباط-3

 -الموضوع:  هذا في البحث من الهدف 
2

 

.األنابٌبأطفالماهٌةتحدٌد-1

األنابٌب.أطفالمناإلسبلمٌةالشرٌعةمولفبٌان-2

.األنابٌبأطفالمنواألجنبٌةالعربٌةالموانٌنمولفبٌان-3

فٌماالطبًخطبهعنمسإوالالطبٌبفٌهاٌكونوالحاالتالتًالمسإولٌةاركانتوضٌح-4

.األنابٌببؤطفالٌتعلك

.األنابٌبأطفالمجالفًالناتجةآثاراألخطاءبٌان-5















                                                           
خارجالجسممعاستبجارالرحم،الدكتورماهراحمدالحولً،األستاذالمشارفًالفمهواصولهاالخصاب1

 .2مص2119-هـ1431عمٌدكلٌةالشرٌعةوالمانون،غزةتارٌخالنشر
رسالةماجستٌر،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌبعناألخطاءالطبٌةفًمجالالتلمٌحالصناعً،بدردمحمالزغٌب،2

 م.2111-هـ1432الحموقلسمالمانونالخاصجامعةالشرقاألوسط،تارٌخالنشركلٌة
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 -البحث:  موضوع أهمية 
1

 

تنظٌمهأهمٌةمدىبٌانوفًالصناعً،التلمٌحضرورةمدىبٌانفًالدراسةأهمٌةتكمن

فًاألطباءلبلمنالصناعًالتلمٌحوألنإجراءالبشرٌة،لحفظاداةلكونهنظراخاص،بمانون

للتنظٌملبلفتمارالغموضمنالكثٌرٌشوبهزالمااألردنومنهاالعربٌة،الدول

الحاجةأصبحتثمومناإلسبلمٌة،الشرٌعةلتعالٌمالممارساتبعضلمخالفةونظراالتشرٌعً،

.والتنظٌمبالدراسةالصناعًالتلمٌحلتناولملحة

ألنالصناعً،التلمٌحعملٌةعلٌهمتجرىالذٌناألفرادحموقلضمانالدراسةوتؤتًأهمٌةكما

.االفرادهإالءحموقهدرعلٌهٌترتبلدالتلمٌح،بهذاالطبٌبلٌامعنٌنجمضررأي

 البحث منهج 

األحكامإصداراجلمنالوالعفًتوجدكماالظاهرةأوالوالعوصفالوصفًالمنهج-1

.الحكمالوصفاختلفإذاتصوره،منفرعالشًءعلىالحكمألنلهاالصحٌحة

.بهالمتعلمةالمعلوماتوجمعمضانه،منواستمراإهالموضوعتتبع-االستمرابً:المنهج-2

األفكار.منالباحثٌطرحهماكلعلىبالدلٌلٌعنًالذيالمنهجهو-االستداللً:المنهج-3

























                                                           
الزغٌب،دمحمبدرالصناعً،التلمٌحمجالفًالطبٌةاألخطاءعنللطبٌبالمدنٌةالمسإولٌةماجستٌر،رسالة1

 7-6ص.م2111-هـ1432النشرتارٌخاألوسط،الشرقجامعةالخاصالمانونلسمالحموقكلٌة
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 -:البحث موضوع مشكلة 
1

 

بشكلالطبًالتمدمهومابوجهالعلمًالتمدمارهاصاتأحدهواألنابٌبأطفالموضوعانه-1

المانونٌةالمشكبلتمنالكثٌرٌثٌرفإنهالبشري،النوعحفظإلىٌهدفبكونهخاص

بتلنالمتعلمةاإلشكالٌاتتطرحالدراسةهذهفإنهناومنواالجتماعٌة،،واألخبللٌة

.المشكبلت

اإلشارةمنتخلواأنهاأذالعربٌة،الموانٌنلبلمنبالتنظٌماألنابٌبأطفالموضوعٌحظلم-2

المانونباستثناءالموضوعلهذا زرعمنواالستفادةالجثثتشرٌحجوازبشؤناللٌٌبً

تثٌرهناومن2الموتى،أعضاء مبلبمةبمدىتعلكإشكالٌةالدراسةهذه لانونوضع

منأغلبهافًالمستمدةالمواعدضوءفًوذلنالعربٌة،الببلدفًالموضوعهذاٌعالجخاص

.اإلسبلمٌةالشرٌعة

حٌث،األنابٌبأطفالعملٌةتنظٌمفًوالغربٌةالعربٌةالموانٌننظرةبٌنالكبٌرةالمفارلة-3

اإلسبلمٌةالشرٌعةإلىتستندالعربٌةالتشرٌعاتغالبٌةبٌنماالغرب،لدىالوسٌلةالغاٌةتبرر

الغربلدىألمنًبنونتعدفمثبلالتفاصٌل،ادقفًوذلن،بالغاٌةاهتمامهاوبالوسٌلةتهتم

الزوجغٌربمنًاوزوجهامنًمنصناعٌا المرأةتلمٌحتمسواءمشروعة، هذاكانسواء

.الصناعًالتلمٌحمنالجابزةالغٌراالوجهفتحرماإلسبلمٌةالشرٌعةاما3.الأممعروفا الغٌر

فًوجعلتهاإلسبلمًالفمهفًأنابٌبأطفالحكم-:بعنوانببحثأشارنأنواردت

.وخاتمةمباحثواربعممدمته

مطلبٌنوٌشمل-األول:المبحث-1

.البحثالمفرداتتعرٌف-األول:المطلب

.الصناعًالتلمٌحعملٌةتارٌخ-الثانً:المطلب

ودواعٌه(الصناعًالتلمٌح)أنابٌبأطفالعملٌةطرٌمةإلىاللجوءأسباب-الثانً:المبحث-2

-مطلبٌن:وٌشمل

.الرجالعندالعمماسبابالنساء،عندالعممأسباب-األول:المطلب

.العممعبلجفًاألنابٌباطفالطرٌمةاستخدامدواعً-الثانً:المطلب

.مطلبٌنٌشملالصناعًالتلمٌحانواع-الثالث:المبحث-3

                                                           
الزغٌب،دمحمبدرالصناعً،التلمٌحمجالفًالطبٌةاألخطاءعنللطبٌبالمدنٌةالمسإولٌةماجستٌر،رسالة1

 5-4ص.م2111-هـ1432النشرتارٌخاألوسط،الشرقجامعةالخاصالمانونلسمالحموقكلٌة
أعضاءالموتى،الذيبشؤنجوازتشرٌحالجثةواالستفادةمنزرع1982لسنة4بموجبالمانونرلم2

 م.2117-هـ1428صدرتالبحتهالتنفٌذٌةفً
المانونالوضعًوالفمهاإلسبلمً،عامرالمٌسً،الدارالعلمٌةالدولٌةللنشروالتوزٌعودارالثمافةللنشر3

 .67-68،ص2111-هـ1422والتوزٌععماناألردن،تارٌخالنشر
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.الداخلًالصناعًالتلمٌح-األول:المطلب

.الخارجًالصناعًالتلمٌح-الثانً:المطلب

.مطلبٌنوٌشملاإلسبلمًالفمهفًوأحكامهاالصناعًالتلمٌحصور-4

.الفرعٌنوتشملالفمهًحكمهاالداخلً،الصناعًالتلمٌحصور-األول:المطلب

.الصناعًالتلمٌحفًفٌهاالمختلفاألولىالصورة-األول:الفرع

.الداخلًالصناعًالتلمٌحفًفٌهاالمختلفالثانٌةالصورة-الثانً:الفرع

-:فرعٌنتشملوالفمهاءحكمهاالخارجً،الصناعًالتلمٌحصور-الثانً:المطلب

.الخارجًالصناعًالتلمٌحصور-األول:الفرع

.الخارجًالصناعًالتلمٌحلصورالفمهًالحكم-الثانً:الفرع

































7 
 





 األول المبحث 

 البحث بمفردات التعريف

صدورلبلوالحكممنحادثةتخلوافبلوالمعاصرةاالصالةبٌنٌجمع-اإلسبلمً:الفمه

-:مطلبٌنالمبحثهذااتناولسوفوذلنبصٌرةعلىالحكمٌكونبؤنالمسؤلةتصورمنالحكم

.المصطلحاتتعرٌف-األول:المطلب

علىٌدلصحٌحاصلوالحاءوالمافوالبلم(لمح)مادةمنمؤخوذةلغةالتلمٌح-:لغة-:التلمٌح

2.األجنةوهًالبطونفًماوالمبللٌح.1أنثىالالذكرأحبال

زمانجاءناوٌمالوالنباتات،الشجربهٌلمحوماالفحلماء-:اللماح:الوسٌطالمعجمفًوجاء

3.وغٌرهماوالخٌلاإلبلماواللماح-النخٌلتلمٌحزمن:اللماح























                                                           
بنفارسبنزكرٌا،تحمٌكوضبط:عبدالسبلمدمحمهارون،دارالجبل،معجممماٌٌساللغة:أبوالحسٌناحمد1

 م.1999هـ(تارٌخالنشر315لبنان)ت-بٌروت
هـ(داراحٌاالتراث711-631كتابلسانالعرب:أبوالفضلجمالالدٌندمحممكرمبنمنظوراالفرٌمً)2

 .581ص2ج-مفصلالمافممادةلمحبابالبل1995-هـ1416-1لبنانط-العربً،بٌروت
-1421/4ط-مكتبةالشروقالدولٌة-المعجمالوسٌطمجمعاللغةاإلدارةالعامةللمجمعاتواحٌاءالتراث3

 .219:ص8بالبلم.مادةلمحج-م2111
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 األول المبحث

 البحث بمفردات تعريف  -األول:  المطلب 

1.بالبوٌضةفًالمنويالحٌوانالتماءهو-االصطبلح:فًالتلمٌحتعرٌف

2.البللحةوتكوٌن(البوٌضة)االنثىمشٌجمع(المنويالحٌوان)الذكرمشٌجاتحاداو

هوعمله:وُصنٌعُمصنوعفهوُصنعا ،ٌصنعهصنعهمادةمن-اللغة:فًاالصطناعًتعرٌف

االصطناعًامااتخذه،اصطنعه، فٌمال: لهٌصنعأنرجلسؤلإذاخاتما ،فبلناصطنع:

خاتمافبلناصطنع(وسلمعلٌههللاصلى)هللارسولأنعمر،بنعبدهللاعنرإي3(.خاتما 

فنزعهالمنبرعلىجلسانهثمالناسفصنعلبسهإذاكفهباطنفًفصهٌجعلفكانذهب،من

فنبذابدا ألبسهااللالثمبهفرض-:داخلمنفصهواجعلالخاتمهذاالبسكنتإنً-:فمال

5.صنعهالىدعا:الشًءاستصنعو4خواتٌمهمالناس

الحكموعلٌهحكمولهحكمولضىايٌحكملولنمصدرالحكم:الجواهريلال-لغة:الحكم

6الحكمة.وصاحبالعالم-:الحكٌموالعلممنالحكمة-:اٌضا 

آباديالفٌروزعندو حاكما باألمرعلٌهحكمولداحكام،وجمعهالمضاءبالضم:الحكم"

المنعاصلهوالمضاءحكم:الحكم:"الممريالفٌومًبنأحمدوفسر7.كذلنوبٌنهموحكومة

المومبٌنحكموذلنمنالخروجعلىٌمدرفلمخبلفهمنمنعتهإذابكذاعلٌهاحكمت-:ٌمتل

وأٌضاالظلم،منالظالمٌمنعألنهحاكما،الحاكمسمًهذاالمبٌلومن8."الحاكمفؤنابٌنهمفصلت

.اتمنتهاي:األمرأحكمت:لمولناالتمانمعنىٌمٌدوأٌضاالظلم،

منالمستخرجةالمنوٌةالحٌواناتإدخالعنعبارةهً-االصطناعً:للتلمٌحالعلمًالتعرٌف

داخلالبوٌضةتلمٌحلغرضالحمنطرٌكعنللزوجةالتناسلٌةالجهازداخلفًالزوجماء

عنوذلنالطبٌعٌة،الطرٌمةبغٌرالزوجةبوٌضةإخصابأوالداخلً.بالتلمٌحوٌسمىالرحم

                                                           
مجلةعلمٌةفصلٌةتصدرهامدٌنةالملن،-دمحمالحلًممالمنشورفًمجلةالعلومالتمنٌة-طفلاالنابٌب1

 .44(ص54العدد)1421رٌخالنشرربٌعاالخرتا
ط/-أساسعلماألجنة:التهامًعبدالحمٌددمحمعبدالحمٌد،جامعةالملنسعود،النشرالعلمًوالمطابع2

 .43هـص1421
-هـ(داراحٌاءالتراثالعربًبٌروت711-631كتابلسانالعرب:أبوالفضلجمالالدٌندمحماالفرٌمً)3

 .581،ص2ادمادةصنعجحرفالص
هـ(المكتبةالعصرٌةبٌروتطبعفًمجلد221أبوالحسٌنمسلمالمٌشٌريالنٌسابوري،ت)-صحٌحمسلم4

هـ1423واحدكتاباللباسباب/تحرٌمخاتمالذهبعلىالرجلونسخماكانمناباحةفًاولاإلسبلمط
 .818ص4مج2112

 .2519،ص4مادةصنعجحرفالصاد-كتابلسانالعرب5
كتابالصحاحوتاجاللغةوصحاحالعربٌةإسماعٌلبنحمادالجوهريتحمٌكاحمدعبدالغفورعطاردار6

 باءمٌمفصلالحاء.1911ص5مج1987-هـ1417،1العلمللمبلٌٌن،بٌروتط
 .98فصلالحاءصالماموسالمحٌط،دمحمبنٌعموبالفٌروزآباديمإسسةالحلبًوشركابهالماهرة7
ٌولٌو9المصباحالمنٌراحمدبندمحمبنعلًالفٌومًالممرئ،لسمالمعاجم/طبٌروتلبنانتارٌخالنشر8

 .199-211،ص2119
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زرعهاوعادةاالختبارأنبوبداخلللزوجالذكرٌةبالخلٌةوتلمٌحهاالبوٌضة،استخراجطرٌك

الخارجًبالتلمٌحٌسمىوالزوجةرحمداخل بـجاءتهناومن 1"االنابٌباطفال"التسمٌة

.اإلنجابمنالزوجٌنبتمكٌنالعممآثارعبلجفًتكمنعبلجٌةلضرورةوذلن

امرإسنادعلىالعرففًٌطلكالحكم:"بمولهالتفتازانًاألصولٌٌنعرفه-:إصطبلحا الحكم

2".السلبأواإلٌجابإلٌهبنسبته،آخرإلى

حكما كانٌجتمعانالوالضداناالثنٌن،كالواحدنصف:العملالنفًاواالثباتطرٌككانفإذا

والخشبٌصدأ،الوالذهبمحرلةكالنارالفطرٌةالمادةوالنفًطرٌكاالثباتكانوإذا.عملٌا 

الشرعهوالحكمطرٌككانوإذاعادٌا .حكما كانالماءفوقٌطفو واجبةوشربكالصبلة:

.شرعٌا حكما كؤنحرام،بهوالشرنواجب،هللاوتوحٌدحرامالخمر

الجمعوالناعمالرخصو،الرخصالنباتهو-:الطفلطفل،الثبلثًالفعلمن-لغة:الطفل

االأمهبطنمنٌسمطالحٌنطفبل ٌدعىالصبًوالصغٌران.:والطفلةالطفل.3طفولةواطفال

.4ٌحتلمأناالأمه

فًالطفل -االصطبلح: فًمفهوماما العمرٌةالمرحلةعلىٌبنًفإنهاالصطبلحالطفل

المرحلةهذهعنالكرٌمالمرآنآٌاتعبرتولدالوالدةمنتبدأوالتًاإلنسانحٌاةمناألولى

تتسمالتً،5(طفلا  ًخشجنن رنتعالى)لولهفًجاءكماوهوالطفل،لمعنىخاصا مفهوما لتضع

واألشماءكالوالدٌنبهالمحٌطةالبٌبةعلىباعتمادهاإلنسانعمرمنالمبكرةالمرحلةهذهتتسم

6.البلوغسنمنحتىالحالةهذهتستمركلٌة،شبهبصورة

تعرٌف7.كالمصبأجواءمستدٌركلواألنبوب،أنبوبجمعأنابٌب-:لغةاألنابٌبتعرٌف

أوالمعدنأوالخشبمن،طوٌلاسطوانًمجوفجسم-:االصطبلحفًاألنابٌب

أطفالوهم(األنابٌبأطفال)عملٌةفًومنهااستخداماتفًالطبمجالفًوٌدخلالزجاج،

8.المرأةرحمخارجاختبارأنابٌبفًأجنتهمإخصابٌتم





                                                           
واالنجابوالتحرٌم-113كتابالتلمٌحاالصطناعًالوالاألطباءوآراءالفمهاءمرجعسابكص1

لضاٌا91-89ص2113شؤةالمعارفباإلسكندرٌةتارٌخالطباعةتوزٌعمن-والمشروعٌةد.دمحماحمدطه
 .14فكرٌةمعاصرةص

شرحالتلوٌحعلىالتوضٌحلمتنالتنمٌحفًأصولالفمه،سعدالدٌنمسعودبنعمرالتفتازانًتحمٌكزكرٌا2

 .31ص1بٌروتج-زكرٌاعمٌراتدارالكتبالعلمٌة
 .411ص11،ج2117ابرٌل11فبٌروت،تمعجملسانالعرب،ألبنمنظور،دارالمعار3
 .586-587ص11ج،2117ابرٌل11تبٌروت،المعارفدارمنظور،ألبنالعرب،لسانمعجم4
5سورةالحجآٌة5
 .12-11ص12تفسٌرالمرطبً،دمحمالمرطبً،دارالكتبالمصرٌة،الماهرة،ج6
 https:www.almaay.comمعجمالمعانًالمولع7
المصدرالسابك8
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 الثاني المطلب

 الصناعي التلقيح عملية تاريخ

تحصلجنسٌةنطفهمنخٌولهاتلمحالعربعندلدٌما الصناعًالتلمٌحعملٌةعرفت

1االخرى.الذكورفًالمتوفرةغٌرالممتازةالفاتمنلهأصٌلحصانمنعلٌها

إلىأشارواحٌثغٌرهماوالفارابًوسٌناابنلبلهمنوخلدونكؤبناإلسبلمفبلسفةجاءثم-

بصددماتشابهتخلفات هذاأنإلىإشارةالشهٌرةممدمتهفًخلدونابنفهذا،به،نحن

سٌناءابنذكرهماعلىواعتمادا:)فمالاأللدمٌن،عندالكٌمٌاءعنٌتحدثوهوالموضوع

بٌبةفًالمنًمنإنسانتخلٌكٌمكنانهوالطفرانًوالفارابً الطبٌعٌةالبٌبةٌرٌدالطبٌعة(

.للرحم

علما ذلنوعلمٌرحمهتخلٌمهوكٌفٌةواطوارهونسبتهبؤجزابهباإلحاطةلهسلمناوإذا)ٌمولثم

2.(االنسانهذاتخلٌفلهسلمناعلمهعنشًءمنهٌشذالحتىبتفاصٌلهمحصبل 

اإلحاطةبعدوذلنالمنًمنالحًالكابنبتخلٌكٌسلمالمسلمالعربًالعالمخلدونفؤبن

وهذا(ذلنلهوأنى:)ٌمولثمالتخلٌكفٌهاٌتمالتًالبٌبةجزٌباتونسبةبؤجزاءالتامةالدلٌمة

لالولذازمنه،فًالعلمإلٌهتوصلماعلىبناءخلدونابنمناالستبعاد العلوملمصور:)

(.البشرٌة

علىلاصرةهًالتًعصرهفًالبشرٌةالعلومعنٌتحدثوهوخلدونابنفإن

منوالالفصولجهةمنفٌهاالستحالةولٌست:)الدلٌمةاألجزاءهذهنسبلمعرفةالتواصل

3عنها(.البشرولصورهاإلحاطةتعذرومنهوإنماالطبٌعة

ومستحٌبلفًمتعذرا أمرا هولٌسالمنًمنحٌوانأياواإلنسانتخلٌكانهٌمررخلدونفؤبن

المناختهٌبةوونموهلتخلٌمهالبٌبةإٌجادعنلاصرةالبشرعلومأنالمتعذروإنماذاتهحد

علممنفسبحانالرحم،خارجالمنًمناإلنسانلتخلٌكالجزٌباتنسبمعرفةومنوالبٌبة

4ٌعلم.لممااإلنسان

الحضارة انبعاثمعالغربفًلتظهرالشؤنهذافًالبحوثتولفتاإلسبلمٌةوبركود

الزارد"االٌطالًالكابنبهالامبتجربة1781عامالبداٌةفكانتالعلمٌةالنهضة

اسباالترا العصروجاءالعملٌةونجحتم1781امرأةعلىذلنبعدإجراهاثمكلبعلى"

ودكتورسٌفتالدكتورنجحأنفمنذالطبًالتمدمأبوابمنبابا لٌفتحوعلومهبتمنٌاتهالحدٌث

براونلٌزلًالسٌدةتلمٌحفًإدواردز إلىذلنوادى،1977نوفمبر11فًزوجهابما

لامت،م1978عامٌولٌو25فٌهبراونلوٌزاوهًأنبوبطفلةأولووالدةحملأولنجاح

                                                           
الحملارثهواحكامهوصورهالمعاصرةبٌنالشرٌعةوالمانون،لعٌسىامعٌزة،دارالنشر،جامعةالجزابر،1

 .11ص1م.الطبعةاألولىج2116-هـ1427رسالةماجستٌر،تارٌخالنشر
،1ج2117مبرنوف22ممدمةابنخلدون،عبدالرحمنابنخلدون،دارالكتبالعلمٌة،تارٌخالنشر2

 .452ص
 م.1957-هـ1377النشرتارٌخ،العلمٌةالكتبدار،خلدونابنعبدالرحمنخلدون،ابنممدمة3
 .2/148أطفالاالنابٌبللشٌخعبدهللاالبسامبحثمنشوربمجلةالمجمعالفمهًالدولً4
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أطفالناديإلىوانضمالضجةخفتثمومساء،صباحالناسشغلتمنظمةإعبلمٌةحمبلت

مناألنبوبطفل1111حوالًم1984نهاٌةفًالرلمجاوزواحتىاألطفالعشراتأنابٌب

األمرٌكٌةالتاٌممجلةمننمبلالرباعٌة،التوابممنواثنانثبلثٌةتوابم8وثنابٌةتوابم56بٌنهم

تجمٌدمثلأثارهاكثرمواضٌعإلىاإلعبلمأجهزةواألطباءوتحولم،1984سبتمبر11

عرفماوهواخرىامرأةمنالملمحةالبٌضةونملالمخصبةاألجنة الوحم"باسم

العالمإدواردزالدكتورصرحولدالسطح،علىتظهروالدٌنٌةاألخبللٌةالمشاكلوبدأت"الظبر

واآلدابإطاروضعإلىصارمةحاجةهنانأنبمولهاألنابٌبأطفالفًالرابدالفسٌولوجً

.المٌدانهذاأخبللٌات

ومنذ(الداخلً)االصطناعًالتلمٌحاستخدامانتشرالعشرٌنالمرنمنالستٌناتفترةومنذ

الوالٌاتفًوخاصةالعالممناطكمنكثٌرفًالمنًبنونانتشرتالسبعٌنات

جعلهاالتًالطبٌعٌةالطرٌمةغٌرللتناسلجدٌدةطرقظهرتالحٌنذلنومنذأوروبا،المتحدة

2للفطرة.مغاٌرةكلهاطرٌمة16مناكثرالطرقهذهبلغتولد1باألنثى،الذكراتصالمنهللا

بالوكالةاألمألنذلناإلنجلٌزٌة؛المحاكملضٌتهادخلتذكرهاالمتمدمالطفلةوالدةأعمابوفً

ولعتأنهامنالرغمعلىوالدتهابعدهاالبٌضةلصاحبةالطفلتسلٌمرفضتالظبرالرحمأو

3.البٌضةلصاحبةتلدهأنبعدالطفلبتسلٌمعمدا



















                                                           
معلىمولعها2114سبتمبر28-هـ1435ذوالحجة3أفادتجرٌدةالمصرٌون"الصادرةبتارٌخاالحد1

االلكترونًهذاالخبر:"رزقاألسٌراندمحمعطاعبدالغنًمنطولكرم،ونبٌلمسالمةمنالخلٌلبتوأمأطفال
لىمولعالجرٌدةعلىاالنترنتبعدتهرٌبنطفهمامنادخلسجناالحتبللولمعرفةالمصةمتوفرةكاملةع

http:almesryoon.com%D
،منشوربمجلةالمجمعالفمهً2/1228المضاٌااألخبللٌةالناجمةعنالتلمٌحالصناعًللدكتوردمحمالبار2

،د.العربًاحمدبلحاج،4الدولً،المبادئالشرعٌةوالمانونٌةواألخبللٌةالتًتحكمعملٌةالتلمٌحالصناعًص
 حثمنشوربمجلةلضابٌة،العددالسادس.ب
 ،د.بكربنعبدهللاأبوزٌد.1/259فمهالنوازل3
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 الثاني المبحث

 التلقيح ) االنابيب إطفال عملية طريقة إلى اللجوء أسباب 

 ودواعيه ( الصناعي
وأناإلنسان،فًالتًالنوعغرٌزةمظاهرمنمظهرانواألبوةاألمومةأنالىخلصنا

وعاملالزواجغاٌاتأحدالولدوانجاب.لئلنسانواأللمالملكٌسببالمظهرهذاتحمٌكغٌاب

ولذلن،1األسرةانهٌارإلىٌإديلداألطفالغٌابوأنوالطمؤنٌنةالسكٌنةالبٌتفًٌجعل

-:مطلبٌنسنتناول

 األول المطلب

 .الرجال عند العقم أسباب  النساء، عند العقم أسباب 

-النساء:عندالعممأسباب-أوال :

االتصالمنالمبٌضٌمنعماوكلالبٌضة،إلىالوصولعنالمنويالحٌوانٌعٌكماكل-1

تجوٌفالإلىالوصولعنالمخصبةالبٌضةٌعٌكماوكلالمنوي،بالحٌوان

2فٌه.واالنغراسالرحمً

الخلمًالمهبلانسدادأنكماٌمنعه،ولدالحمل،فٌعطلالمكتسبأوالخلمًالمهبلضٌك-:2

.الحملٌعطلكبلهماالحمضٌةشدٌدةأوالعفنةواإلفرازات،

ضٌمةأهمهاللعبلج،لابلٌهأكثرهاومنالحملموانعأهممن(الرحمعنك)العنكأمراض-3

.الخارجًالعنك

العممتسببالتًالرحمأمراض-4 غٌابهأوالرحمضمورمثلتشرٌحًعٌبمنتنشؤ:

إلىكإنشاءالرحموضعفًانحرافاوالرحم،المبطلالغشاءفًالتهابوعندهاخلمٌا ،

موانعبذلنفتصبحالباطنًالرحمًبااللتهابعادةتصعبوهذهالوراء،إلىإنشاءأواألمام

متعددة.الحمل

للبولٌنالتشرٌحٌةالعٌوب-5 ٌسببلدالتوابهما،أواستطالهماشدةأوغٌابهمامثل:

والتجمعاتالنفاسًالتعفناوالسٌبلنمنهالناشاالبولٌنانسدادهواألهموالسببالعمم،

3.بسببهتحدثالعممأحوالمنكثٌرا أنوالمشاهدةوالمابٌةالمٌحٌة

العمم.لحدوثاألكٌدةاألسبابمنغٌابهمااوالمبٌضٌنضمور-6

                                                           
1
مالطبعةاألولى1996-هـ1417كتابأطفالاالنابٌببٌنالعلموالشرٌعة،زٌادأحمدسبلمة،الدارالعربٌةللعلوم،تارٌخاالنشاء

 27،ص
2
 32نفسالمصدرالسابكص
3
https://Mayoclinic.org)ماٌوكلٌنن(Mayo Ckinicرعاٌةفًمولعال-العمم

https://mayoclinic.org/
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تحدثاألوعٌةأكٌاساالخصوعلىوأكٌاسهالمبٌضٌناورامانكماوالمبٌضٌنوالتهاب-7

1.المبٌضًالنسٌجواعدمنالجهتٌناصابتوإذاالعمم



ثانٌا:أسبابالعممعندالرجال

.سٌبلناوبالتهابإصابتهأوخلمًعٌببسببالمنويالحبلفًانسداد-1

.المنوٌةالحٌواناتإفرازعنالخاصٌةعجز-2

2.خلمًالفتحةبعٌبإصابةأوكامبل،االنتصابكعدم(الذكري)التناسلًالعضوفًعٌب-3

اوالخاصًانعداممنهاالخارجةباطنٌةأسباببفعلبحدالخصًأمراضعنالناجمالعمم-4

.وغٌرهاالخصٌهوهجرفٌهاجزبًعجزأوالمنوٌةاألنابٌبفًونشافتصلب

.وغٌرهاالغددأمراضأوالتناسلٌةالمسالنأمراضعنوناتجبالخصًعبللةلهلٌسعمم-5

أوالذرٌةباإلشعاعاتاإلصابةأوالتدخٌناوالكحولٌةالمشروباتتعاطًعنناجمعمم-6

.المنًحبلًانسدادأونفسٌةأسبابأوالتغذٌةسوء

3.الزوجٌنخصبمنبالرغماللماححصولعدممنالناجمنسبةاإللبال-7

أوجنسًعجزأنأواألنثىالبوٌضةمعالذكريالمنًتوافكعدموهوالبٌولوجًالعمم-8

4.الخاطبةالجنسٌةالممارسة



 الثاني المطلب 

 .العقم عالج في األنابيب أطفال طريقة استخدام دواعي 

:التالٌةالحاالتفًللعممكعبلجاألنابٌبأطفالطرٌمةإلىاللجوءٌمكن

أومزالهاومستودعاوممفلة(الرحملناتااألنابٌب)تكونعندما-األنابٌب:طفل-1

.األنابٌبأطفاللمحاولةآنذاناالطباءٌلجؤإصبلحهاٌمكنالاصابةمصابه

.اللربماملٌونعنتزٌدالبحٌث:المنوٌةالحٌواناتللة-2
                                                           

كتابامراضالنساءالعلمٌةوالطبٌةوالجراحٌةللطلبةواألطباء،نجٌبمحفوظ،مطبعةالمعارف،تارٌخ1

 .61مالطبعةاألولىص1927-هـ1345النشر
م،الطبعةاألولى،1986-هـ1417لٌة،دمحمرفعت،دارالحضارةللطباعةوالنشرالعممواالمراضالتناس2

 .182ص
م،1996-هـ1417أطفالاالنابٌببٌنالعلموالشرٌعة،زٌادسبلمة،الدارالعربٌةللعلوم،تارٌخالنشر3

 .35الطبعةاألولى،ص
م،الطبعة1979-هـ1399ن،تارٌخالنشرالعممعندالرجالوالنساء،سبٌروفاخوري،دارالعلمللمبلٌٌ4

.41-36األولى،ص
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.المنوٌةللحٌواناتالمعادٌةالرحم:عنكافرازات-3

و،ٌتعطلعملهولكن،مفتوحةتظلاألنابٌبفإنخفٌفاالرحمانتباذكاناذا-:الرحمانتباذ-4

31%1االنابٌباطفالعملٌاتفًالنجاحنسبةتصلالحاالتهذهفً

وفًفٌه،ربٌسًخلللوجودبوٌضاتتكوٌناواالباضةعلىلادرةغٌرالمباٌضتكون-6

.اخرىامرأةبالبوٌضةتتبرعالحالةهذه

حٌوانمعاخرىامرأةبوٌضةإخصابفٌتمالحمل،علىلادرةغٌرالمرأةتكونعندما-7

هرمونٌا .للحملالمهٌؤةالمرأة،الزوجةرحمالىالجنٌنٌنملثممنوي

2.مالسببجراحٌةعملٌةبسببنهابٌا المرأةرحمٌزالعندما-8































                                                           
االنبوبوالتلمٌحالصناعًوالرحمالظبرواالجنةالمجمدة،دمحمعلًالبار،مطابعشركةدارالعلم4-1النماط1

 .41مالطبعةاألولى،ص1986-هـ1417جدة،تارٌخالنشر
لعلمٌةفًاألردنحولأطفالاالنابٌبإدارةالندوة:سلطانمجلةندوةصوتالشعب:الجهودا8-5النماطمن2

 .11-11،ص1984/1/ت9خطاب
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 المبحث الثالث

 انواع التلقيح الصناعي

 
التلمٌحالصناعًوسٌلةمنالوسابلالحدٌثةلعملٌةاالنجابٌلجؤعندوجوداسبابهوهذا

وفًهذاالمبحثسوفنبٌنانواعالتلمٌح٫التلمٌحٌتنوعالىنوعٌن؛ولكلنوعدوافعهواسبابه

 الصناهعًعنداالطباءوسوفنتناولذلنفًمطلبٌن:

 المطلباالول

 اخلًالتلمٌحالصناعًالد

التلمٌحالصناعًالداخلً:ٌعرفبانهادخالالحٌواناتالمنوٌةالمؤخوذةمنالرجلبعد

 1هازالتناسلًللمرأةبغٌرجماع.معالجتهمخبرٌاالىداخلالج

٫طرٌمته:ٌتماخذالسابلالمنويمنالرجلووضعهفًطبكببلستٌكًاوزجاجًمعمم

ثمتنشكالنطفوتوضعفً٫ثمتعزلالنطفةعنالسابلالمنويبواسطةجهازالطردالمركزي

سابلمغذيبغٌةالحصولعلىالنطفذاتالنشاطالحركًالعالمفمطلٌتمزرعهاداخلالرحم

للخاصبعدتحضٌرالرحمالستمبالهاوذلنبحمنهبؤدوٌةهرمونٌةحتىتكتملبواسطةنا

2لبوٌضًوتتماالباضةثمالتلمٌح.عملٌةاالنضاجا

 

 المطلب الثاني

 التلقيح الصناعي الخارجي

نطفةالرجلبٌضةالمرأةفًانبوباختبارٌعرفتلمٌحالتلمٌحالخارجً:ٌعرفبؤنه

ثمتزرعالبٌضةالمخصبةفًرحمالمرأةصاحبةالبٌضةاوفًرحمامرأة٫بطبكبتري

االنابٌبنظراألنالتلمٌحبٌنالحٌوانالمنويوالبٌضةٌتمبؤطفالوتسمىهذهالحالة3أخرى.

 داخلانبوباختبار.

 لتلمٌحالخارجًفًالنماطالتالٌة:طرٌمته:تتلخصطرٌمةا

٫وتوضعفًسابلمغذيخاص٫منالسابلالمحٌطبهاومعالجتهاشفطالبٌضاتمنالمرأة-1

 وظروفمشابهةلماتكونعلٌهافًالمبٌض.

ثمتوضعفًسابلمغذيحتىتصبح٫تإخذنطفةالرجلوٌتمتنمٌتهامنالشواببمخبرٌا-2

 لادرةعلىاإلخصاب.

                                                           
درجةلنٌلممدمةرسالةإمعٌزةعٌسى٫والمانونالشرٌعةبٌنالمعاصرةوصورهواحكامهإرثهالحمل1

 .بالجزابراالسبلمٌةالعلومكلٌةالشرٌعةبكلٌةالماجستٌر
الجامعةوالمانونالشرٌعةكلٌةعمٌدالحولًحامدماهر.د٫الرحماستبجارمعالجسمخارجاالخصاب2

 4ص٫م2119-هـ1431النشرتارٌخ٫غزةاالسبلمٌة
المدٌنةلجامعةممدمة٫موسىالحاجبكرللباحث٫مماصدٌةدراسةالنسلبحفظالمتعلمةالمعاصرةالمضاٌا3

.262ص1٫ج٫االولىالطبعة٫م2118-هـ1439النشرتارٌخ٫بمالٌزٌاالعلمٌة
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حتىٌتمالتلمٌحومنثمنحصلعلىالبٌضةداختبارواحتجمعالنطفوالبٌضاتفًانبوب-3

 المخصبة.

اعةبعدتحضٌرالرحمس96-48ٌتمزرعالبٌضةالمخصبةداخلالرحمفًمدةمابٌن-4

 1الستمبالها.

وخارجًفإنكلبعدماذكرتفًالمباحثالسابمةانواعالتلمٌحالصناعًوانهلسمان:داخلً

نوعمنهذهاالنواعلهصورهالتًتتطلببٌانالحكمالفمهًوسوفاعرضفًهذاالمبحث

 تفصٌلالمولعندالفمهاءفًحكمصورالتلمٌحالصناعًفًمطلبٌن:

روبٌانحكمكلصورةالبداننشٌرالىانفمهابناالمدامىوولبلالدخولفًالتفاصٌلوالص

 2وردتفًعباراتهمبعضاحكامهم.٫حالصناعًالداخلًفًفرجالمرأةتناولواالتلمٌ

 فمهاءاالحناف:وردفًكتاباالحنافماٌلً:

اذاعالجالرجلجارٌتهفٌمادونالفرجفؤنزلفؤخذتالجارٌةماءهفًشًءفاستدخلته -

 3فالولدولدهوالجارٌةامولدله.فرجهافًحدثاذلنفعلمتالجارٌةوولدت

امفلتمنٌهفًفرجهاتعندفًالبحربحثا؟نعمالحتٌاجهاالتعرفبراءةالرحموفً -

 1النهربحثاانظهرحملهانعموإالال.

 ولمأرحكممااذااوطنهافًدبرهااودخلتمنٌهفًفرجهاثمطبللهافًلبلها. -

تحملعلىالتلمٌحفمهاءالمالكٌة:وردعلىلسانفمهاءالمالكٌةكذلنبعضالنصوصالتً

 الداخلًوبناءالفروعالفمهٌةعلٌه:

وإنخلمتمنمابهمااذاالتمطتمنٌهفًنحوحمام٫وٌدخلفًلولالمصنف -

 ووضعتهفًفرجهاثمحملتمنهفٌصدقعلىلنانهتخلمتمنمابهحٌثعلمذلن.

منغٌرحشفةلوله:)واوبجماعفٌمادونه(ايكمالوامنًفًسرتهااوشعرها -

وسالالمنًحتىوصللفرجهاومالبلالمبالغةماإذاشربفرجهامنٌامنفوقببلط

 4.الحماممثبل



فمهاءالشافعٌة:كماوردفًعباراتفمهاءالشافعٌةاستدخالالمنًفًفرجالمرأةفًعدة

صوروافتراضاتمنها:

عدةالنكاحضرباناألولمتعلكبغرفةحًبطبلقوفسحوانماتجببعدوطءاو -

 5استدخالمنٌه،وانتتعٌنبراءةالرحمالبخولهفًالجدٌد.

"وإذاتمررإنالوطءٌصٌرهافراشافإذاولدتلبلمكانمنوطبهاواستدخالمنٌهولدا -

 1لحمه".

                                                           
الجامعةوالمانونالشرٌعةكلٌةعمٌدالحولًحامدماهر٫الرحماستبجارمعالجسمخارجاالخصاب1

 .6ص٫م2119-هـ1431النشرتارٌخ٫غزة٫االسبلمٌة
مدرس٫النجارهللاجادالحمٌدعبدٌلسر٫ممارنةفمهٌةدراسةاالسبلمًالفمهمنظورمنالصناعًالتلمٌح2

 .بالدلهلٌةوالمانونالشرٌعةبكلٌةالممارنالفمه
-ه1418النشرتارٌخ٫االسبلمًالكتبدار٫نجٌمبنابراهٌمالدٌنلزٌن٫الدلابككنزشرحالرابكالبحر3

 .292ص٫4ج٫الثانٌةالطبعة٫م1997
الفكر،بدونطبعةوبدونتارٌخ،شرحمختصرخلٌلللخرشً،لئلمامدمحمبنعبدهللاالخرشً،دار4

217،ص3ج
منهاجالطالبٌنوعمدةالمفتٌنألبًزكرٌامحًالدٌنٌحٌىبنشرفالنوويتحمٌك:عوضلاسماحمد5

 .253مالطبعةاألولى،ص2115-هـ1425دارالفكرتارٌخالنشر1عوض،ط
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 فقهاء الحنابلة:

فًمصاهرةإالتغٌبحشفةاصلٌةفًفرجأصلًولووالٌحرمبتشدٌدالراءوطء -

دبرلالهاألصحابوألنهفرجٌتعلكبهالتحرٌمإذاوجدفًالزوجةواألمة،وكمافً

اناستدخالالمرأةماءالرجلالالزنا،وفٌهمعماٌؤتًنوعتنالضوفؤنهذاٌعطً

 .2ٌكفًفًالتحرٌم

والمعنىلمولمنلال:ٌجوزانتستغلالمرأةمنًالرجل،فتحمل،ألنالولدمنمنً

الرجلوالمرأةجمٌعا،ولذلنٌؤخذالشبهمنهماواذااستدخلتالمنًبغٌرجماع،لم

تحدثلهالذةتمنًبهافبلٌختلطنسبها،ولوصحذلنلكاناالجنبٌانالرجلوالمرأة

تمنٌه،وانالولدمنذلنالمنً،ٌلحمهنسبه،ومالالذلنإذاتصادلاانهااستدخل

3احد.

وبعٌداعنالمراءةفًعباراتالفمهاءالمتمدمٌنالذكرومالصدوابهامنالخبلف

فًفروعفمهٌةمتعددة،إالإنهاتعكٌناتصوراعنعمولالفمهاءالمتمدمٌنوافتراضهم

الحضار دعت التً المسابل من لتصبحلكثٌر وحصولها، بل دراستها الى الحدٌثة ة

نصوصالفمهاءالسابمةكالدلٌلالهاديوالنبراسالمضًء،تؤخذبؤٌديالفمٌهالمعاصرة

4الىتلمسالعلل،ولٌاسالشبٌهبالشبٌه،فٌصلالىالحكمالفمهًفًاطمبنانورسوخ.



فوافًالبعضاآلخر،الصوراتفكالعلماءعلىحرمةبعضالصور،واختلتحرير محل النزاع:

التًاتفكالفمهاءعلىحرمتهافًالتلمٌحالصناعًالداخلًهً:

اجنبٌةلٌست انٌكونالحٌوانالمنويمنرجلبحٌثٌزرعفًرحمالصورة األولى:  امرأة

زوجةله.

موتالصورة الثانية: لكنبعد زوجته، انٌكونالحٌوانالمنويمنرجلوٌزرعفًرحم

وج،وانتهاءعدةالزوجة.الز

البٌضةالصورة الثالثة: زراعة وٌتم  كانالحٌوانالمنويمنرجلوالبٌضمنزوجته اذا

5الملمحةفًرحمامرأةاجنبٌةعنها.

الفمهٌة.       المجامع ولرارات الفتاوي صدرت األنواع هذا التً6وبحرمة الصور عن اما

نتناولهمفًفرعٌن:اختلفوافًحكمهافهًصورتانوسوف

                                                                                                                                                                      
هٌثمً،طالمكتبةالتجارٌةالكبرىبمصر،تحفةالمحتاجفًشرحالمنهاج،احمدبندمحمبنعلًبنحجرال1

 .253،ص1م،بدونطبعةج1983-هـ1375تارٌخالنشر
-هـ1381مطالباولًالنهًفًشرحغاٌةالمنتهى،مصطفىالسٌوطًالرحٌبانً،طالمكتباإلسبلمً،2

 .281م،الطبعةاألولى،المجلدالثامن،ص1961
بناحمدبندمحمبنلدامة،طمكتبةالماهرة،تارٌخالنشرالمغنًالبًدمحمموفكالدٌنعبدهللا3

 81،ص8مبونطبعة،ج1968هـ/1388
التلمٌحالصناعًمنمنظورالفمهاإلسبلمً،دراسةفمهٌةممارنة،د.ٌاسرعبدالحمٌدجادهللاالنجار،مدرس4

 الفمهالممارن،بكلٌةالشرٌعةوالمانونبالدلهلٌة.
المعاصرٌنعلىحرمةهذهالصورولمٌخالففًذلناحد،ٌراجع:لرارالمجمعالفمهًبرابطةاتفكالفمهاء5

،أطفال1/269هـ،فمهالنوازلد.بكرأبوزٌد1414العالماإلسبلمًالمرارالثانًفًالدورةالسابعةسنة
ٌةالصادقالسن،جامعةشاد9،حكماإلسبلمفًالتلمٌحاالصطناعًص81االنابٌببٌنالعلموالشرٌعةص

،د.جمعةدمحمبشٌر11السودان،معهدالعلوموالفتوىاإلسبلمٌة،نسبالمولودالناتجعنالتلمٌحالصناعًص
 كلٌةالمانونجامعةالسابعمنابرٌل.

 ومابعدها2146انظرهذهالفتاوىوالمراراتمجمعةفً:البنونالطبٌةالبشرٌة6
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الصورةاألولىالمختلففٌهافًالتلمٌحالصناعًالداخلًالفرع األول:

ولداختلف       واثناءدوامالزوجٌةبٌنهما فًحالحٌاتها وهًتلمٌحالزوجةبمنًزوجها

الفمهاءفًحكمهذهالصورةعلىلولٌن:









.2وطابفةمنالعلماءالمعاصرٌن1لولابنلدامةحرمةهذاالنوعمنالتلمٌحوهوالقول األول:

جوازهذاالنوعمنالتلمٌحبٌنالزوجٌناذادعتالٌهالضرورة،وبهلالجمهورالقول الثاني:

والٌهذهبالمجمعالفمهًفًدورٌته4بلتعلبعضهماالتفاقعلىجوازه3الفمهاءالمعاصرٌن

 6وندوةاالنجابفًضوءاإلسبلمالمنعمدةبالكوٌت.5هـ1415،1414السابعةوالثامنةلعام

األدلة:ادلةأصحابالمذهباألولالمابلٌنبالحرمة:

ولداستدلواعلىمذهبهمبالمرآن،والمعمول

أوال:المرآنالكرٌم:

) -1 ًغبإمن سد لنن فآحْا حشرنن أً شئخن ّقذهْا ألًفغنن ّاحقْا هللا ّاعلوْا لالتعالى:

 7(ّبشش الوئهٌ٘ياًنن هلقٍْ 

وجهالداللة:حٌثوضحتاالٌةنساإكممكانزرعكموموضعنسلكموفًارحامهن

ٌتكونالولدفآتوهنفًموضعالنسلوالذرٌةوالتتعدوهالىغٌرهومعنىهذهاآلٌةان

التلمٌحبٌنالبٌضةوالحٌوانالمنويللزوجٌنانماٌتمعنطرٌكالجماعوالتلمٌحالذي

 عن والشرعٌتم الكرٌمة لنصاآلٌة مخالفة غٌره او االنبوب بواسطة آخر طرٌك

.8الشرٌف

                                                           
خرلًلعبدهللابناحمدبنلدامةالممدسًابًدمحمطداراحٌاءالتراثالعربً،تارٌخالمفتًشرحمختصرال1

 .65،ص8م،الطبعةاألولى،ج1985-هـ1415النشر
علىرأسهإالءرجبالتمٌمًالشٌخدمحمإبراهٌمشمرة،والشٌخعبدهللابنزٌدالدمحم،الدكتوربكرأبوزٌد2

،1/273ومابعدهاوفمهالنوازل،د.بكرأبوزٌد72ابٌببٌنالعلموالشرٌعةصواخرون.ٌراجع:أطفالاالن
2/213،أطفالاالنابٌب8الحكمااللناعًفًابطالالتلمٌحالصناعًللشٌخعبدهللابنزٌدالمحمودص

 الشٌخرجبالتمٌمً.
جادالحك،الشٌخعطٌةصمر،وعلىرأسهم:الشٌخمصفىالزرلاوالشٌخدمحمشلتوتشٌخاالزهر،الشٌخ3

الشٌخالشعراوي،فتوىداراإلفتاءالمصرٌةالدكتوردمحمسبلممدكور،الدكتورالمرضاوي،الشٌخدمحمحسنٌن
تجمٌدالبٌضاتبٌنالفمه11مخلوف،والدكتورعبدهللاالبسامٌراجعلذلن:الحملارثهوصورهالمعاصرةص

،أطفالاالنابٌبللدكتورعبدهللا6حكماإلسبلمفًالتلمٌحالصناعًص،21والطب،د.شفٌمةالشهاويص
 .2/161البساممجلةالمجمع

 .2/185التلمٌحالصناعًوأطفالاالنابٌبد.دمحمعلًالبار،مجلةالمجمع4
 .86،73(،4،لراررلم)2/1262مجلةالمجمعالفمهًالدولً5
لممارساتالطبٌةالحدٌثةدراسةممارنةرسالةماجستٌركلٌةالحموقالحماٌةالجنابٌةللجنٌنفًضوءا6

 .61بدونطبعةص2113-م2112جامعةالجزابر،اعدادالشٌخصالحبشٌرالسنةالجامعٌة
 223سورةالبمرةاٌة7
 213أطفالاالنابٌب،لشٌخرجبالتمٌمً،مجلةمجمعالفمهاإلسبلمًالعددالثانًص8
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فً وهوٌعنًإتٌانالمرأة شبتم أيجهة ومعناه )أنى( بٌنلوله ربطنا اذا المنالشة:

الحرثوالذيهو بمعنى المعانً هذه ربطنا اذا دبرها، فً المرأة إتٌان وعدم لبلها

انهٌجوزانتإتًالمرأةبطرٌمةتحمٌكاالستٌبلدمنالفرجلخصناالىالنتٌجةوهً

غٌرالطرٌكالطبٌعً،السٌماانكلمةانىتعنً:كٌفوأٌنفًنفسالولت،فتلخص

الطرٌك غٌر من المرأة رحم الى المنً ادخال وهً ضمنا مباحة الكٌفٌة هذه ان

تعنًولكنمنمعانٌهالطبٌعً،بلانلولهفآتواحرثكمٌإكدهذاالمعنىحٌثألنهاال

بالجماعاوعنغٌرطرٌكالمباشرة انٌكونعنطرٌكالمباشرة لما هنا االعطاء

.1بالتلمٌحالصناعً



هلل هلل الغوبّاث ّاألسض ٗخلق هب ٗشبء ِٗب لوي ٗشبء اًبرب ِّٗب لوي لولهتعالى:) -2

 2(ن قذٗشٗشبء الزمْس اّ ٗضّجِن رمشاًب ّاًبرب ّٗجعل هب ٗشبء عق٘وب اًَ عل٘

وجهالداللة:انالمإمنٌرضىبمضاءهللاوهوبصٌربؤحوالخلمهوهوالحكٌمالخبٌر

3الٌجوزلناأننؤتًبطرٌكملتوٌةتكونمثاراللشنوالظنونفًاالنساب.

المنالشة:لٌسفًالتلمٌحالصناعًماٌضاجلضاءهللاولدرهبلاالخذباألسبابمن

4اآلٌةغٌرالخلكفالجهلوٌجهلٌمكنالتغٌٌرفٌه.لدرهللاثمالجهلفً

 5(فلٌ٘ظش الًغبى هن خلق خلق هي هبء دافقلالسبحانهوتعالى:) -3

اٗحغب الًغبى اى ٗخشك عذٓ ألن ٗل ًطفت هي هٌٖ رن مبى علقت فخلق ولولهتعالى:)

6(فغْٓ فجعل هٌَ الضّج٘ي الزمش ّالًزٔ ) تعالى: ِ٘ي الن ًخلقنن هي هبء هولوله

.7(فجعلٌبٍ فٖ قشاس هن٘ي

الطفلانحٌثاآلٌاتلهذهمخالفةفٌهاالطبٌعًالطرٌكبغٌرالحمل-:الداللةوجه

و،مسالمانسانٌصبحوحتما سٌكبراالنابٌبطفلاوالصناعً،بالتلمٌحالمعلوق

توضحاآلٌةانثمالسابمةاآلٌاتٌستمععندماشعورهفماذاسٌكونالمرانالىٌستمع

االنبوبطفلفًومكٌنلرارفًٌستمرانودافما ٌخرجانالمنًصفاتمنان

8.اآلٌاتلهذهصرٌحةمخالفة

ٌخرجالذيفالماءكذلنٌكونانوٌعدالاالنبوبطفلحالنفًالمنًان-:المنالشة

فٌستمرالزوجةبٌضةبهٌلمحوالماءهذاٌإخذثمخروجهعنددافما ٌكونالرجلمن

الماءاناآلٌةتملولمنشاء،اذاالنثىوالذكرالزوجٌنمنههللافٌحملمكٌن،لرارفً

                                                           
األردن،ت-ابٌببٌنالعلموالشرٌعة،زٌادةسبلمة،الدارالعربٌةللعلوم،دارالبٌارق،عمانأطفالاالن1

 .77،78مالطبعةاألولىص1996-هـ1417
 51-49سورةالشورىاٌة2
،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌبعناألخطاءالطبٌةفًمجالالتلمٌح2/214أطفالاالنابٌب،الشٌخرجبالبٌومً3

 25الصناعًصالتلمٌح
ٌناٌر1المملكةالعربٌةالسعودٌة،ت-الدمام-البنونالطبٌةالبشرٌةإسماعٌلمرحبا،دارابنالجوزي4

 .439،الطبعةاألولىص2117
6-5سورةالطارقاٌة5
39-36سورةالمٌامةاٌة6
21-21سورةالمرسبلتاٌة7
خعبدهللابنزٌدآلمحمود،مجلةمجمعالفمهاإلسبلمً،الحكمااللناعًفًابطالالتلمٌحالصناعًللشٌ8

 11م،الطبعةالثانٌة،المجلدالرابع،ص2118-هـ1429تارٌخالنشر



21 
 

طرٌمةوالولدتكوٌنفًاالساسٌةالكٌفٌةتمررفاآلٌةدافك،ماءمناالٌخرجال

لآلٌةالمباشرالمعنىفؤناالنابٌبطرٌكعنالطفلجاءلووالدنٌاهذهالىخروجه

منٌخلكلموبشرعٌسىسٌدناوالدفكوجهعلىٌخرجلمألنهطفبل لٌسبؤنهسٌمول

1.الدافكالوجهعلىرجلنطفة

تؤمٌنهًواساسٌةلغاٌةالزوجٌنبٌنالجنسًاالتصالشرعتعالىهللاان-1-:ثانٌا 

االوالدانجابهًاالخرىالغاٌةوالعاطفٌةوالحسٌنالمتعةعمالناتجالنفسًالمسكن

الثانٌةالناالولى،دونالثانٌةٌحمكالصورةبهذهالتلمٌحوالنسل،لبلستمرارضمانا و

محرما ٌكونفؤنهالنفسًاالشباعٌحمكالالتلمٌحدامماو،االولىبتحمكاالتتحمكال

2".الحلدلٌلٌمامحتىالتحرٌمالفروجفًاألصل:"لماعدةطلما 

ونوافكهذااالستداللبماٌلً:

بالنسبةبلممصدهاألول - األولاشباعالرغبةالجنسٌة انالزواجممصده لكم النسلم

 3واالساسًهوحفظالنسلوبماءه.

التلمٌحالصناعًفإن - فبلتصلحدلٌبلعلىتحرٌم بها التًاستدلوا الفمهٌة الماعدة اما

االمرالمستمرإنالفروجمحرماالستمتاعبهامتىٌردالماعدةالصحٌحةومعناها:ان

دلٌلاالباحةولكنفًحالكونالماءمنغٌرالزوجاماحٌنماٌكونالماءمنالزوج

 4فهوامرحبللحٌثٌجوزلهادخالمنٌهفًفرجزوجتهبهذهالصور.



لذلنحرمهللاالزنالمافٌهمنثانٌا:انالتلمٌحالصناعًٌنافًكرامةاالنسانوفٌهامتهانلها،

ممتهنبالطرٌمة التلمٌحالصناعًهوة كذلنالحاللمنٌولبطرٌمة المولود، امتهانلكرامة

التًتماستٌبلده.

ونوالشهذااالستدالل:

بالتلمٌح الذيٌنشؤ الولد ألن الفارق، لٌاسمع الزنا الصناعًعلىوزن لٌاسالتلمٌح

ثبتنسبهللزوجوتجبعلٌهنفمتهبخبلفابنالزنا،فلٌسابنالفراششرعً،كماالصناعًٌ

5إنهالٌعلمانهذهالصورامتهانالكرامةالمولود،اذالدلٌلعلىهذااالمتهان.



:الداخلًالصناعًالتلمٌحبجوازالمابل:الثانًالمذهبأدلة

منهماكبل انبجامعالجنسًاالتصالالطبٌعً.التلمٌحعلىالداخلًالصناعًالتلمٌحممٌاس-1

.الزواجوهوأالشرعًبطرٌكالنسلتحصٌلبهٌنبغً

                                                           
م،1996-هـ1417أطفالاالنابٌببٌنالعلموالشرٌعة،لزٌادسبلمة،الدارالعربٌةللعوم،تارٌخالنشر1

 .75الطبعةاألولىص
الفروقألبًالعباسشهابالدٌناحمدبنادرٌسبنعبدالرحمنالمالكًالشهٌرانوارالبروقفًانواء2

 .13/ص3م،الطبعةاألولىج2113-هـ1434دمشك،تارٌخالنشر-بالمرافًدارالنوادر
التلمٌحالصناعًمنمنظورالفمهاإلسبلمً:د.ٌاسرعبدالحمٌدجادهللاالنجار،مدرسةالفمهالممارنبكلٌة3

 .394شرٌعةوالمانونبالدلهلٌة،صال
هـ1419االحكامالطبٌةالمتعلمةبالنساءفًالفمهاإلسبلمً،د.خالدحمدمنصور،دارالنفابس،تارٌخالنشر4

 .85م،الطبعةاألولى،ص1999-هـ1419
 .87المرجعالسابكص5
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تعذرحٌثواالنجاب،ثمبالزواجاالٌتحمكالوهذاالنسلحفظالشرٌعةمماصدمنان-2

1.االسمًالممصدهذاعلىحفاظا الصناعًالتلمٌحالىاللجوءمنمانعفبلالطبٌعًاإلنجاب

فًالمرأةاستدخالمنالداخلً،الصناعًللتلمٌحمماثلةصورا لدٌما االسبلمًالفمهعرف-3

دلٌلوهذاالنسب،وثبوتالعدةوجوبمنفمهٌةاثارا الفمهاءعلٌهورتبفرجها،فًزوجها

جوازه.على

األمراضعبلجعلىحثتاإلسبلمٌةوالشرٌعة2العبلج،مننوعالصناعًالتلمٌحان-4

صلى)دمحمالرسوللال(عنههللارضً)الدرداءابًعنالحدٌثفًجاءحٌثمنهاوالتداوي

تدوواوالفتدووادواءداء لكلوجعلوالدواءالداءانزلوجلعزهللاان)-(:وسلمعلٌههللا

3(.بحرام

جنابلتموالنسلمناالستكثارعلىاتباعهٌحثواالسبلمالمسلمٌنعددمنٌمللالعممان-5

الرسولالىرجلجاءلالٌساربنمعملعنلرةبنمعاوٌةعنالحدٌثفًجاءحٌثاالسبلم

وسلمعلٌههللاصلى) -:فمال( تلدالانهااالومنصبحسبذاتامرأةاصبتانً)

4(.بكممكاثرفؤنًالودودالولودتزوجوافمالالثالثة،اتاهثمفنهاهالثانٌةأتاهلمفنهاهأفاتزوجها؟

بٌنالعبللةألنالعابلًاالستمراراسبابمنسببا ٌكونلدالزوجٌنبٌنالصناعًالتلمٌحأن-6

علىتفرضملحةاالنجابفًفالرغبةباالنهٌار،مهددةتكونلداوالدبدونالزوجٌن

5.االنسان

رحمالىالرجلماءالٌصالالوحٌدالسبٌلهولٌسالزوجٌنبٌنالجنسًاالتصالان-7

كالحمنالمرأةرحممنلهالمخصصالمكانفًالمنًبؤستدخالٌكونلدالحملاناذزوجته،

6مثبل .

-المختار:المول

-ٌلً:لماذلنولمابالمبولاالولىهوالصناعًالتلمٌحبجوازالمابل-الثانً:المول

                                                           
-هـ1419منصور،دارالنفابس،تارٌخالنشراالحكامالطبٌةالمتعلمةبالنساءفًالفمهاالسبلمً،د.خالددمحم1

.أطفالاالنابٌببٌنالحظواالباحةومولفالفمهاإلسبلمًمنها،د.محمودسعدشاهٌن،84/ص1م،ط1999
 .113مالطبعةاألولى،ص2111دارالفكرالجامعً،تارٌخالنشر

فًمجالالتلمٌحالصناعً،الباحثبدردمحمرسالةماجستٌر،المسإولٌةالمدنٌةللطبٌبعنداألخطاءالطبٌة2

 .15م،ص2111الزغٌبجامعةالشرقاألوسط،ت
-هـ1431كتابسننأبوداود،أبوداودسلٌمانبناالشعثالسجستانً،دارالرسالةالعلمٌة،تارٌخالنشر3

 .6،ص4م،ج2119
النشر،دارالكتبالعلمٌة،تارٌخالنشر،كتابسننالبٌهمًالكبرى،احمدبنالحسٌنبنعلًالبٌهمً،دار4

 5،ص5،ج3مالطبعة2113-هـ1454
كتابالتلمٌحالصناعًبٌنالوالاألطباءواراءالفمهاء،احمدلطفًاحمد،دارالفكرالجامعً،تارٌخالنشر5

 .81مالطبعةاألولى،ص2116
مدلطفً،دارالفكرالجامعً،تارٌخالنشركتابالتلمٌحالصناعًبٌنالوالاألطباءواراءالفمهاء،اح6

 .81،الطبعةاألولىص2116
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الحرجالٌسرعلىالمبنٌةادلتهلوة-1 خبللمنالمسلمةلؤلسرةالسعادةتحمٌكوورفع

الخمس.الضرورٌاتاحدهوالذيوالنسلالذرٌةعلىوالحفاظاإلنجاب

1وضوابط.بشروطفٌهالمؤذونالتداويانواعمننوعانه-2

 الزوجة تلقيح وهي الداخلي الصناعي التلقيح في فيها المختلف الثانية الصورة -:الثاني الفرع

 . عدتها في زالت ال وهي وفاته بعد زوجها بمني

االيالمجمدةالمنوٌةالحٌواناتمنرصٌدللزوجٌكونحٌنماالصورةوتتصورهذه

ورغبتزوجتهالرجلهذاماتإذاثمالمرأة،بهذهواثناءزواجهحٌاتهحالمنهاخذت

.االنبوبطفلبعملٌةالمختصالطبٌبٌمومباإلنجاب

عامحصلتكمافٌتنامحرباثناءخاصةوالمتحدة،الوالٌاتفًالمضٌةهذهدثتحولد

تلمٌحهافًالمرأةبحكالمحكمةحكمتوللمحاكمالمضٌةرفعتوفرنسافًحدثتوم،1982

2موته.بعدزوجهابمنً

:لولٌنعلىوحاظرمبٌحبٌنماالفمهاءلٌنفٌهاالخبلفولعوهذهالصورة

هووالعدةفًالزوجةدامتماالزوجٌنبٌنالتلمٌحمنالنوعهذااجراءجواز-االول:المول

3واخرون.سبلمةزٌادالدكتوروالخٌاطالعزٌزعبد.دالٌهذهبما

المول الفمهاءجمهورالٌهذهبماهووالتلمٌحمنالنوعهذاجراءاحرمة-الثانً:

السابمةدورتهفًالمكرمةبمكةالمنعمداإلسبلمًالفمهًالمجمعبهافتىماهووالمعاصرٌن،

نزوةحضرواالذٌنالعلماءو،5م2111لعامبمصراإلسبلمٌةالبحوثمجمعوهو،4ـه1414

6.الكوٌتفًاإلنجابنزوة

األدلة:

-:ٌلًماالصناعًالتلمٌحمنالنوعهذاجوازعلىاالولالمذهباصحاباستدل

                                                           
التلمٌحالصناعًمنمنظورالفمهاإلسبلمً،للدكتورٌاسرعبدالحمٌدجادهللاالنجار،مدرسالفمهالممارن1

 .396بكلٌةالشرٌعةوالمانونبالدلهلٌةص
الحملوارثهواحكامه،وصورهالمعاصرةبٌنالشرٌعةوالمانون،عٌسىامعٌزة،دارالنشرجامعةالجزابر،2

 .113،1م،الطبعةاألولى،ج2116-هـ1427تارٌخالنشر
-هـ1431أطفالاالنابٌببٌنالحظرواالباحة،محمودسعدشاهٌن،دارالفكرالجامعً،تارٌخالنشر3

 .116ولى،صم،الطبعةاأل2111
م،1941-هـ1385مجلةالمجمعالفمهًاإلسبلمًالمإلف:مجموعةمنالعلماءوالباحثٌن،تارٌخاالنشاء4

 .186العددالثانً،ص
مجمعالبحوثاإلسبلمٌة،لراراتهوتوصٌاتهفًماضٌهوحاضره.لعبدالرحمنالعسٌلًفًدورتهالسابعة:5

 .197م،الطبعةالثانٌة،ص2111مارس29-هـ1422محرم4مجمعمطابعاالزهرالشرٌف،بتارٌخ
مجلةالمجمعالفمهًاإلسبلمً،للدكتورمصطفىالزرلامفتًمصر،ومفتًتونس،ود.دمحمعلًالبار،6

،التلمٌحالصناعًبٌنالوالاألطباءواراءالفمهاء،احمد186مالعددالثانً،ص1941-هـ1385تارٌخالنشر
 .113م،الطبعةاألولى،ص2116-هـ1427مد،دارالفكرالجامعًلطفًاح
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شهدوأشهرسننمنألللبهجاءتاومعتدةكانتوزوجهاوفتةبعدحملتاذاالمرأةان-1

ألننسبهٌثبتالولدفؤن1حنٌفةابًعندوامرأتانرجلوالفمهاءعندواحدةامرأةبوالدتها

2.منهالنطفةانوثابتالوالدةلبلثابتالنسبوالنالعدةبغٌابلابمالفراش

الزوجٌةاثارانوالسٌماحرمتهعلىدلٌلٌرلمإذاالباحةهوواالصلًالحكم3استصعاب-2

4.العدةاثناءوالوفاةبعدلابمةالزالت

ذلنفًوردلدوبٌنهماالزوجٌةبماءعلىدلٌل5المتوفًلزٌجهاالزوجةتغسٌلجواز-3



6.الجوازعلىتدلآثارعدة

-التلمٌح:منالنوعهذابحرمةالمابلٌنالثانًالمذهباصحابادلة

-ٌلً:بمااستدلواولد

متوفًهوواخروصفا تكتسبوزوجهاوفاةبمجردالزوجٌةوصفعنهاٌزولالمرأةان-1

7ا.زوجهمناالٌكونالالحملانمعلوموعنها،

منتبلعبفٌهٌحدثلدالبنونفًالمنًحفظألناألنساب،اختبلطالىتإديالصورةهذه-2

8االنساب.اختبلطالىالنهاٌةفًٌإديعلٌهاالمابمٌن

بعدالزوجبمنًالمرأةرحماشتغالو،الرحمبراءةمعرفةالعدةمشروعٌةاغراضمنان-3

9.ممنوعا فٌكونألجلهالعدةوضعتلماافسادفٌهوفاته

لوجودتاما انمطاعا الوفاةبمجردبٌنهماتنمطعالوزوجتهالزوجبٌنالعبللة-:المختارالمول

وجوبذلنعلىٌدلمماوجزبٌا لووبمابهماٌإكدمماالعبللةهذهعلىتترتبفمهٌةاثار

التوارثوجوبوبالخطبةبالتصرٌحالجوازوعدمالعدة، االخرمنهاواحدكلغٌلوجوار

فٌهبالجوازالمولاناالالتلمٌحهذابجوازالمابلاالولالرأيٌدعمفمهٌا هدفهوذلنوغٌر
                                                           

.مختصر356/ص4العناٌةشرحالهداٌة،لدمحمبندمحمالباٌزدي،دارالفكر،بدونطبعةوبدونتارٌخج1

 .7مالطبعةاألولىص1997-هـ1418المدوري،احمدبندمحمالمدوري،دارالكتبالعلمٌة،تارٌخالنشر
117-116بكصمرجعسا2
االستصعاب:هوثبوتامرفًالزمنالثانًلثبوتهفًاألولولفمدانماٌصلحللتغٌٌر.حاشٌةالعطارعلى3

 .349/ص5شرحالجبللالمحلًعلىجامعالجوامع،دارالكتبالعلمٌة،بدونطبعةوبدونتارٌخج
 113مصدرسابك،ص4
رسولهللا)ملسو هيلع هللا ىلص(منالبمٌعفوجدنًوانااجدصداعافًرأسًٌدلهذاعلىماوردعنعابشةلالت:رجع5

واناألولوارأساهفمال:بلاناٌاعابشةوارأساهثملال:ماضرنلومتلبلً،فممتعلٌنفغسلتنفكفنتن
انًفً.وضعفهااللب6/228،واحمدفًالمسند1465ح-2/449فصلٌتعلٌنودفنتن.اخرجهابنماجة

م،1996-هـ1417سننابنماجة،دمحمبنٌزٌدالربٌعًالمزوٌنً،ابنماجة.ط/مكتبةالمعارف،تارٌخالنشر
 .465ص-3الطبعةاألولى،المجلد

 82مصدرسابك،ص6
117مصدرسابكص7
 113مصدرسابك،ص8
 427-426مصدرسابك،ص9



24 
 

تفرٌغا واالسبلمً،الفمهادلةمندلٌلالذرابعوسدمستطٌرشرألبوابوفتحشدٌدةمجازفة

إذالتلمٌحمنالنوعهذاحرمةهووالمختارالمولفؤنالفسادألبوابغلما والدلٌلهذاعلى

بعضتجدربماوعرضها،وشؤنهافًالمالوالمٌلفٌكثرالطرٌمةبهذهالمرأةتحملربما

1.اعلموهللاوفاتهلبلزوجهامنًمنهذاانادعاءثمالزنافًلذلنمبررا المستهتراتالنساء

































 الثاني المطلب

 الفقهي وحكمها  الخارجي، الصناعي التلقيح صور

:فرعٌنفًالمطلبهذافًوسوفنتناول

.الخارجًالصناعًالتلمٌحصور-االول:الفرع

                                                           
 .411مصدرسابك،ص1



25 
 

-كاالتً:بٌنهاالفمهًالمجمعلدمهاكماصورعدةالىالخارجًالصناعًالتلمٌحصورتتنوع

الصورة مبٌضمنمؤخوذةنطفهبٌناالختبارانوبفًخارجًتلمٌحٌجريان-االولى:

1زوجته.رحمفًاللمٌحةتزرعثم(متبرعةٌسمونها)زوجتهلٌستاخرىمرأةا


سلٌمولكنرحمهامعطبل ،اومستؤصبل الزوجةمبٌضٌكونعندمااالسلوبهذاالىوٌلجبون

2الزوجة.رحمفًاللمٌحةلعلوقلابل

الصورة تزرعثمزوجٌن،بذرتًبٌتاالختباروعاءفًخارجًتلمٌحٌجريان-الثالثة:

3بحملها.تتطوعامرأةرحمفًاللمٌحة

ولكنمبٌضهارحمها،فًلسببالحملعلىلادرةغٌرالزوجةتكونحٌنذلنالىوٌلجؤ

.عنهابالحملراغبةوتكونغٌرومنتج،سلٌم

امرأةمنوبٌضةرجلنطفةبٌناختبارانبوبفًخارجًتلمٌحٌجريان-الرابعة:الصورة

4متزوجة.اخرىامرأةرحمفًاللمٌحةتزرعثم(،متبرعٌنٌسمونهم)لعزوجةلٌست

بسببعمٌما فٌهااللمٌحةزرعتالتًالمتزوجةالمرأةتكونعندمااالسلوبالىوٌلجبون

.وٌرٌدولدا عمٌموزوجهااٌضا رحمهالكنمبٌضهاتعطٌل

أنبوبفًفتوضعهازوجته،مبٌضمنوبٌضةزوج،مننطفةتإخذأن-الخامسة:الصورة

ثماالختبار،وعاءفًزوجتهبٌضةالزوجنطفةتلمححتىمعٌنة،فٌزٌابٌةبشروططبًاختبار

رحمالىاالختبارأنبوبمنالمناسبالولتفًوالتكاثرتنتملباالنمساماللمٌحةتؤخذأنبعد

5نفسهاصاحبةالبٌضة،لتعلكبجدارهوتنمووٌتخلككلالجنٌن.الزوجة

الى مبٌضهابٌنتصلالتًالمناةانسدادبسببعمٌما المرأةتكونعندمااالسلوبهذاوٌلجؤ

(.فالوبورحمها)لناة

تزرعثمزوجٌن،بذرتًبٌناالختباروعاءفًالخارجًالتلمٌحٌجريأن-السادسة:الصورة

.عنهااللمٌحةلحملضرتهالهافتتطوعالنطفة،صاحبللزوجثانٌةزوجةرحمفًاللمٌحة

ولكنمبٌضهارحمها،فًلسببالحملعلىلادرةغٌرالزوجةتكونحٌنذلنوٌلجإونالى

6عنها.الحملفًراغبةغٌرتكومومنتج،لوسلٌم

 -النزاع:  محل تحرير

                                                           
 93مصدرسابك،ص1
 86سابكصمصدر2
 88مصدرسابكص3
 95مصدرسابكص4
 97مصدرسابكص5
 111مصدرسابكص6
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اتفكالفمهاءعلىحرمةالصوراألربعاألولىالمتمدمةوهًكلصورةٌكونفٌهاطرف      

1ثالثغٌرالزوجٌن

-التالً:النحوعلىوادلتهمخبلفهموسوفنبٌنوالسادسة،الخامسةالصورواختلفوافً

زوجتهمنوبٌضةزوجنطفةتإخذأن-الخارجً:التلمٌحفًفٌهاالمختلفاالولىالصورة

.ذاتهاالزوجةرحمفًاللمٌحةتزرعثمخارجٌا وٌتمالتلمٌح

-مذهبٌن:عنالصورةهذهفًالفمهاءخبلفولدأسفر

الزوجةرحمفًاللمٌحةزرعمادامالخارجًالتلمٌحمنالصورةهذهجواز-االول:المذهب

التابعاالسبلمًالفمهًالمجمعذهبماوهو2إلٌها،تدعواالطبٌةالضرورةمادامتوذاتها

لمنظمهالتابعاالسبلمًالفمهمجمعو3الثامنة،والسابعة،دورتٌهفًاالسبلمًالعالملرابطة

5.المعاصرٌنالفمهاءاكثرذهبالٌهو4،االسبلمًالمإتمر

محمودالشٌخإلٌهفضٌلةذهبوهوماالخارجًالتلمٌحمنالنوعهذاحرمة-الثانً:المذهب

6.شمرةوالشٌخابراهٌمالتمٌمً،والشٌخرجباالسبك،االزهرشٌخ

حالةفًاجازهاالذياأللبانًالدٌنناصردمحمرجبالشٌخوالسبٌل،عبدهللابنوالشٌخدمحم

7نفسه.الطبٌبهوالزوجكاناذاهًوواحدة

-بالجواز:المابلاالولالمذهباصحابأدلة-األدلة:

الداخلً،التلمٌحاجازواالذٌنالفمهاءذكرهاسبكالتًاالدلةبنفسمذهبهمعلىولداستدلوا

-ٌلً:ماعلٌهوزادوا

عنصرولٌسهنانللزوجة،هوإنماخارجا المخصبةاللمٌحةفٌهتغرسالذيالرحمان-1

لهذٌنابنهذامنالمتولدالولدالنشرعا ،االسلوبهذاالىااللتجاءمنمانعفبلأجنبً

8مابهما.منفتكونفراشهماعلىمولودالزوجٌن

تتمالتلمٌحعملٌةانحٌثاالسبلمٌةالشرٌعةاحكاممعالصورةهدهعلىالتعارضعدم-2

علىالبهجةادخالفًٌساعدمماالجنٌن،لتكوٌنالطبٌعٌةالسنةوفك التًاالسروالسرور

1الولد.نعمةمنحرمت

                                                           
 268مصدرسابكص1
 126مصدرسابكص2
 م1983-هـ1414لراراتمجمعالفمهبرابطةالعالماإلسبلمً،المرارالثنًفًدورتهالسابعةسنة3
 .1262الجزءاألول،ص(العددالثالث،16لرارمجمعالفمهالدولًلراررلم)4
 94-91مصدرسابكص5
213مصدرسابكص6
 117مصدرسابكص7
كتاببنونالنطفواألجنة،دراةفمهٌةممارنةعطاعبدالعاطًالسنباطً،دارالنهضةالعربٌة،تارٌخالنشر،8

 238،الطبعةالثانٌة،ص2111-هـ1436النشر،
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2اخفهما.بارتكابضررا اعظمهماروعًمفسدتان،تعارضتاذا"بماعدة:االستدالل-3

3األخر".بالضررٌزالاألشدلاعدة:"الضررو

االنجابعدممفسدةاناالمتعددة،مفاسدالىالصناعًالتلمٌحعملٌةتإديلد-الداللة:وجه

البعضٌتخوفالتًالمحاذٌربهاتنفًالتًاإلجراءاتكافةاتخذتاذاالسٌما،ضررااعظم

4.منها

التلمٌحبهاحرمواااليالمتمدمةاالدلةبنفساستدلواولدبالحرمة،المابلٌنالثانًالمذهبادلة

-ٌلً:ماعلٌهاوزادواالداخلً،

والتكاثر،ولئلنجابعلٌهاالناسهللافطرالتًالفطرةسننعنخروجالصناعًالتلمٌحان-1

الشرعًالزواجطرٌكعنإالاالسبلمفًمشروعإنجابفبللئلنسان،هللاتكرٌممعتتفكاالي

كمابٌنهماوسٌطتمةٌكوناندونزوجته،والرجلبٌنالمباشراالتصالٌتمحٌثالصحٌح،

 حغشبُب حولج فؤهبلوله:}و5{لنن هللا مخب هب ّابخغْا ببششُّي فبالىتعالى:}لولهذلنالىٌدل

ا  حول االتصالصورةتؤكٌدفً{حغشبُب:}ولموله{ببششُّي:}لمولهعمٌمةداللةفهنان6{خف٘فب

.الزوجٌنبٌنالمباشر

 لهذهمخالفةالفطرةعنخروجفٌهلٌسالصناعًالتلمٌحبؤنالدلٌلهذانولش-المنالشة:

وانٌكونٌعدالوالتلمٌحمشروع،بطرٌكالبٌضةمعالمنويالحٌوانالتماءفالفطرةهًاآلٌات

7أسبابه.وجودعندااللتماءطرقمنطرٌمة

-(وسلمعلٌههللاصلى)النبًالىرفاعةامرأةجاءت-:لالت(عنهاهللا)رضًعابشةعن-2

هدبةمثلمعهاناوالزبٌربنعبدالرحمنفتزوجتطبللًفبتفطلمنًرفاعةعندكنتفمالت

حتىالرفاعةالىترجعًأنأترٌدٌن)-:فمال-(وسلمعلٌههللاصلى)هللارسولفتبسمالثوب

8(.عسلٌتنٌذوقوعسلٌتهتذولً

االيالعسلٌةذوقوهًطرٌمةالروجٌنبٌنالتبللًطرٌمةالحدٌثحددحٌث-الداللة:وجه

.غٌرهاالىعنهاٌنتماوزوجتهفبلالرجلببنالجماععنناتجةتكون

                                                                                                                                                                      
لحسن،جامعةالسودان،معهدالعلوموالبحوثاإلسبلمٌة،تارٌخالحكماإلسبلمًفًالتلمٌحالصناعً،شادٌةا1

 .12م،ص2111-هـ1432النشر
-هـ1411كتاباالشباهوالنظابر،لعبدالرحمنجبللالدٌنالسٌوطً،دارالكتبالعلمٌة،تارٌخالنشر2

 .17مالطبعةاألولى،ص1991
.دمحممصطفىالزمٌلً،عمٌدكلٌةالشرٌعةوالدراساتالمواعدالفمهٌةوتطبٌماتهافًالمذاهباألربعة،د3

 219م،الطبعةاألولى2116-هـ1417دمشك،تارٌخالنشر-اإلسبلمٌة،جامعةالشارلة،دارالفكر
 .437مصدرسابكص4
 187سورةالبمرةآٌة5
 189سورةاألعرافآٌة6
 437مصدرسابكص7
 ص261مصدرسابك8
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تحلالثبلثا المطلمةعنوانماٌتحدثطرٌمتهوالعنالتلمٌحعنٌتكلمالالحدٌث-المنالشة:

1النزاع.محلعنخارجفهوالزوج،وٌجامعهاهذاغٌره،زوجا تنكححتىلزوجها

2"الذرابعسد"بماعدة:االستدالل-3

إثارةوٌإديالىللفساد،ذرٌعةٌتخذانالىٌإديالصناعًالتلمٌحبابفتحان-االدلة:وجه

3االنساب.فًالشكون

:وجهٌنمنالماعدةبهذهاالستداللٌنالش-المنالشة:

فمهٌةبشروطممٌدالجوازإن-1 هذامحاذٌرفًالولوعمنالمنعتكفلوضوابط ومفاسد

.التلمٌح

الحرامالىٌإديفٌماٌكونوإعمالهاإنماصحٌحغٌرالصناعًالتلمٌحعالماعدةهذهتنزٌل-2

4به.ممطوعبطرٌك

فًالسببٌرجعودللفساذرٌعةتكونثممنواألنسابفًالشنالىتإديالرسٌلةهذهان-3

راغبًكثرةمعوألٌانتطولانهاحٌثالعملٌةاجراءطرٌمةخبللمناالنسابفًالشن

عنٌتبلعبلدواخر،بؤنبوبانبوبا وٌستبدلالتلمٌحعلىالمشرفالطبٌبٌخطافمداالنجاب

5.ذاناوالزوجهذارغبةفًمنهمساٌرةعمدة 

انكماالشن،تمبلالعلمٌةحمٌمةأصبحاالنبوبطفلبؤنالدلٌلهذامنالشةٌمكن-المنالشة:

هذهنٌنبتمكفٌلةالعملٌةهذهاجراءعندمراعاتهاٌنبغًالتًالفمهاءوضعهاااليالضوابط

6.الشنأواالمانعدممعنوعايوخلوهامنٌةالعمل

لغٌرالعورةكشفانشنالالمرأة،عورةانكشافٌستلزم:اصطناعًتلمٌحكلان-4

والشرٌفة،الطباعمنهتنفروعلٌهوتممتعنهتنهًواالسبلمٌةالشرٌعةتحركهامرالزوجٌن

لٌدعلىالبماءوالصحةعلىالحفاظهًالمحظوراتاباحةفًالمعتبرةالضرورةانشنال

7.الصناعًبطرٌمةاالنجابٌطلبفٌمنمتوفرةلٌستهذهوالحٌاة،

إنجابانثم،المحظورهذاتبٌحمشروعةضرورةاالمومةالىاالمومةحاجةان-:المنالشة

فًاإلذنٌتضمناالذنو،العبلجفًاالذنٌتضمنشرعا وطلبهشرعا ،مطلوبامرالذرٌة

8العورة.كشف

                                                           
 414مصدرسابكص1
أصولالفمهالذيالسمعالفمٌهجهله،عٌاضبنناجًبنعوضالسلمً،دارالتدمرٌة،الرٌاض،المملكة2

 .211مالطبعةاألولى،ص2115-هـ1426العربٌةالسعودٌة،تارٌخالنشر
 129مصدرسابكص3
 72مصدرسابكص4
 162مصدرسابكص5
(5ٌرجعالمصدرالسابك)6
 146-162مصدرسابكص7
 ص162مصدرسابك8
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ولدضمنتكوٌنهسرٌعلمالخاصمحلولوتوضعفًالمرأةمنتإخذعندماالبٌضةإن-5

.تركٌبه

1.شرعا محرمةموادتركٌبهضمنٌوجدلدو

ذلنولوعسبٌلعلىوالسابلذلنفًمحرمةموادوجودعلىلطعًدلٌلٌوجدال-:المنالشة

2الضرورة.عندشرعا جابزبالمحرمالتداويفؤن

وعاءفًالتلمٌحٌجريان-الخارجً:الصناعًالتلمٌحفًفٌهااختلفالتًالثانٌةالصورة

النطفة،صاحبللزوجثانٌةزوجةرحمفًاللمٌحةتزرعثمزوجٌن،بذرتًبٌتاالختبتر

3عنها.اللمٌحةحملفًضرتهالهافتتطوع

تعددعندهمٌوجدالحٌثالغربٌةالمجتمعاتتمرهاالوالغربفًتوجدالالصورةوهذه

الذيالولتفًالتخلفوللهمجٌةصورةانهعلىالتعددالىتنظرالغربٌةالموانٌنوالزوجات

الشرٌعةتحتكمالتًالمسلمٌنببلدفًاالتتصورالالصورةفهذهٌتسافرونفٌهتسافرالخمر

.الزوجاتتعددتبٌحالتًاالسبلمٌة

البٌضةانحٌثمنالمتخصصةالفمهٌةاالوساطفًشدٌدا خبلفا اللتلدالصورةهذهو

،الرجللنفساخرىزوجةرحمفًاللمٌحةوزرع،الزوجمنالمنويالحٌوانوالزوجةمن

فًجاءحٌثالسابعةدورتهفًاالسبلمًالعالملرابطةالتابعالفمهًالمجمعاجازهافبٌنما

-:نصعماالمجمعلرار

االختباروغاءفًتلمٌحهمابعدزوجٌنمنالبٌضةوالنطفةفٌهتإخذالذي-:السابعاالسلوب"

الحملبهذااختٌارهابمعنىتتوعحٌث،نفسهللزوجاالخرىالزوجةرحمفًاللمٌحةتزرع

العامةبالشروطوالحاجةعندجابزانهالمجمعلمجلسوٌظهرالرحم،المنزوعةضرتهاعن

"4.المذكورة

جعلهممالدٌهاالدلةبعضلوضوحنطرا تلٌهاااليالدورةفًالمرارهذامنرجعثم

-نصه:مالرارفًفجاءالجوازحالةسحبٌمرر

-المجلس:لرارفٌهاالواءوتبادلالموضوعمنالشةبعد "

المجمعلرارمنالٌهاالمشارالسابعاألسلوبفًالمذكورةالثالثةالجوازحالةسحب

.ه1414عامالسابمةالدورةفًالشؤنهذافًالصادر

طرٌكفًالسابعاالسلوبحذفمعالسابككالمرارلٌصبحالمرارصٌاغةواعادالمجمع

5."الخارجًالتلمٌح

                                                           
 444مصدرسابكص1
 43مصدرسابكص2
 444مصدرسابكص3
 مصدرسابك4
 .1984-هـ1415المرارالثالثمنلراراتالمجمعالفمهًاإلسبلمًفًدورتهالثامنةسنة5
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كبلمفًوردتالتلمٌحمنالحدٌثةالصورةهذهاناالنتباهٌسترعًالذيوللنظروالبلفت

امامالطرٌكأنارتالتًافتراضٌاتهووشمولهاالسبلمًالفمهعظمةلٌتبٌنالمتمدمٌنالفمهاء

الخطٌب:علًالبجٌرمًحاشٌةفًوردفمدالشرعًالحكممنهالٌلتمسالمعاصرالفمٌه لو"

ولدتثمالحٌاةالحٌاةبهافحملتبهافتحملتاالخرىامتهفؤخذتهاعلمةفؤلمتامةالسٌدوطا

لمألنهولدامتصٌرالانهاواستغرب،نظرفٌهحمدانالشٌخلال.باالستٌبلدللثانٌةبحكمفهل

1.الحالةهذهفًومنٌهفٌهامنٌنعمد

األدلة:ادلةأصحابالمولاألول:

انالزوجةاألخرىالتًزرعتفٌهااللمٌحةبٌضةالزوجةلدتحملثانٌةلبلانسدادرحمها-1

متماربةمنزرعاللمٌحةثمتلدتوأمٌن،ال فًفترة الزوجلها علىحملاللمٌحةمنمعاشرة

منمعاشرةالزوج،كماالتعلمامولداللمٌحةالتًاخذتمنهاالبٌضمنولدٌعلمولداللمٌحة

2معاشرةالزوج.

لدتموتعلمةاومضغةاحدالحملٌنوالتسمطاالمعوالدةالحملاآلخرالذيأٌضاهو-2

لكلمن الحمٌمٌة االم ٌوجبذلناختبلطاالنسابلجهة الزوج، حملمعاشرة ام اللمٌحة ولد

3حملٌن،والتباسماٌترتبعلىذلنمناحكام.ال

لمعنىاالمومةوذلنألنالمرأة-3 انفًزرعاللمٌحةفًرحمغٌرصاحبةالبٌضةافسادا

الحملهًمجرد واحتملتمشمة اشهرطوٌلة مندمها غذته فًبطنها التًحملتالجنٌن،

فتنتزعالمولودمنبٌنٌدٌهاكؤنهامضٌفةاوحاضنة،تحملوتلدوتتؤلمثمتؤتًصاحبةالبٌضة

4أنبوبمناالنابٌب.

السوءتٌنمنرجل-4 او وفحصالسوءة للتعري، أبشعصور االنجابهذه فًطرٌمة ان

أجنبًعنهااوربمافرٌكعمللها،واالنجابفًمثلهذهالصورالٌحتسبضرورةٌباحفً

5الزوجةالمحتاجةلؤلمومة.سبٌلهاهذاالتبذلوالهبوط،اذاانهالٌست

فٌإديالىهذا-5 للمولود، فًالصفاتالوراثٌة فٌإثر الجنٌن ٌشارنفًتكوٌن الرحم ان

6االشتباهبعبللةهذاالطفلبصاحبةالبٌضةمنصاحبةالرحم.

انصاحبةالرحم)الزوجةاألخرى(الٌجوزلهاانتتصرففًرحمهاتؤجٌرااوتبرعا-6

7بالغٌر،ألنحمهاعلٌهالٌتعدىحكانتفاع.بالحمللحسا

                                                           
،تحفةالحدٌثعلىشرحالخطٌبالمعروفبحاشٌةالبرمجً،لسلٌمانبندمحمالبرمجًالمصري،الشافعً1

 .491،ص4مج2117-هـ1427دارالفكر،تارٌخالنشر
 مصدرسابك2
 1251مصدرسابكص3
 مصدرسابك4
 275مصدرسابكص5
 426-425مصدرسابكص6
 269مصدرسابكص7
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وبٌنحاملة-7 البٌضة واالختبلفبٌنصاحبة التنازع من التلمٌح الحالة هذه عن ٌنجم لما

البٌضةاذربماتمتنعاألخٌرةمنتسلٌمالطفلفٌإديذلنالىاالختبلف.

ٌةواالجتماعٌةحٌنماٌكبر،ماٌترتبعلىهذهالحالةمناالضراربالطفلمنالناحٌةالنفس-8

حٌثتتنازعهعاطفتنا،عاطفةالمرأةالتًحملتهفًبطنهاشهوراعدٌدة،وصاحبةالبٌضةالتً

1تكونمنها.

ادلةالمولالثانًالمابلبالجواز:

ولداستدلوابجملةمناألدلةأهمهاماٌلً:

مالزوجةالثانٌةماءرجلاجنبً،وانهاهوانالمرأتٌنزوجتانلرجلواحد،فلٌسفًرح-1

2ماءزوجها.

الدلٌلبؤناللمٌحةالتًتزرعفًرحمالزوجةالثانٌةمكونةمن المنالشة:واعترضعلىهذا

ماء ادخال ٌتم الثانٌة الزوجة فًرحم زرعها وعند األولى، زوجته الرجلوماء ماء مابٌن

3.اجنبًفًرحمهاوهوماءالزوجةاألولى

الٌه-2 كانتمضطرة األمراالاذا لمثلهذا التلجؤ انالمرأة حٌث: الضرورة توافرحالة

الطبً التمدم المحرومونمناالنجاببهذا الٌستفٌد منالحملفلماذا طبٌا ٌمنعها ما وعندها

4الذيهونعمةمنهللاتعالى.

 الضرورة ألن مسلم، غٌر الضرورة بتوافر المول غٌرالمنالشة: او الموجود النسل لحفظ

5الموجودفلٌسهنانضرورةلئلتٌانمنخبللطرقغٌرمعتبرةشرعا.







 الخاتمة

 أوال:  

األصلفًالحملانٌتمفًالطرٌمةالطبٌعٌةالتًفطرهللاالناسعلٌها،لكنلدٌحول

حابلمرضًدونذلنكالعممٌستدعًالتدخلالطبً.

:ثانيا

                                                           
 14مصدرسابكص1
 1251مصدرسابكص2
 57مصدرسابكص3
261مصدرسابكص4
5
 143مصدرسابكص
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 ٌتمبموجبها التلمٌحبٌنالحٌوانالمنويللرجل،وبٌضةالتلمٌحالصناعًهوكلطرٌمة

المرأةمنغٌرالطرٌكالمعهود.

:ثالثا

عرفالتلمٌحلدٌماعندالعرببٌنالحٌواناتالختٌارافضلالسبلالت.

 رابعا:

منً المرأة باستدخال ٌعرف فٌما كتبهم فً وافترضوه التلمٌح المسلمون الفمهاء عرف

زوجها.

:خامسا

ٌولٌو25اولطفلةولدتبنجاحعنطرٌكالتلمٌحالصنماعًهًالطفلةلوٌزابراونفً

م.1978عام

:سادسا

ٌتنوعالتلمٌحالصناعًالىنوعٌنداخلً،خارجً.

:اسابع

او الداخلً الصناعً التلمٌح فً الزوجٌن غٌر ثالث عنصر فٌها ٌتدخل صورة كل

الخارجً،حكمالفمهاءبتحرٌمها.

:ثامنا

ٌوجدصورتانمختلففٌهمابٌنالفمهاءفًالتلمٌحالداخلًهما:

الزوجٌالصورة األولى دوام واثناء حٌاتهما حال فً زوجها بمنً الزوجة تلمٌح بٌنهما،: ة

والراجحجوازها.

والراجحالصورة الثانية عدتها فً زالت ال وهً وفاته، بعد زوجها بمنً الزوجة تلمٌح :

حرمتها.

:توجدصورتانفًالتلمٌحالصناعًالخارجً،اختلفالفمهاءفٌهاوهما:تاسعا

التلمٌحخارجٌاالصورة األولى وٌتم منزوجته منزوجوبٌضة نطفته تإخذ ان تزرع: ثم

اللمٌحةفًرحمالزوجةذاتها.

:انٌجريالتلمٌحالصناعًالخارجًفًوعاءاختباربٌنبذرتًزوجٌن،ثمالصورة الثانية

اللمٌحة لحمل ضرتها لها فتتطوع للزوجصاحبالنطفة ثانٌة زوجة فًرحم اللمٌحة تزرع

عنها،والراجححرمتها.
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ودمنجهةامهعلىثبلثةالوالانهٌنتسبالىصاحبة:اختلفالفمهاءفًنسبةالمولعاشرا

البٌضة،الثانًٌنسبالىصاحبةالرحم،ثالثاالمختاربٌنهذهااللوالاألول.







































 المصادر والمراجع:
 أوال:

المرانالكرٌموعلومه

سورةالشورى-1
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سورةالبمرة-2

سورةالحج-3

سورةاألعراف-4

الطارقسورة-5

سورةالمٌامة-6

سورةالمرسبلت-7

تفسٌرالمرطبًفًعلوم،المرآنلدمحمالمرطبً،دارالكتبالمصرٌةالماهرة.-8

ثانٌا:

كتبالحدٌثوعلومه

مط/دارالفكر.صحٌح1996هـ1417سننابنماجةألبًعبدهللادمحمبنٌزٌدبنماجةت-1

مالمكتبةالمصرٌة.2112-هـ1424بوريتمسلمأبوالحسنمسلمالملمبالنٌسا

،دارالرسالةالعلمٌة.2119-هـ1431سننابًداوداالشعثت-2

مدارالكتب2113هـ1424دبنالحسٌنبنعلًالبٌهمً(تسننالبٌهمًالكبرى)احم-3

العلمٌة.

ممإسسة2111-هـ1441كتابسننالنسابً،احمدبنعلًبنشعٌبالنسابًت-4

الرسالة.

بنعوضالسلمًط/دارناجًلواعدواصولالفمهالذيٌسعالفمٌهجهله،عٌاضبن-5

التدمرٌة.

ثالثا:

كتبأصولالفمه

مدارالنور2113-هـ1334انوارالغروبفًأنواعالفروقالحمدبنادرٌسالمرافًت-1

دمشك.

هـ1426ناجًبنعوضالسلمًتأصولالفمهالذيالٌسعالفمٌهجهله،عٌاضبن-2

مدارالتدمرٌة،الرٌاضالمملكةالعربٌةالسعودٌة.2115

شرحالتلوٌحعلىالتوضٌحلمسعودبنعمرالتفتازانً،دارالكتبالعلمٌةبٌروت،تحمٌك-3

زكرٌاعمٌرات.

رابعا:
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كتبالفمه

مراجعالفمهالحنفً:-أ

مدار1997-هـ1418الدٌنإبراهٌمبننجٌمتالبحرالرابكشرحكنزالدلابكلزٌن-1

الكتباإلسبلمٌة.

ردالمحتارعلىالدرالمختار،لدمحمأمٌنبنعبدالعزٌزالمعروفبإبنعابدٌنت-2

م.طدارالفكر.1992-هـ1412

مطدارالكتبالعلمٌة.1997-هـ1418العناٌةشرحالهداٌة،لدمحمبندمحمالبابرتً،ت-3

جعالفمهالمالكً:مرا-ب

مدار2117-هـ1427حاشٌةالدسولًعلىالشرحالكبٌر،لدمحمبنعرفةالدسولًت-1

الفكر.

شرحمختصرخلٌلاالمامدمحمبنعبدهللاالخرشًدارالفكر.-2

مراجعالفمهالشافعً:-ج

-هـ1457تحفةالمصباحفًشرحالمنهاجالحمدبندمحمبنعلًبنحجرالهتٌمًت-1

م.المكتبةالتجارٌةالكبرىمصر.1983

-هـ1425منهجالطالبٌنوعمادةالمفتٌن،ألبًزكرٌامحًالدٌنالمعروفبالنوويت-2

مدارالفكر.2114

مراجعالفمهالحنبلً:-د

مطمكتبةالماهرة.1968-هـ1388المغنًلئلمامابنلدامةالممدسًت-1

-هـ1381حغاٌةالمنتهًلئلماممصطفىابنسعدالرحبانًتمطالٌباولًالنهًفًشر-2

مطالكتباإلسبلمٌة.1961

خامسا:

كتباللغةوالمصطلحات:

الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربٌةالسماعٌلبنحمادةالجوهريدارالعلمللمبلٌٌن-1

بٌروت.

شركاإهالماهرة.الماموسالمحٌطلدمحمبنٌعموبالفٌروزآباديمإسسةالحلبًو-2

https://www.almaany.comمعجمالمعانًمولع-3

ممكتبةالشروقالدولٌة.2111-هـ1421المعجمالوسٌطتحمٌكمجمعاللغةالعربٌةت-4

https://www.almaany.com/


36 
 

معجممماٌٌساللغةأبوالحسٌناحمدبنفارسبنزكرٌاطدارالجبلبٌروت.-5

معجملسانالعرب،إلبنمنظوردارالمعارفبٌروت.-6

معجمالمصباحالمنٌر،احمدبندمحمبنعلًالفٌومًالممرئطبٌروتلبنان.-7

الموسوعةالطبٌةاعدادسعدالفبلح.الجماهٌرٌةاللٌبٌة.-8

سادسا:

كتبالتارٌخوالتراجم:

سمبلنً.اإلصابةفًتمٌٌزالصحابةللحافظابنحجرالع-1

سابعا:

كتبوبحوثفمهٌةمعاصرةمختصة:

االحكامالطبٌةالمتعلمةفًالنساءفًالفمهاإلسبلمً،د.خالدمنصورطدارالنفابست-1

م.1998-هـ1419

.2119-هـ1431االخصابخارجالجسممعاستبجارالرحم،د.ماهرحامدالحولًت-2

،مجلةالمجمعالفمهًالدولً.أطفالاالنابٌبللشٌخرجبالتمٌمً-3

-هـ1417أطفالاالنابٌببٌنالعلموالشرٌعة،زٌاداحمدسبلمةطدارالعربٌةللعلوم،ت-4

م.1996

البنونالطبٌةالبشرٌةواحكامهاالفمهٌة،د.إسماعٌلمرحبا،طدارابنالجوزيت-5

.2118-هـ1429

هاإلسبلمًوالمانونالوضعً،د.عطابنونالنطفواالجنةدراسةممارنةفًالفم-6

عبدالعاطًالسنباطًطدارالنهضةالعربٌة.

التلمٌحالصناعًبٌنالوالاألطباءواراءالفمهاء.-7

التلمٌحالصناعًوأطفالاالنابٌبللدكتوردمحمعلًالبار،منشوربمجلةالمجمعالفمهً-8

الدولً.

شادٌةالصادقالحسنجامعةالسودان.حكماإلسبلمفًالتلمٌحاالصطناعً-9

الحكمااللناعًفًابطالالتلمٌحالصناعًمجلةالمجمعالشٌخعبدهللابنزٌدالمحمود.-11

الحملارثهواحكامه،وصورهالمعاصرةبٌنالشرٌعةوالمانونالباحث،عٌسىامعٌزة،-11

علوماإلسبلمٌةالجزابر.رسالةممدمةلنٌلدرجةالماجستٌربكلٌةالشرٌعةكلٌةال
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الماهرةت-امراضالنساءالعلمٌةوالطبٌةوالجراحٌةد.نجٌبمحفوظ،مطبعةالمعارف-12

م.1927

العممعندالرجالوالنساء:أسبابهوعبلجه/سبٌروفخوري،دارالعلمللمبلٌٌنت-13

م.1997

م.1986اعةتالعممواالمراضالتناسلٌةدمحمرفعت،دارالحضارةللطب-14

م.1996فمهالنوازلللشٌخأبوزٌدمإسسةالرسالةت-15

مجمعالبحوثاإلسبلمٌةلراراتهوتوصٌاتهفًماضٌهوحاضره،فًدورتهالسابعة-16

مطمجمعمطابعاألزهرالشرٌف.2111مارس29-هـ1442محرم4والثبلثٌنبتارٌخ

الطبٌةللطبٌبفًمجالالتلمٌحالصناعً،للباحثالمسإولٌةالمدنٌةللطبٌبعناألخطاء-17

بدردمحمالزغٌب،جامعةالشرقاألوسط.

،طدارالكتبالعلمٌة.ممدمةابنخلدونلعبدالرحمنبنخلدون-18

التلمٌحالصناعًمنمنظورالفمهاإلسبلمًدراسةفمهٌةممارنةللدكتورٌاسرعبدالحمٌد19

هالممارنبكلٌةالشرٌعةوالمانونبالدلهلٌة.جادهللاالنجارمدرسالفم

رإٌةطبٌةفمهٌةلبعضطرقاالنجاباالصطناعً،للدكتورةنادٌةأبوالعزمالسٌدأستاذة-21

الفمهالممارنالمساعدةوربٌسةالمسمبكلٌةالدراساتاإلسبلمٌةوالعربٌةللبنات.

التلمٌحالصناعًدراسةممارنةبٌنالمانونكتابمشكبلتالمسإولٌةالطبٌةالمترتبةعلى-21

-هـ1422الوضعًوالفمهاإلسبلمً،عامرالمٌسً،الدارالعلمٌةالدولٌةللنشروالتوزٌعت

.2111

المضاٌااألخبللٌةالناجمةعناألخبللٌة،التلمٌحالصناعًللدكتوردمحمعلًالبارمنشور-22

بمجلةالمجمعالفمهًالدولً.

ثامنا:

جبلتوالصحفالم

هـ.1424مجلةالمجمعالفمهًاإلسبلمًالتابعلرابطةالعالماإلسبلمًالطبعةالخامسة-1

.2112دٌسمبر28-هـ1435ذوالحجة3جرٌدةالمصرٌونالصادرةبتارٌخاالحد-2





 


