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ٱ ٻ ٻ

 البحث: ملخص
وقد تناول الباحث  ،البحث يتناول حكم السعي ألجل اختيار جنس الجنين

ودوافع  ،وتطرق للمعاني اللغوية واالصطالحية ،الموضوع من جانب فقهي وطبي
والطرق الطبيعية لتحديد جنس  ،والطرق الطبية المخبرية ،تحديد جنس الجنين

: أن أوال ويمكن إجمال البحث فيما يلي: ،لكل نوعوبين الحكم الشرعي  ،الجنين
 ،األولى في نظر الباحث أن يكون تسمية البحث بحكم السعي لتحديد جنس الجنين

: أنه ال خالف في جواز السعي لتحديد ثانيا ال في النتيجة المترتبة على السعي.
غذائية  مثل اتباع أنظمة ،أساس علمي ىجنين بالطرق الطبيعية القائمة علجنس ال

: أن الطرق القائمة على ثالثا معينة، واستعمال الغسول المهبلي، وتوقيت الجماع.
: جواز السعي رابعا .ظاهرة البطالن -مثل التقويم الصيني-ادعاء علم الغيب 

 لتحديد جنس الجنين بالطرق الطبية المخبرية بضوابط.
summary: 

 The research deals with the ruling on seeking to choose the sex of the 
fetus. The researcher dealt with the subject from a juristic and medical side, 
and touched on the linguistic and idiomatic meanings and motives for 
determining the sex of the fetus, laboratory medical methods, natural 
methods for determining the sex of the fetus, and the legal ruling for each 
type. The research can be summarized as follows: 

 السيع تلحديد جنس اجلنني

 : إعداد
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 First: In the researcher's view, the first is that the designation of the 
research is a judgment of the pursuit of determining the sex of the fetus and 
not the result of seeking what has been previously explained. 

 Second: There is no dispute regarding the permissibility of seeking to 
determine the sex of the fetus by natural, scientific-based methods, such as 
following certain diets, using vaginal lotions, and timing intercourse. 

 Third: The methods based on claiming the science of the unseen, such 
as the Chinese calendar, are the phenomenon of invalidity. 

 Fourth: It is permissible to seek to determine the sex of the fetus by 

laboratory medical methods with restrictions. 
 :المقدمة

 ،والصدددالة والسدددالم علدددى أشدددرف األنبيددداء والمرسدددلين ،الحمدددد ب رب العدددالمين
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا

 :أما بعد
فإن من النعم التي يمتنُّ هللا بها على عبادة نعمة اإلنجاب، وما يهبه هللا لمن 

 جخمح جح  مج حج ُّٱ :تعالى-، كما قال يشاء من عباده من الذكور واإلناث

  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ

 .(1) َّ خك حك جك مق حقمف خف حف جف
ومددع ذلددف المضددل مددن هللا، ومددع اإليمددان الكامددل بددلن مددا يختدداره هللا للعبددد خيددر 

دالنداس بعض ن فإمما يختاره لنمسه  مدا ،اإمدا ذكدر   ،امعين د ايحدب أن يرزقده هللا جنس   وا 
فمدا الحكدم فدي هدذا السدعي  هدذا هدو مددا  ،مدن أجدل تحصديل ذلدف أنثدى، وربمدا سدعى

 بإذن هللا.-يجيب عنه هذا البحث 
بددة عددن هددذا الموضددوع اتخددذ عنددوان:  تحديددد وقددد وجدددت  مددن سددبقني فددي الكتا

، وألن تحديددد الجددنس ال يكددون إال ا، وألن التحديددد نتيجددة وليسددت سددبب   جددنس الجنددين 
بحدددث فدددي حكدددم السدددبب الدددذد يندددت  عنددده تحديدددد سدددبحانه وتعدددالى، وألن ال-بدددلمر هللا 

وألننددي لددم  جددل وعددال، ولدديس فدي النتيجددة،-ومشديئته  ،وأمددره ،جدنس الجنددين بددإذن هللا
أجد خالل البحث من كالم أهدل الطدب، وسد ال عددد مدن االستشداريين طريقدة تكدون 

                                                 

 .50-49الشورى:  (1)
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وعليدده فددال يمكددن الجددزم بالتحديددد  ؛% فددي تحديددد جددنس الجنددين100بنسددبة  ناجحددة
نمددا يسددتند الحكددم علددى الجهددد والسددعي المبددذول ألجددل حتددى يددتم  إسددناد الحكددم إليدده، وا 

 اتلدب دد ؛ السددعي فددي تحديددد جددنس الجنددين  :تحديددد جددنس الجنددين، فقددد جعلتدده بعنددوان
 من الجزم. اواحتراز  

 على النحو التالي: وخاتمة ،مباحث ةوثالث ،ويتكون البحث من تمهيد
البحدددث، وأسدددباب السدددعي فدددي تحديدددد يتضدددمن التعريددد  بدددلهم مصدددطلحات  :تمهيددددال

 جنس الجنين.
 تحديد جنس الجنين في السنة النبوية. :األولالمبحث 

 طرق تحديد جنس الجنين. :المبحث الثاني
 .كم السعي ألجل تحديد جنس الجنينح :المبحث الثالث

 وفيه ثالثة مطالب:
 .حكم السعي لتحديد جنس الجنين بالدعاء: المطلب األول
حكم السعي لتحديد جنس الجندين بدالطرق الطبيعيدة، المسدتندة  :يالمطلب الثان
 على حقائق علمية.
 حكم السعي لتحديد جنس الجنين بالطرق الطبية والمخبرية. :المطلب الثالث

 تتضمن أهم النتائ  والتوصيات.: خاتمةال
 فهرس المصادر والمراجع.

لحات، وأن يجعلدده أسددلل هللا أن ينمددع بهددذا البحددث، ويجعلدده مددن الباقيددات الصددا
 .وسلم ،وعلى آله وصحبه ،لوجهه الكريم، وصلى هللا على نبينا محمد اخالص  
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 تمهيد

 تعريف بمصطلحات البحث

 وبيان أسباب السعي في تحديد جنس الجنين
 :التعريف بمصطلحات البحث /1
 :: المعنى اللغوي أوًل 

   :معنى تحديد في اللغة
، والحددددُّ ا دل ددددل لحددداجز بدددين شددديئين، وحدددد الشددديء منتهددداه، مدددلخوذ مدددن الثالثدددي حل

 التمييز، والمنع. :والتحديد
منتهدداه،  :جدداء فددي مختددار الصددحاا: الحددد الحدداجز بددين الشدديئين، وحددد الشدديء

 .(1)اتحديد   اوقد حد الدار من باب رد، وحددها أيض  
الحددداجز بدددين شددديئين، ومنتهدددى الشددديء،  :وجددداء فدددي القددداموس المحددديط: الحدددد

  .(2)وتمييز الشيء عن الشيءوالمنع...  ،والدفع
 فالتحديد بمعنى التمييز، تمييز الشيء عن الشيء.

 :معنى الجنس في اللغة
الضدددرب مدددن كدددل شددديء، جدددنس مدددن  :مدددلخوذ مدددن الثالثدددي ل ن س، والجدددنس
 الناس، وجنس من الطير، والجمع أجناس.

جددداء فدددي لسدددان العدددرب: فالنددداس جدددنس، واإلبدددل جدددنس، والبقدددر جدددنس، والشددداة 
 .(3)جنس

وجاء في القاموس المحيط: جنس أعم من النوع، وهو كل ضرب مدن الشديء، 
 .(4)فاإلبل جنس من البهائم

                                                 

 مختار الصحاا، مادة حدد. (1)
 القاموس المحيط، مادة حدد. (2)
(3) . نلسل  لسان العرب، مادة جل
 .: مادة ل ن س( القاموس المحيط4)
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بالذكورة أو األنوثة، فالذكر جنس، واألنثى  افالجنس أحد شطرد األحياء مميز  
 جنس.

 :معنى جنين في اللغة
 :متح: ستره، والجنين بالايقال جنَّ الشيء يجّنه جن  ، ملخوذ من الثالثي ل ن ن

 .(1)لستره الميت، والجنين: الولد ما دام في الرحم ؛هو القبر
، اأكّنه، وأجّنت المرأة ولد   :ه الشيء في صدرهنّ جاء في مختار الصحاا: وأج

 .(2)والجنين: الولد ما دام في البطن وجمعه أجّنة
 فالجنين هو الولد المستتر في بطن أمه.

قصد بمصطلح تحديد جنس الجنين ي :/ معنى مصطلح تحديد جنس الجنيناثانيً 
ويهدف من خاللها الختيار ذكورة  ،تلف األعمال واإلجراءات التي يقوم بها اإلنسان

 .(3)الجنين أو أنوثته
وهذه العملية ليست حادثة، بل هي قديمة، وسعى لها الناس منذ سال  الزمن، 

يمكن فمي سنة خمسمائة قبل الميالد توصلت مدارس الطب الهندسية إلى أنه 
كما ذكر  ،التلثير على جنس الجنين في بعض الحاالت بمعل الطعام أو العقاقير

 .(4)بعض الم رخين
وذكر بعضهم أن علماء الطبيعة كلرسطو قد تناولوا قضية تحديد الجنس  

أو تغلُّب أحد  ،خالل القرن الثاني للميالد، وأن جنس الجنين تعّينه حرارة الرحم
 .(5)ر اآلخرعنصرد التكاثر على العنص

                                                 

 .( القاموس المحيط: مادة ل ن ن1)
 .( مختار الصحاا: مادة ل ن ن2)
 .6( انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين، د. خالد المصلح، ص3)
 .2/447( قصة الحضارة، لول وايريل ديورانت، 4)
 المصدر السابق.( 5)
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 ،وفي هذا البحث سنتناول الطرق التي من خاللها يمكن تحديد جنس الجنين
 وحكم كل طريقة.

 / أسباب السعي في تحديد جنس الجنين:2
قد يلجل الوالدان إلى تحديد نوع الجنين ومعرفته ألسباٍب عديدٍة، وتتلخص 

 نذكرها فيما يلتي: ،الدوافع في ثالثة أهداف رئيسّية
توازن األسرّد، حيث يقوم األزوال باختيار إنجاب طمٍل بجنس معّيٍن تحقيق ال .1

 بسبب وجود طمٍل واحٍد أو أكثر من الجنس اآلخر لديهم.
تمضيل نوٍع جنٍس معّيٍن على اآلخر، ويحدث ذلف نتيجة  لتحّيز بعض المماهيم  .2

الذكور،  غالب ا ما يكون هذا التحّيز لصالح ،ّية، واالجتماعّية، واالقتصادّيةالثقاف
كما وقد يحدث ذلف نتيجة  لبعض القوانين والتشريعات كتلف التي تقتضي 

 كما هو الحال في الصين. ،إنجاب طمٍل واحٍد فقط
بعض األسباب الطبّية؛ كتمادد والدة طمٍل م صاب أو لديه احتمالّية اإلصابة  .3

( وهو أحد الكروموسومات  1X) كلٍة صحّيٍة مرتبطة بالكروموسوم،بمش
سّية، حيث يوجد في خاليا األنثى كرموسومان منه، أّما عند الذكور فيوجد الجن

 .(1)(2Y)وكرمومسوٌم واحٌد من نوع ، كروموسوٌم واحٌد منه

                                                 

 .هد1442/ 6/1تاريخ الزيارة  ،يةوت( نقال عن موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكب1)
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 المبحث األول

 تحديد جنس الجنين في الشريعة
من األدلة في مسللة السعي  اإن الباحث في الشريعة اإلسالمية يجد عدد   

أو أنثى، وذلف بالدعاء وطلب ذلف من  اكان ذكر   سواء ،للحصول على جنس معين
 مت ُّٱ :تعالى–، وقول هللا (1) َّ  حق مف خف حف جف ُّٱتعالى: -هللا، كما في قول هللا 

 بإذن هللا.-، وسيلتي بيان ذلف في مبحث قادم (2) َّ  مح جح مج حج مث هت
أن أبرز ما يستدل به في هذه المسللة هو حديث ثوبان مولى رسول  غير 

صلى هللا عليه -عند رسول هللا  احيث قال: كنت قائم   ، عليه وسلمصلى هللا-هللا 
فدفعه دفعة كاد  ،فقال: السالم عليكم يا محمد ،فجاء حبر من أحبار اليهود ،وسلم

فقال: لم تدفعني  فقلت: أال تقول يا رسول هللا، فقال اليهودد: إنما  ،ي صرع منها
إن اسمي صلى هللا عليه وسلم: -هللا ندعوه باسمه الذد سماه به أهله، فقال رسول 

-، فقال اليهودد: جئت أسللف، فقال له رسول هللا محمد الذي سماني به أهلي
صلى هللا عليه وسلم: أينمعف شيء إن حدثتف  قال: أسمع بلذني، فنكت رسول هللا 

فقال اليهودد: أين يكون الناس يوم  .بعود معه، فقال: سل -صلى هللا عليه وسلم-
صلى هللا عليه وسلم: هم -ألرض غير األرض والسماوات  فقال رسول هللا تبدل ا

قال  .قال: فقراء المهاجرينقال: فمن أول الناس إجازة   .في الظلمة دون الجسر
قال: فما غذا هم  .اليهودد: فما تحمتهم حين يدخلون الجنة  قال: زيادة كبد النون 

قال: فما شرابهم  .ان يلكل من أطرافهاعلى إثرها  قال: ي نحر لهم ثور الجنة الذد ك
عليه  قال من عين فيها تسمى سلسبيال قال: صدقت. قال: وجئت أسللف عن 

أو رجالن. قال: ينمعف إن  ،شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض إال نبي، أو رجل
ماُء الرجل أبيض، حدثتف  قال: أسمع بلذني. قال: جئت أسللف عن الولد  قال: 

ذا  صفر، فإذا اجتمعا فعال منيوماء المرأة أ الرجل مني المرأة، أذكرا بإذن هللا، وا 
                                                 

 .110( سورة الصافات، اآلية 1)
 .89( سورة األنبياء، اآلية 2)
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نف لنبي :قال اليهود آنثا بإذن هللا. َعال مني المرأة مني الرجل ثم  .لقد صدقت، وا 
 .(1)فذهب ،انصرف

 ،وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره  :رحمه هللا-قال ابن حجر  
وكلن  ،التلنيث، والعلو عالمة الشبه، فيرتمع اإلشكالفيكون السبق عالمة التذكير و 

 ابحيث يصير اآلخر مغمور   ،المراد بالعلو الذد يكون سبب الشبه بحسب الكثرة
 فبذلف يحصل الشبه، وينقسم ذلف ستة أقسام: ،فيه

 والثاني: ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. ،أن يسبق ماء الرجل األول:
ويكون ماء المرأة أكثر، فتحصل الذكورة،  ،سبق ماء الرجلأن ي والثالث: عكسه.

أن يسبق ماء الرجل، ويستويان، فيذكر،  والخامس: عكسه. والرابع: والشبه للمرأة.
 .(2) عكسه والسادس: وال يختص بشبه.
من حصول  -سبحانه–إن السنة النبوية جاءت بتمسير لما يقدره هللا  :فيمكن القول

-وتقديره  ،ومشيئته ،الحمل، وهي أسباب تكون بلمر هللاالذكورة واألنوثة في 
 سبحانه.

 

                                                 

( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب بيان صمة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 1)
 .507مائهما، حديث رقم 

 .7/273( فتح البارد البن حجر، 2)
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 المبحث الثاني

 طرق تحديد جنس الجنين
مكن أن تعود هذه الطرق إلى هناف طرق عديدة لتحديد جنس الجنين، وي 

 وتمصيلها كما يلي:د ،طرق طبيعية، وطرق مخبرية :قسمين
 :القسم األول/ الطرق الطبيعية
لتي ال يتدخل فيها الطب، بل يعتمد على الطرق العامة ويقصد بها الطرق ا

 ومن أهمها ما يلي: ،وغيرها ،كاألنظمة الغذائية ،الطبيعية
ما ،اإما ذكر   ،، بلن يسلل هللا أن يرزقه بما يتمنىالدعاء .1  .(1)أنثى وا 
 اتباع أنظمة غذائية معينة. .2
تركيز عال فقد ذكر بعض األطباء أن المرأة إذا تناولت أغذية تحتود على  

وصاحبه امتناع أو تقليل من الغذاء المحتود  ،من أمالا البوتاسيوم والصوديوم
على المغنسيوم والكالسيوم فإن ذلف يساعد على جذب الحيوان المنود الذكرد، 
وتناولها للغذاء المحتود على تركيز عاٍل من المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم فإنه 

نثود، واتباعها لحمية غذائية معينة لمدة معينة قبل يساعد على جذب الحيوان األ
الحمل ربما ي ثر على حامضية المهبل، وربما أحدث بعض التغيرات على مواضع 

 اواحد   اضة بوجه خاص بحيث ال تقبل إال نوع  ياالستقبال في الغشاء الخلود للبي
 .(2)من الحيوانات المنوية

 :استعمال الغسول المهبلي الكيمائي المناسب .3
تتلخص هذه الطريقة بلن الوسط الحامضي مناسب بمالءمة أكبر للحيوان  

لذا يعمد بعض النساء  ؛يوان المنود الذكرد األنثود، والوسط القاعدد مالءم للح

                                                 

 .18، أبحاث لمجمع المقهي، الدورة 3/502ن، د. نجم عبدالواحد، ( انظر: تحديد جنس الجني1)
، اختيار جنس الجنين، 44( انظر: هل تستطيع اختيار جنس مولودف، د. خالد بكر كمال ص2)

 .23، 22ة طبية، د. عبدالرشيد قاسم صدراسة فقهي
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للدش المهبلي الحامضي أو القاعدد لتهيئة الرحم بالوسط الكيميائي المناسب 
 .(1)للجنس الذد ترغبه

 :باضةتوقيت الجماع وتحري وقت اإل .4
تعتمد هذه الطريقة على معرفة خصائص الحيوانات المنوية الذكرية عن  

حركة  ،وأسرع ،ااألنثوية، فقد ذكرت األبحاث أن الحيوان المنود الذكر أخ  وزن  
 ،افإنه يعيش مدة قصيرة، بخالف الحيوان المنود األنثود فإنه أثقل وزن   ،وأقل بقاء
إذا حصل جماع بعد نزول  فمثال   ،مدة أطولوأطول بقاء، فإنه يعيش  ،وأبطل حركة

ألن الحيوانات  ؛بإذن هللا االبويضة مباشرة، أو قبله بساعات، فإن الجنين يكون ذكر  
 المنوية سريعة وقادرة على اقتحام عنق الرحم.

فإن  يضة بيومين أو ثالثةيقت نزول البوأما إذا حصل الجماع قبل و  
ه، ألن أكثر الحيوانات المنوية الذكرية تموت الجنين يكون أنثى بإذن هللا وتقدير 

فيكون  ؛يضةيفتتلقح مع الب ،، وتكون األنثوية باقية ألنها تعيش فترة أطولاسريع  
 .(2)الجنس أنثى بإذن هللا

حسب إفادة األطباء  –ذن هللا بإ -وهذه الطريقة لها نسبة نجاا عالية 
 صين.تالمخ
 
 
 
 

                                                 

ختيار جنس ، ا75-74( انظر: كي  تختار جنس مولودف، للدكتور الندروم والدكتور دافيد ض1)
 .476075الجنين، د. محمد البار/

، الوراثة واإلنسان 222/224( انظر: كي  تختار جنس مولودف للدكتور الندروم والدكتور دافيد 2)
، تحديد جنس 19-16، تحديد جنس الجنين، د. عبدالرشيد قاسم، ص165د. محمد الربيعي ص

 . 18الدورة  أبحاث المجمع المقهي  3/504الجنين د. نجم عبدالواحد 
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 :الجدول الصيني .5
 ،وعمر أمه ،ولة إيجاد عالقة فلكية بين جنس الجنينالجدول الصيني محا 

وشهر التلقيح وفق طرق معقدة مبنية على فرضيات فلكية ال تعتمد  ،وعمر الجنين
 .(1)على أسس علمية

 :الطريقة الحسابية .6
أحرف اسم المرأة، مع عدد أحرف  6تعتمد هذه الطريقة على جمع عدد  

الحمل، مع عدد أيام الشهر الذد ستلد به  اسم والدتها، مع أيام الشهر الذد يتم به
ذا حصل وصار رقم  ايكون المولود ذكر   فإذا و جد عندنا رقم ممرد ،المرأة  امزدوج   ا، وا 

 . (2)يكون المولود أنثى
وهاتان الطريقتان السابقتان وهي الجدول الصيني والطريقة الحسابية ال تستند 

وقد جاء في فتوى اللجنة  على أساس علمي، بل هي من األباطيل المحرمة،
 :الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية بخصوص الجدول الصيني ما نصه

وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه فهو كذب وباطل؛ ألنه من ادعاء  
، ويجب إتالف هذا الجدول، وعدم تداوله بين لم الغيب الذد ال يعلمه إال هللاع

 .(3)الناس 
لف الطرق ظاهرة البطالن فلن يتم التمصيل فيها في المبحث الثالث وألن ت 

 الخاص بحكم تحديد جنس الجنين.
 

                                                 

، ر ية شرعية في 22-16( انظر: هل تستطيع اختيار جنس مولودف للدكتور خالد بكر ص1)
 .24ص تحديد جنس الجنين، د. خالد المصلح،

( انظر: كي  تختار جنس مولودف القادم د. محمد الحناود، مقال منشور على الشبكة العنكبوتيدة 2)
www.scribd.com  ر ية شرعية في تحديدد جدنس الجندين، د. خالدد هد22/1/1422تاريخ الزيارة ،

 .25,24المصلح، ص
 هد.22/1/1422، في تاريخ 21820( المتوى ذات الرقم 3)



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-282- 

 :ة والمخبريةيالطرق الطب: القسم الثاني
والتدخل الطبي،  ،والمقصود بهذا القسم تلف الطرق المعتمدة على األطباء 

 واستخدام طرق التلقيح الصناعية.
 ة والمخبرية في طريقتين:ويمكن إجمال هذه الطرق الطبي 

، ثم تزرع ايضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجي  ي: أن ت خذ نطمة من زول، وباألولى
ويتم خالل هذه العملية  ،اللقيحة في رحم الزوجة، وهو ما يعرف بد)أطمال األنابيب(

 .(1)ثم تغرس في الرحم ،ومعرفة جنينها المطلوب ،فحص اللقيحة
حيوانات المنوية المذكرة عن الم نثة، ومن ثم يتم التلقيح : أن يتم عزل الالثانية

، بحيث تحقن الحيوانات المنوية مباشرة في ابالنوع المطلوب، ويكون التلقيح داخلي  
 .(2)فيكون التلقيح في مكانه الطبيعي ،الرحم

صين في النساء والوالدة عن تمن األطباء االستشاريين المخ اوقد سللت عدد  
وكل  ،فلفادوا أنها نسب مرتمعة بإذن هللا ،الطرق من واقع تجربتهم نسبة نجاا هذه

خاصة الطريقة األولى فإن نسبة نجاحها عالية، ولن يكون  ،شيء بلمر هللا ومشيئته
 سبحانه.-إال ما يقّدره هللا 

                                                 

، اختيار جنس 3/495أبحاث مجمع المقه اإلسالمي  ،( انظر: تحديد جنس الجنين، د. باسالمة1)
 .3/477الجنين، د. البار 

، تحديد جنس الجنين د. 27، د. خالد المصلح ،ص( انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين2)
 .3/495باسالمة أبحاث المجمع المقهي اإلسالمي، 
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 المبحث الثالث

 حكم تحديد جنس الجنين
 :وفيه ثالثة مطالب

 المطلب األول
 جنين بالدعاءحكم السعي لتحديد جنس ال

في الحقيقة هو س ال هللا بتحقيق أمر مباا، وال يشف أحد في جواز  الدعاء
 ،هذه الطريقة، وهذا أمر معلوم مسّلم به، وقد ترددت في جعله ضمن أقسام البحث
لكن عزمت على وضعه للمت األنظار إلى أهمية االلتجاء إلى هللا في كل أمر، 

 أصل في الشريعة ودليل قائم.ومن ذلف هذا الطلب الذد و ِجد له 
سبحانه: -في دعاء إبراهيم وندائه لربه  -تعالى–حيث يدل عليه قول هللا  
 .(1) َّ لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّٱ
دعا ربه بتحقيق أمر مباا، جبلت على حبه  -عليه السالم-فإبراهيم  

لما  ارم  يكون من الصالحين، ولو كان هذا الطلب مح االبشر، وهو أن يهبه هللا ابن  
 اأو أنثى أمر   اسلله إبراهيم، فيكون دعاء العبد بلن يرزقه هللا ما يتمناه من الذرية ذكر  

 .امباح  
 مل خل ُّٱ :تعالى–في قول هللا  -عليه السالم-ويدل عليه نداء زكريا  

-وقوله  ،(2) َّ مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :تعالى

 مث زث  رث يت ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب
 جت  هب  ُّٱ :تعالى–وقوله ، (3) َّ مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

                                                 

 .100( سورة الصافات ، آية 1)
 .38( سورة آل عمران ، آية 2)
 .5( سورة مريم، آية 3)
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 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 .(1) َّ جضمص خص  حص مس

يرث النبوة  ازكي   اوسلله أن يهب له مولود   ،دعا ربه -عليه السالم-فزكريا  
في شرعنا ما والعلم، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يوجد ما يخالمه، وحيث لم يوجد 

دل ذلف على جواز الدعاء بلن يدعو العبد بلن يهبه ما  ؛بل جاء ما ي يده ،يخالمه
 أو أنثى. اذكر   ،يتمنى

 المطلب الثاني
 المستندة على حقائق علمية ديد جنس الجنين بالطرق الطبيعيةحكم السعي لتح

عند وذلف مثل النظام الغذائي والغسول الكيميائي، أو تحرد وقت اإلباضة  
في الجملة اإلباحة، وبهذا صدر قرار المجمع المقهي  هفهذا حكم ،توقيت الجماع

اإلسالمي، وبه فتوى دار اإلفتاء المصرية، ولم أق  على من خال  في ذلف من 
 العلماء المعاصرين.

مي بشلن موضوع اختيار جنس جاء في قرار المجمع المقهي اإلسال 
كاالنتظام الغذائي، والغسول  ،الطرق الطبيعية يجوز اختيار جنس الجنين ب: الجنين

ال محذور  ،مباحة الكونها أسباب   ؛وتوقيت الجماع بتحرد وقت اإلباضةالكيميائي، 
 .(2)فيها 
طرق وذكر بعض الباحثين أن اإلباحة مشروطة بلال ي دد استخدام هذه ال 

تقاد أنها إلى االعتماد على هذه األسباب، واع ددبإلحاق ضرر بالمرأة، وأال ت  

                                                 

 .89( سورة األنبياء، آية 1)
: الموقع الرسمي للمجمع هد، انظر27/10/1428دورة المجمع التاسعة عشرة بتاريخ  6( القرار 2)

تاريخ الزيارة  ،المقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي على الشبكة العنكبوتية )االنترنت(
 هد.1/12/1441
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موجبة للنتائ  ونسيان الخالق، بل البد من اإليمان التام بلن الحصول على جنس 
 .(1)سبحانه-معين إنما هو من عند هللا الخالق 

 األدلة على إباحة هذه الطرق فيما يلي:و
 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :تعالى–قول هللا  -1

 .(2) َّ يت ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
أن يرزقه بذكر يرث دعا ربه  -عليه السالم-ن النبي زكريا أ :وجه الدللة 

أن يرزقه بجنس معين جائز،  -سبحانه–فدل ذلف على أن س ال هللا  ؛العلم والنبوة
 .(3)فتقاس عليه الطرق الطبيعية األخرى  ؛والدعاء أحد األسباب

أن الطرق الطبيعية لتحديد جنس الجنين ال محذور فيها، وليس هناف ضرر  -2
 .(4)فتبقى على أصل اإلباحة ؛تخدامهافي اس

وتحديد جنس الجنين  ،القياس على العزل، فإن العزل سعي لمنع الحمل -3
ذا كان األول مباح   فيكون  ابالطرق الطبيعية سعي لمنع نوع من الحمل، وا 

، فهو  ،الثاني كذلف، بجامع بذل السبب الطبيعي وعدم تدخل الطب في كلٍّ
 .(5)سبحانه-بب وتوكل على المس ،عمل بالسبب

                                                 

( انظر: حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة اإلسالمية د. ناصر الميمان أبحاث مجمع المقه 1)
العزيز أبو البصل، أبحاث مجمع المقه اإلسالمي ، تحديد جنس الجنين، د. عبد3/458اإلسالمي 

2/377-378. 
 .5( سورة مريم ، آية 2)
 .114عن د. محمد األشقر ص وة اإلنجاب في ضوء اإلسالم، نقال( ند3)
( قرار المجمع المقهي في حكم اختيار جنس الجنين )القرار السادس في الدورة التاسعة عشرة(، 4)

هد، ر ية شرعية في تحديد جنس 1/12/1441اريخ زيارة الموقع موقع رابطة العالم اإلسالمي ت
 .23الجنين، د. خالد المصلح، ص

 .28،1745( تحديد جنس الجنين، د. هيلة بنت عبدالرحمن اليابس، مجلة شبكة األلوكة، ص5)
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 المطلب الثالث

 حكم السعي لتحديد جنس الجنين بالطرق الطبية والمخبرية
ذهب عامة المقهاء المعاصرين فيما وقمت عليه أن تحديد جنس الجنين  

 .(1)بالطرق المخبرية على مستوى األمة ال يجوز
وي دد إلى  ،وذلف ألن تحديد الجنس على مستوى األمة عبث بنظام الخلق

 ،الل التوازن بين أعداد الذكور واإلناث، وينشل عن ذلف مشكالت اجتماعيةاخت
لما  ادرء   ؛مما ي دد باألمة للمساد، فيجب منعه ؛وغيرها ،واقتصادية ،وأخالقية

 .(2)يترتب عليه من المماسد
وصورة  ،وألن ذلف فيه تمضيل جنس على آخر، فهو مشابه لمعل الجاهليين

 .(3)فيلخذ حكمه ؛رم في الشريعةمطورة للوأد الجاهلي المح
واختل  المقهاء المعاصرون فيما إذا كان تحديد جنس الجنين بالطرق 

 المخبرية على مستوى األفراد على قولين:
 .س الجنين بالطرق المخبرية الطبيةتحريم السعي ألجل تحديد جن القول األول/

ما ، وهو (4)شتةمحمد الن /مثل الدكتور ،وبذلف قال بعض الباحثين المعاصرين
 .(5)لإلفتاء بالمملكة العربية السعوديةتتضمنه فتاوى اللجنة الدائمة 

 .ز السعي ألجل تحديد جنس الجنينجوا القول الثاني/
ومصطمى  ،عبد هللا البسام /مثل الشيخ ،وبه أخذ بعض المقهاء المعاصرين

لوراثية التي وبعضهم قيَّد الجواز بالضرورة العالجية في األمراض ا، (1)الزرقا

                                                 

، تحديد 349( انظر: توصية المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ضمن توصيات ندوة اإلنجاب، 1)
، قضايا طبية معاصرة د. 18مجلة المجتمع المقهي الدورة  3/465نين، د. ناصر الميمان جنس الج

 .1750، تحديد جنس الجنين د. هيلة اليابس2/299محمد شبير 
 .234د1/233( انظر: المسائل الطبية المستجدة د.محمد عبدالجواد النتشة 2)
 .2/1061ة، د. عبدهللا النجار ( انظر: الخطل العقدد في مجال استخدام الهندسة الوراثي3)
 .1/234( انظر: المسائل الطبية المستجدة 4)
 .1552( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربية السعودية، المتوى رقم 5)
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وبذلف صدر قرار  ،للضوابط الشرعية اوفق   ،تصيب الذكور دون اإلناث، أو بالعكس
 .(2)المجمع المقهي اإلسالمي

 :أدلة األقوال
 :قول األولأول: أدلة ال

 أهمها: ،استدل أصحاب هذا القول القائلين بالتحريم بعدة أدلة
  مص خص حص مس خسحس جس مخ جخمح جح  مج حج ُّٱ :تعالى-قول هللا  .1

 جك مق حقمف خف حف جف  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 .(3)َّ خك حك
 مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ :تعالى-قول هللا  .2

 .(4) َّ ىل
 رث يتىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ :تعالى-قول هللا  .3

 .(5) َّ ىث نث مث زث
 

                                                                                                                            

 .1/228( انظر المسائل الطبية المستجدة د. النتشة 1)
أد تدخل  ال يجوز  :ه ما نصه22/10/1428بتاريخ  19( جاء في القرار السادس في الدورة 2)

إال في حال الضرورة العالجية من األمراض الوراثية التي تصيب الذكور  طبي الختيار جنس الجنين
على أد يكون ذلف القرار  ،فيجوز حينئٍذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة ،دون اإلناث، أو بالعكس

اع باإلجم اطبي   اتقدم تقرير   ،ألطباء العدولمن ا 3من لجنة طبية مختصة ال يقل عدد أعضائها عن 
حتى ال يصاب الجنين بالمرض  ؛يكون هناف تدخل طبي ني كد أن حالة المريض تستدعي أ

 ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة اإلفتاء المختصة إلصدار ما تراه في ذلف . ،الوراثي
 .49( سورة الشورى، آية 3)
 .6( سورة آل عمران، آية 4)
 .8ورة الرعد، آية ( س5)
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 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ :تعالى-قول هللا  .4

 .(1)َّخكحك
 -سبحانه–اختصاص هللا أن اآليات ظاهرة في  :وجه الدللة من هذه األدلة

أو يزوجهم  ،ولمن يشاء الذكور ،ابمعرفة مافي األرحام، وأنه يهب لمن يشاء إناث  
ناث   اذكران   في  -سبحانه وتعالى-، والسعي ألجل تحديد الجنين يتضمن منازعة ب اوا 

 .(2) خلقه ومشيئته
 :ونوقش بما يلي

إلدراف مسبباتها ال وسيلة  -سبحانه–أن األخذ باألسباب التي جعلها هللا  -1
، بل كل ما يكون من العبد ال ومشيئته ،وتصويره ،يتضمن منازعة ب في خلقه
 حل جل مك لك خك حك ُّٱ :سبحانه–كما قال  ،يخرل عن تقدير هللا ومشيئته

حيث دل  ،، واإليمان بذلف ال يلغي مشيئة العبد وعمله(3)َّ  هل مل خل
وفعلهم، وبهذا تبين أن الكتاب والسنة واإلجماع على إثبات مشيئة العباد 

العمل ألجل تحديد جنس الجنين ال يتضمن منازعة ب في خلقه وتدبيره، 
-ويوضح ذلف أن األسباب ال تستغل بالتلثير، بل هي ممتقرة ألمر هللا 

 .(4)افلم ت ثر شيئ   ؛سبحانه، ولو شاء لسلبها قواها
ب ألجل إدراف باألسبا اأن العمل على تحديد جنس الجنين ال يعدو كونه أخذ   -2

كسائر أسباب المطالب، فالوطء الذد هو  ،غاية قد تحصل وقد ال تحصل
وقد ال  ،سبب الحمل عمل يقوم به الزوجان لتحصيل الولد قد ينت  عنه الولد

ينت ، فليس في ذلف ما ينمي اختصاص هللا بعلم ما في األرحام، ثم إن 

                                                 

 .34( سورة لقمان، آية 1)
 .1552( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، المتوى رقم 2)
 .29( سورة التكوير، آية 3)
 .13,12( انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين، د.خالد المصلح، ص4)
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ما ذكره هللا من  حصول النتيجة المطلوبة بتحديد جنس الجنين ال ينافي
اختصاص علمه بما في األرحام، فالذد اختص به هللا هو العلم السابق 
للوجود، وكذلف العلم التام بما في األرحام من كل وجه، وكذا العلم بما يكون 

وال يعارضه؛  ،ومآلهم، فعلم جنس الجنين ال ينافي ذلف ،وعملهم ،من حالهم
ما ،إما باإلعالم ،يظهر عليه بعض خلقه -سبحانه–ألن هللا  التجربة ب وا 
 .(1)والخبرة

 حج  مث هت مت خت حت ُّٱ :تعالى-قول هللا  .5

 .(2)َّ محجح مج
أن العلم على تحديد جنس الجنين ضرب من ضروب تغيير خلق هللا  :وجه الدللة

 .(3)افيكون محرم   ؛جل وعال-
بعدم التسليم بذلف؛ ألن السعي ألجل تحديد جنس الجنين ال يدخل في  ونوقش

سبحانه، وبيان ذلف بلن جميع إجراءات عملية تحديد جنس الجنين -خلق هللا  تغيير
 .(4)في جميع صورها تكون قبل تكّون الجنين وتخّلقه، فال تغيير فيها

أن السعي ألجل تحديد جنس الجنين بالطرق الطبية يستلزم منه كش  المرأة  .6
للرحم بعد لعورتها المغلظة عند استخرال البويضات منها، وعند إرجاعها 

تلقيحها بماء الزول، وكش  العورة المغلظة إنما يباا للضرورة، وليست هذه 
 .(5)من الضرورات

                                                 

 .13,12المصلح، ص ( انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين، د.خالد1)
 .119( سورة النساء، آية 2)
 .1/232( انظر: المسائل الطبية المستجدة، للدكتور. محمد النتشة، 3)
 .15( انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين، د.خالد المصلح، ص4)
، المسائل 18، أبحاث المجمع المقهي، الدورة3/478ختيار جنس الجنين د. البار ( انظر: ا5)

 .1/234ية المستجدة، د. النتشة، الطب
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بلن كش  العورة ألجل وقاية الذرية من األمراض الوراثية داخل ضمن  ونوقش
، وقد يندرل في الحاجة التي ال خالف بين أهل العلم في أنه (1)التداود المباا

 .(2)يجوز معها كش  العورة بقدرها
ية المخبرية قد يكون ذريعة ل تحديد جنس الجنين بالطرق الطبأن السعي ألج .7

بعد أخذ الحيوانات المنوية  الختالط األنساب، وذلف باختالط النط 
ما ،إما خطل ،يضات من الزوجين بغيرها في المختبريوالب ، وال يخمى اعمد   وا 

فيجب الحماظ على هذه  ؛ب من أهمية في الشريعة اإلسالميةما لحمظ األنسا
 .(3)النط ، وسد الذرائع المخلة بذلف

بلن هذا الخطل المحتمل يمكن تجنبه باتخاذ االحتياطات الضرورية  ونوقش
ة التي تقوم بهذه التي تمنع اختالط النط ، وتشديد الرقابة على المراكز الطبي

 .(4)العمليات، والحرص على أن تكون بيد األمناء الثقات
أن القول بجواز العمل على تحديد جنس الجنين ي مضي إلى تمضيل جنس  .8

وهو في معنى ما كان عليه أهل الجاهلية من تمضيل الذكور  ،على جنس
 .(5)على اإلناث، الذد قادهم إلى الوأد في الجاهلية

، كما سلله اجنس معين في الولد ال محظور فيه شرع  بلن طلب  ونوقش
، وأما الوأد فال خالف في عليهما السالم– وزكريا ،كإبراهيم ،عدد من األنبياء

                                                 

 .1762( انظر: تحديد جنس الجنين، د. هيلة اليابس، مجلة األلوكة، 1)
 .3/85( فتح البارد، البن رجب، 2)
 .1/234( انظر: المسائل الطبية المستجدة، د.النتشة، 3)
أبحاث  ،3/464ناصر الميمان، . ( انظر: حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة اإلسالمية، د4)

 .18المجمع المقهي، الدورة 
 .1/234( انظر: المسائل الطبية المستجدة، د. النتشة، 5)
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لبنت موجودة، وأما التدخل لتحديد جنس الجنين فيكون قبل العلوق اتحريمه، وهو 
 .(1)في الرحم

 :أدلة القول الثاني
 رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ :تعالى-قول هللا  :الدليل األول
 ىت نت مت زترت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 .(2) َّيت

دعا ربه أن يهبه الذكر،  -عليه السالم-أن نبي هللا زكريا  :وجه الدللة
، وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل امحرم   اومن شروط الدعاء أن ال يسلل أمر  

 .(3)المشروعة كهذه الطرق في تحديد جنس الجنين
بوسيلة  امعين   اطلب جنس   -عليه السالم-هللا زكريا بلن نبي  ونوقش

وهو الجماع،  ،وهي الدعاء، ولم يخال  الطريق الطبيعي لإلنجاب ،مشروعة
فهي ليست من الوسائل المشروعة لما تتضمنه من  ،بخالف الطرق المخبرية

 .(4)محاذير شرعية، وتخال  الطريقة الطبيعية لطلب الولد
 .(5) َّ حتجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ :تعالى- قول هللا الدليل الثاني:

أن حرمان بعض األسر من جنس معين حرل وضيق،  وجه الدللة: 
 .(6)اوالحرل مرفوع شرع  

                                                 

 . 2/300( انظر: قضايا طبية معاصرة، من كالم د. عمر األشقر ، 1)
 . 6-5( سورة مريم، اآليتان 2)
د جنس ، تحدي1/339( ينظر: موق  اإلسالم من األمراض الوراثية، د. محمد شبير 3)

 .1765،د.هيلة اليابس،الجنين
 .218-217انظر: أحكام الهندسة الوراثية، د. الشويرخ ص (4)
 .78سورة الح  ، آية  (5)
 .81-80انظر: اختيار جنس الجنين، دراسة فقهية طبية، د. عبد الرشيد قاسم ص (6)
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في قصة اليهودد الذد جاء إلى  -رضي هللا عنه-حديث ثوبان  الدليل الثالث:
صلى هللا -فقال: جئت أسللف عن الولد، فقال النبي  ،صلى هللا عليه وسلم-النبي 

وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعال مني الرجل  أبيض، ماء الرجل"عليه وسلم: 
ذا عال مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن هللا امني المرأة أذكر   .(1)"بإذن هللا، وا 

صلى هللا عليه -أنها سللت نبي هللا  -رضي هللا عنها-وحديث أم سليم 
صلى هللا عليه -ل، فقال رسول هللا عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرج -وسلم
حييت من ذلف، قالت:  ، فقالت أم سليم: واستإذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل  :وسلم

فمن أين يكون الشبه؟  ،نعمصلى هللا عليه وسلم:  -  فقال نبي هللا وهل يكون هذا
فمن أيهما عال أو سبق  ،وماء المرأة رقيق أصفر ،إن ماء الرجل غليظ أبيض

 .(2)نه الشبهيكون م
أشار إلى السبب في  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  :وجه الدللة

ن كان على سبيل اإلخبار إال أنه يعطي أمارات  حصول جنس الجنين، وهذا وا 
فإن استطاع أن يجعل منيه يغلب مني زوجته رزق  ،امعين   اظاهرة لمن أراد جنس  

ن استطاع أن يجعل مني زوجته يغلب مناذكر   يه رزق أنثى، فيباا السعي ، وا 
لتحقيق سبب الحصول على جنس معين؛ إذ لم يقترن بهذه النصوص ما يدل على 

 .(3)منعها أو حظرها
 
 
 
 

                                                 

 سبق تخريجه. (1)
 ول المني منها.أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخر  (2)
)دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة(، د.  انظر: اختيار جنس المولود وتحديده قبل تخلقه (3)

 .77-76، اختيار جنس الجنين، د. عبد الرشيد قاسم، ص2/875عباس الباز 
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 ونوقش من وجهين: 
يحدث في الجماع بإرادة هللا دون  -صلى هللا عليه وسلم-أن ما ذكره النبي  .1

ه إخرال فمي ،تدخل من أحد، وهذا مخال  لما يجرد في الطرق المخبرية
 .(1)واختيار لنوع منها ،للنط 

أن حديث أم سليم وارد في بيان الشبه، وهذا ال صله له بتحديد جنس    .2
 .(2)الجنين 

-كنا نعزل على عهد النبي   :قال -رضي هللا عنه-حديث جابر الدليل الرابع: 
 .(3) والقرآن ينزل -صلى هللا عليه وسلم
 .(4)فلم ينهنا" ،هللا عليه وسلمصلى -فبلغ ذلك نبي هللا "وفي رواية: 
دل الحديث على إباحة العزل، وهو إلقاء النطمة خارل المرل في  وجه الدللة:

منع  أبيح ، فإذا أبيح منع اإلنجاب من أصلهنهاية الجماع، وهو منع إلنجاب الولد
فيكون تحديد جنس الحمل ومنع الجنس اآلخر عند بداية التلقيح  ،الحمل بنوع منه

 .(5)كذلف امباح  
 :ونوقش من وجهين 
أن إلحاق تحديد جنس الجنين بالعزل في اإلباحة غير مسلم؛ ألن العزل يجرد  .1

بين الزوجين بالطريق الطبيعي دون تدخل أحد، بخالف الطرق المخبرية التي 

                                                 

 .221انظر: أحكام الهندسة الوراثية، د. سعد الشويرخ ص (1)
 .221الشويرخ ص أحكام الهندسة الوراثية، د. سعد (2)
 (.5208أخرجه البخارد في صحيحه: كتاب النكاا، باب العزل، رقم الحديث ) (3)
 (.3561أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاا، باب حكم العزل، رقم الحديث ) (4)
، فقه القضايا الطبية المعاصرة د. 79انظر: اختيار جنس الجنين د. عبد الرشيد قاسم ص (5)

 .561المحمدد ص
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ويجعله عرضه  ،تستلزم تدخل األطباء، ويالبس ذلف ما يالبسه من محاذير
 .(1)مع المارق فهو قياس  ،لألخطاء المحتملة

أن العزل مختل  في حكمه عند أهل العلم بين مانع ومبيح، فهو قياس على  .2
 .(2)ومن شروط صحة القياس االتماق على حكم األصل ،مختل  فيه
قياس السعي في تحديد جنس الجنين على معالجة العقم الذد  :الدليل الخامس

عي في معالجة العقم مع يمكن معالجته؛ فإن ال خالف بين أهل العلم في جواز الس
ألسباب حصوله، وليس فيه معارضة لقول هللا  اوأخذ   ،في إيجاد الحمل اكونها سعي  

، فجواز أخذ أسباب تحديد (3)َّ حك جك مق حقمف خف حف جف ُّٱ :تعالى-
جنس الجنين من باب أولى؛ ألنه عمل باألسباب الممكنة إلدراف صمة في الجنين، 

 .(4)تكوينوهو أسهل من أخذ أسباب اإليجاد وال
أن األصل في األشياء اإلباحة والحل حتى يقوم دليل المنع  الدليل السادس:

 ؛حديد جنس الجنين دليل يستند إليهوالحظر، وليس لدى من قال بمنع العمل على ت
 .(5)امستصحب   افيبقى األصل محموظ  

 :الترجيح
جنس جواز السعي في تحديد وهو  ،هو القول الثاني –وهللا أعلم –الراجح 
 :وذلف لما يلي ؛الطبية المخبرية الجنين بالطرق 

                                                 

(، أحكام 18) أبحاث المجمع المقهي د 3/390د. أبو البصل  انظر: تحديد جنس الجنين (1)
 .223د. سعد الشويرخ ص الهندسة الوراثية

، وانظر الخالف في حكم العزل في: 79انظر: اختيار جنس الجنين د. عبد الرشيد قاسم ص (2)
روضة الطالبين للنوود ، 5/133، مواهب الجليل للحطاب 3/614بدائع الصنائع للكاساني 

 .8/132، المغني البن قدامة 5/189، كشاف القناع للبهوتي 7/205
 .50سورة الشورى ، آية  (3)
 .11انظر: ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين ، د. خالد المصلح، ص (4)
 .7ص المصدر السابق،انظر:  (5)
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 قوة أدلتهم، ومناقشة أدلة القائلين بعدم الجواز. .1
 وهو اإلباحة. ،فيبقى على األصل ؛أنه ال يوجد دليل صريح على التحريم .2
 ،فتقَّدر هذه الحاجة بقدرها ،أن الحاجة قد تدعو للسعي الختيار جنس الجنين .3

 وتلخذ حكم الجواز.
حاذير التي ذكرها أصحاب القول األول الذد ذهب إلى التحريم يمكن أن الم .4

تجبنها باالحتياطات الالزمة للنط ، وعدم كش  العورة إال بقدر الحاجة، وأن 
 تكون العمليات على يد األطباء األمناء الثقات.

 :ضوابط السعي لتحديد جنس الجنين
ن كان الترجيح للقو  نه يجب فإنين بجواز السعي لتحديد جنس الج لوا 

مراعاة ضوابط مهمة لتجنب مماسد السعي لتحديد جنس الجنين، يمكن إجمالها فيما 
 يلي:
، وسياسة عامة، وقصر املزم   اأال تكون عملية تحديد جنس الجنين قانون   .1

 .(1)الجواز على تحقيق الرغبات الخاصة لألزوال في اختيار جنس الجنين
دعت إليه الحاجة، أما في حال  قصر عملية تحديد جنس الجنين بما إذا .2

عدمها فترف األمر على طبيعته دون تدخل هو المسلف القويم، فقد أثبتت 
إمكانية تحديد جنس الجنين المعالية في حل كثير من المشكالت االجتماعية 
والطبية، كتحقيق رغبة الزوجين في إنجاب مولود من جنس معين، بعدما 

، كما أنها أثبتت فعالية في التقليل من أنجبوا لمرات عدة من الجنس اآلخر
ومن ، احتماالت اإلصابة باألمراض الوراثية التي تنتقل إلى أحد الجنسين

وسائل ضبط االستعمال الراشد لهذه العملية ما تطبقه بعض الدول التي تلذن 
المراكز الطبية  بإجراء عملية تحديد جنس الجنين من قيود صارمة على

في إجراء هذا النوع من العمليات. فعلى سبيل المثال  صةتوالمستشميات المخ

                                                 

 .2/880دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة  (1)
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إال من  نيا والواليات المتحدة األمريكية ال تقبل طلبات تحديد الجنسفي بريطا
 .(1)أسر لديها أطمال من الجنس اآلخر، أو في حالة األمراض الوراثية

ه اتخاذ الضمانات الالزمة والتدابير الصارمة لمنع أد احتمال الختالط الميا .3
 .(2)الممضي إلى اختالط األنساب

التلكيد على حمظ العورات وصيانتها من الهتف، وذلف من خالل قصر الكش   .4
 ادرء ؛، وأن يكون من الموافق في الجنساوزمان   اعلى موضع الحاجة قدر  

  .(3)ألسبابها اومنع   ،للمتنة
ال ينافي اإليمان التام بلن ما يمعله اإلنسان إنما هو من بذل األسباب الذد  .5

التوكل على هللا، وأن كل شيء بلمر هللا ومشيئته، ولن تحصل نتيجة هذه 
 سبحانه.-األسباب إال بتقدير الحكيم الخبير 

                                                 

 موقع د. نجيب ليوس،، و 2/880قهية في قضايا طبية معاصرة دراسات ف (1)
https://www.layyous.com 

 .21ر ية شرعية في تحديد جنس الجنين د. خالد المصلح ص (2)
 المصدر السابق.( 3)
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 الخاتمة
يوازد نعمه، الحمد ب  االحمد ب الذد بنعمته تتم الصالحات، الحمد ب حمد  

 وله الحمد بعد الرضا. ،وله الحمد إذا رضي ى،حتى يرض
 :وهي ،فيهأهم النتائج  م هذا البحث تبرزفي ختا

أن األولى في نظر الباحث أن يكون تسمية البحث بحكم السعي لتحديد جنس  :أوًل 
 لما سبق بيانه. ؛ال في النتيجة المترتبة على السعي ،الجنين
أنه ال خالف في جواز السعي لتحديد جنس الجنين بالطرق الطبيعية القائمة  :اثانيً 

مثل اتباع أنظمة غذائية معينة، واستعمال الغسول المهبلي،  ،ميعلى أساس عل
 وتوقيت الجماع.

ظاهرة  -مثل التقويم الصيني-أن الطرق القائمة على ادعاء علم الغيب  :اثالثً 
 .البطالن

 جواز السعي لتحديد جنس الجنين بالطرق الطبية المخبرية بضوابط.: ارابعً 
 الية:التوصيات التإلى وقد انتهى الباحث 

أن المجامع المقهية قد تناولت هذا الموضوع بالبحث كالمجمع المقهي  :أوًل 
الطبية تتجدد  الموضوعاتاإلسالمي وغيره، وهي جهود مشكورة ومباركة، إال أن 

لمواكبة  ؛، وتتطور في طرقها، فيوصي الباحث بلن يتجدد بحث هذا الموضوعاغالب  
 ما يكون فيه من تطورات طبية.

يوصي الباحث بتوعية الساعين لتحديد جنس الجنين بالتعلق باب وس اله  :اثانيً 
سبحانه، كما يوصي -الخيرة فيما يطلبون، وعدم التعلق باألسباب ونسيان المسبب 

 الباحث بحث األطباء على إرشاد مراجعيهم لهذا المعنى الجليل.
بالطرق الطبية يوصي الباحث بعدم التوسع في السعي لتحديد جنس الجنين  :اثالثً 

 المخبرية، وأن تكون للحاجة التي تقدر بقدرها، مع أخذ االحتياطات الطبية الالزمة.
وأن يجعله من الباقيات  ،أسلل هللا العلي القدير أن ينمع بهذا البحث

وصلى هللا على نبينا  ،وهللا أعلم، وأن يغمر ما فيه من النقص والخلل، الصالحات
 وآخر دعوانا أن الحمد ب رب العالمين. ،لموس ،وعلى آله وصحبه ،محمد
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