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 التكاثر البشري بالتقنية الحديثة في الشريعة اإلسالمية
 الدكتور حمود عبد المجيد بيية

 رئيس قسم الفقو وأصولو / كمية الفقو / جامعة الكوفة
 :المقدمة

فتكػكف مػانم مػف  التكاثر البشرم هك األساس الستمرارية النكع البشرم كقد يككف هناؾ عكائؽ تقؼ في طريؽ الػزكييف
التكاثر البشرم بصكرة طبيعية مما يؤدم إلػ  انقطػاع نسػؿ هػذع العائمػة فكػؿ يمكػف االسػتاادة مػف التقنيػة اللديثػة فػي التكػاثر 

  ؟البشرم ضمف لدكد الشريعة اإلسالمية كي يستمر النسؿ
ٍنػًس ًإًف نقكؿ باضؿ اهلل سبلانه كتعال  تكصؿ البشر عف طريؽ العمـ الذم دعا إليه اهلل سبلا نه )يىػا مىٍعشىػرى اٍلًيػَف كىاإٍلً

ػٍمطىافو  ) اٍسػتىطىٍعتيـٍ أىٍف تىٍنايػػذيكا ًمػػٍف أىٍقطىػػاًر الستػػمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فىاٍنايػػذيكا الى تىٍنايػػذيكفى ًإالت ًبسي
  كمػػا دعػػا إليػػه الرسػػكؿ صػػم  اهلل عميػػه 1

ف فقد قاؿ أبك عبد اهلل عميه السالـ إف الرسكؿ صم  اهلل عميػه كاله كسمـ كاألئمة األطكار مف بعدع صمكات اهلل عميكـ أيمعي
إلػػ  طػػرؽ يمكػػف إف يػػتـ التكػػاثر البشػػرم  2كالػػه كسػػمـ قاؿ)طمػػب العمػػـ فريضػػة عمػػ  كػػؿ مسػػمـ أال إف اهلل يلػػب ب ػػاة العمػػـ 

الشػرعية كيمكػف إف  بكاسطتكا فيمكف لمبشرية اف تستخدمكا دكف إف ينتج عنكا مساكئ كآثػار سػمبية كدكف اف تخػالؼ األلكػاـ
نلصؿ عم  نتائج اييابية فتتضح مف هنا أهمية هذا المكضكع الليكم الذم يلتايه البشر باإلضافة إل  انه مف المكاضيم 

فكػػك دليػػؿ عمػػ  اف اإلسػػالـ مكاكػػب لتطػػكر العممػػي كالتقنػػي كال يصػػطدـ بالعقػػؿ كال باللضػػارة  المعاصػػرة التػػي تكاكػػب التطػػكر
  .كالتقدـ

 قو والمسائل المستحدثة:تطور عمم الف
 . 3)هي كؿ مكضكع يديد يتطمب لكمان شرعيان سكاء لـ يكف في السابؽ أك كاف لكف ت يرت بعض قيكدع :المسألة المستلدثة

يسبؽ إف بلثكػا الاقكػاء القػدام  كلػـ تػدكف فػي مصػنااتكـ.كقد تناكلكػا الاقكػاء  كتعرؼ أيضا بأنكا هي الكاقعة اليديدة التي لـ
فقػػه  -فقػػه الميتمػػم -مػػا فتػػكل ميػػردة أك فتػػكل مػػم الػػدليؿ كمػػف األمثمػػة عمػػ  المسػػائؿ المسػػتلدثة:الاقه السياسػػي الملػػدثكف إ

نقػؿ  -أطاػاؿ األنابيػب ػ الترقيػم -التمقػيح الصػناعي-فقه الطب كيشمؿ ػ االستنساخ البشرم -فقه اليامعات -العمؿ كالكظياة
  .األعضاء البشرية

بيف بلث المسائؿ المستلدثة كبلػث المسػائؿ الكالسػيكية ليػث أف القسػـ الثػاني قػد هناؾ اختالؼ كبير  كمف الكاضح
تناكلتػػه أقػػالـ الاقكػػاء فػػأثركع تلقيقػػان كتلمػػيالن لكػػف البلػػث فػػي المسػػائؿ المسػػتلدثة ال يػػزاؿ ياتقػػر إلػػ  المزيػػد مػػف التملػػيص 

لػكث المسػتلدثة الف الدراسػات العميػا فػي اللػكزة كالتدقيؽ خاصة مم تطكر العمـك يكمان بعد يـك فالبد مف إعطاء األكلكية لمب
العممية )بلكث الخارج تسير عم  الطريؽ المألكؼ قديمان في معاليتكا لممسػائؿ الاقكيػة طبقػان لممتػكف المدكنػة كػالعركة الػكثق  

.كتسػػم   4)يػػؿكشػػرائم اإلسػػالـ كالممعػػة الدمشػػقية كتتػػرؾ البلػػث فػػي لمسػػائؿ المسػػتلدثة لمػػدركس ايػػر الرسػػمية فػػي أيػػاـ التعط
 المسائؿ المستلدثة عند يمككر المسمميف بػ )فقه النكازؿ .
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 مميزات الفتوى المستحدثة:
 . 1)ييب الريكع في المسائؿ المستلدثة إل  الميتكد األعمـ مف اإللياء -1
ارة كالكاشػاة عػف اعتد بعض الاضالء في اللكزة العممية في النيػؼ االشػرؼ بأهميػة المسػائؿ المسػتلدثة باعتبارهػا األمػ -2

مرتبة االيتكاد لقدرة الاقيه عم  استنباط اللكـ الشرعي في المسائؿ المسػتلدثة كاف البلػث فػي ايرهػا تقميػد مػف الدريػة 
 . 2)الراقية

الكسػطية فػػي الاتػػكل المسػػتلدثة فػػال امػك كال تاػػريط إذ يملػػظ فيكػػا اللاػػاظ عمػ  المقاصػػد الكبػػرل فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية  -3
ٍسعىكىابعيدان عف اللرج تطبيقان لقكلة تعال )كقطعياتكا   . 3) الى ييكىَمؼي المتهي نىٍاسنا ًإالت كي
ـي اٍلعيٍسرى كقكلة تعال  ) ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي  . 4) ييًريدي المتهي ًبكي

تنباط أيػة مسػألة فػي يميػم طبيعة األدلة المعتمدة في المسائؿ المستلدثة عند بعض الاقكاء ال يكاد يختمؼ عنكا في اس -4
 أبكاب الاقه فانه يسع  الستنطاؽ األدلة االيتكادية أك الاقاهية لتلديد المكقؼ الشرعي.

صػيااة الاتػػاكل المسػتلدثة بم ػػة العصػر إذ يسػػتعيف الاقيػػه بػالريكع إلػػ  الخبػراء كاالختصاصػػيف فػي لػػدكد اختصاصػػكـ  -5
 المكضكعية. لتشخيص المكضكعات الخاريية كتلديدها مف النالية

التقػػكل فػػي الاتػػكل المسػػتلدثة كذلػػؾ بػػاليمم بػػيف الليػػة الشػػرعية كالبرهػػاف اليمػػي كالػػدليؿ الصػػليح بعيػػدان عػػف التػػأثيرات -6
 الشخصية المليطة كالسياسية.

التخصػص الػدقيؽ بعيػػدان عػف النزعػات الاكريػػة أك التشػددات الشخصػية أك التسػػاهالت الاقكيػة كهنالػؾ فػػرؽ بػيف التسػػاهؿ  -7
لاقكػي كالتػرخيص الاقكػي فالتسػاهؿ الاقكػي قػد يػؤدم إلػ  فػػؾ عػرل الػديف مثػؿ يعػؿ الليػاب لممػرأة ايػر كايػب عميكػػا ا

)أف اهلل يلػب إف يؤخػذ   5)بينما الترخيص الاقكي هك تديف مثؿ كيػكب إفطػار المػريض كالمرضػعة التػي يضػر فػي لبنكػا
 . 6)برخصه كما ييب أف يؤخذ بعزائمه 

 :ستحدثة عند فقياء مدرسة النجف االشرفمستويات المسائل الم
 بلث فقكاء مدرسة النيؼ المسائؿ المستلدثة عم  ثالثة مستكيات:

كتابػػة الاتػػاكل لممسػػائؿ المسػػتلدثة فػػي كتػػبكـ مػػف دكف ذكػػر الػػدليؿ كالمسػػائؿ المسػػتلدثة لسػػيد أبػػك القاسػػـ  المسػػتكل األكؿ:
 ني كايرها.الخكئي كالمستلدثات مف المسائؿ الشرعية لمسيد السيستا

بلػػث المسػػائؿ المسػػتلدثة بػػذكر أدلتكػػا كمناقشػػة آراء الاقكػػاء فيكػػا فيتنػػاكؿ أامبيػػة المسػػائؿ المسػػتلدثة فػػي  المسػػتكل الثػػاني:
 مصنؼ مثؿ:

 )التػػػأميفع :)بلػػػكث فقكيػػػة  لمشػػػيخ لسػػػيف اللمػػػي عتقريػػػرات السػػػيد عػػػز الػػػديف بلػػػر العمػػػـك فقػػػد تنػػػاكؿ المكاضػػػيم التاليػػػة -1
 الشكارع الماتكلة مف قبؿ الدكلة...  المصارؼع أعماؿ البنكؾع النقديةع األكراؽ اليانصيبع

أكراؽ  السػرقاميهع ععقػد التػأميف كتاب)بشرل الاقاهة  لمشيخ ملمد أميف المامقػاني كقػد تنػاكؿ فيػه )المعػامالت المصػرفيةع -2
 منم اللمؿ...  التمقيح االصطناعيع تنظيـ النسؿع عاليانصيب

                                                           

 شبكة االنترنيت.، االستاتاءات الاقكية، ينظر السيستاني  1)
 .النيؼ االشرؼ، ، مطبعة اآلداب9فقه القضاء، ، ينظر الشكيد ملمد ملمد صادؽ  2)
 . 286سكرة البقرة/   3)
 .185سكرة البقرة/   4)
 .89المسائؿ المستلدثة في المدرسة الاقكية النياية، ، ينظر عباس كاشؼ ال طاء  5)
 ، تلقيؽ مؤسسة آؿ البيت108: 1تاصيؿ كسائؿ الشيعة إل  تلصيؿ مسائؿ الشريعة، ، هػ1104اللر العاممي، ت  6)

 ـ. 2003- انيةالطبعة الث ، أللياء التراث )ع 
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ت ييػػر قيمػػة  بطاقػػة االئتمػػافع لمعاصػػر  لمشػػيخ لسػػف اليػػكاهرم تنػػاكؿ فيػػه )خصػػـ األكراؽ التياريػػةع)بلػػكث فػػي الاقػػه ا -3
 العالج التيميمي بالترقيم...  مرض االيدزع التذكية بالمكائف اللديثةع الكندسة الكراثيةع االستنساخع العممةع

كرة ماصػػمة مستعرضػان آراء الاقكػػاء فيكػا مػػم أدلػػتكـ المسػتكل الثالػػث: يتنػاكؿ الاقيػػه مسػألة كالػػدة مػف المسػػائؿ المسػػتلدثة بصػ
كمناقشان لكػا مػم بيػاف لكػـ يميػم فػركض كصػكر تمػؾ الكاقعػة اليديػدة مثػؿ )كتػاب البنػؾ الالربػكم فػي اإلسػالـ  لسػيد ملمػد 

كالضػابط  باقر الصدر ككتاب )مف فقه الككمبيكتر كاالنترنيػت  لسػيد ملمػد سػعيد اللكػيـ تنػاكؿ فيػه استنسػاخ كتكزيػم البػرامج
 الشرعي في االتصاؿ باالنترنيت كايرها مف المسائؿ المتعمقة بشبكة االنترنيت.

ككتػػاب )فقػػه الم تػػربيف  لكػػؿ مػػف السػػيد عمػػي السيسػػتاني كالسػػيد ملمػػد سػػعيد اللكػػيـ تنػػاكؿ فيػػه المسػػائؿ التػػي تكايػػه 
د عمػي السػبزكارم ك)المعػامالت المصػرفية اإلنساف المسمـ في ال رب في بالد اير اإلسالـ ككتاب )االستنساخ البشػرم  لسػي

 . 1)لماقه اإلسالمي 
 التأصيل الفقيي لمتكاثر عبر التقنية الحديثة:

قبؿ البدء البد مف التأصيؿ لكذا المكضكع فقكيػان مػف خػالؿ بيػاف بعػض النقػاط العامػة التػي ينب ػي إف يضػعكا البالػث 
 نصب عينيه في مثؿ هذع المكاضيم كهي كاألتي:

: أ ف كؿ تقدـ ككؿ لقيقة تكتشؼ تبق  في إطار العظمة اإللكية كاستخدامكا يعني استخدامان لمقكانيف اإللكية ال خرقان لكا أكال ن
كال ت ييػػران لخمػػؽ اهلل كمػػا يػػاء فػػي الشػػريعة مػػف نكػػي عنػػه يركػػز عمػػ  منػػم أم تالعػػب فػػي الطاقػػات الاطريػػة أك منػػم أم 

اػػػراء اآلخػػػريف أك إهػػػدار لثػػػركة طبيعيػػػة كهبكػػػا اهلل ل نسػػػاف.فاهلل تلايػػػؿ عمػػػ  الخمقػػػة لتلقيػػػؽ شػػػعكذة أك سػػػلر كػػػاذب ك  ا 
ٍنػًس ًإًف سبلانه كتعال  يمنم هذا التالعب كالتلايؿ كهك عز كيؿ مف يلث عم  طمب العمػـ لقكلػة ) يىػا مىٍعشىػرى اٍلًيػَف كىاإٍلً

ػٍمطىافو اٍستىطىٍعتيـٍ أىٍف تىٍنايذيكا ًمٍف أىٍقطىاًر الستمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فىاٍناي  كقػاؿ أبػك عبػد اهلل عميػه السػالـ: قػاؿ   2) ذيكا الى تىٍنايػذيكفى ًإالت ًبسي
   3))طمب العمـ فريضة عم  كؿ مسمـ إال كاف اهلل يلب ب اة العمـ :رسكؿ اهلل صم  اهلل عميه كاله كسمـ

:أف اللاؿ يختمؼ كثيرا في مكرد اإلنساف عنه في مكرد ايرع لما يمتاز به اإلنس اف مف ميزات تيعمػه ملػكر المخمكقػات ثانيا ن
ًميعػان َمٍنػهي ًإفت ًفػي ذىًلػؾى  :كسخر له ما فػي السػمكات كاألرض قػاؿ تعػال  ػا ًفػي اأٍلىٍرًض يى مى ػا ًفػي الستػمىاكىاًت كى رى لىكيػـ مت سىػخت )كى

كفى  يىاتو لتقىٍكـو يىتىاىكتري ػظ اعتبػارات المصػملة اإلنسػانية 4  آلى كالطبيعيػة التػي يعػيش فيكػا كلاياتػه  كفي مػا عػدا اإلنسػاف تاللى
اللياتية عكمف هنا فاف التركيز في بلثنػا ينصػب عمػ  التكػاثر اإلنسػاني بالسػبؿ التكنكلكييػة دكف التعػرض إلػ  اللػاالت 

 األخرل.
مكػف إف الشريعة تقرر أصالة اإلبالة كهي قاعدة تبقي كؿ تصرؼ أنساني مبالان لت  تثبػت لرمتػه كالمنػم عنػه فػال ي :ثالثا ن 

 تلريـ شيء بال دليؿ تمامان كما ال يمكف تيكيز شيء قاـ عم  لرمته الدليؿ.
رابعان: إف األبلاث العممية ال يمكف منعكا كالكقكؼ بكيككا خصكصػا إذا كانػت بكػذا المسػتكل مػف التػأثير الكاسػم كخصكصػا 

صػػدار األلكػػاـ المطمقػػة كييػػب إف إذا كانػػت تطػػؿ عمػػ  عػػالـ ميكػػكؿ لتاػػتح م اليقػػه كمياهمػػه فييػػب التأمػػؿ كثيػػرا قبػػؿ إ
 نضم في اللسباف تمؾ اللاالت التي سنكايككا شئنا أـ أبينا.

إذا كػػاف يتصػػؿ بمسػػألة لياتيػػة ككػػذع ممػػا ي يػػر ميػػرل الليػػاة البشػػرية البػػد اف يثيػػر  خامسػػان:إف كػػؿ لػػدث يديػػد كخصكصػػان 
رعػػب كلكػػؿ منكمػػا يتكػػكف لػػه أنصػػار أيػػكاء عاطايػػة كي ػػرؽ األفكػػار فػػي افتراضػػات كتخمينػػات بعضػػكا رائػػم كبعضػػكا م

                                                           

 .90المسائؿ المستلدثة في المدرسة الاقكية النياية، ، ينظر عباس كاشؼ   1)
 .33الرلمف/  2)
الطبعة ، المطبعة ليدرم، 99سكؽ سمطاني رقـ  -تكراف -، الناشر:دار الكتب اإلسالمية31أصكؿ الكافي، ، الكميني  3)

 كتاب فضؿ العمـ.  ، 1ج، هػ1387تاريخ الطبم ، الثامنة
 .13/الياثية  4)
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نمػا ييػنح مػم هػذا الاريػؽ أك ذاؾ دكف  كمؤيديف كفي هذع األيكاء ربمػا ال يسػتطيم البالػث إف يػدرس المكضػكع بتيػرد كا 
 .اف يشعر كلذا فمف البعيد التكصؿ إل  رأم ايتماعي أك عممي أك فقكي مكضكعي في هذع المرلمة

لمخيػػاؿ القصصػػي الميػػنح ممػػا يػػؤثر سػػمبيان عمػػ  سػػالمة الدراسػػة كمػػا إف بعػػض  سادسػػان: قػػد نيػػد بعػػض االفتراضػػات نتايػػان 
 االفتراضات تصدر مف أنماط االست الؿ السيئ األمر الذم يدفم الاقكاء كالمتشرعة لمتلريـ المطمؽ سدا لمذرائم.

مػة عميكػا ثػـ ملاكلػة معرفػة سابعان:إف المنكج الصػليح هػك دراسػة ناػس اللالػة أكال كمػدل انطبػاؽ العنػاكيف الملممػة أك الملر 
النتائج المتكقعة كالعكارض الناتية لمعرفتكا مف خالؿ ألكامكا المعركفة كقد تتشػابؾ النتػائج اللسػنة كالسػيئة منكمػا ممػا 

 يدعك إل  التأمؿ كماللظة األامبية السالقة في البيهف.
ر اآلثػػار العمميػػة المخربػػة أك االييابيػػة لكػػذا ثامنان:ييػػب إف نعتػػرؼ بػػأف األخصػػائييف الطبيعيػػيف لكػػـ اللػػؽ كلػػدهـ فػػي تقريػػ

األسػمكب كال نسػػتطيم نلػػف اف نقػػرر شػػيئان إال بعػػد انتكػػائكـ مػػف بلػكثكـ نعػػـ إذا انتكػػ  هػػؤالء إلػػ  نتػػائج لتػػ  كلػػك كانػػت 
شػػػبه قطعيػػػة أمكننػػػا إف ناللػػػظ مػػػدل انسػػػياـ هػػػذع اآلثػػػار مػػػم معتقػػػداتنا كقيمنػػػا كمبادئنػػػا اإلسػػػالمية كنظريتنػػػا السياسػػػية 

 .االيتماعية كتخطيطنا لملياة كمف هنا فال ينب ي التسرع في اللكـ ما دامت النتائج اير قطعيةك 
يعتبػر اإلسػالـ األسػرة هػي لبنػة البنػاء االيتمػاعي كيبنػي نظريتػه االيتماعيػة كألكامػه المتنكعػة بكػذا الصػدد عمػ  هػػذا :تاسػعان 

ـٍ ًمفٍ ال رض قاؿ تعال ) مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًه أىٍف خى يىػاتو  كى ػةن ًإفت ًفػي ذىًلػؾى آلى دتةن كىرىٍلمى ػكى ـٍ مى عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍيكىا كىيى ـٍ أىٍزكىاين أىٍنايًسكي
كفى  ًلقىٍكـو يىتىاىكتري
 .بشدة بكيه أم تخريب لألسرة فتيب ماللظة هذع اللقيقة عند بياف أم مكقؼ ايتماعي كيقؼ  1)

يب ألنة نقص في اللالة الطبيعية كعدـ استيابة لمرابة في اإلنياب فأم استاادة مف إف عدـ الخصكبة مرض بال ر  عاشران:
 القدرة التكنكلكيية مطمكب في هذا السبيؿ.

ما لدكد هذا االستخداـ فكك ايتناب الملرمات في الشريعة اإلسالمية كالتي قد تصالب عممية االستخداـ فإذا بم ػت أ
الضػػركرة تقػػدر )كلكػػكف  2 لكػػكف )الضػػركرات تبػػيح الملػػذكرات رات كلكػػف بقػػدرها.اللالػػة لػػد الضػػركرة أبيلػػت لتػػ  الملظػػك 

كيبدك إف أم استخداـ مف هذا القبيؿ بيف الزكييف لف يترؾ أثاران سػمبية تػذكر عمػ  العالقػات األصػمية بينكمػا كبػيف ، 3 بقدرها
 األكالد.

لصػػاات التػػي سػػيتلم  بكػػا األكالد فػػال يكيػػد إم أمػػا اسػػتخداـ االختبػػارات اليينيػػة قبػػؿ اإلنيػػاب كالتػػأثير عمػػ  نكعيػػة ا
شباع رابة مشركعة لدل الكالديف في ذلؾ  مبرر شرعي لمنعه بعد إف كاف يستكدؼ تقكية بنيتكـ كتلصينكـ ضد األمراض كا 

 شريطة إف ال يصلب ذلؾ التماؿ أضرار لكا تأثيراتكا السمبية عم  لياتكـ.
ء تشػكؿ تمييػزان ليػةن مقبكلػة كمبػررة بػؿ قػد ييػب االنتقػاء إذ ثبػت إف الينػيف كال تعتبر لية القػائميف بػأف عمميػة االنتقػا

يعػاني مػف أمػػراض خطيػرة لااظػان عمػػ  سػالمته كاف لػـ يمكػػف اإلصػالح كيػاء الخػػكؼ القػكم عمػ  لياتػػه أك ليػاة األـ أمكػػف 
كا مػػف اسػػتمرار كيػػكدع تيػكيز اإليكػػاض خصكصػػان فػػي المرالػػؿ األكلػػ  مػػف ليػػاة الينػػيف فػػإذا خافػػت األـ الضػػرر عمػػ  ناسػػ

)التزالـ  بيف األهـ كالمكـ هك الذم يلدد المكقؼ فػي مثػؿ  كعم  إم لاؿ فأف قانكف  4)ييكز لكا إسقاطه ما لـ تميه الركح
هػذع اللػػاالت كلكػف اسػػتخداـ التعمػػيـ كالتأديػب لتنميػػة قػػدرات الطاػؿ تبقػػ  ضػػركرية مكمػا كانػػت التكنكلكييػػا اليينيػة مػػؤثرة فػػي 

 ألف هناؾ الكثير مف االستعدادات المعنكية تبق  بلاية إل  التربية. تكميؿ قدراته

                                                           

(1  /  3الرـك
 عقيؽ كتعميؽ: الشيخ عباس القكچانيع تلقيؽ: تل102: 36 يكاهر الكالـع ، ق1266  ملمد لسيف النياي ت: 2)

 طكراف -المطبعة: خكرشيد ع الناشر: دار الكتب اإلسالمية  عش 1365سنة الطبم:  الطبعة: الثانيةع
 107: 2  المصدر ناسه 3)
سنة  ،قـ–المطبعة مكر ،قـ–مكتب السيد السيستاني العباداتع الناشر: 461، نكاج الصالليفم ،ينظر السيستاني  4)

 .هػ1414الطبم 
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كمػػػا إف االنتقػػػاء الماػػػركض لػػػف يكػػػكف إال لصػػػالح تكميػػػؿ قػػػدرات الطاػػػؿ كبالتػػػالي فكػػػك منسػػػيـ مػػػم الكرامػػػة اإلنسػػػانية 
 الطبيعية كمم لقكؽ اإلنساف انسيامان كامالن.

ات المعنكيػػة كتكييػػه السػػمكؾ السػػكم الػػذم يقتػػرف مػػم اإلرادة الخيػػرة كيبقػػ  لمتربيػػة كالتعمػػيـ الػػدكر األكبػػر لتاييػػر الطاقػػ
فيصػػنم شخصػػية إنسػػانية متعاليػػة تسػػتلؽ إف تلضػػي بكرامػػة مكتسػػبة تسػػمك عمػػ  الكرامػػة الطبيعيػػة فميسػػت هنػػاؾ إم قاعػػدة 

الطاقػات كتكثيػر فمساية تدعك إل  القمؽ بشأف لصكؿ تمييز ايتماعي بعد إف كػاف االسػتخداـ التكنكلػكيي يػؤدم إلػ  تنػامي 
 العطاء.

 كال يقاس هذا إل  تناكؿ المخدرات المنشطة الممنكعة لما لكا مف آثار خطيرة عم  لياة اإلنساف.
كاللقيقة إف أم تصرؼ في هندسة اليينات تصرفان طبيعيان لصالح تقكيتكا لف يستطيم اف يػؤثر عمػ  الصػب ة الاطريػة 

 قدرته اإلرادية كتلميمه العقمي كاتياهه نلك الكماؿ.التي تلدد شخصية اإلنساف كتلقؽ له دكافعه ك 
نعـ ييب إف نلذر بشدة مف التصرفات السمبية الخطيرة التي تلػرؾ فيػه لػس السػبعية كالتػكلش كتاقػدع قدراتػه العقميػة 

 أك اإلرادية.
 لطبيعػي ع كهػذا لػهكأخيرا فاف القكؿ بػاف التكػاثر التكنكلػكيي يػؤدم إلػ  لػدكث انشػقاؽ بػيف النشػاط الينسػي كالتكػاثر ا

  آثارع عم  األسرة كالطاؿ.
فيكػػكف يكابػػه إذا بقينػػا فػػي لػػدكد الػػزكييف فميسػػت هنػػاؾ آيػػة مشػػكمة مكمػػا اختماػػت الكسػػائؿ كأنمػػاط االسػػتخداـ كلتػػ  

كاف أكعية تنمية المقيلة فأف هذا النمط لف يقمؿ مف دكر النشاط الينسي بينكما كلف يترؾ آثارع عم  العالقة األسرية بعد إف 
  1)قد تـ يرض  تاـ مف الزكييف

 العقم ونظرة الشريعة اإلسالمية إلشكالو  
ٍف يىشىاءي )) بسـ اهلل الرلمف الرليـ ا يىشىاءي يىكىبي ًلمى ٍف يىشىػاءي الػُذكيكرى ًلمتًه ميٍمؾي الستمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍخميؽي مى يىكىبي ًلمى  ًإنىاثنا كى

ـٍ ذيٍكرىانن  كي َكيي ًميـه قىًديره أىٍك ييزى ا ًإنتهي عى ًقيمن ٍف يىشىاءي عى يىٍيعىؿي مى نىاثنا كى   2)  ا كىاً 
عرؼ العقـ بأنه:فقد القدرة عم  اإلخصاب كاللمؿ كاإلنياب في الػذكر كاألنثػ  كػؿ فيمػا يخصػه مػف دكر تكميمػي فػي 

بالمائػػة  30 ؿ يتسػبب فػػي لػكاليتكػكيف هػذع العمميػػة التناسمية.كسػبب عػدـ اإلنيػػاب يشػترؾ فيػػه الريػؿ كالمػرأة ليػػث اف الريػ
بالمائػة كلكػف هػذع اإللصػائية تت يػر مػف مكػاف إلػ  أخػر كمػف زمػاف  40مف لاالت عدـ اإلنياب كالمػرأة تسػبب فػي لػكالي 

  3)إل  أخر فال يعتمد عميكا في ال الب.
 .أذف فالعقـ نكعاف األكؿ عقـ نكعي كالثاني عقـ ذاتي

 والعقم النوعي صورتان:
ا يىشىاءي  عف إنياب نكع الذككر خاصة كأشار إليه سبلانه كتعال  في قكلهالعقـ  األكل : )ًلمتًه ميٍمؾي الستمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض يىٍخميؽي مى

ٍف يىشىاءي ًإنىاثان   4  يىكىبي ًلمى
يىكىبي ًلمىف يىشىاءي الذُ  الثانية:  .5 كيكرى العقـ عف إنياب نكع اإلناث خاصة كأشار إليه سبلانه كتعال  في قكله ))كى

                                                           

 42ص، 44ع، ميمة أهؿ البيت، التكاثر البشرم عبر االستعانة بالتقنية اللديثة، ينظر التسخيرم  1)
 50-49الشكرل/   2)
مطبعة ، ـ2010، الطبعة الثانية 63كمياية منكا كالكضعية، االستنساخ كمنه البشرم ألكامه الت، ينظر االنصارم  3)

 .النيؼ االشرؼ
 49  الشكرل4)
 49الشكرل  5)
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ما بالنسبة لمعقـ الذاتي فكك عبارة عف فقد القدرة عم  مطمؽ اإلنياب الطبيعي كأشار إليه تبارؾ كتعال  في قكله )أىٍك أ
ًميـه قىًديره   ًقيمان ًإنتهي عى يىٍيعىؿي مىف يىشىاءي عى نىاثان كى ـٍ ذيٍكرىانان كىاً  كي َكيي ييزى

1. 
 ظ البناء األسرم:كينقسـ العقـ الذاتي إل  ثالث صكر بملا

 عقـ في الزكج خاصة. -1
 عقـ في الزكية خاصة. -2
 عقـ في الزكييف معان. -3

هناؾ الكثير مف العكائؿ لديكا إناث فقط كتراب في إنيػاب الػذككر كهنػاؾ عمػ   رأي الشريعة في العالج من العقم النوعي:
ؿ عم  العكس أيضا ليث كردت نصكص ركائية في العكس مف ذلؾ كتراب في إنياب اإلناث هذا األمر لـ يرد فيه نكي ب

كلػيس هػذا مػف الخػركج عػف مشػيئة اهلل عػز كيػؿ الف األمػر لػك ، السنف كاآلداب فػي كتػاب النكػاح فيمػا ييلمػؿ لطمػب الػذككر
مكانيتػػه اكبػػر دليػػؿ عمػػ  ككنػػه مػػف مشػػيئة  اهلل كػػاف كػػذلؾ ألمتنػػم ذاتيػػان كاسػػتلاؿ تلققػػه عقميػػان كخارييػػان فػػي الكاقػػم المشػػككد كا 

ػٍف يىشىػاءي الػُذكيكرى  تبارؾ كتعال  يىكىػبي ًلمى ػٍف يىشىػاءي ًإنىاثنػا كى ػا يىشىػاءي يىكىػبي ًلمى يىٍخميػؽي مى
لكػف يشػترط شػرعان فػي يػكاز هػذا النػكع مػف  2

 العالج أف ال يؤدم إل  نتيية عكسية بإنياب أطااؿ مشكهيف خمقيان كالخناث  كهك الذكر الذم به عالمات األنث  أك األنثػ 
التػي بكػػا عالمػات الػػذكر أك الخنثػػ  المشػكؿ التػػي تيمػم مػػا بػػيف العالمتػيف كال يعػػرؼ انتماؤهػا إلػػ  أم مػػف الينسػيف فػػإذا لػػـ 

 تكف النتيية قطعية بإنياب ذكر سميـ أك أنث  سميـ يلـر مبدئيان مثؿ ذلؾ العالج.
ج العقػـ الػذاتي لػدل الينسػيف كال يعتبػر ال تكيػد نصػكص شػرعية تمنػم مػف عػال رأي الشريعة في العالج منن العقنم النذاتي:

السعي لمعالج منه خركج عف قضاء اهلل كقدرع بؿ المكيكد في ثنايػا النصػكص الشػرعية عمػ  العكػس مػف ذلػؾ كمػف شػكاهدع 
 عم  سبيؿ التمثيؿ ال اللصر:

 الصالة لطمب الكلد. -1
 الدعاء لطمب الكلد. -2
 المعاشرة الينسية كال اإلنزاؿ.ما يعمؿ لاؾ المربكط كهك الذم ال يتمكف مف  -3
 الزكاج بأخرل إذا كاف العقـ في الزكية خاصة. -4
 النذر كأف ينذر إف هلل تعال  عميه إف يتصدؽ أك يؤدم الد اإلعماؿ الخيرية المندكب إليكا إف رزقه ببنت أك ذكر. -5
 تناكؿ األاذية كاألدكية التي تعيف القدرة عم  اإلنياب كاللمؿ. -6

ف كهػذع األمػػ كر فػي يممتكػػا تعبػػر عػف نظػػائر كرد الػػنص عمػ  يكازهػػا أك أبالتكػا أك اللػػث عميكػػا كهػي بميمكعكػػا تكػػكى
 أدلة لميكاز بالنلك الذم ذيكر.

كمػػا إف تطػػكر الطػػب كاكتشػػافه قػػكانيف الكندسػػة الكراثيػػة التػػي أكدعكػػا اهلل عػػز كيػػؿ فػػي خمقػػه كالتػػدخؿ لالسػػتاادة منكػػا 
طػػرؽ بلػػد ذاتكػػا إذا اتخػػذت اليانػػب السػػميـ كاالييػػابي فػػي التعامػػؿ مػػم هػػذع القػػكانيف ضػػمف لعػػالج العقػػـ المبتمػػ  بػػه كهػػذع ال

ـٍ يىٍعمىػػـٍ إنمػػا تكػػكف مػػف بػػاب قكلػػة تعػػال ) 3)اللػػدكد كالضػػكابط الشػػرعية ػػا لىػػ ٍنسىػػافى مى ـى اإٍلً مت ػػا أيكًتيػػتيـٍ ًمػػفى اٍلًعٍمػػـً ًإالت كقكلػػة )  4) عى مى كى
 .  5) قىًميالن 

                                                           

 50الشكرل  1)
 49الشكرة   2)
شركة رشاد برس  ،، المطبعة رشاد333طاؿ األنبكب كالتمقيح االصطناعي بيف الطب كاألدياف، ، اساف يعار  3)

 ـ.2009 ،بيركت لبناف، لمطباعة كالنشر كالتكزيم
 5  العمؽ/ 4)
 85  اإلسراء/ 5)
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 مية لمسألة عالج العقم بعد سن اليأس لدى النساء:نظرة الشريعة اإلسال
تتـ العممية باستئصاؿ كانتزاع أنسية مبيض مػف رلػـ امػرأة فػي سػف الثالثػيف أك األربعػيف كااللتاػاظ بكػا لكػا لتػ  يػتـ 

طالة فترة قدرتكا عم  اإلخصاب كاإلنياب.  زراعتكا ثانيان في رلمكا عند مشارفتكا عم  سف اليأس لتأخيرع كا 
لنالية الشرعية إذا كانت األنسية المستزرعة ثانيان هي مف ناس المرأة التي تـ استئصػالكا منكػا ال إشػكاؿ شػرعي مف ا

 في يكاز ذلؾ لم رض المذككر لكف إذا لدث اللمؿ فأنه يشترط فيه أمراف أساسياف:
نكف فمػػك أمكػػف اللمػػؿ بسػػبب ذلػػؾ كيػػكب اطػػراد الناػػم ليػػنس النسػػاء أك ل ػػالبيتكف دكف اقتصػػارع عمػػ  الشػػاذ النػػادر مػػ األكؿ:

لبعض النساء خاصة لـ ييز لعامتكف لعدـ إمكانية انتااعكف به كييب بناءان عم  ذلؾ كضم الضكابط الصارمة كالقيكد 
 اإللزامية لمعرفة هذا الشاذ النادر كالتعامؿ معه في االستاادة مف العالج به بصكرته المناردة.

ة بسػالمة األـ كالينػيف مػف المخػاطر التػي تكػددهما فػي مثػؿ هػذا اللمػؿ فػي هػذا السػف ييػب تػكافر الضػمانات الكايمػ الثاني:
كمػػم عػػدمكا ينتاػػي اليػػكاز قطعػػان بػػؿ أكثرهػػا ايػػر داخػػؿ فػػي مقػػدكر قػػدرة اإلنسػػاف كخػػارج عػػف سػػطكته كسػػيطرته ألسػػباب 

 . 1)كثيرة تلتاج لشرح طكيؿ
 االستنساخ وصوره

فػػي خميػػة يينيػػة -ايػػر ينينيػػة-ر بػػزرع نػػكاة مػػأخكذة مػػف خميػػة يذعيػػهاالستنسػػاخ هػػي عمميػػة تخميػػؽ كػػائف لػػي أك أكثػػ
أك هك اللصكؿ عم  عدد مف النسخ طبؽ األصؿ مف نبات أك ليكاف أك إنسػاف بػدكف اللايػة إلػ  تالقػح   2)منزكعة النكاة.

  3)خاليا ينسية ذكرية أك أنثكية.
 المفيوم العممي لالستنساخ: 

ستنساخ:كهك نقؿ الخاليا ب ير طريقة التكالد الطبيعية فاف في االستنساخ ال يميأ لـ يختمؼ الد في الماكـك العممي لال
نمػػا يميػػأ العممػػاء إلػػ  خاليػػا  العممػػاء إلػػ  الخاليػػا الينسػػية )النطػػؼ كالبيػػكض  كمػػا هػػك معمػػكؿ فػػي تكثيػػر النسػػؿ كالتكالػػد كا 

  4)دان يديدايسمية ذات عدد كامؿ مف الكركمكسكمات ليث تكضم في كسط خاص تنقسـ كتكلد فر 
 صور االستنساخ: 

 :مف أهمكا، ف الصكر الملتممة التي يمكف لمعقؿ تصكرها متعددةإ
إف يكػػكف االستنسػػاخ بػػيف الليكانػػات سػػكاء كانػػت متشػػابكه فػػي النػػكع أك مختماػػة أك كػػاف بػػيف اإلنػػاث أك الػػذككر أك  األكلػػ :

مػػا الكلػػد فيت بػػم االسػػـ الػػذم ينطبػػؽ عميػػه كالطكػػارة كالنياسػػة االخػػتالؼ. كاللكػػـ فػػي يميػػم هػػذع الصػػكر هػػك اإلبالػػة كا 
 كاللمية تدكر مدار ذلؾ االسـ. كاف لـ يكف له شبيه فايه بلث كاف كاف األصؿ يقتضي طكارته كلرمة األكؿ.

 إف يككف االستنساخ بيف النبات كالليكاف كاللكـ هك اللمية إف لـ يستمـز عنكانان ملرمان. الثانية:
ليػػكاف كاإلنسػػاف كال ريػػب أنكػػا مكضػػم يػػدؿ كنقػػاش كييػػب التأمػػؿ فػػي اللكػػـ كتطبيقػػه عمػػ  األدلػػة إف يكػػكف بػػيف ال الثالثػػة:

 الشرعية.
 إف يككف بيف أفراد اإلنساف كلكا لاالت: الرابعة:

إف يككف بيف اإلناث فقط بأف تؤخذ الخمية مف أنث  كتزرع نكاتكا في بكيضة أنث  مثمكا.أك يكػكف بػيف الػذككر فقػط بأخػذ  -1
 مف الذكر كزرع نكاتكا في نطاة ذكر أخر مثمه كهذا لراـ كمستند اللرمة عدة قكاعد أصكلية كفقكية:  الخمية

                                                           

 .336 -335طاؿ األنبكب كالتمقيح االصطناعي بيف الطب كاألدياف، ، ينظر اساف يعار  1)
 .10االستنساخ البشرم بيف الاقكاء كعمماء التيربة، ، ينظر ملمد يكاد فاضؿ  2)
 .22عية، ألكامه التكمياية كالكض–االستنساخ كمنه البشرم  ، ينظر األنصارم  3)
مؤسسة االعممي ، ـ2003-هػ 1423، سنة الطبم 23االستنساخ بيف التقنية كالتشريم، ، ينظر عمي السبزكارم  4)

 .لممطبكعات
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قاعدة القياس عم  لرمة االستمتاع الينسي بيف أفراد النػكع الكالػد بقسػميه )السػلاؽ كالمػكاط  فػإذا كػاف االسػتمتاع  -أ
 رمة.الينسي بيف إفراد النكع الكالد لرامان فاإلنياب أكل  بالل

 قاعدة سد الذرائم الف لك شاعت ألدت النتشار الرذيمة. -ب
 . 1)منعان لمضرر الناسي كااليتماعي الذم سيقم عم  المكلكد -يػ 

 إف يككف بيف الذكر كاألنث  عم  النلك السابؽ  -2
مػػا إف تكػػكف ا لخميػػة )اليسػػمية كعمػػ  يميػػم التقػػادير فأمػػا إف تكػػكف الخميػػة اليسػػمية كالخميػػة الينسػػية فػػي يسػػـ كالػػد كا 

 .كالينسية  مف فرديف متشابكيف أك مختمايف
كهنػػاؾ صػػكر متعػػددة لكػػؿ نػػكع مػػف األنػػكاع السػػابقة كاف كػػاف اامبكػػا فركضػػان عمميػػة فػػي هػػذا الكقػػت كلكػػف ربمػػا تتلقػػؽ 

بلػاث كطمػب كتقم في الخارج في كقت أخر باضؿ التيارب العممية كالتقنية اللديثة كاهتماـ العمماء كالمتصديف بمكاصمة األ
المزيد مف المعرفة في هذا المياؿ ككشؼ الميككؿ عف المكضكع بما يككف سبيالن الستكشاؼ آفاؽ يديدة كفتح الطػرؽ إلػ  

 . 2)عكالـ لـ تكف معركفة مف قبؿ
 آراء المؤيدين:

 كهـ يركزكف عم  نقطتيف أساسيتيف:
 عدـ تكفر ما يمنم مف القياـ بكذع العممية. أكال:
ر االييابيػة الكبػرل التػي يتكقػم لصػكلكا كاآلفػاؽ العمميػة التػي سػتاتح أمػاـ النػاس كهػـ بكػذا الصػدد يػذكركف أمػػكرا اآلثػا ثانيػان:

 كثيرة منكا:
 أنه سيساعد بشكؿ كبير في التلكـ بسالمة الييؿ اآلتي كتلسيف لياته. -1
 لعقـ.اآلثار التي سيترككا هذا المكضكع في مياؿ منح األطااؿ لألزكاج المبتميف با -2
المعمكمػػات الضػػخمة التػػي سيكسػػبكا العممػػاء فػػي ميػػاؿ تمػػايز الخاليػػا كمعرفػػة يػػذكر أمػػراض السػػرطاف كاآلثػػار السػػمبية  -3

 الكراثية كعكامؿ المناعة كأسباب اإليكاض ككسائؿ منم اللمؿ كأمثاؿ ذلؾ.
 أنه سيساهـ في مسألة االستاادة مف الخصائص المتميزة ل فراد كتكثيرها. -4
يؼ هػػؤالء المؤيػػديف إف االستنسػػاخ عمميػػة طبيعيػػة قػػد تلػػدث بشػػكؿ طبيعػػي عنػػد بعػػض الليكانات.كمػػا يؤكػػدكف أف كيضػػ -5

العمـ ممؾ لميميم كال يمكف إيقاؼ بلكثه كلرماف البشرية مف نتائيه. كهنا نيد اإلاراؽ أليانا في الخياؿ بتصكر ميتمػم 
 . 3)كاسعة كما إل  ذلؾخاؿو مف األمراض متلكـ في عناصرع يلكم سالالت معرفية 

 آراء المعارضين:
كهػػؤالء أيضػػا يسػػتايدكف مػػف الخيػػاؿ الميػػنح لبيػػاف األضػػرار المتكقعػػة مػػف هػػذع العمميػػة بػػؿ ياكقػػكف المؤيػػديف فػػي هػػذا 

 المياؿ كمف األمكر المطركلة ما يمي:
 أنه يستمـز اختالط األنساب. -أ

 التدخؿ في خمؽ اهلل.يعني  -ب
 ت يير خمؽ اهلل. -ج
 عني التقاء المياع المنكية األينبية.ي -د
 يؤدم إل  االست ناء عف الزكاج. -هػ

                                                           

 .38الكامة التكمياية منكا كالكضعية، -الستنساخ كمنه البشرم، ينظر األنصارم  1)
 44يثة، التكاثر البشرم عبر االستعانة بالتقنية اللد، ينظر التسخيرم  2)
 311: 2كسائؿ الشيعة،  ، الشيخ ملمد عبد اللسف، ينظر اللر العاممي  3)
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 أنة يشيم عمميات اإليكاض. -ك
 التماؿ تكديـ الميتمعات كتيريد اإلنساف مف إنسانيته. -ز
 إف استمرار البشرية يعتمد عم  التنكع الييني عكهذا التنكع يان  مف خالؿ هذا األسمكب. -ح
 المقائح عكهي مشركعات إنسانية ياهزة.استمزامه إلماتة  -ط
 تلكيؿ الرابة الطبيعية في األكالد إل  الرابة في الصاات المعينة: -م
 يؤدم إل  إف يعرؼ التكأـ الص ير مستقبمه مف خالؿ لياة التكأـ الكبير. -ؾ
 . 1)مشكالت اإلرث هنا معقدة كأسئمتكا ملرية كقد كرد النكي عف فساد المكاريث -ؿ
 ت لمؿ العذراء كخصكصان مف إلدل خالياها.مشكال -ـ
 . 2)التماؿ استاادة الميرميف الملترفيف مف هذا األسمكب -ف
أذا أدل االستنسػاخ إلػ  اخػتالؿ النظػاـ كمػا لػك طيبػؽ بصػػكرة كاسػعة فكػك أمػر ملػـر الف الشػارع المقػدس يػرت لكمتػػه  -س

 . 3)عم  لاظ النظاـ
 ف كال نستطيم استيعاب كؿ افتراضاتكـ.إل  ما هنالؾ مف أضرار يتصكرها المعارضك 

 التقييم األولي لرأي المعارضين:
ذا القينا نظرة سريعة عم  هذع االتكامػات رأينػا  إذا تـ تقييـ هذع االتكامات فاف األمر سيتضح بالنسبة آلراء المؤيديف كا 

 تككيف مكقؼ سمبي قاطم منكا.أنكا ال تستطيم إف تصمد لمنقد األمر الذم يتطمب أعادة النظر مف يديد فيكا كعدـ 
فمسألة اختالط األنساب مسألة تشير لكا بعض الركايػات كتلػذر منكػا بػؿ أننػا نيػد أف البنػاء االيتمػاعي فػي التصػكر 
اإلسػػالمي ينبنػػي عمػػ  هػػذع المسػػألة كعمػػ  ضػػكء هػػذع األنسػػاب تبتنػػي أنظمػػة ايتماعيػػة مكمػػة كالنظػػاـ العػػائمي كنظػػاـ اإلرث 

 ة األخرل.كبعض النظـ االيتماعي
فاي الركاية عف ملمد بف سناف عف اإلماـ الرضا عميه السالـ فيما كتػب إليػه مػف يػكاب مسػائمة:)كلـر الزنػا لمػا فيػه 

 .4مف الاساد مف قتؿ الناس كذهاب األنساب  
ـ: لمػا فيػه مػف كفي الركاية أيضا ن إف زنديقان قاؿ ألبي عبد اهلل الصادؽ عميه السالـ )لـ لـر اهلل الزنا؟قاؿ عميػه السػال

 5الاساد كذهاب المكاريث كانقطاع األنساب ال تعمـ المرأة في الزنا مف ألبمكا كال المكلكد يعمـ مف أبكع 
ككأنكػػػا مػػػف األمػػػكر الماػػػركض لرمتكػػػا  -كمػػػف الكاضػػػح أف اللػػػديثيف اللظػػػا هػػػذع النقطػػػة اخػػػتالط األنسػػػاب كذهابكػػػا

نم  ا نعمـ األمر لكؿ ما ينتج مف هذع اللالة.كرفضكا شرعان فال تقتصر عم  مكرد الزنا منكا كا 
 إال إف الذم يمكف إف يطرله المؤيديف هنا يمكف تمخيصه في أمكر:

                                                           

 45التكاثر عبر االستعانة بالتقنية اللديثة، ، ينظر التسخيرم  1)
هػ، 1419،  تاريخ النشر بيركت ،، الناشر: دار الذخائر302: 2بلكث في الاقه المعاصر، ينظر لسف اليكاهرم،   2)

 .تركنية: مرآة التكاريختدقيؽ كفكرسة الك
الناشر دار النعماف لمطباعة ، ، تعميؽ كماللظات السيد ملمد باقر الخرساف93: 2االلتياج، ، ينظر الطبرسي  3)

 .ـ1961سنة الطبم ، النيؼ االشرؼ-كالنشر
 .ع لناشر: منشكرات يامعة النيؼ الدينية14 :9 هػ،  شرح الممعةع966ت  ع  الشكيد الثاني4)
 كـ السالـ إللياء التراث، الطبعة، تلقيؽ: مؤسسة آؿ البيت عمي333: 20 ،كسائؿ الشيعة هػ،1104العاممي، ت: اللر   5)

 .ع الناشر: مؤسسة آؿ البيت عميكـ السالـ إللياء التراث بقـ المشرفةقـ –، المطبعة: مكر 1414الطبم:  الثانية، سنة
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مػػأخكذة مػػف يمػػد الػػزكج مػػثال كالبيضػػة مػػأخكذة مػػف  -إف النسػػب يمكػػف ضػػمانهي هنػػا إذا كانػػت النػػكاة الضػػياة  األمػػر األكؿ:
إف الكثيػر مػف النتػائج االييابيػة يمكػف اف يػتـ اللصػكؿ عميكػا الزكية فال ريب في إف المكلػكد كلػد لكػذيف كمػف الكاضػح 

 مم تكفر هذع الشركط.
إف هذع اللالة ال يمكف إف تشكؿ ظاهرة ايتماعية كاسعة بؿ هي لاالت قميمة عم  األقؿ في الكقػت اللاضػر  األمر الثاني:

مػا ينتسػب كلػد ألشػبكه إلػ  أمػه فػال يمػـز منػهي ال يعمػـ نسػبكـ أك ينتسػبكف إلػ  األـ فقػط ك ػ كال مانم لينئذو مف كيكد أفػراد
نما قد يمـز ميككلية النسب مما يلرمه مكضكعان عف ألكاـ النسب. -كما يقاؿ -اختالط األنساب  كا 

 ف التماؿ إساءة االستاادة مكيكد بناس النسبة في مكضكع التمقيح الصناعي كقد أيازع كؿ الاقكاء تقريبان.إ األمر الثالث:
 ؤيد هذع اإلشكاالت بقدر ما يمكف التأكيد عم  لزـك التأكد مف الملذكر.كال يمكف إف تي 

ىتتًخػذىفت ًمػٍف ًعبىػاًدؾى أما مكضكع ت يير خمؽ اهلل تعال :فقد ذيكػر أف اآليػة الشػرياة تقػكؿ عػف الشػيطاف ) قىػاؿى ألى لىعىنىػهي المتػهي كى
ػػ كضن يًضػػ ا نىًصػيبنا مىٍاري َنيىػنتكي كىألى يمى ـٍ كىألى ػٍف يىتتًخػػًذ المتنتكي مى ٍمػػؽى المتػػًه كى ـٍ فىمىيي ىَيػػريفت خى نتكي ميػرى ـٍ فىمىييبىػػَتكيفت آذىافى اأٍلىٍنعىػػاـً كىآلى نتكي ػػرى مي ًلي ػػا ـٍ كىآلى شتػػٍيطىافى كى

ٍسرىاننا ميًبيننا ًسرى خي   1) .ًمٍف ديكًف المتًه فىقىٍد خى
مػف عبػاد اهلل ليسػخرهـ ألعمالػه الشػيطانية كمنكػا تبتيػؾ  كمف الكاضح إف الشيطاف الرييـ يكدد بالتركيز عم  ميمكعػة

 أذاف اإلنعاـ كت يير خمؽ اهلل كهي أمكر مب كضة لممكل  يٌؿ كعال بال ريب كلذا يعدها سبلانه مف الخسراف المبيف.
 فكؿ هذا العمؿ الذم نلف يصددع مف مصاديؽ ت يير خمؽ اهلل المنكي عنه؟

 ييػػر ال يمكػػف إف يكػػكف المػػراد بػػه مطمػػؽ الماكػػـك الم ػػكم لكػػا لتػػ  كلػػك كػػاف بػػدكاع هنػػا يمكػػف اف يقػػاؿ اف التبتيػػؾ كالت
ال لكاف كؿ ت يير يلدث في البػدف كلمػؽ الشػعر أك الختػاف أك تعمػيـ آذاف اإلبػؿ أك التيميػؿ  مشركعة عقالئية ال شيطانية كا 

 مف الملرمات كهك أمر كاضح البطالف.
 كهذا يشمؿ أم ت يير في الطبيعة فكؿ ييمنػم ذلػؾ؟كال فمػيس المػراد بػه هػك بؿ إف التعميـ يعني كؿ ت يير في خمؽ اهلل

نمػػا المػػراد عمميػػات شػػيطانية خرافيػػة تقػػـك عمػػ  أسػػاس مػػف تصػػكرات شػػيطانية ياهميػػة يػػتـ بمكيبكػػا أهػػدار لمثػػركات  العمػػـك كا 
عىؿى المتهي ًمٍف بىًليرىةو كىالى سى ) الطبيعية مف قبيؿ ما ياء في قكلة تعال  اـو مىا يى ًصيمىةو كىالى لى ليث تبتؾ آذاف البصائر   2) اًئبىةو كىالى كى

 كتترؾ.
كما ليس مف البعيد أف يككف المراد بت يير ) 3)أف عرب الياهمية كانت تشؽ آذاف البصائر كالسكائب لتلريـ للكمكا  

 .4  خمؽ اهلل الخركج عف لكـ الاطرة كترؾ الديف اللنيؼ
ـٍ كىٍيكىػػ ًلػػؾى الػػَديفي اٍلقىػػكقكلػػه تعػػال : )فىػػأىًق ٍمػػًؽ المتػػًه ذى مىٍيكىػػا الى تىٍبػػًديؿى ًلخى ًنيانػػا ًفٍطػػرىةى المتػػًه التتًػػي فىطىػػرى النتػػاسى عى ـي .ؾى ًلمػػَديًف لى َي

(5  
كلينئػذو ال يمكػف أف يسػتند لكػذع  6) ع كلعؿ سياؽ اآليات يساعد عم  ذلؾ كيؤيدع ما ركم عػف اإلمػاـ البػاقر عميػه السػالـشاهد
 لشرياة في رد أم ت يير طبيعي كمنه مكردنا هذا إذ المراد هك قسـ خاص يتـ بتسكيؿ الشيطاف كتسكياه.اآلية ا

كمػا يػاء  -عم  انه في الكاقم استاادة مف قكانيف طبيعية فرضكا اهلل في الطبيعة كال يمكف أف يعد تدخالن في خمؽ اهلل
ال كػػاف أك يعػػد تلػػديان هلل تعػػال  فػػي خمقػػه ، فػػي اتكامػػات المعارضػػيف كمػػا قػػد يػػأتي عمػػ  ألسػػنة بعػػض المخػػالايف لالستنسػػاخ كا 

 عمينا أف نسد باب إم أبداع عممي في عمـ الكراثة في يميم لقكؿ الخمؽ.

                                                           

 .119-118النساء/  1)
 .103المائدة/  2)
 قـ المقدسة -ع الناشر: منشكرات يماعة المدرسيف في اللكزة العممية 84: 5هػ، تاسير الميزاف، 1412ائيع ت:  الطباطب3)
 .85: 5  المصدر ناسه، 4)
(5  /  .30الرـك
 .ـ2009،  بيركت، ، األميرة لمطباعة كالنشر كالتكزيم45: 2ميمم البياف، ، ينظر الطبرسي  6)
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أما لكاية التقاء المياع األينبية هنػا فكػي مرفكضػة كبػرل كصػ رل )أم مبػدأ كتطبيقان :إمػا كبػرل فػال دليػؿ عمػ  لرمػة 
نمػػا ا ألدلػػة كمكػػا تنظػػر إلػػ  عمميػػة الزنػػا إال مػػا يتػػكهـ اسػػتاادته مػػف ركايػػات تتلػػدث عػػف لرمػػة كضػػم التقػػاء الميػػاع األينبيػػة كا 

المني في الرلـ الملـر مف قبيؿ ما ياء في الكافي بإسناد معتبر إل  عمي بف سالـ عف أبي عبد اهلل الصػادؽ عميػه السػالـ 
كركاع الصدكؽ في عقاب اإلعماؿ كعف البرقػي   1)عمية قاؿ:)أف اشد الناس عذابان يـك القيامة ريؿ أقر نطاته في رلـ يلـر 

)لػف يعمػؿ ابػف :قػاؿ النبػي صػم  اهلل عميػه كالػه كسػمـ مثمه.كما ياء عف الصدكؽ في )مف ال يلضرع الاقيػه   2)في الملاسف
قبمة لعبادة أك افػرغ  ادـ عمالن أعظـ عند اهلل تبارؾ كتعال  مف ريؿ قتؿ نبيان أك إمامان أك هدـ الكعبة التي يعمكا اهلل عزكيؿ

  3)ماءع في امرأة لرامان .
إال إف أمثاؿ هػذع الركايػات باإلضػافة لضػعؼ سػندها نػاظرة بػال ريػب إلػ  عمميػات الزنػا خصكصػان أذا اللظنػا العػذاب 

 الشديد المذككر فيكا فال يلتمؿ إف هذا العذاب هك لميرد إيصاؿ ماء الريؿ إل  رلـ يلـر عميه.
 يث الص رل أيضا اير صليح فميس هنا التقاء مياع كال انعقاد نطاة كما هك كاضح.كشمكله لمكردنا مف ل

 إال أف يقاؿ أف المكرد هك بلكـ انعقاد النطاة فيقاس عميه كهنا يقتصر عم  المكرد الذم يلؿ فيه هذا االنعقاد.
بعيػػد فػػاف دكاعػػي الػػزكاج ال أمػػا مكضػػكع االسػػت ناء عػػف الػػزكاج فػػإذا افترضػػنا إف األمػػر فيػػه تيسػػر إلػػ  هػػذا اللػػد كهػػك 

عمما أف االستيالد مف طريؽ الزكاج هك المطمكب ل نسػاف قبػؿ كػؿ شػيئ كال يميػأ لمثػؿ هػذا الطػرؽ  تقتصر عم  االستيالد.
 إال استثناء.

عػػدامكا فالػذم يتصػكر فػػي البػيف أف هػػذع المقػائح ال ينطبػؽ عميكػػا أنكػا أنػػاس كاف إعػدامكا ا يػػر أمػا مسػألة المقػػائح المتعػددة كا 
 مشمكؿ ألدلة لرمة القتؿ أك أدلة دية الينيف كأمثاؿ ذلؾ.

كأمػػا مسػػألة التمػػاؿ تكػػديـ الميتمعػػات أك تيريػػد اإلنسػػاف مػػف إنسػػانيته فكػػي مسػػألة ال دليػػؿ عميكػػا بػػؿ أف عمميػػة إنقػػاذ 
لتنػكع الينينػي بعض الميتمعات أك بعض العكائؿ مف أمراضكا الكراثية كتقكية الصاات الييػدة مطركلػة هنػا ككػذلؾ مسػألة ا

فأنه أكالن لـ يثبت التطابؽ التاـ إل  لد ينتاي معػه أم تنػكع عمػ  أف اخػتالؼ البيئػات كالعكامػؿ الخارييػة البػد اف تػؤدم إلػ  
 نكع مف االختالؼ.

كنلػػػػػف نتصػػػػػكر أف عمميػػػػػات اإليكػػػػػاض أنمػػػػػا يػػػػػتلكـ فيكػػػػػا القػػػػػانكف كالشػػػػػريعة تمامػػػػػان كمػػػػػا هػػػػػي اللػػػػػاؿ فػػػػػي كضػػػػػعنا 
ة الطبيعيػػة فػػي األكالد سػػكؼ تبقػػ  ألنكػػا نابعػػة مػػف عمػػؽ الاطػػرة اإلنسػػانية كلسػػنا نتصػػكر اإلنسػػانية آلػػة اللالي.كمسػػألة الرابػػ

 صٌماء ال تلكـ إال ما خطط لكا مف قبؿعدكف ما رلمة أك عكاطؼ أك دكاعي فطرية.
تالفػي الكقػكع أما التماؿ اف يعرؼ التكأـ الص ير مسػتقبمة مػف خػالؿ ليػاة التػكأـ الكبيػر فكػي قػد تكػكف مشػيعة عمػ  

 في المرض مف خالؿ الرصد المبكر لكا.
كتبق  المسائؿ الشرعية ل رث كالنظر كالعالقات االيتماعيػة فكػي أمػكر ييػب أف يسػع  الاقػه اإلسػالمي لبيػاف مكقاػه 

كأخيػران  فيكا بدالن مف التخمص منكا عبر إاػالؽ البػاب مػف األسػاس كلرمػاف العمػـ اإلنسػاني مػف النتػائج البػاهرة لكػذع البلػكث
تبق  مسألة التطبيؽ السيئ لكذا الكشؼ كاالست الؿ السيئ له. فكذا أمر بيد اإلنساف يستطيم أف يتينبػه كيتلاشػاع عبػر بنػاء 
ال نصػؿ  الخمؽ االيتماعي الرصيف كالركح اإلنسانية النزيكة كال يمكننا أف ن مؽ بابان لمخير ألف هناؾ مف يستايد منه الشػر.كا 

 .بتكارات كاالكتشافات كالمخترعات لككنكا كمكا ال تخمك مف إمكانية استخدامكا لمشرإل  اف نلـر كؿ اال

                                                           

 .318: 2كسائؿ الشيعة،  ،اللر العاممي  1)
سنة ، طكراف، الناشر دار الكتب اإلسالمية، السيد يالؿ الديف اللسني ، تلقيؽ:106: 1الملاسف، ، ينظر البرقي  2)

 .ش 1330-1370الطبم 
الناشر:مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ليماعة ، ، تلقيؽ:عمي اكبر ال اارم559: 3مف ال يلضرع الاقيه،  الصدكؽ،  3)

 .الطبعة الثانية، فةالمدرسيف بقـ المشر 
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كهنا نعكد لما ساقه المؤيدكف مف أدلػة فنراهػا أدلػة قكيػة ملكمػة ينب ػي التأمػؿ فيكػا كدراسػتكا كخصكصػان مػا ذكػركع مػف 
فتراضػات تقابمكػا ظنػكف اييابيػة كالتمػاالت اف العمـ لميميم كال يمكف لرماف البشرية مف نتائيػه لميػرد التمػاالت كظنػكف كا

نعـعييب أف تخمك األساليب المتبعة مما يخالؼ الشريعة مف المالبسػات التػي تقتػرف بشػكؿ طبيعػي بمثػؿ هػذع ، إثباتيه مقبكلة
 األبلاث.

فمسنا نريد أف نصدر لكمان قاطعان بكذا الشأف بقدر ما نريد أف نؤكد عمػ  ضػركرة عػدـ التسػرع فػي ا للكػـ كنقمػه كأخيرا ن
مف صالات اليرائد إل  معاهد البلث العممي كتخميصه مف األيكاء اللماسية كالعاطاية كال كاائية كنقمه إلػ  ليػث البلػث 

 . 1)العممي النزيه
 التمقيح الصناعي

التمقػػػيح االصػػػطناعي بطريقتيػػػه داخمػػػي كالخػػػاريي كلػػػه سػػػتة أسػػػاليب بلسػػػب األلػػػكاؿ المختماػػػة لمتمقػػػيح الػػػداخمي فيكػػػا 
 :مكباف كلمخاريي أربعة مف النالية الكاقعية بقطم النظر عف لمكا أك لرمتكا شرعان كهذع األساليب هيأس

أف تؤخػذ النطاػة الذكريػػة مػف ريػؿ متػزكج كتلقػػف فػي المكقػم المناسػب داخػػؿ مكبػؿ الزكيػة أك رلمكػا لتػػ   األسػمكب األكؿ:
ته كيقم التمقيح بينكما ثـ العمػكؽ فػي يػدار الػرلـ بػإذف اهلل كمػا تمتقي النطاة التقاء طبيعيان بالبكيضة التي يارزها مبيض زكي

فػػي اللالػػة الطبيعيػػة كهػػذا األسػػمكب يميػػأ إليػػه أذا كػػاف فػػي الػػزكج قصػػكر لسػػبب مػػا عػػف إيصػػاؿ مائػػة إلػػ  المكضػػم المناسػػب 
 .لملمؿ

التمقيح داخميان ثـ العمػكؽ  اف تؤخذ نطاة مف ريؿ كتلقف في المكقم المناسب مف زكية ريؿ أخر لت  يقم األسمكب الثاني:
في الرلـ كما في األسمكب األكؿ كيميأ إل  هذا األسمكب ليف يككف الزكج عقيمان ال بػذرة فػي مائػة فيأخػذكف النطاػة الذكريػة 

 مف ايرع في التمقيح الخاريي.
ط فيزيائيػة معينػة أف تؤخذ نطاة مف زكج كبكيضة مف مبيض زكيته فتكضعا في أنبكب اختبار طبي بشػرك  األسمكب الثالث:

لت  تمقح نطاة الزكج بكيضة زكيته في كعاء االختبار ثـ بعد أف تأخذ المقيلة باالنقساـ كالتكػاثر تنقػؿ فػي الكقػت المناسػب 
مف أنبكب االختبػار إلػ  رلػـ الزكيػة ناسػكا صػالبة البكيضػة لتعمػؽ فػي يػدارع كتنمػك كتتخمػؽ ككػؿ ينػيف ثػـ فػي نكايػة مػدة 

 الزكية طاالن أك طامة.اللمؿ الطبيعية تمدع 
ناثػػان  كهػػذا هػػك طاػػؿ األنبػػكب الػػذم لققػػه االنيػػاز العممػػي الػػذم يٌسػػرع اهلل ك كلػػد بػػه إلػػ  اليػػـك عػػدد مػػف األكالد ذكػػكران كا 
كتكائـ تناقمت أخبارها الصلؼ العالمية ككسائؿ اإلعالـ المختماة كيميأ إل  هذا األسمكب الثالػث عنػدما تكػكف الزكيػة عقيمػان 

 )قناة فالكب . اد القناة التي تصؿ بيف مبيضكا كرلمكابسبب انسد
اف ييرم تمقيح خػاريي فػي أنبػكب االختبػار بػيف نطاػة مػأخكذة مػف زكج كبكيضػة مػأخكذة مػف مبػيض امػرأة  األسمكب الرابم:
كيػػة ثػػـ تػػزرع المقيلػػة فػػي رلػػـ زكيتػػه كيميئػػكف إلػػ  هػػذا األسػػمكب عنػػدما يكػػكف مبػػيض الز  )يسػػمكنكا متبرعػػة  ليسػػت زكيتػػه

 مستأصالن أك معطالن كلكف رلمكا سميـ قابؿ لعمكؽ المقيلة فيه.
أف ييرم تمقيح خػاريي فػي أنبػكب اختبػار بػيف نطاػة ريػؿ كبكيضػة مػف امػرأة ليسػت زكيػة له)يسػمكنكما  األسمكب الخامس:

يػة التػي زرعػت المقيلػة ثـ تزرع المقيلة في رلـ امرأة أخػرل متزكيػة كيميئػكف إلػ  ذلػؾ لينمػا نكػكف المػرأة المتزك  متبرعيف 
 . 2)فيكا عقيمان بسبب تعطؿ مبيضكا لكف رلمكا سميـ كزكيكا أيضا عقيـ كيريداف كلدان 

اف ييػػرم تمقػػيح خػػاريي فػػي كعػػاء االختبػػار بػػيف بػػذرتي زكيػػيف ثػػـ تػػزرع المقيلػػة فػػي رلػػـ امػػرأة تتطػػكع  األسػػمكب السػػادس:
اللمػؿ لسػبب فػي رلمكػا كلكػف مبيضػكا سػميـ منػتج أك تكػكف  بلممكػا كيميئػكف إلػ  ذلػؾ لػيف تكػكف الزكيػة ايػر قػادرة عمػ 

 اير راابة ترٌفكان فتتطكع امرأة أخرل باللمؿ عنكا.

                                                           

 .46التكاثر البشرم عبر االستعانة بالتقنية اللديثة،  ، ينظر التسخيرم  1)
 .325طاؿ االنبكب كالتمقيح الصناعي بيف الطب كاالدياف، ، ينظر اساف يعار  2)
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 . 1)هذع هي أساليب التمقيح االصطناعي الذم لققه العمـ لمعالية أسباب عدـ اللمؿ
 :حكم الشريعة اإلسالمية في ىذه األساليب

ؽ قكاعػد الشػريعة اإلسػالمية كمقاصػدها كمػا تسػتمـز كقػد انتكػ  إلػ  لمعرفة لكػـ تمػؾ األسػاليب المعركضػة ييػب تطبيػ
 التاصيؿ اآلتي:

 أحكام عامة: أوال:
اف انكشػػاؼ المػػرأة المسػػممة عمػػ  ايػػر مػػف يلػػؿ شػػرعان بينكػػا كبينػػة االتصػػاؿ الينسػػي ال ييػػكز بلػػاؿ مػػف األلػػكاؿ إال  -1

 ل رض مشركع يعتبرع الشرع مبيلان لكذا االنكشاؼ.
المػػرأة إلػػ  العػػالج مػػف مػػرض يؤذيكػػا أك مػػف لالػػة ايػػر طبيعيػػة فػػي يسػػمكا تسػػبب لكػػا لريػػا ن يعتبػػر ذلػػؾ اف التيػػاج  -2

 ارضان مشركعان يبيح لكا االنكشاؼ عم  اير زكيكا لكذا العالج كعندئذو يتقيد ذلؾ االنكشاؼ بقدر الضركرة.
ال فػامرأة ايػر كمما كاف هناؾ ضركرة النكشاؼ المرأة عم  ايرها ييب اف يككف المعػالج  -3 امػرأة مسػممة اف أمكػف ذلػؾ كا 

ال ف ير مسمـ بكذا الترتيب كال تيكز الخمكة بيف المعالج كالمرأة التي يعاليكا إال بلضكر  ال فطبيب مسمـ ثقة كا  مسممة كا 
 زكيكا أك امرأة أخرل.

 حكم التمقيح الصناعي: ثانيًا:
ل  الكلد يعتبر ارضان مشركعان يبػيح معاليتكػا بالطريقػة المبالػة اف لاية المرأة المتزكية التي ال تلمؿ كلاية زكيكا إ -1

 .بشرط أف ال تستقيـ لياتكـ مف دكف الكلد، مف طرؽ التمقيح االصطناعي
)الػػذم تؤخػػذ فيػػه النطاػػة الذكريػػة مػػف ريػػؿ متػػزكج ثػػـ تلقػػف فػػي رلػػـ زكيتػػه ناسػػكا فػػي طريقػػة التمقػػيح  اف األسػػمكب األكؿ-2

عان بالشركط العامة كذلػؾ بعػد أف تثبػت لايػة المػرأة إلػ  هػذع العمميػة أليػؿ اللمػؿعفيقكؿ هك أسمكب يائز شر  الداخمي 
 . 2))ييكز تمقيح ماء الريؿ بزكيته ما لـ يشتمؿ عم  ملـر في البيف  السيد السبزكارم

 . 3)ظر كالممسيقكؿ السيد السيستاني)ييكز تمقيح الزكية بنطاة زكيكا كال ييكز اف يككف المباشر ايرع إذا استمـز الن
)الػػذم تؤخػػذ فيػػه البػػذرتاف الذكريػػة كاألنثكيػػة مػػف ريػػؿ كامػػرأة زكيػػيف الػػدهما لألخػػر كيػػتـ تمقيلكمػػا  أف األسػػمكب الثالػػث -3

هػك أسػمكب مقبػكؿ مبػدئيان فػي ذاتػه  خاريان في أنبكب اختبػار ثػـ تػزرع المقيلػة فػي رلػـ الزكيػة ناسػكا صػالبة البكيضػة 
تمامان مف مكيبات الشؾ فيما يستمزمه كيلػيط بػه مػف مالبسػات فينب ػي إال يميػأ إليػه إال  بالنظر الشرعي لكنه اير سميـ

 في لاالت الضركرة القصكل كبعد أف تتكفر الشركط العامة المذككرة.
كفي لالتي اليكاز االثنتيف ييقرر أف نسب المكلكد يثبت مف الزكييف مصػدرم البػذرتيف كيتبػم الميػراث كاللقػكؽ األخػرل  -4

كت النسػػب فلػػيف يثبػػت نسػػب المكلػػكد فػػي الريػػؿ كالمػػرأة يثبػػت اإلرث كايػػرة مػػف األلكػػاـ بػػيف الكلػػد كبػػيف مػػف التلػػؽ بثبػػ
 نسبه به.

كقد ذهب السيد الخكئي إل  أف إالـ هي التي تمد الكلد كاف كانت النطاة المتككنة في رلمكا مزركعة مف ماء ريؿ كبكيضة 
ـٍ ستدؿ عم  قكلة بقكلة تعال  )امرأة لميمة ريؿ كذات الرلـ مستأيرةعكا ػا هيػفت أيمتكىػاًتًك ـٍ مى ـٍ ًمػٍف ًنسىػاًئًك كفى ًمٍنكي التًذيفى ييظىاًهري

لىػػٍدنىكيـٍ  ئًػػي كى ـٍ ًإالت الالت فيكػػكف األب صػػالب اللػػكيمف كأالـ هػػي التػػي تمػػدع أمػػا صػػالبة البكيضػػة فمػػيس أمػػان لػػه  4) ًإٍف أيمتكىػاتيكي
 ف السببية كالنسبية إل  أبيه كأمه.كتتـ عميه يميم ألكاـ الكلد م

                                                           

 .326ينظر المصدر السابؽ،   1)
 .النيؼ االشرؼ، ، مطبعة اآلداب247: 25مكذب اإللكاـ في بياف اللالؿ كاللرا،  ،عبد األعم  السبزكارم  2)
 .460العبادات، ، منكاج الصالليف ،السيستاني  3)
 . 2 الميادلة/  4)
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أمػا األسػاليب األربعػة األخػرل مػف أسػاليب التمقػيح االصػطناعي بػالطريقتيف الػداخمي كالخػاريي ممػا سػبؽ بيانػه فيميعكػػا  -5
ملرمػة فػي الشػػرع اإلسػالمي ال ميػػاؿ إلبالػة شػػيء منكػا الف البػػذرتيف الذكريػة كاألنثكيػػة فيكػا ليسػػتا مػف زكيػػيف أك ألف 

ليػػث اف إدخػػاؿ مػػاء الريػػؿ فػػي رلػػـ امػػرأة أينبيػػة بطريقػػة التمقػػيح  ة باللمػػؿ هػػي أينبيػػة عػػف مصػػدر البػػذرتيفالمتطكعػػ
نما هك ملـر ال اير  .الصناعي ال يترتب عمية الزنا كال اللد كا 

كنظػػران لمػػا فػػي التمقػػيح االصػػطناعي بشػػكؿ عػػاـ مػػف مالبسػػات لتػػ  فػػي لػػالتي اليػػكاز ألنػػه يلتمػػؿ اخػػتالط النطػػؼ 
ح في أكعية االختبارات كخاصة أذا شاع التمقيح االصطناعي ككثرت ممارسته فينصح أف ال يميأ إل  ممارسػة إال فػي كالمقائ

 . 1)لالة الضركرة القصكل كييب االلتياط كاللذر مف اختالط النطؼ كالمقائح
 لكـ اإلسالـ في نسب طاؿ األنبكب:

 صمة طفل األنبوب بأمو: -أ
األكؿ كيػػرل أف األـ هػػي صػػالبة البيضػػة.كالثاني يػػرل أف األـ هػػي .هػػذا المكضػػكع إلػػ  فػػريقيفانقسػػـ الاقكػػاء الملػػدثكف فػػي 

 صالبة الرلـ التي تككف الينيف في ألشائكا ثـ أتمت اللمؿ إل  أف كلدته.
 أقوال الفريق األول وأدلتو: -1
التػػي ال تقبػػؿ اليػػداؿ.أف البيضػػة أف األـ اللقيقيػػة هػػي التػػي أعطػػت البيضػػة كهػػذا مؤكػػد الف هػػذع هػػي اللقيقػػة العمميػػة  -أ

كتعػال  فػي هػذا الػرلـ كانتقمػت إلػ  هػذا الينػيف فػاللكـ  المنقكلة تلمؿ يميم الخصائص الكراثية التي أكدعكا اهلل سػبلانه
لمػػرلـ الظئػػر كمػػا انػػه تسػػم  التػػي لممتػػه لاضػػنته أك فػػي ألسػػف الاػػركض تعامػػؿ عمػػ  أنكػػا مرضػػعة كالف الينػػيف ت ػػذل 

.فيقكلكف أصلاب هػذا الاريػؽ اف صػالبة الػرلـ ال تعطيػه إال اػذاء كالمرضػعة .لمكا كريبي في بطنكابدمائكا كألتضف بر 
 . 2)كال تعطيه إم تكريث ألم صاة كراثية

 المرأة صالبة الرلـ ال تعطي الطاؿ إال ال ذاء كال تعطيه أم تكريث ألم صاة كراثية. -ب
عت المرضػػم مثالن:مكمػػا أرضػػعت مػػف المػػبف كمػػف المػػاء ال تكػػكف أمػػان تبقػػ  النسػػبة إلػػ  األـ مكمػػا كانػػت األـ كمكمػػا أرضػػ -ج

 لقيقية لكذا الكلد فاألـ اللقيقية هي صالبة البيضة قياسان عم  نسبته إل  أبيه صالب النطاة المقابمة.
ال قيػػاس اللمػػؿ داخػػؿ الػػرلـ كالػػكالدة عمػػ  الرضػػاعة فكمػػا ال ينسػػب الطاػػؿ الرضػػيم إلػػ  التػػي أرضػػعته بسػػبب الرضػػاع  -د

 . 3)ينسب هذا إل  الظئر بسبب نمكع بت ذيتكا
 أقوال الفريق الثاني وأدلتو:-2

هذا الاريؽ يقكؿ باف أـ طاؿ األنبكب هي صالبة الرلـ التي تكٌكف الينيف في ألشائكا ثـ أتمت اللمؿ إل  اف كلدته 
 كأقكالكـ هي:

نمػػا بنسػػب لمػػف لممػػت بػػه أف كػػؿ طاػػؿ ناشػػئ بػػالطرؽ الملرمػػة قطعػػان مػػف التمقػػيح الصػػناعي ال ي -أ نسػػب إلػػ  أب يبػػران كا 
 ككضعته باعتبارع لالة كالدية طبيعية ككلد الزنا الاعمي تمامان.

أف األـ اللقيقػة هػػي األـ التػػي تلمػػؿ ال التػي يؤخػػذ منكػػا البيضػػة ليػث اػػذاء الطاػػؿ مػػف يسػمكا كيتػػناس منكػػا كيت ػػذل  -ب
 منكا كيأخذ دمكا كللمكا.

ساء بػالكالدة ليػث أف النسػب فػي يانػب الريػاؿ بػالاراش كفػي يانػب النسػاء يثبػت بػالكالدة إال يثبت النسب مف يانب الن -يػ
 بدليؿ كأدن  دليؿ عميكا شكادة القابمة.

 أشارت بعض النصكص أف األـ هي التي لممت ككلدت كمف هذع النصكص: -د

                                                           

 .325طاؿ األنبكب كالتمقيح الصناعي بيف الطب كاألدياف، ، ينظر اساف يعار  1)
 .70إلكامه التكمياية منكا كالكضعية، -االستنساخ كمنه البشرم، ينظر األنصارم  2)
 .ـ1996سنة الطبم ، 134أطااؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة، ، ظر زياد المد سالمةين  3)
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لىٍدنىكيـٍ ) قكلة تعال  -1 ًئي كى ـٍ ًإالت الالت    األمكمة عف التي لـ تمد الكلد فسمؾ في ذلؾ أقكل طرؽ القصر.فنا  1) ًإٍف أيمتكىاتيكي
لىًدهىا) قكلة تعال  -2 ارت كىاًلدىةه ًبكى كمعمـك اف اللقيقة هي المقدمة عم  المياز كالكالدة لقيقة هي التي كلدت فكيػؼ  2)  الى تيضى

 سماع اهلل كلدها.
ػػا تىػػرىؾى الٍ قكلػػة تعػػال  ) -3 ػػاًء نىًصػػيبه ًممت ًلمَنسى فصػػارت بػػذلؾ كالدتػػه  -فالػػذم يػػرث المػػرأة هػػك الطاػػؿ الػػذم كلدتػػه  3) كىاًلػػدىافً كى

 ال التي أيخذت البكيضة منكا. -لقيقية
عىٍتهي كيٍرهنػا) قكلة تعال  -4 مىٍتهي أيُمهي كيٍرهنا كىكىضى مى فبػيف أف التػي تلمػؿ الكلػد كتضػعه هػي أمػه كهػؿ مشػاؽ اللمػؿ كالكضػم   4) لى

كاسػػتخرايكا؟ أف عػػدـ تسػػاكم المشػػاؽ ككػػكف مشػػاؽ شػػاط البيضػػة أخػػؼ مػػف مشػػاؽ اللمػػؿ تسػػاكم مشػػاؽ شػػاط البيضػػة 
كالػكالدة ككػكف اهلل تعػال  قػػد كصػؼ اللمػؿ كالكضػػم بػالكرع يعطينػا ضػػكءان عمػ  اعتبػار صػػالبة اللمػؿ كالػكالدة هػػي األـ 

بيضػػة مػػف الكػػرع قياسػػان عمػػ  كالكالػػدة المعتبػػرة شػػرعان الف لمػػؿ المػػرأة ككضػػعكا يسػػبب لكػػا المشػػاؽ بينمػػا خمػػت صػػالبة ال
 صالبة الكالدة فصار الزمان نسبة الطاؿ إل  صالبة الكرع كالكهف أم الكالدة التي لممته.

ػٍيئناقكلػة تعال ) -5 ـٍ الى تىٍعمىميػكفى شى ـٍ ًمػٍف بيطيػكًف أيمتكىػاًتكي كي فاآليػة صػريلة فػي أف األمكػات هػف المػكاتي قػد لممػػف   5) كىالمتػهي أىٍخػرىيى
خرينكػا الف البيضػة عنػدما تخػرج مػف المػرأة ال تشػكؿ كائنػان يكصػؼ بأنػه يعمػـ شػيئان أكال يعمػـ شػيئان كأيضػان فقػػد أينػتكف كأ

 قاؿ هنا أف البطكف هي لألمكات.
ٍمػػؽو قكلػػة تعػػال ) -6 ٍمقنػػا ًمػػٍف بىٍعػػًد خى ـٍ خى ـٍ ًفػػي بيطيػػكًف أيمتكىػػاًتكي بطػػف كهػػي أطػػكار الينػػيف كلػػيس مػػف طػػكر لمينػػيف فػػي   6) يىٍخميقيكي

نما يتطكر اإلنساف بعد ايتماع البيضة مم الليػكاف  صالبة البيضة كالبيضة كلدها ال تشكؿ كائنان فيتطكر إل  إنساف كا 
 المنكم مم كيكد الرلـ.

)أف ألػدكـ ييمػم خمقػه فػي بطػف  :ما ياء في الصليح مف لديث ابف مسعكد عف النبي صم  اهلل عميه كاله كسمـ قػاؿ -7
يككف في ذلؾ عمقة مثؿ ذلؾ ثـ يكػكف فػي ذلػؾ مضػ ة مثػؿ ذلػؾ ثػـ ييرسػؿ الممػؾ فيػناخ فيػه الػركح   أمة أربعيف يكمان ثـ

 فاإلنساف يصاه اللديث بأنه يتككف في بطف أمه.7
 الرأي المختار -3
 الرلـ التي لممت ككلدت لألدلة التي ساقكا أصلاب هذا الاريؽ. أف األـ هي صالبة -

ٌد عمػػ ٌد بػػه عمػػيكـ هػػك أف األلكػػاـ الشػػرعية تاكػػـ لسػػب مػػدلكلكا الم ػػكم الػػذم أمػػا أصػػلاب الاريػػؽ األخػػر فػػري يكـ كممػػا ري
اتاػػؽ العػػرب عميػػه فػػالعرب الػػذيف أيخػػذت عػػنكـ الم ػػة اعتبػػركا أف األـ هػػي الكالػػدة فػػال يسػػعنا نلػػف إال مػػا كسػػعكـ ككاػػ  بكػػذا 

 دليالن.
شػأ عنػه فالكلػد ينشػأ عػف البيضػة فكػك ناشػئ لقػد يػاء فػي المعيػـ الكسػيط )تكلػٌد  الشػيء عػف الشػيء ن :كقد يقػكؿ قائػؿ

عنكا أم تكلٌد عنكا فكي كالدته.نقكؿ أف معن  الكالدة هك األـ كقد كرد صرالة في الم ة أكال الف لاػظ األـ صػار يعػرؼ أنكػا 
 هي الكالدة عف طريؽ اللقيقة الم كية كاألسد المستعمؿ في الليكاف الماترس.

                                                           

 . 2الميادلة/   1)
 .233البقرة/   2)
 .7النساء/   3)
 .15االلقاؼ/   4)
 .78النلؿ/   5)
 .6الزمر/   6)
 .بيركت  ،ع الناشر: دار الاكر44: 8يح مسمـ، صل هػ،261  مسمـ النيسابكرمعت: 7)
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لػ  المػرأة التػي لممػت بػه ككالدتػه سػكاء كانػت ذات زكج أك خميػة مػف األزكاج كال ينسب طاػؿ األنبػكب إ فتككف النتيية:
 . 1)ينسب إل  صالبة البيضة كال إل  دافعة الماؿ أك أم امرأة أخرل

 صمة طفل األنبوب بأبيو: -ب
عنكػا كقػد يكػكف  دكر األب هنا هك المتبرع بالليكاف المنكم كهذا الريؿ أما أف يككف زكيان لممرأة كأمػا أف يكػكف أينبيػان 

 دافم ماؿ فقط لتتـ العممية للسابه فيتبن  الطاؿ كيعطيه أسمهي أم يملقه بنسبه.
فإما لالة ككنه زكيان فقػد سػبؽ كاف ثبتػت أبكتػه الكاممػة ككػذلؾ بقيػة العالقػات التػي تربطػه بكػذا الطاػؿ مػف ارث كناقػة 

 عي إل  الصناعي.كاير ذلؾ فكك ابنه تمامان كاف اختمات طريقة التمقيح مف الطبي
ما ككنه دافم ماؿ أك طرفان في العقد سيتـ األمر للسابه فمف يعطيه هذا األمر شيئان الف األنساب ال تباع كال تشػترل  كا 

 كهذا البيم باطؿ ألنه بيم لشيء ال يمكف بيعه كالف النسب ليس ممكان لألب أك لألـ لت  يتنازؿ عنه مقابؿ الماؿ.
ما إف كاف أينبيان عف ا لزكية كال تربطه بكا أم صمة مشركعة فمف يناله إال اللير إم العقاب كالزير لقكؿ الرسػكؿ كا 

كعم  ذلؾ فاف هذا الطاؿ سينسب لمزكج ألنه هك صالب الاراش 2صم  اهلل عميه كاله كسمـ )الكلد لماراش كلمعاهر اللير  
ا الطاػػؿ بالمعػػاف مػػف المػػرأة التػػي أتػػت بػػه فػػاف مػػم أالثػػـ العظػػيـ إف قبػػؿ الػػزكج بكػػذا الكضػػم كيسػػتطيم الػػتخمص مػػف نسػػب هػػذ

 اإلنساف ليس له أف يستملؽ كلدان ليس منه.
كاف كانت هذع المرأة خمية مف األزكاج فكذلؾ ينسب هذا الطاؿ لصالب الليكاف المنػكم ألف ابػف الزنػا ال ينسػب ألب 

أذا كانػػت خميػػة مػػػف الػػزكج كأقػػيـ عميكمػػػا عنػػد فريػػؽ كبيػػر مػػػف العممػػاء كخػػالؼ ذلػػؾ آخػػػركف كقػػالكا بػػاف الكلػػد ينسػػػب لمزانػػي 
فيعػػؿ الكلػػد لماػػراش دكف العػػاهر فػػإذا لػػـ تكػػف 3)الكلػػد لماػػراش كلمعػػاهر الليػػر   اللػػد.كقكؿ النبػػي صػػم  اهلل عميػػه كالػػه كسػػمـ

 المرأة فراشان لـ يتناكله اللديث.
بػف سػيريف كقػاؿ بعضػكـ يملػؽ  كذهب فريؽ مف العمماء إل  أللاؽ نسبه بالكاطئ أذا أقيـ عمية اللد كهك قكؿ اللسػف

 . 4)كلد الزنا بلكـ القاضي الف لكـ القاضي يرفم الخالؼ كمثمه لكـ اإلماـ أك إقرار الدكلة
 الخاتمة )نتائج البحث(

بعػػد تكفيػػؽ اهلل تعػػال  فػػي الخػػكض بكػػذا المكضػػكع الليػػكم كالػػذم يلتايػػه البشػػر عمػػ  الػػدكاـ كعػػرض اآلراء الاقكيػػة 
 لنتائج اآلتية:كاألدلة له تكصمت إل  ا

 ييب الريكع في المسائؿ المستلدثة إل  الميتكد األعمـ مف اإللياء. -1
 امتازت المسائؿ المستلدثة بالكسطية كالتقكل كالتخصص الدقيؽ بعيدان عف النزعات الاكرية كالتشدد الشخصية. -2
 ة كاضلة عم  العظمة اإللكية.كيكد أصؿ لممسائؿ المستلدثة في القرآف الكريـ أك السنة الشرياة يدؿ دالل -3
ال يكيد نص يمنم مف عالج العقـ بؿ عم  العكس كردت في السنة صالة لطمب الكلد كأدعية أيضان لطمب الكلد كالسنة  -4

 هي امتداد لمقرآف الكريـ كهك كالـ اهلل سبلانه كتعال .
ج الشػرعي لممػرأة صػالبة البكيضػة ككضػعت يكاز االستنساخ أذا كاف إخصاب البكيضة قد تـ بليكانات منكية مػف الػزك  -5

هػػذع األينػػة فػػي ناػػس رلػػـ صػػالبة البكيضػػة التػػي تػػـ إخصػػابكا بتمػػؾ الليكانػػات المنكيػػة كنشػػأت فػػي رلمكػػا دفعػػة كالػػدة 
 منتية بذلؾ تكائـ أك عم  دفعات أذا أمكف تخزينكا كلاظكا لسنكات مقبمة كاف يائز أيضان.

                                                           

 ع139 -134أطااؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة، ، زياد المد سالمة ينظر  1)
د الشكرستاني، الشيخ ع تلقيؽ: الملققكف: السيد عمي الخراساني، السيد يكا299: 4هػ، الخالؼ، 460  الطكسيع ت: 2)

 .سالم عالمطبعة: مطبعة مؤسسة النشر اإل 1414المشرؼ: الشيخ ميتب  العراقي، سنة الطبم:  مكدم طه نيؼ،
 .  المصدر ناسه 3)
    .2الميادلة  ؛ 147 -145ينظر المصدر السابؽ،   4)
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تضطر المرأة إل  االنكشػاؼ إلػ  مػف ال تلػؿ لػه شػرعان كلكػف عػدـ اإلنيػاب قػد  عند أيراء الد الكسائؿ ل نياب سكؼ -6
يسػػبب خرقػػان فػػي األسػػرة التػػي تعتبرهػػا اإلسػػالـ لبنػػة الميتمػػم فكػػي مضػػطرة إلػػ  االنكشػػاؼ كعندئػػذ يتقيػػد االنكشػػاؼ بقػػدر 

ال ال فطبيب مسمـ ثقة كا  ال فامرأة اير مسممة كا    ف ير مسمـ كبكذا الترتيب.الضركرة كاف يككف المعالج امرأة مسممة كا 
 ييكز أف تؤخذ النطاة الذكرية مف ريؿ متزكج ثـ تلقف في رلـ زكيته في طريقة التمقيح الداخمي. -7
الطريقػػة اليػػائزة فػػي كسػػيمة أطاػػاؿ األنابيػػب هػػي أف يكضػػم طاػػؿ األنبػػكب فػػي رلػػـ الزكيػػة الشػػرعية بعػػد إتمػػاـ عمميػػة  -8

نكم لزكج شرعي كالبكيضة مف الزكية الشرعية بعد أتمػاـ عمميػة اإلخصػاب التػي اإلخصاب التي يككف فيكا الليكاف الم
 يككف فيكا الليكاف المنكم لزكج شرعي كالبكيضة مف الزكية الشرعية له فاألمر يككف يائز شرعان بال أشكاؿ.

الػػرلـ التػػي لممتػػه فػػي لالػػة اسػػتخداـ كسػػيمة أطاػػاؿ األنابيػػب فػػالرأم الػػرايح أف المكلػػكد سػػكؼ تكػػكف أمػػه هػػي صػػالبة  -9
لىٍدنىكيـٍ ككلدته لقكلة تعال  ) ًئي كى ـٍ ًإالت الالت  كايرها مف األدلة عم  ريلاف هذا القكؿ.1  ًإٍف أيمتكىاتيكي
 المصننننننننننننننننادر والمراجع

 القرآف الكريـ  
مؤسسة  الناشر: ،ا كالكضعية )ألكامه التكمياية منك االستنساخ كمنه البشرم ، آية اهلل الشيخ ملمد لسيف ،األنصارم -1

 ـ2010-هػ 1431الثانية  الطبعة:، النيؼ االشرؼ المطبعة:، الشيخ األنصارم
سنة الطبم  ،الطبعة الثامنة، دار السعكدية لمنشر كالتكزيم الناشر:، خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ،ملمد عمي ،البار -2

 ـ.1991
هػ 1370سنة الطبم، طكراف ،دار الكتب اإلسالمية الناشر:، لاسفالم، هػ 274ت)، ألمد بف ملمد بف خالد، البرقي -3

 السيد يالؿ الديف اللسيني. تلقيؽ:، ش1330
 .44ميمة أهؿ البيت ع، التكاثر البشرم عبر االستعانة بالتقنية اللديثة، الشيخ ملمد عمي، التسخيرم -4
الطبعة  ، هػ 1419تاريخ النشر  ، يركتب –الناشر: دار الذخائر ، بلكث في الاقه المعاصر، شيخ لسف، اليكاهرم -5

 تدقيؽ كفكرسة الكتركنية: مرآة التكاريخ  ، االكل 
 تلقيؽ مؤسسة آؿ البيت، تاصيؿ كسائؿ الشيعة إل  تلصيؿ مسائؿ الشريعة، الشيخ ملمد بف اللسف، اللر العاممي -6

 هػ.1424الطبعة الثانية ، أللياء التراث )ع 
، المطبعة:فركرديف، قـ المقدسة ،مؤسسة دار الكتاب الناشر:، سائؿ المستلدثةالم، السيد ملمد صادؽ، الركلاني -7

 هػ.1414سنة الطبم ، الطبعة الرابعة
 .ـ1996سنة الطبم ، الطبعة األكل ، أطااؿ األنابيب بيف العمـ كالشريعة، زياد المد سالمة -8
 ـ.2003سنة الطبم ، االعممي لممطبكعات مؤسسة، االستنساخ بيف التقنية كالتشريم، السيد عمي المكسكم، السبزكارم -9

النيؼ ، مطبعة اآلداب، الطبعة األكل ، مكذب اإللكاـ في بياف اللالؿ كاللراـ، السيد عبد األعم ، السبزكارم -10
 االشرؼ.

سنة ، قـ-مكر-المطبعة، قـ-الناشر:مكتب السيد السيستاني، منكاج الصالليف، السيد عمي اللسيني، السيستاني -11
 .هػ1414الطبم 

 بلكث فقكية مكمة.، آية اهلل العظم  ناصر مكاـر، الشيرازم -12
 النيؼ االشرؼ.، مطبعة اآلداب، فقه الاضاء، السيد ملمد ملمد صادؽ، الصدر -13
، تلقيؽ:عمي اكبر ال اارم، مف ال يلضرع الاقيه، ملمد بف عمي بف اللسيف بف مكس  بف بابكية القمي، الصدكؽ -14

 الطبعة الثانية.، ابعة ليماعة المدرسيف بقـ المشرفةالناشر:مؤسسة النشر اإلسالمي الت
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دار  الناشر:، تعميؽ كماللظات ملمد باقر الخرساف، االلتياج، أبك منصكر المد بف عمي بف أبي طالب، الطبرسي -15
 ـ.1966سنة الطبم ، النيؼ االشرؼ، النعماف لمطباعة كالنشر

 ـ. 2009، بيركت، رة لمطباعة كالنشر كالتكزيماألمي، ميمم البياف، أبك عمي الاضؿ بف اللسف، الطبرسي -16
 ـ.1953، نيؼ ة،ليدريالالمطبعة ، تاسير اريب القرآف، الماسر الم كم فخر الديف، الطريلي -17
المركز العالمي لمدراسات ، قـ، التلقيؽ ةمعاكني، التمقيح الصناعي بيف العمـ كالشريعة، سعيد كاظـ، العذارم -18

 .1386، المطبعة فردكس، المي لمدراسات اإلسالميةمنشكرات المركز الع، اإلسالمية
المطبعة شركة رشاد برس لمطباعة كالنشر ، طاؿ األنبكب كالتمقيح االصطناعي بيف الطب كاألدياف، اساف يعار -19

 ـ.2009، بيركت، كالتكزيم
شؤكف البالثيف في األعداد كالنشر:قسـ ، المسائؿ المستلدثة في المدرسة الاقكية النياية، شيخ عباس، كاشؼ ال طاء -20

 .هػ1429سنة ، السنة األكل ، 2ع، )ع  مدرسة األماـ الصادؽ
-، سكؽ سمطاني ،كراف، طدار الكتب اإلسالمية الناشر:، الكافي، ثقة اإلسالـ ملمد بف يعقكب بف إسلاؽ، الكميني -21

 هػ.1387تاريخ الطبم ، الطبعة الثامنة، المطبعة: ليدرم، 99رقـ 
في  )ع  الناشر لكزة فقه األئمة األطكار، لقكقية –دراسة فقكية  -التمقيح الصناعي، اضؿملمد يكاد ف، المنكراني -22

 ـ.2008، سكريا
 الناشر:، أصؼ بف عمي أص ر فيضي تلقيؽ:، دعائـ اإلسالـ، أبي لنياة النعماف بف ملمد بف منصكر، الم ربي -23

 الطبعة الثانية.، قاهرة، الدار المعارؼ
 مؤسسة الرافد لممطبكعات.، ـ2010، عمماء التيربةاالستنساخ البشرم بيف الاقكاء ك  ،ملمد يكاد فاضؿ ، المكسكم -24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


