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  كلية الطب ، جامعة امللك عبد العزيز

  
ال شك أن املسلم يعلم علما تاما بأن اهللا سبحانه وتعاىل هو الواهب واملتحكم يف جنس 

ك السموات واألرض خيلق هللا مل( املولود ذكرا كان أم أنثى قال تعاىل يف سورة الشورى 
أو يزوجهم ذكرانا واناثا وجيعل * من يشاء يهب ملن يشاء اناثا ويهب ملن يشاء الذكور 

هو الذي (ويقول املوىل عز وجل يف سورة آل عمران ) من يشاء عقيما إنه عليم قدير
ولذلك فإن التحكم يف ) يصوركم يف األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز احلكيم 

ولكن علم اهللا سبحانه وتعالة يكشف لبعض . س املولود هو مشيئة اهللا سيحانه وتعاىل جن
خلقه أو لعلمه هلم حلكمة هو يعلمها ومن ذلك إمكانية ترجيح جنس املولود وإعطاء 

  .األسرة حتقيق رغبتها يف جنس املولود 
  -:واحملاور اليت سوف يتطرق إليها احملاضر يف هذه احملاضرة هي 

 مقاصد التحكم يف جنس املولودما هي  .١
 )إمكانية االختيار(اختيار جنس املولود من الناحية الطيب والعلمية  .٢
 اختيار جنس املولود من الناحية الشرعية مع ذكر بعض الفتاوى يف ذلك .٣
هل جيوز لألسرة املسلمة أن حتقق رغبتها يف ترجيح جنس املولود ، فيكون املولود  .٤

  ذكرا أم أنثى ؟؟؟
  االستغناء عن األجنة امدة يف أطفال األنابيب من منظور اسالمي 

أكثر من عشرين عاما مرت على والدة أول طفلة بريطانية بواسطة عملية طفل 
األنابيب كما أن هناك تقدم هائل يف التقنية يف إجراء هذه العملية وال شك أن الكثري 

 بصورة موسعة إال أن بعض من امعات الفقهية ناقشت هذا املوضوع وشرعيته
  .املشاكل اخلاصة بعملية أطفال األنابيب ال زالت عالقة 



  
  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو 

  هل كل عمليات أطفال األنابيب جائزة وما هو مصري األجنة امدة ؟؟؟  

من خالل هذه احملاضرة سوف يتطرق احملاضر إىل حماور هامة يف هذا اخلصوص خاصة يف 

جنة اليت يف البنوك ، وشرعية جتميد األجنة وتعامل الطبيب املسلم مع هذه القضية مصري األ

كما يتطرق املاضر إىل النظام العلمي املعمول به يف حاالت األجنة الفائضة واجلانب 

  النفسي للمريض 

 


