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Abstract 
The parents may resort to doctor to help them in 

identifying the gender of certain child after their failing in 
making that with natural ways, so they make an agreement 
with specialist to fulfill their wish for certain wage. They may 
resort involuntarily to determine the sex of their fetus avoid 
transition of  hereditary disease to the baby. Thus the natural 
ways are eliciting religiously and legally, but the disagreement 
is the legality of the non natural ways, but they could be 
eliciting if there are legal and religious conditions in order to 
achieve its family goal.     






                          

  .٤/١٢/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ١٩/٩/٢٠١٣(*) أستلم البحث  في 
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  املبحث األول
  ماهية عقد حتديد جنس اجلنني


            




  املطلب األول
  تعريف عقد حتديد جنس اجلنني

         




  ول: تعريف عقد حتديد جنس اجلنني لغةً الفرع األ
      




          


 
 

                          

) أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم هارون، ١(
  .٤٨٦، ص ١٩٧٩كر، ، دار الف١ج

، ص ٢٠٠٢، التعریفات، دار الكتاب العربي، بیروت الجرجاني ) علي بن محمد بن علي٢(
٦٩.  

، دار صادر، ١٣) أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبن منظور، لسان العرب، ج٣(
  .٩٢بیروت، ص 
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بین الفقه ) ینظر: د. عبد النبي محمد محمود، االعتداء على الجنین ووسیلة حمایته ١(
  .١٨، ص٢٠١١اإلسالمي والقانون الوضعي، مصر 

) ینظر: محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنیبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ٢(
  .١٦٨، ص١، ط١٩٨٥

ینظر: د. محمود سعد شاهین، اطفال االنابیب بین الحظر واالباحة وموقف الفقه االسالمي  )٣(
  .١٥، ص ١، ط٢٠٠٩سكندریة، منها، دار الفكر الجامعي، اال

  .٣٢) سورة النجم، اآلیة ٤(
ع الجنائي والتشری ةاالسالمی ة، جریمة االجهاض بین الشریعة) ینظر: ثابت بن عزه ملیك٥(

  .٦٣_٢٩، ص ٢٠١٣ ة، االسكندریةالجدید ةالجزائري ، دار الجامع
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، ١٩٢١ة العربیه النهض ارقانون العقوبات، القسم الخاص، د ) محمود نجیبب حسني، شرح١(
  .٨٢، نقال عن ثابت بن عزه ملیكه ، المرجع السابق ، ص١٤ص 

) د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لحمایة الطفل ومسئولیته الجنائیة والمدنیة، دار ٢(
  .٤٠، ص١، ط٢٠١٢الفكر الجامعي، االسكندریة، 

فاء الجنسي) منشور على ) ینظر: سعد الدین الهاللي، التحكم في جنس الجنین (االستص٣(
  الموقع:

www.saadhelaly.com 
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  ب الثانياملطل
  دور الرجل واملرأة يف حتديد جنس اجلنني

 
      




         
y

x
 

       
XX

    XY       
XXXY

 X 

                          

  .١٩) ینظر: عبد النبي محمد محمود، مرجع سابق، ص١(
، بحث في تحدید نوع الجنین ةللرجل والمرأ ةالمشترك ةالمسؤولی، ینظر: جمال حامد السید ٢)(

 : قع، منشور على المو سنه، الكویتن والآاز العلمي في القر مقدم للمؤتمر الثامن ألعج
6.pdf-6-dialogue.org/MWL/fiqhconf19/F19-http://www.world 
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  املطلب الثالث
  أركان عقد حتديد جنس اجلنني

         




  الفرع األول
   العقد وهما الزوج والطبيبرضا طريف

         
           



                          

) ینظر: عباس الباز، اختیار جنس المولود وتحدیده قبل تخلقه ووالدته بین الطب والفقه، ١(
، علوم الشریعة ٢٦معة األردنیة، مجلة بحث منشور في مجلة دراسات، تصدرها الجا

  .٦٨٨، ص ١٩٩٩والقانون، ملحق 
  .٤٦ - ٤٥) سورة النجم، اآلیة ٢(
) د. حاتم أمین محمد عبادة، التحكم في جنس الجنین، دار الفكر الجامعي، االسكندریة ٣(

  .٣٤ - ٣٣، ص ١، ط١٠٢٠
في تحدید نوع الجنین، المرجع  ةللرجل والمرأ ةالمشترك ةالمسؤولی: جمال حامد السید ، ) ینظر٤(

  .١١، ص السابق
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  ) من القانون المدني العراقي.١٠٦، ()٩٣نص م( :) ینظر١(
  ) من القانون المدني العراقي.١٣٦نظر: م (ی) ٢(
  ) من القانون ذاته.١٣٦) من القانون المدني العراقي، م(١١٨نظر: م (ی) ٣(
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  ) من القانون المدني العراقي.١١٩نظر: م (ی) ١(
  ) من القانون العراقي.١٣٦نظر: المادة (ی) ٢(
  ) من القانون المدني العراقي.١٢٥نظر: المادة (ی) ٣(
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  الفرع الثاني
  حمل عقد حتديد جنس اجلنني

 








             
            



                          

) ینظر:  د. أحمد سلمان شهیب، عقد العالج الطبي، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، ١(
  .١٢٥، ص ١، ط٢٠١٢بغداد 

  .) من القانون المدني العراقي٢/ ١٢٧نظر: المادة (ی) ٢(
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  الفرع الثالث
  سبب عقد حتديد جنس اجلنني

       


   
       


           

        



                          

  ) من القانون المدني العراقي١/ ١٣٠نظر: المادة (ی) ١(
ر جنس ، اختیان اسماعیل هنیه ومنال محمد رمضان: د. ماز لمزید من التفاصیل ینظر ٢)(

  :منشور على الموقع ٣٤ص الجنین بسبب المرض الوراثي،
 http:// www.iugaza. Edu.ps//ara/research 

  ) من القانون المدني العراقي.١٣٢( نظر: المادة) ی٣(
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  املبحث الثاني
  طرق حتديد جنس اجلنني ومشروعيتها






  املطلب األول
  الطرق الطبيعية لتحديد جنس اجلنني

     


               




  ع األولالفر
  تناول الزوجة غذاء معني


           

           
        

    (*)       
(**)

                          

  الملح والفواكه الطازجة والحبوب واللحوم واالسماك. (*)
 الحلیب ومشتقاته والخبز بنوعیة االبیض واالسمر والخضروات الورقیة والحمص.(**) 
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  الفرع الثاني
  تنظيم اجلماع

  Y 
X  

         



      




    





  الفرع الثالث
  استعمال الزوجة للغسول املهبلية ملعاجلة افرازات الرحم

       
             

            


                          

  لمزید ینظر: د. نجیب لیوس، اختیار جنس المولود منشور على الموقع:) ١(
http/www. Layyous.com /root1.20 folder/ sex 1.20 selection. htm 

  .٦٨٨) ینظر: عباس الباز، مرجع سابق، ص ٢(
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   Y 


      
  

  الفرع الرابع
  تكرار اجلماع

            
        

           




  الفرع اخلامس
  استخدام الزوجة لعقاقري هرمونية

            









                          

؛ د. حاتم أمین محمد عبادة، مرجع سابق، ٦٩٠) ینظر: عباس الباز، مرجع سابق، ص ١(
  .٣٨ص 

 .٣٩) د. حاتم أمین محمد عباده، المرجع السابق، ص ٢(
  یجیز تناول االدویة، منشورة على  الموقع  نظر: فتوى د. علي جمعة مفتي مصری) ٣(

http/www.lahamag.com/14424. 
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  املطلب الثاني
  ق الطبيعية لتحديد جنس اجلننيائمشروعية الطر

           


 



       





 




           


 ﴿            
﴾﴿﴾






                          

، تحقیق محمد ، صحیح مسلمابو الحسین  القشیري النیسابوري ) اخرجه مسلم بن الحجاج١(
، رقم بخروج المني ةلحیض ، باب وجوب الغسل على المرأ، كتاب ا١فؤاد عبد الباق، ج

  .٢٥٢، ص لعربي، من دون سنة طبع او نشرا )، دار احیاء التراث٣١١الحدیث (
  .٦-٧ تان) سورة مریم، اآلی٢(
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  ﴿          

﴾


  املطلب الثالث
  ق غري الطبيعية (خمتربية)ائحتديد جنس اجلنني بالطر




            








  الفرع األول
  حتديد جنس اجلنني قبل ختصيب البويضة



       Y  

X





                          

علي عبد المنعم، االسالم والطفل، بحث منشور، وفي مجلة الحقوق  لمزید ینظر: د.) ١(
  .١٥٩، ص ١٩٨٠)، جامعة الكویت، ٢، ع (٤والشریعة، جامعة الكویت، سنة

  .١١ - ٩) سورة نوح اآلیة ٢(
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منشور ٢٦، صؤیه شرعیه في تحدید جنس الجنین، ر داهللا المصلحد. خالد بن عب :ینظر )١(
س، اختیار جنس ؛ عبد الفتاح محمود ادری www . almosleh . comعلى الموقع 

  :بعدها منشور على الموقع وما ٥، ص سالميإالجنین من منظور 
   http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single7/ar_Gens_Alganeen.pdf 
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  الفرع الثاني
  ختصيب البويضة وقبل غرسها بالرحمحتديد جنس اجلنني بعد 

 


 


 


  الفرع الثالث
  حتديد جنس اجلنني بعد احلمل


     

           


 

SRY

          
           

             




                          

  .٤٦) د. حاتم أمین محمد عبادة، مرجع سابق، ص١(
؛ د. حاتم أمین محمد عبادة، مرجع سابق، ص ٦٨٨) ینظر: عباس الباز، مرجع سابق، ص٢(

٤٦.  
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  املطلب الرابع
  ق املختربية ائموقف الفقه املعاصر من مشروعية الطر

  لتحديد جنس اجلنني
           









  الفرع األول
  ق املختربيةائاجلنني بالطر ز حتديد جنساجو




   
         ﴿  

           ﴾
﴿            

﴾
       


                          

، عبد اهللا بن بیة، نصر فرید، القرضاوي ام، مصطفى الزرقا، یوسف) الشیخ عبد اهللا البس١(
، ینظر بحث وقاف الكویتیة، ولجنة الفتوى بوزارة األباألردنعلي جمعة، ومجلس االفتاء 

  رؤیة شرعیة في تحید جنس الجنین على الموقع  :بعنوان
http/www.al-madina .com/node/352856. 

  .٤٩ اآلیة) سورة الشورى، ٢(
  .٢٦) سورة آل عمران اآلیة ٣(
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بن اسماعیل ابو عبداهللا البخاري، الجامع الصغیر المختصر، تحقیق د. مصطفى  ) محمد١(
)، دار بن كثیر، ٣٠٣٦ادیب البغا، كتاب بدء الخلیقه، باب ذكر المالئكه، حدیث رقم (

  .١١٧٤، ص ١٩٨٧بیروت 
  .٤٩٠، ص ١ي الدین یحیى بن شرف النووي، مرجع السابق، جی) مح٢(
ألزهر یؤید فتوى المفتي مبیحًا مشروعیة التحكم في نوع الجنین بشرط خلیل: ا ) محمد٣(

، الثالثاء االول من ربیع اإللهیةالضرورة وأكد أنها كالرزق والرحمة وال تتعارض مع المشیئة 
  =. موقع:١٠٧٢٤، عدد ٢٠٠٨أبریل، ١٨هـ، ١٤٢٩الثاني، 
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  الفرع الثاني
  ق املختربيةائحتديد جنس اجلنني بالطر عدم جواز





            




       




           


  



             



                                                               

=http/www.alghad.com/ idex.php/arlicle/2 html. 
مد النتشة، عبد الناصر أبو البصل، الشیخ فیصل مولوي ولجنة االفتاء بالسعودیة، ) د. مح١(

، )رؤیة شرعیة في تحدید جنس الجنین(ینظر ذلك لدى د. خالد المصلح بحث بعنوان 
  ، منشور على الموقع٢٠/١/٢٠١٢بتاریخ 

http/www.dl-mdina. Com/node/352856 
  .٤٨)  د. حاتم أمین عبادة، مرجع سابق، ص٢(



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧فدین للحقوق ، المجلد (مجلة الرا
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﴿ 
  ﴾﴿ 

﴾﴿ 
 ﴾﴿

  
﴾








           


 
  



                          

  .٣٤) سورة لقمان اآلیة ١(
  .٨) سورة الرعد اآلیة ٢(
  .٦) سورة آل عمران اآلیة ٣(
  .٥٠ -٤٩ تان) سورة الشورى اآلی٤(
الدین یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، كتاب  ي) محی٥(

  .١٢٠، ص١األیمان، ج
، كتاب النكاح، ١٩٨٨جستاني االزدي، سنن أبي داؤد، دار الحدیث، القاهرة، داؤد الس و) أب٦(

  .٢٢٧، ص٢باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء، ج
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  الفرع الثالث
  ق املختربيةائشروط عقد حتديد جنس اجلنني بالطر

   
            

     
         




            





            


        
          



                          

  :مزید ینظر الموقع) ل١(
http/www.islamemo.cc/culture- and-economy/2007/11/ 7154223 htm. 

  .٩٣وایضًا د. حاتم أمین محمد عبادة، مرجع سابق، ص     



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧فدین للحقوق ، المجلد (مجلة الرا
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http/www.lahona. Co,/show- news. Aspx? Nid= 105537. Pg= 41. 
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