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ملخص البحث
يعايش الناس قضا مستجدة متنوعة ،تتطلب من اﳌسلمﲔ بيا للحكم الشرعي فيها ،وقد استجدت على مر
العصور قضا متنوعة أدﱃ علماء اﳌسلمﲔ ﲟا يرونه صوا  ،وخرجوا على الناس بفتاوى اتبعها الناس واﲣذوها قوانﲔ
مارسوا حيا م على ضوئها .ومن اﳌعروف أن بيان اﳊكم الشرعي واجب ،وﻻ ﳚوز ترك قضية من القضا بغﲑ
البيان .من هذه القضا الﱵ ﲢتاج إﱃ بيان قضية العدة ﰲ التلقيح الصناعي ،فهي من اﳌستحد ت الﱵ ﲢتاج إﱃ
بيان حكمها .للتلقيح الصناعي أساليب ووسائل ،وله أيضا طريقان ،الداخلي واﳋارجي .هناك أساليب سبعة ﳝكن
تقسيمها إﱃ قسمﲔ ،منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون ﳏرما من الناحية الشرعية .هل ﳚب العدة ﰲ حالتﲔ:
استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته واستدخال اﳌﲏ إﱃ غﲑ الزوجة .اتبع الباحثون ﰲ هذا البحث منهج الدراسة اﳌكتبية،
ﲝيث ﲡمع اﳌواد اﳌتعلقة ﳌوضوع من الكتب اﳌعتمدة ،ولكل مسألة صور ا ،و صيلها إن كان فيها أصل من
كﻼم الفقهاء ،وﲢرير ﳏل النزاع ،وسبب اﳋﻼف ،وآراء الفقهاء ،واﻷدلة لكل رأي مع اﳌناقشة ﰒ الﱰجيح فيها.
ومن نتائج الدراسة الﱵ توصل إليها الباحثون أن استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته بغﲑ ﲨاع ،ﲡب العدة به؛ ﻷنه
ِ
تعرف براءة الرحم أكثر من ﳎرد اﻹيﻼج؛ وأنه يقوم
أقرب للعلوق من ﳎرد إيﻼج قُط َع فيه بعدم اﻹنزال ،فيحتاج إﱃ ّ
مقام الوطء ،فله حكم الوطء؛ ﳌنع اﻹشتباه ﰲ نسب الولد؛ وﳊوق الولد اﳊاصل منه كاﳊاصل من الوطء ،والضابط
فيه :إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب .وأما استدخال اﳌﲏ إﱃ غﲑ الزوجة ﻻ تلزمها العدة سواء
كانت حامﻼ أو حائﻼ؛ ﻷن الضابط فيه :إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب ،فقياسه على عدم
اللحوق لقطع الشرع النسب عن الزاﱐ ،وهذا زان؛ ﻷنه ﳑنوع من الفعل آﰒ به وإن سقط عنه اﳊد للشبهة؛ وكذلك
أن اﳌاء غﲑ ﳏﱰم؛ بدليل اﻹﰒ وعدم ﳊوق الولد عليه ،وإن كان غﲑ ﳏﱰم ،فﻼ عدة عليها ،وﻻ أثر لنجاح التلقيح
أو فشله ﰲ العدة؛ ﻷن اﳌعتﱪ فيه إدخال اﳌﲏ.
الكلمات اﳌفتاحية :العدة ،التلقيح ،الصناعي ،اﳌﲏ ،الز  ،الطب ،الشريعة

33

Malaysian Journal of Syariah and law |  | مجلة الشريعة والقانون بماليزياVol 8, No.1, June 2020

ABSTRACT
Nowadays, a variety of emerging issues require a statement of Sharia ruling. Throughout the ages,
various issues have arisen that Muslim scholars have made what they see as right, and they have given
fatwas that people followed, and adopted laws that they practised their lives accordingly. It is known
that the statement of the legal ruling is an obligation, and it is not permissible to leave a case without
it. One of the issues that needs explanation of its ruling is the issue of artificial insemination. Artificial
insemination has methods and means, and it also has two paths, internal and external. There are two
findings of this paper. Firstly, if a husband's sperm is inserted into his wife without having intercourse,
the wife must undergo an ‘iddah (if there is a divorce). The reason is that the sperm is more likely to
occur in this case compared to sexual intercourse without the release of sperm. So, it is necessary to
ascertain that the womb of the woman is empty in this case, as this insemination is similar to having
sexual intercourse. The applicable law is the same law of having sexual intercourse, so that the child
is born has a clear lineage or parentage like that of a child conceived out of sexual intercourse. The
Sharia requires iddah if the born child is clearly the descent of both parents under the Sharia
law. Secondly, regarding inserting a sperm of a man into a woman with no marital relations. In this
situation, 'iddah is not obligatory, because the Sharia law requires ‘iddah if the child is produced out
of the parents' sperm and ovum. The born child should not be attributed as the child to the sperm owner,
because Sharia law breaks off the lineage. This case is not sanctioned under the adultery sanctions
because the child does not have a legitimate lineage to the father, and there is a state of syubhat (vague
state). ‘Iddah does not depend on the success or failure of the insemination process since the essential
element in 'iddah is whether the sperm enters or not into the womb of the woman.
Keywords: Artificial, Insemination, Waiting period (Iddah), Sperm, Adultery (Zina), Medical, Shariah

ﲤﻬيﺪ

 عن طريق، وقد تقدم تقدما متسارعا بعملياته اﳋصيبة،إن التقﲏ ﰲ هذا العصر قد حاز اﻻﳒازات الرهيبة
 حيث إن اﳋﱪة والتجربة ﰲ هذا، ومن هذه اﻻﳒازات العلمية كثﲑا ما لوها ﰲ اﻷمور الطبية،اﻷشﺨاص اﳌوهوبة
 ﳑا شغل أذهان علماء العصر ﰲ معرفة،ا ال قد أنتج نتائج الﱵ ﱂ يسبقها العلماء اﻷجﻼء ﰲ الزمن اﳌاضي
 فلما كان التلقيح الصناعي قد ﲝثه العلماء اﳌعاصرون، ومن هذه العمليات العلمية قضية التلقيح الصناعي،حكمها
 والعدة. فأراد الباحث ﰲ توسع مبحثه عن حكم العدة للمرأة الﱵ أجرت عليها هذه العمليات،ﰲ كثﲑ من مواضع
.(Qal`ah ji, 1996, 276) هي اﳌدة اﳌعلومة الﱵ ﲤكثها اﳌرأة بعد طﻼقها أو وفاة زوجها
 وهو اﳌباشرة،إن اﻷصل ﰲ التلقيح اﻹنساﱐ أن ﳚري بﲔ مﲏ الزوج وبويضة الزوجة عن طريقها الطبيعي
 فإنه اﻷصل، وهذه الطريقة هي الطريقة اﳌنسجمة مع الفطرة والطبيعة اﻹنسانية،اﳉنسية عضاء التناسل لكل منهما
.(Al-Adzary, N.d, 79)  واﻷفضل حاﻻ ومﺂﻻ،شرعا وقدرا
وﰲ الظروف العصيبة كاﳌرض والعجز عن اﳌباشرة اﳉنسية الكاملة أو وجود عائق ﳝنع التقاء اﳌﲏ مع
 وهو كل طريقة أو صورة يتم فيها التلقيح واﻹﳒاب بغﲑ اﻻتصال،البويضة يلتجأ الزوجان إﱃ التلقيح الصناعي
.(Al mahmoud, 1989, 1/251)  أي بغﲑ عملية اﳉماع،اﳉنسي الطبيعي بﲔ الرجل واﳌرأة
صل إليها
 تو ﱠ، وهو ﳑا ﲢقق به من إﳒازات طبية،إن التلقيح الصناعي من أبرز القضا اﳌعاصرة ﰲ العاﱂ
 والتغلب على أسباب العقم اﳌﺨتلفة اﳌانعة من،العلم والتقنية ﰲ العصر اﳊاضر ﻹﳒاب اﻷطفال من بﲏ اﻹنسان
.(Al-Adzary, N.d, 79) فﻼ يلتجأ إليه إﻻ ﳊالة الضرورة، وهو نوع من أنواع عﻼجه،اﻻستيﻼد
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صيل اﳌسألة
إن التلقيح الصناعي من اﳌستحد ت ،إﻻ أن العملية الﱵ ﰎ ا التلقيح ﰲ الواقع قد ﲝثها فقهاء اﳌذاهب
ﰲ كتبهم اﳌعتمدة ،وهي إدخال اﳌﲏ ﰲ فرج امرأة ) ،(Ibn-abidiin, 2003, 3/582أو مسألة انزال اﳌﲏ ﰲ الفرج عند
اﳌالكية ) ،(Al-dasuqy, N.d, 2/468أو استدخال مﲏ رجل إﱃ فرج امرأة عند الشافعية )Al- ،1994 ،9/277
 ،(mawardiyأو ﲢملها ماء الرجل عند اﳊنابلة ) .(Al-Buhuthiy, 1982, 5/79ولذا عرف اﻷستاذ الدكتور وهبة
الزحيلي ﰲ الفقه اﻹسﻼمي وأدلته نه استدخال اﳌﲏ لرحم اﳌرأم بدون ﲨاع ).(Al-zuhaily, 2014, 4/2649
أﺳلﻮب التلﻘيﺢ الﺼﻨاﻋﻲ.
إن التلقيح الصناعي ،يتم حد طريقﲔ أساسيﲔ:
اﻷول :طريق التلقيح الداخلي ،وذلك يتم ﲝقن نطفة الرجل ﰲ اﳌوقع اﳌناسب من طن اﳌرأة ،و ذا الطريق يتحقق
فيه أسلو ن من الناحية الواقعية ،وﳘا:
اﻷسلوب اﻷول :أن تﺆخذ النطفة الذكرية ،من رجل متزوج ،وﲢقن ﰲ اﳌوقع اﳌناسب داخل مهبل زوجته،
أو رﲪها ،حﱴ تلتقي النطفة التقاء طبيعيا لبويضة ،الﱵ يفرزها مبيض زوجته ،ويقع التلقيح
بينهما ،ﰒ العلوق ﰲ جدار الرحم ،كما ﰲ حالة اﳉماع .وهذا اﻷسلوب يلجأ إليه إذا كان ﰲ
الزوج قصور عن إيصال مائه ﰲ اﳌواقعة إﱃ اﳌوضع اﳌناسب.
اﻷسلوب الثاﱐ :أن تﺆخذ نطفة من رجل ،وﲢقن ﰲ اﳌوقع اﳌناسب من زوجة رجل آخر ،حﱴ يقع التلقيح
داخليا ،ﰒ العلوق ﰲ الرحم ،كما ﰲ اﻷسلوب اﻷول .ويلجأ إﱃ هذا اﻷسلوب ،حﲔ يكون
عقيما ،ﻻ بذرة ﰲ مائه ،فيأخذون النطفة الذكرية من غﲑه.
الزوج ً
الﺜاﱐ :طريق التلقيح اﳋارجي ،وذلك يتم لتلقيح بﲔ نطفة الرجل وبويضة اﳌرأة ﰲ أنبوب اختبار ،ﰲ اﳌﺨتﱪات
الطبية ،ﰒ زرع البويضة اﳌلقحة )اللقيحة( ﰲ رحم اﳌرأة ،و ذا الطريق يتحقق فيه ﲬسة أساليب من الناحية
الواقعية ،وهي كاﻵﰐ:
اﻷسلوب اﻷول :أن تﺆخذ نطفة من زوج ،وبويضة من مبيض زوجته ،فتوضعا ﰲ أنبوب اختبار طﱯ ،بشروط
فيز ئية معينة ،حﱴ تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته ﰲ وعاء اﻻختبار ،ﰒ بعد أن خذ اللقيحة
ﰲ اﻻنقسام والتكاثر ،تنقل ﰲ الوقت اﳌناسب ،من أنبوب اﻻختبار إﱃ رحم الزوجة نفسها
صاحبة البويضة ،لتعلق ﰲ جداره ،وتنمو وتتﺨلق ككل جنﲔ ،ﰒ ﰲ اية مدة اﳊمل الطبيعية،
تلده الزوجة طفﻼً أو طفلة .وهذا هو طفل اﻷنبوب الذي حققه اﻹﳒاز العلمي ،ويلجأ إﱃ هذا
عقيما ،بسبب انسداد القناة الﱵ تصل بﲔ مبيضها ورﲪها
اﻷسلوب الثالث ،عندما تكون الزوجة ً
)قناة فالوب(.
اﻷسلوب الثاﱐ :أن ﳚري تلقيح خارجي ﰲ أنبوب اﻻختبار ،بﲔ نطفة مأخوذة من زوج ،وبويضة مأخوذة
من مبيض امرأة أخرى )يسمو ا متﱪعة( ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رحم زوجته .ويلجﺆون إﱃ هذا
اﻷسلوب ،عندما يكون مبيض الزوجة مستأصﻼً أو معطﻼً ،ولكن رﲪها سليم قابل لعلوق
اللقيحة فيه.
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اﻷسلوب الثالث :أن ﳚري تلقيح خارجي ﰲ أنبوب اختبار ،بﲔ نطفة رجل وبويضة من امرأة ،ليست زوجة
له )يسمو ما متﱪعﲔ( ،ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رحم امرأة أخرى متزوجة .ويلجﺆون إﱃ ذلك ،حينما
عقيما ،بسبب تعطل مبيضها ،لكن رﲪها سليم،
تكون اﳌرأة اﳌتزوجة -الﱵ زرعت اللقيحة فيهاً -
أيضا عقيم ويريدان ول ًدا.
وزوجها ً
اﻷسلوب الرابع :أن ﳚري تلقيح خارجي ﰲ وعاء اﻻختبار ،بﲔ بذرﰐ زوجﲔ ،ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رحم امرأة
تتطوع ﲝملها ،ويلجﺆون إﱃ ذلك حﲔ تكون الزوجة غﲑ قادرة على اﳊمل ،لسبب ﰲ رﲪها،
ولكن مبيضها سليم منتج ،أو تكون غﲑ راغبة ﰲ اﳊمل ترفﱡها ،فتتطوع امرأة أخرى ﳊمل عنها.
اﻷسلوب اﳋامﺲ :أن ﳚري تلقيح خارجي ﰲ وعاء اﻻختبار ،بﲔ نطفة رجل آخر غﲑ الزوج ،وهو متﱪع
وبويضة الزوجة ،ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رحم الزوجة ،ويلجﺆون إﱃ ذلك حﲔ يكون الزوج عقيما،
والزوجة سليمة.
ٍ)Al-Najjar, 2016, 377- (Salamah, N.d. 77-78) (Bakr ibn Abdullah, 1986, 449-451
).(379
فتكون اﻷساليب والوسائل الﱵ ﳚري ا التلقيح اﻻصطناعي بطريقيه الداخلي واﳋارجي؛ ﻷجل اﻻستيﻼد
شرعا.
هي سبعة أساليب ﲝسب اﻷحوال اﳌﺨتلفة ،بقطع النظر عن حلها أو حرمتها ً
حكﻢ التلﻘيﺢ الﺼﻨاﻋﻲ ﰲ الﺸﺮﻳﻌة اﻹﺳﻼمية
ﻻ خﻼف بﲔ الفقهاء اﳌعاصرين ﰲ أن اﻷسلوب الثاﱐ من التلقيح الداخلي ،واﻷسلوب الثاﱐ ،والثالث
والرابع ،واﳋامﺲ من التلقيح اﳋارجي كلها ﳏرمة شرعا وﳑنوعة منعا لذا ا أو ﳌا يﱰتب عليها من اختﻼط
اﻷنساب وضياع اﻷمومة ،وغﲑ ذلك من اﶈاذير الشرعية ،وهو ﰲ حكم الز إﻻ أنه ﻻ يعاقب لعدم اﻹيﻼج.
)(Al-Najjar, 2016, 289) (Al-Adzary, N.d) (Majallah majma` fiqh al-Islamy, 3rd session, 1986, 516
وأما اﻷسلو ن اﻷوﻻن من كل طريق ،فقد اختلف فيه الفقهاء اﳌعاصرون وانقسموا إﱃ مذهبﲔ:
اﳌﺬﻫﺐ اﻷول :اﳌاﻧﻌﻮن ،ذهبوا إﱃ عدم جواز هذه العملية ،ومن قال به من العلماء اﻷفاضل :الشيﺦ رجب بيوض
التميمي ،الشيﺦ ﳏمد شريف أﲪد )العراق( ،الشيﺦ عبد العزيز بن عبد ﷲ بن ز ،الشيﺦ ابوا بكر
أبو زيد ،الشيﺦ ﳏمد أبراهيم شقرة ،الشيﺦ عبد ﷲ بن زيد آل ﳏمود ،الشيﺦ أﲪد بن ﲪد اﳋليل
)عمان( ،الشيﺦ آدم شيﺦ عبد ﷲ علي )الصومال( ،الشيﺦ ﳒاﱐ صابون ﳏمد )تشاد( ،الشيﺦ إبراهيم
بشﲑ الغويل )ليبيا( ،الشيﺦ سيد ﳏمد يوسف جﲑي )ماﱄ( ،الشيﺦ هارون خليفة )جيبوﰐ( ،الشيﺦ
علي العقيمي والشيﺦ عبده عمر )اليمن( ،الشيﺦ عبد اللطيف الفرفور )سور ((Majallah majma` .
)….al-fiqh al-Islamy, third session, 1986, 423
واﺳتﺪلﻮا نه ﳐالف للقرآن والسنة واﻷدلة الشرعية:
َﱏ ِشْﺌـتُ ْم ۖ◌﴾ )سورة البقرة :من
أوﻻ :الﻘﺮآن :قال ﷲ تعاﱃ ﴿ :نِ َسا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
ث لﱠ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ ﱠٰ
اﻵية .(223
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وﺟﻪ الﺪﻻلة :اﻵية تبﲔ أن اﻹﳒاب يكون بﲔ الزوج والزوجة ﰲ اﳌعاشرة الزوجية ﻻ بواسطة
طرف لث ،فالتلقيح الصناعي ﳛصل به ).(hamzah, 2007, 27
ِ ِ
نسا ُن ِم ﱠم ُخلِ َقُ ،خلِ َق ِمن ﱠم ٍاء َدافِ ٍق﴾ )سورة الطارق :اﻵية
وقوله سبحانه وتعاﱃ﴿ :فَـلْيَنظُر ْاﻹ َ
.(6-5
وﺟﻪ الﺪﻻلة :أن اﳊمل بعﲑ الطريق الطبيعي ﳐالفة ﳍذه اﻵية حيث إن الطفل اﳌﺨلوق لتلقيح
الصناعي. (Al-Najjar, 2016, 293).
ﻧيا :السﻨة :منها قوله صلى ﷲ عليه وسلم) :ح ﱠﱴ ي ُذو َق ُعسيـلَتِ ِ
ك وت ُذوقي عُ َسْيـلَتَهُ( أخرجه البﺨاري.
َ َ ْ َْ
وﺟﻪ الﺪﻻلة :أن اﻹسﻼم قد حدد كيفية التلفيح بطريقة معينة ،ﻻ ﳚوز تعديلها كما هو وارد ﰲ
اﳊديث(hamzah, 2007, 31).
لﺜا :اﳌﻌﻘﻮل ،ويكون ﲟا يلي:
 .1إن ﷲ تعاﱃ شرع اﻻتصال اﳉنسي بﲔ الزوجﲔ لغاية أساسة وهي مﲔ السكن النفسي
الناتج عن اﳌتعة اﳊسية والعاطفية وهي غﲑ موجود ﰲ التلقيح الصناعي(Al-Najjar, 2016, .
)293

 .2إن هذا اﻷسلوب ﳛتاج إﱃ كشف عورة الزوجة على الطبيب اﶈظور شرعا.

(Majallah

)majma` al-fiqh al-Islamy, third session, 1986, 371

 .3إن هذه الطريقة تقتضي إفراغ ماء الرجل ﰲ اﻷنبوب ،ويكون ذلك غالبا ﻹستمناء وهو ﳏرم
شرعا(hamzah, 2007, 32).
 .4إن هذه العملية قد تﺆدي إﱃ شبهة اختﻼط اﻷنساب وهو خطأ ،فيمنع سدا للذريعة.
)(Salamah, N.d, 72

اﳌﺬﻫﺐ الﺜاﱐ :ا يزون ،ذهب كثﲑ من علماء العصر إﱃ جواز هذه العملية ،ووضعوا فيه الضوابط والشروط ،ومن
العلماء اﻷفاضل الذين ذهبوا إﱃ هذا القول :الشيﺦ جاد اﳊق علي جاد اﳊق (jad al-Haq, 1994,
) ،338-339الشيﺦ يوسف القرضاوي) ،(al-qardhwy, 1994, 209الشيﺦ عطية صقر (his fatwa,
) ،1997السيد ﳏمد حسﲔ فضل ﷲ (Majallah al-majma' al-fiqhiy al-Islamiy, the Eighth
) ،Session, 1985, 337الشيﺦ ﳏمد علي التسﺨري والشيﺦ ﳏمود شلتوت والشيﺦ الصديق الضرير،
واﻷستاذ مصطفى الزرقاء(Majallah majma` al-fiqh al-Islamy, third session, 1986, 423…) .،؛
والدكتور ز د أﲪد سﻼمة ) ،(Salamah, N.d, 79والدكتور سر عبد اﳊميد جاد ﷲ النجار (Al-
) ،Najjar, 2016, 396والدكتور ﳏمد ﳏمود ﲪزة ).(Hamzah, 2007, 39
واﺳتﺪلﻮا ﲟا يلي:
أوﻻ :قياس التلقيح الصناعي على التلقيح الطبيعي وهو اﻻتصال اﳉنسي ﲜامع أن كﻼ منهما يبتغى
به ﲢصيل النسل بطريق شرعي وهو الزواج(Al-Najjar, 2016, 394) .
ﻧيا :إن من مقاصد الشريعة حفظ النسل ،وهو ﻻ يتحقق إﻻ لزواج ﰒ اﻻﳒاب ،وحيث تعذر
اﻹﳒاب الطبيعي فﻼ مانع من اللجوء إﱃ الصناعي حفاﻇا على هذا اﳌقصد اﻷﲰى(Syahiin, .
)N.d, 103
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لﺜا :عرف الفقه اﻹسﻼمي قدﳝا صورا ﳑاثلة للتلقيح الصناعي من استدخال اﳌرأة مﲏ زوجها ﰲ
فرجها ،ورتب عليه آ را فقهية من وحوب العدة وثبوت النسب ،وهو دليل على جوازه(Al- .
)Najjar, 2016, 395

راﺑﻌا :إن التلقيح الصناعي نوع من العﻼج ،وقد حثت الشريعة عليه والتداوي من اﻷمراض.

(Al-

)Zaghib, N.d, 15

ﺧامسا :إن حاجة اﳌرأة اﳌتزوجة وحاجة زوجها إﱃ الولد تعتﱪ غرضا مشروعا لعملية التلقيح الصناعي.
)(Al-Najjar, 2016, 395

ﺳادﺳا :إن التلقيح الصناعي بﲔ الزوجﲔ قد يكون سببا من أسباب اﻻستقرار العائلي.

(Al-hasan,

)N.d, 7

ﺳاﺑﻌا :إن اﻹتصال اﳉنسي بﲔ الزوجﲔ ليﺲ هو سبيل الوحيد ﻹيصال ماء الرجل إﱃ رحم زوجته،
إذ قد يكون ستدخال اﳌﲏ ومنها عن طريق التلقيح الصناعي(Luthfi, N.d, 80) .
وأما الﺮأي الﺮاﺟﺢ فهو ما ذهب إليه أصحاب اﳌذهب الثاﱐ القائلون ﳉواز لقوة أدلتهم وذلك عند اﳊاجة مع
التأكيد على ضرورة أخذ كل اﻻحتياطات الﻼزمة ،وإليه ذهب كثﲑ من اﳌﺆسسات الدينية وفرار
اﳌﺆﲤرات كدار اﻹفتاء اﳌصرية ) ،(his fatwa, 1980, no. 63ودار اﻹفتاء العام ﰲ اﻷردن ) his fatwa,
 ،(1414H, 25 Syawalوقرار ﳎلﺲ ﳎمع الفقه اﻹسﻼمي ) ،(the third session, 1986, 1/516وقرار
ﳎلﺲ ا مع الفقهي اﻹسﻼمي) ،(the eight session, 1985وتبنت إليه ندوة اﻹﳒاب ﰲ ضوء اﻹسﻼم
الﱵ ﰲ الكويت سنة 1403هـ ) ،(Al-Adzary, N.d, 84وﻷنه ﻻ حرج إﱃ اللجوء إليه وﻻ مانع من
النظر الشرعي ،وﻻ يلتجأ إﱃ اﻷسلوب اﻷول من التلقيح اﳋارجي إﻻ بعد إجراء اﻷسلوب اﻷول من
التلقيح الداخلي ،وﱂ ينجح؛ ﻷنه إن كان مقبوﻻ مبدئيا ﰲ ذاته لنظر الشرعي لكنه غﲑ سليم ﲤاما،
من موجبات الشك فيما يستلزمه وﳛيط به من مﻼبسات خارج الرحم ،فلذلك يشﱰط فيه أن يتم
التأكيد من أن اﳌﲏ من الزوج وﱂ ﳜتلط أو يستبدل سواء كان بطريق العمد أو اﳋطأ أو السهو ﲟﲏ
غﲑه ،ويكون التأكيد من عدم إمكان حدوث اﳋطأ ﲣاذ ﲨيع اﻹجراءات الكفيلة ﲟنع اﳋطأ منعا
).(Salamah, N.d.
الﻌﺪة ﰲ التلﻘيﺢ الﺼﻨاﻋﻲ
صيل اﳌسألة
إن التلقيح الصناعي بطريقتيه الداخلي واﳋارجي من اﳌستحد ت ،قد اختلف فيه علماء العصر بﲔ اﳉواز
واﳌنع إذا كان صاحبا اﳌﲏ والبويضة ﰲ نكاح صحيح ووضع ﰲ رحم صاحب البويضة ،ومن اﻵ ر اﳌﱰتبة ﳍذه
العملية للمرأة الﱵ أجرى عليها التلقيح الصناعي العدة ،وهذه هي القضية الﱵ تكون ﳏﻼ للبحث ﰲ هذه اﳌقالة،
وذلك ﻷن علماء العصر ﳌا تكلموا عن هذه العملية ﱂ يتعرضوا على حكم العدة فيها إﻻ قليﻼ منهم ،وعندما نراجع
كﻼم الفقهاء القدامى اﻷجﻼء ﳒد أ م قد تكلوا عن العدة ﰲ مسألة استدخال مﲏ رجل إﱃ فرج امرأة ،فأما
كﻼمهم فكما يلي:
قال اﳊصفكي" :أدخلت منيه ﰲ فرجها هل تعتد؟ ﰲ البحر ﲝثا ،نعم؛ ﻻحتياجها لتعرف براءة الرحم ،وﰲ النهر
ﲝثا إن ﻇهر ﲪلها نعم ،وإﻻ فﻼ".(Al-hashfakiy, 2003, 3/528) .
38
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وقال اﻹمام النووي" :وإﳕا ﲡب العدة بعد وطء أو استدخال مﲏ الزوج".(Al-Nawawiy, 2005, 445) .
وقال البهوﰐ" :وﻻ ﲡب العدة بتحملها ماء الرجل" ،ونقل من الرعاية" :ولو استدخل مﲏ زوج أو أجﲏ بشهوة
ثبت النسب والعدة واﳌصاهرة" ﰒ قال" :إذا ﲢملت ماء زوجها ففي العدة وجهان" ) Al-Buhuthiy,
(1982, 5/79
مفﻬﻮم الﻌﺪة
ِ
ِ
اﳊِس ِ
ابَ ،والْ َع ﱡد هو :اﻹحصاء ،وﲰيت بذلك ﻻشتماﳍا على العدد من
الْع ﱠد ُة ﰲ اللغة :مأخوذة من الْ َع ّد َو ْ َ
اﻷقراء أو اﻷشهر غالبا ،وﲨع الْعِدﱠةِ :عِ َد ٌد َ ،ك ِس ْد َرٍة َ ،و ِس َد ٍر ) .(Ibn mandzur, 2003, 6/116وﰲ اﻻصطﻼح
الشرعي :اسم ﳌدة تﱰبﺺ فيها اﳌرأة ﳌعرفة براعة رﲪها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجهاAl-syarbiny, 2006, ) .
.(5/83
وﲡب العدة على اﳌرأة لفرقة بﲔ الزوجﲔ بعد الدخول بسبب الطﻼق أو اﳌوت أو الفسﺦ أو اللعان،
كما ﲡب ﳌوت قبل الدخول وبعد عقد النكاح الصحيح ) .(Salamah, N.d, 200وأما اﳋلوة فقد اختلف الفقهاء
ﰲ وجوب العدة ا ،فذهب اﳊنفية ) ،(Al-Kasaani, 1982, 3/191واﳌالكية ) ،(Al-Zarqani, N.d, 4/199واﳊنابلة
) (Ibn Qudama, 2004, 7/451إﱃ أنه ﲡب العدة على اﳌطلقة ﳋلوة الصحيحة ﰲ النكاح الصحيح دون الفاسد،
فﻼ ﲡب ﰲ الفاسد إﻻ لدخول ،وذهب الشافعية ) (Al-syarbiny, 2006, 5/84إﱃ أن العدة ﻻ ﲡب ﳋلوة
ا ردة عن الوطء.
وأما أنواع العدد فقد ذهب الفقهاء إﱃ أ ا ﰲ الشرع ثﻼثة :أ -عدة القروء ،ب -عدة اﻷشهر ،ج -عدة
وضع اﳊمل .أما العدة ﻷقراء وهي عدة اﳌرأة اﳊرة ذات اﻷقراء -وهي من ﳍا حيض وطهر صحيحان -ثﻼثة
قروء؛ وأما العدة ﻷشهر ﲡب ﰲ حالتﲔ :اﳊالة اﻷوﱃ :وهي ما ﲡب بدﻻ عن اﳊيض ﰲ اﳌرأة اﳌطلقة أو ما ﰲ
معناها الﱵ ﱂ تر دما ليأس أو صغر ،أو بلغت سن اﳊيض  ،أو جاوزته وﱂ ﲢض  ،فعد ا ثﻼثة أشهر؛ واﳊالة
الثانية :عدة الوفاة الﱵ وجبت أصﻼ بنفسها ،وسبب وجو ا الوفاة بعد زواج صحيح سواء أكانت الوفاة قبل
الدخول أم بعده ،وسواء أكانت ﳑن ﲢيض أم ﻻ ،بشرط أﻻ تكون حامﻼ ومد ا أربعة أشهر وعشر؛ وأما العدة
بوضع اﳊمل و هي العدة للمرأة اﳊامل فتنقضي عد ا بوضع اﳊمل ،سواء أكانت عن طﻼق أم وطء شبهة.
)….(Al-kuwaty, 2006, 29/307
حكﻢ الﻌﺪة ﰲ التلﻘيﺢ الﺼﻨاﻋﻲ
قد سبق بيانه ن العلماء اﳌعاصرون قد فسم حكم التلقيح الصناعي إﱃ فسمﲔ ،فسم اتفقوا فيه ﳊرمة،
وهو إذا كان صاحب اﳌﲏ وصاحبة البويضة ﻻ يكو ن ﰲ نكاح صحيح أو وضع ﰲ رحم غﲑ صاحبة البويضة
سواء كان التلقيح داخليا أم خارجيا .والثاﱐ ﳐتلف فيه بﲔ اﳌنع واﳉواز وهو إذا كان صاحب اﳌﲏ وصاحبة البويضة
ﰲ نكاح صحيح و وضع ﰲ رحم صاحب البويضة داخليا أو خارجيا.
وقد ﲝث فقهاؤ اﻷجﻼء من السادة الشافعية عن العدة ﰲ استدخال اﳌﲏ وفرقوا فيه بﲔ اﳌﲏ اﶈﱰم وغﲑ
اﶈﱰم ،فاﶈﱰم وقت إنزاله واستدخاله تعلق لعدة أما غﲑ اﶈﱰم فﻼ ،فقال ابن حجر اﳍيتمي)" :وإﳕا ﲡب العدة
من النكاح بعد وطء أو استدخل منيه( أي الزوج ،اﶈﱰم وقت انراله واستدخاله ...ومن ﰒ ﳊق النسب ...أما غﲑ
اﶈﱰم عند إنزاله ن انزله من ز فاستدخلته زوجته ،فﻼ عﱪة به ،واستدخاﳍا من نطفة زوجها فيه عدة" )Al-
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 ،(haitamiy, 1997, 8/266وعلق الشرواﱐ ﰲ حاشيته على ﲢفة اﳌنهاج بقوله" :إن شرط وجوب العدة ﻻستدخال
أن يوجد اﻻنزال واﻻستدخال معا ﰲ الزوجية" ﰒ قال" :بل الشرط أﻻ يكون من الز "Al-Syirwaniy, 1997, ) .
 .(8/266وبﲔ القليوﰊ معﲎ اﻻحﱰام بقوله" :واحﱰام اﳌﲏ ،إما أن يكون حال إنزاله وإما أن يكون حال إدخاله،
فاحﱰامه حال اﻹنزال ن ﻻ يكون حال خروجه ﳏرما لذاته ﰲ ﻇنه أو ﰲ الواقع ،فشمل اﳋارج بوطء زوجته ﰲ
اﳊيض مثﻼ ،أو ستمنائه بيدها ،أو بوطء شبهة ،وخرج بذلك اﳊرام ﰲ ﻇنه والواقع معا كالزﱏ ،واﻻستمناء بيد
غﲑ حليلته .وأما احﱰامه حال اﻹدخال ن ﻻ يكون حال إدخاله ﳏرما لذاته ﰲ ﻇنه أو ﰲ الواقع ،كما لو استدخلته
زوجته ،وخرج منه لو استدخلته أجنبية عاﳌة ﲝاله ،أو أدخلت الزوجة منيه ﰲ فرجها ﻇانة أنه مﲏ أجنﱯAl-) .
 .(Qalyubi, 2003, 4/61-61وقال البهوﰐ اﳊنبلي" :وﻻ ﲡب العدة بتحملها ماء الرجل ،قال ابن ﲪدان :إن كان
ماء زوجها اعتدت ،و إﻻ فﻼ" ).(Al-Buhuthiy, 1982
وﰲ فروع الدر اﳌﺨتار للحصفكي " :أدخلت منيه ﰲ فرجها هل تعتد؟ ﰲ البحر ﲝثا ،نعم؛ ﻻحتياجها
لتعرف براءة الرحم ،وﰲ النهر ﲝثا إن ﻇهر ﲪلها نعم ،وإﻻ ﻻ" ) ،(Al-hashfakiy, 2003, 3/528وعلق ابن عابدين
بقوله " :أي مﲏ زوجها من غﲑ خلوة وﻻ دخول ،وﱂ أر حكم ما إذا وطﺌها ﰲ دبرها ،أو أدخلت منيه ﰲ فرجها
ﰒ طلقها من غﲑ إيﻼج ﰲ قبلها ،وﻻ بد أن ﳛكم على أهل اﳌذهب بوجوب العدة ﰲ الثاﱐ؛ ﻷن إدخال اﳌﲏ
ﳛتاج إﱃ تعرف براءة الرحم أكثر من ﳎرد اﻹيﻼج ،وأما ﰲ اﻷول فﻼ؛ ﻷن الوطء ﰲ الدبر إن كان ﰲ اﳋلوة فالعدة
ﲡب ﳋلوة ،وإن كان بغﲑ خلوة فﻼ حاجة إﱃ تعرف الﱪاءة؛ ﻷنه سفح اﳌاء ﰲ غﲑ ﳏل اﳊرث فﻼ يكون مظنة
العلوق ،وينبغي أن يقال إن ﻇهر ﲪلها كان عد ا وضع اﳊمل وإﻻ فﻼ عدة عليها" ) Al-hashfakiy, 2003,
.(3/528
واﳊاصل فيه أن حكم العدة ﰲ استدخال اﳌﲏ كحكمها ﰲ الوطء اﳊقيقي إذا فرق فيه بﲔ أن يكون اﳌﲏ
من زوج اﳌرأة الﱵ أدخلت عليها اﳌﲏ أو ﻻ يكون من زوجها واﳉامع فيهما مظنة العلوق ،فالضابط عند الشافعية
نه إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب ) ،(Al-adzru’iy, 2015, 7/191إﻻ أن الشافعية فصلوا فيه
ن العدة ﲡب عليها إن كان اﳌﲏ ﳏﱰما وقت دخوله واستدخاله ،وإﻻ فﻼ عدة فيها.
فاﻷساليب السبعة السابقة ﰲ التلقيح الصناعي قد قسم إﱃ قسمﲔ ،فاﻷسلو ن اﻷوﻻن من كل طريقي
التلقيح ن كان الزوجان ﰲ نكاح صحيح ،وتﺆخذ نطفة الزوج وبويضة زوجته فتلقح صناعيا ،سواء كان داخليا أو
خارجيا ،ويكون ﰲ رحم صاحب البويضة ،وقد اختلف الفقهاء اﳌعاصرون ﰲ حكمهما بﲔ اﳌنع واﳉواز ،وأما
حكم العدة فيهما فقد اختلف الفقهاء القدامي ﰲ استدخال اﳌﲏ بغﲑ وطء بغض النظر عن اختﻼف اﳌعاصرين
فيهما ).(Salamah, N.d., 200
حكﻢ اﳌسألة
إذا تزوج رجل وامرأة ﰲ زواج صحيح شرعا ،وكان ﻷحدﳘا عيب ﳝنع منه اﳉماع ،كأن كانت رتقاء أو
قر ء ورضي الزوج ا ،أو كان عنة ،ورضيت الزوجة به ،ﰒ أجرى التلقيح الصناعي بينهما ن تﺆخذ النطفة الذكرية،
من الزوج ،وﲢقن ﰲ اﳌوقع اﳌناسب داخل مهبل زوجته ،أو رﲪها ،حﱴ تلتقي النطفة التقاء طبيعيا لبويضة ،الﱵ
يفرزها مبيض زوجته ،ويقع التلقيح بينهما؛ أو أن تﺆخذ نطفة من الزوج ،وبويضة من مبيض زوجته ،فتوضعان ﰲ
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أنبوب اختبار طﱯ ،بشروط فيز ئية معينة ،حﱴ تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته ﰲ وعاء اﻻختبار ،ﰒ تنقل ﰲ الوقت
اﳌناسب من أنبوب اﻻختبار إﱃ رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ،فلو حصل بينهما فرقة بعد ذلك ،هل ﲡب
العدة عليها أم ﻻ؟
ﲢﺮﻳﺮ ﳏل الﻨزاع ﰲ اﳌسألة
ﻻ خﻼف بﲔ الفقهاء ﰲ أن الوطء بعد نكاح صحيح ﲡب العدة ،لو حصل بينهما فرقة )Al-
 ،(kuwaitiyyah, 29/305وإﳕا اختلفوا ﰲ وجوب العدة لو حصل فرقة بعد استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته بغﲑ
ﲨاع.
ﺳبﺐ اﳋﻼف
إن سبب اﳋﻼف ﰲ هذه اﳌسألة ،هل استدخال اﳌﲏ كالوطء ﰲ وجوب العدة؟ فمن قال إنه كالوطء
ذهب إﱃ أن
استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته يوجب العدة؛ ومن قال نه ليﺲ كالوطء ذهب إﱃ أن استدخال اﳌﲏ ﻻ يوجب
العدة.(Al-mardawiy, 2008, 9/198) (Al-Ramliy, 2012, 7/188-189) .
آراء الفﻘﻬاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسألة
لو استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته بغﲑ ﲨاع ،هل ﲡب العدة؟ فيه قوﻻن عند فقهاء اﳌذاهب:
الﻘﻮل اﻷول :ﲡﺐ الﻌﺪة ،وإليه ذهب فقهاء اﳊنفية ) ،(Ibn `Abidiin, 2003, 5/213والشافعية ) Al-Haitamiy,
 ،(1997, 8/266واﻹمامية ) ،(Al-Thusiy, 1992, 4/365وهو وجه مرجوح عند اﳊنابلة )Al-
.(mardawiy, 2008, 198-199
ﻋللﻮا ﻋليﻪ بعدة تعليﻼت ،كما يلي:
أوﻻ :ﻷنه أقرب للعلوق من ﳎرد إيﻼج قُ ِط َع فيه بعدم اﻹنزال ) ،(Al-Haitamiy, 1997, 8/266فإدخال اﳌﲏ
تعرف براءة الرحم أكثر من ﳎرد اﻹيﻼج ).(Ibn `Abidiin, 2003, 5/213
ﳛتاج إﱃ ّ
ﻧيا :أنه يقوم مقام الوطء ،فله حكم الوطء؛ ﳌنع اﻹشتباه ﰲ نسب الولد ).(Al-Damiry, 2004, 8/124
لﺜا :الضابط فيه :إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب )،(Al-Adzru`iy, 2015, 7/191
فلحوق الولد اﳊاصل منه كاﳊاصل من الوطء ).(Al-Qalyubiy, 2003, 4/62
الﻘﻮل الﺜاﱐ :ﻻ ﲡﺐ الﻌﺪة ،وإليه ذهب فقهاء اﳌالكية ) (Ibn Rusyd,1410H, 3/170واﳊنابلة ) Al- mardawiy,
 (2008, 9/198-199والزيدية ).(Al-shana`aniy al-ansiy, 2005, 3/126
اﺳتﺪلﻮا ﻋليﻪ لقرآن واﳌعقول:
ات ﰒُﱠ طَلﱠ ْقتُم ِ
أوﻻ :القرآن ،قال ﷲ ـ ﴿ :أَيـﱡها الﱠ ِذين آمنُوا إِذَا نَ َكحتُم الْم ْﺆِمنَ ِ
وه ﱠن فَ َما
وه ﱠن م ْن قَـْب ِل أَ ْن ﲤََ ﱡس ُ
ُ ُ
َ َ
َ َ
ُْ ُ
لَ ُكم علَي ِه ﱠن ِمن ِعد ٍ
ﱠة تَـ ْعتَدﱡوََا ۖ﴾ ).(Q.S Al-Ahdzab: 49
ْ َْ
ْ
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وجه اﻻستدﻻلّ :بﲔ ﷲ -سبحانه وتعاﱃ -ﰲ هذه اﻵية ن العدة تكون بعد الوطء أو اﳌسيﺲ،
وأما إذا أخذت اﳌرأة ماءه فاستدخلته فرجها فﻼ تلزمها العدة لو طلقها؛ ﻷن هذا ليﺲ ﲟسيﺲ)Al-
.(shana`aniy al-ansiy, 2005, 3/126
ﻳﻨاﻗﺶ ﻋليﻪ ن استدخال اﳌﲏ يقوم مقام الوطء ،فله حكم الوطء ﰲ وجوب العدة ) Al-Rafi`iy, 1997,
(9/423؛ ﻷنه أقرب إﱃ العلوق من ﳎرد اﻹيﻼج ) ،(Ibn al-Mulaqqin, 2001, 3/1430فيحتاج إﱃ
تعرف براءة الرحم أكثر منه ).(Ibn `Abidiin, 2003, 5/213
ّ
ﻧيا :اﳌعقول :أن استدخال اﳌﲏ بغﲑ ﲨاع ﱂ ﲢدث ﳍا لذة ﲤﲏ ا ،فﻼ ﳜتلط منيهما وﻻ ﲡب العدة،
ولو صح ذلك لكان اﻷجنبيان الرجل واﳌرأة ،إذا تصادقا أ ا استدخلت منيه وإ ّن الولد من ذلك اﳌﲏ،
يلحقه نسبه ،وما قال ذلك أحد ).(Ibn Qudamah, 2004, 10/559
ﻳﻨاﻗﺶ ﻋليﻪ نه ﻻ يشﱰط اللذة ﰲ ﳊوق الولد ،وإﳕا اﳌعتﱪ فيه اﻹمكان )،(Al-mawardiy, 1994, 11/21
وقوﳍم :فﻼ ﳜتلط منيهما ،قد ﻇهر خﻼفه حيث ﳒح التلقيح الصناعي بتقدم التقﲏ ﰲ وقتنا اﳊاضر،
واستدخال اﳌﲏ أقرب إﱃ العلوق من ﳎرد اﻹيﻼج ) ،(Al-Damiry, 2004, 8/124فهو أمكن إﱃ شغل
تعرف براءة الرحم ،فيجب العدة به ).(Ibn `Abidiin, 2003, 5/213
الرحم من اﳋصي ،فيحتاج إﱃ ّ
وصاحب اﳌﲏ وصاحبة البويضة ليسا أجنبيﱠ ْﲔ؛ ﻷ ما ﰲ نكاح صحيح وأن يوجد اﻹدخال ﰲ الزوجية
) ،(Al-Anshariy, 2001, 6/369وﳊوق الولد اﳊاصل منه كاﳊاصل من الوطء ) Al-Qalyubiy, 2003,
 (4/62وهو رأي اﳊنفية والشافعية واﻹمامية.
الﱰﺟيﺢ

أما القول الراجح بعد التعرض لكل قول وما فيه من اﻷدلة واﳌناقشات هو اﳌذهب اﻷول القائل ن
استدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته بغﲑ ﲨاع ،ﲡب العدة ،وهو الرأي الراجح ،وذلك لقوة أدلته نه أقرب للعلوق من
ِ
تعرف براءة الرحم أكثر من ﳎرد اﻹيﻼج؛ وأنه يقوم مقام الوطء ،فله
ﳎرد إيﻼج قُط َع فيه بعدم اﻹنزال ،فيحتاج إﱃ ّ
حكم الوطء؛ ﳌنع اﻹشتباه ﰲ نسب الولد؛ وﳊوق الولد اﳊاصل منه كاﳊاصل من الوطء ،والضابط فيه :إﳕا ﲡب
العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب ،وإليه ذهب فقهاء اﳊنفية ،والشافعية ،واﻹمامية ،ووجه مرجوح عند
اﳊنابلة.
ولذلك لو ﰎ التلقيح الصناعي بﲔ الزوجﲔ داخليا كان أو خارجيا ،ﰒ حصل الفرقة بينهما بغﲑ ﲨاع،
ﲡب العدة عليها ،وهو ما قرره دار اﻹفتاء اﳌصرية ) (his fatwa, 1980, no. 63وﳎمع الفقهي اﻹسﻼمي )أ Decision
 ،(in the eight session, 1985وﻻ أثر لنجاح التلقيح أو فشله ﰲ العدة؛ ﻷن اﳌعتﱪ فيه إدخال اﳌﲏ إﱃ زوجته.
ﻓاﺋﺪة :إن ﰎ عقد النكاح عﱪ اﻹنﱰنت ،ﳌن قال بصحة هذا العقد ،وقد ﲝثت هذه اﳌسألة ﰲ ﲝثي ﲢت عنوان:
عقد النكاح عﱪ اﻹنﱰنت ) ،(Muhammad Azwar Kamaruddin, 2018والزوجان ﱂ يكو ﰲ مكان واحد،
وأرادا اﳒاب الطفل ،فأرسل الزوج منيه للتلقيح ببويضة اﳌرأة داخليا أو خارجيا ،فلهذه العملية حكم هذه
اﳌسألة من وجوب العدة عليها –إن حصل الفرقة بعدها ،-ونسب الطفل إليهما ،واﻹرث ،وغﲑها.
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وأما القسم الثاﱐ من التلقيح الصناعي فهو اﳌتفق عليه ﲝرمته شرعا عند الفقهاء اﳌعاصرين كما سبق بيانه،
وهو اﻷسلوي الثاﱐ من التلقيح الداخلي ،وكذا اﻷسلوب الثاﱐ ،والرابع ،واﳋامﺲ ،والسادس ،والسابع من التلقيح
هذه كلها إن ﰎ التلقيح ،وأصحاب اﳌﲏ و البويضة ﻻ يكو ن ﰲ نكاح صحيح ،أو يكو ن ﰲ
اﳋارجي،
نكاح صحيح ولكن توضع ﰲ رحم غﲑ صاحبة البويضة ،فمحرمة شرعا؛ ﳌا يﱰتب عليه من اختﻼط اﻷنساب،
وهو ﰲ معﲎ الز إﻻ أنه ﻻ يوجب اﳊد لعدم اﻹيﻼج ،والز ﳏرم قطعا بنصوص القرآن والسنة )Daar Ifta` al-
 ،(mishriyyah, 1980, no. 63والعدة ﰲ الز ﳍا أصل ﰲ الكتب الفقهية اﳌعتمدة:
قال ابن حجر اﳍيتمي ) (Al-Haitamiy, 1997, 8/246والشمﺲ الرملي )" :(Al-Ramliy, 2012, 7/187ﻻ عدة ﰲ
الز اتفاقا".
وقال الدسوقي اﳌالكي" :إذا زنت اﳌرأة أو غصبت وجب عليها اﻻستﱪاء من وطﺌها بثﻼث حيض ،كانت ذات
زوج أو غﲑ ذات زوج"(Al-Dasuqiy, 2003, 3/416) .
وقال اﳌرداوي اﳊنبلي" :إن عدة اﳌزﱐ ا كعدة اﳌطلقة ،هذا اﳌذهب وعليه ﲨاهﲑ اﻷصحاب"Al-Mardawy, ) .
(2008, 9/216
حكﻢ اﳌسألة
إذا تزوج رجل وامرأة ﰲ زواجا صحيحا شرعا ،وكان ﻷحدﳘا عيب ﳝنع منه اﳉماع ،كأن كانت رتقاء أو
قر ء ورضي الزوج ا ،أو كان عنة أو ﳑسوحا ،ورضيت الزوجة به ،أو يكون أحدﳘا عيب ﳝنع منه اﳊمل للزوجة،
ﰒ أجرى التلقيح الصناعي بينهما ن تﺆخذ النطفة من رجل آخر ،وﲢقن ﰲ اﳌوقع اﳌناسب داخل مهبلها أو رﲪها؛
أو أن ﳚري تلقيح خارجي ﰲ أنبوب اﻻختبار ،بﲔ نطفة مأخوذة من زوجها ،وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة
أخرى )متﱪعة( ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رﲪها؛ أو بﲔ نطفة رجل آخر وبويضة من امرأة أخرى )متﱪعﲔ( ،ﰒ تزرع
اللقيحة ﰲ رﲪها؛ أو بﲔ بذرتيهما ،ﰒ تزرع اللقيحة ﰲ رحم امرأة تتطوع ﲝملها ما يسمى لرحم الظﺌر؛ أو تكون
امرأة تريد اﳊمل بغﲑ نكاح صحيح مع صاحب اﳌﲏ ن تﺆخذ نطفة رجل آخر )متﱪع( وبويضتها ،ﰒ تزرع اللقيحة
ﰲ رﲪها ،لو حصل فرقة بينهما هل ﲡب العدة على الزوجة أم ﻻ؟ أو على اﻷم البديلة إن كانت غﲑ متزوجة أو
كانت متزوجة وفارقها الزوج قبل اﳉماع؟
ﲢﺮﻳﺮ ﳏل الﻨزاع
ﻻ خﻼف بﲔ الفقهاء ﰲ أن الوطء بعد نكاح صحيح ﲡب به العدة ،لو حصل بينهما فرقة )Al-
 ،(kuwaitiyyah, 29/305وذهب بعض الفقهاء إﱃ أن العدة ﲡب أيضا ستدخال مﲏ الزوج إﱃ زوجته كما سبق
بيانه ﰲ اﳌسألة اﻷوﱃ ،ﰒ اختلفوا أيضا ﰲ استدخال اﳌﲏ إﱃ غﲑ الزوجة ،وقد سبق بيانه أنه ﰲ معﲎ الز ؛ ﳌا
يﱰتب عليه من اﻻختﻼط اﻷنساب ،وﻻ خﻼف بﲔ الفقهاء أن الز ﳏرم شرعا ،فهل للمزﱐ ا عدة؟ فيه خﻼف
عندهم.
ﺳبﺐ اﳋﻼف
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إن سبب اﳋﻼف ﰲ هذه اﳌسألة ،هل العدة من أحكام الزوجية أم ﻻ؟ )(Ibn Rusyd,1410H, 3/177
فمن قال إ ا من أحكام الزوجية ذهب إﱃ أن للمزﱐ ا ﻻ ﲡب عليها العدة؛ ومن قال ا ليست من أحكام
الزوجية ذهب إﱃ أنه ﻻ ﲡب عليها
العدة أو وجب عليها استﱪاء الرحم.
أﻗﻮال الفﻘﻬاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌسألة
هل تلزم العدة للمزﱐ ا أم ﻻ؟ فيه أربعة أقوال عند الفقهاء:
الﻘﻮل اﻷول :تلزمها العدة سواء كانت حائﻼ أو حامﻼ ،وإليه ذهب واﳊنابلة )Al-mardawiy, 2008, 9/216-
 ،(217وكذلك اﳌالكية إﻻ أ م ﲰوها استﱪاء ﻻ عدة ).(Al-Dasuqiy, 2003, 3/416
ﻋللﻮا عليه بعدة تعليﻼت ،كما يلي:
أوﻻ :ضابط الوطء اﳌوجب للعدة ،وهو كل وطء ﻻ يوجب اﳊد على الواطﺊ ،وإن أوجبه على اﳌوطوءة
) ،(Al-Damiry, 2004, 8/123والتلقيح ﻻ يوجب اﳊد على الطرفﲔ؛ ﻷنه غﲑ الز اﳊقيقي ،فوجبت
العدة لعدم اﳊد عليهما.
يناقش عليه ن الز من الطرفﲔ يوجب اﳊد ،وعدم وجوب اﳊد عليهما ﰲ التلقيح؛ لعدم الز اﳊقيقي،
ولكن الضابط اﻷوفق واﻷوﱃ اﳌعتﱪ فيه :إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب )Al-
 ،(Adzru`iy, 2015, 7/191فقضيته عدم اللحوق فكذا عدم وجوب الع ّدة ) Al-Bujairmy, 1996,
.(4/389
ﻧيا :أن اﳌزﱐ ا كاﳌوطوعة بشبهة ﰲ العدة؛ ﻷنه وطء يقتضي شغل الرحم ،فوجبت العدة منه ،بعدة
كاملة؛ للتعرف على براءة رﲪها.(Ibn Qudamah, 2004, 11/9) .
يناقش عليه ن الوطء ﰲ الز وطء ﳏرم ويفارقه وطء الشبهة فيه ،وكذلك أن ثبوت النسب ﰲ وطء الشبهة
إﳕا جاء من جهة ﻇن الواطﺊ وﻻ ﻇن هاهنا ) ،(Al-jamal, N.d, 4/441وأن شغل الرحم اﳌوجب
للعدة إذا احﱰم اﳌاء فيه ،وﻻ احﱰام هنا ،بدليل اﻹﰒ ).(Al-Bujairmy, 1996, 4/389
لﺜا :ﻷن اﳌزﱐ ا إذا تزوجت قبل اﻻعتداد اشتبه ولد الزوج لولد من الز  ،فﻼ ﳛصل حفظ النسب،
وهو من الضرور ت.(Ibn Qudamah, 2004, 11/9) .
يناقش عليه نه إﳕا وجب صيانة اﳌاء عن اﳋلط إذا كان ﳏﱰما ،وﻻ حرمة فيه ،ولذا أجاز بعض اﳊنفية
نكاحها ) ،(Al-Syalabiy, 1313H, 6/23ولكن ﻻ ﳚوز وطﺆها من غﲑ الزاﱐ ا حﱴ تضع؛ لَِق ْوِل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ع َغ ِْﲑهِ(
ﻻم ِر ٍئ يـُ ْﺆم ُن َِ ﱠ َوالْيَـ ْوم اﻵخ ِر أَ ْن يَ ْسق َي َماءَهُ َزْر َ
الﱠر ُسول صلى ﷲ عليه وسلم) :ﻻ َﳛ ﱡل ْ
)اﳊديث صحيح كما قال ابن اﳌلقن ﰲ البدر اﳌنﲑ  ،(214/8وله ذلك قبل ﻇهور اﳊبل؛ ﻷن
الزرع عبارة عن اﳊب النابت ،وﻻ نبات قبل اﳊبل .وأما الشافعية )Al-Nawawiy, 2003, 6/351-
 (352يقولون :ﲜواز النكاح والوطء للحامل من ز على اﻷصح؛ إذ ﻻ حرمة له ،فهو كاﳌعدوم،
واﳊديث السابق ﳌن كان ماؤه ﳏﱰما .وكذا هو اﳊال ﰲ التلقيح من غﲑ الزوج أو الزوجة.
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راﺑﻌا :إﳕا ﲡب العدة ﳊفظ النسب ) ،(Al-Nawawiy, 2003, 6/351-352فتجب على الوطء ،ي وطء
كان.
نوقش عليه ا لو اختصت بذلك؛ ﳌا وجبت على اﳌﻼعنة اﳌنفي ولدها واﻵيسة والصغﲑة ) Ibn Qudamah,
.((2004, 11/9
الﻘﻮل الﺜاﱐ :ﻻ تلزمها العدة سواء كانت حائﻼ أو حامﻼ ،وإليه ذهب فقهاء اﳊنفية ) Ibn `Abidiin, 2003,
 ،(5/179والشافعية ) ،(Al-Ramliy, 2012, 7/187واﻹمامية ) ،(Al-Thaba`thabaiy, N.d., 1/118واﻹ ضية
) ،(`Aththafayyisy, 1972, 6/43والظاهرية ).(Ibn Hazm, N.d., 1/27-28
اﺳتﺪلﻮا ﻋليﻪ ﳊديث والقياس واﳌعقول:
اش ولِلْع ِ
ِِ
اه ِر ا ْﳊَ َج ُر( )متفق عليه(.
أوﻻ :اﳊديث ،قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم) :الْ َولَ ُد ل ْلف َر ِ َ َ
وجه الدﻻلة :أن الولد ينسب إﱃ الفراش ،والعدة شرعت ﳊفظ النسب ،والز ﻻ يتعلق به ثبوت
النسب ،فﻼ يوجب العدة.(al-kuwaitiyyah, 29/338) .
ﻧﻮﻗﺶ ن اﳊديث غﲑ هض فيه حيث ﻻ دليل إﻻ على عدم ﳊوق ولد الز لزاﱐ ) Al-shana`aniy,
.(2005, 3/253
ﳚيﺐ ن العدة يقاس على عدم اللحوق ،فهو مطّرد ومنعكﺲ ،فإذا ﳊق الولد عليه لزمتها العدة كما ﰲ
وطء الشبهة ،وإﻻ كما ﰲ الز  ،فﻼ عدة عليها ،والشرع منع نسبه منه ﰲ الز  ،فﻼ عﱪة بوطﺌها وﻻ
عدة عليها ) ،(Al-jamal, N.d., 4/441وكذا ﰲ التلقيح؛ ﻷنه ﰲ معﲎ الز .
ﻧيا :قياسه على عدم اللحوق؛ لقطع الشرع النسب عن الزاﱐ ،وهذا زان؛ ﻷنه ﳑنوع من الفعل آﰒ به وإن
سقط عنه اﳊد للشبهة ) ،(Al-Ubbadiy, 1997, 8/265والضابط فيه :إﳕا ﲡب العدة به إذا خرج
بسبب يتعلق به النسب ).(Al-Adzru`iy, 2015, 7/191
لﺜا :اﳌعقول :أن اﳌاء غﲑ ﳏﱰم؛ بدليل اﻹﰒ وعدم ﳊوق الولد عليه ) ،(Al-Bujairmy, 1996, 4/389وإن
كان غﲑ ﳏﱰم ،فﻼ عدة عليها ،وكذا ﰲ التلقيح أن النسب ﻻ ينسب إﱃ صاحب اﳌﲏ ،فﻼ عدة فيه؛
ﻷن صاحب اﳌﲏ ﻻ عﻼقة له بصاحب البويضة أو بصاحب الرحم شرعا ،وهو ﰲ معﲎ الز .
الﻘﻮل الﺜالث :يلزمها اﻻستﱪاء ﲝيضة إن كانت حائﻼ أو بوضع اﳊمل إن كانت حامﻼ ،وإليه ذهب ابن أﰊ
موسى من اﳊنابلة ) ،(Al-Mardawy, 2008, 9/216-217وهو اﳌرجوح عندهم.
اﺳتﺪلﻮا ﻋليﻪ ﳊديث والقياس:
ِ
ِ
ضةً( )اﳊديث حسن(.
يض َحْي َ
أوﻻ :اﳊديث) :ﻻ تُوطَأُ َح ِام ٌل َح ﱠﱴ تَ َ
ض َعَ ،وﻻ َغ ْﲑُ ذَات ﲪَْ ٍل َح ﱠﱴ َﲢ َ
وجه اﻻستدﻻل :ﻻ ﳜفى أن الزانية غﲑ داخل ﰲ اﻷدلة عن العدة؛ ﻷ ا ﰲ الزوجات ،وتدخل ﰲ
دليل اﻻستﱪاء ،فتحيض حيضة إن كانت حائﻼ ،وبوضع اﳊمل إن كانت حامﻼ ) Al-shana`aniy,
.(2005, 3/253
يناقش عليه ن اﳊديث ورد ﰲ السبية ،ﻻ ﰲ مطلق النساء ،فﻼ يكون حجة على الزانية اﳊرة
البالغة.
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ﻧيا :قياسه على اﻷمة ،فلما وجب استﱪاء اﻷمة الﱵ ﻻ يلحق ولدها لبائع ،فاستﱪاؤها من الز أوﱃ،
وهي حرة ).(Ibn Qudamah, 2004, 11/9
ﻳﻨاﻗﺶ ﻋليﻪ ن اﻷمة واﳊرة يفارقان ﰲ كثﲑ من اﻷحكام ،فالقياس هنا قياس مع الفارق؛ ﻷن وجوب
اﻻستﱪاء لﻸمة؛ ﳊرمة اﳌاء فيه؛ ﳉواز وطﺌها ،وإن ﱂ يلحق الولد لبائع ،وأما الز  ،فﻼ حرمة للماء،
بدليل اﻹﰒ ).(Al-Bujairmy, 1996, 4/389
الﻘﻮل الﺮاﺑﻊ :ﻻ يلزمها اﻻستﱪاء إن كانت غﲑ حامل ،وإن ﻇن ﲪلها وجب تﱪئها ﲝيضة ،وإن كانت حامﻼ
فيلزمها اﻻستﱪاء لوضع ،وإليه ذهب الزيدية ).(Al-shana`aniy al-ansiy, 2005, 3/161
ﻋللﻮا ﻋليﻪ ن اﳌزﱐ ا إذا تزوجت قبل اﻻستﱪاء ﰲ اﳊمل اشتبه ولد الزوج لولد من الز  ،فﻼ ﳛصل حفظ
النسب ،وهذا اﳌعﲎ ﻻ يوجد إن كانت غﲑ حامل(Al-shana`aniy al-ansiy, 2005, 3/161) .
ﻳﻨاﻗَﺶ ﻋليﻪ ن التفريق بﲔ اﳊائل واﳊامل ،ترجيح بدون مرجح ،ومعﲎ اﻻشتباه موجود ﰲ اﳊائل أيضا إذا ﱂ
يستﱪأ ،ولكن اﻻستﱪاء ﰲ الز ﻻ يلزمها؛ لعدم احﱰام اﳌاء فيه ،بدليل عدم ﳊوق الولد لزاﱐ )Al-
 ، (Ubbadiy, 1997, 8/265وهو ﳏرم شرعا وكذا ﻻ عدة عليها ،وهذا اﳌعﲎ موجود ﰲ التلقيح الصناعي.
الﱰﺟيﺢ واﳋاﲤة
أما القول الراجح بعد عرض اﳌسألة وما عليها من أدلة ومناقشات ،فهو القول الثاﱐ القائل ن اﳌزﱐ ا،
ﻻ تلزمها العدة سواء كانت حامﻼ أو حائﻼ ،هو الرأي الراجح ،وذلك لقوة أدلته؛ ﻷن الضابط فيه :إﳕا ﲡب العدة
به إذا خرج بسبب يتعلق به النسب ،فقياسه على عدم اللحوق؛ لقطع الشرع النسب عن الزاﱐ ،وهذا زان؛ ﻷنه
ﳑنوع من الفعل آﰒ به وإن سقط عنه اﳊد للشبهة؛ وكذلك أن اﳌاء غﲑ ﳏﱰم شرعا؛ بدليل اﻹﰒ وعدم ﳊوق الولد
عليه ،وإن كان غﲑ ﳏﱰم ،فﻼ عدة عليها ،وكذا ﰲ التلقيح أن النسب ﻻ ينسب إﱃ صاحب اﳌﲏ ،فﻼ عدة فيه؛
ﻷن صاحب اﳌﲏ ﻻ عﻼقة له بصاحب البويضة أو بصاحب الرحم شرعا ،وهو ﰲ معﲎ الز ؛ ﻻختﻼط اﻷنساب
الناشﺊ من غﲑ النكاح الصحيح شرعا ،وإليه ذهب فقهاء اﳊنفية ،والشافعية ،واﻹمامية ،واﻹ ضية ،والظاهرية.
وهو ما قرره دار اﻹفتاء اﳌصرية )  (his fatwa, 1980, no. 63وﳎمع الفقهي اﻹسﻼمي) Decision at the eight
 ،(session, 1985وﻻ أثر لنجاح التلقيح أو فشله ﰲ العدة؛ ﻷن اﳌعتﱪ فيه إدخال اﳌﲏ.
ﻓاﺋﺪة :لو ﰎ إيداع مﲏ الزوج ﰲ بنك اﳌﲏ حال حياته ،ﰒ يلقح به إﱃ الزوجة اصطناعيا بعد موته ،فحكمه حكم
هذه اﳌسألة من عدم وجوب العدة ،وعد اللحوق الولد إليهما؛ ﻷن اﳌوت من أسباب الفرق بﲔ الزوجﲔ .هذا كما
حصل به ﰲ بريطانيا ،أن زوجة ﲪلت ﲜنﲔ زوجها بعد موته بسنﲔ عديدة ،لوجود مﲏ زوجها ﰲ بنك اﳌﲏ.
(https://www.dailymail.co.uk/news/article-3133341/Widow-mother-dead-husband-s-two-children)using-frozen-sperm-died.html
REFERENCES
Al Mahmuod, Abdullah ibn Zaid, Al-hukm al-iqna`iy fi ibthal al-talqiih al-shina`iy wa ma yusamma bi
syatl al-janin, (a research presented to the second International Conference of Islamic
Jurisprudence Complex, held at the headquarters of the Academy in Jeddah, on 1989 M).

46

 دراسة من النظر الطبي والرؤية الشرعية:العدّة في التلقيح الصناعي

Al-Adzary, sa`eed kadhzim, N.d., Al-talqiih al-Shina`iy bain al-ilm wa al-Sharia, Al-markaz al-`alamiy
li al-dirasaat al-Islamiyah.
Al-Adzru`iy, Ahmad ibn Hamdan, Syihab al-din, 2015, Quut al-muhtaj syarh al-minhaj, daar al-kutub
al-ilmiyyah, al-thab`ah al-ulaa, Beirut, Lebanon.
Al-Anshariy, Abu yahya, Zakariya ibn Muhammad ibn Zakariya, 2001, asnaa al-mathalib syarh
ruwadh al-thalib, Daar al-kutub al-ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
Al-Buhuthiy, Manshur ibn Yunus ibn Idris. 1982, Kasysyaf al-qinaa `an mathn al-iqnaa`, dar al-fikr,
Beirut, Lebanon, Tahqiq: Hilal mushailihiy.
Al-Bujairmy, Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar, 1996, tuhfah al-habib alaa syarh al-khatib/Hasyiah
al-bujairmy, Daar al-kutub al-ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
Al-Damiry, Muhammad ibn musa ibn Isa, abu al-baqaa, 2004, al-najm al-wahhaj fi syarh al-minhaj,
Daar al-minhaj, Jeddah, al-thab`ah al-ulaa, al-mamlakah al-arabiyyah al-saudiyyah.
Al-Dasuqiy, Muhammad ibn Ahmad ibn Arafah al-malikiy, Hasyiah al-Dasuqiy alaa al-syrah alkabiir, Daar al-fikr, Beirut, Lebanon.
Al-Fatawa al-mishriyyah, 1997, www.Islamonline.net
Al-Haitamiy, Ibn hajar, Ahmad ibn Hajar, Shihab al-din. 1997, Tuhfah al-muhtaj bi syarh al-minhaj,
Dar al-fikr, Beirut, Lebanon.
Al-Hasan, Shadiyah Bint Al-Shadiq, Hukm al-Islam fi al-talqih al-ishthina`i, Sudan university
Al-hashfakiy, 2003, al-ddar al-mukhtar, dar aalam al-kutub, Riyadh, KSA, ekslusif edition.
Al-jamal, Sulaiman ibn Umar ibn Manshur, N.d., Futuhat al-wahhab bi taudhih syarh manhaj althullab/Hasyiah al-jamal, Daar al-fikr, Beirut, Lebanon.
Al-kasaani, alaa al-din abu bakr ibn mas’ud ibn Ahmad, Bada`I al-shana`I fii tartib al-syarai`, 1982,
Dar al-kitab al-araby, Beirut, Lebanon.
Al-Mardawy al-Shalihy, Ali ibn Sulaiman, Ala' al-din, Abu al-hasan. 2008, al-Inshaf fi ma'rifah alRajih min al-khilaf 'ala madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Dar Ihya' al-turast al-araby,
First Edition, Beirut, Lebanon.
Al-mawardiy, Ali ibn Muhammad ibn Muhammad, Abu al-Hasan, 1994, al-hawiy al-kabir fi fiqh
madzhab al-Imam al-Syafi`I, Daar al-kutub al-ilmiyyah, Beirut, Lebanon.
Al-Najjar, jad Allah Yasir ibn Abdul Hamid, Al-talqih al-shinai` min mandzur fiqih Islam, Journal of
Faculty Shariah and Law at Tafahna, Volume 18, Issue 18, 2016
Al-Nawawiy, Yahya ibn Syaraf, Abu Zakariya. 2003, Raudhah al-thalibin, Dar aalam al-kutub, Almamlakah al-arabiyyah, al-saudiyyah, ekslusif edition.
Al-Nawawiy, Yahya ibn Syaraf, Abu Zakariya. 2005, minhaj al-thalibin wa umdah al-muftiin, daar alminhaj, Jeddah, Al-Mamlakah al-arabiyyah al-sa'udiyyah.
Al-Qalyubiy, Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah, 2003, hasyataa al-qalyubiy wa `umairah alaa syarh almahally alaa syarh al-minhaj, maktabah al-tawfiqiyah, al-qaherah, masr (Egypt).
Al-Qardhawy, Yusuf, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, al-maktab al-Islamy, 1994, Beirut, Lebanon.

47

Malaysian Journal of Syariah and law |  | مجلة الشريعة والقانون بماليزياVol 8, No.1, June 2020

Al-Rafi`iy, Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim, 1997, Al-Aziz Syarh al-wajiz as known as
Al-syarh al-kabir, Daar al-kutub al-ilmiyah, Beirut, Lebanon.
Al-Ramliy, Muhammad ibn Ahmad, Syams al-din. 2012, Nihayah al-muhtaj ilaa syarh al-minhaj,
Maktabah al-tawfiqiyyah, al-Qaherah, Masr (Egypt).
Al-shana`aniy, Muhammad ibn Ismail al-amiir al-kahlaniy, 2005, subul al-salam syarh bulugh almaram, Dar Ibn haitsam, Cairo-Egypt.
Al-shana'any, Ahmad ibn Qasim al-`ansiy. N.d. al-taj al-mudzahhab li ahkam al-madzhab, Dar al-kitab
al-islamy.
Al-Syalabiy, Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, 1313 H, Hasyiah al-syalabiy ala tabyin al-haqaiq,
al-thab`ah al-kubraa al-Amiriyyah, Bulaq-alqaherah, masr (Egypt).
Al-Syarbini, Muhammad ibn Muhammad al-khatib, 2006, Mughni al-Muhtaj ilaa ma`rifati ma`ani
alfadz al-minhaj, daar al-hadist, cairo-Egypt.
Al-Thaba`thabaiy, Muhammad ibn kadzim, N.d., takmilah al-urwah al-wustqa, mansyurat maktabah
al-dawariy, Iran.
Al-Thusiy, Muhammad ibn Hasan ibn Ali, Abu Jakfar, 1992, Al-Mabsuuth fi fiqh al-Imamiyyah, Daar
al-kitaab al-Islaamiy, Beirut, Lebanon.
Al-Ubbadiy, Ahmad ibn Qasim al-shabbagh 1997, hasyiah al-ubbady alaa Tuhfah al-muhtaj bi syarh
al-minhaj, Dar al-fikr, Beirut, Lebanon.
Al-Zaghib, Badr Muhammad, Al-Mas`uliyyah al-Madinah li al-thabib `an al-akhtha` al-thibbiyah fii
majal al-talqih al-shina`I, N.d, Middle east University
Al-Zarqani, Abdul baqi ibn Yusuf ibn Ahmad ibn Muhammad al-mashri, N.d, Syarh al-zarqani ala
mukhtashar Khalil, Daar al-fir.
Al-zuhaily, Wahbah,al-fiqh al-Islamy wa adillatuh, 2004 M, Dar fikr. Damascus, suriah.
Aththafayyisy, Muhammad ibn Yusuf. 1972, Syarh kitab al-nail wa syifaa` al-`aliil, Dar al-fath-Beirut,
and dar turats al-`araby-libya, and maktabah al-`irsyad-Jeddah, Second edition.
Bakr ibn Abdullah, Thuruq al-injab fi al-thib al-hadist wa hukmuha al-syar`iy, (a research presented to
the third International Conference of Islamic Jurisprudence Complex, held at oman, capital
of the Hashemite Kingdom of Jordan, on 1986).
Daar ifta` al-`aam al-urduniyah, hukm al-talqih al-shina`i, issued at 25 syawwal 1414 H.
Daar Ifta` al-mishriyyah, number of fatwa 63, al-talqih al-shina`iy fi al-insan, issued at 23 March 1980
M.
Ibn `Abidiin, Muhammad Amin ibn Umar ibn Abd Aziz, Shalah al-din. 2003, Radd al-muhtar ala alddar al-mukhtar and named also Hasyiah ibn abidin, dar aalam al-kutub, Riyadh, KSA,
ekslusif edition.
Ibn al-Mulaqqin, Umar ibn Ali ibn Ahmad, 2001, `Ujalah al-muhtaj ilaa taujih al-minhaj, Daar alkitaab, al-urdun, Yordania.

48

 دراسة من النظر الطبي والرؤية الشرعية:العدّة في التلقيح الصناعي

Ibn Hazm al-Zhahiry, Abu Muhammad ibn Ali ibn Ahmad. N.d. al-Muhalla bi al-aatsar, Dar al-fikr,
Beirut, Lebanon.
Ibn Qudamah al-Maqdisiy, Abdullah ibn Ahmad, Abu Muhammad, Muwaffaq al-din. 2004, Al-Mughni,
Dar al-Hadist, al-Qaherah, Egypt.
Ibn Rusyd, Al-hafiid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, 1415 H, Bidayah al-mujtahid wa
nihayah al-muqtashid, Maktabah Ibn Taimiyah, Cairo-Egypt
Jad al-Haq, Jad al-Haq Ali, Buhust wa fatawa Islamiyyah fi qadhaya mu`asharah, 1994
Journal of Faculty Shariah and Law at Tafahna, Volume 18, Issue 18, 2016
Kamaruddin, Muhammad Azwar, 2018, Aqd al-nikah abr al-Internet (a research published at Malaysian
Journal of Sharia and Law, Volume 6, No.1 2018)
Luthfi, Ahmad ibn Muhammad, Al-Talqih al-shina`I bain Aqwal al-Athibba` wa Araa` al-Fuqahaa`,
N.d, Daar al-Fikr al-`araby
Majallah al-majma' al-fiqhiy al-Islamiy, the Eighth Session of the Conference of Islamic Fiqh
Academy, held in Makkah al-mukarramah, capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, on
Saturday 28 Rabiul awal 1405-Monday, 07 Rabiul akhir 1405 H, corresponding to 19-28
january 1985.
Majallah majma` al-fiqh al-Islamy, the third session of International Conference of Islamic
Jurisprudence Complex, held at oman, capital of the Hashemite Kingdom of Jordan, on 813 shafar 1407 H, corresponding to 11-16 Oktober 1986 M.
Qal`ah ji, Muhammad Rawwas, 1996, mu`jam lughah al-fuqaha, daar al-nafais, Beirut-Lebanon.
Salamah, Zayyat ibn Ahmad, N.d., Athfal al-anabib baina al-im wa al-Sharia, daar al-bayariq, Beirut,
lebanon.
Shahiin, mahmud Ibn sa`ad, athfal al-anabib bain al-hadhzr wa al-ibahah wa mauqif al-fiqh alIslamy minha, N.d, Daar al-fikr al-jami`i
Websites
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3133341/Widow-mother-dead-husband-s-two-childrenusing-frozen-sperm-died.html
https://m.republika.co.id/amp/pg2u9m382
http://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/76

49

