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  اريج عبد الرحمن السنان  اســم الباحـث
دراسة فقهية : آثار الحمل والوالدة فى الفقه اإلسالمى   عـنـوان البحث

  .طبية
  األزهر  جـامـعــــة
  الدراسات اإلسالمية والعربية  كـلـيـــــة
  امالفقه الع  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(الدكتوراة   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 إن موضوع الحمل والوالدة، وما يتضمنه من مسائل فقهية يعد من أكثر -
الموضوعات التى تحتاج إليها المرأة ، لذا ربطت الدراسة بين الفقه والطب 

، وخاصة فى الكثير من المسائل الدقيقة التى ال بد من بيان رأى الطب فيها
فى زماننا هذا الذى اتسعت وتطورت فيه االكتشافات الطبية، ومنها طرق 

فقد ناقشت الدراسة هذه . اإلخصاب الطبى كأطفال األنابيب وتأجير األرحام
  .المسائل الطبية وبينت ضوابطها وأحكامها فى الشريعة اإلسالمية

  منهج الدراسة
ائهم من امهات الكتب، تحرير أقوال الفقهاء من المذاهب األربعة وآر -

وأقوال علماء الطب من مراجع طبية أو مراجع فقهية تضمنت أقوال أهل 
  .الطب

بيان اآلراء المتفق عليها واآلراء المختلف فيها مع ذكر النصوص الواردة  -
  .فى ذلك

  .عرض أدلة كل مذهب من المذاهب األربعة، ومناقشتها -
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  استنتاجات الدراسة
ار أقل الحمل الذى يمكن أن يعيش بعده اتفاق الشرع والطب أن مقد -١

الجنين هو ستة أشهر، واألقرب إلى المعتاد فى أكثر الحمل هو 
  .تسعة أشهر، وهو ما أثبته الطب

جواز التلقيح الصناعى الداخلى إن كان بذات منى الزوج دون شك  -٢
 .فى استبداله أو اختالطه بمعنى غيره

يضة الزوجة من ماء حرمة تأجير األرحام، إال فى صورة تلقيح بو -٣
زوجهان ثم استئجار رحم زوجة ثانية لذات الزوج فالمسألة محل 

 .خالف واألفضل المنع لما يندرج تحت هذه الصورة من مشاكل

 الناتجة عن عملية -تتم عملية االستنساخ عند انقسام الخلية التناسلية -٤
 إلى خاليا –التلقيح بين بويضة المرأة والحيوان المنوى للرجل 

ارة عن نسخ من هذه الخلية، ثم تزرع إحدى هذه الخاليا فى عب
الرحم، وبذلك يتم الحصول على أجنة متطابقة فى الصفات الوراثية، 

 .وال تصح هذه العملية شرعا إال فى حال الضرورة

جواز غسل وتكفين الذمية الحامل بجنين مسلم تكريما للجنين ومن  -٥
 .باب النظافة، وحرمة الصالة عليها

 إخراج الجنين من بطن أمه إذا ماتت وهو حى يتحرك، أو وجوب -٦
إذا مات الجنين فى بطن أمه وهى حية، وذلك بالطريقة التى يتفق 

  .عليها الشرع والطب
  
  
  


