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 التحكم فى جنس الجنين بين الحظر و اإلباحة
 "دراسة مقارنة"
 محمد محمود عبد الرحيم عبد اللطيفالباحث/ 

  
 المقدمة

عةةمك ةة ككجو ةةتبيككجلتيةةتككجتةةجكي وةة ك ةة كتكتقنيةةتكتونوجوايةةتككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي 
قةةةونكيخالجهةةةتكت ميةةةمكاةةةن ككجانةةةي كىوةةة كسكدنكدنألةةةجك يةةةمكي ةةةتمفجكك  ةةة كجتةةةمخالسك ختت يةةةتسك 

(كجيوةو كy)جكجصةت كىكجةىىكت ةوككىكجلتيبكتنةت كفىةجكلىةبككجةنواي كتتناةيلككج ةتبيككج نةوك
دنألةةجكوك  ك(كجيوةةو ككجانةةي كx)كجكجةةىىكت ةةوغكصةةت كىكجانةةي كىوةة كسكدوكتتناةةيلككج ةةتبيككج نةةوك

هةةىاككجتقنيةةتكؤةةمكتةةامىكلجةةجككاخةةاليكتةةتجتوكن ككجلتيعةةنكتةةي كن ةةبككجان ةةي ككجةةىىكداةة كاكك ك
وجهىكك ةن كهةىاككجتقنيةتك تةمكد كؤمكيتنككجتمخيكتو تبيكؤمكت تبكتاواككجاني كتعتججكو تكد ك

ك.تخضعكجضوكتلكا فيتكوؤتنونيتكيخضعكجهتككجقتبنكتهىكككجع ي
 أوالً: موضوع البحث:

تت ةةةةمك ةةةةجك وضةةةةوحككجت ةةةةمكتوضةةةةي ك وؤةةةةاككجاةةةة كبعككج ةةةة تويتكوكجقةةةةوكني كيوضةةةة ككج
ككجوضعيتك  ككجت ونك جكان ككجاني .

 ثانياً: منهج البحث: 

 وضةةوحككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كيأليةة ككجعميةةمك ةة ككج اةةوالنككجاةة فيتكوككجقتنونيةةتك
تكو ةةةواكيتتةةةعككجتت ةةةمككج ةةةنهضككج قةةةت  ك اضةةة ك يةةةنكك  ك ككج ايةةةم ك ةةة ككجنت يةةةتككجاةةة في

جع ىيةةتككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كوككا ك ككج عت ضةةةتكجةةنكودمجةةتكوةةيك دىك ةةيهنكوك اضةةة ك
كديضتسك وؤاككجقوكني ككجوضعيتك  كتقنيتككجت ونك جكان ككجاني .

 ي و كتصو كت مكهىكككج وضوحك جك لىتي كوختت ت. خطة البحث:

 ني .  كتونوجوايتككجت ونك جكان ككجاكا كبعككج  تويت وؤاككج المطلب األول:
  وؤاككجقوكني ككجوضعيتك  ككجت ونك جكان ككجاني . المطلب الثانى:

 
 المطلب األول

 من تكنولوجيا التحكم فى جنس الجنين  الشرائع السماويةموقف 

وكجألةتنجك وؤةاكيعتككا ةال يتك واكنق نكهىكككج لىبكلجةجك ة في كك ويك وؤةاككجاة ك
ك  ككجت ونك جكان ككجاني .ككا يعتككج  ي يتكج
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 رع األولالف
 ريعة اإلسالميةموقف الش

د ككى ،كك تاةةةتاكك ويركيةةة كيجقةةةمككنق ةةةنككجعى ةةةت ك ةةةجكت ميةةةمكاةةةن ككجانةةةي كلجةةةجككتاةةةته
لتت ةةتكهةةةىكككىكجع ةةيكفىةةجككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي ك كياةةونكاةة فتس،كك تاةةتاككجألةةتنجركيةة ك

ككجع ي.
 االتجاه الرافض:

 دلة التالية:ولقد استدل القائلون بعدم جواز اختيار جنس الجنين باأل
 .المنقول 
د ككجع ةةيكفىةةةجككجةةةت ونك ةةةجكاةةةن ككجانةةةي كيتضةةة  ك نتنفةةةتك كتعةةةتججك ةةةجكخىقةةةنك -1

ك{و ةةةتككخةةةتنكتةةةنك ةةة كفىةةةنك ةةةتك ةةةجكك   ةةةتنكجقوجةةةتكتعةةةتججركك(1)و اةةةيبتن ِجىَّةةةِنك كى ةةة ك
كيَك كِجَ    كَيَات ككِلَنتألستكَوَيَهبك كِجَ    ىكقككَ تكَيَات ككَيَهبك ِضكَيخ    َ َاةت كككجةُىوكوَ ككج ََّ تَوكِنكَوك  

ةتكِلنَّةنككفىةيِنكَؤةِمي ِك94) كَيَاةت ككَفِقي س كَ ة   َعيك َنتألستكَوَيا  َ كنستكَوكِ  كىكو  هكن  كيكَنوِّاك وؤوجةنكك(2)}(كَدو 
ك{كتعتججر َمكمككَووكةُيكَاةن    َ ةتنككَوَ ةتكتَةن    َ كك   كوكةُيكدكن ألَةجكَوَ ةتكَتِ ةيضك ِ يك َىنككَ تكَت   كجىَّنككَيع 

ةةةَماككِتِ ق ةةةَمك ةةةَمك{،كوؤةةةويكك كتعةةةتججرك(3)}  كِفن  ككج َ ي  ةةةتَفِتكَويكَنةةةنِّيك ةةةَماككِفى ةةةنكككج َّ ككجىَّةةةَنكِفن  ِل َّ
َ ةةتنِك   َ َىةةنككَ ةةتك ةةجكك   ،كوؤةةويك  ةةويكك كصةةىنكك كفىيةةنكو ةةىنكاد ككج ىةة ككىكك(9)}َوَيع 

                                                 
م/كاةةةةوؤنكلتةةةة كهينكفتةةةةمككجوةةةة ين،كت ميةةةةمككجاةةةةن كوت ييةةةة  كتةةةةي ككج  ةةةة كوكج اةةةة وفيتكام ك ةةةةتك قت نةةةةتاكك-1

،ك اىتكوىيتككجا يعتكوكجقتنو كتلنلت،كات عتكك نه ،ك اىتكفى يتك  و ت،ككجعةممككجألةتنجك1111نر
ن،كم/ككجا تنكلت كهينك   مك نصةو ،ككجةت ونك ةجكاةن ك2002هةة،ك1922وكجعا و ،ككجان ككجألتنج،ك

ن،كم/ك2002،كمك ككجنهضةةتككجع تيةةتكلكك وجةةنك ةةنتك11كجانةةي ك ةةجك يةةنك ككجاةة يعتككا ةةال يت،كنرك
 ةةتتنكد ةةي ك   ةةمكفتةةتم ،ككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كتةةي ككجن  يةةتنككجلتيةةتكوك  وةةتنككجاةة فيتكم ك ةةتك

م/ككجن ةةةوغك ةةةىي ت ،ككجتىقةةةي ك،كن2010 ةةةنتكجلكك وجةةةكج ككجاةةةت عمك ككجفوةةةك19ك،كنر قهيةةةتك قت نةةةت
  ةةتجتكموتةةو كاكك،994ك،كنروكجقةةتنو ككج قةةت  كجوكجاةة يعتككا ةةال كى ةةجككجقةةتنو ككجانكبةة ككجكجصةةنتف

م/ك   ةةومكد  ةةمكلةةن،كن،ك2010/2011 ةةنتكك1)ؤ ةةنككجقةةتنو ككجانةةتبن(كوىيةةتك قةةوقكات عةةتككجانكبةة 
 .ن2012مك ككجفو كوكجقتنو كلكك وجنك نتكك،229كنرككاناتبكتي ككج ا وفيتكوكجتا ين،

 (.20،94 و  ككجاو ى،ككآليتت ك)ك-2
ك(.2 و  ككج فم،كك يتك ؤنك)ك-3
ك(.39 و  كجق ت ،كك يتك ؤنك)ك-9
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قضةةةةنك تةةةة ك ةةةةتكياةةةةت كويوتةةةةبكي كجىوةةةة كسكدنككنألةةةةكيةةةةت باةةةةت كجيةةةةنفيككجةةةة و كيقةةةةويك
 ةةجكصةة ي نكفةة ككتةة كف ةة ك ضةةنكك كفنه ةةتكد ككىكجتخةةت كو ةةتك وكاكك(2)كج ىةة ا

ا فةةتتي ككج يةةبكخ ةة ك كيعى هةةتكل كك ك كيعىةةنك ةةتك ةةجك ةةمكل كك  ةةويكك كؤةةتير
 .(1)ك كو كيعىنك تكت يضكك   تنك......ا

ك{د كتقنيةةتككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كتعتتةة كت يةة كسك ةةجكخىةةقكك كتعةةتججرك -2 َوَ كِضةةىَّنَّهكن 
كَيتَّكَوَ كَ نَِّيةة كَخى ةةَقككجىَّةةِنكَوَ ةة   كَ َىيكَ يِّةة ك َّ ةةَ نَّهكن  َعةةتِنكَوآَلَ ك َن  كَاَىكَ كك   كَ َىيكَتةةتِّوك َّ ةةَ نَّهكن  كَوآَلَ ك ِخةةِىكنَّهكن 

ةَ كنستك كِتينسةت كَخِ َ كخك   كمكوِ ككجىَِّنكَ َقم  ،كوؤةويككج  ةويكك كصةىنك(2)}كجاَّي َلتَ كَوِجيًّتكِ   
ككجوكاةةةة تنكوكج  تواةةةة تنكوكجنت صةةةةتنككج تن صةةةةتنكك كفىيةةةةنكو ةةةةىنركاجعةةةة كك 

اةة ك يةةةنكد كهةةىككك ختيةةةت كك  ةةةتك ،كوك(2)وكج تفىاةةتنكجى  ةة ككج  يةةة كنكخىةةقكك 
وك كوةةت ك كيعنةةنكلناةةت كخىةةقكاميةةمكل ككنةةنكيعنةةنكت يةة كسك ةةجكخىةةقكك ك  ةة كتةةتبك

 د كيعتت ككجتمخيكجت ونك جكان ككجاني كت ي كسكجخىقكك .كجكوج
تك ةةواكت ةةويككجانةةي كلجةةجك اةة مك ةةىعتك ةة كنةةوفي كيختةةت ككجنةةت كد كهةةىاككجتقنيةة -3

ككجاةة يعت نهةتك ةةتكي يةةمكو ةةتوو كك نألةةجك ةةجك  تتةتك تمنيةةتكت ةةتك كيتفةةقكت ت ةةتسك ةةعك
ك ةة د كتو ي ةةتسكف ي ةةتس،كوكجةةمجييكفىةةجكىجةة كد كك كؤةةمك ةة نككو  ةةنكجتةةجككتكا ةةال ي

                                                 
(كمو كهةةىاك3202 ؤةةنك)ك(كوكصةةىتككجتخةةت غ،2192  ةةىنكوتةةتبككجقةةم كويفيةةتكخىةةقكك م ةةجك ؤةةنك)كا وكك-2

تيكتعنوك كا ايتككجا فيتك جكت ميمكاةن ككجانةي ا،كت ةمك ناةو ككجىف ت،ك كاعكم/كختجمككج صى ،ك ق
نكوتةةةنكمخةةةويككج وؤةةةعك10/12/2019فىةةةنككجاةةةتوتككجموجيةةةتكجى عىو ةةةتن،ك وؤةةةعك  ةةةىنك ناةةةو كتتةةةت ييك

كن.31/2/2012
َ ةةةةةتنككدخ اةةةةةنككجتخةةةةةت ىك ةةةةةجكصةةةةة ي نكتةةةةةتبكؤةةةةةويكك كك-1   َ كك   ةةةةةُيكدكن ألَةةةةةجكَوَ ةةةةةتكَتِ ةةةةةيضك كوك ِ ةةةةةيك َىةةةةةنككَ ةةةةةتكَت   َيع 

،ك كاعكم/ك تتنكد ي ك   مكفتتم ،ككجت ونك ةجك9211 2/29،كود  مك جككج  نمك9920 9/1233
ك–كج  اةةةعككج ةةةتتقك–اةةةن ككجانةةةي كتةةةي ككجن  يةةةتنككجلتيةةةتكوك  وةةةتنككجاةةة فيتكم ك ةةةتك قهيةةةتك قت نةةةت

كو تكتعمهت.ك21نر
 (.114 و  ككجن ت ،كك يتك ؤنك)ك-2
،كوكتةة ك تةةت ك ةةجك2222 ك2/2211 كصةة ي كدخ اةةنككجتخةةت ىك ةةجكصةة ي نكتةةتبككج تفىاةةتنكجى  ةةك-2

،ك كاةةعكم/ك ةةةتتنكد ةةي ك   ةةمكفتةةةتم ،ككجةةت ونك ةةةجك2202 12/312صةة ي نكتةةتبككجنينةةةتكوكجتليةةبك
ك–كج  اةةةعككج ةةةتتقك–اةةةن ككجانةةةي كتةةةي ككجن  يةةةتنككجلتيةةةتكوك  وةةةتنككجاةةة فيتكم ك ةةةتك قهيةةةتك قت نةةةت

ك.كك12نر
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َىكككج َ ةةةةةةو  كوَم كك{ىكيقةةةةةةويكك كتعةةةةةةتججرك،كل(4)ودمككجتنةةةةةةتن ك)كَوكِ  ك2 كةةةةةةِبَىن  ةةةةةةةب  كَىن  (كِتةةةةةةََغِّ
 .كك(10)}ؤكِتَىن ك

وك ككجخةتجقك ةت تننك(12()11)د ككجت ونك جكان ككجاني كيخيكتتوكن كتي ككجان ةي  -9
كَخَىق َنةتاكك{وتعتججكخىقكويكان كتقم ك يمكيقويككجختجقكفنكوايرك كَاةن    ِلنَّتكوكةيَّ

 .(19()13)}ِتَقَم  ك

                                                 

تنكل ة تفييككج ة  توغ،كلياةت كهيةكم/ك،14نرك–كج  اعككج تتقك–م/ككجا تنكلت كهينك   مك نصو ك-3
وىيةةةةتك قةةةةوقكات عةةةةتك)ؤ ةةةةنككجقةةةةتنو ككج ةةةةمنج(ك،ك  ةةةةتجتكموتةةةةو كاك111،كنركجةةةة  نك)م ك ةةةةتك قت نةةةةت(

كجتت ألةةت/كك،222نرك–كج  اةةعككج ةةتتقك–م/ك   ةةومكد  ةةمكلةةنك،2011هةةة،ك1932ك  ةةونم يتك ةةنتك
 صةلنتفنك ةجكففتاك  جكفتمككج النككجا  ج،ك  اوجيتككجلتيبككجانتبيتكف كف ىيتنككاخصةتبكك

تك)ؤ ةةنكيةة  ةةتجتك تا ةةتي كوىيةةتك قةةوقكات عةةتككج نو ،ك42نرككجفقةنككا ةةال نكم ك ةةتك قهيةةتكت ىيىيةةت،
ك.كجا يعتككا ال يت(كتمو ك نت

 (.4،2 و  ككجتووي ،كك يتك ؤنك)ك-10
،كم/ك تتنكد ي ك   ةمكفتةتم ،ككجةت ونك12نركك–كج  اعككج تتقك–م/ككجا تنكلت كهينك   مك نصو ك-11

ك–كج  اةةعككج ةةتتقك–جانةةي كتةةي ككجن  يةةتنككجلتيةةتكوك  وةةتنككجاةة فيتكم ك ةةتك قهيةةتك قت نةةت ةةجكاةةن كك
ك.42نركك–كج  اعككج تتقك–و تكتعمهت،كم/كففتاك  جكفتمككج النك22نرك

وهوك تكفت كفننكك  ةتتىككجةموتو /ك   ةمكنهة اكتقوجةنكال كلاةتن ككجةت ونك ةجكاةن ككجانةي كيةامغك ةجكك-12
 كفىنكدخة ،كك  ة ككجةىىكيةامىكلجةجككخةتاليككجتعةتميكك جهةجكجىوةو ...ككج مغككجتعيمكلججكل يت كان

 تجتوكن كتي ككجان ي كض و  ككات تفيتكوفىهتكك ك ت تننكوتعتججك تجكيوو ككجتنت يكتتجنوكجك  ونتس،ك
ان كفىنكدخ ك يامىكل تكلجةجكك ةت تجتكدوكصةعوتتككو  كألنك كينق ضككجان ككجتا ى.كد تكل يت 

وت ةتكك–مو كاة ك–ىوو  ،كدوككنتاةت ككجننةتكلىككل ةنكك نوألةتكوهةجكنتياةتكت  ضةهتكجنوكجكلىككل ةنككجة
 .ك222نركك–كج  اعككج تتقك–كجا كبعككج  تويتاك كاعكم/ك   ومكد  مكلن

ك(.94 و  ككجق  ،كك يتك ؤنك)ك-13
(كوكجصةةةةةةتم كتتةةةةةةت ييك2002(كج ةةةةةةنتك)120اوجقةةةةةةمككصةةةةةةم ك اىةةةةةة ككا تةةةةةةت كك  منةةةةةةنكوتقةةةةةة ك  ك ؤةةةةةةنك)ك-19

،كؤمك  نكهىكككجنوحك  ككجع ىيتنككجتجكت ممكان ككجاني ،ك ات كتع ضكتعىيقةنكفىةنكن10/2/2002
ن،كؤتيركي ىككج اى كالبككجتنمكك ويكوكجألتنجك ة ككجفقة  ك2002  وم ك ا وحككجقتنو كك وجنكجعتنك

جيمك  كىكنككجان كينيمكفممهنكك)ب(كوكجتجكتننكفىنكاوكنكت ميمكان ككجاني ك جك تجتكواومك وك
دلفةةتي،ك  كك صةيك ةةجككج  ةةىنكد كي ضةجكتقضةةت كك كوؤةةم  ،كوكج ضةتكت ةةتكي نؤةةنكك ك ةة كفة كألالألةةتك

وجةةمكىوةة كسكوةةت كدوكدنألةةج،كوج ةةتك يةةنك ةة ككج  ةةتىي ككجاةة فيتكوفةةت ككجتةةتبكد ةةتنككجعتةةمككجعى ةةجكتتان ةةت ك
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 المعقول 
ويضةتككج ىق ةتك ةجككج ع ةيكوؤةمكي ةممكليةمكحككجتكجل ككختيت كان ككجاني كيقتضة .1

 .(12)كختاللكك ن تب
لجةجكنيةتم كك ت ةتيكو م كدلفةتيككىد ككجع يكفىجكت وةنك ةجكاةن ككجانةي كؤةمكيةام .2

 ةةةةجككج اةةةةوهي ،ك يةةةةمكد ككج يوكنةةةةتنككج نويةةةةتككجضةةةةعيفتكوكج  يضةةةةتكت ةةةةونكوهةةةة
ل يقهةةةةتكلجةةةةجككجتويضةةةةتكوكجتةةةةجك كتصةةةةيكلجةةةةجككجتويضةةةةتكدألنةةةةت كتىقي هةةةةتكتةةةةتجل قك

 ةةجككج تجةةب،كل ةةتككىكجقةةوككىلىكك كيصةةيكلجةةجككجتويضةةتكل ككج يةةوك ككج نةةوكككجلتيعيةةت،
تتجن تتكجع ىيتك صيككج يوكنتنككج نويتكتتجو ةتبيككجلتيةت،ك َنهةتكتنيةمك ة كك ت ةتيك

لجةةجكنيةةتم ككجعيةةوبككىوصةةويككج يوكنةةتنككج نويةةتككجضةةعيفتكدوككج  يضةةتك  ةةتكيةةام
 .(12()11)كجخىقيتكجىاني 

 االتجاه المؤيد:
ىككك تاةةتاكلجةةجككجقةةويكت اةة وفيتككختيةةت كاةةن ككجانةةي ،كك ةةتنتمكسكفىةةجكىهةةبكدنصةةت كهةة

كجد كل وتنيتككجت ونك جكان ككجاني كتعمكصو  ك ة كصةو ككجتقةمنككجعى ةن،كوكجةىىك كينت ة
كرج   ت ككجتا يتك  كك  تفتم ك نن،كوي تنمكهىككك تاتاكفىجكك ت

                                                                                                                       

وكخةةتاليككجتةةوكن كتةةي ككجان ةةي ك...اكدن ةة كلجةةجكك نت نةةنك قةةتيكتعنةةوك رككانةةتمكضةة تيتكت ميةةمكاةةن ك
ن،كوتةةةنكمخةةةويككج وؤةةةعكتتةةةت ييك21/10/2019جانةةةي ،ك وؤةةةعك)ووتجةةةتكدختةةةت ككج ةةة د (،كف ةةةت ،كتتةةةت ييكك

كن.ك12/10/2012
م/ك تتنكد ي ك   مكفتتم ،ككجت ونك جكان ككجاني كتةي ككجن  يةتنككجلتيةتكوك  وةتنككجاة فيتكم ك ةتكك-12

ك.221نرك–كج  اعككج تتقك–،كم/ك   ومكد  مكلن29نركك–كج  اعككج تتقك– قهيتك قت نت
م/ك تتنكد ي ك   مكفتتم ،ككجت ونك جكان ككجاني كتةي ككجن  يةتنككجلتيةتكوك  وةتنككجاة فيتكم ك ةتكك-11

ك.22نركك–كج  اعككج تتقك– قهيتك قت نت
 ةةة كك%20اد ككج يوكنةةةتنككجاةةةتى كوكج  يضةةةتك)وهةةةنك كتقةةةيكفةةة ككويةةة ىككجةةةموتو /ك   ةةةمكفىةةةنككجتةةةت ك-12

ل يةةقكو كتصةةيكلجةةجككجتويضةةت.كوىجةة كفىةةنكفوةة ك صةةيك ا ةةوحككج يوكنةةتنككج نويةةت(كت ةةونك ةةجككج
كج يوكنةةتنككج نويةةتككج ةةىو  ك ةةألالسكألةةنك قنهةةتك ةةجك  ةةنككجنواةةتكلىكينيةةمك ةة كك ت ةةتيكوصةةويككج يوكنةةتنك
كجاةةتى ك ةةجكتووينهةةتكلجةةجككجتيضةةت.كوؤةةمكيةةنا كد ةةمهتك ةةجكتىقةةي ككجتويضةةتك توألةة ككجعيةةوبككجخىقيةةتك  ةةتك

ك–كج  اةعككج ةتتقك–ن يك اوااك كاعكم/ك   ومكد  مكلنكيامغكلججككااهتضككجتىقتبجكدوكلججكو م 
ك.كك221نرك
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 .المنقول 
 يىتكام ك ك  ةتتتتهتك ةوك كدوةت كد ككخىككجعتمكتت  تتبككجتجكاعىهتكك كتعتججكوك .1

ىج ك جكت ميمكان ككجانةي كدنك ةجك ية اك كيتضة  ك نتنفةتك كتعةتججك ةجكخىقةنك
و اةةةيبتنكوتصةةةوي ا،كوىجةةة ك  كوةةةيك ةةةتكيقةةةونكتةةةنككجعتةةةمك كيخةةة جكفةةة كتقةةةمي كك ك

ككجىَّةةنَك{و اةةيبتنكويقةةويككجخةةتجقكفةةنكواةةيرك كَيَاةةتَ ككجىَّةةنككِل َّ كَد   َوةةتَ ككَوَ ةةتكَتَاةةت كوَ كِل َّ
ت ...{ركووؤويكك كتعتججك،)12(}فىي ستكَ ِوي س كَاةن    ،كويتضة ك ة ك(14)}كجىَّنككَختِجقككوكةيِّ

خةةاليكهةةىاككآليةةتنكد ككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي ك كيتضةة  ك نتنفةةنكج اةةيبتك ك
تعةةةتججك ةةةجكخىقةةةن،كوك كناةةةت ككجعتةةةمك ةةةجك ةةةتيكدخةةةىاكتت  ةةةتتبك فتقةةة  ك  ةةة كك ك

 .(21()20)تعتجج
كوكةُيكدكن ألَةجكَوَ ةتك{ كتتعت ضك عكؤويكك كتعتججكل كهىاككجتقنيتك .2 ِ ةيك َىةنككَ ةتكَت   كجىَّةنككَيع 

ةةَماككِتِ ق ةةَمك  ك كِفن  َمكمككَووكةةُيكَاةةن    َ ةةتنككَوَ ةةتكتَةةن    َ كك   وىجةة ك  كفىةةنكت ةةتك ةةجكك(22)}َتِ ةةيضك
ك   ةةتنكفىةةنكاةةت ي،ك كيقتصةة كفىةةجكنوفةةنك قةةل،كو ةةتكدنةةنك ةةجككجوؤةةنكنف ةةنكفىةةنك

،ك هةةيكج،ك ةةنىككد وةة كت وةةنك ةةجكاةةن ككجانةةي كتَنةةنكىوةة كدوكدنألةةجوجةةي ك نةةكجيقينةة
نك يتتةةنك ةة كيةة ةة ك نؤةةنكوداىةةنكو ةةتكتنتهةةنكلجكجي ةةتليعككان ةةت كد كيعةة اك ةةتكتقةة

 .(29()23) عتم كدوكاقت ،كوتتجتتججك كتعت ضكتي كهىاككجتقنيتكوك يتككج تتقت

                                                 
 (.30 و  ككان ت ،كك يتك ؤنك)ك-12
 (.12 و  ككجن  ،كك يتك ؤنك)ك-14
 و تكتعمهت.ك221نرك–كج  اعككج تتقك–م/ك   ومكد  مكلنك-20
وكوضعنك تبةتكويقويكم/كفتمك كتت ال تكاد ك ايبتكك كهنككج  يل  كفىجكت ميمككجان كجى وجومك ىك-21

(كx(ككجةةىو ىكوي نةةعكك وةة ك)y يةةوك كىوةة ىكوكألنةةي ك قةةلكدنألةةجك ىةة كي ةةتليعككجعةةتجنكد كيواةةمككجةةوكىك)
ك نألةةوىكجتىقةةي ككجتويضةةت،ك تجتوايةةنكجهةةىكككج يةةوك كدوكىك كيقةةاكفىةةنك اةةيبتكك كفةةنكواةةي،ك كاةةعكم/ك

ك.222نركك–كج  اعككج تتقك–   ومكد  مكلن
ك(.2 و  ككج فم،كك يتك ؤنك)ك-22
 لتوفةةتنكات عةةتكك،132م/ك تيتةةنك ةةياك ةةتجنك كاةةم،ككجن ةةتنككجقةةتنوننكج  تيةةتكا ةةنككان ةةت ،كنرك-ك23

،ك22نرك–كج  اعككج تتقك–،كم/ككجا تنكلت كهينك   مك نصو 2001كا ت كنككجع تيتككج ت م كلك
كو تكتعمهت.ك220نرك–كج  اعككج تتقك–م/ك   ومكد  مكلن
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عىةنكو ة كل ككجمفت كتلىبككجوجمكاتبنكا فتسكو  ككج ق  كد ك تكاتنكلىتنكاتنك  .3
يك    ةةتسكويعتتةة ككجةةمفت كتاةةن ك عةةي ك ةة كك تنةةت كجةةي كَاةة لككجةةمفت كد ك كت ةة

وهةةوكك–فىيةةنككج ةةالنك–،كو ةةجكؤةةويكك كتعةةتججكفىةةجكج ةةت ك ةةيمنتكىو يةةت(22)    ةةتسك
ك{يتضةة حكك رك كِجةةنكِ ةة   َ َدِتةةنكَفةةتِؤ سككَ َهةةب  كَوَ كِبةةنكَوَوتَنةةِنكك   ججكِ ةة   ككج َ ةةَوك  نِّةةنكِخف ةةنك َوكِ 

كَ ِضيًّت2ِجيًّتك)َجمكن َ كوَك َعى نككَ بِّ كَاِيكَيع قكوَبكَوكا  كِ     .(21)}(كَيِ ألكِننكَوَيِ مك
تعةةضكك  ةةة كضككجو كأليةةةتككجتةةجكؤةةةمكت ةةةممككىي وةة كفةةة كل يةةةقكهةةىاككجتقنيةةةتكتفةةةتم .9

،كوهىكككجمجييكي تنمكلججك تك وكاك  ىنك ة ك(22)نتياتكلناتبكنوحك عي ك  كك تنت 
مك كموك ،ك ةنىككدصةتبكموك ككجةمك ك قةةمكك ةميمكاةتت كفة ك  ةويكك كدنةنكؤةتيكاجوةي

                                                                                                                       
ككجىََّنكِفن َماكك{وىك   نكك كفنم تك بيكف كؤويكك كتعتججكاويقويك ضيىتككجاييك   مك توجنككجاع كك-29 ِل َّ

كَ ةمسككَوَ ةتكتَةم  ِك َ تِنكَوَ تكَتم ِ غكَنف ِ كَ تَىككَتو ِ بك   َ َىنككَ تك جكك   ككج َ ي َمكَوَيع  يك كِفى نكككج َّتَفِتكَويكَننِّ غكَنف ةِ كِتةََغِّ
ككجىََّنكفىيِنكَخِتي ِك كِل َّ كَت كونك تعت ضككج  تو نككجلتيتككجنتا تكج ع  تكنوحككجاني كىوة كسكدنكهيكي} َد  ض 

) تكت نكهىاككجتاةت بكل كتَ ةتتبكك كتعةتججك ة كدخةىك يةوك ك نةوىك ة ككندنألن،ك َاتبك ضيىتنكتقوج
 خىةوقكك كديضةتس،كو ةجككجتيبةتككجتةجك ةممتهتك و ةتكك ،كك– ايك خىوقكك ،كودخىككجتويضةتك ة كك ة د 

لياتمكوفت كيت عكجن وككجاني ،كفتموككتنكلججككج  نكد ةن،ك تةجكياوةمك  اعةنكلجةجكوج تكجنكيقم وككفىنك
دصةةوجن،ك تجتيةةت كك ويرك كيةةتنكدىكناةةت ك ةةجك ألةةيكهةةىاككج  ةةتبيكل كتةةن كم كك ،ك هةةوككجةةىىكؤةةم كىجةة ،ك
وؤ  اك جك يتنكك نججكوجوكجنكي م كك ك ت تننكوتعتجج،ك تك ممكو ةتكتةنكيضةيا،كد ككجعىةنككان ةتننك

يةةةتنكل كتعةةةةمكلاةةة ك ككختتةةةةت كنك ع ىيةةةتكوت تجيةةةةي،كوتعةةةمكىجةةةة كت هةةة ككجنتياةةةةت،كجوةةة ككجعىةةةةنككاجهةةةةجكك 
كجال  مومك ي ك ق و كتتختتت كنكدوكتت تجييكوهوكفىنككنجج،كؤتيكد كتقعككجنلفتك جككج  نكوكجلبك ك
نكي وة كد كيعة اكوت ةتككج عىو ةتنككج يتيةتكفة ككجانةةي ك ألةيكلويةيكدنكؤصةي ،كىوةنكدنك تةج،كاةةقجكد

 ةةعيمكهةةىكككجعىةةنككاجهةةج،كو كي ةةتليعككجعىةةنككان ةةتنجكد كيصةةيكلجةةجكهةةىكككجعىةةنك ه ةةتكتىةة ك ةة كتلةةو اك
كو تكتعمهت.كك132نركك–كج  اعككج تتقك–وتقم تاك كاعكم/ك تيتتك ياك تجنك كام

 .ك49نرك–كج  اعككج تتقك–م/كففتاك  جكفتمككج النك-22
ك(.1،2)ك و  ك  ين،ككآليتت ك-21
كج  اةةةعكك–م/كففةةةتاك ةةة جكفتةةةمككج ةةةالنك،132نرك–كج  اةةةعككج ةةةتتقك–تجنك كاةةةمم/ك تيتةةةتك ةةةياك ةةةك-22

ك.49نركك–كج تتق
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ويتضةة ك ةة كهةةىكككج ةةميمكد كك  ةة ك لىةةق،كياةة يكك(22)تةة دكتةةنى كك كفةةنكواةةيا
جوةةةيك ةةة ض،كو ةةةجكوةةةيك ةةةتيكوةةةت كفىيةةةنكك ن ةةةت ،ك ةةةوك كوةةةت كانينةةةتسكدوككىكجتةةةمكوك

  وجومكسكوك صيك  يككج لىقكفىجكللالؤنكل ككىككوامك تكيقيما.
يت تةبكفىيةنكلناةتبككجةىوو كدوككانةتمكوهةىككككجةىىكجتةي ككج ةتبككجلتيعةكجد ككجنت .2

ك كفننكؤتيركل ك ت كسك ة كد تةت ككج تكات ك جككج ميمككجص ي كف كألوتت ك ض
كجيهومكؤةتيكج  ةويكك كصةىنكك كفىيةنكو ةىنركابةنكد ةتج كفة ككجوجةم،كؤةتيرك ةت ك

ك ة د كدىوة كسككجكج ايكدتةيضكو ةت كك ة د ككدصةف ك ةنىكككات عةتك عةالك نةنككج اةيك نة
ىككفةةةالك نةةةكتةةةنى  ركجقةةةةمكىكج اةةةيكدنألةةةتكتةةةةنى كك ،كؤةةةتيككجيهةةةومكجك ةةةة د ك نةةةكجك كوك 

ن كجنت هةىككفة ككجةىىككجألنككنص ا،ك ىهبك قتيك  ويكك ركجقمك َجنكجصمؤنكوك 
،كويتضةةة ك ةةة كهةةةىكك(24)ك كتةةةنكج ك نةةةنك تةةةجكدتةةةتنجججكفىةةةنكتاةةةتفنةةةنكو ةةةكج ةةةَجن

ي وةةة ك ةةة ككد ةةةت كنك ةةةته  كجى ةةةتبيكفةةة ككجل يقةةةتككجتةةةجكجكج ةةةميمكد ككجنتةةةنكدفلةةة
خالجهةةةتكلناةةةتبككجانةةةي ككج   ةةةوبك يةةةن،كو ةةةتكهةةةىككل كضةةةتلكجاةةةن ككجانةةةي كؤتةةةيك

فىةنككجوكجتويضةت،كوهةىكك كيختىةاكف ةتكي ةعكى صويككجتىقي كتةي ككج يةوك ككج نةوك
كجلةةبككج ةةميمكل ك ةةجكو ةةيىتككجوصةةويكلجةةجككج لىةةوب،كو كي ةةتليعكد ةةمكسككجقةةويك

ك  ة كجةنكيقتة  كتهةتك ةتككت   تكهىكككجفعةي،ك  ككجنصةونككجتةجكدختة نكفة كهةىك
كجمجيةةيكي  ةة اكوينهةةكجفىةةجككج تجةةتك تةةجكيةةَتكجتقةةييةةميكفىةةجك نعهةةتكدوك   هةةتك 

 .(30)فنن
 المعقول 

                                                 
 ةننككlibrary.islamweb.netدن  كلججكك نت نةنك كاعكك–تتؤنك  نمككج وأل ي ك–  نمككا تنكك  مك-22

كن.20/3/2012ن،كتنكمخويككج وؤعك1442كجنا ك
م/ك تتنكد ي ك   مكفتتم ،ككجت ونك ةجكعككج ميمك ضنكتخ يانكوهوكتلوجنك جكص ي ك  ىن،ك كاك-ك24

ك–كج  اةةةعككج ةةةتتقك–اةةةن ككجانةةةي كتةةةي ككجن  يةةةتنككجلتيةةةتكوك  وةةةتنككجاةةة فيتكم ك ةةةتك قهيةةةتك قت نةةةت
 .20نر

م/ك تتنكد ي ك   مكفتتم ،ككجت ونك جكان ككجاني كتةي ككجن  يةتنككجلتيةتكوك  وةتنككجاة فيتكم ك ةتكك-30
ك.923نرك–كج  اعككج تتقك–كجن وغك ىي ت ك،كم/21نركك–كج  اعككج تتقك– قهيتك قت نت
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ك1923كج قيةةةةةةةم كتةةةةةةة ؤنككىنكمك ككا تةةةةةةةت ككج صةةةةةةة يتك ةةةةةةةجككجفتةةةةةةةوكيةةةةةةة ةةةةةةةتكىهتةةةةةةةنكلج .1
جت ميةمكاةن ككجانةي كهةوككجفىجكد رككج ونككجا فكىن،كونصنككجفتوك2002ج نت

وية ىككجتت ةمكك.(31)يت ككاتت ةت،كو كت ة ينكل كتةننكاتت ت،كلىكك صيك جكك ا
د ك ةةة ككجضةةة و ىكفةةةمنكلتت ةةةتكتقنيةةةتككجةةةت ونك ةةةجكاةةةن ككجانةةةي كتاةةةويك لىةةةقك
وتقيةةمهتكتضةةوكتلك تةةةجك كت ةةتخمنك ألةةةيكهةةىاككجفتةةةتوىك ةة ككجةةةتعضكجتةة ويضكتهةةةىكك
كجع ةةيكمو ككجةةمكفجككجيةةنكوختصةةتكد ك كيواةةمكؤةةتنو كيضةةعكضةةوكتلكجتن ةةينكهةةىاك

ت ككج اةةتيكتتجتةَألي كفىةةجككج تجةةتككجنف ةةيتكجةمىكتعةةضكك  ةة ك  ةةتككجتقنيةتك هةةىكك ةةيف
  يت تبكفىينكتعمكىج ك اتويكوألي  ك تصيبكك    كوكج ات ع.

كختيت كان ككجاني كفىجك عتجاتككجعقنككجىىكي و ك عتجاتةنك ننةنك ككجؤيت ك ع .2
خةةالاكتةةي ككهةةيككجعىةةنك ةةجكاةةوكنككج ةةعنك ةةجك عتجاةةتككجعقةةنك ةةعكوونةةنك ةةعيتسك ةةجك

ك{كجةةي ك يةةنك عت ضةةتكجقوجةةتكتعةةتججوكك(32) ةةيكودخةةىكسكتَ ةةتتبك صةةوجنلياةةتمككج  َدو 
تكِلنَّنككفىيِنكَؤِمي  كَيَات ككَفِقي س كَ    َعيك َنتألستكَوَيا  َ كنستكَوكِ  كىكو  هكن   .كك)33(}يكَنوِّاك

 جككختيةت كاةن ككجانةي كفىةجكاةوكنككجعةني،ك يةمكألتةنكك ككج  ةويككجؤيت ككج عك .3
ك(39)هةةتكد كاةةبنك ننةةنك ةةيَتيهتك ةةتكؤةةم كجهةةتااكفةةنيكفنك(كؤةةتيصةةىجكك كفىيةةنكو ةةىن)

 هةةوكصةة ي ك ةةجك نةةعككج  ةةيكتةةتجعني،كويعتتةة ككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي ك ةةتكهةةوكل ك
كفنيكجى يوكنتنككج نويتككج  اوجتكف ككناتبكان ك عي ك هوك ا وحكجىج .

 الفرع الثانى
 موقف الشريعة المسيحية

                                                 
 .1124نرك–كج  اعككج تتقك–م/كاوؤنكلت كهينكفتمككجو ينك-31
 تتنكد ي ك   مكفتتم ،كو تبيكت  ةي ككجن ةيككجتاة ىكتةي ككجتا يةبككجلتةجكوكجتاة يعككا ةال ن،ككم/ك-32

كن.2012،كمك ككجفو ككجات عنكلكك وججك نتك111نر
 .(ك و  ككجاو غ20ك يتك ؤنك)ك-33
 .22،22نرك–كج  اعككج تتقك–م/ككجا تنكلت كهينك   مك نصو ك-39
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 ونك ةةجكاةةن ككجانةةي ك ةة كىوةة ك ةةجك وؤةةعكتةةتتعكج ل كنيةةتكاةةت كككجخي ةةتكد كف ىيةةتككجةةت
 نةةةنكيعتتةةة كتةةةمخيك ةةةجككجضةةة  كك ن  ك ةةةتنككجتةةةجكتقةةةعكت ةةةتبككج ةةة ت كتةةةتجتىقي ككجصةةةنتف

ك.(32)كجتوكن كتي ككجىوو كوكانتم
 الثانى المطلب

 ىموقف القانون الوضع

كجتاة يعتنككجتةجكوضةعنك  ة كسك لىقةتسككنتي ك ةجكك ويك  في لججكككج لىبينق نكهىكك
وىجة كفىةجككجألةتنجككجتاة يعتنككجتةجك ة  نكتهةىاككجتقنيةتكوك نةي جتقنيةتككجةت ونك ةجكاةن ككجا

ككجن وكك تنر
 ى تضع حظراً مطلقاً لهذه التقنيةالتشريعات الت: األول الفرع

 ةةجكؤةةتنو ككجصةة تكو ةةممكفقوتةةتكك(31)  ةة ككج اةة حككجانكبةة ىك ةة كوةةيككنتقةةت كجىاةةن 
كتقةةيكفةة ككج ةةت كج ةةم ك كتقةةيكفةة كفاةة ك ةةنوكنكو كتنيةةمكفىةةجكفاةة ي ك ةةنتكوت  ك ةةتك 

مينت ك ةجك تجةتك ختجفةتكهةىكككج  ة .كوينتقةمكك2000000مينت كو كتنيمكفىجكك1000000
كج ا حككجانكب ىك ننكجنكي   كتتنتقت ككجان ك جك تجتكواومك ة ضكو كألةجك تعىةقكتاةن ك

 ةةة كف ىيةةةتكك(32)و ةةةتك  ةةة ك قتةةة  كؤةةةتنو ك قةةةمنكلجةةةجك اىةةة ككجنةةةوكبككج صةةة ىك.(32)كجانةةةي 
ك لىق.ككجت ونك جكان ككجاني كتاوي

                                                 
ن،كىوة ك20/3/2012،كوتةنكمخةويككج وؤةعك ةجكwww.alanbamarcos .Comدن  كلججكك نت نةنك-32

 ك ة كواهةنكىج ك جك ق  كنكوىيةتككجتتتةتكاةنوم ككجألتجةمككاوىي يويةت،ك ةجك وضةوحكتعنةو كاتن ةينكك  ة ك
كن  كلجهيتا.

يوجيةوك ةةنتكك2هةةةككج وك ةقك1934اةوكيكجعةتنكك12 ةا  ك ةةجكك11ك–12(ك ة ككجقةةتنو ك ؤةنك322كج ةتم ك)ك-31
 ناو كتتت ييكك91ن،ككج تعىقكتتجص ت،كنا ك جككجا يم ككج   يتكجىا هو يتككجانكب يت/ككجعممك2012

 .32نكن2012يوجيوكك24هة،ك1934ىوككجقعم كجعتنكك11
يوجيةوك ةةنتكك2هةةةككج وك ةقك1934اةوكيكجعةتنكك12 ةا  ك ةةجكك11ك–12(ك ة ككجقةةتنو ك ؤةنك193كج ةتم ك)ك-32

 ناو كتتت ييكك91ن،ككج تعىقكتتجص ت،كنا ك جككجا يم ككج   يتكجىا هو يتككجانكب يت/ككجعممك2012
 .90نكن2012يوجيوكك24هة،ك1934ىوككجقعم كجعتنكك11

(ك نةنكفىةجركاي  ة ك2فةتيكك نتتيةبك ةجككج ةتم ك)ننك ا وحككجقتنو ككج تعىقكتةتجتىقي ككجصةنتفجكودلك-32
كجتعت يك عككجاينتن،كدوككجل قككجتجكتتنكت  ضككجت ونك جكان ككجاني ،كدوكت  ضكت ي ككجصةفتنك

(ك  كىكنككج ا وحكفقوتتككج ا كوكج  ك ةتك كتقةيكفة ك1كجو كأليت،كدوكت  ي ككجن ياكونصنككج تم ك)

http://www.alanbamarcos/
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 الثانى الفرع
 التشريعات التى سمحت بهذه التقنية

كجتةةةجك ةةة  نكتت ةةةتخمكنكتقنيةةةتككجةةةت ونك ةةةجككنعةةة ضك ةةةجكهةةةىكككجفةةة حكتعةةةضككجتاةةة يعتن
كان ككجاني كو قتسكجتعضككجضوكتلككجتجكتت أليك جكك تجر

كجضةةتتلكك ويك ت ألةةيك ةةجكت يةة كاةةن ككجانةةي ككىككوةةت كنةةوحككجاةةن ك ةة تتلكت ةة ضك
كو كألجر

رك كياةةةونكك ةةةةتخمكنككنةةةنكفتؤيةةةتك  تيةةةةتك قةةةوقككان ةةةت كوو ك تةةةنكفىةةةةجكت ىقةةةمكنصةةةنك
كجتقنيةةتنككجلتيةةتككج  ةةتفم ك ةةجك اةةتيككاناةةتبك نتقةةت كاةةن ككجلفةةيككجةةىىك ةةيوجمكل ك ةة ك

ك.(34)خلي ك  تتلكتتجان كجدايكتانبك  ضكو كأل
وجقمكديمكىج ككج ا حككجف ن جك يمكدننكننكفىجكا كياونككج  ةت كتتوت ةيككجاةن ك

ودىككختيةةةةةت ك ةةةةة كاةةةةةَننكد كيةةةةةامىك ختيةةةةةت كاةةةةةن ككجلفةةةةةيكدوكت  ةةةةةي ككجن ةةةةةيكككان ةةةةةتنج
تتتيوجوايةةتك   ةةو  ،كوتةةمو ككجتةةَألي كفىةةجكك ت ةةتمكوكجتاةةت بككجتةةجكتهةةماكلجةةجككجعةةالجكدوك
كجوؤتيتك  كك   كضككجاينيت،كودىكت ي ك جككجصفتنككجو كأليتكت  ضككجتعةمييك ةجككجت ويةبك

جىانتككجقو يتكك خالقكووضةعكجهةتك ةمومكسكياةبككوكنات ككج ا حككجف ن جك(90)كجاينجكجىخىق

                                                                                                                       

 ةةةجك تجةةتك ختجفةةتكهةةىكككج  ةة .ك ى ةةقك ضةةةتلتكفاةة  كك اكانيةةن،كو كتاةةتونكخ  ةةي كدجةةاكانيةةنك
و ةةتكتعةةمهت،كك209(كن2004 ةة كيونيةةنك ةةنتكك2 اىةة ككجاةةعبككجاى ةةتككجتت ةةعتكفاةة  كتعةةمككج تبةةتك)

ؤةمكيواةمكوينتقمكهىكككج قت  ك ننكجنكيضعكك ةتألنتبتنكتخصةونكتقنيةتككجةت ونك ةجكاةن ككجانةي ك نةنك
 كجاني .  ضكو كألجك تصيكتان ك

يةةةتك  تيةةةتك قةةةوقككان ةةةت كوو ك تةةةنككتاةةةتاككجتلتيقةةةتنككجتيوجوايةةةتكوكجلتيةةةتك ةةة ككتفتؤك19نةةةنككج ةةةتم كك-34
،ك ات كلجينكد.كم/كد  مكاة اك9/9/1442كج عتهم ككجختصتكت قوقككان ت كوكجلبككج يوىكدو يموك

 وتتةةتكك وتمي يةةتك ةةنتكك،392كنرككجةةمي ،كهنم ةةتككاناةةتبكوكجو كألةةتك ةةجكضةةو كك خةةالقكوكجاةة كبع،
  ةتجتكك،942كنركم كيو ا،كف ىيتنكك  تن ت كتةي ككاتت ةتكوكجتاة ين،،كم/كوجيمك اتمكاوكن2001
كن.2019ك-هةة1931(كوىيتك قوقكات عتككجقته  ك نتكج)ؤ نككجقتنو ككجانتبكموتو كا

ن،ك اةت كلجيةنكم/كاةوؤنك1449ج ةنتك123ننككج تم ككج تم تكفا  ك  ككجقتنو ككجص تككجعت تك ؤنكك-90
 اةةةت كلجيةةةنكم/كفي ةةةنكخىيةةةيكخيةةة كك ،ككج ةةةال نكك،241كنرك–كج  اةةةعككج ةةةتتقك–نو يةةةتككجصةةةتج ن

تعةمهت،ككجنتاة كمك ككجفوة ككجاةت عجكلككو ةتك220وك ف كقككجن تنككجقتنوننكجى و وألتنككجاينيةت،كنرك
،ك اةت ك942كنرك–كج  اةعككج ةتتقك– اةت كلجيةنكم/كوجيةمك اةتمكاةوم كيو ةاكن،2019ك وججك ةنتك
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د كتتعمهتكدوكتن  اكف ككج  ضككج ناومكجهت،كوتتجتتججك ةن ككجضةوكتلككجتةجكصةي نكجهةىاك
كيت تةةبكفىيةةنتاةةت بكتهةةماك ختيةةت كاةةن ككج وجةةومكوىجةة كج ةةتككىكجىانةةتكتةةامىكلجةةجك  ةة كد

 ةةةنتكك30 ةةةم كو ةةةتك ةةةممكفقوتةةةتككج ةةةا كجك(91)كجتةةةوكن ككجلتيعةةةنك ةةةجككج ات ةةةعككخةةةتالي ةةة ك
دجةةةاكيةةةو وكجوةةةيكك ناةةةلتكك نتقتبيةةةتككجتةةةجكتهةةةماكلجةةةجكتن ةةةينكك200 اليةةةي كوك2و  ك ةةةتك

ك.(92)ك نتقت كوك ختيت كتي كك اختن
  توجةةتك ختيةةت كاةةن ككجانةةي ،كوؤةة  ك عتؤتةةتك ةة ككىدكجك ج ةةتنكج اةة حكو ةةتك  ةة ك

هةةىكك،كوجقةةمكك ةةتألنجك ةة ك(93)خ ةة ك ةةنوكنكدوكتتج  ك ةةتاكجيخةةتجاكىجةة كتةةتج ت كت ةةمكدؤصةة
كج  ةةة كك كيوةةةو ككجهةةةماكفالاةةةجكوهةةةوكتخىةةةينككجانةةةي ك ةةة كفيةةةبك ةةةجككجو و و ةةةو تنك

د ةةتككج اةة حككجت  ينةةجك ةة  كتةةَا ك كف ىيةةتككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كجتفةةتمىكك.(99)كجان ةةيت
ك.كك(92)كنتقتيكد  كضكو كأليتك  تتلتكتان ككجاني 

                                                                                                                       

تككج منيةةتككجنتاةةبتكفةة ككجتةةمخالنككجلتيةةتك ةةجككجانةةي كلجيةةنكم/كد يةة كلتجةةبكهةةتمغككجت ي ةةن،ككج  ةةاوجي
  تجتكموتةو كاكوىيةتككو تكتعمهتك10ك،كنروكجقتنو ككج قت  اكجام ك تك قت نتك جككجقتنو ككج مننككجع كؤ

كن.2012هة،ك1931(ك نتج قوقكات عتكفي كا  ك)ؤ نككجقتنو ككج من
 .241كنرك–كج  اعككج تتقك– ات كلجينكم/كاوؤنكنو يتككجصتج نك-91
م ك ةةةتك قت نةةةت،كك–كجتت ةةةم/كاةةةتوفتنكختجةةةم،ككج  تيةةةتككجقتنونيةةةتكجىانةةةي ك ةةةجك ةةةيككج  ةةةتامكنككجلتيةةةتك-92

،ك  ةتجتك تا ةتي ك ةةجككجقةتنو ككجلتةةجكوىيةتككج قةةوقكوكجعىةونككج يت ةةيتكات عةتكدتةةوكتوة كتىقتيةةمك22نر
 .ن2012/2011)تى  ت (ك نتك

كج خصةتتك ة ككخلةت ككجت ةمككجعى ةنكفىيهةتكننككج تم ككجألتجألتك  ككجقتنو ككج تعىقكت  تيةتككجتويضةتكك-93
ك.942نركك–كج  اعككج تتقك–،ك ات كلجينكم/كوجيمك اتمكاوم كيو ا1440 ت  كك13 جك

 .220نركك–كج  اعككج تتقك– ات كلجينكم/كفي نكخىييكخي كك ك-99
نكتاةةةةَ كك ةةةةتخمكنككجتقنيةةةةتنككجلتيةةةةتك2012(كج ةةةةنتك21(ك ةةةة كؤةةةةتنو ك ؤةةةةنك)2كجفقةةةة  ك)م(ك ةةةة ككج ةةةةتم ك)ك-92

ك صةةلنتفجكوكاخصةةتبكفىةةجكاي  ةة ككنتقةةت ككجنةةوحكدوككجن ةةيكل كلىككوةةت ك ج  ةةتفم كفىةةنككجتىقةةي ك
 قةةتيك www. Legalaffairs.gov   ةةتتبكتتعىةةقكتةةت   كضككجو كأليةةتككج  تتلةةتكتنةةوحككجانةةي ا،

 ن.2/1/2012ن،كوتنكمخويككجوؤعكوك لالحكفىنككجقتنو كتتت ييك3/2/2012 ناو كتتت ييك
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ضكتةةةَا ك كهةةةىاككجتقنيةةةتكتاةةة لكد كيوةةةو كهنةةةت ك ةةة كك(91)و ةةةتك ةةة  ككج اةةة حككج ةةةعومى
و كألةةجك ةة تتلكتاةةن ككجانةةي كو وك قةةتكجانةةتكك اةة كاكؤتةةيكداةة ك كف ىيةةتككجةةت ونك ةةجكاةةن ك

ككجاني .
وهىككيعنجكد كيوةو ك ضةتكدات لك وك قتككجوكجمي كتويكتتص كك(92)د تككج ا حككجتون ج

كجنواي ك  كسكؤتب تكفىجككختيت كمو كض لكدوكلو كا،كتيكيتعي ك ضالسكفىةجكىجة ،كد كيعىةنك
جتةةةمخيككجلتةةةجكوك ت ت تةةةن،كو ةةةمىكخلو تةةةن،كوةةةيكىجةةة كتل يقةةةتكت ةةةيلتككجةةةنواي كتعوكؤةةةبكك

و هىتكت و ككجنواي ك  ك هنك تكيىقةجكفىةيهنك ة ك عىو ةتنكختصةتكلىككوةتنوكتعيةمي كفة ك
ككجو لككجلتج،كوجكي تليعوكد كيعلوك ضتبهنكدوك  ضهن،كوهنكفىجكتينتك  كد  هن.

جةةةنواي كؤتةةةيكلاةةة ك كف ىيةةةتككاةةةت لككج وك قةةةتككجوتتتيةةةتك ةةة ككك(92)د ةةةتككج اةةة حكك  ةةةت كتج
كجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كويعتتةة ككج اةة حككج ةةعومىكوكجف ن ةةجكدوألةة كت يةةنكسك ةة ككجتاةة يعتنك
كج ةةتتقتك يةةمككاةةت لككج اةة حككج ةةعومىك وك قةةتكجانةةتكك اةة كاكدىكجانةةتك تخصصةةتكد ةةتك

                                                 
(كج ةنتك21  كن تنكو مكنككاخصةتبكوك انةتكوفةالجككجعقةنككج ةعومىك ؤةنك)ن/كجألت نتكنصنككج تم كك-91

هكفىجكا كياونككجتخيك جككجخاليتككجان يتكدوككجاينتنككجو كأليةت،كل كج عتجاةتكد ة كضكو كأليةتك1929
دوكاينيةةتكي وةة كد كتصةةيبككجانةةي كوي وةة كتعةةميىهتكتعةةالجككجاينةةتنككجو كأليةةت،كفىةةجكد كتاينهةةتكجانةةتك

(كتتةةةت ييك9029اكؤتةةةيكىجةةة اك كاةةةعككناةةة كهةةةىكككجن ةةةتنكتا يةةةم كدنككجقةةة ىك ةةةجكفةةةممهتك ؤةةةنك)كااةةة ك
نكوتةنك29/12/2009 ناو كتتةت ييك .www.boe.gov.saدن  كلججكك نت ننكهة،ك12/11/1922

كن.12/11/2011مخويككج وؤعك
نككج تعىةقكتتجلةبككاناةتتجكفىةجكاي وة كتصةو  ك1200ج نتكك43ك(ك  كؤتنو كفمم10ننككجفصيك)ك-92

ك ةتألنتبيتكجىةةنواي ككج عنيةي ،كتاةة لككجتعتيةة كفة ك ضةةتبه تكتوةيكتتصةة كوفةة كل يةقككجوتتتةةت،ككج ةة ت ك
تَ كتاة ىكفىةجكانينه ةتكج تيةتكلتيةتكصة  تكدف ةتيكفالايةتكجةي ك يهةتكت يية كجىخىقةتكوتفتميةتسكج ة ضك

مككج ةالنكف يتةنك  ةعوم،ككج  تيةتككجانتبيةتكجىنلةاكخلي كؤمكيتع ضكجةنككجلفةياك كاةعكم/كفتةمك كفتة
وك انةةةتككجتاةةة يتكخةةةت جككجا ةةةنك ةةةجككجقةةةتنو ككجىيتةةةنكام ك ةةةتك قت نةةةتا،ك  ةةةتجتكموتةةةو كاك)ؤ ةةةنككجقةةةتنو ك

 ن.2011-2010 نتككجات عيتككجكجانتبن(كوىيتك قوقكات عتككا ونم يتك
ىةةجكاياةةونكتةةنى كوتةةتتجك ةة كنكف2002(كج ةةنتك11(ك ةة ككجقةةتنو كك ت ةةتمىك ؤةةنك)12نصةةنككج ةةتم ك)ك-92

كجنواي ككج  ت كجى  ونكتةنا ك كف ىيةتككجتاةخينككجاينةجكؤتةيككجةن حكت ة ضككجتعة اكلجةجكك  ة كضك
لكمك ككجوتةةتبكك232كنرك كاةةعكد/كد ية ك ةة جكيو ةةا،كدلفةتيكك نتتيةةبكوكجتىقةي ككجصةةنتفج،ككجو كأليةت،

ك.ن2012هةة،ك1933كج ميمكلكك وجنك نت

http://www.boe.gov.sa/
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كج ا حككجف ن جككات لكد كتةتنككاة ك كف ىيةتككجةت ونكت ةنككاة كاكجانةتك ؤتتيةتك تةجكت نةعك
كتنككجتجكت ممكتاويك ختجاكجىقتنو .كجع ىي

ويوامكتعضككج قت  تنككجقتنونيتككجتجك   نكتةتجت ونكتاةن ككجانةي كجتفةتمىك ة ضك
ك.(20)و قت  ككجقتنو كك  منجك(94)و كألجك  تتلكتان ككجاني كو قت  ككجقتنو ككجىتنتنج

كجضةةةتتلككجألةةةتنجك ت ألةةةيك ةةةجكت يةةة كاةةةن ككجانةةةي ككىككوةةةت ك تعىةةةقك  ةةةتتبكدات تفيةةةتك
تك جك  تتكك بكدوكك نك جكدناةتبكاةن ك عةي كوهةىكككجضةتتلكجةنكيةننكفىيةنك ةوىك ت ألى

 ةةجككجتاةة يعكك  ةةتتنجك يةةمككنةةنك ةة  كتةةتجت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي ككىككت ةةنكهةةىاككج مكخىةةتك
ك.(21)ت ضتككجوكجمي 

 
 

 الخاتمة

خلةةو  كهةةىاككجتقنيةةتككىككوةةت كك  ةة ك يةة ك تعىةةقككيةة ىككجتت ةةمك ةة كخةةاليكهةةىكككجت ةةم
تتلكتاةةةن ككجانةةةي ك  كف ىيةةةتككجةةةت ونك ةةةجكاةةةن ككجانةةةي كتاتنةةةبكدنهةةةتكت ةةة ضكو كألةةةجك ةةة ك

 ةةيت تبكفىيهةةتكدخةةتاليككجتةةوكن كتةةي ككجان ةةي ك ةةَ ككجتىقةةي ككجصةةنتفجكف و ةةتسكياةةبككجىاةةو ك
                                                 

(كفىجكاتاة ىكف ىيةتككجتاةخينككجاينةجكؤتةيككجةن حك ةتيك12  ككج تم ك)(ك9ننككج قت  ك جككجفق  ك)ك-94
فتؤةةتكوياعةةيك يتتةةنكفتبةةتسكفىةةجك واةومك ةة ضكو كألةةجكفنةةمككجةةنواي كي  ةةيكخلةةو  كفىةةنك يةةت ككجلفةةيكوك 

ا كياةةونكك(كفىةةج12(ك ةة ككج ةةتم ك)1كج ات ةةعكدوكىجةة ككجةةىىكينتهةةجكتةةتج ونا.كو ةةتكنةةنك ةةجككجفقةة  ك)
دن ةة كلجةةجككجةةن حكج ع  ةةتكاةةن ككجانةةي كجت ةةو كك ات تفيةةتا.كككاةة ك كف ىيةةتككجتاةةخينككجاينةةجكؤتةةي

 .1/11/2011 جكك WWW.rasit.orgك نت ننك وؤعكوتنكمخويككج وؤع
(كفىةجركي  ة ك10ننك ا وحكؤتنو كك تخمكنككجتقنيتنككجلتيتككج  تفم كفىةجككاناةتبك ةجككج ةتم ك)ك-20

 ككجاةن كوي ةتألنجك ة ككج  ة كك  ةتتبككنتقتك-ك تخمكنككجتقنيتنككجلتيتككج  تفم ك جكدغك  تكيىنركد
(ك قةةة  ك)ب(ك ةةة كىكنك14كجتةةةجكتتعىةةةقكتةةةت   كضككجو كأليةةةتككج  تتلةةةتكتاةةةن ككجانةةةي .كونصةةةنك ةةةتم ك)

(ككجةاكمينةت كو كتنيةمك1000كج ا وحكفىنرككج ت ك م ك كتقيكف ك نتكوت  ك تك تجيةتك كتقةيكفة ك)
لججكك نت ننك وؤعك)ؤ ةلت (ك قةتيك(كألالألتكد اكمينت ك جك ختجفتكهىكككج   .ككن  ك3000فىنك)

وتةنككجةمخويككج وؤةعك ةجكك29/1/2010تعنوك ك  ومكنك ا وفتنككجقوكني كوك ن  ت،ك ناو كتتت ييك
ك.10/11/2011

ن،ك ات كلجينكم/كفي نكخىييكخي ك1442  ككجقتنو ككجانتبجككا تتنجكج نتكك112ننك جككجفصيكك-21
كو تكتعمهت.ك294نركك-كج  اعككج تتقك–ك 
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كجينك جك تجتككجض و  كج ةتكيت تةبكفىيةنك ة كمخةويككج ة د ك ةجككجعميةمك ة ككجع ىيةتنكتته ةتك
هةةةىاككجع ىيةةةتككجتةةةجكتت ألةةةيك ةةةجكك ةةةتخمكنككجتوىةةةاكتاتنةةةبكك ضةةة ك ككجصةةة يتككج ت تتةةةتكفىةةةجك

ك10كمويةةتكك ةةت ألتمكك تتضةةتككجتةةجكؤةةمكيت تةةبكفىيهةةتكك ةة كنكفىيهةةتكك ةة كنك تةةيضككج ةة د ك ةة ك
تويضةةتك  ةةتكيت تةةبكفىةةجكىجةة ككضةة ك كصةة يتكوتيةة  كتةةتج  د كتاتنةةبكك ك ألةةيكهةةىاكك12لجةةجك

يةةتك ةةجكك مويةةتكؤةةمكت ةةتبكك صةةتتتكت ةة ضككجعقةةنكجهةةىكك ةة ككجضةة و ىككجىاةةو كلجةةجكهةةىاككجتقن
 تجتكواومك  ضكو كألجك تصيكتان ككجاني ك قلكو تككننةتكنقتة  ككناةت كهيبةتكلتيةتكتتتةعك
ونك  ككجص تك وونتك  ككلتت ك تخصصي كتهىكككجع ةيككجلتةجكود كيوةو ككج ة ت كتةتجىاو ك
لججكهىاككجتقنيتكتعمك وك قتكهىاككجهيبتك عك  ة كك كيوةو كهةىكككجةت ونك ة كخةاليكك ةتخمكنك

ت ةةتبكتاةةواكجىانةةي ك  ككجهةةماك ةة كهةةىاككجتقنيةةتكهةةوك ةةيالمكلفةةيككتعةةضككجلةة قككجتةةجكؤةةم
  ىي تسك عت تس.ك

 
 قائمة المراجع

 أوالً: القرأن الكريم
 ثانياً: المراجع عامة

م/ك تيتةةنك ةةياك ةةتجنك كاةةم،ككجن ةةتنككجقةةتنوننكج  تيةةتكا ةةنككان ةةت ،ك لتوفةةتنكات عةةتك -
ك.2001كا ت كنككجع تيتككج ت م كلك

 صةثالثاً: المراجع متخص

د.كم/كد  ةمكاة اككجةمي ،كهنم ةتككاناةتبكوكجو كألةتك ةجكضةو كك خةالقكوكجاة كبع،ك وتتةةتك -
 ن.2001ك وتمي يتك نتك

يةةةمككجاةةةن كوت ييةةة  كتةةةي ككج  ةةة كوكج اةةة وفيتكملتةةة كهينكفتةةةمككجوةةة ينكفةةةالن،كت كجم/كاةةةوؤ -
ام ك ةةةتك قت نةةةتا،ك اىةةةتكوىيةةةتككجاةةة يعتكوكجقةةةتنو كتلنلةةةت،كات عةةةتكك نهةةة ،ك اىةةةتكفى يةةةتك

 ن.2002هةة،ك1922كجعممككجألتنجكوكجعا و ،ككجان ككجألتنج،كك  و ت،
د.كم/ككجاةةة تنكلتةةة كهينك   ةةةمك نصةةةو ،ككجةةةت ونك ةةةجكاةةةن ككجانةةةي ك ةةةجك يةةةنك ككجاةةة يعتك -

 ن.2002 نتككجكا ال يت،كمك ككجنهضتككجع تيتكلكك وج
م/ك ةةتتنكد ةةي ك   ةةمكفتةةتم ،ككجةةت ونك ةةجكاةةن ككجانةةي كتةةي ككجن  يةةتنككجلتيةةتكوك  وةةتنك -

 ن.2010 نتكجلكك وجكجمك ككجفو ككجات عكتكم ك تك قهيتك قت نتكجا في
،كلكمك كج/كد يةةةة ك ةةةة جكيو ةةةةا،كدلفةةةةتيكك نتتيةةةةبكوكجتىقةةةةي ككجصةةةةنتفجكج  تاةةةةت ككجقةةةةتنون -

 ن.2012هةة،ك1933كجوتتبككج ميمكلكك وجنك نت
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وكجتاة يعككج تتنكد ي ك   مكفتتم ،كو تبيكت  ي ككجن يككجتا ىكتي ككجتا يبككجلتةكم/ -
 ن.2012 نتككج،كمك ككجفو ككجات عنكلكك وجج كا ال

جى و وألةةةتنككجاينيةةةت،ككجك ،ككج ةةةال نكوك فةةة كقككجن ةةةتنككجقةةةتنونكم/كفي ةةةنكخىيةةةيكخيةةة  -
 ن.2019كجنتا كمك ككجفو ككجات عن،كلكك وجنك نتك

م/ك   ومكد  مكلن،ككاناتبكتةي ككج اة وفيتكوكجتاة ين،كمك ككجفوة كوكجقةتنو كلكك وجةنك -
 .ن2012 نتك

ك
 بعاً: الرسائل علميةرا

وكجقةتنو ككجوكجا يعتككا ةال كى جككجقتنو ككجانكب ككجم/ككجن وغك ىي ت ،ككجتىقي ككجصنتف -
 ةةةةنتكك1)ؤ ةةةةنككجقةةةةتنو ككجانةةةةتبن(كوىيةةةةتك قةةةةوقكات عةةةةتككجانكبةةةة   ةةةةتجتكموتةةةةو كاككج قةةةةت  ك
 كن.2010/2011

ؤ نككجقةتنو ك)هيتنكل  تفييككج   توغ،كليات ككج  نك)م ك تك قت نت(،ك  تجتكموتو كاككم/ -
 ن.2011هة،ك1932وىيتك قوقكات عتكك  ونم يتك نتككج منج(ك

كم/كوجيةةمك اةةتمكاةةوم كيو ةةا،كف ىيةةتنكك  تن ةةت كتةةي ككاتت ةةتكوكجتاةة ين،ك  ةةتجتكموتةةو كا -
 ن.2019ك-هة1931(كوىيتك قوقكات عتككجقته  ك نتكج)ؤ نككجقتنو ككجانتب

م/كد يةةة كلتجةةةبكهةةةتمغككجت ي ةةةن،ككج  ةةةاوجيتككج منيةةةتككجنتاةةةبتكفةةة ككجتةةةمخالنككجلتيةةةتك ةةةجك -
وكجقةةتنو ككج قةةت  اك  ةةتجتكموتةةو كاكوىيةةتككجكجانةةي كام ك ةةتك قت نةةتك ةةجككجقةةتنو ككج ةةمننككجع كؤةة
 ن.2012هة،ك1931(ك نتج قوقكات عتكفي ككجا  ك)ؤ نككجقتنو ككج من

م ك ةةتكك–تكجىانةي ك ةجك ةيككج  ةتامكنككجلتيةتكجتت ةم/كاةتوفتنكختجةم،ككج  تيةتككجقتنونية -
 قت نةةت،ك  ةةتجتك تا ةةتي ك ةةجككجقةةتنو ككجلتةةجكوىيةةتككج قةةوقكوكجعىةةونككج يت ةةيتكات عةةتكدتةةوك

 .ن2012/2011تو كتىقتيمك)تى  ت (ك نتك
م/كفتمك كفتةمككج ةالنكف يتةنك  ةعوم،ككج  تيةتككجانتبيةتكجىنلةاكوك انةتككجتاة يتكخةت جك -

ام ك ةةتك قت نةةتا،ك  ةةتجتكموتةةو كاك)ؤ ةةنككجقةةتنو ككجانةةتبن(كوىيةةتككجا ةةنك ةةجككجقةةتنو ككجىيتةةنك
 ن.ك2011-2010 قوقكات عتككا ونم يتك نتككجات عيتك

كجتت ألةةةت/كففةةةتاك ةةة جكفتةةةمككج ةةةالنككجاةةة  ج،ك  ةةةاوجيتككجلتيةةةبككجانتبيةةةتكفةةة كف ىيةةةةتنك -
  ةتجتك تا ةتي كوىيةتكككاخصتبكك صلنتفنك جككجفقنككا ال نكم ك تك قهيتكت ىيىيت،

 تك)ؤ نككجا يعتككا ال يت(كتمو ك نت.يات عتككج نو ك قوق
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 خامساً: المواقع االكترونية.
 ن.29/12/2009 ناو كتتت ييكك.www.boe.gov.saدن  كلججكك نت ننك -
دن ةة كلجةةجكك نت نةةنك قةةتيكتعنةةوك رككانةةتمكضةة تيتكت ميةةمكاةةن ككجانةةي ،ك وؤةةعك)ووتجةةتك -

كن.ك21/10/2019كج  د (،كف ت ،كتتت ييككدختت 
م/كختجمككج صى ،ك قتيكتعنوك كا ايةتككجاة فيتك ةجكت ميةمكاةن ككجانةي ا،كت ةمك ناةو ك -

 ن.10/12/2019فىنككجاتوتككجموجيتكجى عىو تن،ك وؤعك  ىنك ناو كتتت ييك
-  www. Legalaffairs.govن.3/2/2012 قتيك ناو كتتت ييك 
 ك.www.alanbamarcosCom دن  كلججكك نت نن -

http://www.boe.gov.sa/
http://www.alanbamarcoscom/

