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• حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة ا�مام محمد 

بن سعود ا�سالمية، بأطروحته (أحكام الثمر في العبادات والبيوع).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة الملك سعود، بأطروحته 

(المستثنيات من القواعد الفقهية الكلية).

E : Kalid1927@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك بكلية التربية 
 جامعة ا�مير سطام بن عبد العزيز

د. خالد بن عبد الرحمن العسكر

التلقيح الصناعي للبهائم 
والمعاوضة عليه 

(دراسة فقهية)
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 امللخص
 .ملعاوضة عليه )دراسة فقهية(التلقيح الصناعي للبهائم وا :موضوع البحث

حكم بيع ماء ، والتلقيح الصناعيهيدف البحث إىل بيان حكم  أهداف البحث:
 .حكم أخذ األجرة عىل عملية التلقيح الصناعيو ،الفحل للتلقيح الصناعي

 .املنهج االستقرائي االستنتاجي منهج البحث:
 : النتائج أهم
 .أن التلقيح الصناعي للحيوان جائز -1
وأن ، كون يف زرع البويضات منفعة ظاهرةيف التلقيح الصناعي أن ي يشرتط -2

وأن ال يكون  ،ال يؤدي ذلك إىل اإلرضار باألنثى وأن، تكون البويضات من جنسها
 يف النسل املنتج بواسطة هذا الزرع خماطر صحية لإلنسان.

 .لبه حمرم باتفاق املذاهب األربعةبيع ماء الفحل وهو يف ص -3
 .حل للرضاب عىل قول مجهور الفقهاءالفال جتوز إجارة  -4
يكرمه به ومل يكن هناك رشط  اإذا بذل صاحب اإلناث لصاحب الفحل شيئ   -5

 .الفحل أو أخذ األجرة عليه فيجوز مسبق عىل بيع ماء
  .إذا وضع يف أنابيب جائز أن بيع ماء الفحل منفصال   -6
لتلقيح جيوز للطبيب البيطري أخذ أجرة عىل العمل الذي يقوم به يف ا -7

 الصناعي.
العناية ببيان أحكام النوازل والتي حيتاج الناس إىل معرفة أحكامها  :التوصيات   

  .سواء النوازل يف مسائل العبادات أو املعامالت
 .تلقيح ـ صناعي ـ البهائم :الكلمات املفتاحية
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املقدمة
باهلل من رشور  ونعوذ ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

وأشهد   مضل له، ومن يضلل فال هادي له،أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال
عبد اهلل ورسوله صىل اهلل  اال رشيك له، وأشهد أن حممد   أن ال إله إال اهلل وحده

 :أما بعد. .ه وصحبه والتابعني هلم بإحسانوسلم عليه وعىل آل
شملت رعايتها كام ف ،شتى جوانب احلياةب قد عنيت الرشيعة اإلسالمية فإن

القرآن الكريم قد ورد يف ف ،بهائمان والنبات وغريمها فقد شملت الـاإلنسوأحكامها 
قال  ،وأهنا إنام خلقت ملنافع اإلنسان وخدمته ،اآليات التي تعنى بالبهائمالعديد من 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مجٱٱ﴿ :اهلل تعاىل
 خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض مص
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم
 يل ىل مل خل ٱ﴿ ويقول تعاىل: ،[8 -5النحل:] ﴾يي ىي مي خي جيحي
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .[ 8٠النحل: ]   ﴾ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه
ومن هذه  ،االهتامم باحليوانات ورعايتها وردت آيات قرآنية تدعو إىل وجوبو

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱ﴿ اآليات قول اهلل تعاىل:
 نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 هئ مئ خئ حئ جئ ٱ﴿ وقوله تعاىل: ،[ 54 – 53طه: ]  ﴾ زب رب يئ ىئ
  ﴾ مج حج هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿ :ىـالـه تعـوقول ،[ 27دة: ــالسج]
 .[ 33-31 :النازعات]   ﴾مي زي ري

اعي، فإن املتأمل ملا يقوم به ومن املسائل املعارصة املتعلقة باحليوان التلقيح الصن
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املقدمة
باهلل من رشور  ونعوذ ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

وأشهد   مضل له، ومن يضلل فال هادي له،أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال
عبد اهلل ورسوله صىل اهلل  اال رشيك له، وأشهد أن حممد   أن ال إله إال اهلل وحده

 :أما بعد. .ه وصحبه والتابعني هلم بإحسانوسلم عليه وعىل آل
شملت رعايتها كام ف ،شتى جوانب احلياةب قد عنيت الرشيعة اإلسالمية فإن

القرآن الكريم قد ورد يف ف ،بهائمان والنبات وغريمها فقد شملت الـاإلنسوأحكامها 
قال  ،وأهنا إنام خلقت ملنافع اإلنسان وخدمته ،اآليات التي تعنى بالبهائمالعديد من 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مجٱٱ﴿ :اهلل تعاىل
 خم حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض مص
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم
 يل ىل مل خل ٱ﴿ ويقول تعاىل: ،[8 -5النحل:] ﴾يي ىي مي خي جيحي
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 .[ 8٠النحل: ]   ﴾ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه
ومن هذه  ،االهتامم باحليوانات ورعايتها وردت آيات قرآنية تدعو إىل وجوبو

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱ﴿ اآليات قول اهلل تعاىل:
 نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 هئ مئ خئ حئ جئ ٱ﴿ وقوله تعاىل: ،[ 54 – 53طه: ]  ﴾ زب رب يئ ىئ
  ﴾ مج حج هتمث مت خت حت جت هب  مب خب حب جب

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿ :ىـالـه تعـوقول ،[ 27دة: ــالسج]
 .[ 33-31 :النازعات]   ﴾مي زي ري

اعي، فإن املتأمل ملا يقوم به ومن املسائل املعارصة املتعلقة باحليوان التلقيح الصن
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وقد يتم  ،ينتقون حيوانات معينة لإلكثارأصحاب املوايش يف االستيالد يتبني له أهنم 
اختيار مثل هذه املوايش لكوهنا ذات معدل نمو عال، أو ألهنا تنتج كميات كبرية من 

ح اللحم أو البيض أو احلليب. وهذه العملية، تسمى االستيالد االنتقائي، وتتي
وينتقي مالك املاشية احليوانات املعافاة وذات  ،للمزارعني حتسني ماشيتهم باستمرار

 اخلصوبة فقط ألغراض االستيالد، ويرث معظم النسل خصائص األبوين.
بحقن السائل املنوي من ذكر ذي التلقيح الصناعي من أنواع االستيالد احلديث و

يستخدمه و ،لوقت املناسب لإلخصابنوعية عالية، يف أعضاء األنثى التناسلية يف ا
بعض أصحاب املوايش وجيري بينهم معامالت مالية من بيع عسب الفحل أو 

وهذه  ،أخذ األجرة عىل عملية التلقيح الصناعي استئجار الفحل للرضاب أو
وتقريبها  يف هذا البحث افأحببت بياهن املسائل قضايا معارصة حتتاج إىل بيان حكمها

  .وتناسلها وبيعها ورشائها تربية احليوانات للعاملني يف جمال
د فيها إال بعض هذه املسألة من املسائل املعارصة والتي مل أج :الدراسات السابقة

 :واملتمثلة فيام ييل ،الكتابات اليسرية
 ،عاصم أباحسني: وأصله رسالة ماجستري للباحث ،(نوازل احليوان)كتاب  -1

 ملو (134-133)يف صفحة ونصف  باختصارفقد ذكر حكم التلقيح الصناعي 
ومل يبني حكم أخذ ومل يبني ضوابط جواز التلقيح الصناعي  ،يذكر إال دليلني فقط

 .العوض عىل التلقيح الصناعي
: تأليف ،(املعامالت املالية)أحكام احليوان يف الفقه اإلسالمي  كتاب -2

الصناعي وضة عىل التلقيح واكتفى يف مسألة املعا ،اهلل املوجان الدكتور عبد
لة ما تولد من حالل بنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مسأ (365-363ص)

وبناء عليه فإن املعاوضة عىل التلقيح يف احليوان جتوز برشط أن »: وحرام ثم قال
ومل يبني حكم التلقيح الصناعي ومل يفصل  ،«...كل من احليوانني جائز األكليكون 

هذه وهلذا أحببت بحث  .وبني عملية التلقيحبني العوض عىل ماء الفحل احلكم 
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 .هلا اا تفصيلي  املسألة بحث  
ورد فيها إجابة عىل سؤال  :(13/279املعارصة )يف جملة البحوث الفقهية  -3

 .عن حكم التلقيح الصناعي يف صفحة واحدة
 :مشكلة البحث

   .انتشار التلقيح الصناعي بني أصحاب املوايش -1
أن التلقيح الصناعي ال يدخل يف حكم عسب  اعتقاد أكثر أصحاب املوايش  -2

 الفحل.
 املتعلقة باحليوان. باألحكام الدقيقةأصحاب املوايش  أكثر عدم معرفة -3

 .واملعاوضة عليه بهائمبيان حكم التلقيح الصناعي للحدود البحث: 
 أهداف البحث:

 .بيان حكم التلقيح الصناعي -1
 .حكم بيع ماء الفحل للتلقيح الصناعيبيان  -2
 .حكم أخذ األجرة عىل عملية التلقيح الصناعي بيان -3

 ،املنهج الذي رست عليه يف البحث املنهج االستقرائي االستنتاجي منهج البحث:
وذلك باستقراء املادة العلمية للموضوع من املصادر األصلية لكتب الفقه عامة 

 .ضوعوكتب فقه املذاهب األربعة خاصة مع مراجعة ما كتبه املعارصون يف هذا املو
 إجراءات البحث:

 االتفاق توثيق مع بدليله حكمها فأذكر االتفاق مواضع من املسألة كانت إذا -1
 .املعتربة مظانه من

 إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، فاتبعت ما يأيت: -2
 .يف املسائل التي بعض صورها حمل اتفاق وبعضها حمل خالفحررت حمل اخلالف  -أ

 .ة ومن قال هبا من األئمة األربعة مع ذكر األدلة لكل قولذكرت األقوال يف املسأل -ب
ة مرتبة حسب أقدمية األربع املذاهب كتب من الفقهية األقوال بتوثيق قمت -3

 املذاهب: احلنفية، فاملالكية، فالشافعية، فاحلنابلة.
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 عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية، مع كتابتها بالرسم العثامين. -4
 يف أو الصحيحني يف احلديث كان فإن ،واآلثار األحاديث خريجبت قمت -5

ن كان يف غريمها خرجته من كتب السنة وإ ،منهام بتخرجيه حينئذ اكتفيت أحدمها
 مع ذكر كالم أهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف. ،املعتمدة

 :وخامتة قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث خطة البحث:
تشتمل عىل أمهية البحث والدراسات السابقة ومشكلة البحث و ،املقدمة
 .أهدافه ومنهجه وإجراءاته وخطتهوحدوده و
 :ويشتمل عىل ،التمهيد

 .املقصود بالعنوان :أوًل 
 .أمهية التلقيح الصناعي وبيان فوائده وأرضاره :ااثنيً 
 .طرق التلقيح الصناعي :ااثلثً 

 .وطهورش حكم التلقيح الصناعي :املبحث األول
 .حكم بيع ماء الفحل للتلقيح الصناعي :املبحث الثاين

 .حكم أخذ األجرة عىل عملية التلقيح الصناعي املبحث الثالث:
 .وتشتمل عىل أهم نتائج البحث ،واخلامتة

 .وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني ،واهلل أعلم 
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 لتمهيدا
وأمهية التلقيح الصناعي  ،بالعنوانيشتمل هذا التمهيد عىل بيان املقصود  

 :وطرقه ،وبيان فوائده وأرضاره
 :املقصود ابلعنوان :أوًل     
 .والثانية: البهائم ،يح الصناعيالتلق :األوىل :شتمل العنوان البحث عىل عبارتنيي

ورياح لواقح: أي ذات لقاح،  ،يقال ألقح الفحل الناقةف :التلقيح لغة   فأما
إذا  :النخلة وغريها، ويقال لقحت الناقة والشجرة فهي القحة واللقاح ما تلقح به

 .(1)محلت. والرياح تلقح الشجر والسحاب
نقل السائل املنوي من الذكر وحقنه يف  :الصناعي للحيوانواملراد بالتلقيح 

 .(2)األنثى
وهي كل ذات أربع من دواب الرب  ،مجع هبيمة :البهائمفوأما العبارة الثانية 

 .(3)«هبائم»واجلمع  ،وكل حيوان ال يميز فهو هبيمة ،روالبح
 :أمهية التلقيح الصناعي وبيان فوائده وأضراره :ااثنيً 

يستخدم كثري من املولدين التلقيح االصطناعي من أجل حتسني جودة الساللة. 
من ذكر جيد اخلصائص ثم  (السائل املحتوي عىل النطاف)ويتوىل املولدون مجع املني 

املني وختزينه الستخدامه ويمكن جتميد  .ألعضاء التناسلية ألنثىيضعونه يف ا
أو نقله الستخدامه يف مكان آخر. ويستخدم التلقيح االصطناعي عىل  ،مستقبال  

وإىل مدى حمدود بالنسبة للحيوانات  ،غريهانطاق واسع الستيالد األبقار و
ا من  النسل، أكثر من األخرى. وتسمح هذه الطريقة ألفضل الذكور أن ينتج مزيد 

                                                        
 .(7/91) للزبيدي ،العروس . تاج(2/424) للجوهري ،انظر: الصحاح (1)
 .(1/37)للدكتور سعد الشويرخ  ،انظر: أحكام التلقيح غري الطبيعي (2)
 ،املحيطالقاموس (. 1/38) للفيومي ،.  املصباح املنري(12/56) البن منظور ،انظر: لسان العرب (3)

 .«هبم» :مادة  (،1/1398) للفريوزآبادي
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 إنتاجها عن طريق التزاوج الطبيعي.
  :واملتمثلة فيام ييلوللتلقيح الصناعي فوائد وأرضار ذكرها املتخصصون 

 :فوائد التلقيح الصناعي
وسهولة  ،زيادة معدل التحسني الوراثي يف البهائم من فوائد التلقيح الصناعي

 ،ظ السائل املنوي مدة طويلةوإمكانية حف ،نرش الرتاكيب الوراثية اجلديدة فيها
وزيادة كفاءة عمليات الرتبية وتلقيح أكرب عدد من اإلناث يف وقت متقارب لتسهيل 

والوقاية من  ،تقليل احلاجة لالحتفاظ بالذكور منهاو ،عمليات الرعاية بعد ذلك
إمكانية و ،تناسل وتقليل معدالت اإلصابة هبااألمراض التي تنتقل عن طريق ال

لذكور ذات الرتاكيب الوراثية اجليدة واملرغوبة يف حالة عدم قدرهتا عىل استخدام ا
   .قيح الطبيعيلالوثب والت

 :اآلاثر السلبية من استخدام التلقيح الصطناعي
زيادة معدل الرتبية الداخلية وظهور صفات من اآلثار السلبية للتلقيح الصناعي 

ا مل يتم التأكد من خلو الذكور لبعض األمراض إذ احيدث انتشار  و ،غري مرغوبة
وزيادة معدل التكلفة يف حالة استخدام مداخالت مرتفعة  ،املستخدمة من األمراض

وأنه حيتاج إىل جهاز فني وإداري  ،الثمن مع قلة الكفاءة والعائد الفني واالقتصادي
 .(1)املتوقعة ملتابعة عمليات التحسني

 :طرق التلقيح الصناعي :ااثلثً 
الذكر عىل القذف داخل ائل املنوي باملهبل الصناعي الذي يساعد يستخرج الس

أو بطريقة التنشيط الكهربائي بإدخال جهاز داخل مستقيم الذكر الذي  ،هذا املهبل
وهناك طرق  ،(2)يعمل عىل التنبيه العصبي لتنشيط احليوان عىل قذف السائل املنوي

                                                        
للدكتور أمحد رحال  ،فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي .(1/7٠9) انظر: املوسوعة العربية العلمية (1)

 .(2٠٠ص )ور حسن املربوك توالدك
. أضواء عىل التلقيح الصناعي (66ص)للدكتور حممد درويش  ،انظر: إنتاج وتناسل احليوان الزراعي (2)

 .(31ص)للدكتور عدنان اجلناين  ،والتناسيل
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   :من أمهها ،الصناعي التلقيح متبعة إلجراء عملية
 وتستخدم هذه الطريقة يف إناث :(الطريقة املهبلية)طريقة فاتح املهبل  -1

 احليوانات الصغرية كاألغنام واملاعز وجيب أن تكون األنثى يف حالة شباع حقيقي
ن املعدن أو تناسلية ويستخدم يف هذه الطريقة قساطر م أي مشكلةوال توجد لدهيا 

وأهم مزايا هذه  ،املناسب للتلقيح هو عنق الرحم واملكانالبالستيك،  الزجاج أو
من عيوهبا انخفاض نسبة اإلخصاب واستخدام  الطريقة أهنا تصلح للمبتدئني ولكن

 .فاتح مهبل لكل أنثى ويعقم وينظف وهذا فيه زيادة تكلفة مالية
وتستخدم هذه الطريقة  :(العميق التلقيح) الطريقة املستقيمة املهبلية طريقة -2

األبقار وهبذه الطريقة يستطيع امللقح معرفه أي  يف إناث احليوانات الكبرية مثل
منطقة جسم الرحم  يف التلقيح من خالل املستقيم ويتم مشاكل يف اجلهاز التناسيل

 .(1)وأهم مزايا هذه الطريقة هي التأكد من سالمة اجلهاز التناسيل لألنثى
 
 
 
 

 
 

                                                        
 . (127ص )ر عاصم أبا حسني للدكتو ،انظر: نوازل احليوان (1)
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 بحث األولامل
 حكم التلقيح الصناعي وشروطه
 :أبني يف هذا املبحث حكم التلقيح ورشوطه يف مطلبني

 حكم التلقيح الصناعي: املطلب األول
النوازل املعارصة بحكم ما طرأ من تقدم يف علم احليوان أسوة هذه املسألة من 

بالعلوم األخرى مثل تلقيح أنواع من النباتات لزيادة إنتاجها أو اإلكثار منه أو التلقيح 
ومل أجد من تكلم عن هذه املسألة من العلامء ال يف القديم وال يف  .الصناعي لإلنسان

 وأدلة اجلواز ما ييل: ،اسأذكرها الحق  احلديث والذي يظهر يل جواز ذلك برشوط 
 ﴾مس خس حس جس مخ محجخ جح مج﴿ :قول اهلل  -1

 زيادة املنفعة منه إىلكل ما يؤدي ف ،احليوان ملنفعة اإلنسانخلق   فاهلل ،[5النحل: ]
  .للبهائمومنه التلقيح الصناعي  ،ايعد مباح  وليس فيه رضر ف

 ما كن له االنتفاع به عليهأنه جيوز لإلنسان االنتفاع باحليوان عىل أي وجه يم -2
؛ ألن مجيع ما خلق اهلل يف هذا الكون من احليوان مل خيالف ذلك تعاليم رشع اهلل 

والنبات واجلامد خلقه اهلل تعاىل لإلنسان لالنتفاع أو االعتبار أو االبتالء، قال اهلل 
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ٱٱ﴿تعاىل: 
   مف  خف حف      جف مغ    جغ    مع  جع  ٱ﴿ :وقال تعاىل ،[13اجلاثية: ] ﴾مت

 ،[29البقرة: ] ﴾ هل مل خل حل مكجل لك خك  حك  جك مق حق
فبمقتىض هذا التسخري أو التمليك فقد أحل اهلل تعاىل لإلنسان االنتفاع باحليوانات 

 يف املخلوقات  السعديالرمحن  قال الشيخ عبد .واستخدامها يف شؤونه ومصاحله
جهة أهنا كلها خلقت ملصاحلنا، وأهنا مسخرة لنا، وأن  فإذا نظرنا إليها من» :عموما

عنارصها ومواردها وأرواحها قد مكن اهلل اآلدمي من استخراج أصناف املنافع 
منها، عرفنا أن هذه االخرتاعات اجلديدة يف األوقات األخرية، من مجلة املنافع التي 
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من استخراج ما يصلح خلقها اهلل لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه 
لة ما خلق اهلل فيدخل ـمـوالبهائم من ج. (1)«درةـب القـسـحـا، بـهـأحوالنا من

  .تلقيحها يف هذا
مني أو لدفع مفسدة إذا كان ذلك جللب مصلحة كالتس(2)القياس عىل اخليص -3

ضحى بكبشني  ×أن النبي  حلديث أيب رافع  ،فيها يتسببإذا كان الفحل 
فقد ذهب مجهور العلامء إىل جواز إخصاء البهائم  ،(4)َخِصيَّنْيِ  (3)َمْوِجيَّنْيِ أملحني 

لغنم دون واحلنابلة يف ا ،قول الشافعية يف احليوان املأكولوهو قول احلنفية واملالكية و
إذا كانت أنثى ف .(5) اللحمغريها ؛ ألن فيه منفعة للبهيمة والناس وملا فيه من صالح 

يضات يف رمحها جيعلها يف السنة وزراعة عدد من البو ا واحد   نسال  احليوان تنسل مثال  
فهذا مباح ملا فيه من زيادة وال يؤدي ذلك إىل اإلرضار باألنثى  تنسل نسلني أو ثالثة

  .(6)منفعة اإلنسان
أن العلامء أجازوا االنتفاع من احليوان يف غري ما خلق له كاستخدام البقر  -4

 :قال ابن قدامة يف املغني ،كل ونحوهاواإلبل واحلمر للحرث واخليل لأل ،للركوب
ا لعمل مل خيلق له مثل أن اكرتى البقر للركوب واحلمل عليها أو وإذا اكرتى حيوان  »

ر للحرث جاز ألهنا منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من احليوان مح اكرتى اإلبل واحلح 
                                                        

 .(142ص) للسعدي ،القواعد احلسان (1)
ْصَيْيه باستخراج بيضتها فجعلها جلدة (2) للفريوزآبادي  ،القاموس املحيط ،خيص احليوان: َسلَّ خح

(1/1651). 
أنثيا  -أي تدق- رضَّ والوجاء أن تح  ،من الكباش هو الذي يف خالل صوفه األبيض طاقات سود األملح (3)

 .(7/351 :عون املعبود) ،ا يذهب شهوة اجلامعا شديد  لفحل رض  ا
: (28 /4)قال اهليثمي يف جممع الزوائد  .(286 /39)( 2386٠أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم ) (4)

 .(36٠ /4)وصححه األلباين يف إرواء الغليل  ،«إسناده حسن»
كشاف  .(5/637)حاشية اجلمل  (.121ص)ريواين للق ،. الرسالة(4/38٠)للمرغيناين  ،اهلداية انظر: ( 5)

 .(5/494) القناع
 .(279 /13) جملة البحوث الفقهية املعارصة (6)
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لترصف وألن مقتىض امللك جواز ا ؛مل يرد الرشع بتحريمها فجاز كالذي خلقت له
وال يمتنع ذلك إال بمعارض  ،بكل ما تصلح له العني اململوكة ويمكن حتصيله منها

 ،راجح إما ورود نص بتحريمه أو قياس صحيح أو رجحان مرضته عىل منفعته
وكثري من الناس من األكراد وغريهم حيملون عىل البقر  ،وليس ههنا واحد منها

فيكون معنى خلقها  ،ل والبغال واحلمريويف بعض البلدان حيرث عىل اإلب ،ويركبوهنا
وال يمنع ذلك االنتفاع هبا يف يشء  ،للحرث إن شاء اهلل أن معظم االنتفاع هبا فيه

واللؤلؤ خلق للحلية وجيوز  ،كام أن اخليل خلقت للركوب والزينة ويباح أكلها ،آخر
 .(1)«وغريها استعامله يف األدوية

 .الصناعي من باب أوىلوإذا جازت مثل هذه املنافع فالتلقيح 

 شروط التلقيح الصناعي للحيوان: املطلب الثاين
 :يشرتط جلواز التلقيح الصناعي أربعة رشوط

فال جيوز  ،جنس البهيمة املزروعة فيها أن تكون البويضات من  :الشرط األول
 ،بويضات البقر يف الغنموال جيوز زرع  ،أنثى البقريف  زرع بويضات الفرس مثال  

كاإلنزاء عىل مثله أو نحوه أو  -فاإلنزاء الذي ال يرض  ،نزاءعىل اإل اقياس   وهكذا
 -كإنزاء احلمري عىل اخليل -ن يرض أما إذا كا ،كخيل بمثلها أو بحمري ،جائز -مقاربه 

 :عىل قولني إنزاء احلمري عىل اخليلوقد اختلف الفقهاء يف  ،فإن من الفقهاء من كرهه
 .(2)وهذا قول احلنفية واملالكية ،يلنزاء احلمري عىل اخلأنه جيوز إ :القول األول
 .(3)وهذا قول الشافعية واحلنابلة ،أنه يكره إنزاء احلمري عىل اخليل :القول الثاين

                                                        
 .(8/1٠2) البن قدامة ،املغني (1)
 للقرطبي ،البيان والتحصيل .(6/31) للزيلعي ،. تبيني احلقائق(4/95) للمرغيناين ،انظر: اهلداية (2)

 .(13/286)رايف للق ،الذخرية .(18/54)
 رشح منتهى اإلرادات .(6/163)للنووي  ،املجموع .(1/4٠4) لألنصاري ،انظر: أسنى املطالب (3)

 .(5/664)للرحيباين  ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى  .(5/693)
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 :ألولادليل القول 
ا ملا فلو كان هذا الفعل حرام   ،(1)أنه ركب البغلة× أنه ورد عن النبي  -1

 .(2)نزاءاإل ركبها ملا فيه من فتح باب

 :دلة القول الثاينأ
لو محلنا  :فقلت ،بغلة فركبها × هديت لرسول اهللأح  :الـق  حديث عيل -1

 إمنا يفعـل ذلك الذين ل» ال:ــفق ،ذهــت لنا مثل هــل فكانــخلياحلمري عىل ا
 .(3)«يعلمون
 .(4)وال نسل فيام يتولد منهام ،لضعف اخليل وقلتها أنه سبب -2

معناه الذين ال ف  وأما حديث عيل ،ولألاالقول الراجح القول  :الرتجيح

ولذا فإن من  ،(5)ذلك يفسبيل اهلل فيزهدون  يفارتباط اخليل  يفيعلمون قدر الثواب 

 .(6)قال بالكراهة ذكر أن النهي ألنه سبب لقلة اخليل ولضعفها

 .كون يف زرع البويضات منفعة ظاهرةأن ي :الشرط الثاين

ت زيادة النسل  اإلرضار باألنثى كام لو كانأن ال يؤدي ذلك إىل :الشرط الثالث

ا،  .يف أثناء احلمل أو عند الوالدة اتؤذهيا أذى  ظاهر   فإن كان حجم الرضر معترب 

أو عىل فساٍد ألجنتها وساللتها، وثبت رضرها  ،وترتَّبت مساوئه عىل ذات األنعام

                                                        
 .(1777رقم ) ،غزوة حنني باب يف ،يف كتاب اجلهاد والسري ،أخرجه مسلم (1)

 .(6/31)للزيلعي  ، احلقائقانظر: تبيني (2)

(، والنسائي يف كتاب 2567رقم ) باب يف كراهية احلمر تنزي عىل اخليلأخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد،  (3)

 (.158 /2)( 766( واإلمام أمحد يف مسنده رقم )358٠رقم ) التشديد يف محل احلمري عىل اخليلاخليل، باب 

 .(318 /7)سنن أيب داود  وصححه الشيخ األلباين يف صحيح وضعيف

 .(693/  5) رشح منتهى اإلرادات ،(163 /6) للنووي ،املجموعانظر:  (4)

    .(54 /18)للقرطبي  ،انظر: البيان والتحصيل (5)

 .(693 /5)رشح منتهى اإلرادات  ،(163 /6)للنووي  ،املجموعانظر:  (6)
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كم التلقيح ا َضَرَر  ل» :×بقوله  عمال   الصطناعي يتعنيَّ فيه املنعاملعتربح حقيقة  فإنَّ حح
 .(1)«َولَ ِضَرار  

يكون يف النسل املنتج بواسطة هذا الزرع خماطر صحية  أن ال :الشرط الرابع
 أكال   :ة اإلنسان املتناول هلافإذا عاد الرضر عىل صح ،ما ينتفع به لإلنسان عند

ا أللباهنا فال جيوز ب  سالم الكلية وما قواعد اإل متعني تؤكده وذلك أمر ،للحومها ورشح
فكيف إذا  ،اشتملت عليه من أن دفع املضار مقدم عىل جلب املصالح إذا تساوت

 .(2)رجحت املفاسد عىل املصالح
أو وجد لكنه غريح معترب بل مغتفٌر  ،اإلنسان واألنعامفإن انتفى الرضرح العائد عىل 

املتطلبات ويغطِّي بيفي فاألصل احِلل واجلواز يف تكثري الثروة احليوانية، بام  ،غالب ا
 .من سائر املنافع واالستهالك االحتياجات

 
 

 

                                                        
والدار قطني  .(2392رقم ) ،لة واملخارضة واملنابذةباب النهي عن املحاق ،أخرجه احلاكم يف كتاب البيوع (1)

باب ال رضر  ،والبيهقي يف السنن الكربى يف كتاب الصلح .(3٠79رقم ) ،باب اجلعالة ،يف كتاب البيوع
هذا حديث صحيح اإلسناد عىل »قال احلاكم:  من حديث أيب سعيد اخلدري  .(6/69) ،وال رضار

 ،حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه يف كتاب األحكام: واهدوللحديث ش. «رشط مسلم ومل خيرجاه
 ،هصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماج .(234٠رقم ) ،ما يرض بجاره باب من بنى يف حقه

 ،باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره ،وحديث ابن عباس عند ابن ماجه يف كتاب األحكام (.234٠رقم )
وحديث عائشة عند الطرباين . (11576رقم ) ،(11/182)،  املعجم الكبريوالطرباين يف .(2341رقم )

 .(268رقم ) ،(1/9٠) ،يف األوسط
 .(13/279) انظر: جملة البحوث الفقهية املعارصة (2)
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 املبحث الثاني
 ماء الفحل للتلقيح الصناعيحكم بيع 

، وكالم العلامء فيها ،الواردة يف هذه املسألة األحاديثمعاين قبل بيان احلكم اذكر 
 :مطلبنييف ، وذلك ثم أبني حكم بيع ماء الفحل

 اليت يدور عليها احلكمألحاديث يف امعاين األلفاظ الواردة : األولب املطل
األحاديث يف  رّشاحأقوال أذكرها ثم أبني يف مسألة ماء الفحل حاديث وردت أ

 :النهيعلة  وكالم العلامء يف ،معانيها
هنى عن بيع × أن رسول اهلل » :بن عباس  اهلل عبد عن :احلديث األول
 .(1)«وحبل احلبلةاملضامني واملالقيح 

ما  :فذهب بعضهم إىل أن املضامني ،املضامني اختلف اللغويون يف تفسري معنى
 .(2)ما يف بطون اإلناث :وذهب بعضهم إىل أن املضامني .يف أصالب الفحول

وابن  ،فذهب احلنفية والشافعية واملالقيح كام اختلف الفقهاء يف معنى املضامني
إىل أن املضامني ما يف أصالب  ،عند احلنابلةاملعتمد قول الوهو  ،حبيب من املالكية

 .(3)وأن املالقيح ما يف بطون اإلناثالفحول 
 ما يف بطون إناث الدواب :إىل أن املضامنيوهو قول عند احلنابلة وذهب املالكية 

 .(4)وأن املالقيح ما يف ظهور الفحول
                                                        

( من حديث ابن عباس. 87 /2)(. والبزار يف مسنده 23٠ /11)أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  (1)
 (2/654) وأخرجه مالك يف املوطأ .(1166 /2)ح وضعيف اجلامع الصغري وصححه األلباين يف صحي

قال ابن حجر:  .(2٠ /8)الرزاق من حديث ابن عمر  وأخرجه عبد  عن سعيد بن املسيب.مرسال  
 (. 12 /3)تلخيص احلبري  .«أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد قوي»

 .(119/  1)للفيومي  ،صباح املنريامل  .(2/579)ال بن منظور  ،لسان العرب (2)
      للاموردي ،. احلاوي الكبري(5/17٠) حاشية ابن عابدين .(6/8٠) انظر: البحر الرائق البن نجيم (3)

 /11)مع املقنع والرشح الكبري  للمرداوي ،اإلنصاف .(2/3٠)للرشبيني  ،مغني املحتاج .(5/34٠)
 .(2/166)للبهويت  ،كشاف القناع (.1٠8

مع  للمرداوي ،اإلنصاف .(3/62)للصاوي  ،. بلغة السالك(2/244)البن رشد  ،انظر: بداية املجتهد (4)
 (.11/1٠8)املقنع والرشح الكبري 
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عن عسب  ×هنى النبي »قال:  عمر  هلل بنا عبد عن :احلديث الثاين
 .عىل رضاب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد يطلق :اللغة العسب يفو .(1)«الفحل

 .(2) الكراء عىل الرضاب وإعطاء
 :واــقال ةــة واحلنابلــد الشافعيــور عنــاملشهوة ـواملالكي ةـاحلنفي والفقهاء من

 عنوقد جاء يف صحيح مسلم  (3)الفحل لألنثى أي طروق ،: رضابهب الفحلـعس
قال القايض عياض يف  .(4)«هنى عن بيع رضاب الفحل ×أن النبي » :جابر 

أما النهى عن رضاب اجلمل فهو نزوه عىل الناقة » :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم
هلذا  يومنعه أبو حنيفة والشافع .ال بأس بتجارة الفحل :وقال ،فأجازه مالك

 :ومسلم البخاريالصحيحني  يفوقال حممد األزدي يف تفسري غريب ما  .«احلديث
أن  الشافعيةويف قول عند  .(5)«رضاب الفحل نزو الذكر عىل األنثى وغشيانه إياها»

 .(6)املاوردي هوصحح عسب الفحل ماؤه
علل عدم جواز بيع ماء الفحل والتي تستفاد من كالم أهل العلم وقد ذكر العلامء 

  :يف رشوح احلديث عىل النحو اآليت
ه أهل العلم بامء الفحل فّسَّ عن بيعه  ×النبي ذي هنى أن عسب الفحل ال -1

وقد  ،وعن ماء الفحلرضاب الفحل  أخذ العوض عىل النهي عن فيكون ،ورضابه
 .هذاذكرت كالم العلامء يف 

                                                        
  (.2284)رقم  ،باب عسب الفحل ،أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة (1)
 تاج العروس (.1/1٠8)للفريوزآبادي  ،القاموس املحيط .(1/598)البن منظور  ،انظر: لسان العرب (2)

بيدي  .(3/211) للجزري ،النهاية يف غريب احلديث. (1/38) للزَّ
(. 3/57) حاشية الدسوقي.(6/319)للّسخيس  ،املبسوط (.5/139) للكاساين ،انظر: بدائع الصنائع (3)

 .(2/3٠)للرشبيني  ،مغني املحتاج  .(5/725) للاموردي ،احلاوي الكبري .(5/71)حاشية اخلريش 
 .(563 ،3/166) للبهويت ،كشاف القناع. (11/1٠9)مع املقنع والرشح الكبري للمرداوي  ،صافاإلن

حتريم بيع فضل املاء الذي يكون بالفالة وحيتاج إليه لرعى الكأل باب  ،أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة (4)
 .(4٠88رقم ) ،وحتريم منع بذله وحتريم بيع رضاب الفحل

 .(5/236)للقايض عياض  ،ح مسلمإكامل املعلم رشح صحي (5)
 .(2/3٠)للرشبيني  ،مغني املحتاج .5/725 ،للاموردي ،احلاوي الكبري انظر: (6)
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قال احلافظ  ،(1)  ماء الفحل ليس بمتقوم وال معلوم وال مقدور عىل تسليمه -2
م ألنه غري متقوم وال معلوم وال فبيعه وإجارته حرا ،تقديروعىل كل » :ابن حجر

 .(2)«مقدور عىل تسليمه
لعقود املعاوضات مما هو مستقبح  أن مقابلة ماء الفحل باألثامن وجعله حمال   -3

 .(3)ومستهجن
 .(4)مل ينفصل عن الفحل إال جمرد املاء وهو ال قيمة لهأنه  -4
 .(5)أن املقصود هو املاء وهو مما ال جيوز إفراده بالعقد -5
يطلب منه اإللقاح وقد ال يلقح فيبقى املأخوذ بال عوض والثاين أن أنه إنام  -6

  .(6)مثل هذا ينبغي للمسلمني أن يتباذلوه بينهم ألنه من جنس املاعون

أن املقصود هو املاء  ... :علة النهي عن عسب الفحل » :قال ابن القيم يف زاد املعاد

وهذا بخالف إجارة الظئر  ،لعنيوهو مما ال جيوز إفراده بالعقد فإنه جمهول القدر وا

إن  -واهلل أعلم-وقد يقال  ،فإهنا احتملت بمصلحة اآلدمي فال يقاس عليها غريها

فإن مقابلة ماء الفحل باألثامن وجعله  ،النهي عن ذلك من حماسن الرشيعة وكامهلا

وفاعل ذلك عندهم  ،لعقود املعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقالء حمال  

 -ال سيام املسلمني-وقد جعل اهلل سبحانه فطر عباده  ،من أعينهم يف أنفسهم ساقط

وما رآه املسلمون  ،ا فهو عند اهلل حسنفام رآه املسلمون حسن   ،ا للحسن والقبيحميزان  

و مما ـه وال هـة لـل ال قيمـاء الفحـا أن مويزيد هذا بيان   .ا فهو عند اهلل قبيحقبيح  
                                                        

نصاري لأل ،فتح الوهاب. (4/461)البن حجر  ،. فتح الباري(1٠/23٠)للنووي  ،انظر: رشح مسلم (1)
 .(5/2٠7)للشوكاين  ،نيل األوطار .(3/68)

 .(4/461)البن حجر  ،فتح الباري (2)
 .(5/725)البن القيم  ،انظر: زاد املعاد (3)
 انظر: املرجع السابق. (4)
ِوي ،ذخرية العقبى يف رشح املجتبى. انظر: املرجع السابق  (5)  .(35/344) للَولَّ
 .(1/674) البن اجلوزي ،كشف املشكل من حديث الصحيحنيانظر:  (6)
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نزا فحل الرجل عىل رمكة غريه فأولدها فالولد لصاحب  وهلذا لو ؛اوض عليهـيع

 . (1)«ألنه مل ينفصل عن الفحل إال جمرد املاء وهو ال قيمة له ؛االرمكة اتفاق  
 :املعاوضة على ماء الفحلحكم : ايناملطلب الث

أبني يف هذا املطلب حكم بعد ذكر األحاديث الواردة وكالم العلامء يف املراد منها 
وبذل  ،وإعارة الفحل للرضاب ،وإجارة الفحل للرضاب ،حل يف صلبهبيع ماء الف

وهو  ثم أبني حكم بيع ماء الفحل منفصال   ،اهلدية عىل الرضاب دون سابق رشط
 :وذلك يف املسائل التالية ،الذي يستخدم يف التلقيح الصناعي

   :بيع ماء الفحل يف صلبه :املسألة األوىل
دة رلألحاديث الوا  (2) املذاهب األربعةم باتفاق حمربيع ماء الفحل وهو يف صلبه 

  :ومنها ،لنهي عنهيف ا
هنى عن بيع املضامني  ×أن رسول اهلل » :حديث عبداهلل بن عباس  -1

 .(3) «واملالقيح وحبل احلبلة
 .(4)«عن عسب الفحل×هنى النبي » :عمر  هلل بنا حديث عبد -2
 .(5) «فحلهنى عن بيع رضاب ال ×أن النبي » :جابر  حديث -3

من أنه ليس يف التحريم  التي ذكرها العلامء وقد ذكرت يف املطلب السابق العلل
أن مقابلة ماء الفحل و ،وال قيمة له وال معلوم وال مقدور عىل تسليمهبمتقوم 

 .لعقود املعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن باألثامن وجعله حمال  
                                                        

 (.725 /5) زاد املعاد (1)
 للشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند ،. الفتاوى اهلندية(5/139)للكاساين  صنائع،انظر: بدائع ال (2)

للاموردي  احلاوي الكبري، .(5/71)حاشية اخلريش . (2/181)البن رشد  . بداية املجتهد،(3/128)
يت للبهو كشاف القناع، .(6/3٠2)البن قدامة  . املغني،(3/396)للنووي  روضة الطالبني، .(5/324)
(3/166.) 

 .يف املطلب السابق سبق خترجيه (3)
 .يف املطلب السابق سبق خترجيه (4)
 .يف املطلب السابق سبق خترجيه (5)

18 

 

 :أتجري الفحل للضراب :املسألة الثانية
 :ثالثة أقوالتلف العلامء يف تأجري الفحل للرضاب عىل اخ

ور الفقهاء من وهذا قول مجه ،الفحل للرضاب إجارةز جتو ال :القول األول
 .(1) واحلنابلةاحلنفية والشافعية 
وهو مقابل  ،املالكية هو قولو ،وز إجارة الفحل للرضابجت :القول الثاين

جلواز بام إذا كان االستئجار لزمان معني كيوم وقيد املالكية ا ،(2)األصح عند الشافعية
وال جيوز استئجار الفحل للرضاب إىل  ،أو ملرات معينة كمرتني أو ثالث ،أو يومني

 .محل األنثى عند املالكية
ومل جيد من يطرق  ،إن احتاج إنسان إىل استئجار الفحل للرضاب :القول الثالث

 .(3)ل عند احلنابلةوهذا قو ،جاز له أن يبذل الكراء ،اله جمان  
  :أدلة القول األول

 .(4)«عن عسب الفحل ×هنى النبي » :عمر  هلل بنا حديث عبد -1
 .أي طروق الفحل لألنثى ،رضابهوعسب الفحل 

  .(5)«هنى عن بيع رضاب الفحل ×أن النبي » :جابر  حديث -2
بعد ال يمكن االنتفاع هبا إال و ن املقصود منه النسل، بإنزال املاء وهو عنيأ -3

فإن املتقرر عند  .(6)عليه يف اإلجارة هو املنفعة ال العنيواملعقود  ،استهالك أعياهنا
  . (7) «وما ال فال ،كل ما ينتفع به مع بقاء عينه جتوز إجارته»الفقهاء أن: 

                                                        
 للبهويت  ،كشاف القناع .(2/3٠)للرشبيني ،مغني املحتاج (.5/139) للكاساين ،انظر: بدائع الصنائع (1)

(3/ 563). 
 .(2/3٠)للرشبيني  ،ي املحتاجمغن .(58 - 3/57)الدسوقي انظر: حاشية  (2)
 .(3/563) للبهويت ،كشاف القناعانظر:  (3)
 .يف املطلب السابق سبق خترجيه (4)
 .يف املطلب السابق سبق خترجيه (5)
 .(4/175)للكاساين  ،انظر: بدائع الصنائع (6)
 .(5/456)للزحييل  ،انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته (7)
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 .(4/175)للكاساين  ،انظر: بدائع الصنائع (6)
 .(5/456)للزحييل  ،انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته (7)



د. خالد بن عبد الرحمن العسكر التلقيح الصناعي للبهائم والمعاوضة عليه (دراسة فقهية)

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

200

19 

 

  :القول الثايندليل 
وهي منفعة  ،عقد عىل منافع الفحل ونزوه أن تأجري الفحل للرضاب -1

فيكون كالعقد عىل الظئر  ،عقيب نزوهحصول املاء تابع والغالب واملاء  ،مقصودة
  .(1)ليحصل اللبن يف بطن الصبي

  :القول الثالثدليل 
ألنه بذل لتحصيل منفعة مباحة  :وأما دليل احلنابلة عىل جوازه عند احلاجة -1

 .(2)فجاز تدعو احلاجة إليها
 :الرتجيح

ر لعموم األحاديث القاضية وهو ما ذهب إليه اجلمهو ،الراجح القول األول
عىل سائر املنافع فهو ضعيف، ألنه  اوأما من أجازه قياس   ،بالنهي عن عسب الفحل
  .تغليب القياس عىل السامع

ا جاز له أن به ومل جيد من يبذل له ذلك جمان  وأما إذا احتاج اإلنسان إىل تلقيح دوا
 .فجاز ،ة إليهاألنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو احلاج ،يستأجر فحال  

  :اهلدية على الضراب دون سابق شرطحكم بذل  :املسألة الثالثة
ومل يكن هناك رشط  يكرمه به اصاحب اإلناث لصاحب الفحل شيئ  إذا بذل 

 (3)عند الشافعية واحلنابلة فيجوز مسبق عىل بيع ماء الفحل أو أخذ األجرة عليه
 يف احلديث عن أنس بن مالكويدل عىل ذلك ما ورد  ،(4) ومجاعة من أهل العلم

   يا رسول اهلل :فقال ،عن عسب الفحل فنهاه ×سأل رسول اهلل » :أن رجال، 
                                                        

 .(6/3٠2)البن قدامة  ،املغني .(2/366)البن رشد  ،ة املقتصدانظر: بداية املجتهد وهناي (1)
 .(3/563)للبهويت  ،كشاف القناعانظر:  (2)
البن قدامة   ،. املغني(7/126)البن حجر  ،. فتح الباري(5/726)للاموردي  ،انظر: احلاوي الكبري (3)

 .(3/563)للبهويت  ،كشاف القناع .(6/3٠3)
 . فتاوى اللجنة الدائمة(5/2٠7)للشوكاين  ،نيل األوطار .(8/139)ي للبغو ،انظر: رشح السنة (4)

(15/74). 
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 .(1)«فرخص له يف الكرامة ،إنا نطرق الفحل فنكرم

 :الفحل للضراب بدون عوض إعارة :املسألة الرابعة
اهلل أن  ديث جابر بن عبدحل (2) مندوب إليهإعارة الفحل للرضاب بدون عوض 

ا وحلبها ومنيحته ،وإعارة دلوها ،إطراق فحلها» :فقال ،سئل عن حق اإلبل × لنبيا
 .(4) إعارته للرضبوإطراق فحلها  .(3)«سبيل هللا ومحل عليها يف ،على املاء

 :للتلقيح الصناعي الفحل منفصًل  حكم بيع ماء :املسألة اخلامسة
حل للرضاب وأقوال وحكم تأجري الف ،بعد بيان حكم بيع ماء الفحل يف صلبه

مل أجد من ذكرها من  فإن مسألة بيع ماء الفحل منفصال   العلامء وأدلتهم يف ذلك
املحسن العباد يف رشح سنن أيب داود  املعارصين إال الشيخ عبداملتقدمني والعلامء 
فهذا ال بأس ببيعه؛  ،ولقحت هبا البقر مثال   ،إذا جعل ماء الفحل يف أنابيب» :فقال

 .(5)«علوم مشاهد، وليس فيه جهالةألنه يشء م
 :ولذا اجتهدت يف بيان حكم هذه املسألة باآليت

بالنظر يف األحاديث الواردة يف بيع ماء الفحل نجد أهنا واردة يف النهي عن بيعه يف 
هنى عن × أن رسول اهلل »: الفحول كام يف حديث عبداهلل بن عباس أصالب 

هي تالف بني العلامء يف املراد بأصالب الفحول هل عىل اخ (6)«بيع املضامني واملالقيح
هلل ا وحديث عبد ،وسبق بيانه يف املطلب األول من هذا املبحث ؟املضامني أو املالقيح

                                                        
حسن » :وقال ،(1274)رقم  ،ما جاء يف كراهية عسب الفحل باب ،الرتمذي يف كتاب البيوعأخرجه  (1)

 .(1274)رقم  ،يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي :وصححه األلباين «.غريب
 البن قدامة ،الكايف .(4/73)للنووي  ،. روضة الطالبني(7/273)للاموردي  ،انظر: احلاوي الكبري (2)

(3/49٠). 
 .(988)رقم  ،باب إثم مانع الزكاة ،أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة (3)
. (6/32)للشوكاين  ،. نيل األوطار(2/684)للنووي  ،. رشح مسلم(8/139)للبغوي  ،السنة رشح( 4)

 (.4/412حتفة األحوذي، للمباركفوري ) (.5/53)لآلبادي  ،عون املعبود
 انظر رشح سنن أيب داود عىل املكتبة الشاملة. (5)
 .املطلب السابقيف سبق خترجيه  (6)
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عىل اختالف بني العلامء يف  (3)«عن عسب الفحل ×هنى النبي » :عمر  نـبا
 .ذا املبحثمن ه وسبق بيانه يف املطلب األول ؟عسب الفحل هل هو ماؤه أو رضابه

من أنه ليس وبالنظر يف العلل التي ذكرها العلامء يف النهي عن بيع ماء الفحل 
ة ماء الفحل أن مقابلو ،بمتقوم وال قيمة له وال معلوم وال مقدور عىل تسليمه

فإن املاء املنفصل  ،لعقود املعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن باألثامن وجعله حمال  
مقدور عىل تسليمه ومعلوم مقداره  إذا وضع يف أنابيب اعيمن الفحل للتلقيح الصن

ج السائل املنوي باملهبل الصناعي الذي يساعد الذكر عىل القذف اخراستألنه يتم 
أو بطريقة التنشيط الكهربائي بإدخال جهاز داخل مستقيم الذكر  ،داخل هذا املهبل
ويمكن  سائل املنوينشيط احليوان عىل قذف التالعصبي ل التنبيهالذي يعمل عىل 
 أصبح إذا جعل ماء الفحل يف أنابيبف ،اأصبح له قيمة عرف  و ،مقداره حفظه ومعرفة

 .وليس فيه جهالة ،امعلوم  
وأن  ،يف النهي الوارد يف األحاديث عىل هذا يظهر أن املسألة ليست داخل فبناء  

منع أو كره بالنسبة  وأن ما علل به املنع عند من ،تنص عليهاأقوال العلامء املتقدمني مل 
دور ـوم ومقـاء معلـلل ألن املـن تلك العـفإن هذه املسألة خالية م ،للبيع واإلجارة

وإن كان األوىل القول  ،عىل تسليمه وال جهالة فيه وال غرر فيجوز بيعه ومتوله
عن كسب  ×هنى رسول اهلل » :حديث أيب هريرة  جاء يفبكراهة ذلك ألنه 
فهذا يدل عىل أن عسب الفحل  .(1) «وعن عسب الفحلب الكلاحلجام وعن ثمن 

للحجام أجرته مما يدل  ×فقد أعطى  ،خبيث يكره أخذ األجرة عليه كأجر احلجام
  .مكروه وكذلك هنا فثمن ماء الفحل ،وهنى عنه مما يدل عىل الكراهة ،(3)عىل جواز ذلك

                                                        
 .املطلب السابقيف سبق خترجيه  (1)
 .سبق خترجيه (2)
ب با ،. ومسلم يف كتاب السالم(2279)رقم  ،باب خراج احلجام ،أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة (3)

 .(5879رقم ) ،لكل داء دواء واستحباب التداوي
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 املبحث الثالث
 عملية التلقيح الصناعي حكم أخذ األجرة على

ا املبحث يف بيان حكم أخذ األجرة عىل العمل الذي يقوم به الطبيب البيطري هذ

وأما مسألة تأجري الفحل للرضاب فسبق بياهنا يف  ،يف تلقيح األنثى بامء الفحل

مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ذهبوا إىل عدم املبحث الثاين من أن 

 :وهو مقابل األصح عند الشافعية ،الكيةوقال امل ،جواز استئجار الفحل للرضاب

وقيد املالكية اجلواز بام إذا كان االستئجار لزمان  ،إنه جيوز إجارة الفحل للرضاب

وال جيوز استئجار الفحل  ،أو ملرات معينة كمرتني أو ثالث ،معني كيوم أو يومني

إىل استئجار إن احتاج إنسان  :وقال احلنابلة .للرضاب إىل محل األنثى عند املالكية

؛ ألنه بذل جاز له أن يبذل الكراء ،اومل جيد من يطرق له جمان   ،الفحل للرضاب

 .وسبق بيان األدلة والقول الراجح ،لتحصيل منفعة مباحة تدعو احلاجة إليها

أخذ الطبيب البيطري أجرة عىل العمل الذي يقوم به يف التلقيح الصناعي أما و

قنه وغري ذلك مما يصحب تلك العملية من أعامل من أخذ املاء وجتميعه وحفظه وح

مرشوعة بالقرآن واألجرة عىل العمل  ،ألنه من األجرة عىل العمل ؛جائزفإنه التلقيح 

 :وقال تعاىل ،[6 :الطالق] ﴾ يي  ىي  مي  خي   حي ٱ﴿قال اهلل تعاىل:  ،والسنة

 ،[ 26 :القصص] ﴾ خت حت  جت هب  مب  خب  جبحب هئ  مئ خئ ٱ﴿

 .(1)«جيف عرقه طوا األجري أجره قبل أنأع» :×ي ـال النبـوق

البيطري الذي يأخذ األجرة أن يكون عنده خربة يف جمال  ويشرتط يف الطبيب

 التلقيح ؛ ألن امللقح هو احللقة الثالثة التي تكمل ترابط عمليةالصناعي التلقيح
                                                        

(. والبيهقي يف السنن الكربى 2443رقم ) ،باب أجر األجراء ،أخرجه ابن ماجه يف كتاب الرهون (1)
 .(2443رقم ) ،وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجه .(6/121)
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نده خربة كافية يف هذا املجال ومعرفة املكان ع لذلك جيب أن يكون ،الصناعي

التعامل مع قصيبات السائل املنوي  وكيفية ،الصحيح والوقت املناسب للتلقيح

احلصول عىل  حتى يتم اا صحيح  استخدام   التلقيح وكيفية استخدام أدوات ،املجمد

 .بأعىل نسبة من اإلخصا
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 اخلامتة

 :وبعد ..لصالة والسالم عىل من ال نبي بعدهاو ،احلمد هلل وحده

 فهذه خامتة البحث وهي تتضمن أهم ما تم التوصل إليه من نتائج باختصار:

حقن أن التلقيح الصناعي من الطرق احلديثة للتناسل بني احليوان واملراد به  -1

كر ذي نوعية عالية، يف أعضاء األنثى التناسلية يف الوقت السائل املنوي من ذ

 .املناسب لإلخصاب

لإلنسان االنتفاع باحليوانات  ألنه جيوز ،أن التلقيح الصناعي للحيوان جائز -2

 .واستخدامها يف شؤونه ومصاحله مامل خيالف ذلك تعاليم رشعه

وأن  ،رةالتلقيح الصناعي أن يكون يف زرع البويضات منفعة ظاه يشرتط يف -3

يكون وأن ال  ،وأن ال يؤدي ذلك إىل اإلرضار باألنثى ،تكون البويضات من جنسها

 .يف النسل املنتج بواسطة هذا الزرع خماطر صحية لإلنسان عندما ينتفع به

 .بيع ماء الفحل وهو يف صلبه حمرم باتفاق املذاهب األربعة -4

احلنفية  ال جتوز إجارة الفحل للرضاب عىل قول مجهور الفقهاء من -5

وهو مقابل األصح  ،عند املالكيةجتوز إجارة الفحل للرضاب و ،والشافعية واحلنابلة

 .واحلنابلة عند احلاجةعند الشافعية 

يكرمه به ومل يكن هناك رشط  اذل صاحب اإلناث لصاحب الفحل شيئ  إذا ب -6

 .مسبق عىل بيع ماء الفحل أو أخذ األجرة عليه فيجوز

مقدور عىل تسليمه ألنه  جائزإذا وضع يف أنابيب  ال  أن بيع ماء الفحل منفص -7

يف  اوله قيمة عرف   ،ال جهالة فيه اوأصبح معلوم   ،دارهـقـرفة مـعـه ومـويمكن حفظ

  .هذا الزمن
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أجرة عىل العمل الذي يقوم به يف التلقيح  أخذ لطبيب البيطريل جيوز -8

 ألجرة عىلمن ا ه؛ ألناء وجتميعه وحفظه وحقنه وغري ذلكالصناعي من أخذ امل

 .رشوعة بالقرآن والسنةم األجرة عىل العمل ،العمل

البيطري الذي يأخذ األجرة أن يكون عنده خربة يف جمال  يشرتط يف الطبيب -9
 .التلقيح الصناعي

 .عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوسلم  وصىل اهلل ،واهلل أعلم 
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 فهرس املصادر واملراجع
 ،( الريـاض1ط ) ،العزيـز الدكتور سـعد بـن عبـد ،الشويرخ ،أحكام التلقيح غري الطبيعيـ  1

 .هـ1431كنوز إشبيليا 
 ،املحدث الشيخ حممـد نـارص الـدين ،أللباين، اإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السـبيلـ  2

 هـ.1399املكتب اإلسالمي،  ،( بريوت1ط )
القاهرة، دار الكتاب  (ط .د)زكريا  ،األنصاري ،ـ أسىن املطالب شرح روض الطالب 3

 اإلسالمي، )د ت(.
العـراق، وزارة  ،(1ط ) ،عـدنان صـالح ،اجلنـايب ،ـ أضواء على التلقيح الصـناعي والتناسـل 4

 .م1987 ،اإلعالم العراقية
حتقيــق الــدكتور حييــى  ،القــايض عيــاض ،اليحصــبي ،ـ إكمــال املعلــم شــرح صــحيح مســلم 5

 .هـ1419 ،دار الوفاء (د  م) ،(1ط ) ،إسامعيل
 )د ت(. ،جامعة طنطا ،(د  ط) ،درويش حممد ،ـ إنتاج وتناسل احليوان الزراعي 6
ــرداويا، صــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــلفاإلنـ  7 ــن  ،مل ــيل ب ــن ع ــدين أيب احلس ــالء ال ع

 هـ.1415 ،دار هجر( مرص، 1هلل الرتكي، ط )حتقيق: الدكتور عبد ا ،سليامن
ــن نجــيم ،لبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائقـ ا 8 ــراهيم احلنفــي، ،اب ــن إب ــن الــدين ب ( 3ط ) زي

 هـ.1413بريوت، دار املعرفة، 
 ،(1عــالء الــدين أيب بكــر بــن مســعود ط ) ،، للكاســاينـــ بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع9

 هـ.1327مرص، رشكة املطبوعات العلمية، 
هـ(، حتقيق: طه 595حممد بن أمحد بن حممد )ت ،بن رشدا ،ـ بداية اجملتهد وهناية املقتصـد 10

 هـ.14٠9 ،بريوت، دار اجليل ،(1عبد الرؤوف سعد، ط )
حتقيق ضبطه وصححه: حممد  ،مدـأح ،اويــالص ،الكـمسـرب الــالك ألقـة الســغـلــ ب 11
 .1415دار الكتب العلمية  ،بريوت (د ط)السالم شاهني  عبد
 حمّمد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرّزاق احلسـيني، ،زبيديلا ،ـ اتج العروس من جواهر القاموس 12

 )د ت(. ،النارش دار اهلداية (د م) (ط د) ،حتقيق جمموعة من املحققني
ضبطه وخرج آياته  ،حممد بن يوسف ،: املوقـ التاج واإلكليل حباشية مواهب اجلليل 13

 ـ.ه1416( بريوت، دار الكتب العلمية، 1وأحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، ط )
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ضبطه وخرج  ،أمحد بن حممد بن عيل ابن حجر ،اهليتمي ،ـ حتفة احملتاج بشرح املنهاج 14
 هـ.1426( بريوت، دار الكتب العلمية، 2آياته: عبد اهلل حممود عمر، ط )

 ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،املباركفوري ،ـ حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي 15
 )د ت(. ،لعلميةدار الكتب ا ،بريوت (طد )

شهاب الدين أمحد بن  ،: العسقالينـ تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري 16
 هـ.1416 ،مؤسسة قرطبة، (د م) (1)اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، ط ،عيل
 ،(1الــرمحن عمــرية، ط ) حتقيــق: عبــد ،عــيل بــن حممــد بــن عــيل ،: اجلرجــاينـ التعريفــات 17

 هـ.14٠7 ،ار عامل الكتبد ،بريوت
حممـد بـن َسـْورة حتقيـق: عـدة أشـخاص مـنهم العالمـة أمحـد  ،: الرتمذيـ جامع الرتمـذي 18

 .)د ت( ،بريوت، دار الكتب العلمية (د  ط)شاكر رمحه اهلل للجزئني األولني، 
 ،حممد بن عبد اهلل بن عيل اخلريش املالكي ،، اخلريشـ حاشية اخلرشي على خمتصر خليـل 19  

 هـ.1417بريوت، دار الكتب العلمية، ،(1اعتنى به: زكريا عمريات، ط )
د  ) ،شمس الدين حممد عرفـة ،الدسوقي ،ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للـدردير 20

 بريوت، دار الفكر،  )د ت(.  (ط
ـــعــيل بــن حممــد حتقي ،املــاوردي ،ـ احلــاوي الكبــري 21   (د  ط) ،الــدكتور حممــود مطرجــي :قـ

 هـ.1414بريوت، دار الفكر،  
 (1ط ) ،حممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيويب ،الَولَِّوي ،ـ ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب 22

 هـ 1416 ،دار املعراج الدولية للنرش (د م)
ابـن ، ر )املشـهور حباشـية ابـن عابـدين(ـ رد احملتار على الـدر املختـار شـرح تنـوير األبصـا 23

 هـ.1423الرياض،   دار عامل الكتب،  ،(د  ط) ،أمني بن عمرحممد  ،عابدين
ضـبطه وصـححه الشـيخ عبـد  ،عبداهلل بـن زيـد ،القريواين ،ـ الرسالة يف فقه اإلمام مالـك 24

 )د ت(. ،دار الكتب العلمية ،بريوت ، (د  ط) ،الوارث حممد عيل
هــ(، حتقيـق: 676تحييـى بـن رشف النـووي ) ،النووي ،ـ روضة الطالبني وعمدة املفتني 25

 هـ.1423الرياض، دار عامل الكتب،  (د  ط) الشيخ عادل عبد املوجود والشيخ عيل معوض،
 ،قـيم اجلوزيـةحممد بن أيب بكر املعروف بابن  ،الدمشقي ،ـ زاد املعاد يف هدي خري العبـاد 26

ــؤوط، ط ) ــادر األرن ــد الق ــؤوط وعب ــعيب األرن ــق: ش ــالة،  ،(25حتقي ــة الرس ــريوت، مؤسس ب
 هـ.2141
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حتقيـق: حممـد فـؤاد عبـد  ،حممد بن يزيد بن عبد اهلل ابن ماجه ،القزويني ،ـ سنن ابن ماجـه 27
 هـ.1395دار إحياء الرتاث العريب،  (د م) ،(د  ط) ،الباقي
مراجعة وضبط وتعليق: عزت عبيد  ،سليامن بن األشعث ،: السجستاينـ سنن أيب داود 28

 هـ.8138( سوريا، دار احلديث، 1دعاس، ط )
(، 1حتقيـق: شـعيب األرنـؤوط، ط ) ،عيل بن عمر بن أمحد ،الدارقطني :ـ سنن الـدارقطي 29

 .هـ1424مؤسسة الرسالة،  ،بريوت
بـريوت،  دار  (د  ط)هــ(، 458أمحـد بـن احلسـني بـن عـيل )ت ،: البيهقيـ السنن الكـى  30

 الفكر، )د ت(.
هــ(، 682ج عبـد الـرمحن بـن قدامـة )تشمس الـدين أيب الفـر ،، املقديسـ الشرح الكبري 31

 هـ.1415(، 1حتقيق: الدكتور عبد اهلل الرتكي، دار هجر، مرص، ط )
 .املكتبة الشاملة ،املحسن عبد ،العباد ،ـ شرح سنن أيب داود 32
نرش رئاسة إدارات البحوث  (د ط) ،حييى بن رشف ،، النوويـ شرح صحيح مسلم 33

 د، )د ت(.العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشا
حممد زهري  -شعيب األرناؤوط  :حتقيق ،احلسني بن مسعود ،البغوى ،شرح السنة ـ 34

 هـ 14٠3املكتب اإلسالمي  :دار النرش ،دمشق (د ط ٠ ،الشاويش
 ،البـاقي مسلم بن احلجاج القشريي حتقيق: حممد فؤاد عبـد ،النيسابوري ،ـ صحيح مسلم 35

 (د ت) املكتبة اإلسالمية، ،استنبول ،(د ط)
 (د ط)حممد بن نارص الدين األلباين  ،األلباين ،ـ صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزايدته 36

 .(املكتب اإلسالمي، دمشق )د ت
هــ(، ط 142٠حممـد بـن نـارص األلبـاين )ت ،، األلبـاينـ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 37

 هـ.1417 ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع( الرياض 1)
هــ(، ط 142٠حممـد بـن نـارص األلبـاين )ت ،، األلبـاينضـعيف سـنن أيب داودـ صـحيح و  38

 هـ. 1421الرياض، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع (، 2)
(، الريــاض، 1حممــد بــن نــارص األلبــاين ط ) ،، األلبــاينـ صــحيح وضــعيف سـنن الرتمــذي 39

 هـ.142٠مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، 
مكتبـة  (د م)( 1ط ) ،حممد بـن نـارص األلبـاين ،، األلباينيـ صحيح وضعيف سنن النسـائ 40

 هـ.14٠9الرتبية العريب لدول اخلليج،
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 ،أمحد بن عبـد الـرزاق ،مجع: الدويش ،ـ فتاو  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتـاء 41
 هـ.1421رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، (، 2ط )
م ومجاعة يف علامء اهلند للشيخ نظا ،ة ابلفتاو  العاملكريية(ـ الفتاو  اهلندية )املسما 42

 هـ.1393املكتبة اإلسالمية، ( تركيا، 3، ط )األعالم
أمحد بن عيل بن حجر  ،العسقالين ،صحيح اإلمام البخاري بشرحفتح الباري  ـ 43
 .)د ت( ،املكتبة السلفية (د م) (د ط) ،حممد فؤاد عبد الباقي :اعتنى به ،هـ(852)ت
دار  ،بريوت (د ط) ،زكريا ،األنصاري ،ـ فتح الوهاب فتح الوهاب شرح منهج الطلب 44

 .(د ت) ،الفكر
 ،حسن ،الدكتور املربوكأمحد و ،الدكتور رحال ،فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي ـ 45

( 1)ط  ،الدكتور الصيد أبو ذيبمراجعة الدكتور أمحد القامطي والدكتور حممود أبو عون و
 .م 1998جامعة الفاتح  ،طرابلس
 .(د ت) ،دار الفكر ،دمشق ()د ط ،وهبة ،الزحييل ،الفقه اإلسلمي وأدلته :46
 .(مطبعة السعادة )د ت ،مرص (د ط)جمد الدين  ،، الفريوزآباديالقاموس احمليط ـ 47
 ،( الريــاض1ط ) ،الــرمحن بــن نــارص عبــد ،الســعدي ،القواعــد احلســان لتفســري القــر ن ـ 48

 .هـ 142٠مكتبة الرشد 
حتقيـق: الـدكتور عبـد اهلل الرتكـي،  ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ،، املقديسـ الكـايف 49
 هـ.                                        1417دار هجر،  ،مرص ،(1ط )
الشـيخ راجعه وعلـق عليـه:  ،منصور بن يونس ،، البهويتـ كشاف القناع عن منت اإلقناع 50

 .(د ت)الرياض مكتبة النرص احلديثة  (د ط)هالل مصيلحي مصطفى هالل، 
عيل حسني  :حتقيق ،عبد الرمحن ،ابن اجلوزي ،ـ كشف املشكل من حديث الصحيحني 51

 .م1997 -هـ 1418 -دار الوطن  ،الرياض (د ط) ،البواب
دار صــادر،  ،ريوتبــ (د ط) ،مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم، ، ابــن منظــورـ لســان العــرب 52

 هـ.1374
دار  ،(، بـريوت2ط ) ،شـمس األئمـة حممـد بـن أمحـد بـن أيب بكـر ،يسـ، الّسخـ املبسوط 53

 املعرفة، )د ت(.
حميي الدين بن رشف النووي حققه وعلـق عليـه: حممـد  ،: النوويـ اجملموع شرح املهـذب 54

 املكتبة العاملية )د ت(. ،الفجالة (د ط)نجيب املطيعي، 
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دار  ،بريوت (د ط) ،نور الدين عيل بن أيب بكر ،اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائدـ  55
 هـ. 1412الفكر، بريوت، طبعة 

 .الرياض العدد الثالث عرش ،ـ جملة البحوث الفقهية املعاصرة 56
 ،احلاكم أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممـد ،النيسابوري ،ـ املستدرك على الصـحيحني 57
 هـ.1418دار املعرفة،  ،(، بريوت1ط )
(، 1حتقيق: شـعيب األرنـؤوط وآخـرين، ط ) ،أمحد بن حممد بن حنبل ،الشيباين ،ـ املسـند 58

 هـ.1421 ،بريوت مؤسسة الرسالة
حمفوظ الرمحن زين اهلل وعادل  :املحقق ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق ،البزار ،ـ املسند 59

 .م2٠٠9مكتبة العلوم واحلكم  ،( املدينة املنورة1)ط  ،شافعيوصربي عبد اخلالق البن سعد 
أمحد بن حممد بن عيل املقري  ،الفيومي ،للرافعي ـ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري 60

 (د ت)املكتبة العلمية  ،بريوت (د ط) ،الفيومي
 (د ط) السـلفي، محـدي عبـد املجيـد :حتقيـق ،سـليامن بـن أمحـد ،الطرباين ،ـ املعجم الكبري 61

 نرش مكتبة ابن تيمية )د ت(. ،دار إحياء الرتاث العريب ،القاهرة
شـمس الـدين حممـد بـن حممـد  ،، الرشـبينيـ مغي احملتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج 62

 )د ت(.دار الفكر،  ،بريوت (د ط)اخلطيب 
: الـدكتور عبـد اهلل بـن عبـد املحسـن حتقيـق ،عبد اهلل بن أمحد بـن قدامـة ،املقديس ،ـ املُْغـي 63

 هـ.14٠6 ،(، مرص دار1الفتاح حممد احللو، ط ) الرتكي، والدكتور عبد
أعــامل املوســوعة للنرشــ  (د م) (د ط) ،تــراجم دائــرة املعــارف ،ـ املوســوعة العربيــة العامليــة 64

  (.د ت)والتوزيع 
يثه وعلق عليه: الـدكتور صححه ورقمه وخرج أحاد ،مالك بن أنس ،األصبحي ،ـ املوطـأ 65

 هـ.1418 ،مؤسسة الرسالة (د م)(، 3بشار معروف وحممود خليل، ط )
ــني عاصــم  ،ـ نــوازل احليــوان 66 ــورأبــا حس دار ابــن فرحــون  ،( الريــاض1) ط ،بــن منص

 .هـ1431
طارق بن  :حتقيق ،حممد بن عيل ،الشوكاين ،ـ نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار 67

 .هـ1426 ،دار ابن القيم ،الرياض ،(1ط ) ،حممدعوض اهلل بن 
املبارك ابـن حممـد ابـن حممـد، املعـروف بـابن  ،اجلزري ،ـ النهاية يف غريب احلديث واألثر 68

 (د ط)طــاهر أمحــد الــزاوي وحممــود حممــد الطنــاحي رمحــه اهلل،  :حتقيــق ،هـــ(6٠6األثــري )ت
 هـ.1383دار إحياء الرتاث العريب،  ،بريوت
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• حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة ا�مام محمد 
المعامالت  في  البهائم  سباع  (أحكام  بأطروحته  ا�سالمية،  سعود  بن 

وا�طعمة واللباس والطب).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة ا�مام محمد بن 

سعود ا�سالمية، بأطروحته (الصناديق االستثمارية: دراسة فقهية تطبيقية ). 

E : hashas30@gmail.com

ا�ستاذ المشارك -  كلية الشريعة والقانون 
جامعة جازان

د. حسن بن غالب آل دائلة

صياغة الذهب وأثرها الفقهي 


