
دعوى أن إمكانية اختيار جنس اجلنني يُعدُّ حتدًِّ�  
)*(للمشيئة اإلهلية 

:مضمون الشبهة

يزعم بعض امللحدين أن العلم قد حلَّ مكان هللا سبحانه وتعاىل يف عملية اختيار 
جنس اجلنني ذكًرا كان أو أنثى، وذلك من خالل التدخُّل يف الصبغيات احلاملة 
للصفات الوراثية والتالعب هبا على حنو ما يريدون، واعتربوا ذلك حتدًِّ� للمشيئة اإلهلية 

يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب ملن يشاء : وتعاىل عنها يف قوله اليت أخرب املوىل سبحانه
رامني من وراء ذلك إىل إثبات خطأ القرآن الكرمي يف إخباره ). الشورى( )49(الذكور 

عن اختصاص هللا سبحانه وتعاىل بتحديد جنس اجلنني، وذلك بعد أن استطاع األطباء 
.اختيار جنس اجلنني بناء على اختيار األبوين

:وجه إبطال الشبهة

إن َأْخذ العبد ابألسباب اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل وسيلة إلدراك مسبباهتا ـ 
سواء أكان ذلك يف حتديد جنس اجلنني أم يف غريه ـ ال يتضمَّن منازعة هلل يف خلقه 
ومشيئته وتصويره، وذلك أن كل ما يكون من العبد ال خيرج عن تقدير هللا ومشيئته 

إذا أراد هللا أن تتم عملية اختيار نوع اجلنني فسينجح العمل الطيب، وإذا مل يرد وخلقه، ف
هللا ذلك فستفشل العملية، متاًما مثلما حيدث يف عالج املرضى، فقد ينجح العالج وقد 
يفشل، ابإلضافة إىل أن إجياد هذه احليوا�ت املذكَّرة أو املؤنثة اليت يعتمد عليها األطباء 

نس هي من عند هللا سبحانه وتعاىل ، فهو وحده القادر على إعطائها ملن يف حتديد اجل
. يشاء
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 :التفصيل

ً� للمشيئة اإلهلية يف  إن حماولة حتديد جنس اجلنني ـ ذكًرا أو أنثى ـ ليست حتدِّ
شيء؛ إذ إن عملية اختيار نوع اجلنني نفسها تتم إبرادة هللا سبحانه وتعاىل ، فإذا أراد 

 .ذه العملية فسينجح العمل الطيب، وإذا مل يرد ذلك فستفشلهللا أن تتم ه

وذكر الدكتور خالد بن عبد هللا املصلح دليل القائلني بعدم جواز حتديد جنس 
اجلنني ـ بناء على أنه منازعة هلل يف خلقه ومشيئته وما اختص به من علم ما يف األرحام ـ 

 :مبا �يتوأجيب عن ذلك : مث جييب عن هذا الدليل فيقول... 

أن َأْخَذ العبد ابألسباب اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل وسيلة إلدراك :األول
مسبباهتا ـ سواء أكان ذلك يف حتديد جنس اجلنني أم يف غريه ـ ال يتضمَّن منازعة هلل يف 
خلقه ومشيئته وتصويره، وذلك أن كل ما يكون من العبد ال خيرج عن تقدير هللا كما 

هللا :، وكما قال)30: اإلنسان(وما تشاءون إال أن يشاء هللا :عاىلقال سبحانه وت
، واإلميان هبذا ال يلغي مشيئة العبد وعمله، كما دلَّ على )٦٢: الزمر(خالق كل شيء

ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة، فالنصوص دالة على إثبات مشيئة العباد 
جنس اجلنني ال يتضمن منازعة للرب سبحانه  وفعلهم، وهبذا يتبنيَّ أن العمل على حتديد

ح هذا أن األسباب ال تستقل ابلتأثري، بل هي  وتعاىل يف مشيئته وخلقه وتصويره، ويوضِّ
مفتقرة ألمر هللا تعاىل، فتأثريها يكون بتقديره، فلو شاء لسلبها قواها فلم تؤثِّر شيًئا، 

إىل أسباب ُأخَر تعاونه، وإىل  مستقالًّ ابلفعل، بل هو حمتاج  وليس شيء من األسباب(
دفع موانع تعارضه وال تستقل إال مشيئة هللا سبحانه وتعاىل ، فإنه ما شاء كان وما مل 

 ).يشأ مل يكن، فما شاء هللا كان وإن مل يشأ العباد، وما مل يشأ مل يكن ولو شاء العباد

 بعلم ما يف أن العمل على حتديد جنس اجلنني ال ينايف اختصاص هللا تعاىل:الثاين
 :األرحام، ويتبنيَّ هذا مبا �يت
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أن العمل على حتديد جنس اجلنني ال يعدو كونه أخًذا بسبب من األسباب   .1
إلدراك غاية قد حتصل وقد ال حتصل كسائر أسباب املطالب واملرغوابت، فالوطء الذي 

وقد ال ينتج، هو سبب احلمل عمل يقوم به الزوجان لتحصيل الولد قد ينتج عنه احلمل 
 .فليس يف ذلك ما ينفي اختصاص هللا تعاىل بعلم ما يف األرحام

النتيجة املطلوبة بتحديد جنس اجلنني فليس يف ذلك ما   أنه يف حال حصول  .2
ينايف ما ذكره هللا تعاىل من اختصاص علمه مبا يف األرحام، فإن الذي اختصَّ به هللا تعاىل 

العلم التام مبا يف أرحام ذوات األرحام من كل وجه،  هو العلم السابق للوجود، وكذا
وكذا العلم مبا يكون من حاهلم وعملهم ومآهلم، فِعْلم جنس اجلنني ال ينايف ذلك وال 
يعارضه؛ ألن هللا تعاىل يُْظِهُر عليه بعض خلقه؛ إما ابإلعالم، وإما ابلتجربة واخلربة، وإما 

 .يف حبر بغري ذلك من الوسائل واألسباب، وهو قطرة

وبيان ذلك أن جنس ما يف أرحام إ�ث بين آدم يـُْعِلُم ُهللا تعاىل به امللَك املوكَّل 
ابلرحم كما دلَّت على ذلك األحاديث، ومن أشهرها حديث ابن مسعود رضى هللا عنه 

نني يقول امللك املوكَّل ابجل«: يف بيان مراحل خلق اإلنسان؛ ففيه قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
، )[1](»� رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب امللك: قال: عند خلقه

إن هللا عز وجل «: قال صلى هلل عليه وسلمعن النيب  رضى هللا عنهوكذا حديث أنس 
� رب نطفة، � رب علقة، � رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي : ملًكا يقول  وكَّل ابلرحم
أذكر أم أنثى؟ شقيٌّ أم سعيد؟ فما الرزق واألجل؟ فُيكتب يف بطن : خلقه قال

 .)[3])([2](»أمه

إن : "ويؤيِّد الدكتور دمحم رأفت عثمان أن هذا التحديد ال يتعارض مع مشيئة هللا فيقول
اختيار نوع اجلنني ال يتناىف إطالقًا مع كون االختيار الذي متَّ هو هبة من هللا سبحانه 

دث إال إبرادة هللا سبحانه وتعاىل؛ وذلك ألننا نؤمن إمياً� يقينيًّا أن كل ما يف الكون ال حي
وإذا مل يرد   , فإذا أراد هللا أن تتم عملية اختيار نوع اجلنني فسينجح العمل الطيب  , وتعاىل

كما حيصل يف عالج املرضي، فقد ينجح العالج وقد    , هللا ذلك فستفشل العملية
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ألن هللا ولو كان ما يقوله بعضهم صحيًحا لكان عالج العقم من احملرمات؛   , يفشل
، فإذا  )٥٠: الشورى(وجيعل من يشاء عقيًما: سبحانه وتعاىل قال يف السياق نفسه

فإنه أيًضا   , كان التحكم يف اختيار نوع اجلنني ممنوًعا ألنه هبة من هللا سبحانه وتعاىل
وال يقول بذلك عاقل، ونظري هذه اآلية الكرمية قول هللا   , سيكون عالج العقم ممنوًعا

قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء  :وتعاىلسبحانه 
، )آل عمران()26(وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير 

إال أن   , يهب امللك ملن يشاء وينزعه ممن يشاء  , فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يعز ويذل
ن األسباب اليت تؤدي إىل حتصيل العزة، ويبتعد عن هذا ال مينع أن يبحث اإلنسان ع

  .)[4]( "األشياء اليت تؤدي إىل حصول مذلَّته

ـ   وترى الدكتورة سعاد صاحل ـ العميد األسبق لكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة األزهر
ومهما   , القصد منه هو إجناب ذكر حلجب املرياث أنه ال مانع من هذا األمر إال إذا كان

: ومن يقول  , تقدَّم العلم فإنه ال ميكن أن حيدث أي شيء إال مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل
وعندما يتصادم العلم   , فهو خمطئ  %100 إن نتيجة عملية اختيار نوع اجلنني مضمونة 

ال مبشيئة هللا له، وذلك يف قوله فلن يتحقَّق أي شيء إ  , مع الدين فال يكون علًما
هلل ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب :سبحانه وتعاىل

أو يزوجهم ذكراً� وإ�اًث وجيعل من يشاء عقيًما إنه عليم قدير ) 49(ملن يشاء الذكور 
)50()[5]()الشورى(. 

وما الغرابة يف أن هذه احملاولة ال تنايف أن هللا وحده هو اخلالق، وهو الذي يهب 
الذكور واإل�ث، وذلك ألن هللا تعاىل من حكمته أنه جيعل الشيء مرتبطًا بسببه، كما أن 
هللا تعاىل هو الشايف وجيعل لذلك سبًبا، وهو تناول الدواء املناسب، وهللا تعاىل هو 

لك أسبااًب كاحلوادث واألمراض وغريها، وهللا تعاىل هو الرزاق ويقدِّر املميت ويقدر لذ
أسباب ذلك، وهللا تعاىل هو الذي ينزل املطر ويقدر أسباب ذلك من الر�ح الباردة، 

إخل، وهللا تعاىل هو الذي خيلق البشر ويقدر أسباب ذلك كالزواج، ... ووجود السحاب 
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ويقدر أسباب ذلك أيًضا، واإلسالم ينظر إىل فكذلك هو الذي خيلق الذكر واألنثى، 
 .األسباب نظرة وسطية بني النايف هلا، واملغايل فيها

: وإن كان هللا تعاىل قد جعل هلا ـ أي: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
مسألة تعليق األشياء بغري هللا ـ أسبااًب، فالسبب ال يستقلُّ بنفسه، بل ال بد له من 

,  بد أن مينع املعاِرض املَعوِّق له، وهو ال حيصل ويبقى إال مبشيئة هللا تعاىلمعاون، وال
االلتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد، وحمو األسباب أن تكون أسبااًب : وهلذا قيل

 .)][6("نقٌص يف العقل، واإلعراض عن األسباب ابلكلية قدح يف الشرع

فالسبب ال يثمر ما يراد منه إال مبشيئة هللا سبحانه وتعاىل؛ فقد تتبع األم النظام 
الغذائي غري أن هللا تعاىل ال يقدِّر هلا حصول ما تريد، بل ال يكون إال ما يريده هللا 

هذه العملية ـ اختيار نوع اجلنني ـ لكنها ال  ، وكذلك قد يقوم الطبيب إبجراء)[7](تعاىل
 .تنجح، وهذا ما حيدث كثريًا، فالكل راجع إىل مشيئة هللا وإرادته ال إرادة اإلنسان

يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب ملن يشاء : ويزداد األمر يقيًنا أبنه ال تعارض بني قوله تعاىل
، وبني إمكان حتديد جنس اجلنني؛ ألن عمل هذه املختربات أو )الشوري()49(الذكور 

املستشفيات هو فصل احليوان املنوي الذي حيمل الذكورة عن احليوان املنوي الذي 
حيمل األنوثة، مث تلقيح البويضة أبحدمها، أما إجياد هذه احليوا�ت املذكرةمنها واملؤنثة 

ملن يشاء الذكور، فالتعارض إًذا بني اآلية  فهو من هللا الذي يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب
، وهذا أمر واضح )[8](وبني إمكانية حتديد جنس املولود خمرب�ًّ

 

ال بد من معرفة معىن مراد هللا تعاىل، ومعىن : يقول ز�د أمحد سالمة مبيًنا عدم التعارض
يبنيِّ أن اخللق  خيلق ما يشاء: إرادته للوصول إىل شيء يف هذه املسألة، فقوله تعاىل

يهب ملن يشاء إ�اًث :االبتدائي أو اإلجياد من العدم هو بيد هللا تعاىل وحده، وقوله
أنه جلَّت قدرته بيده أن يكون املولود لفالن  ،)الشوري()49(يشاء الذكور ويهب ملن 

من الناس ذكًرا أو أنثى، وقد تتم عملية اهلبة هذه بواسطة أسباب يقوم هبا اإلنسان 
نفسه من خالل التحكم يف الصبغيات؛ إذ ال تشري اآلية إىل أن اهلبة هذه يتحكم هبا هللا 
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م أيًضا من خالل اإلنسان، وهذا التدخُّل ال يـَُعدُّ خلًقا أو سبحانه وتعاىل وحده، فقد تت
تعديًال خللق هللا سبحانه وتعاىل، أرأيت أن الشفاء بيد هللا تعاىل، ولكن جيريه على أيدي 
األطباء أو أبسباب الدواء، أرأيت أن الرزق بيد هللا وجيريه على أيدي العباد، أرأيت أن 

على أيدي بعض الناس، ولكن قد يظن بعض الناس أن  األجل بيد هللا وقد جيريه هللا
 .هذه األمور مقاديرها بيد الناس، ويف احلقيقة هي بيد هللا تعاىل وحده

صفة أزلية قائمة بذاته : "ويؤيِّد ذلك معىن إرادة هللا تعاىل والذي هو كما يقول
، بقطع تعاىل من شأ�ا ختصيص املمكنات ببعض ما جيوز عليها من وجود وعدم وتكيف

وهي مطلقة كاملة وصاحلة للتعلُّق بكل املمكنات، وشاء ... النظر عن أي مؤثر خارجي
هللا أن يكون لإلنسان اختيار وإرادة؛ فقد تعلقت إرادة هللا سبحانه وتعاىل أن خيلق يف  
كيان اإلنسان هذا السر الذي هو حمور التكليف فيه، وأن جيعله يصدر يف كثري من 

لسر الذي ُيسمَّى به حرًّا أو خمتارًا، فإرادة هللا تعاىل يف أن خيلق ذكرًا تصرفاته عن هذا ا
أو أنثى إرادة قائمة متكاملة غري منقوصة، وال يعارضها أن يكون لإلنسان دور يف إجياد 
أو حتديد جنس هذا املولود، فإرادة هللا سبحانه وتعاىل شاءت أن يكون ذلك اإلنسان 

لود، وهذا االختيار هو ضمن إرادة هللا سبحانه وتعاىل الكلية، خمتارًا يف حتديد جنس املو 
وبذلك فإذا أراد هللا أن خيلق ذكًرا أو أنثى، خيلقه إبرادته وقدرته املنفردة على النحو 

 .)[9]("الذي أراد، وإذا تدخل أحد يف هذا األمر، فيكون هذا التدخل ضمن إرادة هللا

 :اخلالصة

إن أخذ العبد ابألسباب اليت جعلها هللا تعاىل وسيلة إلدراك مسبباهتا ـ ومنها •
حتديد جنس اجلنني ـ ال يتضمَّن منازعة هلل تعاىل يف خلقه ومشيئته وتصويره، وذلك أن  

 .كل ما يكون من العبد ال خيرج عن تقدير هللا ومشيئته وخلقه

اجلنني ال حتدث إال إذا أراد هللا هلا أن حتدث، وإذا مل يرد هللا عملية اختيار نوع •
هلا ذلك فستفشل العملية، كما حيدث يف عالج املرضى، فقد ينجح العالج وقد 

 .يفشل
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إن من حكمة هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل الشيء مرتبطًا بسببه، فهو الذي خيلق •
لق الذكر واألنثى ويقدر أسباب ذلك البشر ويقدِّر أسباب ذلك كالزواج، وهو الذي خي

 .أيًضا، وال ميكن أن يثمر السبب إال مبشيئة هللا تعاىل

إن عمل املستشفيات يف عملية اختيار جنس اجلنني، هو فصل احليوان املنوي •
الذي حيمل الذكورة عن احليوان املنوي الذي حيمل األنوثة مث تلقيح البويضة أبحدمها، 

ت املذكَّرة أو املؤنثة فهو من هللا الذي يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب أما إجياد هذه احليوا�
يهب ملن يشاء إ�اًث ويهب ملن يشاء  :ملن يشاء الذكور، فال تعارض إًذا بني قوله تعاىل

 . ، وبني إمكانية حتديد جنس اجلنني خمرب�ًّ )الشوري()49(الذكور 

  

   
 

 .أطفال األ�بيب بني العلم والشريعة، ز�د أمحد سالمة، مرجع سابق(*) 

كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله : القدر، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . [1]
 ).6602( ، رقم)3760/ 9(وعمله وشقاوته وسعادته، 

 ). 318(، رقم )498/ 1(ُخملَّقة وغري خملقة، : احليض، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [2]

: هللا املصلح، كتاب منشور مبوقع خالد بن عبد. رؤية شرعية يف حتديد جنس اجلنني، د. [3]
www.almosleh.com. 

[4]. َ49(يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَ�اًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكور()مصر النهارده : ، مقال منشور مبوقع)الشوري
www.masrelnahrda.net. 

[5]. 49(يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَ�اًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر()مصر النهارده : ، مقال منشور مبوقع)الشوري
www.masrelnahrda.net. 

دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : حتقيقالفتاوى الكربى، ابن تيمية، . [6]
 .233، ص5م، ج1987/ هـ1408، 1بريوت، ط
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: هل يتعارض حتديد جنس اجلنني مع كون هللا تعاىل هو الذي يهب الذكور واإل�ث، مقال منشور مبوقع. [7]
 .www.islamga.comسؤال وجواب اإلسالم 

، وبني )الشوري()49(يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَ�اًث َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر : درء التعارض بني قوله تعاىل. [8]
 .www.sbeelalislam.orgسبيل اإلسالم : إمكان حتديد جنس املولود، مقال منشور مبوقع

 .18أطفال األ�بيب بني العلم والشريعة، ز�د أمحد سالمة، مرجع سابق، ص. [9]
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