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/ حكم / أحكام الحمل والمولود  أحكام االسرة  / أحكام االسرة  / 

نقل الخصية

 أحكام االسرة/ أحكام الحمل والمولود  فريق الموقع 

حكم نقل الخصية

السؤال:

هل يجوز نقل ُخصية رجل إلى رجل آخر، وما الحكم فيما لو كان

فيهما َمِنيٌّ وحملْت منه زوجة الّرجل المنقول إليه؟

الجواب:

من المقّرر أن نقل الُخصيتين مًعا من شخص إلى آخر ال يجوز، ألنه

ِخصاء للمنقول منه، والِخصاء حرام بنصِّ حديث النبي ـ صلى هللا
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عليه وسلم ـ كما رواه البخاري حيُث لم يأَذن فيه ألبي ُهريرة الذي

نى. لم يِجد ما يتزّوج به، وهو شابٌّ يخاف الزِّ

أما نقل ُخصية واحدة ـ فهو كنقل إحدى الُكليَتْين ـ يجوز بشرطين

هما مطلوبان في نقل أي عضو من شخص إلى آخر، وهما عدم

الّضرر الكبير بالمنقول منه، وغلبة الظن هي في استفادة المنقول

إليه به، وال شكَّ أن الُخصية هي الَمعَمل الذي ُيفرز المادة المنوّية

ويتخّلق منها الحيوان المنوّي . وهذه المادة عند ما تكُثر البّد من

إفراِغها بطريقٍة أو بأخرى، فإذا نقلت الُخصية بما فيها من مادة مع

افتراض أن الَحيوانات المنوّية بعد القطع ستبَقى حّية وُزرعت كان

فيها َخليط من مادة الّشخص األول ومادة الشخص الثاني، فلو

ُفرض تلقيُح زوجة الثاني من هذا الخليط فال ُيعرف الحمل من أيِّ

د ذلك. الّشخصين يكون، وتحليل الّدم أو الّشَبِه في الخلقة قد يحدِّ

ولو ثبت أنه للّشخص األول كان االتِّصال الجنسي َحراًما وَتجيء

هنا مشكلة نسبة المولود على ِفراش الزوجّية، وحقُّ الّزوج في

ادعائه ونفِيه، وما قيل في التلقيح الصناعي.

ولذلك نختار منع عملية النقل أصًال، وذلك لعدم الّضرورة إليها،

فليس ُعْقُم الرجل ُمفضًيا إلى َهالكه أو إلى إلحاق الّضرر الّشديد به،

ولو َتّم النقل وجب أن تكون هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة
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البالغ بالرضاعة لمن علم طالق المعلق على شرط وحكمه 
هل النقاب واجب ؟. الخلع في اإلسالم 

الولد األسود لوالدين أبيضيين حكم النفقة من المال الحرام 

مواضيع ذات صلة

إسالم أون الين - فتوى @
حمل تطبيق الفتوى  

ين. وذلك أشبُه ها منها بمعرفة الُمختصِّ فيها واالطمئنان إلى خلوِّ

ع بمدة االستبراء والِعّدة حتى ال تختِلط األْنساب بالزواج أو التمتُّ

جل ُيقال في نقل ِمبيض قبل انتهائها وما ُيقال في نقل ُخصية الرَّ

الَمرأة.

    
 

الوسوم: أعضاء, تلقيح, زرع الخصية, زنا, فراش, نسب 

https://fatwa.islamonline.net/74999
https://fatwa.islamonline.net/73536
https://fatwa.islamonline.net/216
https://fatwa.islamonline.net/1057
https://fatwa.islamonline.net/2487
https://fatwa.islamonline.net/3296
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.islamonline.fatwa
https://itunes.apple.com/us/app/id1311886004
https://plus.google.com/share?url=https://fatwa.islamonline.net/3353
https://twitter.com/intent/tweet?source=tweetbutton&original_referer=https://fatwa.islamonline.net/3353&text=%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&url=https://fatwa.islamonline.net/3353
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fatwa.islamonline.net/3353
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%ad
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d8%b2%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d8%b2%d9%86%d8%a7
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b4
https://fatwa.islamonline.net/tag/%d9%86%d8%b3%d8%a8

