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والدة اللوتس )دراسة فقهية(

   ملخص البحث  
عني هذا البحث بدراسة نوع من أنواع الوالدة التي انترشت 
حديثا يف عدد من البلدان، لبيان احلكم الرشعي فيها، وهي 
يف  التدخل  عدم  أساس  عىل  تقوم  والتي  اللوتس(،  )والدة 
به  متصلة  وتركها  املولود،  عن  الرسي  واحلبل  املشيمة  قطع 

حتى تسقط من تلقاء نفسها. 
وهذا النوع من الوالدة له مجلة من املنافع التي تتعلق بمصالح 
وحتسينية.  تكميلية  بل  أساسية  غري  مصالح  أهنا  إال  املولود، 

وهلا مضار، وخطر هذه املضار قد يؤدي إىل هالكه. 
من  بدًء  الفقهي  املنهج  وفق  املسألة  البحث  هذا  ودرس 
تعريفها وبيان فوائدها ومضارها، وصوالً للحكم الرشعي، 
حيث ظهر بعد الدراسة والتأمل يف حكم والدة اللوتس يف 
ضوء املنهج الفقهي؛ فإن األقرب فيها التفصيل تبعا ملا يرتتب 
يقرتن هبا  مامل  الرضر حرمت وإال جازت  فإذا وجد  عليها، 

اعتقاد وثني.
املستجدة،  املسائل  دراسة  باستمرار  الدراسة  وتويص 
وعرضها عىل امليزان الرشعي، الرتباط حياة املسلم باألحكام 

الرشعية. 
الكلامت املفتاحية: 

والدة، طبيعة، احلبل الرسي، والدة اللوتس.

Abstract
This research examined a birth method that 
has recently spread in a number of countries, 
namely: (the Lotus Birth). It is the practice 
of birthing the baby and placenta, and leav-
ing the two attached until the cord falls off 
on its own. 
This method of birth has a number of ben-
efits in the interest of the newborn. Howev-
er, these benefits are not essential, but rath-
er complementary. Moreover, Lotus Birth 
method was proved to have some disadvan-
tages, which represent a risk to newborn’s 
health and may lead to the death of the new-
born.
After investigation and research in Islam-
ic Fiqh ruling on lotus birth; the researcher 
concluded that the ruling should be based on 
the consequences of this birth method; if it 
represents a risk, then it should be forbid-
den. Otherwise, it is permissible - unless it 
is accompanied by a pagan belief.
Keywords: 
Birth, nature, umbilical cord, lotus birth

ــوذ  ــتهديه، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل نحم إن احلم
ــن  ــا، م ــيئات أعاملن ــن س ــنا وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ب
هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، 
وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده الرشيــك لــه، وأشــهد 
ــه  ــىل آل ــه وع ــىل اهلل علي ــوله ص ــده ورس ــدًا عب أن حمم
ــا  ــن، أم ــوم الدي ــريًا إىل ي ــلياًم كث ــلم تس ــه وس وصحب

بعــد: 
ــودة إىل  ــرية بالع ــة األخ ــامم يف اآلون ــد ازداد االهت فق
الطبيعــة، وتــرك األشــياء دون تدخــالت برشيــة، 
ــة بــدال عــن الوســائل  واللجــوء إىل األســاليب البدائي

ــس  ــىل النف ــك ع ــر ذل ــن أث ــس م ــا مل ــتحدثة، مل املس
ــا. ــة عليه ــا املجبول ــه لطباعه وموافقت

ــى  ــوالدة منح ــامل ال ــأ يف ع ــودة، نش ــك الع ــن تل وم
توليــدي جديــد يســمى بـــ )والدة اللوتــس(، رأيت أن 

ــق.  ــاهلل التوفي ــذا، وب ــي ه ــدار بحث ــه م أجعل

أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 
تــرز أمهيــة دراســة هــذا املوضــوع وأســباب اختيــاره 

يف ضــوء النقــاط اآلتيــة: 
ــألة . 1 ــذه املس ــي هل ــم الرشع ــان احلك ــة إىل بي احلاج

ــار. ــدأت يف االنتش ــد أن ب بع
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إبــراز مكانــة الرشيعــة اإلســالمية يف شــموهلا . 2
جلميــع املســائل والوقائــع.

ارتبــاط املوضــوع بمقصــد مــن مقاصــد الرشيعــة، . 3
وهــو حفــظ النفــس.

ــة متخصصــة يف هــذا . 4 عــدم وجــود دراســة رشعي
ــوع.  املوض

تساؤالت البحث: 
جييب البحث عن التساؤالت اآلتية: 

ما حقيقة والدة اللوتس ؟ . 1
ما فوائد والدة اللوتس الطبية ؟ . 2
ما أرضار والدة اللوتس الطبية؟ . 3
ماحلكم الرشعي لوالدة اللوتس؟ . 4

أهداف املوضوع: 
هيدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

خدمــة املكتبــة الفقهيــة بدراســة مســألة مــن . 1
املســتجدة.  املســائل 

بيان احلكم الفقهي يف والدة اللوتس. . 2
إبــراز مكانــة الرشيعــة وعالجهــا لكافــة القضايــا . 3

املســتجدة. 

الدراسات السابقة: 
ــوع  ــذا املوض ــة يف ه ــة متخصص ــىل دراس ــف ع مل أق
ــه،  ــة ب ــات ذات العلق ــض الدراس ــدت بع ــام وج وإن

ــي:  وه

الدراسة األوىل: 
ــة  ــة )دراس ــد الفقهي ــور القواع ــس يف منظ والدة اللوت

ــداد: ــن إع ــث م ــو بح ــة(، وه ــة فقهي حتليلي
  Andini Rachmawati  & Abdila Malika &   
 Arif Dian Santoso & Lmam Iskarom

Journal of Indo- ــة  ــة يف جمل ــة العربي ــور باللغ )منش
( وهــي   nesian Comparative of Syari'ah Law

ــة  ــة وباللغ ــة اإلنجليزي ــل باللغ ــدر يف األص ــة تص جمل
ــام  ــة ع ــة العربي ــا باللغ ــض أبحاثه ــية وبع اإلندونيس

 .)2021(

الدراسة الثانية: 
kaedah kelahiran Lotus Birth Menurut Pe-
 rubatan dan Maqasid Al-syariah

الطــب  حســب  اللوتــس  والدة  )طريقــة  ويعنــي: 
ومقاصــد الرشيعــة(، وهــو بحــث مــن إعــداد: 

 Khatijah Ismail & Fatimah Salleh

 Jurnal Islam( ــة ــة يف جمل ــة اإلنجليزي ــور باللغ منش
ــام )2018(.  Dan Masyarakat Kontemporari( ع

الدراسة الثالثة:
Analan Lotus Birth Menurut Perspektif Hu-
kum Islam 

ويعنــي: )ممارســة والدة اللوتــس حســب منظــور 
اإلســالمية(.  الرشيعــة 

أعده كل من: 
Nur kamllah Kamaruddln & Mohd Anuar 
Ramll

ــول  ــة ح ــدوة الدولي ــة يف الن ــة اإلنجليزي ــرش باللغ ون
الفقــه اإلســالمي املجتمــع املعــارص عــام )2017( يف 

ــيا.  إندونيس
وهذه الدراسات يلحظ عليها ما يأيت: 

ــن  ــوع م ــة املوض ــديد يف معاجل ــار الش أوالً: االختص
ــة.  ــة الفقهي الناحي

ــح  ــكل واض ــي بش ــم الرشع ــراز احلك ــدم إب ــًا: ع ثاني
ــكأ  ــا ات ــة، فبعضه ــذه الرشعي ــان مآخ ــح، وبي ورصي
ــد  ــىل مقاص ــر ع ــط، واآلخ ــة فق ــد الفقهي ــىل القواع ع
الرشيعــة، مــع قصــور يف توظيــف تلــك القواعــد 
ــا.  ــه عليه ــي وخترجي ــم الرشع ــان احلك ــد يف بي واملقاص

ــة  ــة، واحلاج ــري عربي ــة غ ــت بلغ ــا كان ــًا: عامته ثالث
ــة بوضــوح  ــة إىل عــرض املوضــوع باللغــة العربي داعي
وقــد  واألكاديميــة،  العلميــة  باألعــراف  مرتبــط 
أحوجنــي هــذا إىل قــراءة البحــوث قــراءة متأنيــة 
وترمجتهــا إىل اللغــة العربيــة، فاملــادة العلميــة ملحتــوى 
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ــدًا.  ــحيحة ج ــة ش ــة العربي ــث باللغ البح

الدراسة الرابعة:
ــث  ــو بح ــوالدة، وه ــة بال ــة املتعلق ــكام الفقهي األح
تكميــي إلمتــام متطلبــات احلصــول عــىل درجــة 
املاجســتري يف الفقــه املقــارن يف املعهــد العــايل للقضــاء 

ــار.  ــد اهلل الطي ــن عب ــد ب ــداد: د. حمم ــن إع م

الدراسة اخلامسة: 
األحــكام الفقهيــة ألمــراض النســاء والــوالدة، وهــي 
رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه يف قســم الفقــه 
ــعود  ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم ــة بجامع ــة الرشيع يف كلي
اإلســالمية، مــن إعــداد: د. أســامء بنــت عبــد الرمحــن 

الرشــيد. 

الدراسة السادسة: 
ــة  ــالة مقدم ــي رس ــاب، وه ــوازل يف اإلنج ــكام الن أح
لنيــل درجــة الدكتــوراه يف قســم الفقــه يف كليــة الرشيعة 
ــن  ــالمية، م ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم بجامع

إعــداد: د. حممــد بــن هائــل املدحجــي. 
وهــذه الدراســات مل تتنــاول موضــوع البحــث ال مــن 

قريــب وال مــن بعيــد.

منهج البحث: 
ــق  ــث وف ــذا البح ــة ه ــاء اهلل ـ يف كتاب ــري ـ إن ش سأس
املنهــج التحليــي االســتقرائي، متبعــة اإلجــراءات 

ــة:   اآلتي
أقترص عىل املذاهب الفقهية املعترة.. 1
املســائل . 2 دراســة  املعتــرة يف  املنهجيــة  أراعــي 

األصــول  عــىل  خترجيهــا  حيــث  مــن  النازلــة 
الرشعيــة. 

ــة، . 3 ــه الدالل ــان وج ــع بي ــوال م ــة األق ــر أدل أذك
وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات، ومــا جيــاب 

ــا.  عليه
أذكر القول الراجح، مع بيان سببه. . 4

أذكر سبب اخلالف ـ إن وجد ـ . . 5
أعتمــد عــىل أمهــات املصــادر واملراجــع األصيلــة . 6

يف التحريــر والتوثيــق واجلمــع. 
أرقم اآليات، وأذكر اسم السورة.. 7
أخــرج األحاديــث النبويــة واآلثــار مــن مصادرها، . 8

ــا  ــاص يف درجته ــل االختص ــره أه ــا ذك ــّن م وأب
ــإن  ــن، ف ــن يف الصحيح ــا إن مل تك ــم عليه واحلك
كانــت يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا اكتفيــت 

ــه.  ــا من بتخرجيه
أقتــرص يف التعريــف باملصطلحــات عــىل الكلــامت . 9

الغريبــة التــي حتتــاج إىل توضيــح. 
غــري . 10 األعــالم  عــىل  الرتمجــة  يف  أقتــرص 

  . ين ر ملشــهو ا
أضــع خامتــة للبحــث تعطــي فكــرة عــام . 11

تضمنــه مــن نتائــج. 
أتبــع البحــث بقائمــة املصــادر واملراجــع . 12

عليهــا. املتعــارف 

تقسيامت البحث: 
يتكــون البحــث مــن متهيــد، وثالثــة مباحــث، وخامتة، 

ــو اآليت: عىل النح
التمهيد: يف الوالدة وأنواعها 

وفيــه  ونشــأهتا،  اللوتــس  والدة  األول:  املبحــث 
 : ن مطلبــا

املطلب األول: مفهوم والدة اللوتس
املطلب الثاين: نشأة والدة اللوتس 

املبحــث الثــاين: فوائــد والدة اللوتــس ومضارهــا، 
ــان:  ــه مطلب وفي

املطلب األول: فوائد والدة اللوتس
املطلب الثاين: أرضار والدة اللوتس

املبحث الثاين: حكم والدة اللوتس
اخلامتة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. 

واهلل تعــاىل أســأل أن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه وقارئه، 
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وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه 
. مجعن أ

متهيد يف الوالدة وأنواعها 
الوالدة يف اللغة 

مــادة هــذه الكلمــة تــدل عــىل النجــل والنســل )ينظــر: 
ابــن فارس، 1420هـــ: 143/6(.

ــروج  ــىل خ ــة ع ــق يف اللغ ــد، وتطل ــدر لول ــي مص وه
املولــود الــذي تضعــه احلامــل، ومــا يتصــل بــه )ينظــر: 
الــرزاي، 1419هـــ: 553/2، ابــن منظــور: 467/3، 
الفــريوز أبــادي، 1406: 377/1، كلهم مــادة: ولد(.  

الوالدة يف االصطالح 
الــوالدة ُتعــَرف بأهنــا: خــروج اجلنــن مــن بطــن أمــه 
)ينظــر: البعــي، 1423هـــ: 42، قلعجــي، 1408هـــ: 
510، كنعــان، 2000م: 945، عطــااهلل وأخــرون، 
ــىل  ــل ع ــر بمراح ــع )ويكيبديا(ومت 2007م: 115، موق
ــرون، 2007:  ــا اهلل وآخ ــر: عط ــال )ينظ ــه اإلمج وج
516، تنــرية وأخــرون: 213، ســتكتوت، 2004م: 
213، فاخــوري، 2004م: 280، عبــاس، 2006م: 

.)MAYOCLINC(وموقــع ،)329، موقــع )ويكيبديــا
املرحلــة األوىل: املرحلــة النشــطة، متــر فيهــا املــرأة 
بتقلصــات يف الرحــم، عــىل صفــة معينــة يغلــب عليها: 
ــاع  ــم يف االتس ــق الرح ــدأ عن ــع، ويب ــام، والتتاب االنتظ
ــم.  ــة )10( س ــاعه قراب ــل اتس ــى يص ــيئًا حت ــيئًا فش ش
ــدأ مــن  ــن، وتب ــة خــروج اجلن ــة: مرحل ــة الثاني املرحل
توســع عنــق الرحــم إىل خروج اجلنــن من جســد األم. 

بعــد  املشــيمة  خــروج  مرحلــة  الثالثــة:  املرحلــة 
الرحــم.  جــدار  عــن  االنفصــال 

والــوالدة ـ يف اجلملــة ـ ال ختــرج عــن نوعــن رئيســن، 
مهــا )ينظــر: كنعــان، 2000م: 645، وســتكتوت، 
 ،530 2007م:  وآخــرون،  عطــااهلل   ،222  :2004

      )trondheim.kommune( موقــع 
النوع األول: الوالدة الطبيعية 

ويقصد هبا الوالدة التي ال يستعمل فيها اجلراجة.
ــا  ــة، منه ــة خمتلف ــورًا فرعي ــمل ص ــوع يش ــذا الن وه
)ينظــر:  وســتكتوت، 2004م: 198، 199، 220، 
 ،540  ،517 2007م:  وآخــرون،  اهلل  عطــا   ،238
baby.( موقــع   ،)MAYOCLINC(موقــع  ،552  ،549
 ، )ويكيبديــا(  موقــع   ، )ويكيبديــا(  موقــع   ،  )webteb

 :)hwaml(موقــع
ــا األم أي أ.  ــى فيه ــي ال تعط ــة الت ــورة الطبيعي الص

ــرى.  ــاعدات أخ مس
ــات ب.  ــع انقباض ــاعدات لرف ــض املس ــتعامل بع اس

الرحــم، مثــل: قطــع جيــب امليــاه، أو الطلــق 
أو  العضــل  أو  بالوريــد  األدويــة  أو  الصناعــي 

التحاميــل املهبليــة. 
ــر، ج.  ــرة الظه ــل: إب ــكنات، مث ــض املس ــتعامل بع اس

ــىل  ــدرة األم ع ــدم مق ــي؛ لع ــر املوضع أو التخدي
ــق.  ــل آالم الطل حتم

اســتعامل األدوات الطبيــة يف التوليــد، مثــل: جهاز د. 
الشــفط، أو امللقــاط؛ لشــفط أو لقــط اجلنــن 

ــه. ــىل إخراج ــاعدة ع واملس
ــري ه.  ــل وتيس ــيع املهب ــان لتوس ــة العج ــق منطق ش

ــن.  ــروج اجلن خ

النوع الثاين: الوالدة القيصريية
ويقصــد هبــا الــوالدة التــي تتــم عــن طريــق التدخــل 

اجلراحــي مــن خــالل شــق بطــن األم. 
ــا  ــة، منه ــة خمتلف ــورًا فرعي ــمل ص ــوع يش ــذا الن وه
)ينظــر: تنــرية وآخــرون، 518، وســتكتوت، 2004م: 
2u.//:https )(، موقــع )ويكبيديــاwebteb( 228، موقــع

 :  pw/EgB2j

الشق الطويل لبطن األم. أ. 
الشق العريض لبطن األم.ب. 

ويف هــذه الصــور املختلفــة إمــا أن يقطــع احلبــل الرسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86,%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9.
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/stages-of-labor/art-20046545
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86,%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%8C%20%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9.
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/04-helse-og-velferd/jordmor/2-fodselen-ill-arabisk.pdf
https://baby.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_17374
https://www.mayoclinic.org/ar/healthy-lifestyle/labor-and-delivery/in-depth/water-breaking/art-20044142
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%81%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A3%D9%84%D9%85
https://baby.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_17374
https://hwaml.net/%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%86/3375/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/treatment/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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والدة اللوتس )دراسة فقهية(

عــن املشــيمة ـ وهــو األصــل يف عمليـــات التوليــد ـ ، 
ــرف  ــا ع ــو م ــا، وه ــاًل هب ــى متص ــل يبق ــع ب أو ال يقط

بــوالدة اللوتــس.

املبحث األول والدة اللوتس ونشأهتا
وفيه مطلبان: 

املطلب األول: مفهوم والدة اللوتس
ــل يف  ــدم التدخ ــاس ع ــىل أس ــوم ع ــس تق والدة اللوت
ــام  ــود، وإن ــن املول ــرسي ع ــل ال ــيمة واحلب ــع املش قط
ــن  ــقط م ــى تس ــل حت ــة بالطف ــيمة متصل ــرتك املش ت

ــرشي.  ــل ب ــها، دون تدخ ــاء نفس تلق
ــة  ــن إىل مخس ــن يوم ــا ب ــال م ــدة االنفص ــس م وجتل
عــرش يومــًا تقريبــًا، ويتغــذى الطفــل مــن خــالل هــذا 
ــع  ــع)webmd(، موق ــر: موق ــيمة ) ينظ ــال باملش االتص

 .)  )researchgate( موقــع   ،  )ijponline.biomedcentral(

املطلب الثاين: نشأة والدة اللوتس 
عرفــت والدة اللوتــس قديــاًم يف بعــض األقاليــم، 
ــي ال تقطــع املشــيمة  مــن خــالل مالحظــة القــردة الت
عــن مولودهــا )ينظــر: موقــع )healthline(، موقــع 
ــون  ــد يك ــه ق ــع)proquest( ( ، وأن )sciencedirect( ، موق
ــم  ــن ث ــا، وم ــىل طبيعته ــياء ع ــرتك األش ــه ي ــدًا ألن مفي
بــدأ االنتشــار يف اســتعامل هــذا النــوع مــن التوليــد مــن 
ــاس يف ســبيل اســتعامل األشــياء عــىل  ــل بعــض الن قب

ــه. مــا هــي علي
والدة  مصطلــح  أن  إىل  الدراســات  بعــض  وتشــري 
ــام )2004(  ــام )1979م(، ويف ع ــغ ع ــس صي اللوت
ــوالدة،  ــاالت ال ــض ح ــة يف بع ــذه الطريق ــت ه مورس
ــة والدة يف  ــات إىل أن )100( حال ــت الدراس ــام بين ك
 ، ))ijponline( ــع ــر: موق ــا )ينظ ــم هب ــنويًا تت ــا س إيطالي
وحظيــت باالنتشــار ـ مؤخــرًا ـ يف عــدد مــن البلــدان، 
ــا )ينظــر: موقــع  ــل: أســرتاليا، وإندونيســيا وماليزي مث

 .)  )researchgate(
ــس  ــوالدة اللوت ــة ب ــوث املتصل ــض البح ــارت بع وأش

إىل أن العامــل األكــر يف اختيــار هــذا النــوع مــن 
الــوالدة هــو اجلانــب الروحــي والطبيعــي وتأثــريه عىل 
 .) )openrit.grupotiradentes( الطفــل واألم )ينظــر: موقــع
ــة  ــوالدة مرتبط ــذه ال ــن أن ه ــض الباحث ــن بع ــام ب ك
ــية،  ــة، واهلندوس ــل: البوذي ــف، مث ــدات الطوائ بمعتق
 ،)proquest( موقــع  )ينظــر:  واملســيحية  واليهوديــة، 
ــر فيــام بــن يــدي مــن  موقــع )researchgate( (  ، ومل أعث
املصــادر عــن هــذه الطوائــف مــا خيتــص هبــذا النــوع 

ــوالدة(. ــن ال م
اليوغــا،  بمــامريس  نشــأهتا  جــذور  يف  وارتبطــت 
)ينظــر:  عنــف(  دون  )الــوالدة  عليهــا  وأطلــق 

.)  )researchgate(موقــع
ووالدة اللوتــس تنطلــق مــن مفهــوم ملكيــة املشــيمة، 
ــا دون  ــرصف فيه ــح الت ــل، ال يص ــك للطف ــا مل وأهن
ــل  ــى تنفص ــه حت ــرتك مع ــا ت ــم فإهن ــن ث ــه، وم موافقت

 .) )researchgate( ــع ــر: موق ــي. )ينظ ــكل تلقائ بش
ــل  ــم: أن الطف ــذا االس ــميتها هب ــبب يف تس ــل الس ولع
مــع املشــيمة يشــبهان زهــرة اللوتــس مــن حيــث 
الشــكل، إضافــة إىل رمزيتهــا للحيــاة واألمــل )ينظــر: 

 .))phealthandfitness( موقــع 

املبحث الثاين فوائد والدة اللوتس ومضارها
وفيه مطلبان: 

املطلب األول: فوائد والدة اللوتس
تتحقــق هبــذه الطريقــة مــن الــوالدة ـ يف نظــر العاملــن 
هبــا ـ مجلــة مــن الفوائــد الصحيــة للطفــل، ومــن 

ــا:  أبرزه
ــة . 1 ــوة احليوي ــل كل الق ــل، بنق ــة الطف ــز مناع تعزي

ــه. ــيمة إلي ــودة يف املش املوج
تســهيل انتقــال الطفــل مــن الرحــم إىل العــامل . 2

ــى  ــيمة حت ــاًل باملش ــى متص ــث يبق ــي، حي اخلارج
ــي.  ــامل اخلارج ــع الع ــف م يتكي

تعزيــز الصحــة اجليــدة للطفــل، مــن خــالل . 3

https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0632-z
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db6ce40a7f7914
https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0632-z
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
http://openrit.grupotiradentes.com:8080/xmlui/bitstream/handle/set/3637/TCC%20Lotus%20final%20%281%29.pdf?sequence=1
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://ar.familylifectc.com/porod-lotosowy-na-czym-polega-UQH
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والدة اللوتس )دراسة فقهية(

تغذيتــه باملــواد والعنــارص الغذائيــة مــن املشــيمة، 
ــجن،  ــة، واألكس ــا اجلذعي ــدم، واخلالي ــل: ال مث

ــد. واحلدي
ــل . 4 ــة والتقلي ــابه املناع ــل بإكس ــر الطف ــة عم إطال

مــن إصابتــه باألمــراض، مثــل: األنيميــا، وذلــك 
ــق  ــة وتدف ــه بكثاف ــدم إلي ــول ال ــتمرار وص باس
ــات إىل أن  ــض اإلحصائي ــرت بع ــد ذك ــال، فق ع
ــل. ــم دم الطف ــث حج ــل إىل ثل ــيمة يص ــدم يف املش ال

تنميــة العالقــة بــن األم والطفــل، وبنــاء الروابــط . 5
ــًا  ــل قريب ــل الطف ــث يظ ــة، حي ــة والعقلي العاطفي
مــن أمــه ومتصــاًل هبــا عــر املشــيمة أطــول مــدة 

ــة.   ممكن
ذكاء . 6 أكثــر  ليكــون  الطفــل  نفــس  يف  التأثــري 

وهــدوءًا، كــام أن هلــا تأثــريًا عــىل روحــه، فالــوالدة 
هبــذه الطريقــة ال يتعــرض فيهــا الطفــل إىل صدمــة 
قطــع احلبــل الــرسي، وانقطــاع العلقــة بأمــه 

ــأة. فج
إعطــاء الطفــل احلــق يف فصــل احلبــل الــرسي دون . 7

إكراه. 
ــد ـ كــام ذكــرت بعــض الدراســات  إال أن هــذه الفوائ
 )sciencedirect(ـ مل تثبــت بطريــق علمــي )ينظــر: موقــع
، موقــع )journals.sagepub(، موقــع )proquest(، موقــع 
)researchgate(، موقــع )ijponline.biomedcentral(، موقــع 

 .) )webmd(موقــع ،)healthline(

املطلب الثاين: أرضار والدة اللوتس
حــذرت بعــض اجلمعيــات العلميــة مــن الــوالدة هبــذه 
الطريقــة ـ مثــل الكليــة امللكيــة الريطانيــة ـ ملــا تشــتمل 

عليــه مــن أرضار، ومنهــا 
 ،)journals.sagepub(موقــع،)sciencedirect(ينظــر: موقع(
 ،)webmd(موقــع ،)researchgate(موقــع ،)proquest(موقــع

 .) )healthline( ــع موق
الــذي يمكــن أن يصــل إىل املشــيمة . 1 التلــوث 

نتيجــة النفصاهلــا عــن املــرأة؛ ممــا جيعلهــا عرضــة 
ــراض  ــل باألم ــة الطف ــم إصاب ــن ث ــا، وم للبكتريي
واملضاعفــات الصحيــة، والتــي قــد تــؤدي إىل 

ــوت.  امل
قــد تســبب هــذه الطريقــة بعــض األمــراض . 2

مثــل:  اخلطــرية، 
الكبــد 	  )التهــاب  الوليــدي  الكبــد  التهــاب 

الوليــدي: أحــد األمــراض التــي تصيــب األطفــال 
يف مرحلــة مبكــرة، ومســبباته متعــددة، منهــا: 
ــرى،  ــباب أخ ــة إىل أس ــس، باإلضاف والدة اللوت
داخــل  وهــو  األم  تصيــب  التهابــات  مثــل: 
ــاة  ــق القن ــات، أو رت ــوهات الصبغي ــا، وتش رمحه
الصفراويــة، وينتــج عــن هــذه اإلصابــة يف بعــض 
ــان: التخلــف العقــي أو الشــلل الدماغــي،  األحي
املواقــع  ينظــر  وتضخمهــا.  الكبــد  تشــمع  أو 
موقــع   ،)swewe( موقــع  اآلتيــة:  اإللكرتونيــة 
 .))webteb( موقــع   ،)emirate.wiki( موقــع   ، )ويكيبديــا( 

وارتفــاع مــادة بيلروبــن )مــادة البيلروبــن: صبغة 	 
ــدم الطبيعــي  صفــراء تنشــأ مــن خــالل تكــرس ال
الكبــد،  عــر  ويمــر  احلمــراء،  الــدم  خلاليــا 
ويتخلــص منــه اجلســم، وعنــد ارتفــاع هــذه املــادة 
فإهنــا تعــد مــؤرشًا غــري جيــد مــن جهــة أن الكبــد 
ال تتخلــص مــن البيلوريــن بصــورة صحيحــة، ممــا 
ــراض  ــل: أع ــرى، مث ــة أخ ــاكل صحي ــد مش يول
ــان  ــا، ورسط ــد، والتهاهب ــف الكب ــان، وتلي الريق
ــق  ــرارة، وتضي ــى امل ــاس، وح ــرارة والبنكري امل
القنــاة الصفراويــة. ينظــر املواقــع اإللكرتونيــة 
 ،)mayoclinic(موقــع  ،)webteb( موقــع  اآلتيــة:  
موقــع   ،)benseena( موقــع  )ويكيبديــا(،  موقــع 

 .)   )se77ah(
واضطرابات التنفس.	 
زيــادة كتلــة الــدم احلمــراء )وقــد حتدثــت بعــض 	 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db883d0f167919
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922818806843
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871519217304730?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=70db98a24bff7925
https://www.webmd.com/baby/is-lotus-birth-safe#1
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
http://ar.swewe.net/word_show.htm/?1794559_1&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.webteb.com/child-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9#:~:text=Neonatal%20hepatitis&text=%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8B%D8%A7%20%D9%8A%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8,%D8%B3%D8%A8%D8%A8%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF.
http://wiki5.ru/wiki/Neonatal_hepatitis
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/bilirubin/about/pac-20393041
https://www.webteb.com/neurology/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://benseena.com/bilirubin/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://se77ah.com/art-1464-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
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الدراســات عــن هــذه األمــراض، وعزهتــا إىل 
pediatr-(ــع ــر: موق ــس، ينظ ــتعامل والدة اللوت اس
neonatol(، موقــع )صحيفــة الــرق األوســط( ، موقــع 

  .)  )researchgate( موقــع   ،)proquest(
تعــرض الطفــل ملخاطــر قلــع احلبــل، إذ قــد . 3

يصــاب احلبــل الــرسي عــن طريــق اخلطــأ، فيقتلع 
بعيــدًا عــن اجلســد بطريــق غــري ســليم يــؤدي إىل 

ــرض.  ــوث وامل التل
عــدم وجــود أســاس علمــي لطريقــة احلفــاظ عــىل . 4

ــض  ــس، والبع ــا يف كي ــم يرتكه ــيمة، فبعضه املش
اآلخــر يرتكهــا مكشــوفة يف اهلــواء الطلــق.

حاجــة الطفــل واملشــيمة إىل عنايــة مضاعفــة عنــد . 5
ــارة  ــيمة عب ــة إىل أن املش ــل، إضاف ــة والتنق احلرك
عــن دم راكــد فيــه روائــح غــري حمببــة، ويــرسع بــه 

انتقــال العــدوى.
ــة ـ  ــة احلديث ــات الطبي ــارة إىل أن الدراس ــدر اإلش وجت
مثــل دراســة منظمــة الصحــة العامليــة ودراســة جامعــة 
رود أيالنــد بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ـ رأت 
ــق  ــس دقائ ــالل اخلم ــرسي خ ــل ال ــع احلب ــبة قط مناس
ــرق  ــة ال ــع )صحيف ــر: موق ــا )ينظ ــد عنه األوىل وال يزي

األوســط( (. 

املبحث الثالث حكم والدة اللوتس
مل أقــف عــىل مــن رصح بحكــم الــوالدة هبــذه الطريقة، 
وربــام يكــون ســبب عــدم بحــث الفقهــاء املعارصيــن 

هلــذه املســألة مــا يــأيت: 

أوالً: عــدم شــيوع اســتعامهلا يف البلــدان املتقدمــة؛ ممــا 
ــدودة  ــوع حم ــة يف املوض ــة الطبي ــل األوراق العلمي جع

نوعــًا مــا.

ــا ـ  ــف أنواعه ــد ـ بمختل ــات التولي ــة عملي ــًا: عام ثاني
تتــم مــن خــالل املصحــات الطبيــة املتخصصــة، وهــذه 

املصحــات هلــا أعرافهــا العلميــة يف التوليــد.

ثالثــًا: اخلــوف مــن انتقــال األمــراض والعــدوى 
ــة  ــات الطبي ــة يف املصح ــذه الطريق ــتعامل ه ــد اس عن

املتخصصــة بالتوليــد النكشــاف احلبــل الــرسي.
ــدر  ــس جي ــوالدة اللوت ــي ل ــم الرشع ــان احلك ــل بي وقب

ــأيت:  ــا ي ــتصحاب م اس

أوالً: عــدم ثبــوت الفوائــد املرتتبــة عــىل والدة اللوتس، 
وغايتهــا جتــارب شــخصية أو فوائــد متوقعــة، دون أن 

تكــون مســتندة إىل أســاس علمــي.

ــكل  ــة بش ــت متحقق ــورة ليس ــح املذك ــًا: أن املصال ثاني
ــة  ــن مناقش ــة، يمك ــي ظني ــام ه ــب، وإن ــل أو غال كام

ــع. ــا يف أرض الواق ــدم صحته ع

ــوع  ــة باملوض ــة املتعلق ــات العلمي ــة الدراس ــًا: قل ثالث
ــة  ــة، وكيفي ــذه الطريق ــد هب ــة التولي ــة طريق ــن جه م
العنايــة بالطفــل املولــود هبــا، وكيفيــة معاجلــة املشــيمة 

ــل.  ــا بالطف ــع التصاقه م

ــح ال  ــي مصال ــح فه ــن مصال ــر م ــا ذك ــًا: أن م رابع
ــور  ــق بأم ــام تتعل ــس، وإن ــىل النف ــة ع ــق باملحافظ تتعل
بــذات  تتعلــق  املضــار  بينــام  وتكميليــة،  حتســينية 

النفــس. 

ــو  ــات ه ــض الدراس ــه بع ــت ب ــذي أوص ــًا: ال خامس
ــط  ــة فق ــل إىل )60( ثاني ــع احلب ــبي يف قط ــر النس التأخ
بعــد الــوالدة وفقــًا لبعــض الدراســات التــي أجرهتــا 
ــر:  ــد )ينظ ــاء والتولي ــاء النس ــة ألطب ــة األمريكي الكلي

 .)researchgate( موقــع ،)healthline( موقــع
وعنــد النظــر يف هــذه املســألة ومصاحلهــا وأرضارهــا، 

فإنــه يظهــر يل ـ واهلل أعلــم ـ :
التفصيل فيها وفق احلاالت اآلتية: 

ــدات  ــوالدة بمعتق ــذه ال ــت ه ــة األوىل: إذا ارتبط احلال
ــة، فإهنــا ال جتــوز. ديني

قــال الشــيخ حممــد بــن عثيمــن: )ولبــس هــذه 
ــر  ــون أصغ ــد يك ــط( ق ــة واخلي ــي احللق ــياء )يعن األش

https://www.pediatr-neonatol.com/article/S1875-9572(16)30075-4/fulltext
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.pediatr-neonatol.com/article/S1875-9572(16)30075-4/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.proquest.com/docview/2437115278?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/1612871/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%91%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.researchgate.net/publication/314443624_Amalan_Lotus_Birth_Menurut_Perspektif_Hukum_Islam
https://www.healthline.com/health/pregnancy/lotus-birth
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ــها، وكان  ــون أكــر بحســب اعتقــاد البس وقــد يك
لبــس هــذه األشــياء مــن الــرشك... طريــق العلــم بــأن 
الــيء ســبب: إمــا عــن طريــق الــرشع....  وإمــا عــن 
ــاه  ــيء فوجدن ــذا ال ــا ه ــام إذا جربن ــدر، ك ــق الق طري
نافعــا يف هــذا األمل أو املــرض، ولكــن ال بــد أن يكــون 
ــرئ  ــار ف ــوى بالن ــو اكت ــام ل ــارشا ك ــرا مب ــره ظاه أث
بذلــك مثــال، فهــذا ســبب ظاهــر بــن، وإنــام قلنــا هــذا 
ــه،  ــت ب ــذا وانتفع ــت ه ــا جرب ــل: أن ــول قائ ــال يق لئ
وهــو مل يكــن مبــارشا؛ كاحللقــة، فقــد يلبســها إنســان 
وهــو يعتقــد أهنــا نافعــة، فينتفــع ألن لالنفعــال النفــي 
للــيء أثــرا بينــا، فقــد يقــرأ إنســان عــىل مريــض فــال 
ــة،  ــه نافع ــد أن قراءت ــر يعتق ــأيت آخ ــم ي ــه، ث ــاح ل يرت
ــة  ــعر بخف ــه ويش ــاح ل ــها فريت ــة نفس ــه اآلي ــرأ علي فيق
ويربطــون  احللــق  يلبســون  الذيــن  كذلــك  األمل، 
اخليــوط، قــد حيســون بخفــة األمل، أو اندفاعــه، أو 
ــة األمل  ــا. وخف ــم نفعه ــىل اعتقاده ــاء ع ــه، بن ارتفاع
ــي،  ــعور نف ــرد ش ــة جم ــك احللق ــع تل ــد نف ــن اعتق مل
والشــعور النفــي ليــس طريقــا رشعيــا إلثبــات 
ــع(  ــا للترشي ــس طريق ــام لي ــام أن اإلهل ــباب، ك األس

ــن، 1424هـــ: 164/1(.  ــن عثيم )اب

احلالــة الثانيــة: إذا مل يقــرتن األمــر باعتقــاد دينــي، 
فإنــه يظهــر ـ واهلل أعلــم ـ عــدم جــواز اســتعامل والدة 

ــأيت:  ــا ي ــك مل ــس، وذل اللوت

ــْم  ــوا بَِأْيِديُك ــل األول: قــول اهلل تعــاىل:﴿ َواَل ُتْلُق الدلي
ــن  ــم )195( م ــة رق ــن اآلي ــزء م ــِة ﴾ )ج إىَِل التَّْهُلَك

ــرة(.  ــورة البق س
ــس  ــاء النف ــن إلق ــى ع ــاىل ـ هن ــبحانه وتع ــاهلل ـ س ف
ــض  ــة تعري ــس بالتهلك ــاء النف ــن إلق ــة، وم إىل التهلك
الــوالدة  عــىل  املرتتبــة  املضاعفــات  إىل  املولــود 

التحريــم.  يقتــي  باللوتــس، والنهــي 

ــَك  لِ ــِل َذٰ ــْن َأْج ــاىل:﴿ ِم ــول اهلل تع ــاين: ق ــل الث الدلي
ــرْيِ  ــا بَِغ ــَل َنْفًس ــن َقَت ــُه َم ــَل َأنَّ اِئي ــي إرِْسَ ــىَلٰ َبنِ ــا َع َكَتْبنَ

ــا  ــاَس مَجِيًع ــَل النَّ ــاَم َقَت ــاٍد يِف اأْلَْرِض َفَكَأنَّ ــٍس َأْو َفَس َنْف
ــاَم َأْحَيــا النَّــاَس مَجِيًعــا ﴾)جــزء مــن  َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأنَّ

ــدة(. ــورة املائ ــن س ــم )32( م ــة رق اآلي
ــس،  ــاء األنف ــىل إحي ــث ع ــاله ـ ح ــل يف ع ــاهلل ـ ج ف
وجعــل ثــواب ذلــك كإحيــاء النــاس مجيعــًا؛ وســلوك 

ــس.  ــاء لألنف ــه إحي ــد في ــادة يف التولي ــة املعت الطريق
الدليــل الثالــث: قــول النبــي ـ صــىل اهلل عليــه وســلم 
ــه ـ :  ــت ـ ريض اهلل عن ــن الصام ــادة ب ــث عب ـ يف حدي
ــننه،  ــه يف س ــن ماج ــه: اب )ال رضر وال رضار( )أخرج
ــا  ــه م ــى يف حق ــن بن ــاب: م ــكام، ب ــاب: األح يف كت
ــام  ــه )2340(، واإلم ــاره )784/2(، ورقم ــرض بج ي
ــت ـ  ــن الصام ــادة ب ــث عب ــنده، يف حدي ــد يف مس أمح
 .)22778( ورقمــه   ،)438/37( ـ  عنــه  اهلل  ريض 
وســند هــذا الطريــق ضعيــف لالنقطــاع بــن إســحاق 
إســحاق.  وجهالــة   ، ـ  عنــه  اهلل  ريض  ـ  وعبــادة 
ينظــر: الدرايــة )373(، وإرواء الغليــل )409/3(. 
ــه،  ــن ماج ــر: اب ــرى. )ينظ ــرق أخ ــه ط ــث ل واحلدي
ــند  ــد، مس ــام أمح ــه: 784/2، واإلم ــن ماج ــنن اب س
اإلمــام أمحــد، 1420ه: 55/5، واحلاكــم، املســتدرك، 
الكــرى،  الســنن  والبيهقــي،   ،66/2 1411هـــ: 
املعجــم األوســط،  1414هـــ: 69/6، والطــراين، 
1415هـــ: 238/5(.   وهــو بمجمــوع طرقــه صالــح 
لالحتجــاج. ينظــر: ابــن رجــب، جامــع العلــوم 
واحلكــم، 1417هـــ: 202، واأللبــاين، إرواء الغليــل، 

.)413/3 1405هـــ: 
ــرضر، ويف  ــى ال ــلم ـ نف ــه وس ــىل اهلل علي ــي ـ ص فالنب

ــتعامهلا.  ــع اس ــة رضر يمن ــذه الطريق ه
وقــد تقــدم ذكــر مفاســدها )ينظــر املطلــب الثــاين مــن 

املبحــث الثــاين مــن هــذا البحــث(.  
ــا  ــم م ــررة: تقدي ــد املق ــن القواع ــع: أن م ــل الراب الدلي
ــر،  ــد اآلخ ــىل املقص ــن ع ــوى املقصدي ــىل أق ــب ع يرتت
فاملضــار املرتتبــة عــىل هــذه الطريقــة مــن التوليــد تتعلق 
بالنفــس، بينــام املصالــح املرتتبــة عليهــا ال تتعلــق 
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بالرضوريــات اخلمــس، بــل هــي أمــور حتســينية، ولــذا 
يقــدم مــا يتعلــق باملحافظــة عــىل النفــس، قــال الغــزايل 
ــىل  ــة ع ــة باملحافظ ــا املصلح ــه اهلل ـ : )وإذا فرسن ـ رمح
مقاصــد الــرشع فــال وجــه للخــالف يف إتباعهــا، بــل 
ــًا  ــا خالف ــث ذكرن ــة، وحي ــا حج ــع بكوهن ــب القط جي
فذلــك عنــد تعــارض مصلحتــن ومقصوديــن، وعنــد 
ــزايل، 1419هـــ:  ــوى( )الغ ــح األق ــب ترجي ــك جي ذل

 .)430/1

الدليــل اخلامــس: قاعــدة الــرشع أن )درء املفاســد 
مقــدم عــىل جلــب املصالــح( )وقــد أملــح بعــض 
ــدة  ــىل املفس ــب ع ــا يرتت ــون م ــرتاط ك ــرشاح إىل اش ال
أعظــم ممــا يرتتــب عــىل املصلحــة للعمــل هبــذه 
القاعــدة. وهــي إحــدى قواعــد الفقــه، واملتفرعــة 
يف  ينظــر  رضار(؛  وال  رضر  )ال  قاعــدة:  عــن 
بســطها: ابــن نجيــم، 1403هـــ: 90، ناظــر زاده، 
الســبكي،   ،37/1 حيــدر،   ،691/2 1425هـــ: 
1411هـــ: 105/1، الســيوطي، 1407هـ: 217/1، 
الفتوحــي، 1418هـــ: 447/4، الســدالن، 1417هـ: 
عثيمــن،  ابــن   )265 1419هـــ:  البورنــو،   ،514
ــده، 1434هـــ: 61(. ــه وقواع ــول الفق ــة أص منظوم
ــدم  ــدرأ بع ــدة فت ــة مفس ــذه الطريق ــتعامل ه  ويف اس
ــل،  ــذات الطف ــة ب ــدة متعلق ــون املفس ــتعامهلا؛ لك اس
ــذات.  ــن ال ــل م ــة أق ــة بدرج ــح متعلق ــام املصال بين

ــت  ــه )إذا تعارض ــرشع أن ــدة ال ــادس: قاع ــل الس الدلي
مفســدتان روعــي أعظمهــام رضرًا بارتــكاب أخفهــام(. 
ــدة:  ــن قاع ــة ع ــه املتفرع ــد الفق ــدى قواع ــذه إح )ه
ــم،  ــن نجي ــطها:  اب ــر يف بس )ال رضر و ال رضار (، ينظ
 ،691/2 1425هـــ:  زاده،  ناظــر   ،90 1403هـــ: 
 ،47/1 1411هـــ:  الســبكي،   ،37/1 حيــدر، 

ــيوطي، 1407هـــ: 87(.  الس
ــل  ــة الطف ــدة إصاب ــت مفس ــة تعارض ــذه الطريق ويف ه
باألمــراض الوبائيــة والتــي ربــام تكــون ســببًا يف موتــه، 

ومفاســد أقــل وهــي تفويــت املصالــح املرتتبــة عليهــا، 
ــن:  ــن وجه ــد م ــة املفاس ــن جه ــم م ــرضر أعظ وال
الوجــه األول: كوهنــا متحققــة، والوجــه الثــاين: كــون 

الــرضر واقعــًا عــىل النفــس. 

الدليــل الســابع: القاعــدة الفقهيــة )إذا اجتمــع احلــالل 
واحلــرام غلــب احلــرام(. )هــذ إحــدى قواعــد الفقــه 
ــر يف  ــدة: )ال رضر وال رضار(، ينظ ــن قاع ــة ع املتفرع
بســطها: ابــن نجيــم، 1403هـــ: 134، الســبكي، 
1411هـ: 177/1، الســيوطي، 1407هـ: 269/1(. 
فيهــا يشء حمــرم، وهــو  اجتمــع  الطريقــة  وهــذه 
ــد  ــو الفوائ ــالل وه ــالك، واحل ــل لله ــض الطف تعري
ــة عــىل هــذه الطريقــة، فيغلــب جانــب احلــرام. املرتتب

الدليــل الثامــن: اعتبــار العــادة، فالعــادة جــرت بطــرق 
ــدى  ــدًا ل ــة ج ــنوات طويل ــن س ــد م ــة يف التولي معين
عامــة النــاس، وقــد جعــل الفقهــاء )العــادة حمكمــة(. 
يف  ينظــر  الكــرى،  الفقــه  قواعــد  إحــدى  )هــذه 
بســطها: احلصنــي، 1418هـــ: 357/1، الونرشيــي، 
1400هـــ: 142، ابــن نجيــم، 1403هـــ: 115، ابــن 

ــة، 1381هـــ، 19: 235(.  تيمي

الدليــل التاســع: مــا يصاحــب وجــود املشــيمة وبقائهــا 
مــن مشــقة يف الرعايــة ويف االحــرتاز عنهــا وقــد 

ــرج.  ــع احل ــة برف ــاءت الرشيع ج

ــة: إذا مل يقــرتن األمــر باعتقــاد وتطــورت  ــة الثالث احلال
الوســائل الطبيــة املســتعملة يف هــذه الطريقــة ممــا انتفــى 
معــه الــرضر عــىل الطفــل واحلــرج عــىل األهــل، فإنــه 
ــم ـ جــواز اســتعامل والدة اللوتــس؛  يظهــر ـ واهلل أعل

وذلــك ملــا يــأيت: 
ــه و  ــىل اهلل علي ــي ص ــع، والنب ــل املان ــدم الدلي أوالً: ع
ــالل،  ــو ح ــه فه ــل اهلل يف كتاب ــا أح ــول: »م ــلم يق س
ومــا حــرم فهــو حــرام، ومــا ســكت عنــه فهــو عافيــة، 
فاقبلــوا مــن اهلل عافيتــه، فــإن اهلل مل يكــن نســيًا« 
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ــىل  ــث ع ــاب: احل ــننه، ب ــي يف س ــه: الدارقطن )أخرج
ــه  ــمتها )137/2(، ورقم ــان قس ــة وبي ــراج الصدق إخ
)12(، واللفــظ لــه، والطــراين يف املعجــم الكبــري 
)585/2(، واحلاكــم يف مســتدركه، بــاب: تفســري 
ســورة مريــم )406/2(، ورقمــه )3419(، كلهــم 
ــه:  ــه. وصحح ــدرداء ريض اهلل علي ــث أيب ال ــن حدي م
احلاكــم،  ينظــر:  واملعلمــي.  واهليثمــي  احلاكــم، 
جممــع  واهليثمــي،   ،406/2 1414ه:  املســتدرك، 
الزوائــد، 1407هـــ: 406/2، واملعلمــي، األنــوار 

 .)315/1 1406هـــ:  الكاشــفة، 
 وقــال ـ صــىل اهلل عليــه وســلم ـ : »احلــالل مــا أحــل 
ــا  ــه، وم ــرم اهلل يف كتاب ــا ح ــرام م ــه، واحل اهلل يف كتاب
ســكت عنــه فهــو ممــا عفــا عنــه« )أخرجــه: الرتمــذي 
يف ســننه، بــاب: مــا جــاء يف لبــس الفــراء )220/4(، 
ورقمــه ) 1726(، واللفــظ لــه، والطــراين يف املعجــم 
الكبــري )250/6(، ورقمــه )6124(، واحلاكــم يف 
مســتدركه، كتــاب: األطعمــة )129/4(، ورقمــه 
)7115(، كلهــم مــن حديــث ســلامن ريض اهلل عليــه، 
ــاب:  وأخرجــه بنحــوه البيهقــي يف الســنن الكــرى، ب
مــا جــاء يف الضبــع والثعلــب )320/9(، ورقمــه 
احلاكــم،  ينظــر:  احلاكــم.  وصححــه   .)19175(

ــتدرك، 1411هـــ: 129/4(. املس

ثانيــًا: األصــل يف األشــياء اإلباحــة. )ينظــر:  اجلوينــي، 
التلخيــص، 1417هـــ: 134/2، اجلوينــي، الرهــان، 
1418هـ: 342/1، الزركــي، 1421هـ: 432/3(. 

اخلامتة
يف خامتة هذا البحث خلصت إىل النتائج اآلتية: 

الوالدة هي خروج اجلنن من بطن أمه. . 1
ــطة، . 2 ــة نش ــة: مرحل ــل ثالث ــوالدة بمراح ــر ال مت

خــروج  ومرحلــة  اجلنــن،  خــروج  ومرحلــة 
املشــيمة. 

الوالدة نوعان: طبيعية وقيرصية. . 3

والدة اللوتــس تقــوم عــىل أســاس عــدم التدخــل . 4
ــود،  ــن املول ــرسي ع ــل ال ــيمة واحلب ــع املش يف قط
وإنــام تــرتك املشــيمة متصلــة بالطفــل حتــى تســقط 

مــن تلقــاء نفســها. 
ــح . 5 ــدة تتعلــق بمصال ــد عدي لــوالدة اللوتــس فوائ

غــري أساســية يف الطفــل. 
لــوالدة اللوتــس مضــار تــدور حــول خطــر هالك . 6

 . لطفل ا
األقــرب التفصيــل يف حكــم والدة اللوتــس، بنــاء . 7

ــد  ــإذا وج ــل، ف ــب الطف ــي تصي ــىل األرضار الت ع
ــا  ــرتن هب ــامل يق ــازت م ــت وإال ج ــرضر حرم ال

ــي.  ــاد وثن اعتق
ــأله ـ  ــه، وأس ــرس اهلل يل تدوين ــا ي ــر م ــذا آخ ــد، فه وبع
ــن.  ــد هلل رب العامل ــع، واحلم ــول والنف ــبحانه ـ القب س

قائمة املصـــادر واملـــراجــع 

ــة )ت  ــن تيمي ــم ب ــن عبداحللي ــد ب ــة، أمح ــن تيمي - اب
728هـــ(. )1381هـــ(. جمموع فتاوى شــيخ اإلســالم 
ابــن تيميــة، مجــع الشــيخ: عبدالرمحــن بــن حممــد بــن 

ــاض.   ــة األوىل بالري ــن الطبع ــورة ع ــم، مص قاس

- ابــن اجلــوزي، مجــال الديــن أيب فــرج عبدالرمحــن بن 
عــي بــن حممــد اجلــوزي )ت597هـــ(. )1422هـــ(. 
زاد املســري يف علــم التفســري. حتقيــق: عبدالــرزاق 

ــريب.  ــاب الع ــريوت: دار الكت ــدي. ط1، ب امله

- ابــن حجــر، أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حجــر 
العســقالين الشــافعي )ت 852هـــ(. الدرايــة يف ختريج 
أحاديــث اهلدايــة. حتقيــق: الســيد عبــد اهلل هاشــم 

ــة. ــريوت: دار املعرف ــدين. ب ــامين امل الي

ــن  ــد الرمح ــرج عب ــن أيب الف ــن الدي ــب، زي ــن رج - اب
)ت795هـــ(.  البغــدادي  الديــن  شــهاب  بــن 
)1417هـــ ـ 1997م(. جامع العلــوم واحلكم يف رشح 
ــا مــن جوامــع الكلــم. حتقيــق: شــعيب  مخســن حديث
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بــريوت:  ط7،  باجــس.  وإبراهيــم  األرنــاؤوط، 
مؤسســة الرســالة. 

العثيمــن  صالــح  بــن  حممــد  عثيمــن،  ابــن   -
عــىل  املفيــد  القــول  )1424هـــ(.   )ت1421هـــ(. 
كتــاب التوحيــد. ط2، الدمــام: دار ابــن اجلــوزي. 

العثيمــن  صالــح  بــن  حممــد  عثيمــن،  ابــن   -
)ت1421هـــ(. )1434هـــ(.  منظومــة أصــول الفقــه 

اجلــوزي.  ابــن  دار  الدمــام:  ط3،  وقواعــده. 

ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أمح ــو احلس ــارس، أب ــن ف - اب
زكريــا )ت 395هـــ(. )1420هـــ(. معجــم مقاييــس 

ــل. ــريوت: دار اجلي ــة. ط2. ب اللغ

- ابــن القيــم، حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب املعــروف 
بابن قيــم اجلوزيــة )ت751هـ(. )1416هـــ (. مدارج 
الســالكن يف بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن. 

ط3، بــريوت: دار الكتــاب العــريب. 

- ابــن ماجــه، أبــو عبــداهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي 
)ت273هـــ(. ســنن ابــن ماجــه.  حتقيــق: حممــد فــؤاد 

عبــد الباقــي. بــريوت: دار الفكــر. 

ــم )ت  ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم احلنفــي، زي ــن نجي - اب
970هـــ(. )1403هـــ(.  األشــباه و النظائــر. حتقيــق و 

ــر.   ــق: دار الفك ــع. ط1، دمش ــد مطي ــم: حمم تقدي

الديــن )ت 1420هـــ(.  - األلبــاين، حممــد نــارص 
)1405هـــ(.  إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار 
الســبيل. إرشاف: حممــد الشــاويش. ط2، بــريوت: 

ــالمي.   ــب اإلس املكت

- اإلمــام أمحــد، أمحــد بــن حنبــل )ت241هـــ،(.
حنبــل  بــن  أمحــد  اإلمــام  مســند  )1420هـــ(. 
ــم، ط2،  ــل العل ــن أه ــة م ــق: ثل )ت241هـــ(. حتقي

الرســالة. مؤسســة  بــريوت: 

- البعــي، حممــد بــن أيب الفتــح البعــي )ت709هـــ(. 

)1423هـــ(. املطلــع عــىل ألفــاظ املقنــع. حتقيــق: 
حممــود األرنــاؤوط وآخــرون. د.م، مكتبــة الســوادي. 

الغــزي.  البورنــو  صدقــي  د.حممــد  البورنــو،   -
)1419هـــ(. الوجيــز يف إيضــاح قواعــد الفقــه الكلية. 

ط5، بــريوت: مؤسســة الرســالة. 

- البيهقــي، أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن 
ــي  البيهق ــنن  ــى )ت458هـــ(. )1414هـــ(. س موس
الكــرى.  حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا. بــريوت: 

ــة.  ــب العلمي دار الكت

- الرتمــذي، أبــو عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي 
الســلمي )ت279هـ(.)1397هـــ(.  اجلامــع الصحيح 
)ســنن الرتمــذي(.  حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، 
ــاء الــرتاث العــريب. وآخــرون. ط2، بــريوت: دار إحي

- تنــرية، طــارق تنــريون وآخــرون. الشــامل يف التوليد 
وأمراض النســاء. دمشــق: دار اآللــئ، د. ت. 

- اجلوهــري، إســامعيل بن محــاد اجلوهــري )393هـ(. 
ــق  ــب التحقي ــاء: مكت ــاح، اعتن )1419هـــ،(. الصح
ــرتاث  ــاء ال ــريوت: دار إحي ــارشة، ط:1، ب ــدار الن بال

ــريب.  الع

- اجلوينــي، أبــو املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن 
ــص يف  ــف )ت478هـــ(. )1417هـــ(.   التلخي يوس
ــرون.  ــايل وآخ ــد اهلل النب ــق: عب ــه. حتقي ــول الفق أص

ــائر. ــريوت: دار البش ب

- اجلوينــي، أبــو حامــد عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن 
يوســف )478هـــ(. )1418هـــ(.  الرهــان يف أصــول 
الفقــه. حتقيــق: د. عبــد العظيــم حممــود الديــب. ط4، 

مــرص: الوفــاء، املنصــورة.

ــم  ــداهلل احلاك ــن عب ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــم، أب - احلاك
ـ 1990م(.   ــابوري )ت 405هـــ(. )1411هـــ  النيس
ــد  ــق: مصطفــى عب املســتدرك عــىل الصحيحــن. حتقي
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ــة. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــا. ط1، ب ــادر عط الق

- احلصنــي، أبــو بكــر بــن حممــد بــن عبداملؤمــن تقــي 
الديــن احلصني )ت 826هـــ(. )1418هـــ(. القواعد. 
الشــعالن، وآخــرون. ط1،  حتقيــق: د.عبدالرمحــن 

ــد.  ــة الرش ــاض: مكتب الري

ــدر، عــي. تعريــب املحامــي: فهمــي احلســيني.   - حي
ــريوت: دار  ــة األحــكام. د.ط، ب درر احلــكام رشح جمل

ــة، د.ت.   ــب العلمي الكت

- الزركــي، بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل 
)ت 794هـــ(. )1421هـــ ـ 2000م(.  البحــر املحيط 
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وعــي معــوض. بــريوت: دار الكتــب العلميــة.

الســدالن.  غانــم  بــن  صالــح  أ.د.  الســدالن،   -
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