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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
Pertanyaan:
 ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻓﻲ رﺣﻢ اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ،ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ – ﻃﻔﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ – وﻫﻮ أﺧﺬ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ
ﻃﺒﻴﺐ أو ﻃﺒﻴﺒﺔ؟
Apa hukum pembuahan buatan -sistem bayi tabung- yaitu mengambil mani seorang pria lalu
diletakkan ke dalam rahim seorang wanita melalui metode tabung, yang dilakukan oleh
dokter laki-laki atau dokter wanita?
Jawaban:
 إﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﺎء اﻟﺮﺟﻞ وﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ رﺣﻢ اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﺎﺑﻴﺐ ) إﺑﺮة ( وﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻄﻴﺮة: اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﻘﺎل
ً ﺟﺪا
Pembuahan buatan yang dikatakan; Diambil air mani seorang pria, lalu diletakkan dalam
rahim seorang wanita melalui metode tabung (suntikan) ini adalah perkara yang sangat
berbahaya.
 وﻻ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ إﻻ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺄﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻄﻔﺔ ﻓﻲ رﺣﻢ زوﺟﺔ أﺧﺮى؟ وﻟﻬﺬا ﻧﺮى ﺳﺪ اﻟﺒﺎب
ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻌﺮف اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة واﻟﻄﺒﻴﺐ
Siapa yang merasa aman, kalau sang dokter itu meletakkan air maninya ke dalam rahim istri
(wanita) lain?
Oleh karena itu kami memandang; Untuk menutup pintu-pintu kejelekkan, kami tidak
berfatwa bolehnya (bayi tabung), kecuali pada kasus tertentu, yang mana kita betul-betul
tahu, siapa sang laki-laki, siapa perempuannya dan siapa dokternya.
، ﻟﺰم إدﺧﺎل ﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ، وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻴﻨﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺶ. ﻓﻴﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺮ،وأﻣﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب
 وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮﻣﻪ اﻟﺸﺮع،وﺻﺎرت اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺎب
Adapun membuka pintu ini, maka akan dikawatirkan terjadi kejelekkan, ini bukan masalah
sepele. Karena kalau disana terjadi kecurangan, hal itu mengharuskan memasukan nasab
seorang kepada nasab (lainnya) maka terjadilah kekacauan dalam nasab. Dan ini termasuk
perkara yang dilarang syariat.
Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

HUKUM BAYI TABUNG

“”ﻻ ﺗﻮﻃﺄ ذات ﺣﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ
“Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan.”
 اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ّ أن ﺗﺮد إﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوج واﻟﻤﺮأة واﻟﻄﺒﻴﺐ،ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻓﺘﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ
Dan aku tidak berfatwa bolehnya bayi tabung. Allahumma kecuali jika ada kasus tertentu,
saya tahu siapa suaminya, siapa isterinya dan dokternya (amanah).
***
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memakai emas yang…
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