
 جامعة نايف العربية للعلوم األمهية

كلية الدراسات العليا 

قسم العدالة اجلهائية 

 التشريع اجلهائي اإلسالمي
 
 

  ماستئجبر األرحب
دراسة تأصيلية مقارنة 

 
إعداد  

علي بن مشبب بن عبداهلل البكري 
 
 

إشراف  
محمد فضل بن عبدالعزيز المراد . د

 
 دزاض١ َكد١َ اضتهُااًل ملتطًبات اذتصٍٛ ع٢ً دزج١ املاجطتري

 يف قطِ ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥ ختصص ايتػسٜع ادتٓا٥ٞ اإلضالَٞ

 
 ايسٜاض 

 2011ّٖـ ـ 1432



 ب
 

 

 

 
 
 

 



 ج
 

 



 د
 

 
 

 
 كلية الذراسات العليا

 .العذالة اجلنائية : القسم 
 مستخلص الرسالة 

  .(دراسخ رأصُيُخ ٍقبرّخ  ) اسزئدبر األرحبً :عنوان الرسـالة 
 . عيٍ ثِ ٍشجت ثِ عجذاهلل اىجنزٌ :إعذاد الطـالب 
 .حمَذ فعو عجذاىعشَش ادلزاد .  د :املشرف العلمي 
 :مشكلة الذراسة 

ورعبجل ٍشنيخ ىذي اىنثريَِ ممِ , أحذ أثزس اىىسبئو احلذَثخ يف اإلجنبة اىصْبعٍ , ُ عَيُخ اسزئدبر األرحبً إ      
ٍع وخىد ثعط اىفزبوي اىيت ,  دفع اىنثري إىل اىيدىء إىُهب واىزسبؤه عِ شزعُزهب ممب, َعبّىُ اىعقٌ واحلزٍبُ ٍِ األثْبء 

أثبحزهب وهْب مبُ ال ثذ ٍِ اىىقىف ٍع هذٓ اىْبسىخ وٍعزفخ رأٌ عيَبء اىشزَعخ اإلسالٍُخ فُهب ومذىل اىىقىف عيً رأٌ 
فإُ اىجبحث مينِ أُ حيذد ٍشنيخ اىذراسخ , وثْبًء عيً ٍب سجق , سىاًء اىعزثُخ ٍْهب أو اىغزثُخ , اىنُْـسخ  واىقىاّني اىىظعُخ 

: يف اىزسبؤه اىزئُس اىزبيل 
 ٍب ٍىقف اىشزَعخ اإلسالٍُخ واىقىاّني اىىظعُخ ٍِ اسزئدبر األرحبً ؟

 : منهج الذراسة 
 .وادلْهح اىزأصُيٍ , رعزَذ اىذراسخ عيً ادلْهح اىىصفٍ ثبسزخذاً اىطزَقخ االسزقزائُخ االسزْزبخُخ     

 :أهم النتائج 
 .ثُْذ اىذراسخ أُ اسزئدبر األرحبً صىرح ٍِ صىر اىزيقُح االصطْبعٍ  .1
 .أظهزد اىذراسخ صىر اسزئدبر األرحبً يف اىعصز احلبظز وحنٌ مو صىرح  .2
 .أثجزذ اىذراسخ أُ عَيُبد اسزئدبر األرحبً رْطىٌ عيً مثري ٍِ ادلفبسذ اىْفسُخ واألسزَخ واألخالقُخ  .3
 .ثُْذ اىذراسخ أُ حنٌ رأخري األرحبً يف اىشزَعخ اإلسالٍُخ حمزً شزعًب  .4

 :أهم التوصيات 
 .إعذاد دراسبد شزعُخ وقبّىُّخ ٍزخصصخ يف ٍىظىع ّبسىخ ثْىك األخْخ اىيت رقىً حبفظ األخْخ ادليقحخ  .1
 .اىزأمُذ عيً ادلزامش اىطجُخ اخلبصخ ثبىزيقُح االصطْبعٍ يف اىعبمل اإلسالٍٍ عيً رطجُق رىصُبد اجملبٍع اىفقهُخ  .2
 .اىزأمُذ عيً وساراد اىصحخ ثعزورح ٍزبثعخ ادلزامش اخلبصخ ثعالج اىعقٌ ووظع االشززاطبد اخلبصخ ثذىل  .3
ظزورح قُبً ادلزامش اخلبصخ ثبىزيقُح االصطْبعٍ ثىظع ثزاٍح ٍفصيخ ىنُفُخ عَيهب وجيت عزض هذٓ اىرباٍح عيً  .4

 .جلبُ شزعُخ وأخالقُخ ٍزخصصخ رزجع ىىسارح اىصحخ دلزاقجزهب 
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Post Graduate College 

  Department :   Criminal Justice  

Study abstract 

Study title :  Renting Wombs(" comparative establishing study") . 

Student : Ali Meshabab Abdullah Al-bakri . 

Advisor : Prof/ Mohammed Fadel Abdulazzi Al-Murad . 

Research Problem:  

       Renting Wombs is one of the significant methods adopted in modern times within 

Artificial insemination fields. Renting Wombs is of great essential impotence  due to great 

role it plays in tackling problems attributed to those who  suffer from Infertility. There is 

much confusion accompanied such phenomena concerning its legal validity Noteworthy , 

there are some religious verdicts(Fatwa) that legalized such affair . Due to such conflicting of 

views , we shall cover  Islamic jurisprudence’s Scientists attitude towards such critical issue 

as well as the  view of other religions and human laws either Arab human laws or foreign 

ones .Thereupon what have been stated herein above, the researcher  displayed study problem 

as follows: 

      What is the Islamic attitude as well as human laws towards the issue of Renting Wombs?  

Research Methodology :   

       The study is based mainly upon the descriptive methodology by using deductive , 

inductive method as well as authentic method . 

Main Results :   

1. The study showed that renting wombs as one of Artificial insemination techniques. 

2. The study demonstrated methods of renting wombs in the modern times and religious 

view concerning each of such methods. 

3. The study demonstrated that renting wombs involves family , ethical and psychological 

corruptions . 

4. The study showed that renting wombs is banned according to Islamic rules. 

Main Recommendations: 

1. setting  legal studies specialized in dealing with fetus banks that maintain fertilized 

fetuses . 

2. Medical centers concerned with Artificial insemination in Islamic world are to follow  

Islamic rules . 

3. Ministries of Health are to  make regular follow-ups for medical centers of infertilities 

so as to set general rules to be adopted. 

4. Medical centers concerned with Artificial insemination are to set a detailed program 

describing methods it follow in such affair  and to see the  judgment of the  Islamic  

committees on such concern.     
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اإلهداء 
. إىل َٔ نًً٘ اهلل باهلٝب١ ٚايٛقاز  . إىل َٔ عًُين ايعطا٤ بدٕٚ اْتظاز . مس٘ اأمحٌ  إىل َٔ.

. بهٌ افتداز  , بعد طٍٛ اْتظاز  أزجٛ َٔ اهلل إٔ ميد يف عُسى يرت٣ مثازًا قد حإ قطافٗا.

  ؛؛؛؛  أبٞ ايغايٞ   دٚضتبك٢ نًُاتو جنّٛ أٖتدٟ بٗا ايّٝٛ ٚيف ايغد ٚإىل األب

. إىل َالنٞ يف اذتٝا٠  .  ٚ اذتٓإ ٚايتفاْٞ ٠إىل َع٢ٓ اذتٛب. ىل َٔ ايفسح١ إٚضس  بط١ُاٍإىل .

حبا  ٚأعطتين َٔ دَٗا ٚزٚحٗا ٚعُسٖا, ٚحٓاْٗا بًطِ جساحٞ , ٖا ضس جناحٞ ؤنإ دعا

  ؛؛؛؛ أَٞ ايغاي١ٝ     عٝٓٝٗا ز٣ األٌَ إال َٔأىل ايغاي١ٝ اييت ال إ, ٍ ٚتصُُٝا ٚدفعًا يغٍد أجِ

 أنتطب ق٠ٛ ّٚعدتٞ يف ٚقت غدتٞ بٛجٛدٙبعد اهلل ضٓدٟ   أعتُدّ أنرب ٚعًّٝ٘إىل َٔ ب٘

  ؛؛؛؛ خٛاْٞ ٚأخٛاتٞإ   ٚستب١ ال حدٚد هلا

. إىل تٛأّ زٚحٞ ٚزفٝك١ دزبٞ  إىل َصًح١ غأْٞ َٚٓظ١ُ أَسٟ ظدٖا ايدؤٚب ع٢ً ت١٦ٝٗ نٌ .

 إىل َٔ, ٠ إىل صاحب١ ايكًب ايطٝب ٚايٓٛاٜا ايصادم, َا ٜعٝٓين يف حٝاتٞ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ 

إىل إٔ َٚعو ضست ايدزب خط٠ٛ غط٠ٛ ,  إىل ايسٜاض  ْا زافكتين َٓر إٔ محًٓا حكا٥ب

  ؛؛؛؛ شٚجيت اذتبٝب١ ٚصًت   

ٚايٓٛز ٚ ايٛج٘ إىل غع١ً ايرنا٤  ,ّ  ٚايطعاد٠ يف ضحهت٘. ..ّعٝٓ٘أإىل َٔ أز٣ ايتفاؤٍ ب

. ٠ ٚايطسٚز  حملبااملفعِ بايربا٠٤ ٚ .  طفٛي١ً ْٚكا٤ً ٚعطسًا ٚ إىل أشٖاز ايٓسجظ اييت تفٝض حبًا.

  ؛؛؛؛ عبدايعصٜص ٖٚاغِ ٚيٝإ   إىل أبٓا٥ٞ األعصا٤

.  أَٞ ّ مل تًدٙذٜٔ ا٠ٍإىل اإلخٛ ىل ٜٓابٝع ٤ إٚمتٝصٚا بايٛفا٤ ٚايعطا,  باإلخا٤ اإىل َٔ حتًٛ.

إىل , ٚاذتص١ٜٓ ضست  ايصدم ايصايف إىل َٔ َعِٗ ضعدت , ٚبسفكتِٗ يف دزٚب اذتٝا٠ اذت٠ًٛ

ٚعًُْٛٞ إٔ ال  إىل َٔ عسفت نٝف أجدِٖ  ,َٔ ناْٛا َعٞ ع٢ً طسٜل ايٓجاح ٚارتري

 ؛؛؛؛ ضعٝد , أمحد ,  عبدايعصٜص أضٝعِٗ إىل شَال٥ٞ 

 أٖدٟ ٖرا ادتٗد ٚأضأٍ اهلل إٔ ٜهٕٛ خايصًا يٛجٗ٘ ايهسِٜ ؛؛؛؛
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شكر وتقدير 
. ٜطٝب ايٓٗاز إال بطاعتو  ٜطٝب ايًٌٝ إال بػهسى ٚال إهلٞ ال           تطٝب ايًحظات إال ٚال.

. برنسى  . ٚال تطٝب اآلخس٠ إال بعفٛى . يو اذتُد ٚحدى , ٚال تطٝب ادت١ٓ إال بسؤٜتو .

ّٞ َٔ ايٓعِ  ٚ أصًٞ ع٢ً َعًِ ايٓاع ارتري . َٚا أضبغت٘ َٔ اآلال٤ ٚايهسّ , ع٢ً َا أشجٝت٘ عً

.  بًغ ايسضاي١ ٚأد٣ األَا١ْ َٔ,  . ْٚصح األ١َ .  :ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ .

         ثِ أتكدّ بأمس٢ آٜات ايػهس ٚاالَتٓإ ٚايتكدٜس ٚاحملب١ إىل زاعٞ ٖرٙ ادتاَع١ املبازن١ 

ْاٜف بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد / َٚؤضطٗا ٚز٥ٝظ اجملًظ األع٢ً صاحب ايطُٛ املًهٞ األَري 

ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ ٚٚشٜس ايداخ١ًٝ حفظ٘ اهلل ع٢ً جٗٛدٙ املبازن١ ٚدعُ٘ 

نُا أتكدّ بايػهس إىل َكاّ ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ األَس باملعسٚف , ايالستدٚد يًعًِ ٚأًٖ٘ 

ٚز٥ٝطٗا , إبساِٖٝ بٔ عبداهلل ايغٝح / ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ممج١ً يف ز٥ٝطٗا ايطابل َعايٞ ايػٝذ 

ّٝٔ ٚإىل َدٜس عاّ فسع  ايس٥اض١ مبٓطك١ / ايالحل َعايٞ ايػٝذ  ّٝٔ اذتُ عبدايعصٜص بٔ مح

عاَس بٔ عبداحملطٔ ايعاَس ٚاملدٜس املٓاٚب بفسع ايس٥اض١ مبٓطك١  عطري / عطري فط١ًٝ ايػٝذ 

أمحد بٔ عجِٝ ٚناف١ املط٦ٛيني ٚايصَال٤ ع٢ً دعُِٗ ٚتػجٝعِٗ يٞ أثٓا٤ فرت٠ / ايػٝذ 

نُا ال أْط٢ إٔ أتكدّ بايػهس ٚاالَتٓإ إىل َٓطٛبٞ جاَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ , ابتعاثٞ ٚدزاضيت 

عبد ايعصٜص بٔ صكس ايغاَدٟ ْٚا٥ب٘ / يًعًّٛ األ١َٝٓ ممج١ً يف ز٥ٝطٗا األضتاذ ايدنتٛز 

ٚايػهس َٛصٍٛ , ع٢ً َا ٜبريْٛ٘ َٔ جٗٛد ق١ُٝ َبازن١ , ٚزؤضا٤ األقطاّ , ٚعُدا٤ ايهًٝات 

إىل مجٝع  ,٠  طسٜل ايعًِ ٚاملعسفٟإىل ايرٜٔ َٗدٚا ٍ ,  محًٛا أقدع زضاي١ يف اذتٝا٠َٔإىل 

 .٤ يف قطِ ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥  ايفطالٟأضاترت

ستُد / فأْا أتكدّ ب٘ يفط١ًٝ غٝدٞ ايدنتٛز ,           ٚأَا ايػهس ايرٟ َٔ ايٓٛع ارتاص 

ايرٟ مل ٜدخس جٗدًا ٚٚقتًا يف ضبٌٝ إزغادٟ , فطٌ عبدايعصٜص املساد املػسف ع٢ً ٖرٙ ايسضاي١ 

ٚنريو أغهس ملعايٞ ايدنتٛز , حت٢ ظٗست ٖرٙ ايسضاي١ عًتٗا اييت ٖٞ عًٝٗا , ٚتٛجٝٗٞ 

ضعد بٔ ْاصس ايػجسٟ ٚفط١ًٝ األضتاذ ايدنتٛز محص٠ بٔ حطني ايفعس حفظُٗا اهلل اتطاع 

 .صدزُٖا ٚتفطًُٗا مبٓاقػ١ ٖرٙ ايسضاي١ 

أٚ دعا يٞ بظٗس ايغٝب ٚأقٍٛ , ٚقدّ عًْٛا ,          ٚأخريًا فإْين أغهس نٌ َٔ أضد٣ يٞ َعسٚفًا 

 .هلِ مجٝعًا جصانِ اهلل خريًا 



 ح
 

 قائنة احملتويات
 الصفحة املوضوع

 مشكلة الدراسة وأبعادها: الفصل األول 

مؼدمة الدرادة  

مشؽؾة الدرادة  

تساؤالت الدرادة  

أهداف الدرادة  

أهؿقة الدرادة 

 األهؿقة العؾؿقة 

  األهؿقة العؿؾقة 

حدود الدرادة  

مػاهقم ومصطؾَات الدرادة  

مـفج الدرادة  

الدرادات السابؼة 

1 

2 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
14 
15 

 التلقيح االصطهاعي واستئجار األرحام : الفصل الثاني 

 .التلقيح االصطهاعي وصلته بتأجري األرحام :  املبحث األول 

 .تعروف الًؾؼقح االصطـاعي : املطؾب األول 

 .نشأة الًؾؼقح االصطـاعي : املطؾب الٌاني 

 .أدياب الؾٍوء إىل الًؾؼقح االصطـاعي : املطؾب الٌالث 

 .مشروعقة الًداوي والعالج : املطؾب الرابع 

 .أنواع الًؾؼقح االصطـاعي : املطؾب اخلامس 

 .العالقة بني تأجري األرحام والًؾؼقح االصطـاعي : املطؾب السادس 

 .ماهية استئجار األرحام : املبحث الثاني 

 .تعروف مصطؾح تأجري األرحام : املطؾب األول 

19 

20 

21 
25 
29 
33 
39 
42 

44 
45 
51 



 ط
 

 .نشأة تأجري األرحام :املطؾب الٌاني 

 .األدياب الداعقة إىل تأجري األرحام : املطؾب الٌالث 

 .صور تأجري األرحام : املطؾب الرابع 

54 
57 

 .املفاسد املرتتبة على استئجار األرحام : الفصل الثالث 

 .املفاسد الهفسية املرتتبة على استئجار األرحام : املبحث األول 

 .املػادد الـػسقة عؾى الطػل الـاتج عن عؿؾقة إجارة األرحام : املطؾب األول 

 .املػادد الـػسقة عؾى األدرة املؤجرة لرمحفا : املطؾب الٌاني 

 . املفاسد األسرية املرتتبة على استئجار األرحام :املبحث الثاني 

 .الـسب : املطؾب األول 

 .الـػؼة : املطؾب الٌاني 

 .املرياث : املطؾب الٌالث 

 . املفاسد األخالقية املرتتبة على استئجار األرحام : املبحث الثالث 

 .اخًالط األنساب :املطؾب األول 

 .امًفان املرأة : املطؾب الٌاني 

 .كشف العورات : املطؾب الٌالث 

  .الـزاع عؾى األمومة : املطؾب الرابع 

60 

61 

62 
68 

72 

73 
83 
86 

89 

90 
93 
98 
101 

 .موقف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية مو استئجار األرحام : الفصل الرابع 

 .استئجار األرحام يف الشريعة اإلسالمية : املبحث األول 

 متهيد
 .الؼول باجلواز : املطؾب األول 

 .الؼول بالًَروم  : املطؾب الٌاني 

 .املـاقشة والرتجقح : املطؾب الٌالث 

 .استئجار األرحام يف القوانني الوضعية : املبحث الثاني 

104 

105 

106 
107 
112 
124 

131 



 ي
 

 .رأي الؽـقسة يف ادًىٍار األرحام : املطؾب األول 

 . رأي الؼوانني الوضعقة العربقة يف ادًىٍار األرحام : املطؾب الٌاني 

 .رأي الؼوانني الوضعقة الغربقة يف ادًىٍار األرحام : املطؾب الٌالث 

132 
137 
141 

 .الفصل اخلامس 

 خالصة الدرادة

 ونًائج الدرادة 

 وتوصقات الدرادة

145 

146 
147 
149 

 150  قائنة املصادر واملراجع

 

 



   

                                                                                                     

- 1-  
 

 
 

 الفصل األول 

  مشكلة الدراسة وأبعادها
مكدمة الدراسة 

مشكلة الدراسة 

تساؤالت الدراسة 

أهداف الدراسة 

أهنية الدراسة 

حدود الدراسة 

مفاهيه ومصطلحات الدراسة 

ميهج الدراسة 

الدراسات السابكة 
 
 
 
 



   

                                                                                                     

- 2-  
 

 انفصم األول
يشكهخ انذراطخ وأثؼبدهب

كصياغة لتساؤالتها , كتحديدان لمشكلتها , يتناكؿ هذا الفصل تمهيدان للدراسة       

كمفاهيمها , كحدكدها , كبيانان ألهدافها كأهميتها العلمية كالعملية , 

: كفيما يلي تفصيل ذلك , كالدراسات السابقة , كمنهجها العلمي , كمصطلحاتها 

 :يمذيخ انذراطخ 
أحمدق , كالصفات العلى , له األسماء الحسنى ,      الحمد هلل رب العالمين 

كأشهد أال إله إال اهلل كحدق ال , سبحانه خلق من الماء بشران فجعله نسبان كصهرا 

شريك له كأشهد أف محمدان عبدق كرسوله صلى اهلل عليه كعلى آله كصحبه 

: كبعد , كسلم تسليما كثيران 

    فقد خلق اهلل سبحانه كتعالى اإلنساف في أحسن تقويم, ككرـ بني آدـ غاية 

التكريم كفضلهم على سائر المخلوقات, كسخر لهم ما في األرض كما في 

ًَاَلِئَكِة ِإنُِّي َجاِعٌم  :السموات, كجعلهم خلفاء في األرض يقوؿ تعالى   ٔفٍ َوِإْذ َقاَل َرب َُّك ِنْه
ًَْهَناه ْى ِفي  :كيقوؿ عز كجل   [30/ البقرة  ]   اأَلْرِض َخِهيَفًة اْنَبرِّ  َوَنَقْد َكرَّْيَنا َبِني آَدَو َوَح

َّْن َخَهْقَنا َتْفِضياًل َواْنَبْحِر َوَرَزْقَناه ى يَِّن انطَّيَِّباِت َوَفضَّْهَناه ْى َعَهى كفوؽ كل   [70/ اإلسراء  ]   َكِثرٍي يِّ

ذلك فإف اهلل تعالى لم يخلق اإلنساف عبثنا, كلم يتركه سدنل, كإنما أرسل له 

الرسل كاألنبياء, كأنزؿ عليهم الكتب كالشرائع, إلى أف ختم اهلل الرسل كاألنبياء 

بسيدنا محمد عليه أفضل الصبلة كالسبلـ, كختم الكتب كالشرائع بالقرآف العظيم 

كشريعة اإلسبلـ, كهدفت هذق الشريعة إلى تحقيق السعادة لئلنساف في هذق 

الدنيا لتحقيق خبلفة اهلل في أرضه, فجاءت لتأمين مصالح اإلنساف, كهي جلب 

فترشدق إلى الخير, كتهديه سواء السبيل, كتدله , المنافع له, كدفع المضار عنه 

ثم إنها ,على البر, كتأخذ بيدق إلى الهدل القويم, كتكشف له المصالح الحقيقية 

كضعت له األحكاـ الشرعية لتكوف له هادينا كدليبلن لتحقيق هذق المقاصد 

كفي هذا , كالغايات, كذلك لحفظها كصيانتها كتأمينها كعدـ االعتداء عليها 

يعني كليات  ]المقصد العاـ من التشريع فيها ":الصدد يقوؿ ابن عاشور 
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هو حفظ نظاـ األمة كاستدامة صبلحه بصبلح المهيمن  [الشريعة كجزئياتها 

كيشمل صبلحه صبلح عقله كصبلح عمله كصبلح ما بين , عليه كهو نوع اإلنساف 

.  "يديه من موجودات العالم الذم يعيش فيه 

     كحيث إف مصالح الناس ليسػت عػلى درجة كاحدة من حيث حاجة الناس 

درجات مختلفة كمتعددة, فبعض المصالح ضركرم  إليها, كإنما هي على

 كسيلة مكملة يعدكجوهرم يتعلق بوجود اإلنساف كمقومات حياته , كبعضها 

للمصالح الضركرية السابقة, كتساعد اإلنساف على االستفادة الحسنة من جوانب 

الحياة المختلفة , كبعض المصالح ال تتوقف عليها الحياة, كال ترتبط بحػاجيات 

الضركرية هي  كحيث إف المصالح, اإلنساف , كإنما أتت لتحقيق الكماليات له 

التي تقوـ عليها حياة الناس الدينية كالدنيوية, كيتوقف عليها كجودهم في الدنيا 

كنجاتهم في اآلخرة, كإذا فقدت هذق المصالح الضركرية اخػتل نػظاـ الحياة, 

كهي , للخطر  كفسدت مصالح الناس, كعٌمت فيهم الفوضى كتعرض كجودهم

, كالعقل , كالنسل كالماؿ , كالنفس ,  الدين "كما ذكر الشاطبي خمسة أشياء 

 . "نها مراعاة في كل ملة إكقد قالوا 

كحفتها بسياج منيع من       من هنا اهتمت الشريعة اإلسبلمية بهذق المقاصد

فحرمت الردة ك قتل النفس , األحكاـ الشرعية التي تضمن عدـ المساس بها 

كشرب الخمر كالزنا كالسرقة كرتبت على مرتكبها من العقوبات الدنيوية 

كما شرعت الطرؽ التي تؤدم إلى حفظها كبينتها , كاألخركية الكفيلة بحفظها 

إال أف التقدـ العلمي الذم أحرزق اإلنساف في هذا العصر , غاية البياف كالتوضيح 

كيشكل خطران على اإلنساف كعلى , بات في بعض مجاالته يهدد هذق الضركريات 

كما كسائل التدمير التي صنعها اإلنساف بيدق إال نتيجة , بيئته كبقائه فيها 

طبيعية للنظرة المادية المجردة عن اإليماف باهلل تعالى كعن القيم كاألخبلؽ 

                                                           

. 148ٓ  , 2٘ـ 1421ٛ, األهكْ , كاه إٌفبئٌ , د زلّل اٌٞب٘و ادلَُبوٌ , ِمبٕل اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل اٌٞب٘و , اثٓ ٥بّىه  -  
, ٛ .ك, , األهكْ , كاه ثٓ ٥فبْ , حتمُك ؤثى ٥جُلح ِْهىه ثٓ ؽَٓ ٍٍُّبْ , ادلىافمبد . بثواُُ٘ ثٓ ِىًٍ ثٓ زلّل اٌٍقٍّ , اٌْبٝيب  -  
. 20ٓ  , 2ط , ٘ـ 1417
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كمثل هذا يقاؿ في شأف البحوث التجريبية التي تجرل على اإلنساف , اإلسبلمية 

. في مجاالت استحداث طرؽ جديدة لئلنجاب البشرم 

التي ,      إف المحافظة على النسل مقصد من مقاصد اإلسبلـ الضركرية 

كلذا شرع اهلل النكاح حتى يكوف هو , استهدفتها أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

ُِ   :الوسيلة الوحيدة في اإلسبلـ للتناسل قاؿ تعالى  َُِى ِٓ َؤُِٔف ِٔ  ُِ ْْ َفٍََك ٌَُى ٗٔ َؤ ِٓ آََبٔر ِٔ َو
َُِىُٕىا َّ ٔفٍ مٌََٔه ٌَأََبٕد َؤِىَواّعب ٌَٔز ًَّخ ِب ََِىٖكًح َوَهِؽ  ُِ ًَ َثَُُِٕى َْ ِبٌََُِهب َوَع٦َ ٍَ َََزَفىَُّوو  كقاؿ  [21/ الركـ  ]  ٌَٔمِى

ََُّٚجبٔد  :تعالى  َٓ اٌ ِٔ  ُِ ُِ َثِٕنَي َوَؽَفَلًح َوَهَىَلُى ِٓ َؤِىَواِعُى ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُِ َؤِىَواّعب َوَع٦َ َُِى ِٓ َؤُٔف ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُٗ َع٦َ َواٌَّ
َْ ُِ ََْىُفُوو ُ٘  ٔٗ َّٔخ اٌَّ َْ َوِث٦ِِٕ ُِٕٔى ًِ َُِا ٔٝ  كجعل ذلك غريزة مركوزة في  [72/ النحل  ]  َؤَفِجبٌَْجب

َّٖبٌَٔؾبُد : اإلنساف كحبب إليه الولد فقاؿ تعالى  َْ ِىََُٕخ اٌَْؾَُبٔح اٌلَُُِّٔب َواٌَْجبٔلَُبُد اٌ َّبُي َواٌَْجُٕى اٌْ
َِاًل  [ .46/ الكهف  ]  َفُِْو ٥َِٕٔل َهثَِّه َصَىاثًب َوَفُِْو َؤ

     كمع هذا فقد شاء اهلل أف يجعل لهذا ذرية من البنين كلذاؾ ذرية من اإلناث 

ٍُُِْه  : أك يجعل للبعض إناثان كذكورا أك يجعل من يشاء عقيمان قاؿ تعالى   ٔٗ ٌَّٔ
ِٓ َّ َْبُء َََهُت ٌٔ َِب ََ ِٗ ََِقٍُُك  َّبَوأد َواٌَْإِه َٖ َْبُء اٌنُُّوىَه  اٌ ََ ِٓ َّ َْبُء ِبَٔبًصب َوَََهُت ٌٔ ََُِ ُمْوَوأّب   َؤِو ََُيٚوُعُه
ُْ َلٔلَْو ٍُٔ٥َ ُٗ ّّب ِبٖٔ َْبُء ٥َٔمُ ََ ِٓ َِ  ًُ   كفي جميع هذق الحاالت يلجأ [50,49/ الشورل  ] َوِبَٔبًصب َوََِغ٦َ

َِ٘ت : المسلم إلى ربه كخالقه يطلب منه ذرية صالحة تقر بها عينه فيقوؿ  َهثََّٕب 
ِّب َِب ُّزَّٔمنَي ِب ٍْ ٍَْٕب ٌٔ ٍٓ َواِع٦َ ِٓ َؤِىَواِعَٕب َوُمهََِّّبٔرَٕب ُلوََّح َؤ٥ُُِ ِٔ  [ .74/ الفرقاف  ]  ٌََٕب 

ف النسل مطلب بشرم ضركرم كرغبػة إنػسانية ملحة ككػذلك إكحيث      

فإف العقم من األمراض التي يشرع التداكم منها بالطرؽ الشرعية الجائزة كما 

حيث أمر بالتداكم ك بين أنه ما من , أخبر الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليه كسلم 

 ما أنزؿ اهلل من داء : داء إال كقد أنزؿ اهلل له دكاء فقاؿ عليه الصبلة كالسبلـ 

       .      إال أنزؿ له شفاء 

                                                           

وزبة , 2151ٓ  , 5ط , ٘ـ 1401, كِْك , كاه اٌمٍُ , د ِٖٞفً كَت اٌجغب , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  -  
د زلّل فااك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ  (5354 )ؽلَش هلُ , ثبة ِب ؤٔيي اهلل كاًء بال ؤٔيي ٌٗ ّفبء , اٌٞت 

ؽلَش هلُ , ثبة ٌىً كاء كواء واٍزؾجبة اٌزلاوٌ , وزبة اٌَالَ , 39ٓ  , 4ط  , 1ٛ , ٘ـ 1418, اٌمب٘وح , كاه احللَش , ٥جلاٌجبلٍ 
 (2204. ) 
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 خطوات متسارعة في عبلج العقم كاكتشف اكبما أف الطب الحديث قد خط     

فقد أثارت هذق . تقنيات حديثة ساعدت على تحقيق رغبة اإلنساف في اإلنجاب 

التقنيات الحديثة في اإلنجاب كخاصة التلقيح االصطناعي الخارجي كهو ما 

كتكاثرت مراكزق في , يعرؼ بطفل األنبوب  ضجة كبرل في أجهزة اإلعبلـ 

 .  كبدأت هذق المراكز تفتح في الببلد اإلسبلمية , مختلف بقاع العالم 

كحيث إف صور كطرؽ التلقيح االصطناعي الخارجي محفوفة بالكثير من      

, كمن هذق الصور استئجار األرحاـ ,  كالمخاطر الدينية كاألخبلقية تالمشاكبل

كسرعة , كقوة كسائل التوجيه كاإلعبلـ فيها , كمع طبيعة الحياة المعاصرة 

كحيث إف العالم اإلسبلمي ال يعيش , االتصاالت كنقل المعلومات ك المعرفة 

بل يلحظ التأثر السريع من قبل المجتمعات اإلسبلمية , بمعزؿ عن هذا كله 

كتوافق , فقد شغل هذا الموضوع اهتماـ الباحث , بكل ما يستحدث لدل الغرب 

كلم يجد في حدكد اطبلعه دراسة تناكلت الموضوع بشكل , مع ميوله كاتجاهه 

. كمقارنة بالقوانين الوضعية , مستقل بتأصيل مباحثه العلمية تأصيبلن شرعيان 

كاختارها رسالة الستكماؿ , كمن هنا تولد لدل الباحث إحساس بأهمية الدراسة 

متطلبات الحصوؿ على درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص التشريع 

يسهم في هذا المجاؿ الحيوم كالمهم في ػ  بإذف اهلل ػكلعل الباحث . الجنائي 

. حياة الفرد كالمجتمع 

 : يشكهخ انذراطخ 
 أبرز الوسائل الحديثة في اإلنجاب من,        بما أف عملية استئجار األرحاـ 

كتعالج مشكلة لدل الكثيرين ممن يعانوف العقم كالحرماف من األبناء , الصناعي 

مع كجود بعض , فقد دفع ذلك الكثير إلى اللجوء إليها كالتساؤؿ عن شرعيتها , 

الفتاكل التي أباحتها كهنا كاف ال بد من الوقوؼ مع هذق النازلة كمعرفة رأم 

علماء الشريعة اإلسبلمية فيها ككذلك الوقوؼ على رأم الكنيػسة  كالقوانين 

                                                           

  .9ٓ  , 1ٛ , ٘ـ 1407, علح , اٌلاه ا٦ٌَىكَخ , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
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كبناءن على ما سبق فإف الباحث يمكن أف , الوضعية سواءن العربية منها أك الغربية 

: يحدد مشكلة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي 

 يب يىلف انشزٌؼخ اإلطاليٍخ وانمىاَني انىضؼٍخ يٍ اطزئغبر األرحبو ؟

 : رظبؤالد انذراطخ 

: ينبثق من التساؤؿ الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية 

؟  (التلقيح االصطناعي  )ما مفهوـ مصطلح  -1

 ؟ (استئجار األرحاـ  )ما مفهوـ مصطلح  -2

 ما المفاسد المترتبة على تأجير األرحاـ ؟ -3

 ما موقف الشريعة اإلسبلمية من تأجير األرحاـ ؟ -4

 ما موقف الكنيسة كالقوانين الوضعية من تأجير األرحاـ ؟ -5

 :أهذاف انذراطخ 
 .(التلقيح االصطناعي  )بياف مفهوـ مصطلح   -ُ

 . (استئجار األرحاـ  )بياف مفهوـ مصطلح  -ِ

توضيح المفاسد األسرية كاألخبلقية كاالجتماعية المترتبة على تأجير  -ّ

 .األرحاـ

 .بياف موقف الشريعة اإلسبلمية من تأجير األرحاـ  -ْ

 .بياف موقف الكنيسة كالقوانين الوضعية من تأجير األرحاـ  -ٓ

 :أهًٍخ انذراطخ 

فهذق الدراسة تأتي في زمن ,       تشكل أهمية الدراسة امتدادان ألهمية الموضوع 

تتجدد فيه األمور, كتتسارع في الظهور كتنشر آثارها كيتناقل الناس أخبارها, 

كذلك بصورة لم يسبق لها نظير في األزماف الماضية, نتيجة ما أحدثه التطور 

العلمي كالتقني المذهل في كل مناحي الحياة, كخاصة في مجاالت العلوـ 

الطبية كالبيولوجية, التي تؤثر في حياة الناس تأثيرنا مباشران إذ تقدـ إليهم 

كمن هذق الحلوؿ ما , حلوال لمشكبلت كانت في الزمن الغابر مستعصية الحل 
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, كهو موضوع مهم بحاجة إلى تأصيل كبحث  (استئجار األرحاـ  )يعرؼ بػ 

: علمية كعملية ,  ناحيتين فيكتكمن أهميته 

 :األهًٍخ انؼهًٍخ 
التي لم تحظ بالحظ الوافر من البحث , أف هذق المسألة من النوازؿ  -ُ

 .كالتأصيل العلمي الشرعي 

 من قبل بعض خبلؼأف الحاجة لدراسة هذا الموضوع تكمن في ظل كجود  -ِ

يبيحوف تأجير األرحاـ كيعللوف ذلك بأف حيث علماء الشريعة اإلسبلمية 

كحيث إف الزكجين اللذين ال ينجباف , الشريعة أتت ملبية لحاجة الناس 

بحاجة إلى طفل ككذلك فإف صاحبة الرحم بحاجة إلى الماؿ فإف 

 .الشريعة ال بد أف تلبي حاجاتهم 

بل , إقرار قوانين بعض الدكؿ جواز تأجير األرحاـ كعدـ تجريمها  -ّ

كفتحت ككاالت تسوؽ لهذق العمليات التي أصبحت تمارس على نطاؽ 

كيخشى تأثر بعض الدكؿ العربية , كاسع خارج العالم اإلسبلمي 

كاإلسبلمية بهذق التشريعات في ظل عدـ كجود دراسات مؤصلة شرعيان في 

 .مثل هذق النوازؿ

كالمعلومات مشتتة , كالمادة فيه قليلة كمتشعبة , أف الموضوع جديد  -ْ

كهي بحاجة إلى جمع , كتتوزع بين الطب كالشريعة كالقانوف , كمتناثرة 

 . كاستقصاء كمناقشة 

في تكوين رأم فقهي , أف هذق الدراسة يمكن أف تشكل كثيقة جادة  -ٓ

 .يحتاج إليها الفقيه كالباحث كالطبيب , كشرعي كرؤية قانونية 

 :األهًٍخ انؼًهٍخ 

ككاضعي القوانين كاألنظمة الطبية , حاجة العاملين في المجاؿ الطبي  -1

إلى معرفة الحكم الشرعي المعتمد على الدليل كالتأصيل , كغيرها 

 .العلمي

أف هذق الدراسة تلبي حاجة األزكاج الذين يعانوف من العقم في توضيح  -2

, الحكم الشرعي لعقود تأجير األرحاـ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم 

 .كيتفقهوا فيما نزؿ بهم من حوادث كنوازؿ 
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كتعريف بأحكاـ شريعة اهلل فيما , لما كاف الناس في حاجة إلى بياف شاؼ  -3

, جد بهم من نوازؿ فإني رأيت أف أكتب في موضوع تأجير األرحاـ 

ألف الحاجة ماسة إلى معرفة أحكاـ هذا , موضحان اآلثار المترتبة عليه 

.   المستجد في عصرنا الحاضر 

 :حذود انذراطخ 

حيث تتناكؿ موضوع , هناؾ حدكد أساسية للدراسة هي الحدكد الموضوعية      

كليس للدراسة , استئجار األرحاـ بدراسة تأصيلية مقارنة بالقوانين الوضعية 

. حدكد زمنية أك مكانية أك بشرية 

 :يفبهٍى ويصطهحبد انذراطخ 
كتتضمن , ترتبط مفاهيم كمصطلحات الدراسة بمشكلة الدراسة كموضوعها      

, انزحى , اإلعبرح  ) :هذق الدراسة العديد من المفاهيم كالمصطلحات من أهمها 
كسيقوـ الباحث بتعريفها لغويان  (انؼمذ , انُظت , انصُبػً , انزهمٍح , احلًم , انؼمى 

: كإجرائيان  (شرعي كقانوني أك طبي  )كاصطبلحيان 

 :رؼزٌف اإلعبرح .1

, الهمزة كالجيم كالراء أصبلف يمكن الجمع بينهما في المعنى :          في اللغة 

فأما الكراء فاألجر , كالثاني جبر العظم الكسير , فاألكؿ الكراء على العمل 

, كالفعل أجر يأجر أجران , األجر جزاء العمل : ككاف الخليل يقوؿ . كاألجرة 

 . كاإلجارة ما أعطيت من أجر في عمل , كاألجير المستأجر , كالمفعوؿ مأجور 

  .طلب الشيء باألجرة : كاالستئجار 

من عين , مدة معلومة , عقد على منفعة مباحة معلومة :          في االصطالح الفقكي

 . كاالنتفاع تابع . أك عمل معلوـ بعوض معلوـ , أك موصوفة في الذمة , معينة 

                                                           

 . 62ٓ , 1ط , ٘ـ 1411,  1 ٛ , ثريود , كاه اجلًُ , ٥جلاٌَالَ ٘بهوْ : د , ٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  -  
 . 65 ٓ ,  ك د ,ك ٛ  ,كِْك , كاه اٌمٍُ  ,ٕفىاْ ٥لٔبْ كاووكٌ : د , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين   - 
, ٘ـ1421, 1ٛ, ِاٍَخ اٌوٍبٌخ , ٥جلاهلل ثٓ ٥جلاحملَٓ اٌزووٍ : د , ّوػ ِٕزهً اإلهاكاد . ِٕٖىه ثٓ َىٌٔ ثٓ بكهٌَ , اٌجهىيت  - 

 . 5ٓ   ,4ط
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إجارة األشياء عقد يلتزـ بموجبه أحد الفريقين :          في االصطالح القانوني  

المسمى مؤجران بمنح الفريق اآلخر المسمى مستأجران االنتفاع من شيء غير 

 .منقوؿ أك منقوؿ لوقت معين كمرادفها اإليجار  

عقد تلتزـ فيه امرأة : يعرؼ الباحث اإلجارة إجرائيان بأنها :          التعريف اإلجرائي 

بتمليك منفعة رحمها المرأة أك لرجل ليس زكجان لها مدة معينة أقصاها مدة 

 .الحمل كتسليم المولود له بعد كالدته 

 :رؼزٌف انزحى . 2

, الراء كالحاء كالميم أصل كاحػد يدؿ على الرقة كالعطف كالرأفة :        في اللغة 

ثم سميت رحم األنثى , كالرحم عبلقة القرابة , يقاؿ من ذلك رحمه يرحمه 

كالرحم رحم المرأة . ألف منها يكوف ما يرحم كيرؽ له من كلد , رحمان من هذا 

كمنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من , كامرأة رحوـ تشتكي رحمها , 

 .رحم كاحدة 

كهي مؤنثة , ككعاؤق في البطن , موضع تكوين الجنين :         في االصطالح الفقكي 

ٖٓ   :كجمعها أرحاـ يقوؿ تعالى  ِٔ ٖٓ َُِا ٖٓ ِبْ ُو ِِٔه ُٗ ٔفٍ َؤِهَؽب َِب َفٍََك اٌٍّ  َٓ ِّ ٖٓ َؤْ ََْىُز ُّ ٌَُه َواَل ََٔؾ
َِ أِفِو ٗٔ َواٌَُِْى ٍَْٕبُٖ  :كهو القرار المكين المذكور في قوله تعالى. [228/  البقرة ] ِثبٌٍّ َفَغ٦َ

ِٖٔىنٍي كهو الحوض الحقيقي الذم تلتقي فيه الخليتاف من . [21/ المرسبلت  ] ٔفٍ َلَواٍه 

 .كحينئذو تعلق في جدار الرحم كتصبح علقة عالقة , ماء الزكجين 

كهو جسم , عضو حيوم في الجهاز التناسلي عند المرأة :        في االصطالح الطبي

 .يتم فيه تكوين الجنين في تسعة أشهر قبل الوالدة  , عضلي أجوؼ 

                                                           

     1ط,  ٘ـ1418, 1ٛ , ثريود , ادلاٍَخ اجلب٦ُِخ ٌٍْٕو , رومجخ ِٕٖىه اٌمبٍٙ , ٦ِغُ ادلٍٖٞؾبد اٌمبٔىُٔخ . عرياه , وىهؤى  - 
ٓ 54 . 

 .498ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
  .347ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين   - 
. 145ٓ , ٘ـ  1402,  1ٛ, كِْك , كاه اٌفىو , اٌمبِىً اٌفمهٍ . ٦ٍلٌ , ؤثى عُت  - 
 . 256ٓ  , 1ط , ٘ـ1416, 1ٛ, ثريود , ِاٍَخ اٌوٍبٌخ , فمٗ إٌىاىي . ثىو ٥جلاهلل , ؤثىىَل  - 
  .537ٓ , ٘ـ1425,  1ٛ, األهكْ , كاه اٌجْري , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 
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يعرؼ الباحث الرحم إجرائيان بأنها العضو األنثوم الذم :          التعريف اإلجرائي 

يتكوف فيه الجنين الذم يسعى المستأجر إلى تملك منفعته ألجل االستفادة منه 

 .في الحمل 

 :رؼزٌف انؼمى . 3

العين كالقاؼ كالميم أصل كاحد يدؿ على غموض كضيق كشدة :        في اللغة 

, كذلك  هزمة تقع في الرحم فبل تقبل الولد , كمن الباب عقمت الرحم عقمان 

كرجاؿ , رجل عقيم : كيقاؿ ,كهي أجودهما , كيقاؿ عىًقمىت المرأة كعيًقمىت 

اليبس المانع من قبوؿ : كأصل العقم . كنسوة معقومات كعقائم كعيقيم  , عيقماء 

كالعقيم من النساء , ال يقبل البرء : كداء عيقاـ , عقمت مفاصله : يقاؿ , األثر 

ُٗ ٔفٍ   :قاؿ تعالى, يقاؿ عقمت المرأة كالرحم , التي ال تقبل ماء الفحل  َِِوَؤُر َفَإْلَجٍَٔذ ا
ُْ َٖىَِّذ َوِعَهَهب َوَلبٌَِذ ٥َُغىْى ٥َٔمُ  .  [29/ الذاريات  ] َٕوَّٕح َف

: عقمت المرأة كالرجل : العقيم الذم ال يولد له يقاؿ:         في االصطالح الفقكي 

 .أك شيخوخة  , أم كاف بهما ما يحوؿ دكف النسل من داءو 

كتوزع المسػؤكلية عادة على , عدـ القدرة على اإلنجاب  :         في االصطالح الطبي

أك عضويان عند أحد ,الزكجين حيث يجب تقصي السبب الكامن سواءن كاف نفسيان

 .الطرفين أك كليهما 

يعرؼ الباحث العقم إجرائيان بأنه عدـ القدرة على اإلنجاب  :         التعريف اإلجرائي 

 :رؼزٌف احلًم . 4

يقاؿ حملت   . مءالحاء كالميم كالبلـ أصل كاحد يدؿ على إقبلؿ الش:        في اللغة 

                                                           

 .75ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
. 579, ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين  - 

 .259ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌفمهٍ . ٦ٍلٌ , ؤثى عُت -  
 .790ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 



   

                                                                                                     

- 11-  
 

يقاؿ امرأة . كالحمل ما كاف في بطن أك على رأس شجر . له حمبلن حم أمءالش

كمن قاؿ حاملة , فمن قاؿ حامل قاؿ هذا نعت ال يكوف إال لئلناث , حامل كحاملة 

حمل كأحماؿ قاؿ : حبلت كيقاؿ : كحملت المرأة .  بناءن على حملت فهي حاملة

َّٓ   :تعالى  ٍَُِّه َٓ َؽ ٦َِٚ ََ ْْ َّٓ َؤ َّبِي َؤَعٍُُه  .  [4/ الطبلؽ  ] َوُؤوٌَبُد اٌَْإِؽ

يطلق الحمل في اصطبلح الفقهاء على معنيين هما حمل :         في االصطالح الفقكي  

حيث , إال أنهم فرقوا بين الحمل كالحبل , المتاع كما في بطن األنثى من األكالد 

كيمر الحمل في تكوينه , خصوا الحبل باآلدميات فهو بهذا أخص من الحمل 

, كمنها إلى المضغة فإلى العظاـ , كنموق بمراحل مختلفة من النطفة إلى العلقة 

 .فتبارؾ اهلل أحسن الخالقين  , ثم تنشأ خلقان آخر , فتكسى العظاـ لحمان 

التي ينمو أثناءها الجنين , بين اإلخصاب كالوالدة  المدة:         في االصطالح الطبي 

 .يومان 280في الرحم كمدته نحو 

يعرؼ الباحث الحمل إجرائيان بأنه حالة طبيعية تعني  :        التعريف اإلجرائي 

 .كجود بويضة ملقحة تنمو داخل رحم المرأة 

 :رؼزٌف انزهمٍح . 5

ثم . البلـ كالقاؼ كالحاء أصل صحيح يدؿ على إحباؿ ذكر ألنثى :          في اللغة 

, يقاس عليه ما يشتبه به من لقاح النعم كالشجر أما النعم فتلقحها ذكرانها 

 .كأما الشجر فتلقحه الرياح  

هو إدخاؿ المني في المهبل بغرض تلقيح البويضة داخل :         في االصطالح الفقكي 

 .الرحم 

                                                           

. 106, ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  -  
 .258, ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين   - 
 .142ٓ,18ط,  ٘ـ1404,  2ٛ, اٌىىَذ , كاه ماد اٌَالًٍ ,  ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ   - 
 .428, ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 
 .261, ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
 ٘ـ 1429, 1 ٛ ,ثريود , رلل ادلاٍَخ اجلب٦ُِخ ٌٍلهاٍبد وإٌْو, األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 
ٓ106 . 
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هو إدخاؿ حيوانات منوية مستخرجة من  :        في االصطالح القانوني أو النظامي

كما أف اتحاد  . كاإلنجاب بهدؼ اإلخصاب , الزكج في المسالك التناسلية للمرأة

.  اهما يسمى لقاحنئالخليتين الجنسيتين الذكرية كاألنثوية بعد لقا

يعرؼ الباحث التلقيح إجرائيان بأنه دخوؿ الحيواف المنوم :        التعريف اإلجرائي 

 .المذكر في بويضة األنثى 

 :رؼزٌف انصُبػً .  6

, كهو عمل الشيء صنعان , الصاد كالنوف كالعين أصل صحيح كاحد :        في اللغة 

كالصنع إجادة الفعل . كامرأة صىنىاع كرجل صىنىع إذا كانا حذقين فيما يصنعانه  

كال ينسب إلى الحيوانات كالجمادات كما , فكل صنع فعل كليس كل فعل صنعان 

ٍٍِء : ينسب إليها الفعل قاؿ تعالى  َّ  ًَّ َٓ ُو ٗٔ أٌَّنٌ َؤِرَم :   كقاؿ تعالى [38/ هود  ]  ٤َُِٕٕ اٌٍَّ

 ٦ُِّٕٕب  َْ َُِٕى ُِ َُِؾ ,  [104/ الكهف  ]  َؤَُّٔه  .كاالصطناع المبالغة في إصبلح الشيء   

, ال يخرج التعريف الفقهي عن التعريف اللغوم  :        في االصطالح الفقكي

 .كالصنع إجادة الفعل  , كعمله الصنعة , فالصناعة اسم لحرفة الصانع 

االصطناعي هو الذم يكوف من عمل اإلنساف  :       في االصطالح القانوني أو النظامي

كالصمامات الصناعية أك األطراؼ , كيؤدم كظيفة , لتعويض بنياف جسمي 

 .الصناعية  

يعرؼ الباحث الصناعي إجرائيان بأنه كل ما كاف من صنع  :        التعريف اإلجرائي 

 .اإلنساف ليعوض ما تلف من كظائف الجسم 

 

                                                           

   , ٘ـ1430,  1 ٛ ,األهكْ , كاه ٥ّبك اٌلَٓ ,ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  - 
 ٓ251. 

. 16ٓ ,  ٘ـ1430, ك ٛ, ثريود ,هّبك ثوً ٌٞجب٥خ وإٌْو , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . غَبْ ,  ع٦فو  -  
 .313ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ فبهً , ىووَب  - 
 .493ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين  - 
. 360ٓ ,27ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ  -  
 .681ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 
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 :رؼزٌف انُظت . 7

أك في اآلباء , القرابة : بالكسر كالضم , كالنًٌسبىةي , النٌىسىبي محركة :         في اللغة 

 .كاستنسب ذكر نسبه  , خاصة 

كهي االتصاؿ بين إنسانين باالشتراؾ في كالدة  القرابة:         في االصطالح الفقكي 

 .قريبة أك بعيدة 

انتساب الولد إلى أبوين : النسب الشرعي :         في االصطالح القانوني أو النظامي

انتساب الولد : كالنسب الطبيعي , تقوـ بينهما عبلقة شرعية عن طريق الزكاج 

 .إلى أحد أبويه أك كليهما دكف أف تقوـ بين األبوين صلة شرعية  

 .يعرؼ الباحث النسب إجرائيان بأنه اللحاؽ بأبو معين  :        التعريف اإلجرائي 

 :رؼزٌف انؼمذ .  8

كيستعمل ذلك في األجساـ الصلبة , الجمع بين أطراؼ الشيء :         في اللغة 

, كالعهد , عقد البيع : ثم يستعار ذلك للمعاني نحو , كعقد الحبل كعقد البناء 

       :قاؿ  تعالى . كعقدت يمينه , عاقدته كعقدته كتعاقدنا : فيقاؿ , كغيرهما 
 َؤِوُفىْا ِثب٦ٌُُْمىٔك  [ 1/المائدة]   . كالعقد , كعقد الحبل كالبيع كالعهد يعقدق أم شدق :

  .الضماف كالعهد 

تعلق كبلـ أحد العاقدين باآلخر شرعان على كجه يظهر :         في االصطالح الفقكي

 .أثرق في المحل  

                                                           

. 176ٓ , ك د , ك ٛ , ِاٍَخ اٌوٍبٌخ , اٌمبِىً احملُٜ . ؤثى ٝب٘و رللاٌلَٓ زلّل اٌْرياىٌ , اٌفريوىآثبكٌ  -  
. 231ٓ  , 40ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ  -  
  . 487ٓ ,  ٘ـ1407,  1ٛ , ثريود , ٥بمل اٌىزت , ٦ِغُ ادلٍٖٞؾبد اٌمبٔىُٔخ . ك ٥جلاحلُّل , ووَ  -  
  .576ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين  - 
 . 383ٓ , اٌمبِىً احملُٜ . ؤثى ٝب٘و رللاٌلَٓ زلّل اٌْرياىٌ , اٌفريوىآثبكٌ  - 
  .81ٓ  , 4ط ,  ٘ـ1405,  2ٛ , كِْك , كاه اٌفىو , اٌفمٗ اإلٍالٍِ وؤكٌزٗ . و٘جخ , اٌيؽٍٍُ  - 
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 توافق اإلرادة بين شخصين أك أكثر على :         في االصطالح القانوني أو النظامي

 .إنشاء التزامات معينة فيما بينهم  

اتفاؽ يتعهد بمقتضاق : يعرؼ الباحث العقد إجرائيان بأنه  :        التعريف اإلجرائي 

 .شخصاف أك أكثر على تنفيذ ما كرد فيه من التزامات 

 هذق بعض المفاهيم كالمصطلحات التي رأل الباحث توضيحها كسيأتي في     

 .متن الرسالة مفاهيم كمصطلحات أخرل

 :يُهظ انذراطخ 

التي تعتمد ,     نظران لطبيعة دراسة مسائل النوازؿ الفقهية كالقانونية المقارنة 

, كالنظر في أقواؿ أهل العلم الشرعي , كالقواعد الفقهية , على األدلة الشرعية 

ثم النظر فيما كتبه المختصوف فيما يفيد , كمقارنة ذلك بالقوانين الوضعية 

فإف الباحث استخدـ فيها , في إيضاح الصورة الحقيقية لهذق المسألة كبيانها 

كيعتمد هذا المنهج , المنهج الوصفي باستخداـ الطريقة االستقرائية االستنتاجية 

كالتحليل في ,  الوصف كالتفسير ": كما ذكر عبدالوهاب أبو سليماف على 

كلما هو كائن لؤلحداث , كثقافية , كاجتماعية , من دينية , العلوـ اإلنسانية 

كالتأثيرات كالتطورات , كتحليلها , كتعليلها , ككصفها , التي كقعت لمبلحظتها 

كيهتم أيضان . كتأثيرها على الحاضر , كما يصف األحداث الماضية , المتوقعة 

أك نظريات , ذات كظيفة كاحدة , أك متجانسة , بالمقارنة بين أشياء مختلفة 

 . "مسلمة 

كقد بين اإلماـ الشاطبي أف هذا المنهج هو منهجه في تأليف كتابة      

مكنوف السر مابدا , ككفق  ك لما بدا من " :حيث ذكر في مقدمته , الموافقات 

أقٌيد من أكابدق, ك أضم من شواردق  لم أزؿ, هدل ك اهلل الكريم لما شاء منه 

                                                           

 .333ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٦ِغُ ادلٍٖٞؾبد اٌمبٔىُٔخ . ك ٥جلاحلُّل , ووَ  - 
     ,1ط , ٘ـ1429,  5ٛ , علح , كاه اٌْووق , وزبثخ اٌجؾش ا٦ٌٍٍّ وِٖبكه اٌلهاٍبد اٌفمهُخ . ٥جلاٌى٘بة بثواُُ٘ , ؤثى ٍٍُّبْ  - 
 ٓ33  .
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ك مواردق مبيٌىنان ال  ك أسوؽ من شواهدق في مصادر الحكم , تفاصيل ك جمبل

األفراد الجزئية,  مجمبلن , معتمدان على االستقراءات الكلية غير مقتصر على

حسبما أعطته االستطاعة  كمبيًٌنان أصولها النقلية بأطراؼ من القضايا العقلية,

.  " السنة كالمنة, في بياف مقاصد الكتاب ك

كما استخدـ الباحث أيضان المنهج التأصيلي الذم ينبني على العودة إلى      

األصوؿ اإلسبلمية األكلى  باعتبارها المنبع  الرئيس الذم تستمد منه العلوـ 

ما علق بتلك العلوـ من - من خبلؿ عملية التأصيل هذق  - أسسها بحيث ينفى 

شوائب نظرية , كأفكار غربية ال تتفق كما جاء به اإلسبلـ منهجنا كغاية ن, كمساران 

. 

    فتعتمد هذق الدراسة على نصوص الكتاب كالسنة كالتفسير كالفقه كالمعاجم 

كاالستدالؿ , اللغوية كالقانونية كالطبية كأحكامها المتعلقة بموضوع الدراسة 

 .الشرعي في تأصيل المباحث العلمية 

 :انذراطبد انظبثمخ 

بذؿ الباحث جهدان لبلطبلع على دراسات تناكلت موضوع استئجار األرحاـ      

غير أنه لم يجد فيها أم , دراسة تأصيلية مقارنة في المكتبة األمنية بالجامعة 

دراسة تناكلت هذا الموضوع المهم كالحيوم في حياة المجتمع ككجد خارجها 

بعض الدراسات التي عنيت بدراسته ككانت ذات صلة بالموضوع كفيما يلي 

كذلك , عرض لها بأسلوب الترتيب الزمني في العرض من األحدث إلى األقدـ 

ثم يوضح , كأهم نتائجها , كمنهجها , كأهدافها , كمكانها , من حيث عنوانها 

 :الباحث عبلقة هذق الدراسات بالدراسة الحالية 

أحكبو انزهمٍح غري انطجٍؼً " ثؼُىاٌ  (و2009هـ ـ 1430 )دراطخ انشىٌزخ   -1
تم إجراء هذق الدراسة في كلية الشريعة بجامعة اإلماـ  " (أطفبل األَبثٍت)

كهدفت , محمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض كقدمت لنيل درجة الماجستير 

                                                           

  .9ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلىافمبد . بثواُُ٘ ثٓ ِىًٍ ثٓ زلّل اٌٍقٍّ , اٌْبٝيب  - 
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كبياف , كالتفقه فيما نزؿ من حوادث كنوازؿ , إلى بياف شرع اهلل كنهجه 

أحكاـ التلقيح غير الطبيعي كاآلثار المترتبة عليه كلم يبين الباحث المنهج 

حيث بين , دراسته كلكنه كضح طريقته في كتابة البحث  الذم استخدمه في

أنه اعتنى بتصوير مسائل التلقيح المراد بحثها قبل بياف حكمها كطريقته في 

 .نقل األقواؿ ك عزك األدلة ككضع الفهارس كغيرها

كتوصل في دراسته إلى عدد من النتائج لها صلة بالدراسة الحالية من      

  :أهمها ما يلي

   يعد عقد اإلجارة على الرحم عقدان باطبلن كيعد من العقود المنهي عنها. 

  يحرـ على المرأة صاحبة الرحم أخذ األجرة على هذا العمل كال يقضى 

 .على المستأجر بدفعها إليها 

  عدـ ثبوت الزنا بغرس اللقيحة في رحم المرأة األجنبية . 

 :أوعه االرفبق ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 
    تتفق الدراستاف بشكل عاـ في تناكلهما لموضوع استئجار األرحاـ كبياف 

المراد به كستستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة إف شاء اهلل من 

. بعض مصادرها كمراجعها التي ترتبط بالموضوع 

 :أوعه االخزالف ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 
 أما  ,ركزت على أحكاـ التلقيح غير الطبيعي بوجه عاـ, الدراسة األكلى  -ُ

 .فهي تركز على موضوع تأجير األرحاـ بوجه خاص , الدراسة الحالية 

الدراسة الحالية تأصيلية مقارنة بين الشريعة اإلسبلمية كالقوانين  -ِ

 .الوضعية 

 أما الدراسة الحالية  ,الدراسة األكلى لم يبين الباحث فيها منهج البحث -ّ

فإف الباحث استخدـ فيها المنهج الوصفي باستخداـ الطريقة االستقرائية 

 .كما استخدـ الباحث أيضان المنهج التأصيلي , االستنتاجية 

تم  "أحكبو انُىاسل يف اإلجنبة " ثؼُىاٌ  (و2008هـ ـ 1429)دراطخ ادلذحغً  -2

إجراء هذق الدراسة في كلية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بن سعود 

كهدفت إلى جمع النوازؿ , اإلسبلمية بالرياض كقدمت لنيل درجة الدكتوراق

, ثم دراستها دراسة كافية لبياف الحكم الشرعي فيها , المتعلقة باإلنجاب 
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كاستيعابها لجميع المستجدات على مر , كبياف كماؿ الشريعة اإلسبلمية 

العصور التي من جملتها النوازؿ المتعلقة باإلنجاب كلم يبين الباحث المنهج 

الذم استخدمه في دراسته كلكنه كضح طريقته في كتابة البحث حيث بين 

كطريقته , أنه اعتنى بتصوير مسائل التلقيح المراد بحثها قبل بياف حكمها 

 .في نقل األقواؿ ك عزك األدلة ككضع الفهارس كغيرها

كتوصل في دراسته إلى عدد من النتائج لها صلة بالدراسة الحالية من      

: أهمها ما يلي 

  بياف حكم استئجار المرأة لتقوـ بالحمل كالوالدة. 

  بياف حكم تبرع المرأة بالحمل كالوالدة عن امرأة أخرل. 

  بياف حكم االستعانة برحم زكجة أخرل لصاحب النطفة. 

 :أوعه االرفبق ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 

حيث تسعى لبياف حكم هذق , ف بشكل عاـ في األهداؼ اتتفق الدراست          

كستستفيد الدراسة الحالية من الدراسة السابقة في الناحية الفقهية  النازلة

 .ككذلك من بعض مصادرها كمراجعها المرتبطة بالموضوع , الشرعية 

 :أوعه االخزالف ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 
أما , أف الدراسة السابقة تبحث في الموضوع من الجانب الفقهي فقط  -ُ

فهي دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة اإلسبلمية , الدراسة الحالية 

 .كالقوانين الوضعية 

تتميز الدراسة الحالية بتناكلها لآلثار األسرية كاألخبلقية كالنفسية  -ِ

 .المترتبة على استئجار األرحاـ 

أما الدراسة الحالية , الدراسة األكلى لم يبين الباحث فيها منهج البحث  -ّ

فإف الباحث استخدـ فيها المنهج الوصفي باستخداـ الطريقة االستقرائية 

 .كما استخدـ الباحث أيضان المنهج التأصيلي , االستنتاجية 

طفم األَجىة وانزهمٍح االصطُبػً " ثؼُىاٌ  (و1986هـ ـ1407)دراطخ انجبر  -3
كهي دراسة مقدمة لمجمع الفقه اإلسبلمي "  وانزحى انظئز واألعُخ اجملًذح 

تهدؼ إلى بياف  (دراسة منشورة  )بجدة التابع لمنظمة العالم اإلسبلمي  

األسباب الداعية إلى إجراء التلقيح االصطناعي الخارجي كأنواع االستيبلد 
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ككذلك بنوؾ  (األـ المستعارة)غير الطبيعي كالتعريف بالرحم الظئر 

. األجنة كلم يبين الباحث المنهج الذم استخدمه في دراسته 

كتوصل في دراسته إلى عدد من النتائج لها صلة بالدراسة الحالية من     

: أهمها ما يلي 

  أف التلقيح االصطناعي تزيد فيه نسبة حدكث تشوهات في األجنة. 

  أف طفل األنبوب كالرحم الظئر كالتلقيح االصطناعي أمور جديدة في

 .ف الشريعة اإلسبلمية تسمح بالزكاج من أربع إحيث , العالم اإلسبلمي 

  أف تأجير األرحاـ يؤدم إلى فوضى عارمة في األنساب. 

 :أوعه االرفبق ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 
ح ػكع التلقيػا لموضػاكلهمػف بشكل عاـ في تناتتفق الدراست         

كما تتفقاف في توضيح بعض المفاسد المترتبة على استئجار , طناعي ػػاالص

كستستفيد الدراسة الحالية من بعض مصادرها كمراجعها المرتبطة , األرحاـ 

. بالموضوع 

 :أوعه االخزالف ثني انذراطخ انظبثمخ وانذراطخ احلبنٍخ 
أما , أف الدراسة السابقة تبحث في الموضوع من الجانب الطبي الفقهي  -ُ

فهي دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة اإلسبلمية , الدراسة الحالية 

 .كالقوانين الوضعية 

أما الدراسة الحالية , الدراسة األكلى لم يبين الباحث فيها منهج البحث  -ِ

فإف الباحث استخدـ فيها المنهج الوصفي باستخداـ الطريقة االستقرائية 

 .كما استخدـ الباحث أيضان المنهج التأصيلي , االستنتاجية 

لم – مع ما أسهمت به – مما سبق عرضه يتضح أف الدراسات السابقة         

تتناكؿ موضوع استئجار األرحاـ بشكل مستقل كإنما تناكلته ضمن فصولها 

فهي لم توضح رأم القوانين في الدكؿ التي تمارس فيها هذق , ككذلك 

العمليات كتقارنها مع رأم الفقه الشرعي فيها لتبين منهج الشريعة اإلسبلمية 

ق ءكما سعت إليه من حفظ لئلنساف من خبلؿ حفظ األشياء التي تضمن بقا

.  كاستخبلفه كمنها حفظ نسبه 
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 الفصل الثاىي 

  التلكيح االصطياعي واستئجار األرحاو

 

وفيه مبحثان  

 

 .التلكيح االصطياعي وصلته بتأجري األرحاو :  املبحث األول 

 

  .ماهية استئجار األرحاو: املبحث الثاىي 
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 املبحث األول 

 .  التلكيح االصطياعي وصلته بتأجري األرحاو 

 
: وفيه ستة مطالب 

 

. تعريف التلقيح االصطناعي : المطلب األول 

. نشأة التلقيح االصطناعي : المطلب الثاني 

. أسباب اللجوء إلى التلقيح االصطناعي : المطلب الثالث 

. مشروعية التداوي والعالج : المطلب الرابع 

. أنواع التلقيح االصطناعي : المطلب الخامس 

. العالقة بين تأجير األرحام والتلقيح االصطناعي : المطلب السادس 
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 :رؼزٌف انزهمٍح االصطُبػً : ادلطهت األول  
 :رؼزٌف انزهمٍح 

البلـ كالقاؼ كالحاء أصله صحيح يدؿٌي على إحباؿ ذكرو ألنثى, " :              في اللغة 

أمٌىا النٌىعىم فتيلًقحها ذيٍكرانيها, . من ًلقاح النٌىعىم كالشٌىجر به بهتثم يقاس عليه ما يش

"كأمٌىا الشٌىجر فتيٍلًقحه الرًٌياح
لقحت الناقة كسىًمعى تىٍلقىح لىٍقحان  " : كقاؿ الزبيدم. 

: بفٍتح فسكوف كلىقىحان محٌركة كلىقىاحان بالفتح ًإذا حىمىلىٍت فًإذا اٍستبافى حىٍمليهىا قيل 

قىرىحىت تىقرىحي قيريكحان كلىًقحىت تىٍلقىح لىقىاحان : كقاؿ ابن األىعرابٌي . استىبافى لىقىاحيها 

كركل عن ابن عٌباسو  ":إلى أف قاؿ  "...قىًبلىت اًللٌىقىاحى بالكسر كالفتح معان: كلىٍقحان 

أىنه سيئل عن رجيل كانت له امرأىتاًف أىرضىعٍت ًإحداهما غيبلمان كأىرضعت األيخرل 

أىراد أىف ماءى :قاؿ الليث. اللًٌقىاحي كاحده, ال : جاريةن هل يتزٌكج الغيبلـ الجارية؟ قاؿ

الفىٍحل الذم حىمىلىتىا منه كاحده فاللٌىبن الٌىذم أىرضعٍت كلٌي كاحدةو منهما ميٍرضىعىها 

.  " كاف أىصليه ماءى الفٌىٍحًل فصار الميٍرضىعىاًف كىلدىٍين لزكًجًهما ألىٌنه كاف أىلقحىهما
اؿ المني في المهبل بغرض تلقيح البويضة خهو إد :             في االصطالح الفقكي

 .أك هو دخوؿ الحيواف المنوم المذكر في بويضة األنثى .  داخل الرحم
هو عبارة عن إدخاؿ حيوانات منوية :     في االصطالح القانوني أو النظامي       

اب بهدؼ اإلخص, سالك التناسلية للمرأةػػػمستخرجة من الزكج في الم

 . كاإلنجاب
هما يسمى ئكما أف اتحاد الخليتين الجنسيتين الذكرية كاألنثوية بعد لقا    

  .  القاحن

                                                           

 .261  ٓ,ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , ثٓ فبهً ا - 
 2ٛ ,  اٌىىَذ, وىاهح اإلهّبك واألثٕبء , د ٥جلاٌَالَ زلّل ٘بهوْ , ربط ا٦ٌووً ِٓ عىا٘و اٌمبِىً . زلّل ثٓ زلّل احلَُين , اٌيثُلٌ -  

 . 92.91ٓ  . 7ط  , ٘ـ 1415    
 . 92ٓ  . 7ط , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
,  ٘ـ1429, 1ٛ, ثريود , رلل ادلاٍَخ اجلب٦ُِخ ٌٍلهاٍبد وإٌْو, األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ - 
    ٓ 106  .
  .37ٓ   , 1ط , ٘ـ 1430 , 1ٛ ,  اٌوَبٗ , وٕىى ؤّجٍُُخ , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ٦ٍل ثٓ ٥جلا٦ٌيَي , اٌْىَوؿ - 
 .251ٓ  ,ِوع٤ ٍبثك ,ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح - 
. 16ٓ ,  ٘ـ1430, ك ٛ, ثريود ,هّبك ثوً ٌٞجب٥خ وإٌْو , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . غَبْ ,  ع٦فو - 
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يعرؼ الباحث التلقيح إجرائيان بأنه دخوؿ الحيواف  :التعريف اإلجرائي       

  .المنوم المذكر في بويضة األنثى

 :رؼزٌف االصطُبػً 

, كهو عمل الشيء صنعان , الصاد كالنوف كالعين أصل صحيح كاحد :   في اللغة        

كالصنع إجادة الفعل . كامرأة صىنىاع كرجل صىنىع إذا كانا حذقين فيما يصنعانه

كال ينسب إلى الحيوانات كالجمادات كما , فكل صنع فعل كليس كل فعل صنعان 

ٍٍِء  :ينسب إليها الفعل قاؿ تعالى  َّ  ًَّ َٓ ُو ٗٔ أٌَّنٌ َؤِرَم كقاؿ  . [38/ هود  ]  ٤َُِٕٕ اٌٍَّ

٦ُِّٕٕب : تعالى   َْ َُِٕى ُِ َُِؾ كاالصطناع المبالغة في إصبلح  ,  [104/ الكهف  ]  َؤَُّٔه

ك  . اتخذق:  كاصطنعه , كصنيع عمله صنعه يصنعه صنعان, فهو مصنوعهك. الشيء

ٍَِ  : قوله تعالى ٦ََُِٕٞزَه ٌَْٕٔف ِٕ   ,اخترتك إلقامة حجتي:  تأكيله .  [41/ طه  ]  َوا

. ما تستصنع من أمرو:  كالصناعة,دعا إلى صنعه: كاستصنع الشيء

ال يخرج التعريف الفقهي عن التعريف اللغوم  :     في االصطالح الفقكي       

 . كالصينع إجادة الفعل, كعمله الصنعة , فالصناعة اسم لحرفة الصانع 

ذم يكوف من صنع ػطناعي هو اؿػاالص: في االصـطالح الـقانوني أو النظامي          

كالصمامات الصناعية أك , كيؤدم كظيفة , اإلنساف لتعويض بنياف جسمي 

 .األطراؼ الصناعية
يعرؼ الباحث الصناعي إجرائيان بأنه كل ما كاف من  :             التعريف اإلجرائي 

  .صنع اإلنساف ليعوض ما تلف من كظائف الجسم

 :              التعريف االصطالحي للتلقيح االصطناري 

 :     عرؼ التلقيح االصطناعي بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي 

                                                           

. 313ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ فبهً , ىووَب - 
. 493ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ .  اٌواغت األٕفهبين -

 , 1ٛ, ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د ٥جلاحلُّل ٕ٘لاوٌ , احملىُ واحملُٜ األ٢٥ُ . ٥ٍٍ ثٓ بمسب٥ًُ ثٓ ٍُلح ادلوٍٍ , اثٓ ٍُلح - 
.  442ٓ  , 1ط , ٘ـ 1421

. 360ٓ ,27ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ -
. 681ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ - 
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كبويضة المرأة عن غير , إجراء عملية التلقيح بين حيواف الرجل المنوم  

 . الطريق المعهود

كإنما , كيبلحظ الباحث على هذا التعريف أنه لم يتطرؽ لتعريف التلقيح      

عرؼ االصطناعي حيث ذكر أنه عن طريق غير معهود علمان أف هذا الطريق قد 

يكوف بواسطة الطبيب كقد يكوف بواسطة الزكجة نفسها كبذلك نرل أف 

 . التعريف لم يكن جامعا مانعان 

أنه عملية تجرل لعبلج حاالت العقم عند المرأة كذلك بالتحقق من  

في عضوها التناسلي - أك شخص أجنبي - إدخاؿ مني الزكج إلى الزكجة 

  . بغير اتصاؿ جنسي

يرل الباحث أف هذا التعريف تعرض للتلقيح االصطناعي بنوعيه الداخلي      

ككذلك هو يوضح أف التلقيح االصطناعي هو عملية عبلجية تكوف , كالخارجي 

كما أنه اقتصر في تعريفه , إال أنه كذلك لم يعرؼ التلقيح , بواسطة الطبيب 

 .لكلمة االصطناعي أنه بغير اتصاؿ جنسي 

هو عبارة عن إدخاؿ حيوانات منوية مستخرجة من الزكج في المسالك  

بهدؼ اإلخصاب أك اإلنجاب كال يتم ذلك عن طريق ,التناسلية للزكجة

كإنما يحقن السائل , الممارسة الجنسية المباشرة بين الزكج كالزكجة 

  . المنوم بطريقة اصطناعية بواسطة المحقن المخصص لذلك

إال أنه لم يعرفه , هذا التعريف يبلحظ عليه أنه حاكؿ تعريف التلقيح      

حيث ذكر أنه إدخاؿ الحيوانات المنوية الذكرية في , التعريف الصحيح 

المسالك التناسلية للزكجة كفي هذا إذا لم يدخل الحيواف المنوم كيلتقي 

كما أف هذا التعريف ركز على كلمة , فبل يسمى ذلك تلقيحان , بالبويضة 

 .     االصطناعي أكثر من التعريف اإلجمالي للتلقيح االصطناعي 

                                                           

 . 53ٓ ,  ٘ـ1417  ,1ٛ,  ثريود , كاه اٌجُبهق , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ - 
 .11ٓ , ٘ـ  1422 , ك ٛ ,كاه إٌهٚخ ا٦ٌوثُخ , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ - 
 . 251ٓ , ِوع٤  ٍبثك . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح - 



   

                                                                                                     

- 24-  
 

هو عملية تجرل لعبلج حاالت العقم عند المرأة كيتحقق بإدخاؿ مني  

  .  زكجها أك شخص أجنبي في عضوها التناسلي بغير اتصاؿ جنسي

إذ إف , كما أف هذا التعريف أيضان من كجهة نظر الباحث ليس جامعان مانعان       

, التلقيح االصطناعي ال يكوف عن طريق إدخاؿ المني في العضو التناسلي فقط 

كما أف المبلحظات , بل قد يكوف بإخراج البويضة كتلقيحها في الخارج 

كما - المذكورة في التعريفات السابقة تنطبق عليه كأيضان فإف أسبابه متعددة 

كليس لعبلج العقم فقط كما أنه غير مانعو حيث قد - سيأتي في مبحث الحق 

 .يدخل في التعريف ما ليس بتلقيح اصطناعي مثل االستدخاؿ 

فإف الباحث يرل أف التعريف الػتالي هو التعريف , كبناءن على ما سبق      

 :المناسب للتلقيح االصطناعي 

اتحاد الخليتين الجنسيتين الذكرية كاألنثوية : حيث يعرفه الباحث بأنه      

 .بعد لقائهما بطريقة طبية غير طريقة الجماع الطبيعية 

فيمنع دخوؿ التلقيح الطبيعي ,       كبهذق الصورة يكوف التعريف جامعان مانعان 

في أفراد التعريف ؛ جامعان لكل صور التلقيح االصطناعي التي ال يكوف فيها 

 .التلقيح عن طريق الجماع 

 

 

 

 

 

                                                           

 , 1 ٛ  ,ثريود, كاه اٌجْبئو اإلٍالُِخ , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ - 
  . 330ٓ , ٘ـ 1428
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 :َشأح انزهمٍح االصطُبػً : ادلطهت انضبًَ  
يرل الباحث أف الفقهاء قد تحدثوا قديمان عن التلقيح االصطناعي كلكن       

فقد ذكركق بلفظ االستدخاؿ كهو كإف لم يكن بصورة التلقيح , بمسمىن مختلف 

االصطناعي الحالية إال أف تعاريف التلقيح االصطناعي يمكن أف تنطبق عليه كقد 

جعلوق في معنى الجماع يقوؿ صاحب مغني المحتاج إلى معرفة مػعاني المػنهاج 

  ." كفي معنى الوطء استدخاؿ المني ":

أثناء حديثه عن الكيمياء -  ككذلك تحدث العبلمة ابن خلدكف في مقدمته     

كتحوؿ العناصر بعضها إلى بعض ككيفية تكوف الذهب كاستحالة صنعه من 

من شرط  ":عن عدـ إمكانية تخليق اإلنساف من المني فذكر أف - المعادف 

 كإنما حاؿ من يدعي حصوله على  ....الصناعة أبدان تصور ما يقصد إليه بالصنعة

كنحن إذا . الذهب بهذق الصنعة بمثابة من يدعي بالصنعة تخليق إنساف من المني

ة تخليقه في رحمه, كعلم مسلمنا له اإلحاطة بأجزائه كنسبته كأطوارق ككيف

ذلك علمان محصبلن بتفاصيله, حتى ال يشذ منه شيء عن علمه, سألنا له تخليق 

كعلل ذلك بقصور العلم البشرم كتعذر اإلحاطة ,  " هذا اإلنساف, كأنى له ذلك

كليست االستحالة فيه من جهة الفصوؿ كما  : " بكيفية خلق اإلنساف في قوله

  .  " رأيته كال من الطبيعة, إنما هو من تعذر اإلحاطة كقصور البشر عنها

غير أف التلقيح االصطناعي لم يعرؼ من الناحية العلمية إال في نهايات      

القرف التاسع عشر الميبلدم كبدايات القرف العشرين عندما تمكن العلماء الركس 

ك ذلك أف المني كاف يجمع , من تلقيح األغناـ كاألبقار كالخيوؿ كالخنازير

, عندما يجامع الحيواف فرجان صناعيان لكنهم لم يستطيعوا حفظه إال لعدة أياـ 

                                                           

, 1ٛ , ثريود , كاه ادل٦وفخ , د زلّل فًٍُ ٥ُبيت ,  احملزبط بىل ٦ِوفخ ٦ِبين ؤٌفبٟ ادلٕهبط  ِغين.مشٌ اٌلَٓ زلّل ثٓ اخلُٞت , اٌْوثُين  - 
 .489ٓ ,3ط , ٘ـ 1418

 ,            1ط , ٘ـ 1421, ٛ .ك, ثريود , كاه اٌفىو , د فًٍُ ّؾبكح , كَىاْ ادلجزلؤ واخلّّ يف ربهَـ ا٦ٌوة واٌّّثو .٥جلاٌومحٓ , اثٓ فٍلوْ  - 
 ٓ725.724 .

. 725ٓ  , 1ط, ِوع٤ ٍبثك , كَىاْ ادلجزلؤ واخلّّ يف ربهَـ ا٦ٌوة واٌّّثو .٥جلاٌومحٓ , اثٓ فٍلوْ  - 
 .17ٓ , 1407 , 1ٛ , علح , كاه ا٦ٌٍُ , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح . زلّل ٥ٍٍ . اٌجبه  - 
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تحت الصفر % 79ـ من تبريد مني ثور إلى درجة 1950حتى تمكنوا في عاـ 

كمن الباحثين من يرل  .  كبهذا استطاعوا التلقيح بمني محفوظ لعدة سنوات

أف عملية التلقيح االصطناعي في الحيوانات قد عرفها العرب في القرف الرابع 

عشر الميبلدم إذ كانت بعض القبائل العربية تلقح أفراسها من خيوؿ ذات 

غير أف الباحث يرل .  صفات مميزة أصيلة غير موجودة في الذكور األخرل 

أف ما كاف يفعله العرب قديمان ال يدخل تحت مسمى التلقيح االصطناعي كإنما 

 .هو تلقيح طبيعي 

كبما أف األسباب التي جعلت الحاجة إلى التلقيح االصطناعي عند الحيواف      

حيث إف حفظ السبللة كالتوفير , تختلف عن تلك األسباب في اإلنساف 

فقد ذكر في كتاب أطفاؿ , االقتصادم هما سببا تلك الحاجة في الحيواف 

من األبقار في الدنمارؾ % 95األنابيب بين الحظر كاإلباحة  أنه يتم تلقيح 

كفي % 70فإف النسبة تنخفض إلى , بواسطة التلقيح االصطناعي أما في انجلترا 

من المواشي كهذق الطريقة اقتصادية جدان % 50الواليات المتحدة األمريكية 

 . كتوفر على أصحاب المواشي مبليين الدكالرات

كما , أما اإلنساف فإف  األسباب الداعية إلى التلقيح االصطناعي تختلف لديه      

كلعل من أهمها العقم هذا الداء الذم حاكؿ البشر عبر األزماف , سيأتي الحقان 

 .إيجاد حلوؿ له 

التلقيح االصطناعي الذم إذا ما أخذناق , كلعل من الحلوؿ التي كجدكها      

أف تلتقي نطفة الزكج ببويضة الزكجة بغير طريقة : بمعناق البسيط كهو 

فإنه كاف يستخدـ قديما بمعنى االستدخاؿ كقد ذكرق العلماء , الجماع العادية 

 .في كثير من مسائل الفقه كالعدة كإلحاؽ الولد كالنسب كغيرها كما تقدـ 

 كهي  " الصوفة " ككػذلك مػا يذكػر فػي بعض القرل البدائية من أمر     

                                                           

 .43ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
 .54ِوع٤ ٍبثك ٓ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ  -  
  .81ٓ  , َ 2010 , 1ٛ , اإلٍىٕلهَخ , كاه اٌفىو اجلب٦ٍِ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني احل٢و واإلثبؽخ . زلّىك ٦ٍل , ّب٘ني  - 
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قطعة من الصوؼ يوضع فيها السائل المنوم كتعطى للمرأة من الدجالين حتى 

تضعها على فرجها لفترة من الزمن معتقدة أنها تأخذها من يد مباركة إلزالة 

كفي الغالب أف الحمل , كأنه يحدث لها الحمل إذا ما اتصل بها زكجها , العقم 

 .  يحصل نتيجة للحيوانات المنوية الموجودة في الصوفة

كبهذا نرل أف عملية التلقيح االصطناعي بذاتها ليست عملية معجزة كلكن      

حيث أصبح التلقيح بين , ما شهدته هذق العملية من تطور في العصر الحديث 

كما , الماء كالبويضة يتم خارج الرحم في أنبوبة ثم تنقل البويضة إلى الرحم 

كنقل للبويضة الملقحة إلى رحم امرأة أخرل , ظهر بعدها من تجميد لؤلجنة 

 .   كمعها ظهرت المشاكل األخبلقية كالدينية 

كيرل الباحث أف ما قاـ به العلماء في العصػر الحػديث من تقنيات اإلنجاب      

كالتلقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب هو استكماؿ لما بدأق األقدموف في هذا 

ككما ذكر الدكتور البار فإف أكؿ من , المجاؿ مع اختبلؼ اإلمكانات كالنتائج 

ـ كأف أكؿ محاكلة 1965قاـ بمحاكلة طفل األنبوب هو الدكتور أيدكارذر عاـ 

ـ كلكن الحمل تم في قناة الرحم كأدل ذلك 1976نجحت للحمل كانت في عاـ 

 .  مما استدعى إجراء عملية الستئصاؿ قناة الرحم, إلى حمل خارج الرحم 

كاستمرت أثناء ذلك التجارب ففي إيطاليا أعلن العالم االيطالي دكليتي عن      

 95نجاحه في تربية جنين بعيدان عن رحم أمه في أنبوب اختبار لمدة زادت عن 

ـ استطاع العالماف ستبتو كإدكاردز تخطي عقبة مهمة كهي 1971كفي عاـ , يومان 

ذلك أف هذق المدة تعد كافية لتكوين , إبقاء اللقاح حيان لثبلثة أك أربعة أياـ 

كلكن بقيت معضلة تهيئة الرحم الستقباؿ , الجنين كمن ثم إعادتها إلى الرحم 

أف كلدت أكؿ طفلة أنابيب ناتجة عن  فصرفا فيه جهد سبعة أعواـ إلى, الجنين 

                                                           

 88ٓ ,  ِوع٤ ٍبثك ,ؤٝفبي األٔبثُت ثني احل٢و واإلثبؽخ . زلّىك ٦ٍل , ّب٘ني -  
. 22ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح . زلّل ٥ٍٍ . اٌجبه  - 
 .58ِوع٤ ٍبثك ٓ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ -  
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 بمدينة أكلدف هاـ في (Luisa Braun)التلقيح االصطناعي كهي لويزابراكف 

 .ـ للسيد جلبرت جوف براكف كزكجته ليزلي براكف1978/ يوليو/24انجلترا يوـ 

كهكذا بدأت البداية ألبحاث ال يعلم أين تنتهي إال اهلل عز كجل كبعد أف      

كاف اإلنجاب مستحيبلن لبعض األزكاج أصبح حقيقة كاضحة بتوفيق اهلل سبحانه 

ُِ بٌَِّب َلًٍٍُٔب :كتعالى القائل  َٓ ا٦ٌٍْْٔ ِٔ  ُِ َِب ُؤؤرُُز     :كالقائل جل شأنه .  [58/ اإلسراء ] َو

   َْ ُِّٕى َِب ُر  ُِ ََْؤَفَوَؤَُِز ُٓ اٌَْقبٌُٔمى َِ َِٔؾ ُٗ َؤ ُِ َرِقٍُُمىَٔ   [ .59,58/ الواقعة  ]    َؤَؤُِٔز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .5ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
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  :أطجبة انهغىء ئىل انزهمٍح االصطُبػً: ادلطهت انضبنش 
يرل الباحث أف السبب الرئيسي الذم أدل إلى اللجوء لعمليات التلقيح     

فإنه يأتي بالمعنى العاـ , كنحن إذا ما ذكرنا العقم هنا , االصطناعي هو العقم 

غير أنه ينطوم تحت هذا اللفظ , له كهو المرض الذم يؤدم إلى منع اإلنجاب 

فسوؼ يسهب , كألهميته , عدة أمراض يؤدم كل كاحد منها بمفردق إلى العقم 

الباحث الكبلـ فيه كاألمراض المؤدية إليه سواءن ما هو متعلق منها بالرجل ك ما 

ككذلك فإف هنالك أسبابان أخرل غير العقم أدت إلى , هو متعلق بالمرأة 

 : اللجوء لهذق العمليات يذكرها الباحث كالتالي 

 :انؼمى .1

 :تعريف العقم  
 العين كالقاؼ كالميم أصله كاحد يدؿٌي على غموضو كضيق كًشٌدة :            في اللغة 

. كمن الباب عىًقمت الٌرحمي عيقمان, كذلك هىٍزمىةه تقع في الٌرًحم فبل تقبل الولىد

كيقاؿ رجله عقيم, كرجاؿ عيقىماء, , عىًقمىت المرأة كعيًقمىت, كهي أجوديهما: كيقاؿ

, اليبس المانع من قبوؿ األثر : كأصل العقم .   كنسوةه معقومات كعقائم كعيقيم

كالعقيم من النساء التي ال , ال يقبل البرء : كداء عيقاـ , عقمت مفاصله : يقاؿ 

َٕوَّٕح   :تعالى قاؿ, يقاؿ عقمت المرأة كالرحم , تقبل ماء الفحل  ُٗ ٔفٍ  َِِوَؤُر َفَإْلَجٍَٔذ ا
ُْ َٖىَِّذ َوِعَهَهب َوَلبٌَِذ ٥َُغىْى ٥َٔمُ   .  [29/ الذاريات  ]  َف

عقمت المرأة : العػقيم الػذم ال يػولد له يقػاؿ:               في االصطالح الفقكي 

  . أك شيخوخة, كالرجل أم كاف بهما ما يحوؿ دكف النسل من داءو 

كتوزع المسؤكلية عادة , عدـ القدرة على اإلنجاب :               في االصطالح الطبي 

 أك عضويان , حيث يجب تقصػي الػسبػب الكامن سواءن كاف نفسيان , على الزكجين 

                                                           

 .75ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
. 579, ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين - 
. 259ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌفمهٍ . ٦ٍلٌ , ؤثى عُت -  
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  . عند أحد الطرفين أك كليهما

يعرؼ الباحث العقم إجرائيان بأنه عدـ القدرة على  :             التعريف اإلجرائي

اإلنجاب بسبب العجز الجنسي أك عدـ قدرة الحمل على االنتهاء بوالدة طفل 

 .كامل النمو

كاألسباب المؤدية للعقم عند الرجاؿ يجمل الباحث أهمها في األسباب  

 :التالية 

عدـ تكوين الحيوانات المنوية أك قلة عددها أك نقص حيويتها كضعف   - أ

أك لتعطلها , أك كونها غير طبيعية نتيجة لغياب الخصيتين , حركتها 

حيث إف نسبة النجاح ال تزيد , أك لوجود التهابات مزمنة , باألشعة 

 مليوف في كل 10إذا كاف عدد الحيوانات المنوية أقل من  % 20عن 

مليلتر كأقل من ذلك بكثير إذا كاف العدد أقل من نصف مليوف في 

 . كل مليلتر

انسداد القنوات التناسلية في الذكر كقنوات قذؼ المني بحيث ال   - ب

. تصل الحيوانات المنوية إلى قناة مجرل البوؿ بسبب كجود عائق 

كتختلف أسباب هذا االنسداد باختبلؼ المكاف ففي  مصػر تعد 

البلهارسيا أهم األسباب ككذلك في أماكن مثل باكستاف كالهند يعد 

فيركس الجدرم هو السبب إال أف أكثر األسباب هو نتيجة انتشار 

 . األمراض التناسلية مثل السيبلف كالتهاب البركستاتا الحادة

أك اإلنزاؿ السريع , إذا أصيب الرجل بمرض أدل إلى إصابته بالعنة    - ت

أك الضعف الجنسي مع كجود قدرته على إفراز حيوانات منوية سليمة 

 ككػذلك كػوف الحيوانات المنوية تنتقل بصعوبة بالغة داخل الجهاز 

                                                           

. 790ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 
 .42 ِوع٤ ٍبثك ٓ ,ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح . زلّل ٥ٍٍ . اٌجبه  - 
 .253ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح -  

  .282ٓ , ٘ـ 1417 , 1ٛ , كِْك , كاه اٌمٍُ , اَِبد ا٦ٌغبة يف هؽٍخ اإلصلبة . ؽبِل ؤمحل , ؽبِل  - 



   

                                                                                                     

- 31-  
 

 . التناسلي للمرأة

األمراض النفسية كتعاطي المخدرات كالمشركبات الكحولية    - ث

 .كالتدخين كانتشار الزنا 

أما األسباب المؤدية إلى العقم عند النساء فيجمل الباحث أهمها فيما  

 :يلي 

  (قناة البيض كقناة فالوب)قفل األنابيب عندما تكوف قناتي الرحم  - أ

مقفلة أك مسدكدة أك مزالة بعملية أك مصابة بإصابة ال يمكن 

 . إصبلحها

ضعف المبايض كعدـ قدرتها على إنتاج البيوض بسبب ضعف إنتاج  - ب

 . الهرمونات التناسلية

أمراض عنق الرحم كتشمل ضيق فتحة العنق أك التمزقات فيه أك   - ت

مما يسبب هبلكها , إفرازات العنػق الػمعادية للػحػيوانات الػمنوية 

 . ككذلك األكراـ التي تعوؽ حدكث الحمل

 المهبلية تتشوهات مهبل المرأة أك استطالته أك هبوطه أك االلتهابا - ث

 . المستمرة 

 . انقبلب الرحم كانحرافها كعيوب الرحم الخلقية كالسمنة الزائدة - ج

األمراض النفسية كتعاطي المخدرات كالمشركبات الكحولية كالتدخين  - ح

كانتشار الزنا كاستخداـ اللولب كاإلجهاض كتأخير سن الزكاج 

                                                           

. 346ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
ىَبك       , و ٍالِخ . 346ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ        . زلّل ٥ٍٍ . و اٌجبه .35ِوع٤ ٍبثك ٓ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ؤمحل 

 .40ٓ ,اّٛلح ِوع٤ ٍبثك 
 .42ٓ , ٘ـ 1422 , 1ٛ , ثريود , ِاٍَخ اٌوٍبٌخ ,  اٌجْوٌ واالٍزَٕبؿ٥ٍُّبد ؤٝفبي األٔبثُت . ِٕنه ُٝت , اٌّّىصلٍ  - 
 .41ٓ ,ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح ِوع٤ ٍبثك . زلّل ٥ٍٍ . اٌجبه  - 
. 41ٓ , اٌجْوٌ واالٍزَٕبؿ٥ٍُّبد ؤٝفبي األٔبثُت . ِٕنه ُٝت , اٌّّىصلٍ  - 
 .16ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 .346ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
. 267ٓ , َ 1978 , 22ٛ , ثريود , كاه ا٦ٌُ واإلديبْ , ؤٝفبي حتذ اٌٍٞت و٤ِٕ احلًّ . ٌّّٕ , اٌمجبين  -
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كالجماع أثناء الحيض كعمل المرأة كممارسة الرياضة العنيفة 

 . كالرقص

كما أف هناؾ نسبة من حاالت العقم لم يتوصل العلم الحديث إلى  - خ

 .معرفة أسبابها 

ما يستخدـ في بعض الدكؿ الغربية   :ويٍ يربراد انزهمٍح االصطُبػً .ِ

ألغراض تحسين النسل كعبلج بعض األمراض الوراثية التي تنتقل من 

 . جيل إلى جيل

حيث إف األكالد هم زينة الحياة   :وكذنك يٍ ادلربراد انزغجخ يف اإلجنبة .ّ

ٖٖبٌَٔؾبُد   :الدنيا كما قاؿ تعالى  َْ ِىََُٕخ اٌَْؾَُبٔح اٌٗلَُِٔب َواٌَْجبٔلَُبُد اٌ َّبُي َواٌَْجُٕى اٌْ
ًٍَِب  . [46/ الكهف  ] َفُِْو ٥َِٕٔل َهٚثَه َصَىاّثب َوَفُِْو َؤ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ىَبك       , و ٍالِخ . 346ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ        . زلّل ٥ٍٍ . و اٌجبه .33ِوع٤ ٍبثك ٓ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ؤمحل 

 .37ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , و اٌجبه .40ٓ ,اّٛلح ِوع٤ ٍبثك 
 .255ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  - 
  .17ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
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 :يشزوػٍخ انزذاوي وانؼالط : ادلطهت انزاثغ 

حيث إف النسل مطلب بشرم ضركرم كرغبػة إنػسانية ملحة كهو من         

الضركريات الخمس كالمقاصد الشرعية التي سعى اإلسبلـ إلى  حفظها كهي 

كقد قالوا , كالعقل , كالنسل كالماؿ , كالنفس , الدين  " :كما ذكرها الشاطبي 

 ." إنها مراعاة في كل ملة

كلما كاف النسل من أهم فوائد النكاح كما ذكر الغزالي في كتاب إحياء      

 الولد ككسر الشهوة- أم النكاح - فيه فوائد خمسة ك: حيث قاؿ , علوـ الدين 

الفائدة ك.... كتدبير المنزؿ ككثرة العشيرة كمجاهدة النفس بالقياـ بهٌن 

األكلى الولد كهو األصل كله كضع النكاح كالمقصود إبقاء النسل كأف ال يخلو 

 . العالم عن جنس اإلنس

فأمرت , لذا فقد سعت الشريعة اإلسبلمية إلى سن الطرؽ المؤدية إليه     

ُِ  :بالنكاح كحثت عليه يقوؿ اهلل تعالى ِٓ ٥َٔجبٔكُو ِٔ ٖٖبٌٔٔؾنَي  ُِ َواٌ ُِِٕٔى  ًَِ َوَؤِٔٔىُؾىا اٌَْإََب
ُْ ٍُٔ٤ٍْٔ ٥َ ُٗ َوا ٗٔ َواٌَّ ٍِٔٚ ِٓ َف ِٔ  ُٗ ُُ اٌَّ ْْ ََُىىُٔىا ُفَمَواَء َُِغِِٕه ُِ ِب َِبٔئُى كيقوؿ تعالى  .  [32/ النور  ] َوِب

: َِْضًَٕ َوُصٍَبَس َوُهَثب٣َ ََبِء  َٓ إٌٚ ِٔ  ُِ َٝبَة ٌَُى َِب   كقد حث النبي  [3/ النساء  ] َفبِٔٔىُؾىا 

أنس بن مالك أصحابه على النكاح كنهاهم عن التبتل في الحديث الذم ركاق 

 ته يسألوف عن عباد رهط إلى بيوت أزكاج النبي ةرضي اهلل عنه يقوؿ جاء ثبلث

؟  سبلـ فلما أخبركا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي اؿ ك ةصبلعليه اؿ

قد غفر اهلل له ما تقدـ من ذنبه كما تأخر قاؿ أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ك

أبدا كقاؿ آخر أنا أصوـ الدهر كال أفطر كقاؿ آخر أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج 

م ف أنتم الذين قلتم كذا ككذا ؟ أما كاهلل أ  :فقاؿ أبدا فجاء رسوؿ اهلل 

ألخشاكم هلل كأتقاكم له لكني أصوـ كأفطر كأصلي كأرقد كأتزكج النساء فمن  

                                                           

ٛ . ك, األهكْ , كاه ثٓ ٥فبْ , حتمُك ؤثى ٥جُلح ِْهىه ثٓ ؽَٓ ٍٍُّبْ , ادلىافمبد . بثواُُ٘ ثٓ ِىًٍ ثٓ زلّل اٌٍقٍّ , اٌْبٝيب  - 
. 20ٓ  , 2ط ,  ٘ـ1417

. 24ٓ  , 2ط , ك د , ك ٛ , كاه ادل٦وفخ , ثريود , بؽُبء ٥ٍىَ اٌلَٓ . زلّل ثٓ ؤمحل اٌغيايل , ؤثى ؽبِل  - 
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  .  رغب عن سنتي فليس مني

كألف العقم سبب حائل دكف تكاثر النسل كهو كما أسلفنا مرض يحتوم      

فقد حث اإلسبلـ على التداكم منه بما يوافق , في طياته على عدة أمراض 

غير أف الباحث يرل ضركرة تعريف كل من التداكم , الشريعة اإلسبلمية 

 .كالمرض قبل الحديث عن حكم التداكم 

 :رؼزٌف انزذاوي  .1

الدٌىكىاءي ممدكد كاحد األىٍدًكيىًة ككسر الداؿ لغة فيه كقيل الدكاء  : في اللغة     

بالكسر إنما هو مصدر دىاكىاقي ميدىاكىاةن ك ًدكىاءن ك الدٌىكىل مقصور المرض كقد دىًكمى 

من باب صدم أم مرض ك أٍدكىاقي غيرق أمرضه ك دىاكىاقي عالجه يقاؿ فبلف يدكم 

كيداكم ك تىدىاكىل بالشيء تعالج به ك دىًكمٌي الريح حفيفها ككذا دكم النحل 

كالطائر ك الدٌىكىاةي بالفتح المحبرة كالجمع دىكٌىل مثل نواة كنول ك دىًكمٌي على 

فعوؿ جمع الجمع مثل صفاة كصفا كصفي كثبلث دكيات إلى العشر ك الدٌىكٌي ك 

 . حالدٌىكًٌمٌي ك الدٌىكًٌيٌىةي المفاز
رد الجسم إلى المجرل الطبيعي بالموافق من األدكية  : في االصطالح      

المضادة العبلجية طبيعية كانت أـ صناعية كذلك كفق القواعد كاألصوؿ 

 .  العلمية أك على األقل تخفيف آالـ المريض أك الحد منها 

يعرؼ الباحث التداكم إجرائيان بأنه كل ما يتناكله  :           التعريف اإلجرائي 

المريض أك يستخدمه قاصدان منه عودة جسمه أك أحد أعضائه إلى حالته 

 .الطبيعية 

 :رؼزٌف ادلزض  .ِ
قي اهلل ك مىرٌىضىهي ػرىضىٍػًرب ك أـػق طػقم كبابػٌيرىضي السػالمى  :في اللغة     

رضه ك التٌىماريضي أف ييرم من نفسه المرض كليس به  ػيه في ـػاـ علػان ؽػتىٍمًريض

 

                                                           

ثبة اٌزوغُت يف إٌىبػ ؽلَش هلُ , وزبة إٌىبػ , 1949ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك ,ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة اٍزؾجبة إٌىبػ دلٓ , وزبة إٌىبػ , 1020ٓ , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ , 4776

. 1401ؽلَش هلُ , ربلذ ٔفَٗ بٌُٗ 
. 218ٓ ,٘ـ 1415 , 1ٛ, ثريود , ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبّووْ , د زلّىك فبٝو , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ ٥جل اٌمبكه , اٌواىٌ  -
  .53ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤٝفبي األٔبثُت ثني احل٢و واإلثبؽخ . زلّىك ٦ٍل , ّب٘ني  - 
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 .مرض كعين مىًريضةه فيها فيتور

خركج الجسم عن حالة االعتداؿ التي تعني عدـ قياـ أعضاء  :           في االصطالح

مما يعوؽ اإلنساف عن ممارسة أنشطته الجسدية , البدف بوظائفها المعتادة 

 .كالعقلية كالنفسية بصورة طبيعية 

يعرؼ الباحث المرض إجرائيان بأنه تعطل كظيفة من  :           التعريف اإلجرائي 

 .كظائف الجسد أك أكثر كعدـ قيامها بعملها الطبيعي 

من التعريفات السابقة يتضح لدينا أف العقم من األمراض التي يمكن      

التداكم منها فهو ناتج عن تعطل عضو من أعضاء الجسم عن القياـ بعمله 

الرئيسي في أغلب حاالته كإال فإف هناؾ بعض حاالت العقم لم يكتشف العلم 

 . سببها كما ذكر الدكتور البار

كما صح عنه ,     ك قد حثتنا الشريعة اإلسبلمية على التداكم كطلب العبلج  

كفي .  ما أنزؿ اهلل من داء إال أنزؿ له شفاء :عليه الصبلة كالسبلـ أنه قاؿ 

 لكل داء دكاء فإذا أصيب دكاء الداء برأ :قاؿ  جابر عن رسوؿ اهلل حديث 

      .   بإذف اهلل عز ك جل

فعل التداكم في   هدم النبيكقد ذكر ابن القيم رحمه اهلل أنه كاف من      

 . نفسه كاألمر به لمن أصابه مرض من أهله كأصحابه
  " :كما علق رحمه اهلل تعالى على هذق األحاديث في كتاب زاد المعاد فقاؿ      

                                                           

. 642ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ ٥جل اٌمبكه , اٌواىٌ  - 
. 160ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
 .41ٓ ,ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح ِوع٤ ٍبثك . زلّل ٥ٍٍ, اٌجبه  - 
ؽلَش هلُ  , ثبة ِب ؤٔيي اهلل كاًء بال ؤٔيي ٌٗ ّفبء , وزبة اٌٞت , 2151ٓ  , 5ط , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 

5354 .
ؽلَش هلُ  , ثبة ٌىً كاء كواء واٍزؾجبة اٌزلاوٌ , وزبة اٌَالَ , 39ٓ  , 4ط , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 

2204 . 
ِاٍَخ , د ٦ُّت األهٔاوٛ , ىاك ادل٦بك يف ٘لٌ فري ا٦ٌجبك , مشٌ اٌلَٓ ؤيب ٥جلاهلل زلّل ثٓ ؤيب ثىو اٌيه٥ٍ اٌلِْمٍ ,  اثٓ لُُ اجلىىَخ - 

 .10ٓ  , 4ط , ٘ـ 1412 , 26ٛ , ثريود , اٌوٍبٌخ 
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قد تضمنت هذق األحاديث إثبات األسباب كالمسببات كإبطاؿ قوؿ من أنكرها 

على عمومه حتى يتناكؿ األدكاء   لكل داء دكاء : كيجوز أف يكوف قوله 

القاتلة كاألدكاء التي ال يمكن لطبيب أف يبرئها كيكوف اهلل عز ك جل قد جعل لها 

 ألنه ال  ,أدكية تبرئها كلكن طول علمها عن البشر كلم يجعل لهم إليه سبيبلن

علم للخلق إال ما علمهم اهلل كلهذا علق النبي صلى اهلل عليه ك سلم الشفاء على 

 من المخلوقات إال له ضد ككل داء له ضد من مءمصادفة الدكاء للداء فإنه ال ش

    الدكاء يعالج بضدق فعلق النبي صلى اهلل عليه كسلم البرء بموافقة الداء 

 .  "للدكاء

- كلما كاف العقم كغيرق من األمراض ينطبق عليه ما قاؿ ابن القيم      

 لمجمع الفقه اإلسبلمي 69/5/7رأل الباحث أف يورد نص القرار رقم - رحمه اهلل 

 : كهو الدكلي في حكم العبلج ك التداكم 

إف مجلس مجمع الفقه اإلسبلمي الدكلي المنعقد في دكرة مؤتمرق السابع      

 – 9هػ الموافق 1412 ذم القعدة  12 - 7بجدة في المملكة العربية السعودية من 

ـ, بعد اطبلعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 1992 (مايو) أيار 14

موضوع العبلج الطبي, كبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله, قرر ما 

:    يلي

:   التداكم: أكلنا      

األصل في حكم التداكم أنه مشركع, لما كرد في شأنه في القرآف الكريم       

 الذم هو أحد المقاصد "حفظ النفس"كالسنة القولية كالفعلية, كلما فيه من 

. الكلية من التشريع

:  كتختلف أحكاـ التداكم باختبلؼ األحواؿ كاألشخاص     

فيكوف كاجبنا على الشخص إذا كاف تركه يفضي إلى تلف نفسه أك أحد  - 

كاألمراض  اف المرض ينتقل ضررق إلى غيرقػائه أك عجزق, أك ؾػأعض

.  المعدية

                                                           

 .14ٓ  , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ىاك ادل٦بك يف ٘لٌ فري ا٦ٌجبك , مشٌ اٌلَٓ ؤيب ٥جلاهلل زلّل ثٓ ؤيب ثىو اٌيه٥ٍ اٌلِْمٍ , اثٓ لُُ اجلىىَخ  - 
كاه ,فمٗ اٌمٚبَب اٌٞجُخ ادل٦بٕوح كهاٍخ فمهُخ ٝجُخ ِمبهٔخ ِيوكح ثمواهاد اٛب٤ِ اٌفمُهخ وإٌلواد ا٦ٌٍُّخ . ٥ٍٍ ثٓ زلٍُ اٌلَٓ , اٌموٖ كاغٍ  - 

 .  198ٓ , ٘ـ 1429 , 3ٛ , ثريود , اٌجْبئو اإلٍالُِخ 
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كيكوف مندكبنا إذا كاف تركه يؤدم إلى ضعف البدف كال يترتب عليه ما  - 

.   سبق في الحالة األكلى

.  كيكوف مباحنا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين - 

كيكوف مكركهنا إذا كاف بفعل يخاؼ منه حدكث مضاعفات أشد من العلة - 

.  المراد إزالتها

:   عبلج الحاالت الميؤكس منها :ثانينا     

مما تقتضيه عقيدة المسلم أف المرض كالشفاء بيد اهلل عزٌى كجل, كأف - أ 

التداكم كالعبلج أخذ باألسباب التي أكدعها اهلل تعالى في الكوف, كأنه ال 

يجوز اليأس من ركح اهلل أك القنوط من رحمته, بل ينبغي بقاء األمل في 

. الشفاء بإذف اهلل

, كالدأب في  كعلى األطباء كذكم المرضى تقوية معنويات المريض     

رعايته كتخفيف آالمه النفسية كالبدنية بصرؼ النظر عن توقع الشفاء أك 

.  عدمه

إف ما يعتبر حالة ميئوسنا من عبلجها هو بحسب تقدير األطباء كإمكانات - ب 

.  الطب المتاحة في كل زماف كمكاف كتبعنا لظركؼ المرضى

:  إذف المريض: ثالثنا     

 المريض للعبلج إذا كاف تاـ األهلية, فإذا كاف عديم األهلية فيشترط إذ- أ 

 كليه حسب ترتيب الوالية الشرعية ككفقنا ألحكامها فأك ناقصها اعتبر إذ

التي تحصر تصرؼ الولي فيما فيه منفعة المىٍولٌى عليه كمصلحته كرفع 

.  األذل عنه

على أف ال ييعتٌد بتصرؼ الولي في عدـ اإلذف إذا كاف كاضح الضرر       

.  بالمىٍوًلٌي عليه, كينتقل الحق إلى غيرق من األكلياء ثم إلى كلي األمر

 لولي األمر اإللزاـ بالتداكم في بعض األحواؿ, كاألمراض المعدية ك- ب 

.  التحصينات الوقائية
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في حاالت اإلسعاؼ التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر ال يتوقف - ج

.   العبلج على اإلذف

البد في إجراء األبحاث الطبية من موافقة الشخص التاـ األهلية بصورة  -د 

– أك اإلغراض المادم – كالمساجين – خالية من شائبة اإلكراق 

كال . كيجب أف ال يترتب على إجراء تلك األبحاث ضرر -كالمساكين 

يجوز إجراء األبحاث الطبية على عديمي األهلية أك ناقصيها كلو بموافقة 

.   األكلياء

      كبناءن على ما تقدـ فإف عبلج العقم من األمور التي يمكن التداكم منها 

كذلك كفق الشركط التي حددتها الشريعة اإلسبلمية كالتي ذكرها الدكتور 

, البار  كهي إجماالن أف يكوف العبلج كاإلنجاب في إطار الزكجية كحاؿ حياة  

الزكجين ككذلك أف ال يتدخل في عملية اإلنجاب طرؼ ثالث بأم شكل من 

أشكاؿ التدخل حتى ال يختل رابط الزكجية ك يفسد النسب كسوؼ يتم ذكرها 

 . في بابها تفصيبلن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                           

 .21ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
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  :أَىاع انزهمٍح االصطُبػً: ادلطهت اخلبيض 
يمكن تقسيم أنواع التلقيح االصطناعي بعدة اعتبارات مثل نوع المرض      

الذم يعاني منه صاحب العقم كهي األمراض المذكورة في مطلب سابق 

ككذلك بحسب قياـ التلقيح حاؿ قياـ الزكجية كحاؿ انتفائها كأيضان باعتبار 

الماء كباعتبار الرحم ككذلك بحسب مكاف اإلخصاب كهو التقسيم الذم اختارق 

الباحث  كبكل هذق االعتبارات فإف األنواع تشمل كل الصور المتوقعة للتلقيح 

كبهذا االعتبار فإف التلقيح . كطفل األنابيب , االصطناعي كاالستدخاؿ 

 : االصطناعي ينقسم إلى نوعين هما 

كالتلقيح االصطناعي الخارجي كيندرج تحت , التلقيح االصطناعي الداخلي      

 .    كل نوع عدة صور كما سيتضح لنا 

كهو ما أيخذ فيه ماء الرجل : الداخلي التلقيح االصطناعي:النوع األكؿ  -ُ

كيسمى . مهبل المرأة زكجة أك غيرها  كحقن في محله المناسب داخل

, الذاتي  أيضػان باإلخصاب الداخلي أك التلقيح أإلخػصابػي كهنا يتم  

التلقيح بين الماء كالبويضة داخل جسم المرأة كفي المكاف الذم خلقه 

 .اهلل سبحانه كتعالى 

:  ف هما اناعي الداخلي صورتطكللتلقيح االص

أف تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزكج كتحقن في الموضع  

 : كلهذق الطريقة حالتاف هما مهبل الزكجة أك رحمها المناسب داخل

 . أف يتم التلقيح أثناء الحياة الزكجية  - أ

أف يتم التلقيح بعد كفاة الزكج كمن مائه الذم احتفظت به  - ب

 .الزكجة بعد كفاته

أف تؤخذ نطفة من رجل كتحقن في الموضع المناسب من زكجة رجل  

ج كيلجأ لهذق الصورة إذا كاف الزك. داخليان آخر حتى يقع التلقيح

                                                           

. 262ِوع٤ ٍبثك ٓ , فمٗ إٌىاىي . ثىو ٥جلاهلل , ؤثىىَل  -  
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, عقيمان ال بذرة في مائه  كهذق الصورة تشبه ما كاف يسمى في  

  .الجاهلية بنكاح االستبضاع 

أف يتم  كهو (طفل األنبوب )التلقيح االصطناعي الخارجي: النوع الثاني  -ِ

التلقيح بين ماء الرجل كالمرأة في كعاء مختبرم أك ما يسمى باألنبوب 

, ثم تعاد اللقيحة إلى رحم المرأة  كهذا الػنوع إما أف يكوف بين  

كما سيتػضح لنا من صور التلقيح , زكجين أك بػين أجػنبيين 

 :االصطناعي الخارجي التالية

 :الصورة األكلى كهي بين زكجين 

أف تؤخذ نطفة من زكج كبويضة من مبيض زكجته فتوضعا في أنبوب  

فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزكج بويضة  اختبار طبي بشركط

اللقيحة باالنقساـ كالتكاثر  زكجته في كعاء االختبار ثم بعد أف تأخذ

الزكجة نفسها   إلى رحماالختبارتنقل في الوقت المناسب من أينبوب 

طفل )كهذق هي ما يسمى . ؽ في جدارق كتنموؿصاحبة البويضة لتع

      كيلجأ لها عندما تكوف الزكجة عقيمان بسبب انسداد القناة( األينبوب

 . التي تصل بين مبيضها كرحمها ( قناة فالوب) 

 

                                                           

. 255ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  -  
ؤفّّرٗ ؤْ إٌىبػ يف اجلبٍُ٘خ  - -  يف احللَش اٌنٌ هواٖ ٥ووح ثٓ اٌيثري ؤْ ٥بئْخ ىوط إٌيب ولل وهك يف األٔىؾخ اٌيت هنً ٥ٕهب إٌيب -  

وبْ ٥ًٍ ؤهث٦خ ؤضلبء فٕىبػ ِٕهب ٔىبػ إٌبً اٌُىَ  خيٞت اٌوعً بىل اٌوعً وٌُزٗ ؤو اثٕزٗ فُٖللهب مث َٕىؾهب , ؤىبػ آفو وبْ اٌوعً َمىي 
و٦َزيذلب ىوعهب , وال ديَهب ؤثلا  ؽىت َزجني محٍهب ِٓ مٌه اٌوعً اٌنٌ رَزج٤ٚ . الِوؤرٗ بما ٝهود ِٓ ّٝضهب ؤهٍٍٍ بىل فالْ فبٍزج٦ٍٚ ِٕٗ 

ِٕٗ , فةما رجني محٍهب ؤٕبٜب ىوعهب بما ؤؽت  وبمنب َف٦ً مٌه هغجخ يف صلبثخ اٌىٌل , فىبْ ٘نا إٌىبػ ٔىبػ االٍزجٚب٣ , ؤىبػ آفو جيز٤ّ 
فةما محٍذ وو٦ٙذ  وِو ٥ٍُهب ٌُبيل ث٦ل ؤْ ر٤ٚ محٍهب , ؤهٍٍذ بٌُهُ فٍُ ََز٤ٞ . اٌوٜ٘ ِب كوْ ا٦ٌْوح فُلفٍىْ ٥ًٍ ادلوؤح وٍهُ َُٖجهب 

هعً ِٕهُ ؤْ ديز٤ٕ ؽىت جيز٦ّىا ٥ٕل٘ب رمىي ذلُ لل ٥وفزُ اٌنٌ وبْ ِٓ ؤِووُ , ولل وٌلد فهى اثٕه َب فالْ  رًَّ ِٓ ؤؽجذ ثبمسٗ , فٍُؾك 
ؤىبػ اٌواث٤ جيز٤ّ إٌبً اٌىضري فُلفٍىْ ٥ًٍ ادلوؤح ال دتز٤ٕ شلٓ عبء٘ب و٘ٓ اٌجغبَب وٓ َّْٕٖ ٥ًٍ . ثٗ وٌل٘ب , ال ََز٤ُٞ ؤْ ديز٤ٕ ثٗ اٌوعً 

ؤثىآٜ هاَبد رىىْ ٥ٍّب فّٓ ؤهاك٘ٓ كفً ٥ٍُهٓ,فةما محٍذ بؽلا٘ٓ وو٦ٙذ محٍهب مج٦ىا ذلب وك٥ىا ذلُ اٌمبفخ مث ؤحلمىا وٌل٘ب ثبٌنٌ َووْ 
, ؤفوعٗ اٌجقبهٌ . ثبحلك ٘لَ ٔىبػ اجلبٍُ٘خ وٍٗ , بال ٔىبػ إٌبً اٌُىَ  - -  اثٕٗ ال ديز٤ٕ ِٓ مٌه , فٍّب ث٦ش زلّل ك٥بفبٌزبٛ ثٗ , و 

 .4834ؽلَش هلُ , ثبة ِٓ لبي ال ٔىبػ بال ثىيل , وزبة إٌىبػ , 1970ٓ   , 5ط , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ 
 .567ٓ , ِوع٤ ٍبثك , فمٗ اٌمٚبَب اٌٞجُخ ادل٦بٕوح . ٥ٍٍ ثٓ زلٍُ اٌلَٓ , اٌموٖ كاغٍ  - 
. 134ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 



   

                                                                                                     

- 41-  
 

 :الصورة الثانية كما بعدها هي خارج إطار الزكجية 

 بين نطفة مأخوذة من االختبارأف يجرم تلقيح خارجي في أينبوب  

 ليست زكجته يسمونها امرأةمبيض  زكج ك بويضة مأخوذة من

األسلوب  كيلجأ إلى هذا. متبرعة ثم تزرع اللقيحة في رحم زكجته

عندما يكوف مبيض الزكجة مستأصبلن أك معطبلن كلكن رحمها سليم 

 .  كهو ما يسمونه الحمل من قبل الزكج اللقيحة فيه قابل لعلوؽ

متبرع  بين نطفة رجل اختبارأف يجرم تلقيح خارجي في أينبوب  

.  متزكجةامرأةثم تزرع اللقيحة في رحم  امرأة متبرعةكبويضة 

المرأة المتزكجة التي زرعت اللقيحة  كيلجأ إلى ذلك حينما تكوف

 . سليم فيها تعطل مبيضها لكن رحمها

 بين بذرتي زكجين ثم االختبارأف يجرل تلقيح خارجي في كعاء  

كيلجأ لذلك حينما . امرأةو تتطوع بحملها تزرع اللقيحة في رحم

يضها ػرحمها كلكن مب تكوف الزكجة غير قادرة على الحمل لسببو في

 سليم منتج, أك تكوف غير راغبة في الحمل ترفان فتتطوع امرأةه أخرل

 . بالحمل عنها

 بين بذرتي زكجين ثم االختبارأف يجرل تلقيح خارجي في كعاء  

  كتكوف المرأةمتبرعة بحمل اللقيحة امرأة تزرع اللقيحة في رحم

 . أك الزكجة األخرل للزكج صاحب الماء ة الزكج هنا هي ضرة

     هذق هي أهم الصور الناتجة عن التلقيح االصطناعي التي رأل الباحث 

 .إيرادها في هذا المطلب 

 

 

 

                                                           

. 70ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
. 60ٓ , ك د , ك ٛ , عب٦ِخ األى٘و , ِىلف اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ ِٓ رإعري األهؽبَ . ؽَين ٥جلا٤ٌَُّ , بثواُُ٘  - 
 . 70ٓ , ٘ـ 1426 , 1ٛ , ثريود , ادلىزجخ ا٦ٌٖوَخ , اٌزٍمُؼ اإلٕٕٞب٥ٍ وؤٝفبي األٔبثُت , ٥وفبْ ثٓ ٍٍُُ ا٦ٌْب ؽَىٔخ , اٌلِْمٍ - 
. 123ٓ , ٘ـ 1432 , 1ٛ , اٌوَبٗ , ا٦ٌجُىبْ , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌزؾًٍُ واٌزؾوًن , زلّل ثٓ حيىي ثٓ ؽَٓ , إٌغٍُّ - 
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 :انؼاللخ ثني رأعري األرحبو وانزهمٍح االصطُبػً : ادلطهت انظبدص 
في هذا المطلب يرل الباحث أف يقوـ أكالن بتعريف كل من التلقيح      

االصطناعي كاستئجار األرحاـ حتى يتمكن من بياف العبلقة بينهما علمان أنه 

حيث تم تعريف كل منهما في بابهما , سيكتفي بالتعريف االصطبلحي فقط 

 .تعريفان شامبلن 

اتحاد الخليتين الجنسيتين :      تعريف التلقيح االصطناري اصطالحًا -ُ

الذكرية كاألنثوية بعد لقائهما بطريقة طبية غير طريقة الجماع 

 .الطبيعية 

أنه عقد معاكضة على االنتفاع برحم :     تعريف ادتئجار األرحام  اصطالحًا -ِ

  .امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على أف ال ينسب المولود إليها 

يتضح من خبلؿ التعريفين السابقين أف منشأ الجنين في الطريقتين يتم      

فإف استئجار األرحاـ ما هو إال , بغير الطريقة الطبيعية كفي حقيقة األمر 

نتيجة التطور الحاصل في تقنيات اإلنجاب الذم تمخض عن التلقيح االصطناعي 

 .في فترة الثمانينيات 

     كحيث إف الباحث قد أشار سابقان إلى أنواع التلقيح االصطناعي كتبين أنه 

على نوعين تلقيح صناعي داخلي كتلقيح صناعي خارجي كبين الباحث أف لكل 

تم ذكرها في كقتها بالتفصيل غير أف توضيح العبلقة , نوع منهما عدة صور 

بين التلقيح االصطناعي كاستئجار األرحاـ تحتم على الباحث أف يعيد صورتين 

 : من صور التلقيح االصطناعي كهما 

 بين بذرتي زكجين ثم االختبارأف يجرل تلقيح خارجي في كعاء  

كيلجأ لذلك حينما . امرأةو تتطوع بحملها تزرع اللقيحة في رحم

رحمها كلكن مبيضها  سببو فيػحمل ؿػتكوف الزكجة غير قادرة على اؿ

 بة في الحمل ترفان فتتطوع امرأةه أخرلػسليم منتج, أك تكوف غير راغ

 . بالحمل عنها

                                                           

 . ِٓ اٌلهاٍخ , 49وا٢ٔو ر٦وَف رإعري األهؽبَ ٓ  ,  24ا٢ٔو ر٦وَف اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ٓ  - 
. 347ٓ  , 1ط , ٘ـ 1430, 1ٛ, اٌوَبٗ , وٕىى ؤّجٍُُب , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ٦ٍل ثٓ ٥جلا٦ٌيَي , اٌْىَوؿ  - 
 . 70ٓ , ٘ـ 1426 , 1ٛ , ثريود , ادلىزجخ ا٦ٌٖوَخ , اٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ وؤٝفبي األٔبثُت , ٥وفبْ ثٓ ٍٍُُ ا٦ٌْب ؽَىٔخ , اٌلِْمٍ - 



   

                                                                                                     

- 43-  
 

 بين بذرتي زكجين ثم االختبارأف يجرل تلقيح خارجي في كعاء  

  كتكوف المرأةمل اللقيحةػبرعة بحػمت رأةػاـ تزرع اللقيحة في رحم

 . أك الزكجة األخرل للزكج صاحب الماء ة الزكج هنا هي ضرة

من هذق الصور كمن خبلؿ التعريف باستئجار األرحاـ يتضح أف العبلقة بين      

عملية استئجار األرحاـ كبين التلقيح االصطناعي يكمن في كوف استئجار 

األرحاـ يمثل صورة من صور التلقيح االصطناعي كأحدل النتائج التي ظهرت 

لعمليات التجارب في مجاؿ اإلنجاب كلهذا فإف الباحث رأل أف يكوف عنواف 

المبحث األكؿ من هذق الدراسة التلقيح االصطناعي كصلته بتأجير األرحاـ حتى 

يستطيع الدخوؿ بتسلسل منطقي إلى موضوع بحثه من العاـ إلى الخاص كمن 

 .الكل إلى الجزء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 123ٓ , ٘ـ 1432 , 1ٛ , اٌوَبٗ , ا٦ٌجُىبْ , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌزؾًٍُ واٌزؾوًن , زلّل ثٓ حيىي ثٓ ؽَٓ , إٌغٍُّ - 
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 ماهية استئجار األرحاو: املبحث الثاىي 

 
: وفيه أربعة مطالب 

 

. تعريف مصطلح تأجير األرحام : المطلب األول 

. نشأة تأجير األرحام :المطلب الثاني 

. األسباب الداعية إلى تأجير األرحام : المطلب الثالث 

. صور تأجير األرحام : المطلب الرابع 
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 :رؼزٌف يصطهح رأعري األرحبو : ادلطهت األول 

قبل أف يبدأ الباحث بتعريف مصطلح تأجير األرحاـ فإنه يبين أهم      

الرحم الظئر : المسميات التي تطلق عليه فقد كرد كأطلق عليه عدة أسماء منها 

كاألـ بالوكالة ككذلك سمي باألـ البديلة , كاألـ المستعارة , كشتل الجنين , 

كالحمل لحساب الغير كالمبلحظ أف كل هذق المصطلحات ذات , كاألـ الحاضنة 

 .مدلوؿ طبي كاحد كهو ما سيتم بيانه في التعريف بهذا المصطلح 

 :رؼزٌف اإلعبرح 

الهمزة كالجيم كالراء أصبلف يمكن الجمعي بينهما بالمعنى, :             في اللغة 

فأٌما الًكراء فاألجر . فاألكؿ الًكراء على العمل, كالثاني جىٍبر العظم الكىًسير

,  يىأجيري أىٍجرا األٍجر جزاء العمل, كالفعل أجىرى: ككاف الخليل يقوؿ. كاأليٍجرة

كاإلجىارة ما أعطيتى ًمٍن أجرو في عمل . المستأجىر: كاألجير. كالمفعوؿ مأجور

ٖٓ : كمن ذلك مىهر المرأة, قاؿ اهلل تعالى: كقاؿ غيرق ُ٘ ٖٓ ُؤُعىَه ُ٘ , 24  /النساء]  َفأُرى

.  كناسه يقولوف أىجىرىٍت يىديق. كأمٌىا جىٍبر العظم فيقاؿ منه أيًجرىٍت يديق. [6  /الطبلؽ

فهذاف األصبلف كالمعنى الجامع بينهما أٌف أيٍجرىة العاًمل كأنٌىها شيءه ييٍجبر به 

 بأنه :االستئجار" كما عرؼ األصفهاني .  حاليه فيما لًحقه من كىدٌو فيما عمله

  ."  طلب الشيء باألجرة

من , مدة معلومة , عقد على منفعة مباحة معلومة :             في االصطالح الفقكي

كاالنتفاع . أك عمل معلوـ بعوض معلوـ , أك موصوفة في الذمة , عين معينة 

عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو :  كما عرفها الجرجاني بأنها,   تابع

 .  ماؿ ك تمليك المنافع بعوض إجارة ك بغير عوض إعارة

                                                           

  .62ٓ , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
 . 65ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين   - 
 .  5ٓ  , 4ط, ِوع٤ ٍبثك , ّوػ ِٕزهً اإلهاكاد . ِٕٖىه ثٓ َىٌٔ ثٓ بكهٌَ , اٌجهىيت  - 
 .23ٓ , ٘ـ 1405, 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزبة ا٦ٌويب , د بثواُُ٘ األثُبهٌ , اٌز٦وَفبد . ٥ٍٍ ثٓ زلّل ثٓ ٥ٍٍ , اجلوعبين  - 
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إجارة األشياء عقد يلتزـ بموجبه أحد الفريقين :              في االصطالح القانوني  

المسمى مؤجران بمنح الفريق اآلخر المسمى مستأجران االنتفاع من شيء غير 

 .  منقوؿ أك منقوؿ لوقت معين كمرادفها اإليجار

قياـ امرأة بعمل : يعرؼ الباحث اإلجارة إجرائيان بأنها :             التعريف اإلجرائي 

عقد تلتزـ فيه بتمليك منفعة رحمها المرأة أك لرجل ليس زكجان لها مدة معينة 

 .أقصاق مدة الحمل كتسليم المولود له بعد كالدته 

 : رؼزٌف انزحى 

الراء كالحاء كالميم أصله كاحده يدؿٌي على الٌرٌقة كالعطف  :             فـي اللـغة 

كالرٌيحٍيم . يقاؿ من ذلك رىًحمىه يىٍرحىميه, إذا رىؽٌى له كتعطٌىفى عليه. كالرأفة

عىبلقة القرابة, ثم سمًٌيت رىًحمي األنثى رىًحمان : كالرٌىًحم. كالمىٍرحىمىة كالرٌىحٍىمة بمعنىن

, كالرحم رحم المرأة .   من هذا, ألٌف منها ما يكوف ما ييٍرحىمي كىييرىٌؽ له ًمن كلد

كمنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من , كامرأة رحوـ تشتكي رحمها 

 .رحم كاحدة 

كهي , ككعاؤق في البطن , موضع تكوين الجنين :              في االصطالح الفقكي 

ٖٓ   : مؤنثة كجمعها أرحاـ يقوؿ تعالى ِِٔه ُٗ ٔفٍ َؤِهَؽب َِب َفٍََك اٌٍّ  َٓ ِّ ٖٓ َؤْ ََْىُز ُّ ٌَُه َواَل ََٔؾ
َِ أِفِو ٗٔ َواٌَُِْى ٖٓ ِثبٌٍّ ِٔ ٖٓ َُِا كهو القرار المكين المذكور في قوله .  [228/ البقرة  ] ِبْ ُو

ٍَْٕبُٖ ٔفٍ :تعالى  ِٖٔىنٍي   َفَغ٦َ كهو الحوض الحقيقي الذم  . [21/ المرسبلت  ]  َلَواٍه 

كحينئذو تعلق في جدار الرحم كتصبح , تلتقي فيه الخليتاف من ماء الزكجين 

ما يشتمل على الولد من أعضاء التناسل ": كما عرفت الرحم بأنها ,  علقة عالقة

يكوف في تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر ذكرق الحرالي كقاؿ 

الراغب رحم المرأة كمنه استعير الرحم للقرابة لخركجهم من رحم كاحدة 

                                                           

. 54ٓ ,1ط, ِوع٤ ٍبثك , ٦ِغُ ادلٍٖٞؾبد اٌمبٔىُٔخ . عرياه , وىهؤى  - 
 .498ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
  .347ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين   - 
 .145ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌفمهٍ . ٦ٍلٌ , ؤثى عُت  - 
  .256ٓ , ِوع٤ ٍبثك , فمٗ إٌىاىي . ثىو ٥جلاهلل , ؤثىىَل  - 
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كالرحمة رقة تقتضي اإلحساف إلى المرحوـ كتستعمل تارة في الرقة المجردة 

  . "كتارة في اإلحساف المجرد عن الرقة نحو رحم اهلل فبلنا 

كهو جسم , عضو حيوم في الجهاز التناسلي عند المرأة:              في االصطالح الطبي

 . يتم فيه تكوين الجنين في تسعة أشهر قبل الوالدة, عضلي أجوؼ

يعرؼ الباحث الرحم إجرائيان بأنها العضو الذم يسعى :             التعريف اإلجرائي 

 .المستأجر إلى تملك منفعته ألجل االستفادة منه في الحمل 

 : التعريف االصطالحي لتأجير األرحام  

عرؼ تأجير األرحاـ بعدة تعريفات يذكر الباحث منها ما يلي مع ذكر      

 :رأيه في كل تعريف كالتعريف المختار 

هو زرع بويضة من امرأة ملقحة بحيواف منوم من زكجها في رحم   

 .مقابل مبلغ من الماؿ أك دكف مقابل مالي, امرأة أخرل حتى تلد 

يرل الباحث أف هذا التعريف ال يمنع من دخوؿ غير المعرؼ في تعريفه      

العقد على المنافع بعوض هو ماؿ ك تمليك  ":حيث سبق تعريف اإلجارة بأنها 

فإيراد لفظ دكف مقابل مالي  .  " المنافع بعوض إجارة ك بغير عوض إعارة

أخرجها من مفهوـ اإلجارة إلى اإلعارة كذلك فإف هذا التعريف غير جامع 

ألفراد المعرؼ حيث حصر أصحاب البويضة الملقحة في الزكجين كهذق صورة 

 .كاحدة من صور تأجير األرحاـ كما سيأتي في مطلب الحق 

                                                           

٘ـ 1410 , 1ٛ , ثريود , كاه اٌفىو ادل٦بٕو , د زلّل هٙىاْ اٌلاَخ , اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف . زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ  - 
 ٓ360 .
  .537ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً اٌٞيب ا٦ٌويب . ٥جلا٦ٌيَي , اٌٍجلٌ  - 
 .289ٓ, ِوع٤ ٍبثك , ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  - 
. 23ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌز٦وَفبد . ٥ٍٍ ثٓ زلّل ثٓ ٥ٍٍ , اجلوعبين  - 
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أنه استخداـ رحم امرأة أخرل تحمل لقيحة مكونة من نطفة رجل  

, كتحمل الجنين كتضعه - كغالبان ما يكوناف زكجين - كبويضة امرأة 

كبعد ذلػك يتػولى الػزكجاف رعاية المولود كيكوف كلدان قانونيان    

 .لهما 

يرل الباحث أف هذا التعريف خرج من المقصود العاـ للتعريف بأف يبين      

كما أنه ذكر أف هذا , ماهية الشيء المعرؼ كأف يكوف جامعان مانعان مختصران 

الولد الناتج عن عملية التأجير يكوف كلدان قانونيان كهذا غير مسلم به كما 

 .سيأتي 

أنه موافقة امرأة على حمل بويضة ملقحة ال تنسب إليها لحساب امرأة  

 . أخرل كتسليم المولود لها بعد كالدته 

يرل الباحث أف هذا التعريف قريب من التعريف األكؿ كيمكن أف يقاؿ فيه      

 .ما قيل في التعريف األكؿ من أنه لم يكن مانعان فيمكن أف يدخل فيه غيرق 

 ( ليس زكجا لها ) عقد تلتزـ فيه امرأة بتأجير رحمها لرجل أنه 

كاالنتفاع به كذلك بأف يضع حيواناته المنوية عن طريق التلقيح 

أجر معين  معينة أقصاها مدة الحمل كذلك لقاء االصطناعي لمدة

 . بعد كالدته متفق عليه كبأف تسلم المولود لوالدق

يرل الباحث أف هذا التعريف جعل من صاحبة الرحم المستأجرة أمان      

حيث ذكر أف الحيوانات المنوية هي التي كضعت في رحم المرأة , للمولود 

كبذلك يكوف التلقيح حصل بين الرجل كالمرأة المؤجرة كبذلك فهو غير 

 .جامع كغير مانع 

                                                           

. 141ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 
 .15ٓ , َ 2005, ك ٛ , ِٖو , ا٦ٌٍُ واإلديبْ , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . 256ٓ  , 1ؤثى ىَل , ثىو ثٓ ٥جل اهلل , فمٗ إٌىاىي , ِوع٤ ٍبثك , ط  - 
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أنه عقد معاكضة على االنتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه  

  . على أف ال ينسب المولود إليها

حيث أنه جاء جامعا , كيرل الباحث أف هذا التعريف هو التعريف المناسب      

 .كما أنه جاء مختصران , لكل صور المعرؼ مانعان من دخوؿ غيرق فيه 

     كما يرل الباحث أف هناؾ أهمية ألف يسوؽ بعض التعاريف لبعض 

مكتفيان بإيراد , المسميات األخرل لهذا المصطلح التي تمت اإلشارة إليها سابقان 

 .التعريف اللغوم كاالصطبلحي من غير تعليق 

 :انزحى انظئز  .1

الظًٌٍئري مهموز العاطفةي على غير كلدها المٍرًضعةي له من  :اللـغة             الظئر في

الناس كاإًلبل الذكري كاألينثى في ذلك سواء كالجمع أىٍظؤيره كأىٍظآره كظيؤيكره 

كظيؤىار على فيعاؿ بالضم األىخيرة من الجمع العزيز كظيٍؤرةه كهو عند سيبويه 

اسم للجمع كفيٍرهةو ألىف ًفٍعبلن ليس مما ييكىسٌىر على فيٍعلةو عندق كقيل جمع الظًٌٍئر 

 . من اإًلبل ظيؤاره كمن النساء ظيؤيكرة

التعريف االصطبلحي للظئر ال يخرج عن التعريف اللغوم  :            في االصطالح

كهي هنا المرأة .  كغيرهم العاطفةي على غير كلدها المٍرًضعةي له من الناسفهي 

 .األخرل التي نقلت إلى رحمها اللقيحة 

 :شزم اجلُني  .2

حيث إف الباحث بعد , بكر أبو زيد . كما عرفه دالقطع :            الذتل لغة 

الرجوع إلى المعاجم اللغوية تبين له أف هذق الكلمة غير عربية ك هي في األصل 

 .كلمة عبرية 

                                                           

. 347ٓ  , 1ط , ٘ـ 1430, 1ٛ, اٌوَبٗ , وٕىى ؤّجٍُُب , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ٦ٍل ثٓ ٥جلا٦ٌيَي , اٌْىَوؿ  - 
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 45ٓ  - 
.   514ٓ , 4ط , ك د  , 1ٛ ,ثريود , كاه ٕبكه , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ ثٓ ٢ِٕىه األفوَمٍ ادلٖوٌ , اثٓ ٢ِٕىه  - 
 . 256ٓ , 1ؤثى ىَل , ثىو ثٓ ٥جل اهلل , فمٗ إٌىاىي , ِوع٤ ٍبثك ,ط  - 
  256ٓ  , 1ط ,ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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جىنٌى الشيءى يىجينٌيه جىٌنان سىتىرق ككلٌي شيء سيتر عنك فقد جينٌى :            الجنين لغة 

 عنك كجىنٌىه الليلي يىجينٌيه جىٌنان كجينونان كجىنٌى عليه يىجينٌي بالضم جينونان كأىجىنٌىه سىتىرق

 . قيل كلٌي مستورو جىًنينه حتى إنهم ليقولوف ًحٍقده جىنينه كًضٍغنه جىنينه.... 

 المرأة ما داـ في بطنها سمي كذلك الستتارق فإف ؿحم " :            في االصطالح

في : كقد يطلق عليه جنين قاؿ الباجي , خرج حيا فهو كلد أك ميتا فهو سقط 

شرح رجاؿ الموطأ الجنين ما ألقته المرأة مما يعرؼ أنه كلد سواء كاف ذكر 

 . " لم يستهل صارخاما أـ أنثى 

هو انتزاع الجنين كهو في مرحلة النطفة كزرعه  :            ذتل الجنين اصطالحًا

 . في رحم امرأة أخرل ليحل ضيفان عليها طيلة مرحلة تكونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.   92ٓ , 13ط , ِوع٤ ٍبثك , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ ثٓ ٢ِٕىه األفوَمٍ ادلٖوٌ , اثٓ ٢ِٕىه  - 
كاه اثٓ اجلىىٌ  , د زلّل ٕجؾٍ ؽالق , ًُٔ األوٝبه ِٓ ؤؽبكَش ٍُل األفُبه ّوػ ِٕزمً األفجبه . زلّل ثٓ ٥ٍٍ ثٓ زلّل , اٌْىوبين  - 

  . 182ٓ  , 13ط , ٘ـ 1427 , 1ٛ , اٌوَبٗ 
 .636ٓ  , 3ط , ٘ـ 1426 , 1ٛ , ادلٕٖىهح , كاه اٌىفبء , ِىٍى٥خ اٌفمٗ اإلٍالٍِ ادل٦بٕو , ٥جلاحلٍُُ , ٥ىٌَ -  
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 :َشأح رأعري األرحبو : ادلطهت انضبًَ 

لم تكن بداية تقنيات تأجير األرحاـ تختلف كثيران عن بداية تقنيات التلقيح      

حيث , فقد ابتدأت في عالم الحيواف . االصطناعي كالتي تناكلها الباحث سابقان 

ذكر الصالحي أنها كانت تستخلص مجموعة من بويضات أنثى أم حيواف ذات 

صفات كخصائص ممتازة بحيث يفرز مبيض هذق األنثى عددان كبيران من 

البويضات نتيجة معاملتها بهرمونات إخصاب معينة تؤثر في عدد المبايض ثم 

توضع في أنابيب اختبار كتنقل في أرحاـ أبقار عادية ثم يجرم تلقيحها 

  . بطريقة طبيعية 

كبعد أف نقلت التجارب من الحيواف لئلنساف ك منذ أف نجح أكؿ مولود      

أنبوبي انتشرت طرؽ التلقيح كاإلنجاب المتطورة, فكاف ذلك في يوـ           

 لويزا "  أكؿ مولود أنبوبي " ليزلي براكف "ـ , حيث كضعت 1978/ يوليو / 24

 , حيث قاما " استبتوا كادكارد "-  , كذلك في بريطانيا على يد الطبيبين"براكف 

 كتحدثت عنها جميع كسائل " لويزا "بتلقيح بويضتها بمني زكجها, كاشتهرت 

 كما سبقت " بطفلة األنبوب "اإلعبلـ كراقبػػتها أبصار العالم ناعتة إياها 

 . اإلشارة إليه  

كمن بعدها انتشرت مواليد أطفاؿ األنابيب في العالم , في أعقاب هذق      

ك بعد أف كانت مسألة , كتولدت قضايا جديدة كأساليب تلقيح متعددة , القضية 

الحمل كالوالدة من المسائل المحصورة في إطار الزكجية كبين الزكجين فقط 

أصبح هناؾ عدة , كلم يكن ألحد من الناس أف يتدخل فيها من قريب كال بعيد 

 .أطراؼ تتدخل فيها 

                                                           

.  ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 25ٓ  - 
 .96ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ -  
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 27ٓ -  
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كاستمرت بعد ذلك التجارب في هذا المضمار إلى أف خرجت أكؿ طفلة من      

حيث إف األـ , ـ غير أنها كانت هبة كلم تكن إجارةن 1983الرحم المستأجرة عاـ 

ـ كضعت 1985كبعدها بعامين كتحديدان في عاـ , التي كضعتها تبرعت بحملها 

 ككانت أكؿ امرأة تتقاضى أجران ًلتيلقحى صناعيان " كيم كوتوف "سيدة اسمها 

غير أنها , ككاف األجر المتفق عليه هو ستة آالؼ كخمسمائة جنيه إسترليني 

بعد أف كضعت الطفل رفضت أف تسلمه إلى من استأجر رحمها كهنا انتقلت 

القضية إلى المحاكم لتحكم المحكمة بتسليم الطفل إلى الزكجين اللذين قاما 

 . بدفع النفقة

ككذلك كاف من بين حاالت الحمل التي كقعت في بداية الثمانينيات      

بحمل بويضة مخصبة من  " جيوفانا كابريللي " الميبلدية أف قامت ابنة تدعى

كاستمر الحمل إلى أف كلدت االبنة طفبلن سلمته  " ماثيوال كابريللي " أمها

 .لوالدتها 

بل انتشرت ككاالت لتأجير األرحاـ , كلم يتوقف األمر عند هذا الحد      

كشركات خاصة بهذا الغرض مهمتها البحث عن النساء الراغبات في الحمل 

للغير ككانت أكؿ شركة في العالم تخصصت في هذا الشأف في مدينة 

 . فرانكفورت بألمانيا

كما أف شركة ستوركس في الواليات المتحدة األمريكية من الشركات      

ككذلك فقد تكونت جمعية تسمى , التي تسعى كتسوؽ لهذا النوع من اإلنجاب 

جمعية األمهات البديبلت في مدينة لوس أنجلس يتوافد عليها عدد من األزكاج 

المصابين بنوع من العقم للبحث عن رحم لئليجار كأيضان أنشئ في نيويورؾ 

                                                           

ؤٝفبي . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ . وا٢ٔو  .142ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ . ا٢ٔو - 
.  124ِوع٤ ٍبثك ٓ , األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ 

 .19ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 .97ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ - 
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كغيرها من الوكاالت كالشركات التي انتشرت في  . مركز نيويورؾ للعقم

 .كل أنحاء العالم 

 هي أكؿ األمهات علمان أف هناؾ من ذكر أف سارة زكج إبراهيم      

البديبلت بعد أف قدر اهلل عليها أف تكوف عقيمان في أكؿ حياتها فقدمت جاريتها 

 .  هاجر لزكجها فتزكجها كأنجبت له إسماعيل 

إال أف الباحث يرل أف هذا قياس باطل كالفارؽ فيه كبير جدان إذ إف قصة      

 ال تخرج عن الوضع الطبيعي للزكاج كاإلنجاب هذا سارة مع سيدنا إبراهيم 

 السبلـ إذا ما استثنينا أف التسرم كاف محرمان في التوراة كفعل إبراهيم 

ككاف  " :كما أكرد ابن كثير رحمه اهلل حيث قاؿ , كاف ناسخان لهذا الحكم 

إبراهيم في  [الخليل]التٌىسىرًٌم على الزكجة مباحا في شريعة إبراهيم, كقد فعله 

إلى أف  " ...هاجر لما تسرٌىل بها على ساٌرة, كقد حيرًٌـ مثل هذا في التوراة عليهم

 . " فهذا هو النسخ بعينه ": قاؿ 

     

 

 

 

 

                                                           

ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ . زلّل ٥ٍٍ, اٌجبه . وا٢ٔو . 123ِوع٤ ٍبثك ٓ , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ . ا٢ٔو  - 
, ِوع٤ ٍبثك, اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ . وا٢ٔو .41ٓ ,االٕٕٞب٥ٍ واٌوؽُ ا٢ٌئو واألعٕخ اّٛلح ِوع٤ ٍبثك 

 ٓ19 .
. 18ٓ , ِوع٤ ٍبثك, اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
ادلٍّىخ ا٦ٌوثُخ , كاه ُٝجخ ٌٍْٕو , د ٍبٍِ ثٓ زلّل ٍالِخ , رفَري اٌموآْ ا٢٦ٌُُ . ؤثى اٌفلاء بمسب٥ًُ ثٓ ٥ّو اٌموٍّ اٌلِْمٍ , اثٓ وضري  - 

. 76ٓ , 2ط , ٘ـ 1420 , 2ٛ,  ا٦ٌَىكَخ 
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  :األطجبة انذاػٍخ ئىل رأعري األرحبو: ادلطهت انضبنش 
هناؾ عدة أسباب ذكرها العلماء يركف أنها أدت إلى ظهور هذق النازلة غير      

أف الباحث يرل أف أهم األسباب كالتي أيغفلت من قبل من تكلم عن هذق العملية 

هو ضعف اإليماف بقضاء اهلل كقدرق كسوؼ يتم تفصيل هذق األسباب في النقاط 

 :التالية 

ضعف اإليماف بالقضاء كالقدر الذم يمثل الركن السادس من أركاف  .ُ

اإليماف كما في حديث عمر رضي اهلل عنه الذم أخبر عن الرجل الذم 

أف تؤمن باهلل   :  كسأله عن اإليماف فقاؿ أتى للرسوؿ 

      كمبلئكته ككتبه كرسله كاليوـ اآلخر كتؤمن بالقدر خيرق 

 . كشرق

     كحيث شاءت إرادة اهلل تعالى أف يجعل لهذا ذرية من البنين كلذاؾ 

ذرية من اإلناث أك يجعل للبعض إناثان كذكورنا أك يجعل من يشاء 

ِٓ  :عقيمان قاؿ تعالى  َّ َْبُء َََهُت ٌٔ َِب ََ ِٗ ََِقٍُُك  َّبَوأد َواٌَْإِه َٖ ٍُُِْه اٌ  ٔٗ َْبُء  ٌَّٔ ََ
َْبُء اٌنُُّوىَه  ََ ِٓ َّ ُِِبَٔبًصب َوَََهُت ٌٔ ّّب   َؤِو ََُيٚوُعُه َْبُء ٥َٔمُ ََ ِٓ َِ  ًُ ُمْوَوأّب َوِبَٔبًصب َوََِغ٦َ

ُْ َلٔلَو ٍُٔ٥َ ُٗ  .[50,49/الشورل ] هِبٖٔ

هذق اآلية  " :كقد فسر الشيخ السعدم رحمه اهلل هذق اآلية بقوله      

فيها اإلخبار عن سعة ملكه تعالى, كنفوذ تصرفه في الملك في الخلق 

لما يشاء, كالتدبير لجميع األمور, حتى إف تدبيرق تعالى, من عمومه, 

أنه يتناكؿ المخلوقة عن األسباب التي يباشرها العباد, فإف النكاح من 

األسباب لوالدة األكالد, فالٌله تعالى هو الذم يعطيهم من األكالد ما 

فمن الخلق من يهب له إناثان, كمنهم  " :ثم قاؿ رحمه اهلل  .  " يشاء

يجمع له ذكوران كإناثان,  :  , أم , كمنهم من يزكجه من يهب له ذكوران

                                                           

ثبة ثُبْ اإلديبْ واإلٍالَ واإلؽَبْ ووعىة , وزبة اإلديبْ , 63ٓ , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 
 . 8 ؽلَش هلُ , اإلديبْ ثةصجبد لله اهلل ٍجؾبٔٗ ور٦بىل

٘ـ 1420 , 1ٛ , ثريود , اٌوٍبٌخ , د ٥جلاٌومحٓ اٌٍىحيك , رَُري اٌىوًن اٌومحٓ يف رفَري والَ ادلٕبْ . ٥جلاٌومحٓ ثٓ ٔبٕو , ا٦ٌَلٌ  - 
 ٓ762 .
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                            . " كمنهم من يجعله عقيما ال يولد له

كحديث الباحث هنا عن حاالت العقم التي ال يرجى معها عبلج       

أك دكاء كػأف يػػكوف الػرحم مػستأصػبلن أك مشوهان أما أمراض 

العقم التي تمكن األطباء من عبلجها كفق الشركط التي كضعها العلماء 

فإف السعي إلى التداكم منها أمر مطلوب كهو , كالتي ذكرت سابقان 

ال يتنافى مع اإليماف بالقضاء كالقدر كما ال يتنافى مع كماؿ 

كفي األحاديث ":التوكل على اهلل كما ذكر ابن القيم رحمه اهلل 

الصحيحة األمر بالتداكم كأنه ال ينافي التوكل كما ال ينافيه دفع 

بل ال تتم حقيقة , داء الجوع كالعطش كالحر كالبرد بأضدادها 

التوحيد إال بمباشرة األسباب التي نصبها اهلل مقتضيات لمسبباتها قدرا 

كشرعا كأف تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في األمر 

كالحكمة كيضعفه من حيث يظن معطلها أف تركها أقول في التوكل 

 .  " فإف تركها عجزا ينافي التوكل

إف كاف : كفيها رد على من أنكر التداكم كقاؿ  ":       إلى أف قاؿ 

 هذا السؤاؿ هو الذم أكردق  ....الشفاء قد قدر فالتداكم ال يفيد

األعراب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه ك سلم كأما أفاضل الصحابة 

فأعلم باهلل كحكمته كصفاته من أف يوردكا مثل هذا كقد أجابهم النبي 

هذق األدكية كالرقى : صلى اهلل عليه ك سلم بما شفى ككفى فقاؿ 

     بل يرد قدرق ,  عن قدرق مءكالتقى هي من قدر اهلل فما خرج ش

 . " بقدرق

الثاني من األسػباب هو أف تػخشى المػرأة حػدكث مضػاعفات خطيرة  .ِ

أك أف يكوف هناؾ دكاعو جمالية , تهدد حياتها أك صحتها بسبب الحمل 

أك خشية المرأة من مخاطر الحمل .مثل المحافظة على رشاقتها 

 ال سيما إذا كػانت في سن متػقدمة كتخشى تغيرات الحمل , المتأخر 

                                                           

  .762ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك , رَُري اٌىوًن اٌومحٓ يف رفَري والَ ادلٕبْ . ٥جلاٌومحٓ ثٓ ٔبٕو , ا٦ٌَلٌ  - 
. اٌلهاٍخ ٘نٖ  ِٓ 35ٓ  - 

       , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ىاك ادل٦بك يف ٘لٌ فري ا٦ٌجبك , مشٌ اٌلَٓ ؤيب ٥جلاهلل زلّل ثٓ ؤيب ثىو اٌيه٥ٍ اٌلِْمٍ ,  ـ اثٓ لُُ اجلىىَخ 
 ٓ12 .
. 14ٓ ,  ادلوع٤ اٌَبثك -  
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 . الجسمانية كتأثيرها سلبيان على الجسم أك الصحة

كذلك من ضمن األسباب التي أدت إلى نشؤ هذق النازلة أف تكوف  .ّ

البويضة لدل األـ المستأجرة سليمة كلكن الرحم مشوهة أك غير 

موجودة أك مصابة بمرض يجعل الحمل مستحيبلن عنػدئذ فإف األـ 

 .تلجأ المرأة أخرل لتحمل نيابة عنها

كمن األسباب الداعية لهذق النازلة األسباب االقتصادية فكما رأينا في  .ْ

 قياـ عدد من الشركات التي تسوؽ لها ككذلك ما مطلب سابق 

كال تقتصر فائدتها , حققته من أرباح مالية لدل أصحاب المواشي 

بل إف األـ المؤجرة لرحمها , على الشركات فقط كأصحاب المواشي 

يكوف الدافع األساسي لها للقياـ بهذق العملية هو ما ستجنيه من عائد 

مادم من كرائها كقد سبق كأف ذكرنا أف من أكائل األمهات البديبلت 

 .من أٌجرت رحمها مقابل ستة آالؼ كخمسمائة جنيه إسترليني 

 من ضمن األسباب ةكيعد تطوير األبحاث البيولوجية كالتكنولوجي .ٓ

التي دعت لظهور هذق الجريمة حيث إف اإلنجاب بصورق غير 

التقليدية تقوـ عليه بواعث غير مباشرة كمن ضمنها ما ذكرناق من 

 .تطوير بحوث العلوـ البيولوجية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 291ٓ, ِوع٤ ٍبثك , ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  - 
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 51ٓ  - 



   

                                                                                                     

- 57-  
 

 :صىر رأعري األرحبو: ادلطهت انزاثغ 
ذكر الباحث فيما سبق أف التلقيح االصطناعي ينقسم إلى قسمين هما      

التلقيح االصطناعي الداخلي كالتلقيح االصطناعي الخارجي كما ذكر أف تأجير 

األرحاـ هي إحدل صور التلقيح االصطناعي الخارجي كسوؼ يذكر الباحث في 

من صور هي أيضان تتكوف كالتي نازلة استئجار األرحاـ هذا المطلب صور 

كأساليب تلقيح مختلفة, هذق األساليب المختلفة تجمعها حقيقة كاحدة كهي 

, فالتي هي رحم امرأة أخرل كليست رحم األـ صاحبة البويضة كوف الرحم 

: كهذق الصور كالتالي ,  تحمل ال تكوف األـ الحقيقية

خذ ؤمن الزكج كت (الحيواف المنوم)تؤخذ النطفة : الصورة األكلى  .ُ

البويضة من الزكجة, كتتم عملية  التلقيح في المختبر ثم تزرع 

 كفي هذق الصورة ال تعاد اللقيحة إلى أخرلاللقيحة في رحم امرأة 

ألنها تكوف غير قادرة على الحمل أك تكوف غير راغبة في , الزكجة 

, الحمل ترفها     .كعندما تضع المولود فإنها تسلمه للزكجين  

كهذق الصورة هي األكثر شهرة كالتي تعرؼ بها عملية استئجار      

. بشكل عاـفي العالم األرحاـ 
 

أخذ مني الزكج كبويضة زكجته كتلقيحها في طبق : الصورة الثانية  .ِ

 .كبعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زكجة أخرل للزكج متبرعة بذلك

- رحمه اهلل -  اقترحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين هذق الطريقة )

في المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسبلمي في دكرته السابعة عاـ 

هػ كقد قبلها المجمع كقتها ثم عاد كمنعها في دكرته الثامنة 1404

تتم عند كهذق الطريقة , كما سيأتي الحقان في ثنايا هذق الدراسة 

                                                           

 . 812ٓ ,  2ط , ٘ـ 1421 , 1ٛ , األهكْ , كاه إٌفبئٌ , كهاٍبد فمهُٗ يف لٚبَب ٝجُخ ٦ِبٕوح , ٥ّو ٍٍُّبْ وآفووْ , األّمو  - 
. 96ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
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لدل يكوف في الغالب ألف الزكاج من أكثر من كاحدة  المسلمين,

  .(المسلمين 

تكوف البويضة من متبرعة, كالحيواف المنوم من : الصورة الثالثة  .ّ

, كفي هذق الحالة  الزكج, كيتم الحمل كالوالدة من قبل امرأة متبرعة

, حيث تكوف غير قادرة على إنتاج البويضات  تكوف الزكجة عاقرا

, كيكوف رحمها غير صالح للحمل, قد تكوف  كغير قادرة على الحمل

 . المؤجرة لرحمها هي ذاتها من تبرعت بالبويضات أك غيرها

كهنا الزكجة ال تستطيع إفراز البويضات أك اإلنجاب بسبب مرض         

, كال يستقبل رحمها  حيث ال تفرز بويضات, شديد في مبايضها كرحمها 

 .اللقيحة لتنمو فيه

تتبرع امرأة أجنبية ببويضة, كيتبرع رجل أجنبي : الصورة الرابعة  .ْ

بحيواناته المنوية, كتقوـ امرأة أجنبية أخرل بالتبرع برحمها, كيلجأ 

حيث تكوف الزكجة عقيما كال أمل لها بالشفاء أك , إلى هذق الصورة 

حيث يكوف عقيما كال أمل له باإلنجاب, , اإلنجاب, ككذلك الزكج 

عندها يتوجه الزكجاف إلى أحد بنوؾ المني لشراء جنين مجٌمد 

كباالتفاؽ مع مصرؼ المني أك مع شركات أخرل مختصة بتأجير 

األرحاـ, يقوماف باستئجار رحم امرأة أجنبية لديها القدرة على 

 .  الحمل, كبعد الوضع يستلم الزكجاف المولود على أنه ابنهما
 

 يكوف قد أزيل أك  الزكجةكهذق الحالة تستخدـ في حاؿ أف رحم     

, أك أف الحمل يسبب لها أمراضان شديدة كتسمم  به عيوب خلقية

, أك من النساء من يستخدمنها من باب الترفيه كالمحافظة على  الحمل

,  القواـ كالتناسق الجسدم أك تخلصان من متاعب كآالـ الحمل كالوالدة

                                                           

 , 1ط, ٘ـ 1422 , 1ٛ , ثوَٞبُٔب , كاه احلىّخ , ادلَبئً اٌٞجُخ ادلَزغلح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل ٥جلاجلىاك ؽغبىٌ  , حإٌزِ - 
 ٓ177 . 
 .166ٓ , ٘ـ 1428 , 1ٛ ,ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , بعبهح األهؽبَ ثني اٌٞت واٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل زلّىك , محيح  - 
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كعندما تلد األـ الطفل تسلمه للوالدين مقابل أجر متفق عليه مسبقان 

 .لدل عقد العقد
 

تلقح بويضة الزكجة بماء رجل غريب ليس زكجها, ثم تيزرع اللقيحة  .ٓ

أك الجنين المجٌمد في رحم امرأة أجنبية, كتستعمل هذق الصورة في 

, كالزكجة عندها خلل في رحمها كلكن  حاؿ كوف الزكج عقيما

 .مبيضها سليم 
 

كالنقاش في هذق حديث اؿ      ك الصورة األكلى كالثانية هي محور 

, أما باقي الصور فهي كاضحة التحريم كلم ينقل عن أحد من الدراسة 

 كذلك ألف البويضة الملقحة في هذق علماء المسلمين أنه قاؿ بإباحتها

. الصور تكوف بين ماء رجل أجنبي كبويضة امرأة ال تحل له 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 142ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 
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 الفصل الثالث

 املفاسد املرتتبة على استئجار األرحاو
وفيه ثالثة مباحث 

 .املفاسد اليفسية املرتتبة على استئجار األرحاو : املبحث األول 

 

 .املفاسد األسرية املرتتبة على استئجار األرحاو :املبحث الثاىي 

 

 .املفاسد األخالقية املرتتبة على استئجار األرحاو : البحث الثالث 
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 املبحث األول

 املفاسد اليفسية املرتتبة على استئجار األرحاو
: وفيه مطلبان 

المفاسد النفسية على الطفل الناتج عن عملية إجارة : المطلب األول 
. األرحام 

. المفاسد النفسية على األسرة المؤجرة لرحمها : المطلب الثاني 
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 :ادلفبطذ انُفظٍخ ػهى انطفم انُبرظ ػٍ ػًهٍخ ئعبرح األرحبو : ادلطهت األول 
ت في الفصل الماضي عن التلقيح االصطناعي كاستئجار األرحاـ تحدث     

كذكر أف الصورتين التاليتين من استئجار األرحاـ هما محور الحديث في هذق 

  :الدراسة 

,  خذ البويضة من الزكجةؤتؤخذ النطفة من الزكج كت: الصورة األكلى   .ُ

كتتم عملية  التلقيح في المختبر ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة غريبة 

  .أجنبية عن الزكج كالزكجة

 المختبرأخذ مني الزكج كبويضة زكجته كتلقيحها في :  الصورة الثانية  .ِ

  .كبعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زكجة أخرل للزكج متبرعة بذلك

كبما أف تكوين الجنين كنشأته في هاتين الصورتين ال يتم كيتكوف في رحم      

األـ التي ستقوـ باستبلمه كتربيته بعد كالدته كالتي تمثل النواة األكلى لتخلقه 

لذا فإف حياة هذا الطفل ال تمر سوية كحياة باقي األطفاؿ , من خبلؿ بويضتها 

حيث إف من حملته كعانت تسعة أشهر كاملة تغير فيها  نظاـ عيشها مما خالطه 

من توتر كقلق ككجع ثم أعقبه طلق ككالدة كنفاس كضعف ثم قامت امرأة 

 .أخرل باستبلمه كانت ركنان أساسيان في تخلقه غير أنها لم تحمل به كلم تلدق 

كيرل الباحث ضركرة إيراد بعض التعاريف المهمة في مستهل هذا المطلب      

كسوؼ يبدأ بتعريف األـ ثم تعريف الطفل حتى يتمكن من إيصاؿ الصورة التي 

 :يريدها من هذا المطلب 

 :رؼزٌف األو  .1

ـٌي كاأليمٌىة الوالدة :             األم في اللغة ـٌي الشيء أىصله كاألي صل  أىالجوهرم اؿؽ ...أي

ٌـً أيٌمهةه كلذلك تيٍجمىع على أيمٌىهات كيقاؿ يا أيمٌىةي ال تىٍفعىلي كيا أىبىةي اٍفعىٍل يجعلوف  األي

قاؿ في مختار .  عبلمة التٍأنيث عوضان من ياء اإلضافة كتىًقفي عليها بالهاء

ٌـي الوالدة كالجمع أمٌىاته كأصل  " :الصحاح  ـٌي الشيء أصله كمكة أـ القرل ك األ أي

األـ أمهة كلذلك تجمع على أيمٌىهاتو كقيل األمهات للناس ك األيمٌىاتي للبهائم كيقاؿ 

                                                           

.   ِٓ اٌلهاٍخ 59 ا٢ٔو ٓ - 
 . 22ٓ , 12ِوع٤ ٍبثك ط , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ اإلفوَمٍ ادلٖوٌ . اثٓ ٢ِٕىه -  
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ما كنت أما كلقد أىمىٍمًت بالفتح من باب رد يرد أيميومىةن كتصغير األـ أيمىٍيمىةه كيقاؿ 

يا أيمٌىًت ال تفعلي كيا أبت افعل يجعلوف عبلمة التأنيث عوضنا من ياء اإلضافة 

األـ بإزاء األب, كهي الوالدة القريبة التي كلدته, ك.   " كيوقف عليها بالهاء

 . كالبعيدة التي كلدت من كلدته

الوالدة القريبة التي كلدته كالبعيدة التي كلدت من كلدق  :األم اصـطـالحًا           

كلذلك قيل لحواء أمنا كإف كثرت الوسائط ككل من كاف أصبلن لوجود شيء 

 ":ق أـ كمن ثم قالوا أـ الشيء أصله قاؿ الخليل ؤأك تربيته أك إصبلحه أك مبد
َٚ أٌْىَزبِة  : كمنه ,كل شيء ضم إليه جميع ما يليه يسمى أمان [  4/ الزخرؼ  ] ٔفٍ ُؤ

أصل كجود الشئ, أك كهي  . " أم اللوح ألف العلم كله منسوب إليه كمتولد عنه

.  قؤتربيته, أك إصبلحه, أك مبد

 :رؼزٌف انطفم  .2

الطًٌٍفلي المولود ككلد كل كحشية أيضا طفل كالجمع : ط ؼ ؿ  : الطفل لغة          

ًِ    :مثل الجينيب قاؿ اهلل تعالىان  كجمعانأٍطفىاؿه كقد يكوف الطًٌٍفلي كاحد ِّْٞف َؤِو اٌ
ُِ ٢َََْهُووا ٌَ َٓ .  يقاؿ منه أٍطفىلىًت المرأة ك الطٌىفىلي بفتحتين مطر  [31/ النور  ]  أٌَّنَ

الطاء كالفاء كالبلـ أصل صحيحه مٌطرد, ثم يقاس عليه, : كقاؿ في المعجم 

الظٌىٍبية معها : الميٍطًفل ك. كاألصل المولود الصغير؛ يقاؿ هو ًطٍفله, كاألنثى ًطفلة

كيقاؿ طىفٌىٍلنا إبلىنا تطفيبلن, إذا كاف معها أكالديها . كهي قريبة عهدو بالنًٌتاج. ًطٍفليها

: كمما اشتيقٌى منه قولهم للمرأة الناعمة. فهذا هو األصل. فرفىٍقنا بها في السٌىير

طىٍفلة, كىأنٌىها مشبٌىهة في ريطوبتها كنىعمتها بالطًٌفلة, ثم فرؽ بينهما بفتح هذق 

ًطٍفل الظٌىبلـ, كهو أكٌىليه, كًإنٌىما سمًٌيى : كمن الباب أك قريب منه. ككسر األكلى

بأنه  ": كيعرفه الفراهيدم .  ًطفبلن لقلٌىته كدقته؛ كذلك قبل مجيء ميعظىم الليل

                                                           

 .20ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ٥جلاٌومحٓ ثٓ ؤيب ثىو , اٌواىٌ -  
 .41ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِفوكاد ؤٌفبٟ اٌموآْ . اٌواغت األٕفهبين -  
 .93ٓ , ِوع٤ ٍبثك   ,  اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف.زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ -  
 .24ٓ , ٘ـ  1402, 1ٛ, كِْك , كاه اٌفىو , اٌمبِىً اٌفمهٍ . ٦ٍلٌ , ؤثى عُت -  
 .403ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ٥جلاٌومحٓ ثٓ ؤيب ثىو , اٌواىٌ -  
 .322ٓ   , 3ط ,ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً -  
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فعل ذلك : تقوؿ  الصٌىغير من األكالد للٌناس كالبىقىر كالظًٌباء كنحوها ك: الطًٌٍفلي 

هو ًطٍفل كال ًفٍعل له ألٌنه ليس له قىٍبلى ذاؾ حاؿه فتحٌوؿ منها : في طفولته أم 

 . " إلى الطًٌفيولة

كيبقى هذا . الطفل الولد الصغير من اإلنساف كالدكاب  :الطفل اصطالحًا       

حتى يميز حتى ال يقاؿ له بعد ذلك طفل بل صبي كنوزع لطفل اإلنساف االسم 

 .بما في التهذيب أنه يقاؿ له طفل حتى يحتلم 

أف األـ هي األصل كهي الوالدة كأف الطفل , الحظنا في التعاريف السابقة      

كهذا الولد ال ينشأ كال يتكوف في اإلسبلـ بطريقة صحيحة إال , هو الولد 

كعليه فإف أم تعديل يطرأ على هذق العملية هو , بطريقة كاحدة أال كهي الزكاج 

كهذا من شأنه أف , إخراج لها عن طبيعتها التي خلقها اهلل سبحانه كتعالى عليها 

 .يحدث خلبلن كبيران في بنية المجتمع كتكوين األسرة 

     كألجل تحقيق هذق العملية كالحفاظ على طبيعتها فقد حرـ اإلسبلـ الزنا 

كالتبني كشرعت األحكاـ الخاصة بالعدة كعدـ كتم ما في األرحاـ كإثبات النسب 

كل ذلك ألجل حماية األنساب كحفظها كصيانتها , كجحدق كغيرها من األحكاـ 

ُِ   :من االختبلط قاؿ تعالى  ِٓ َؤِىَواِعُى ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُِ َؤِىَواّعب َوَع٦َ َُِى ِٓ َؤُِٔف ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُٗ َع٦َ َواٌَّ
َْ ُِ ََْىُفُوو ُ٘  ٔٗ َّٔذ اٌَّ َْ َوِث٦ِِٕ ُِٕٔى ًِ َُِا ٔٝ ََُّٚجبٔد َؤَفِجبٌَْجب َٓ اٌ ِٔ  ُِ  .  [72/ النحل  ]  َثِٕنَي َوَؽَفَلًح َوَهَىَلُى

بل ك حث الزكج على اختيار المرأة الصالحة له يقوؿ اهلل تعالى , كلم يقف هنا 

: ُٗ َّب َؽٔف٠َ اٌَّ ٍَْغُِِت ِث ٖٖبٌَٔؾبُد َلبَِٔزبْد َؽبٔف٢َبْد ٌٔ كقاؿ عليه الصبلة ,   [34/ النساء  ]  َفبٌ

فاظفر بذات , تنكح المرأة ألربع لمالها كلحسبها كجمالها كلدينها  :كالسبلـ 

 .   يداؾ الدين تربت

من عناية اإلسبلـ بالطفل حمايته كهو في بطن أمه من كل ما      كما أف 

أباح للحامل ترؾ فريضة الصياـ حماية للجنين كحرـ  ف الشارعإيضر به حتى 

                                                           

 .428ٓ , 7ط , ك د , ك ٛ , كاه وِىزجخ اذلالي  , ِهلٌ ادلقيوٍِد , ا٦ٌني  , اخلًٍُ ثٓ ؤمحل. اٌفواُ٘لٌ -  
 .484ٓ , ِوع٤ ٍبثك   ,  اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف.زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ -  
   ؽلَش هلُ  , ثبة األوفبء يف اٌلَٓ , إٌىبػوزبة , 1958ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ٔىبػ  ثبة اٍزؾجبة , وزبة اٌَالَ , 1086ٓ  , 2ط  , ِوع٤ ٍبثك, ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ . ( 4802) 

 .( 1466 )ؽلَش هلُ  , ماد اٌلَٓ
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بعد  - كهو في بطن أمه بعد نفخ الركح قكعامل ,ق الشارع اإلجهاض حماية ؿ

  .كثير من األحكاـ حفاظا عليه معاملة األحياء في-  الشهر الرابع

 ةكلما كانت عملية استئجار األرحاـ مخالفة لكل تلك العناية اإللهي     

حيث ال , بالطفل المسلم فقد كاف من شأنها أف تنشئه في بيئة مليئة بالفوضى 

يستطيع أف يميز من هي أمه الحقيقية هل هي تلك التي حملت به ككلدته 

كما يشير الدكتور يوسف الفرت , كالتي أخذ عنها كثيران من صفاتها الوراثية 

, بأف دـ األـ الحاضنة الذم يصل إلى الجنين يحمل كل مكوناتها الوراثية 

ككما ذكر في موضع آخر بأف الرحم ليس مجرد كعاء الحتواء الجنين فحسب 

بل ثبت أف الجهاز السمعي يكتمل نموق في األسبوع الحادم عشر كهو يرتبط 

فهو ناشئ في أسرة , أـ هي التي ربته كاعتنت به بعد ذلك , بدقات قلب أمه 

 .مفككة اليستطيع أف يحدد له هوية أك أف يثبت له نسبان 

كما أف انفصاله عن أمه التي كلدته يؤدم إلى مشاكل نفسية عديدة لدل      

يؤدم نظاـ الحمل لحساب الغير إلى  ": الطفل يقوؿ الدكتور محمد زهرة 

من حيث إنه يسبب له عدة مشاكل نفسية , تعريض مستقبل الطفل للخطر 

أيان - فالترؾ بالنسبة للطفل , كأكلى هذق المشاكل الهجر كالترؾ , كاجتماعية 

كقد تترؾ آثاران , هو ظاهرة يصعب تحملها نفسيان - كانت الظركؼ كالمبررات 

 ."  سلبية على نفسية الطفل

حيث إف نسبه ككالدته بهذق الطريقة , هذا فضبلن عما سيعانيه من همز      

تجعله في موقف ضعيف أماـ أقرانه كتجعل كضعه في أسرته مهزكزان  كما 

فإف هذا المولود الذم : يقوؿ الدكتور أبو زيد , سيلمز اآلخركف هذا النسب 

حصل بطريقة يكتنفها اإلخبلؿ سيعرض هذق البنية اإلنسانية إلى توجيه الشكوؾ 

, كتوسيع دائرة الكبلـ في الوسط االجتماعي تصريحان أك تعريضان , حولها 

ككذلك فإف قضايا تأجير . كالمحافظة على العرض من ضركريات الشرع 

من حاالتها غالبان ما تنتهي في المحاكم بعد نشوء خبلفات % 90األرحاـ في 

                                                           

 .37ٓ , َ 2004 , 1ٛ , اٌمب٘وح , كاه اٌفىو ا٦ٌويب , لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح . َىٍف ٥جلاٌومحٓ , اٌفود -  
 .36ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك -  

. 166ٓ , َ 2008, ك ٛ , اٌمب٘وح , كاه إٌهٚخ ا٦ٌوثُخ , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوًٍ ,  ى٘وح - 
. 271ِوع٤ ٍبثك ٓ , فمٗ إٌىاىي . ثىو ٥جلاهلل , ؤثىىَل  - 
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, حوؿ تسليم الطفل  فكيف يكوف حاؿ طفل نشأ على خبلؼ بين أسرتين ال  

 . يدرم أليهما ينتسب 

فما إف تنتهي , كأيضان فإف هذق الطريقة تجعل من الطفل سلعة أك بضاعة      

حيث , المرأة المستأجرة من الحمل كالوالدة حتى تقوـ بتسليمه لمن استأجرها 

أف نظاـ الحمل لحساب الغير ينظر إلى الطفل ليس , محمد زهرة .ذكر د

فالمرأة التي تطوعت بالحمل , باعتبارق كائنان بشريان كإنما مجرد شيء أك محل 

 .قد باعت الطفل أك كهبته  

ألجل أال يحدث هذا كألف طفل اليوـ هو رجل الغد كعماد المستقبل فقد      

حرص اإلسبلـ على أف يضبط العبلقة بين أفراد مجتمعه في حدكد فطرتها 

, ككظيفتها األساسية حتى ال تصبح عامل إفساد إذا خرجت عن هذق الفطرة 

كعليه فإف كل الضوابط التي كضعها اإلسبلـ لتنظيم العبلقة بين الرجل كالمرأة 

كفي هذا , مهمتها األساسية النسل ك حماية األنساب من االختبلط كمن الضياع 

حرص مجمع الفػقه اإلسبلمي على كضع حقوؽ للطفل يرل الباحث أف يوردها 

  :في هذا المطلب كهي كالتالي 

 :حقوؽ األطفاؿ في اإلسبلـ      

 , كقد أعطاها اإلسبلـ اهتمامان بالغان الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوم      

فحض على الزكاج كعلى حسن اختيار كل من الزكجين لآلخر لما في ذلك من 

.   أثر في حسن العشرة كالنشأة الكريمة لؤلطفاؿ

 :كعليه قرر المجمع ما يلي     

حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررنا به أك  .ُ

 .بأمه كالمسكرات كالمخدرات كاجب في الشريعة اإلسبلمية

 عليه باإلجهاض أك بأم يعتدمللجنين حق في الحياة من بدء تكونه فبل  .ِ

 .كجه من كجوق اإلساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أك العاهات

                                                           

 .159ٓ , 2006 ,1ٛ , اإلٍىٕلهَخ , كاه اٌفىو اجلب٦ٍِ , ٥مل بعبهح األهؽبَ ثني احلٚو واإلثبؽخ . ؽَين زلّىك . ٥جلاٌلاًن  - 
 .167ٓ  , ِوع٤ ٍبثك, اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوًٍ , ى٘وح  - 
 مجبكي اِفوح 25ثْإْ ؽمىق األٝفبي وادلَٕني اٌلوهح اٌضبُٔخ ٥ْو ادل٦ٕملح يف اٌوَبٗ ِٓ ربهَـ ِٓ   (7/12 )113: لواه هلُ - 
  ٘ـ 1421 هعت 1٘ـ ـ 1421
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لكل طفل بعد الوالدة حقوؽ مادية كمعنوية, كمن المادية حق الملكية  .ّ

, كمن المعنوية االسم الحسن كالنسب  كالميراث كالوصية كالهبة كالوقف

 . كالدين كاالنتماء لوطنه

األطفاؿ اليتامى كاللقطاء كالمشردكف, كضحايا الحركب كغيرهم ممن  .ْ

 .ليس لهم عائل لهم جميع حقوؽ الطفل كيقوـ بها المجتمع كالدكلة

 .تأمين حق الطفل في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين .ٓ

كاألـ المؤهلة  للطفل حق في الحضانة كالرعاية في جو نظيف كريم .ٔ

 .ثم بقية أقربائه على الترتيب المعركؼ شرعان أكلى بهذا الحق من غيرها

حق - في نفسه كماله لحفظهما  من أهله أك القضاء- الوالية على الطفل  .ٕ

 . , كبعد بلوغه رشدق تكوف الوالية له من حقوقه ال يجوز التفريط فيها

التربية القويمة كالتنشئة األخبلقية الحسنة كالتعلم كالتدريب كاكتساب  .ٖ

الخبرات كالمهارات كالحرؼ الجائزة شرعا المؤهلة للطفل لبلستقبلؿ 

 بنفسه كاكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوؽ التي ينبغي العناية بها

, ككل  , مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم

 .ذلك في إطار الشريعة اإلسبلمية

, خشية  يحظر اإلسبلـ على األبوين كغيرهما إهماؿ العناية باألطفاؿ .ٗ

, كما يحظر استغبللهم كتكليفهم باألعماؿ التي تؤثر  التشرد كالضياع

 .على طاقاتهم الجسدية كالعقلية كالنفسية

االعتداء على األطفاؿ في عقيدتهم أك أنفسهم أك أعراضهم أك أموالهم  .َُ

. أك عقولهم جريمة كبيرة

     كما أف ميثاؽ األسرة في اإلسبلـ نص في باب األحواؿ الشخصية منه في 

 :المادة الرابعة بعد المائة كالخاصة بالنسب على ما يلي 

 .للطفل الحق في االنتساب إلى أبيه كأمه الشرعيين .ُ

ـي  .ِ الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل -  بناء على ذلك -كتىٍحري

 . , كاستئجار األرحاـ كنحوق إلى أبويه

ـي الشريعًة اإلسبلمية .ّ .  كتيتٌىبىع في ثبوت النسب أحكا

     كل هذا حرص كعناية من اإلسبلـ بالطفل أف ينشأ نشأة كريمة سليمة 

 .خالية من كل ما قد يسيء إليه كيمس عرضه 

                                                           

 .70ٓ , ٘ـ 1430, ك ٛ , اٌوَبٗ , كاه اٌوواك , ُِضبق األٍوح يف اإلٍالَ . ؤمحل وآفووْ , ا٦ٌَبي  - 
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 :ادلفبطذ انُفظٍخ ػهى األطزح ادلإعزح نزمحهب : ادلطهت انضبًَ 
هو في الحقيقة إال خطوة   اإلسبلـ للمحافظة على حقوؽ الطفل مامسع     

كالتي تؤدم إلى المحافظة على المجتمع للمحافظة على كضع األسرة السليمة 

كالباحث يرل , فالطفل ما هو إال لبنة في هذق األسرة كفي المجتمع , بأكمله 

 :في مقدمة هذا المطلب أف يقوـ بتعريف األسرة لغة كاصطبلحان 

الرٌىٍهطي : األيٍسرىةي ًمن الرٌىجيل  . األسرة عشيرة الرجل كأهل بيته :األدرة لغة           

  كقاؿ أبو جىٍعفىرو . األٍدنىٍوفى كعىًشيرىتيه ألنٌىه يتقوٌىل بهم كما قاله الجوهرمٌي 

 . أقاربي الرًٌجًل من ًقبىًل أبيه: األيٍسرىةي بالٌضٌم : النٌىٌحاسي 

لفظ األسرة لم يرد ذكرق في القرآف الكريم , كذلك لم  :األدرة اصطالحًا           

كالمتعارؼ عليه اآلف إطبلؽ . يعلم الباحثيستعمله الفقهاء في عباراتهم فيما 

كهذا المعنى . األسرة على الٌرجل كمن يعولهم من زكجه كأصوله كفركعه  لفظ

كقوؿ الٌنفراكٌم . اآلؿ , كاألهل , كالعياؿ : يعٌبر عنه الفقهاء قديمان بألفاظو منها 

. الٌشيء الفبلنٌي كقفه على عيالي , تدخل زكجته في العياؿ : من قاؿ : المالكٌي 

كٌل من في :  أبي حنيفة اأهله زكجته , كقاال , يعني صاحب: كفي ابن عابدين 

٦َّٔنَي  : عياله كنفقته غير مماليكه ,لقوله تعالى ُٗ َؤِع ٍَِ٘ ُٖ َوَؤ  . [170/ الشعراء  ] َفَٕٖغَُِٕب

إذا كاف اإلسبلـ قد حرص على كضع األسرة في الوضع الذم عرفناق من        ك 

النقاء كالحفظ فإف استئجار األرحاـ من التقنيات الحديثة التي كضعت هذق 

حيث إف فيها زرع نطفة في رحم ال تحل كقد تكوف , األسرة محل اتهاـ كشك 

ملكان لرجل آخر كقد نهت الشريعة اإلسبلمية عن ذلك يقوؿ عليه الصبلة 

حين  كنت مع النبي : ركيفع بن ثابت األنصارم قاؿ فيما ركل : كالسبلـ 

رئ يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر  ػ ال يحل الـ : افتتح حنينا فقاـ فينا خطيبا فقاؿ

                                                           

 . 19ٓ , 4ِوع٤ ٍبثك ط , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ اإلفوَمٍ ادلٖوٌ . اثٓ ٢ِٕىه - 
ّٓل ثٓ ٥جل اٌوٓىاق احلَُين   ,اٌٖيثُلٌ -  ّٓل ثٓ زل  , 2ٛ , اٌىىَذ , اٌزواس ا٦ٌويب , د ٥ٍٍ اذلاليل  , ربط ا٦ٌووً ِٓ عىا٘و اٌمبِىً . زل

  .51ٓ  , 10ط ,  ٘ـ 1407
 .223 , 4ط ,ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ -  
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كبذلك فإف هذق العملية قد تدخل في األسرة .   أف يسقى ماءق زرع غيرق

معن خليل العمر كما . يقوؿ د, عضوان ليس منها كتنسب إليها شخصان غريبان عنها 

تؤكؿ إليه عملية استئجار األرحاـ التي أفرزتها تقنيات اإلخصاب الصناعي ما هي 

سول تفكيك أسرم يصيب عمودها الفقرم كهي عبلقة الزكج بزكجته جنسيان 

بذات الوقت تسبب تفككان اجتماعيان نسقيان على مفهوـ األمومة , كدكريان كتنشيئيان 

 . كاألبوة

فسوؼ يتم , كحيث إف تأثيرها السلبي على األـ أكثر من تأثيرها على األب      

حملتك في بطنها تسعة من : فاألـ هي كما قاؿ الذهبي , الحديث عنها أكالن 

أشهر كأنها تسع حجج ك كابدت عند الوضع ما يذيب المهج ك أرضعتك من 

ثديها لبنا ك أطارت ألجلك كسنا ك غسلت بيمينها عنك األذل ك آثرتك على 

نفسها بالغذاء ك صيرت حجرها لك مهدا ك أنالتك إحسانا ك رفدا فإف أصابك 

مرض أك شكاية أظهرت من األسف فوؽ النهاية ك أطالت الحزف ك النحيب ك 

بذلت مالها للطبيب ك لو خيرت بين حياتك ك موتها لطلبت حياتك بأعلى 

  .  صوتها

     كلهذا فقد قدمها اإلسبلـ كأكجب برها على الدكاـ يقوؿ في ذلك عليه 

جاء رجل إلى :  قاؿ الصبلة كالسبلـ في الحديث الذم ركاق أبو هريرة 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه ك سلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل من أحق الناس بحسن 

 ثم :قاؿ ثم من ؟ قاؿ .  ثم أمك  :قاؿ ثم من ؟ قاؿ .  أمك  :صحابتي ؟ قاؿ 

رجل يا  : كفي ركاية لمسلم قاؿ .   ثم أبوؾ :قاؿ ثم من ؟ قاؿ . أمك  

                                                           

َِٕل اٌْبُِني , 108ٓ  , 4ط , ك د , ك ٛ , اٌمب٘وح , ِاٍَخ لوٝجخ , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً  , اٌُْجبين  - 
كاه , د زلّل زلٍُ اٌلَٓ ٥جل احلُّل , ٍٕٓ ؤيب كاووك , ٍٍُّبْ ثٓ األ٦ّش ؤثى كاوك اٌَغَزبين , وا٢ٔو األىكٌ  . 17031ؽلَش هلُ , 

ؤمحل ثٓ احلَني  ,وا٢ٔو اٌجُهمٍ  , 2158ؽلَش هلُ  ,ثبة يف وٛء اٌَجبَب , وزبة إٌىبػ , 654ٓ , 1ط , ك د , ك ٛ , ِٖو , اٌفىو 
ط ,٘ـ 1414 , 1ٛ , ِىخ ادلىوِخ , ِىزجخ كاه اثٓ ثبى , د زلّل ٥جل اٌمبكه ٥ٞب , ٍٕٓ اٌجُهمٍ اٌىّّي , ثٓ ٥ٍٍ ثٓ ِىًٍ ؤثى ثىو اٌجُهمٍ 

 .ؽَٕٗ األٌجبين ولبي ٦ُّت األهٔاوٛ ٘ى ٕؾُؼ ثٞولٗ وّىا٘لٖ . 15366, ثبة اٍزّّاء ِٓ ٍِه األِخ , وزبة ا٦ٌلك  , 449ٓ , 7
,  (ا٢ٌب٘وح اإلعواُِخ ادل٦بٕوح  االجتب٘بد واٌَّبد  )٘ـ واٌيت وبٔذ ث٦ٕىاْ 1426يف ٔلوح اٛز٤ّ واألِٓ يف كوههتب إٌَىَخ اٌواث٦خ ٦ٌبَ  - 

. (عوديخ اٍزئغبه األهؽبَ وؤصو٘ب يف رفىُه األٍوح  ), ووبْ حبش اٌلوزىه ٦ِٓ فًٍُ ا٦ٌّو ث٦ٕىاْ 
 . 39ٓ , ك د , ك ٛ , ثريود , كاه إٌلوح اجللَلح , اٌىجبئو . زلّل ثٓ ٥ضّبْ , اٌن٘يب  - 
, ثبة ِٓ ؤؽك إٌبً حبَٓ اٌٖؾجخ  , وزبة األكة , 2227ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 

, وزبة اٌّّ واٌٍٖخ واِكاة , 1974ٓ  , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ  (5626 )ؽلَش هلُ  
( . 2548 )ؽلَش هلُ , ثبة ثو اٌىاٌلَٓ وؤهنّب ؤؽك ثٗ  
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رسوؿ اهلل من أحق بحسن الصحبة ؟ قاؿ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوؾ ثم 

, كما كاف هذا كله إال لما تعانيه هذق األـ من تعب كمشقة .  ؾ أدناؾ أدنا

غير أف عملية استئجار األرحاـ قد مسخت عاطفة األمومة في المرأة مسخان 

 .كأزالت حب األـ كحنانها الذم يعتبر أسمى مدارج الحب اإلنساني 

     كفي الحقيقة أف مثل هذا التصرؼ هو مخالفة لطبيعة األـ التي فطرها اهلل 

كالواقع أف مسلك المرأة : سبحانه كتعالى عليها يقوؿ الدكتور محمد المرسى 

غريبان - من ناحية الطب النفسي - التي تقبل طفبلن لحساب امرأة أخرل يبدك 

أف تقبل امرأة حمل طفل , كقد يبدك غير مفهوـ بالنسبة للدكر التقليدم لؤلـ 

بمثل هذق البساطة مثل هذا , ثم تتركه بعد كالدته كتتنازؿ عنه المرأة أخرل 

: ثم يقوؿ عن غريزة األـ . المسلك يبدك غريبان في ضوء غريزة األمومة 

كهي التي تدفع األـ إلى - لدل اإلنساف كالحيواف على السواء - غريزة األـ 

الدفاع عن كليدها بكل الوسائل الممكنة إذا استشعرت الخطر في أم لحظة كهي 

غريزة تجعل األـ على استعداد تاـ أف تضحي بنفسها دكف تفكير في سبيل 

 .  كليدها 

    كل هذق األمور هي التي تدفع في الواقع بكثير من عمليات استئجار األرحاـ 

, في النهاية إلى الوقوؼ في المحكمة للنزاع على تسليم هذا الطفل  فكثير من  

األمهات البديبلت قد يرضين في بداية األمر بالرضوخ أماـ طالبي االستئجار 

لكن , لظركفهم المادية كالتي ما تكوف في غالب األمر هي سبب قبولهم بالتأجير 

ما إف تعود هذق األـ إلى رشدها كإلى طبيعتها كتدرؾ أف هذا الولد ال يمكن أف 

 .عندها فإنها ترفض تسليم هذا الولد , تعادله بماؿ 

     كلعل من مصائب هذق الجريمة على األسرة ما ذكرق الدكتور يوسف 

الفرت من أف إحدل األمهات البديبلت في ألمانيا بعد أف قامت بتسليم الطفلة 

لؤلسرة المستأجرة كقبضت الثمن المتفق عليه ك اضطرت األسرة الجديدة أف 

                                                           

 , ثبة ثو اٌىاٌلَٓ وؤهنّب ؤؽك ثٗ  , ثو واٌٍٖخ واِكاةوزبة اي, 1974ٓ  , 4ط  , ِوع٤ ٍبثك, ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط -  
 .( 2548 )ؽلَش هلُ 

 .163ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوًٍ , ى٘وح -  
 .163. ادلوع٤ اٌَبثك -  
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 64ٓ -  
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تجرم لها تحليبلن للدـ بعد عاـ من كالدتها كانت المفاجأة أف هذق الطفلة نتجت 

عن عبلقة طبيعية بين الرجل كزكجته المؤجرة لرحمها كلم تكن نتاج البويضة 

إال أف القضاء رفض تسليمها ألسرتها الطبيعية , الملقحة من قبل المرأة األخرل 

 . بحجة أنها قد قبضت الثمن 

     هذا النموذج يشكل كاحدة من عشرات المشكبلت التي نتجت عن عمليات 

 .كهو ال شك خلط لؤلنساب كتضييع للنسل , تأجير األرحاـ 

     ككذلك فإف في هذا تضييعان لذرية الرجل التي تنتسب إليه كفيه إشغاؿ 

للرحم التي ال يجوز لغيرق أف يشغلها كلما رضي الرجل بأف تقوـ امرأته بحمل 

نطفة غيرق فهو في رأم الباحث ديوث كيصدؽ فيه حديث عمار بن ياسر الذم 

ثبلثة ال يدخلوف الجنة أبدا الديوث من  :  أنه قاؿ يركم عن الرسوؿ 

يا رسوؿ اهلل أما مدمن : الرجاؿ ك الرجلة من النساء ك مدمن الخمر فقالوا 

الذم ال يبالي من دخل على : الخمر فقد عرفناق فما الديوث من الرجاؿ قاؿ 

 . التي تشبه الرجاؿ : فالرجلة من النساء قاؿ : أهله قلنا 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           

. 64ٓ , ِوع٤ ٍبثك , لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح . َىٍف ٥جلاٌومحٓ , اٌفود  - 
, ٘ـ 1410 , 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د زلّل ا٦ٌَُل ثَُىين ىغٍىي , ٦ّت اإلديبْ . ؤثى ثىو ؤمحل ثٓ احلَني , اٌجُهمٍ  - 

ادلَزلهن ٥ًٍ , زلّل ثٓ ٥جلاهلل احلبوُ , إٌَُبثىهٌ .   10800ؽلَش هلُ , ثبة يف اٌغريح و ادلناء , ٦ّت اإلديبْ , 412ٓ  , 7ط 
ؽلَش هلُ , وزبة اإلديبْ , 144ٓ  , 1ط , ٘ـ 1411, 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د ِٖٞفً ٥جل اٌمبكه ٥ٞب , اٌٖؾُؾني 

 .لبي اٌن٘يب ؽلَش ٕؾُؼ اإلٍٕبك  . 244
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 :انُظت : ادلطهت األول 
حيث إنه محل خبلؼ , يعتبر الباحث هذا المطلب من أهم مطالب الدراسة      

كبير بين العلماء كما سيأتي كهو أيضان من أهم مقاصد الشريعة اإلسبلمية 

كألف مدار بناء الحكم في مسألة تأجير األرحاـ يرتكز على . كما مر سابقان 

 .لذا فإف الباحث سيقوـ أكالن بتعريف النسب لغة كاصطبلحان , موضوع النسب 

, القرابة : بالكسر كالضم , كالنًٌسبىةي , النٌىسىبي محركة  ": فيعرف الندب لغة      

  .  " كاستنسب ذكر نسبه, أك في اآلباء خاصة 

النٌىسىب كاًحدي األىٍنسىاب كالنٌيٍسبىة بكسر النوف  " :       كقاؿ صاحب مختار الصحاح

كفيبلفه . كرىجيله نىسٌىابة أم عالمه باألىٍنساب كالهاءي للميبىالىغىة في المىٍدح. كضىمًٌها مٍثله

كنىسىٍبتي الرٌىجيٌل . ك بىٍينىهما مينىاسىبة أم ميشىاكىلة.  يينىاسب فبلنان فهو نىًسيبه أم قريبيه

  .  " ذىكىٍرت نىسىٌبه كبابه نىصىر كًنسبة أيضان بالكسركتىنىسٌىبى أم ادٌىعىى أىنٌىه نىًسيبيك

النٌىسىبي في القرابات فبلفه نىسيبي كهؤالًء أنسبائي كرجل  " :     كقاؿ في العين 

 ." نسيب منسوب ذك حىسىبو كنىسىبو 

 القرابة كهي االتصاؿ بين إنسانين باالشتراؾ " بأنه :ويعرف الندب اصطالحًا      

 .   "في كالدة قريبة أك بعيدة 

النسب كالنسبة اشتراؾ من جهة أحد األبوين كذلك  ":      كما عرؼ بأف 

ضرباف نسب بالطوؿ كاالشتراؾ بين اآلباء كاألبناء كنسب بالعرض كالنسب 

بين بني اإلخوة كبني األعماـ كفبلف نسيب فبلف أم قريبه كتستعمل النسبة في 

 . " مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل منهما باآلخر

                                                           

. اٌلهاٍخ ٘نٖ  ِٓ 66ا٢ٔو ٓ   - 
. 176ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً احملُٜ . ؤثى ٝب٘و رللاٌلَٓ زلّل اٌْرياىٌ , اٌفريوىآثبكٌ  - 
 .688ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ ٥جل اٌمبكه , اٌواىٌ  - 
. 271ٓ , 7ط , ِوع٤ ٍبثك  , ا٦ٌني , اخلًٍُ ثٓ ؤمحل . اٌفواُ٘لٌ  - 

 .231ٓ  , 40ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ اٌفمهُخ . وىاهح األولبف واٌْاوْ اإلٍالُِخ اٌىىَزُخ -  
 .93ٓ , ِوع٤ ٍبثك   ,  اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف.زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ -  
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كبعد أف قاـ الباحث بتعريف النسب لغة كاصطبلحان فإنه يشير إلى أهمية      

موضوع النسب في الشريعة اإلسبلمية فقد ذكرق اهلل تعالى في معرض االمتناف 

َْ َهٗثَه َلٔلَّوا  :على البشر فقاؿ  ِٕٔهّوا َوَوب ََّجب َو َٔ ُٗ َّْوا َفَغ٦ٍََ َّبِء َث َٓ اٌْ ِٔ َُ٘ى أٌَّنٌ َفٍََك    َو

فهو من أقول الدعائم التي تقوـ عليها األسرة المسلمة كمن أشد .   [54/ الفرقاف  ]

ِٓ   :األكاصر التي تربط بين أفراد المجتمع يقوؿ تعالى  ِٔ  ُِ ًُ ِبٖٔب َفٍَْمَٕبُو ََب َؤََٗهب إٌٖب
ُْ َفِجرْي ٍُٔ٥َ َٗ َّ اٌَّ ُِ ِب ٗٔ َؤِرَمبُو ُِ ٥َِٕٔل اٌَّ َُِى َّ َؤْوَو ًَ ٌَٔز٦َبَهُفىا ِب ٦ُُّىّثب َوَلَجبٔئ  ُِ ٍَْٕبُو .     َمَوٍو َوُؤَِٔضً َوَع٦َ

  .  [13/ الحجرات  ]

كفي سياؽ المحافظة عليه كضعت األكامر الشرعية التي كانت كفيلة        

ُِ   :بذلك فحرـ التبني كنهى عنه في قوله تعالى  ُِ مٌَُٔى ُِ َؤِثَٕبَءُو ًَ َؤِك٥َُٔبَءُو َِب َع٦َ َو
 ًَ َِٖجُ َُ٘ى ََِهٔلٌ اٌ ُٗ ََُمىُي اٌَْؾٖك َو ُِ َواٌَّ ُ٘ٔى ُِ ِثَإْفَىا ْْ َلىٌُُِى ٗٔ َفِة ُٜ ٥َِٕٔل اٌَّ ََ َُ٘ى َؤْل  ُِ ُِ ٌٔأَثبٔئِه ُ٘  اِك٥ُى

َِب   ِٓ ٗٔ ؤٌََى ُِ ِث َْٞإُر َّب َؤِف ُِ ُعَٕبْػ ٔفُ ٌَ ٥ٍََُُِى ُِ وٌََُِ ََِىأٌُُى ِٓ َو ُِ ٔفٍ اٌٚلَ ُِ َفِةِفَىأُُى ُ٘ ُّىا آَثبَء ُِ َر٦ٍَِ ٌَ
ّّب ُٗ َغُفىّها َهٔؽُ َْ اٌَّ ُِ َوَوب َّٖلِد ُلٍُىُثُى   .  [5/ األحزاب  ]   َر٦َ

      ككذلك فقد توعد اهلل تعالى كل امرأة نسبت كلدها إلى غير أبيه 

أيما امرأة أدخلت على قوـ   : الحقيقي كأيضان كل رجل أنكر كلدق فقاؿ 

من ليس منهم فليست من اهلل في شيء ك لن يدخلها اهلل جنته ك أيما رجل جحد 

كلدق ك هو ينظر إليه احتجب اهلل منه ك فضحه على رؤكس الخبلئق من األكلين 

كمنع األبناء من االنتساب إلى غير آبائهم كحذرهم من ذلك .   ك اآلخرين

 من ادعى إلى غير أبيه كهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حراـ  : فقاؿ 

 . كقاؿ أيضان عليه الصبلة كالسبلـ :  ال ترغبوا عن آبائكم , فمن رغب عن

 .  أبيه فهو كفر

                                                           

 2814ؽلَش هلُ , وزبة اٌٞالق , 220ٓ   , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَزلهن ٥ًٍ اٌٖؾُؾني , زلّل ثٓ ٥جلاهلل احلبوُ , إٌَُبثىهٌ  - 
. لبي اٌن٘يب ٥ًٍ ّوٛ ٍَُِ 

ؽلَش , ثبة ِٓ اك٥ً بىل غري ؤثُٗ  , وزبة اٌفوائ٘ , 2485ٓ  , 6ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة ؽبي بديبْ ِٓ هغت ٥ٓ , وزبة اإلديبْ  , 80ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(6385 )هلُ  

 ( .114)ؽلَش هلُ , ؤثُٗ و٘ى ٦ٍَُ  
ؽلَش , ثبة ِٓ اك٥ً بىل غري ؤثُٗ  , وزبة اٌفوائ٘ , 2485ٓ  , 6ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة ؽبي بديبْ ِٓ هغت ٥ٓ , وزبة اإلديبْ  , 80ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(6386 )هلُ  

( . 113)ؽلَش هلُ , ؤثُٗ و٘ى ٦ٍَُ  



   

                                                                                                     

- 75-  
 

انتساب اإلنساف إلى أصله "      كقد نص ميثاؽ األسرة في اإلسبلـ على أف

الشرعي كنقاء األنساب كصيانتها من االختبلط مقصد للشريعة مستقل عن حفظ 

كشرعت األحكاـ , كألجل تحقيق هذا المقصد حرـ اإلسبلـ الزنا كالتبني , النسل 

كغير ذلك , كإثبات النسب كجحدق , الخاصة بالعدة كعدـ كتم ما في األرحاـ 

 . " من األحكاـ

 اختبلطأما حفظ األنساب كصيانة  " :يقوؿ اإلماـ القرطبي رحمه اهلل      

المياق في األرحاـ فشرع النكاح كحرـ السفاح لينتسب كل كلد لوالدق كيتميز 

 . " لينضاؼ كل إلى شيعته كيتحقق نسبته بقبيلته الولي عن مضادق ك

كبما أف هناؾ طرقان يجب توضيحها كيتم على ضوءها تحديد النسب فقد      

 " :اتفق العلماء على ثبلثة طرؽ يثبت النسب من خبللها قاؿ ابن القيم رحمه اهلل 
الفراش كاالستلحاؽ كالبينة كالقافة فالثبلثة األكؿ : كجهات ثبوت النسب أربعة 

 .كأما الطريقة الرابعة كهي القافة فمختلف فيها . " متفق عليها

كحيث إف نسب الطفل الناتج عن تأجير األرحاـ محل شك كبير لما      

عليه فإف الباحث يرل في هذق المسألة أف , يعتريه من شبهة كاختبلط للمياق 

من هي األـ الحقيقية للطفل الناتج عن عمليات تأجير : يطرح التساؤالت التالية 

 األرحاـ ؟ كمن هو األب الحقيقي للطفل الناتج عن هذق العمليات ؟

فإف الباحث يوضح أف العلماء المعاصرين قد ,      كلئلجابة على هذق التساؤالت 

اختلفوا في نسب هذا الطفل من جهة أمه ككاف خبلفهم في هذا النسب على 

 :قولين 

 قالوا بأف األـ الحقيقية لهذا الطفل هي صاحبة البويضة كقاؿ :      القوؿ األكؿ 

                                                           

 .32ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ُِضبق األٍوح يف اإلٍالَ . ؤمحل وآفووْ , ا٦ٌَبي  - 

د ؤمحل ؽغبىٌ , اإل٥الَ مبب يف كَٓ إٌٖبهي ِٓ اٌفَبك واألو٘بَ وب١هبه زلبٍٓ اإلٍالَ . زلّل ثٓ ؤمحل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ فوػ , اٌموٝيب  - 

 297ٓ , ك د , ك ٛ , اٌمب٘وح , كاه اٌزواس ا٦ٌويب , اٌَمب 

 ,          5ط , ِوع٤ ٍبثك , ىاك ادل٦بك يف ٘لٌ فري ا٦ٌجبك , مشٌ اٌلَٓ ؤيب ٥جلاهلل زلّل ثٓ ؤيب ثىو اٌيه٥ٍ اٌلِْمٍ , اثٓ لُُ اجلىىَخ  - 

 ٓ367 .
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كقد , به مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسبلمي في دكرته السابعة 

 :استدلوا من القرآف الكريم كمن السنة كمن العقل بما يلي 

ُِِجنْي  :قوله تعالى    ُْ ُٖٔ َُ٘ى َف َْٞفٕخ َفِةَما  ُٔ ِٓ ِٔ  َْ ََب  [ .4/ النحل  ]  َفٍََك اٌِْةِٔ

ُٖ   :قوله تعالى   ِٓ ُرَواٍة ُص ِٔ ُٖ َؤَوَفِوَد ِثبٌَّٔنٌ َفٍََمَه  َُ٘ى ََُؾبِوُه ُٗ َو َٕبٔؽُج  ُٗ َلبَي ٌَ
ٍَٖىاَن َهُعًٍب  ُٖ َْٞفٕخ ُص ُٔ ِٓ ِٔ  [  37/ الكهف.]  

ِٓ ُرَواٍة   :قوله تعالى   ِٔ  ُِ َٓ اٌَْج٦ِٔش َفِةٖٔب َفٍَْمَٕبُو ِٔ ُِ ٔفٍ َهٍَِت  ْْ ُوُِٕز ًُ ِب ََب َؤََٗهب إٌٖب
َْٞفٕخ ُٔ ِٓ ِٔ  ُٖ   [ .5/ الحج  ]  ُص

َِٔىنٍي :قوله تعالى   َْٞفًخ ٔفٍ َلَواٍه  ُٔ ُٖ ٍَْٕب ُٖ َع٦َ  . [13/ المؤمنوف  ]  ُص
ًُ   :قوله تعالى   ّٔ َِب َرِؾ ُِ َؤِىَواّعب َو ُٖ َع٦ٍََُى َْٞفٕخ ُص ُٔ ِٓ ِٔ  ُٖ ِٓ ُرَواٍة ُص ِٔ  ُِ ُٗ َفٍََمُى َواٌَّ

 َّ ٖٔ بٌَِّب ٔفٍ ٔوَزبٍة ِب ُِّو ٥ُ ِٓ ِٔ  ُٔ ٍّٖو وٌََب ََُِٕم ٦َُِ  ِٓ ِٔ ُّٖو  َِب ٦ََُ ٗٔ َو ّٔ ٍْ ٤َُٚ بٌَِّب ِث٦ٔ ِٓ ُؤَِٔضً وٌََب َر ِٔ
َِرْي ََ ٔٗ   . [11/ فاطر  ]  مٌََٔه ٥ًٍََ اٌَّ

ُِِجنْي  :قوله تعالى    ُْ ُٖٔ َُ٘ى َف َْٞفٕخ َفِةَما  ُٔ ِٓ ِٔ  ُٖ ُْ َؤٖٔب َفٍَْمَٕب ََب ُِ َََو اٌِْةِٔ يس  ]  َؤوٌََ

 /77] .  
ُِ   :قوله تعالى   ُٖ َُِقِوُعُى ِٓ ٥ٍَََمٕخ ُص ِٔ  ُٖ َْٞفٕخ ُص ُٔ ِٓ ِٔ  ُٖ ِٓ ُرَواٍة ُص ِٔ  ُِ َُ٘ى أٌَّنٌ َفٍََمُى

ًُ ؤٌََزِجٍُُغىا َؤَعًٍب  ِٓ َلِج ِٔ ِٓ ََُزَىفًَّ  َِ  ُِ ُِِٕٔى ُُُّىّفب َو ُٖ ٌَٔزُىىُٔىا  ُِ ُص ُّٖلُو ُٖ ٌَٔزِجٍُُغىا َؤ ْٝٔفًٍب ُص
َْ ُِ َر٦ِٔمٍُى ًّ٘ و٦ٌََََُّى ََ ُِ  [  67/ غافر] .  

ٖٔرّيا  :قوله تعالى   ٦ُّّٔب َث ٍَ  ُٖ ٍَْٕب ٗٔ َفَغ٦َ َْبٍط َِٔجَزٍُٔ ِِ َْٞفٕخ َؤ ُٔ ِٓ ِٔ  َْ ََب ]   ِبٖٔب َفٍَْمَٕب اٌِْةِٔ

  . [2/ اإلنساف 
ُٖ  :قوله تعالى    ُٗ َفَمٖلَه َْٞفٕخ َفٍََم ُٔ ِٓ ِٔ  [  19/ عبس] .  
اختصم سعد بن أبي : استدلوا بحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت   

كقاص كعبد بن زمعة في غبلـ فقاؿ سعد هذا يا رسوؿ اهلل ابن أخي 

عتبة بن أبي كقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه كقاؿ عبد بن 

زمعة هذا أخي يا رسوؿ اهلل كلد على فراش أبي من كليدته فنظر 

                                                           

٦ّجبْ / 11ٔلوح اإلصلبة يف ٙىء اإلٍالَ ادل٦ٕملح يف صجذ شلٓ لبي ٜنا اٌمىي اٌُْـ زلّل ٦ُُٔ َبٍني واٌُْـ زلّل فىىٌ فُ٘ اهلل ا٢ٔو و  - 
ٛ , ك ك , ثٕىن إٌٞف واألعٕخ . ٥ٞب ٥جلا٦ٌبٍٝ , إٌَجبٍٝ وونٌه . وونٌه اٌلوزىه ِٖٞفً اٌيهلب يف حبش ٝفً األٔجىة .٘ـ 1403/ 
 .61ٓ , ٘ـ 1419 , 1ٛ , ٥ّبْ , كاه اٌجْري , ر٦ُني عٌٕ اجلٕني . ؤمحل ٥ّوو , اجلبثوٌ . وونٌه .309ٓ , ٘ـ 1421 , 1
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 هو لك يا :  إلى شبهه فرأل شبهان بينا بعتبة فقاؿ رسوؿ اهلل 

عبد بن زمعة الولد للفراش كللعاهر الحجر كاحتجبي منه يا سودة 

  . قالت فلم ير سودة قط . بنت زمعة 
فقالوا بأنه ال معنى للفراش إال الزكاج الصحيح القائم بين الزكج     

كالزكجة فالولد في الحديث ال يعني إال نتيجة لقاء بين ماء الرجل 

 .كبويضة المرأة  
السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء من الخبليا  "أيضان استدلوا بأف  

فإذا كاف األبواف أشقرين كحصل التلقيح من . الجنسية لؤلبوين 

خبلياهما الجذعية في األنبوب ثم زرع الجنين الناتج عن ذلك في 

بل يخرج إلى , رحم امرأة زنجية فإنه لن يحمل أم صفة من صفاتها 

 . " الحياة كوليد أشقر

 البييضة كالبذرة للنبات كالرحم الذم يستقبلها "استدلوا كذلك بأف  

كاألرض التي توضع فيها البذرة تساعدها على النمو بما تمدها به من 

فكيف تهدر عبلقة صاحبة البويضة بالجنين كهو دكر محقق , غذاء 

  . "كمؤكد كليس موهومان كال مظنونان 

 أف هذا األمر يختلف عن الزنا كهنالك فوارؽ بينه ": قالوا أيضان  

كبين الزنا أكالن من حيث عدـ اختبلط األنساب فهنا عدـ االختبلط 

مأموف ككذلك فإف اإلسبلـ يتشوؼ على إثبات النسب كسوؼ يكوف 

معركفان أف هذا الجنين ابن فبلف من الناحية العلمية كأيضان مادة الزنا 

غير المادة التي كضعت في هذق المرأة فهو حيوانات منوية يقذفها 

 . "الرجل في بطن تلك المرأة 

  بأف األـ ":قياس الحمل داخل الرحم كالوالدة عػلى الرضاعػة فػقالوا  

                                                           

وِٓ .  بمث ِٓ أزفً ِٓ وٌلٖ  ثبة, وزبة اٌفوائ٘ , 2484ٓ  , 6ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ -  
وزبة , 10 80ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(6384)ؽلَش هلُ  , اك٥ً ؤفب ؤو اثٓ ؤؿ

 ( .1457)ؽلَش هلُ   , اٌىٌل ٌٍفواُ ورىلٍ اٌْجهبدثبة  , اٌوٙب٣ 
 . 201 ٓ,ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل , ؽَٓ .ا٢ٔو -  
 .366ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوًٍ , ى٘وح -  

 .461ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل ,  اذلبعوٌ  -
. 22ٓ  , 1ط ,٘ـ 1415, ٥,1ّٛبْ , كاه اٌجْري, مج٦ُخ ا٦ٌٍىَ اٌٞجُخ اإلٍالُِخ , لٚبَب ٝجُخ ٦ِبٕوح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ  - 
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كهي هنا كاألـ  .  "الحامل ال تعطي الجنين سول الغذاء فقط 

 . بالرضاعة 

أما أصحاب القوؿ الثاني فقد قالوا بأف األـ الحقيقية هي صاحبة الرحم      

كقد استدلوا بصريح ما كرد في آيات القرآف  . كالتي قامت بالوالدة كاإلنجاب 

 :الكريم كهي كما يلي 

ُٗ ٔفٍ   :قوله تعالى   َٖبٌُ ٍٓ َؤف ِ٘ ِّٕ٘ب ٥ًٍََ َو ُٗ َو ِٗ ُٗ ُؤ ٍََِّز ٗٔ َؽ َْ ِثَىأٌَلَِ ََب َُِٕٖٕب اٌِْةِٔ َوَو
ٖٔرُي َّ ٍٖ اٌْ ُِّىِو ٌٍٔ ؤٌََىأٌَلََِه بٌَِ ْٔ ا ِٓ َؤ َُِِ   [.14/ لقماف  ]  ٥َب

ّ٘ب   :كقوله تعالى   ُٗ ُوِو ٦ََِٙز ّ٘ب َوَو ُٗ ُوِو ِٗ ُٗ ُؤ ٍََِّز ََبّٔب َؽ ٗٔ ِبِؽ َْ ِثَىأٌَلَِ ََب َُِٕٖٕب اٌِْةِٔ َوَو
 ْْ ًٍََٕخ َلبَي َهٚة َؤِوِى٥ٍِِٕ َؤ ُٖ َوَثٍََغ َؤِهَث٦ٔنَي  ُّٖل َِّهّوا َؽٖزً ِبَما َثٍََغ َؤ  َْ ُٗ َصٍَبُصى َٖبٌُ ُٗ َؤف ٍُِّ َوَؽ
ٍِِٕٔؼ ٌٍٔ ٔفٍ  ُٖ َوَؤ َٙب َٕبٌّٔؾب َرِو  ًَ َّ ْْ َؤ٥ِ ٌٖ َوَؤ ٍٖ َو٥ًٍََ َوأٌَل َِّذ ٥ٍََ ََّزَه أٌَّزٍ َؤ٦َِٔ ُِّىَو ٦ِِٔ َؤ

ّٔنَي ٍَِٔ ُّ َٓ اٌْ ِٔ  .  [15/ األحقاؼ  ]  ُمٚهَٖٔزٍ ِبٍٔٚ ُرِجُذ بٌََُِِه َوِبٍٔٚ 
ُُ   :كقوله تعالى   ًَ ٌَُى ًَُِّئب َوَع٦َ  َْ ُّى ُِ ٌَب َر٦ٍَِ َِٖهبٔرُى ْٔ ُؤ ُٞى ِٓ ُث ِٔ  ُِ ُٗ َؤِفَوَعُى َواٌَّ

َْ ُِْىُوو ُِ َر َٖبَه َواٌَْإْفٔئَلَح ٦ٌَََُّى ٤َِّ َواٌَْإِث َٖ   . [78/ النحل  ]  اٌ
َّبٕد َصٍَبٕس   :كقوله تعالى   ِٓ َث٦ِٔل َفٍٍْك ٔفٍ ١ٍُُ ِٔ ُِ َفًٍْمب  َِٖهبٔرُى ْٔ ُؤ ُٞى ُِ ٔفٍ ُث ََِقٍُُمُى

َْ َِٖوُفى َُ٘ى َفَإًٖٔ ُر َٗ بٌَِّب  ٍُُّْه ٌَب بٌَِ ُٗ اٌْ ٌَ ُِ ُٗ َهٗثُى ُُ اٌَّ   . [6/ الزمر  ]  مٌَُٔى
ُِ َفٍَب   :كقوله تعالى   َِٖهبٔرُى ْٔ ُؤ ُٞى ُِ َؤِعٌٕٖخ ٔفٍ ُث ِٗ َوِبْم َؤُِٔز َٓ اٌَْإِه ِٔ  ُِ ََْإُو ِبْم َؤِٔ

ِٓ اٖرَمً َّ ُُ ِث َُ٘ى َؤ٥ٍَِ  ُِ ََُى  . [ 32/ النجم  ]  ُرَيوُّىا َؤُِٔف
ُِ بٌَِّب   :كقوله تعالى   َِٖهبُرُه ْْ ُؤ ُِ ِب َِٖهبٔرِه ٖٓ ُؤ ُ٘ َِب   ُِ ََبٔئِه ِٔ ِٓ ِٔ  ُِ ُِِٕٔى  َْ ُ٘ٔوو َٓ ٢ََُب أٌَّنَ

َٗ ٦ٌََُفٙى َغُفىْه َّ اٌَّ َٓ اٌَْمِىِي َوُىوّها َوِب ِٔ َُِِٕىّوا   َْ ُِ ٌََُُمىٌُى ُِ َوِبُٖٔه               اٌَّبٔئٍ وٌََِلَُٔه

 .  [2/ المجادلة  ]
                                                           

 .22ٓ  , ِوع٤ ٍبثك , مج٦ُخ ا٦ٌٍىَ اٌٞجُخ اإلٍالُِخ , لٚبَب ٝجُخ ٦ِبٕوح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ  - 
ٓ , ِوع٤ ٍبثك , واٌُْـ ٥جل اهلل ثٓ ىَل آي زلّىك ا٢ٔو ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ,لبي ٜنا اٌمىي اٌُْـ ٥ٍٍ إٌٞٞبوٌ  - 
ِوع٤ , لٚبَب ٝجُخ ٦ِبٕوح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ ,  ا٢ٔو , واٌلوزىه ىووَب اٌجلهٌ ,  واٌُْـ ثله ادلزىيل ٥جلاٌجبٍٜ  ,  171وٓ 156
. 72ٓ , ٘ـ 1408, 1ٛ , كِْك , كاه اٌمٍُ , لٚبَب فمهُٗ ٦ِبٕوح , واٌلوزىه زلّل ثو٘بْ اٌلَٓ إٌَجهٍٍ , 22 و ٓ 19ٓ , ٍبثك 

 .1ط .فزبوي ٦ِبٕوح . وزت  . http://www.qaradawi.net. وونٌه شلٓ لبي ٜنا اٌمىي اٌُْـ َىٍف اٌموٙبوٌ ا٢ٔو ِىل٤ اٌُْـ 
ك , ِٖو , ا٦ٌٍُ واإلديبْ , اِصبه ادلزورجخ ٥ًٍ ٥ٍُّخ اٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ , واٌلوزىه ّىلٍ ىووَب اٌٖبحلٍ . لٚبَب ٥ٍُّخ رٕز٢و ؤؽىبِهب اٌْو٥ُخ

 ٛ ,2007 َ , ٓ68 . 
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كفي هذق اآليات كلها بين القرآف الكريم أف األـ هي صاحبة الحمل كهي      

كما أف فيها نفي األمومة عن التي لم تقم بالحمل , التي قامت بالوالدة 

كبالوالدة كأيضان فقد استدلوا بأحاديث من السنة النبوية على صاحبها أفضل 

 :صبلة كأتم تسليم كهي 

 بطن أمه أربعين مإف أحدكم يجمع خلقه ؼ  : حديث الرسوؿ  

يوما , ثم يكوف علقة مثل ذلك , ثم يكوف مضغة مثل ذلك , ثم يبعث 

اهلل ملكان , فيؤمر بأربع كلمات , كيقاؿ له اكتب عمله كرزقه كأجله 

ثم ينفخ فيه الركح , فإف الرجل منكم ليعمل حتى ما .  أك سعيد مكشق

يكوف بينه كبين الجنة إال ذراع , فيسبق عليه كتابه , فيعمل بعمل 

أهل النار , كيعمل حتى ما يكوف بينه كبين النار إال ذراع , فيسبق عليه 

 . الكتاب , فيعمل بعمل أهل الجنة

أف امرأة ككذلك استدلوا بحديث عبداهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما  

يا رسوؿ اهلل ابني هذا كاف بطني له كعاء ك ثديي له سقاء ك : قالت 

حجرم له حواء ك أف أباق طلقني ك أراد أف ينتزعه عني قاؿ لها رسوؿ 

 . أنت أحق به ما لم تنكحي    :اهلل 

 :المناقذة والترجيح  

 :يمكن مناقشة أدلة أصحاب القوؿ األكؿ من كجوق هي      

أف اآليات التي استدلوا بها تدؿ على أصل خلقة اإلنساف كليست دليبلن  .ُ

, على ثبوت النسب إذ إف النسب ال يثبت إال باألمور التي ذكرت سابقان 

كأيضان فبل بد أف يكوف الماءاف ماء الرجل كبويضة المرأة محترمين 

  أم معتبرين شػرعان سػواءن فػي حاؿ اإلخراج أك في "حتى يثبت النسب 

                                                           

ؽلَش هلُ  , ثبة  موو ادلالئىخ , وزبة ثلء اخلٍك , 1174ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة وُفُخ اخلٍك اِكٍِ يف ثٞٓ , وزبة اٌمله  , 2036ٓ  , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(3036)

( . 2643)ؽلَش هلُ , ؤِٗ ووزبثخ هىلٗ وؤعٍٗ و٥ٍّٗ وّمبورٗ و٦ٍبكرٗ  
 لبي اٌن٘يب 2830ؽلَش هلُ , وزبة اٌٞالق , 225ٓ   , 2ط , ادلَزلهن ٥ًٍ اٌٖؾُؾني , زلّل ثٓ ٥جلاهلل احلبوُ , إٌَُبثىهٌ -  

 . ؽلَش ٕؾُؼ
 .اٌلهاٍخ٘نٖ  ِٓ 75ا٢ٔو ٓ  - 
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 ." كإال فإنهما يصبحاف هدران ال حرمة لهما مطلقان , حاؿ اإلدخاؿ 

 خارج عن محل  الولد للفراش أف االستدالؿ بالحديث الشريف  .ِ

النزاع إذ إف المراد به إثبات األبوة ال إثبات األمومة كأيضان فإف الفراش 

المقصود هو فراش كضع المولود كفي هذق الحالة يكوف الولد لصاحبة 

 أمر الحمل ككذلك فهذا الدليل قد يستدؿ به عليهم ألف النبي 

سودة رضي اهلل عنها أف تحتجب مع حكمه ألبيها بالنسب لوجود شبه 

قوم بعتبة بن أبي كقاص كلكنه لما كلد على فراش عبد بن زمعة 

 .حكم به له 

قولهم بأف السجل الوراثي الحقيقي للوليد قد جاء من الخبليا الجنسية  .ّ

هذا كإف كاف صحيحان إال أنه ال يسلم به على إطبلقه , لؤلبوين 

 .فاألمومة ليست معتمدة على العوامل الوراثية كحدها 
  

      كأيضان فإف كل أطوار خلق اإلنساف كانت في رحم أمه يقوؿ 

ُُ   :تعالى  َّبٕد َصٍَبٕس مٌَُٔى ِٓ َث٦ِٔل َفٍٍْك ٔفٍ ١ٍُُ ِٔ ُِ َفًٍْمب  َِٖهبٔرُى ْٔ ُؤ ُٞى ُِ ٔفٍ ُث ََِقٍُُمُى
َْ َِٖوُفى َُ٘ى َفَإًٖٔ ُر َٗ بٌَِّب  ٍُُّْه ٌَب بٌَِ ُٗ اٌْ ٌَ ُِ ُٗ َهٗثُى كقاؿ عليه الصبلة .   [6/ الزمر  ]  اٌَّ

 بطن أمه أربعين يوما , ثم مإف أحدكم يجمع خلقه ؼ  :كالسبلـ 

يكوف علقة مثل ذلك , ثم يكوف مضغة مثل ذلك , ثم يبعث اهلل ملكا , 

 أك مشق فيؤمر بأربع كلمات , كيقاؿ له اكتب عمله كرزقه كأجله ك

ثم ينفخ فيه الركح , فإف الرجل منكم ليعمل حتى ما يكوف . سعيد 

بينه كبين الجنة إال ذراع , فيسبق عليه كتابه , فيعمل بعمل أهل النار 

, كيعمل حتى ما يكوف بينه كبين النار إال ذراع , فيسبق عليه الكتاب , 

 .  فيعمل بعمل أهل الجنة
 

 نمو "      كالجنين كما أثبت الطب الحديث يتأثر بالرحم حيث إف 

كتطور الجنين داخل الرحم يشهد تغييرات كاضطرابات متنوعة كهذق 

, االضطرابات تطاؿ إفراز الخمائر التي تقود نمو الجنين كتوجهه 

 . "بحيث تؤدم هذق االضطرابات إلى اضطراب النمو الطبيعي للجنين 

                                                           

 .273ٓ , ٘ـ 1421 , 1ٛ  , ْك , ثٕىن إٌٞف واألعٕخ . ٥ٞب ٥جلا٦ٌبٍٝ , إٌَجبٍٝ  - 
. 79ٍجك ختوجيٗ ٓ  - 
. 55ٓ , ٘ـ 1408, ك ٛ , ثريود , كاه إٌهٚخ ا٦ٌوثُخ , موبء اجلٕني . زلّل ؤمحل , إٌبثٍٍَ  - 
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كقولهم بقياس الحمل داخل الرحم كالوالدة على الرضاعة فهذا قياس  .ْ

 إلى أف الحامل تعطي ةفباإلضاؼ, باطل كالفارؽ بينهما كبير جدان 

الجنين كل ما يحتاجه من الغذاء فهي تمنع  كصوؿ الميكركبات إليه 

, كما أنها تعطيه مواد المناعة التي يحتاج إليها , بواسطة المشيمة 

, كهي تتعرض أثناء فترة الحمل لكثير من المضاعفات كاألمراض 

بل يتجاكز ذلك إلى , فالحامل ال يقتصر دكرها على تغذية الجنين 

كبعد مرحلة الحمل تأتي مرحلة الوالدة , إمدادق بكل ما يحتاج إليه 

آالـ الطلق التي ال تضاهيها آالـ كآماؿ , كما يصاحبها من آالـ كآماؿ 

ؼ ارجبلن يمانينا ط ": في كليدها كثمرة فؤادها المرتقب ركم أف 

 :يقوؿك هو  أمه كراء ظهرق حامبلنبالبيت 

إف أذعرت ركابها لم أذعر         إني لها بعيرها المذلل     

  .  " جزيتها قاؿ ال كال بزفرة كاحدةمأتراف:ثم قاؿ يا بن عمر

     كبهذا فإف الباحث يرجح ما ذهب إليه أصحاب القوؿ الثاني من أف األـ التي 

حملت هي األـ الحقيقية للمولود لقوة أدلتهم كصراحتها كلما تمت مناقشته من 

 .أدلة أصحاب القوؿ األكؿ 

 عمن هو األب      كما أف الباحث أجاب على التساؤؿ الثاني الذم سبق طرحه 

 الحقيقي للطفل الناتج عن هذق العمليات ؟ 

كهذا الخبلؼ تابع ,      يبين كذلك أف العلماء قد اختلفوا فيها على قولين 

فمن قاؿ بأف األـ هي صاحبة , للخبلؼ السابق في قضية تحديد األـ الحقيقية 

 كمن قاؿ بأف األـ هي , البويضة جعل من زكجها األب الحقيقي للطفل المولود 

                                                           

 .383ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوٍٍ , ى٘وح  - 
ثبة , ٘ـ 1409 , 3ٛ , ثريود , كاه اٌجْبئو اإلٍالُِخ , د زلّل فااك ٥جلاٌجبلٍ , األكة ادلفوك .زلّل ثٓ بمسب٥ًُ ؤثى ٥جلاهلل  اجل٦فٍ , اٌجقبهٌ  - 

كاه اٌىزت , ثَُىين ىغٍىي د زلّل ا٦ٌَُل,٦ّت اإلديبْ , ؤثى ثىو ؤمحل ثٓ احلَني , اٌجُهمٍ , وا٢ٔو , لبي األٌجبين ٕؾُؼ  , 18ٓ , عياء اٌىاٌلَٓ 
  .209ٓ  , 6ط , اخلبٌِ واخلَّىْ ِٓ ٦ّت اإلديبْ و٘ى ثبة يف ثو اٌىاٌلَٓ , ٘ـ 1410 , 1ٛ ,  ثريود , ا٦ٌٍُّخ 

 . اٌلهاٍخ  ٘نٖ  75ِٓا٢ٔو ٓ   - 
      , ٘ـ 1414 , 1ٛ , اٌلوؽخ , كاه لٞوٌ ثٓ اٌفغبءح , ؤؽىبَ إٌَت يف اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ , ٥ٍٍ زلّل َىٍف , احملّلٌ . ا٢ٔو  - 
 ٓ225. 
 .م٘ت بىل مٌه رل٤ّ اٌفمٗ اإلٍالٍِ وّب م٘ت بٌُٗ اٌلوزىه ِٖٞفً اٌيهلب واٌلوزىه زلّل ٦ُُٔ َبٍني -   
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 .التي حملت ككلدت قاؿ بأف زكجها هو األب الحقيقي 

      كيذهب الباحث في هذق المسألة إلى أف األب الحقيقي هو زكج األـ التي 

كلحديث عمرك بن .   الولد للفراش  : حملت ككلدت لحديث المصطفى 

رسوؿ اهلل إف فبلنان ابني عاهرت  قاـ رجل فقاؿ يا: شعيب عن أبيه عن جدق قاؿ 

 ال دعوة في اإلسبلـ ذهب أمر الجاهلية :  بأمه في الجاهلية فقاؿ رسوؿ اهلل 

  .  الولد للفراش كللعاهر الحجر

      هذا إذا لم ينكر هذا الرجل نسب الطفل إليه فإف أنكرق فإف الباحث يرل أف 

 .ينسب إلى أمه قياسان على ابن الزنا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 76ٓ  , 2008, ك ٛ ,  اإلٍىٕلهَخ , كاه اجلب٦ِخ اجللَلح , ؽىُ اٍزئغبه األهؽبَ , زلّل ٥جلهثٗ زلّل , اٌَجؾٍ . ا٢ٔو -  
.  ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ77ٓ ٍجك ختوجيٗ  - 
, ثبة اٌىٌل ٌٍفواُ , وزبة اٌٞالق , 692ٓ , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ٍٕٓ ؤيب كاووك , ٍٍُّبْ ثٓ األ٦ّش ؤثى كاوك اٌَغَزبين , األىكٌ  - 

,    ِوع٤ ٍبثك , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً , اٌُْجبين وا٢ٔو ,  لبي اٌُْـ األٌجبين ؽَٓ ٕؾُؼ  ,2274ؽلَش هلُ  
ثةٍٕبكٖ ؽَٓ وٌج٦ٚٗ ّىا٘ل : و٥ٍك ٥ٍُٗ ٦ُّت األهٔاوٛ  . 6933ؽلَش هلُ , َِٕل ٥جلاهلل ثٓ ٥ّوو هٍٙ اهلل ٥ٕهّب , 207ٓ  , 2ط 

 .َٖؼ ٜب 
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 :انُفمخ : ادلطهت انضبًَ 
 :يرل الباحث أف يعرؼ النفقة لغة كاصطبلحان     

 كنىفىقى السًٌٍعر يىٍنفيقي نىفاقان إذا  ,نىفىقىًت الٌدابٌىةي تنفيقي نيفيوقان أم ماتىٍت :النفقة لغة            

كعرفها .   استىٍنفىٍقتى على الًعياؿ كنىٍفًسكى ما أنفىٍقتى ك: كىثيرى ميشتىركقي كالنٌىفىقىةي 

ك , قامىٍت : ك السٌيوؽي , نىفىقى البىٍيعي نىفاقان كسحابو راجى  ": الفيركزبادم بقوله 

نىًفدى كفىًنيى أك قىلٌى : ككفًرحى كنىصىرى . ك الجيٍرحي تىقىشٌىرى , الرجيلي كالدابٌىةي نيفوقان ماتا 

كرجيله , فىًنيىٍت نىفىقاتيهيم : كنىًفقىٍت ًنفاقيهيم . ًفٍعلي الميناًفًق كجمعي نىفىقىةو : ككًكتابو . 

 . " سريعي اٍنًقطاًعًه: كفىرىسه نىًفقي الجىٍرًم ككًتفو . كثيري النٌىفىقىًة : ًمٍنفاؽه 

ما يلزـ المرء صرفه لمن عليه مؤكنته من زكجته أك قنه " :           النفقة اصطالحًا 

توفير ما تحتاج إليه الزكجة من  ":كما عرفها صاحب فقه السنة بأنها."أك دابته 

.  " طعاـ, كمسكن, كخدمة, كدكاء, كإف كانت غنية

على الزكج الراعي لرعيته , كاإلجماع كاجبة بالكتاب, كالسنة, كالنفقة     

كالمسؤكؿ عن كسوتهم كإطعامهم كتأمين المسكن كالدكاء لهم الستمرار 

ُٖ   :يقوؿ اهلل تعالى . حياتهم  ْْ َُٔز ِٓ َؤَهاَك َؤ َّ ٌٔ ِٓ ٍَُِِٔ ِٓ َوب ٖٓ َؽىٌَُِِ ُ٘ َٓ َؤوٌَِبَك ٦ِٔٙ َواٌَْىأٌَلاُد َُِو
َٚبٖه َوأٌَلٌح  ٦ٍََِهب ٌَب ُر ٌْ بٌَِّب ُو ٦َُِّوؤف ٌَب ُرَىَُّف َْٔف ٖٓ ِثبٌْ ََِىُرُه ٖٓ َؤو ُٗ ِهِىُلُه َّىٌُِىٔك ٌَ َٙب٥ََخ َو٥ًٍََ اٌْ اٌٖو

ٖٔ ُٗ ِثىٌََٔل َِىٌُِىْك ٌَ َ٘ب وٌََب  ِٓ َؽُُِش   :كيقوؿ جل كعبل .   [233/ البقرة  ]  ِثىٌََٔل ِٔ  ٖٓ ُ٘ ٍِٔىُٕى َؤ
ٖٓ َؽٖزً  ًٍ َفَإِٔٔفُمىا ٥ٍََُِِه ِّ ٖٓ ُؤوٌَبٔد َؽ ْْ ُو ٖٓ َوِب َُُٚٚمىا ٥ٍََُِِه ٖٓ ٌُٔز ُ٘ َٚبٗهو ُِ وٌََب ُر ِٓ ُوِعٔلُو ِٔ  ُِ ٍََىُِٕز

 ٤ُٔٙ ََُزِو ُِ َف ٍَِوُر ْْ َر٦َب ٦َُِّووٕف َوِب ُِ ِث ُّٔووا َثَُُِٕى ٖٓ َوْؤَر ُ٘ ٖٓ ُؤُعىَه ُ٘ ُِ َفأُرى َٓ ٌَُى ٦َِٙ ْْ َؤِه ٖٓ َفِة ٍَُِّه َٓ َؽ ٦َِٚ ََ
ُٗ ُؤِفَوي ٌَ  [  6/ الطبلؽ]   . كيقوؿ سبحانه كتعالى:   ُلٔلَه ِٓ َِ ٗٔ َو ٦ٍََٔز  ِٓ ِٔ ٦ٍََٕخ  ٌُُِٕٔٔفِك ُمو 

َِّوا ٍَِو َُ ُٗ َث٦َِل ٥ُ ًُ اٌَّ ٍََُِغ٦َ َ٘ب  َِب آَرب َّب بٌَِّب  ُٗ َْٔف ُٗ ٌَب ََُىٍُِّف اٌَّ ُٖ اٌَّ ّٖب آَرب ِٔ ٍُُِْٕٔفِك  ُٗ َف ٗٔ ِهِىُل ٍَُِ٥َ         
: عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت - أـ المؤمنين - كفي حديث .   [7/ الطبلؽ  ]

                                                           

 .177ٓ , 5ط , ِوع٤ ٍبثك  , ا٦ٌني , اخلًٍُ ثٓ ؤمحل . اٌفواُ٘لٌ  - 
  .1195ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌمبِىً احملُٜ . ؤثى ٝب٘و رللاٌلَٓ زلّل اٌْرياىٌ , اٌفريوىآثبكٌ  - 
. 708ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف . زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ  - 
 147ٓ  , 2ط , ك د , ك ٛ , اٌمب٘وح , ِىزجخ كاه اٌزواس ,  فمٗ إٌَخ . ٍُل , ٍبثك  - 
 .148ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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:  فقالت يا رسوؿ اهلل دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفياف على رسوؿ اهلل 

إف أبا سفياف رجل شحيح ال يعطيني من النفقة ما يكفيني كيكفي بني إال ما 

 : أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

 خذم من ماله بالمعركؼ ما يكفيك كيكفي بنيك   . ككذلك حديث

 خطب الناس ككاف مما قاؿ أف الرسوؿ : جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه قاؿ 

فاتقوا اهلل في النساء فإنكم أخذتموهن بأماف اهلل  : في خطبته عليه السبلـ 

كاستحللتم فركجهن بكلمة اهلل كلكم عليهن أف ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 

فإف فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح كلهن عليكم رزقهن ككسوتهن 

 .كقد نقل اإلجماع ابن قدامة رحمه اهلل تعالى .  بالمعركؼ

     كهناؾ شركط كضعها العلماء الستحقاؽ النفقة للزكجة يجملها الباحث 

 : فيما يلي 

 . أف يكوف عقد الزكاج صحيحا .ُ

 . أف تسلم نفسها إلى زكجها .ِ

.  أف تمكنه من االستمتاع بها .ّ

     كبما أف الشركط السابقة ال تنطبق على صاحبة الرحم المستأجرة  فإف 

ألنه كما بين في المبحث السابق , الباحث يرل أنه ليس لها نفقة على المستأجر 

يرجح أف يكوف األب الحػقيقي للمولود هو صاحب الفراش كمن ثم فإف النفقة 

 . تجب عليه هو 

      إال أف الشيخ يوسف القرضاكم كاف له رأم في موضوع النفقة حيث    

 نفقة المرأة الحاضنة كعبلجها كرعايتها, طواؿ مدة الحمل كالنفاس, على ": قاؿ 

ألنها تغذيه من دمها , فبل بد أف - أك كليه من بعدق - أب الطفل ملقح البويضة 

                                                           

ثبة بما مل َٕفك اٌوعً فٍٍّوؤح ؤْ , وزبة إٌفمبد , 2052ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(5049)ؽلَش هلُ  , رإفن ثغري ٥ٍّٗ ِب َىفُهب ووٌل٘ب 

( . 1714)ؽلَش هلُ , ثبة لُٚخ ٕ٘ل  , وزبة األلُٚخ  , 1338
ؽلَش هلُ   , ثبة ؽغخ إٌيب , وزبة احلظ , 886ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 

(1218 .)
, اٌوَبٗ , كاه ٥بمل اٌىزت , د ٥جلاهلل ثٓ ٥جلاحملَٓ اٌزووٍ وآفووْ , ادلغين  . ٥جل اهلل ثٓ ؤمحل ثٓ للاِخ ادلملٍٍ ؤثى زلّل, اثٓ للاِخ -  
 .347ٓ , 11ط , ٘ـ 1417 , 3ٛ 
 .148ٓ , ِوع٤ ٍبثك , فمٗ إٌَخ . ٍُل , ٍبثك . ا٢ٔو -  
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ًٍ َفَإِٔٔفُمىا  :تعوض عما تفقد , كقد قاؿ تعالى في شأف المطلقات  ِّ ٖٓ ُؤوٌَبٔد َؽ ْْ ُو َوِب
ٖٓ ٍَُِّه َٓ َؽ ٦َِٚ ٖٓ َؽٖزً ََ َّىٌُِىٔك   :كقاؿ في شأف المرضعات.   [6/ الطبلؽ  ]  ٥ٍََُِِه َو٥ًٍََ اٌْ

٦َُِّوؤف ٖٓ ِثبٌْ ََِىُرُه ٖٓ َؤو ُٗ ِهِىُلُه ٌَ  [  233/ البقرة]   - ثم قاؿ- يعني األب:  َو٥ًٍََ اٌَْىاِهٔس
ًُ مٌََٔه  .  " ِْٔض

     إال أف الباحث يرد على هذا الرأم بأف اآليات الكريمة تحدثت عن النفقة على 

الحامل داخل إطار الزكجية الصحيحة أما هذا الحمل فهو خارج إطار الزكجية 

 كالمرأة الحامل ال تمت بصلة إلى الرجل فكيف تجب نفقتها عليه ؟

 كبهذا فإف المرأة التي حملت بهذق الطريقة إف كانت حملت بإذف زكجها     

كإف كاف , ديوث - كما سبق - فالنفقة كاجبة عليه هو كهو في رأم الباحث 

كال يصح  ": قاؿ في كشاؼ القناع  . بغير إذف زكجها فإف الزكجة تعتبر ناشزان 

 ألنه عقد يفوت - أم الزكج - لرضاع كخدمة إال بإذنه - أم الزكجة - إجارتها 

 ."  به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة المؤىجر

كال تجب على الزكج  ": كالناشز ليس لها نفقة كما ذكر في الشرح الكبير    ِ

اف لها منه كلد أعطاها نفقة كلدها كالنشوز معصيتها إياق ػنفقة الناشز فإف ؾ

 . " فيما يجب عليها مما أكجبه الشرع بسبب النكاح

كبهذا فإف نفقة المرأة التي قامت بتأجير رحمها كاجبة على زكجها ألف من       

, شركط كجوب النفقة الزكجية كهي غير متوفرة فيمن قاـ باستئجار رحمها 

كما يتبين , فتكوف نفقتها على قرابتها , إال إف كانت أجرت رحمها بغير إذنه 

ارتباط موضوع النسب بموضوع النفقة ككذلك ارتباطه بالمطلب التالي ك هو 

 .الميراث 

                                                           

لٚبَب ٥ٍُّخ رٕز٢و ؤؽىبِهب  .1ط .فزبوي ٦ِبٕوح . وزت  . http://www.qaradawi.net. ِىل٤ اٌُْـ , َىٍف , اٌموٙبوٌ  - 
. اٌْو٥ُخ

 . اٌلهاٍخ  ٘نٖ  71ِٓٓ  - 
 .291ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , بعبهح األهؽبَ ثني اٌٞت واٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل زلّىك , محيح  - 
 , 1ٛ , ثريود , ٥بمل اٌىزت , د زلّل ؤِني إٌٚبوٌ , وْبف اٌمٕب٣ ٥ٓ ِنت اإللٕب٣ , ِٕٖىه ثٓ َىٌٔ ثٓ بكهٌَ ,  اٌجهىيت  -

  .173ٓ  , 4ط , ٘ـ  1417
كاه , د ٥جلاهلل ثٓ ٥جلاحملَٓ اٌزووٍ , اٌْوػ اٌىجري , ادلم٤ٕ واٌْوػ اٌىجري و اإلٖٔبف , ٥جلاٌومحٓ ثٓ زلّل ثٓ ؤمحل ادلملٍٍ , اثٓ للاِخ  - 
  .327ٓ  , 24ط , ٘ـ 1416 , 1ٛ , ٘غو 
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 :ادلرياس : ادلطهت انضبنش 
المسائل المتعلقة بتأجير األرحاـ بعد أف بين الباحث مسألتين مهمتين من      

يرل أف من المهم أيضان بياف مسألة أخرل مرتبطة , كهما مسألتا النسب كالنفقة 

, بهذا المبحث كهي مسألة ميراث الطفل المولود نتيجة لعملية تأجير الرحم 

كهي من المسائل المهمة التي ينبغي دراستها في هذا الباب الرتباطها الوثيق 

 .كيبدأ الباحث بتعريف الميراث , بموضوع النسب 

كلمةه :  الواك كالراء كالثاء ": قاؿ في معجم مقاييس اللغة :            الميراث لغة 

ـو ثم يصيرى . كالميراث أصله الواك. كاحدة, هي الًوٍرث كهو أف يكوف الٌشيءي لقو

 كىًرثى أباق ككىرىثى الشيء من أبيه ": كقاؿ الرازم .   "إلى آخرين بنسبو أك سبب 

يىًرثيه بكسر الراء فيهما ًكٍرثان ك ًكٍرثىةن ك ًكرىاثىةن بكسر الواك في الثبلثة ك ًإٍرثا 

بكسر الهمزة ك أىٍكرىثىه أبوق الشيء ك كىرٌىثىهي إياق ك كىرٌىثى فبلف فبلنا تىٍوًريثان أدخله 

 . "في ماله على كرثته 

هو خبلفة المتصل بالميت اتصاؿ قرابة أك نكاح أك كالء  :الميراث اصطالحًا      

 . في ماله كحقه القابل للخبلفة 

يا أبا هريرة  : حيث قاؿ ,  بتعلمها كهي الفرائض التي أكصى الرسوؿ      

تعلموا الفرائض ك علموق فإنه نصف العلم ك إنه ينسى ك هو أكؿ ما ينزع من 

ُٗ ٔفٍ   :هي قوله تعالى كاألصل في الفرائض ثبلث آيات .   أمتي ُُ اٌَّ ُُٕٔى َُى
ْْ َوبَِٔذ َوأؽَلًح  َِب َرَوَن َوِب ٖٓ ُصٍَُضب  ِٓ َفٍَُه ََبًء َفِىَق اْصََٕزُِ ِٔ ٖٓ ْْ ُو ِٓ َفِة ًُ َؽ٠ِّ اٌُْإَِٔضَُُِ ِْٔض ُِ ٌٍٔنََّوِو  َؤوٌَِبٔكُو

 ُٗ ُٗ وٌََْل َوَوِهَص ٌَ ِٓ ُِ ََُى ٌَ ْْ ُٗ وٌََْل َفِة ٌَ َْ ْْ َوب ّٖب َرَوَن ِب ِٔ  ًُ َُٗل َّب اٌ ُِِٕٔه ِّ َوأؽٕل  ٗٔ ٌُٔى ُِٖف ؤٌََإَثَىَِ َفٍََهب إٌٚ
 ُِ ٍٓ آَثبُئُو ٍٕٔ ِثَهب َؤِو َكَِ ُٕٖٕٔخ َُى ِٓ َث٦ِٔل َو ِٔ  ًُ َُٗل ٗٔ اٌ ِٚ ُٗ ِبِفَىٌح َفٍُٔإ ٌَ َْ ْْ َوب ٗٔ اٌضٍُُُّش َفِة ِٚ ُٖ َفٍُٔإ َؤَثَىا

ّّب ّّب َؽٔىُ ٍُٔ٥َ َْ َٗ َوب َّ اٌَّ ٗٔ ِب َٓ اٌَّ ِٔ ًَٚخ  ُِ َْٔف٦ّب َفِوَ ُِ َؤْلَوُة ٌَُى َْ َؤَُٗه ُِ ٌَب َرِلُهو ُِ   َوَؤِثَٕبُئُو وٌََُى
                                                           

 .79ٓ   , 6ط ,ِوع٤ ٍبثك ,٦ِغُ ِمبٌَُ اٌٍغخ . ؤمحل ثٓ ىووَب , اثٓ فبهً  - 
. 740ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ ٥جل اٌمبكه , اٌواىٌ  - 
 . 30ٓ , ٘ـ 1419 , 4ٛ , اٌوَبٗ , ِىزجخ ادل٦بهف , اٌزؾمُمبد ادلوُٙخ يف ادلجبؽش اٌفوُٙخ . ٕبحل ثٓ فىىاْ ثٓ ٥جلاهلل , اٌفىىاْ  - 
  . 7948ؽلَش هلُ , وزبة اٌفوائ٘ , 369ٓ   , 4ط , ادلَزلهن ٥ًٍ اٌٖؾُؾني , زلّل ثٓ ٥جلاهلل احلبوُ , إٌَُبثىهٌ  - 
        , ك د , ك ٛ , ثريود , كاه األهلُ , د بثواُُ٘ زلّل هِٚبْ , ا٦ٌلح ّوػ ا٦ٌّلح , ٜبء اٌلَٓ ٥جلاٌومحٓ ثٓ بثواُُ٘ , ادلملٍٍ  - 
 ٓ292 .
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ِٓ َث٦ِٔل  ِٔ  َٓ ّٖب َرَوْو ِٔ ُُ اٌٗوُث٤ُ  ٖٓ وٌََْل َفٍَُى َْ ٌَُه ْْ َوب ٖٓ وٌََْل َفِة ِٓ ٌَُه ُِ ََُى ٌَ ْْ ُِ ِب َِب َرَوَن َؤِىَواُعُى ُِٖف  ِٔ
 ٖٓ ُِ وٌََْل َفٍَُه َْ ٌَُى ْْ َوب ُِ وٌََْل َفِة ِٓ ٌَُى ُِ ََُى ٌَ ْْ ُِ ِب ّٖب َرَوْوُز ِٔ ٖٓ اٌٗوُث٤ُ  ٍٓ وٌََُه ٕٔنَي ِثَهب َؤِو َكَِ ُٕٖٕٔخ َُى َو

ُٗ َؤْؿ  َِِوَؤٌح وٌََ ًٌ َُىَهُس َوٍَبًٌَخ َؤِو ا َْ َهُع ْْ َوب ٍٓ َوِب َْ ِثَهب َؤِو َكَِ ُٕى ُٕٖٕٔخ ُرى ِٓ َث٦ِٔل َو ِٔ  ُِ ّٖب َرَوْوُز ِٔ  ُٓ ُّ اٌضُّ
ُٕٖٕٔخ  ِٓ َث٦ِٔل َو ِٔ َُّوَوبُء ٔفٍ اٌضٍُُّٔش   ُِ ِٓ مٌََٔه َفُه ِٔ ْْ َوبُٔىا َؤْوَضَو  ًُ َفِة َُٗل َّب اٌ ُِِٕٔه ِّ َوأؽٕل  َؤِو ُؤِفْذ َفٍُٔى

ُْ ُْ َؽٍُٔ ٍُٔ٥َ ُٗ ٗٔ َواٌَّ َٓ اٌَّ ِٔ ًُٕٖٔخ  َٚبهٍّ َو ُِ ٍٓ َغَُِو  ًَٕ ِثَهب َؤِو َكَِ كقوله تعالى  .   [12, 11/ النساء  ] َُى

:   َِب ُِٖف  ُٗ ُؤِفْذ َفٍََهب ِٔ ُٗ وٌََْل وٌََ ٌَ ٌَ ٍَََ٘ه ٌَُِ ُِِوْئ  ْٔ ا ُِ ٔفٍ اٌَْىٍَبٌَٔخ ِب ُٗ َُْفٔزُُى ًِ اٌَّ ََِزْفُزىََٔه ُل ََ
ْْ َوبُٔىا ِبِفَىًح ِهَعبًٌب  ّٖب َرَوَن َوِب ِٔ  ْٔ َّب اٌضٍَُُّضب ِٓ َفٍَُه ْْ َوبََٔزب اْصََٕزُِ ِٓ ٌََهب وٌََْل َفِة ُِ ََُى ٌَ ْْ َُ٘ى ََِوُصَهب ِب َرَوَن َو

ُْ ٍٍِء ٥ٍَُٔ َّ  ِّ ُٗ ِثُى ٍُّٚٔىا َواٌَّ ْْ َر ُِ َؤ ُٗ ٌَُى ُٓ اٌَّ ِٓ ََُجُٚ ًُ َؽ٠ِّ اٌُْإَِٔضَُُِ ِْٔض ََبًء َفٍٍٔنََّوِو  .      [176/ النساء  ]  َؤِ

 في الحديث الذم فإذا جمعت إلى هذق اآليات الكريمات قوله : قاؿ الفوزاف 

 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألكلى   :ابن عباس رضي اهلل عنهماركاق 

, ذكر  رجل حيث إف هذا , كجدتها قد استوعبت أحكاـ المواريث كمهماتها  

 .الحديث يؤخذ منه بياف مصرؼ ما تبقى بعد الفركض 

, رحم ,  أسباب التوريث ثبلثة ":كللميراث أسباب هي كما ذكر في الكافي     

فأما المؤاخاة في الدين كالموالة , ألف الشرع كرد بالتوارث بها , ككالء , كنكاح 

ألف هذا كاف في صدر , في النصرة كإسبلـ الرجل على يد اآلخر فبل يورث بها 

َٗ  :اإلسبلـ ثم نسخ بقوله تعالى  َّ اٌَّ ٗٔ ِب ٍ٘ ٔفٍ ٔوَزبِة اٌَّ ُِ َؤوًٌَِ ِثَج٦ِ ُُٚه َِ َث٦ِ َوُؤوٌُى اٌَْإِهَؽب
ُْ ٍٍِء ٥ٍَُٔ َّ  ِّ  . "  [75/ األنفاؿ  ]  ِثُى

. النكاح كالوالء كالنسب : كقاؿ الفوزاف أسباب اإلرث المتفق عليها ثبلثة      

كألنه , كأنه ال يزكؿ , سبق كجودق , كالنسب أقول األسباب الثبلثة من كجوق هي 

يورث بالفرض كالتعصيب أما النكاح فيورث بالفرض فقط كالوالء يورث 

 . بالتعصيب فقط

                                                           

, ثبة ِرياس اٌىٌل ِٓ ؤثُٗ وؤِٗ , وزبة اٌفوائ٘ , 2476ٓ  , 6ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة ؤحلمىا , وزبة اٌفوائ٘  , 1233ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  .(6351)ؽلَش هلُ  

( . 1615)ؽلَش هلُ , اٌفوائ٘ ثإٍ٘هب فّب ثمً فألوىل هعً موو
. 10ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزؾمُمبد ادلوُٙخ يف ادلجبؽش اٌفوُٙخ . ٕبحل ثٓ فىىاْ ثٓ ٥جلاهلل ,   اٌفىىاْ - 

 , 1ٛ , اجلُيح , كاه ٘غو , د ٥جلاهلل ثٓ ٥جلاحملَٓ اٌزووٍ , اٌىبيف . ٥جل اهلل ثٓ ؤمحل ثٓ للاِخ ادلملٍٍ ؤثى زلّل , اثٓ للاِخ  - 
  .68ٓ  , 4ط , ٘ـ 1418

 .43-38ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزؾمُمبد ادلوُٙخ يف ادلجبؽش اٌفوُٙخ . ٕبحل ثٓ فىىاْ ثٓ ٥جلاهلل , اٌفىىاْ . ا٢ٔو  - 
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فإف خبلؼ , كحيث إف النسب من أقول األسباب التي بها يستحق الميراث      

حيث أف , له أثرق في هذا الباب , العلماء في النسب الذم ذكر في مطلب سابق 

من رأل بأف األبوين الحقيقيين هما صاحبا الماء كالبويضة ثبت له الميراث 

كأما من ذهب إلى أف الوالدين الحقيقيين هما صاحبة الرحم كصاحب , منهما 

 .فإنه يثبت الميراث له منهما - كهذا ما ذهب إليه الباحث أيضان - الفراش 

كفي هذق ,      كبقيت حالة كاحدة فيما لو أنكر الرجل نسب هذا الطفل إليه 

الحالة يرل الباحث أف الطفل ينسب إلى أمه كقد تحدث الفقهاء عن مسألة 

 اككلد الزف ": شبيهة بهذق المسألة كهي ميراث طفل الزنا قاؿ صاحب المحلى 

البر, كالنفقة, كالتحريم, : , كلها عليه حق األمومية من , كترثه أمه يرث أمه

كال يرثه الذم تخلق من نطفته, كال يرثه هو, كال له :  كسائر حكم األمهات 

عليه حق األبوة ال في بر, كال في نفقة, كال في تحريم, كال في غير ذلك, كهو 

.  "منه أجنبي كال نعلم في هذا خبلفا إال في التحريم فقط

,      كأيضان فإف المرأة صاحبة الرحم ال ترث من أصحاب البويضة الملقحة 

كقد تحدث , ألنها ال تمت لهم بصلة شرعية كليس لها بهم نسب كال قرابة 

العلماء عن مسألة يمكن أف تقاس على هذق العملية كهي مسألة توريث المرأة في 

فأما النكاح الفاسد فبل يثبت به التوارث بين  ": النكاح الفاسد يقوؿ في المغني 

 . " الزكجين ألنه ليس بنكاح شرعي

    كعلى هذا فالباحث يرل أنه ليس هناؾ توارث بين صاحبي البويضة الملقحة 

 .كبين صاحبة الرحم المستأجرة ككليدها 

 

 

                                                           

.  اٌلهاٍخ  ٘نٖ 74ِٓٓ  -  
 . 218ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل , ؽَٓ . ا٢ٔو  - 
, بكاهح اٌٞجب٥خ ادلٕريَخ , د زلّل ِٕري اٌلِْمٍ , احملًٍ ثبِصبه ّوػ اًٍٛ ثبالفزٖبه . ٥ٍٍ ثٓ ؤمحل ثٓ ؽيَ األٔلٌٍَ ؤثى زلّل , اثٓ ؽيَ  - 
 . 302ٓ  , 9ط , ك د  , 1ٛ , ِٖو 
 .192ٓ , 9ط , ِوع٤ ٍبثك, ادلغين . ٥جل اهلل ثٓ ؤمحل ثٓ للاِخ ادلملٍٍ ؤثى زلّل , اثٓ للاِخ  - 
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 املفاسد األخالقية املرتتبة على استئجار األرحاو

: وفيه أربعة مطالب 

. اختالط األنساب :المطلب األول 

. امتهان المرأة : المطلب الثاني 

. كشف العورات : المطلب الثالث 

. النزاع على األمومة : المطلب الرابع 
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 :اخزالط األَظبة :ادلطهت األول 
عن تعريف النسب في اللغة سبق كأف تحدث الباحث في مطلب سابق      

كاالصطبلح ك أهمية النسب في الشريعة اإلسبلمية كهو في هذا المطلب يريد أف 

يبين األضرار التي كقعت على األنساب جراء القياـ بعمليات تأجير األرحاـ كما 

التي تكوف , ساقته هذق العمليات من إشكاليات أدت إلى تفكك رابطة النسب 

 .نسيج األسرة التي ال تنفصم عراها 

     إف من أكبر المفاسد لهذق العملية هو ما كقع بين العلماء من خبلؼ في 

تلك المسألة التي حرص اإلسبلـ على , مسألة تحديد نسب الطفل الناتج عنها 

فكيف يكوف حاؿ هذا , كما حرص على صفائها كنقائها تمامان , توضيحها كبيانها 

- الطفل الذم نشأ عن هذق العملية كهو ال يعلم يقينان من هم أبواق الحقيقياف ؟   

 .     كيعيش حياته كلها كهو في حالة شك مستمر- فهما محل خبلؼ بين العلماء 

بل في , كبما أف الخبلؼ الحاصل بين العلماء ليس في العالم اإلسبلمي فقط         

الدكؿ الغربية أيضان يقوؿ البار عندما قامت كيم كوتوف بدكر األـ المستعارة 

لزكجين ثريين من الواليات المتحدة األمريكية مقابل مبلغ من الماؿ أمرتها 

كاستأنف الزكجاف ,  به ظالمحكمة البريطانية عند الوالدة بالطفل باالحتفا

الثرياف القضية في المحكمة العليا كحصبل على أمر بأخذ الطفل مقابل زيادة في 

لكن مجلس العموـ البريطاني انزعج لهذق القضية ككوف ... المبلغ المدفوع 

من مجموعة من األطباء كالقانونيين كرجاؿ الدين  (ديم مارل كارنك  )لجنة 

 .   كأصدرت توصياتها بمنع كل أنواع الرحم المستعارة التجارية 

    ككذلك فإف من الويبلت التي جرها تأجير األرحاـ على األنساب ما حدث 

حيث ذكر الدكتور يوسف الفرت من أف إحدل األمهات , من بيع لؤلبناء 

البديبلت في ألمانيا بعد أف قامت بتسليم الطفلة لؤلسرة المستأجرة كقبضت 

الثمن المتفق عليه ك اضطرت األسرة الجديدة أف تجرم لها تحليبلن للدـ بعد عاـ 

من كالدتها كانت المفاجأة أف هذق الطفلة نتجت عن عبلقة طبيعية بين الرجل 

كزكجته المؤجرة لرحمها كلم تكن نتاج البويضة الملقحة من قبل المرأة 

                                                           

 . اٌلهاٍخ  ٘نٖ 72ِٓٓ  - 
. 83ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اإلٕٕٞب٥ٍ , زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
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إال أف القضاء رفض تسليمها ألسرتها الطبيعية بحجة أنها قد قبضت , األخرل 

 .الثمن 

     كأيضان فإف من أبشع الصور التي حملتها هذق العمليات ما قاـ به البعض من 

تلقيح للمحارـ فقد ذكر الدكتور الجندم أف أمان بديلة من جنوب أفريقيا 

 .حيث اتفقت مع ابنتها كزكجها على أف تكوف أمان بديلة , كضعت أحفادها 

    كلعل ما قامت به إحدل الفتيات من حمل لبويضة أمها الملقحة ال يبتعد في 

 بحمل " جيوفانا كابريللي "بشاعته عن الصورة الماضية حيث قامت ابنة تدعى 

 كاستمر الحمل إلى أف كلدت " ماثيوال كابريللي "بويضة مخصبة من أمها 

 .االبنة طفبلن سلمته لوالدتها 

    هذق الجرائم كغيرها الكثير هي ما دعا الدكتور ادكاردز كهو العالم الذم 

 ": ألف يقوؿ - كما أسلفنا - نجح في عمل أكؿ حمل ككالدة عن طريق األنبوب 
إف كل , إف هناؾ حاجة صارخة إلى كضع إطار آلداب كأخبلقيات هذا الميداف 

 . "مؤسسة تجرم العملية المذكورة يجب أف يكوف لديها لجنة آداب خاصة 

    كبما أف المسلمين لديهم من التشريعات كاألطر التي كضعها اإلسبلـ لحماية 

مجتمعاتهم من مثل هذق المشاكل كالجرائم فهم ال يحتاجوف إلى لجاف اآلداب 

التي ذكرها الدكتور ادكاردز إنما يحتاجوف لتطبيق الشريعة اإلسبلمية كالتي 

كضعت الحدكد كاألطر الكفيلة بحماية األفراد كاألسر كالمجتمعات  يقوؿ 

ف أم نظاـ جنائي كضعي يعجز عن الوصوؿ إلى  إ": الدكتور عبدالقادر عودة 

كلعل السر في نجاح , بعض النتائج التي يصل إليها نظاـ الشريعة الجنائي

ففي طبيعة اإلنساف أف , الشريعة أف عقوباتها كضعت على أساس طبيعة اإلنساف

كال ينتهي ,  كهو ال يأتي أم عمل إال بقد ما ينتظر من منافعه, يخشى كيرجو

 . " عن عمل إال بقد ما يخشى من مضارق

                                                           

. 64ٓ , ِوع٤ ٍبثك , لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح . َىٍف ٥جلاٌومحٓ , اٌفود  - 
. 229ٓ  , 2003, ك ٛ , ِٖو , كاه اٌىزت اٌمبٔىُٔخ , إٌَت يف اإلٍالَ واألهؽبَ اٌجلٍَخ , ؤمحل ٖٔو , اجلٕلٌ  - 
. 19ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . اٌلهاٍخ  ٘نِٖٓ 27 ٓ  - 

. 6ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اإلٕٕٞب٥ٍ , زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه -   
 .714ٓ  , 1ط , ك د , ك ٛ , ثريود , كاه اٌىبرت ا٦ٌويب , اٌزْو٤َ اجلٕبئٍ اإلٍالٍِ ِمبهٔخ ثبٌمبٔىْ اٌى٦ٍٙ , ٥جلاٌمبكه , ٥ىكح  - 
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    كمع هذا فإنه ينبغي متابعة مراكز التلقيح االصطناعي الموجودة في العالم 

كأف تتم , اإلسبلمي كأف يكوف العاملوف في هذق المراكز من المسلمين الثقات 

كل المراحل الخاصة بالتلقيح االصطناعي كفق ما حددق علماء الشريعة 

 .اإلسبلمية 
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 :ايزهبٌ ادلزأح : ادلطهت انضبًَ 

كقد أىنٌىثوا فقالوا مىٍرأىةه كخىفٌىفوا التخفيف ... المىٍرءي هو الرٌىجل  :            المرأة لغة 

القياسي فقالوا مىرىةه بترؾ الهمز كفتح الراًء كهذا مطٌىرد كقاؿ سيبويه كقد قالوا 

مىراةه كذلك قليل كنظيرق كىمىاةه قاؿ الفارسي كليس بميطٌىًرد كأىنهم توهموا 

حركة الهمزة على الراًء فبقي مىرىٍأةن ثم خيفًٌف على هذا اللفظ كأىلحقوا أىلف 

كللعرب في  الوصل في المؤىنث أىيضان فقالوا اٍمرأىةه فًإذا عرٌىفوها قالوا المىرأة

 .  المىرأىًة ثبلث لغات يقاؿ هي اٍمرىأىتيه كهي مىٍرأىتيه كهي مىرىٍته

ال يخرج تعريف المرأة في المعنى االصطبلحي عن   :المرأة اصطالحًا       

 .تعريفها في المعنى اللغوم فهي تطلق كيقصد بها أنثى الرجل 

     حرصت الشريعة اإلسبلمية غاية الحرص على أف تبين حقوؽ المرأة 

المسلمة كقد كرمتها في ذلك غاية التكريم فهي إف كانت أمان فقد أمرت 

في الشريعة ببرها كقدمتها على األب في ذلك يقوؿ عليه الصبلة كالسبلـ 

جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه  : الحديث الذم ركاق أبو هريرة قاؿ 

قاؿ .  أمك  :ك سلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قاؿ 

 :قاؿ ثم من ؟ قاؿ .  ثم أمك  :قاؿ ثم من ؟ قاؿ .  ثم أمك  :ثم من ؟ قاؿ 

رجل يا رسوؿ اهلل من أحق بحسن قاؿ : كفي ركاية لمسلم .  ثم أبوؾ 

 .  ؾ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوؾ ثم أدناؾ أدنا :   الصحبة ؟ قاؿ

     كهي إف كانت زكجة فقد كرمها اإلسبلـ غاية التكريم كاإلحساف فأكجب 

ْْ  : على الزكج معاملتها بالمعركؼ يقوؿ اهلل تعالى  ُِ َؤ ُّ ٌَُى َُِٕىا ٌَب ََٔؾ َٓ آ ََب َؤََٗهب أٌَّنَ
 ٖٓ ُ٘ ُّٔوو َُِجَُٕٕٚخ َو٥َب َْٕخ  ْْ ََْإٔرنَي ِثَفبٔؽ ٖٓ بٌَِّب َؤ ُ٘ ُّى َِب آَرُُِز  ِ٘ َُ٘جىا ِثَج٦ِ ٖٓ ٌَٔزْن ُ٘ ٍُُٚى ّ٘ب وٌََب َر٦ِ ََبَء َوِو َرِوُصىا إٌٚ

ٗٔ َفُِّوا َؤضرّيا ُٗ ٔفُ ًَ اٌَّ ًَُِّئب َوََِغ٦َ ُ٘ىا  ْْ َرْىَو ًََ َؤ ٖٓ َف٦َ ُ٘ ُّى ُِ٘ز ْْ َوِو ٦َُِّوؤف َفِة  [. 19/  النساء  ]  ِثبٌْ

ٖٓ  َو  :يعني جل ثناؤق بقوله ": قاؿ الطبرم في تفسير هذق اآلية  ُ٘ ُّٔوو ٥َب
٦َُِّووف , يعني بما  بالمعركؼ , نساءكم كصاحبوهن , أيها الرجاؿ كخالقوا ِثبٌْ

                                                           

 . 154ٓ , 1ِوع٤ ٍبثك ط , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ اإلفوَمٍ ادلٖوٌ . اثٓ ٢ِٕىه -  
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 69ٍجك ختوجيٗ ٓ -  
 .  ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 70ٍجك ختوجيٗ ٓ -  
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إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض اهلل جل : ,  كذلك أمرتكم به من المصاحبة

 .  " ثناؤق لهٌن عليكم إليهن, أك تسريح منكم لهٌن بإحساف

المعركؼ كل ما كاف  كأصل ":كقاؿ رحمه اهلل في تفسير المعركؼ      

غير مستقبح في أهل اإليماف باهلل, كإنما سميت  , , جميبل مستحسننا معركفنا فعله

 . " , ألنه مما يعرفه أهل اإليماف كال يستنكركف فعله معركفنا طاعة اهلل

   :      كقاؿ عليه الصبلة كالسبلـ في الحديث الذم ركاق أبو هريرة 

كقاؿ في . أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقان كخياركم خياركم لنسائكم

خيركم خيركم   :الحديث الذم ركته أـ المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها 

 .   كأنا خيركم ألهلي, ألهله 

 من عاؿ جاريتين بدخوؿ الجنة      كهي إف كانت بنتان فقد بشر رسوؿ اهلل 

من عاؿ جاريتين  : في الحديث الذم ركاق أنس بن مالك رضي اهلل عنه قاؿ 

 .   حتى تبلغا جاء يوـ القيامة أنا كهو كضم أصابعه

استوصوا بالنساء  :  بالنساء خيران في حجة الوداع فقاؿ      كما أكصى 

إال أف يأتين . ليس تملكوف منهن شيئا غير ذلك . خيرا فإنهن عندكم عواف 

فإف فعلن فاهجركهن في المضاجع كاضربوهن ضربا غير مبرح . بفاحشة مبينة 
                                                           

ِاٍَخ , د ؤمحل زلّل ّبوو , عب٤ِ اٌجُبْ يف رإوًَ اٌموآْ , زلّل ثٓ عوَو ثٓ َيَل ثٓ وضري ثٓ غبٌت اٍٍِِ ؤثى ع٦فو , اٌٌّّٞ  -  
 . 121ٓ  , 8ط , ٘ـ 1420 , 1ٛ , اٌوٍبٌخ 

 . 105ٓ   , 7ط  , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
َِٕل ؤثى  , 472ٓ  , 2ط , ك د , ك ٛ , اٌمب٘وح , ِاٍَخ لوٝجخ , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً  , اٌُْجبين  - 

د ؤمحل ّبوو  , اجلب٤ِ اٌٖؾُؼ ٍٕٓ اٌزوِنٌ. زلّل ثٓ ٥ًَُ ؤثى ٥ًَُ اٌزوِنٌ اٌٍٍَّ , اٌزوِنٌ   و .10110ؽلَش هلُ  , ٘وَوح 
ؽلَش هلُ , ثبة ؽك ادلوؤح ٥ًٍ ىوعهب , وزبة اٌوٙب٣  , 466ٓ  , 3ط , ك د , ك ٛ , ثريود , كاه بؽُبء اٌزواس ا٦ٌويب , وآفووْ 
. لبي اٌُْـ األٌجبين ؽَٓ ٕؾُؼ .1162

ثبة , ادلٕبلت  , 709ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك  , اجلب٤ِ اٌٖؾُؼ ٍٕٓ اٌزوِنٌ. زلّل ثٓ ٥ًَُ ؤثى ٥ًَُ اٌزوِنٌ اٌٍٍَّ , اٌزوِنٌ  - 
كاه , د زلّل فااك ٥جلاٌجبلٍ , ٍٕٓ اثٓ ِبعخ , زلّل ثٓ َيَل ؤثى ٥جلاهلل اٌميوَين , و اثٓ ِبعخ .3895ؽلَش هلُ  , فًٚ ؤىواط إٌيب 

٥جلاهلل ثٓ , و اٌلاهٍِ . 1977ؽلَش هلُ , ثبة ؽَٓ ٦ِبّو إٌَبء , وزبة إٌىبػ  , 636ٓ , 1ط , ك د , ك ٛ , ثريود , اٌفىو 
ثبة , وزبة إٌىبػ , ٘ـ 1407 , 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزبة ا٦ٌويب , د فىاى ؤمحل ىِويل وآفووْ , ٍٕٓ اٌلاهٍِ . ٥جلاٌومحٓ ؤثى زلّل 
. لبي اٌُْـ األٌجبين ٕؾُؼ  . 2260ؽلَش هلُ , ؽَٓ ٦ِبّو إٌَبء 

ثبة فًٚ اإلؽَبْ بىل , وزبة اٌّّ واٌٍٖخ واِكاة , 2027ٓ  , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 
( . 2631)ؽلَش هلُ , اٌجٕبد 
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إف لكم من نسائكم حقا كلنسائكم عليكم . فإف أطعنكم فبل تبغوا عليهن سبيبل . 

أذف في ػكال م. فأما حقكم على نسائكم فبل يوطئن فرشكم من تكرهوف . حقا 

أال كحقهن عليكم أف تحسنوا إليهن في كسوتهن . يوتكم لمن تكرهوف ػب

 .  كطعامهن

    كاألدلة التي تحث على تكريم المرأة في الشريعة اإلسبلمية كثيرة جدان غير 

أف الباحث رأل أف يكتفي بما سردق منها كقد بين حرص الشريعة على النساء في 

جميع أحوالهٌن كهي بذلك متساكية مع الرجل في أغلب أمورها إال أنها قد 

تختلف عنه أحيانان لما خص اهلل به كل جنس عن اآلخر يقوؿ صاحب المرأة في 

 كقد اكتملت شخصية المرأة في اإلسبلـ كما اكتملت شخصية ": اإلسبلـ 

, أك تنوعت الحقوؽ كالواجبات , فإذا تفاكتت التبعات , الرجل سواء بسواء 

 ككله : كلتنوع األعباء التي هيئ لها كل من الجنسين , فلتفاكت الفريقين 

 .  " ميسر لما خلق له 

     كيرل الباحث أف هذا التكريم من الشريعة اإلسبلمية للمرأة يتنافى تمامان مع 

إف هذق , عمليات استئجار األرحاـ التي جعلت من المرأة سلعة تؤجر أعضائها 

بل في أخص خصائص األمومة تلك , العمليات تدخل في أخص خصائص اإلنساف 

إف األمومة نسيج متكامل من المشاعر كاألحاسيس , المهنة المقدسة للمرأة 

 كالحب كالعطف كالعطاء ببل حدكد فكيف تتحوؿ آلة بأجر ؟ 

 بل كانتشرت ككاالت ,      لقد تحولت هذق األرحاـ إلى سوؽ تباع فيها األمومة 

                                                           

ٓ , 1ط , ك د , ك ٛ , ثريود , كاه اٌفىو , د زلّل فااك ٥جلاٌجبلٍ , ٍٕٓ اثٓ ِبعخ , زلّل ثٓ َيَل ؤثى ٥جلاهلل اٌميوَين , اثٓ ِبعخ  - 
د ٥جل اٌغفبه ٍٍُّبْ  , ؤمحل ثٓ ٦ُّت ؤثى ٥جل اٌومحٓ, و إٌَبئٍ . 1851ؽلَش هلُ , ثبة ؽك ادلوؤح ٥ًٍ ىوعهب  , وزبة إٌىبػ  , 594

ؽلَش , ثبة وُف اٌٚوة , وزبة ٥ْوح إٌَبء  , 372ٓ  , 5ط , ٘ـ 1411, 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , اٌجٕلاهٌ وآفووْ 
. لبي اٌُْـ األٌجبين ؽَٓ  . 9169هلُ 
َِٖؤَب : ثبة لىي اهلل ر٦بىل ,  وزبة اٌزىؽُل , 2745ٓ  , 6ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  -   وٌَََمِل ََ

َْ ٌٍٔنِّْوو وزبة , 2041ٓ  , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  . (7112)ؽلَش هلُ   ,  [17/ اٌمّو  ] ِاٌُْمِوآ
 ( .2649)ؽلَش هلُ , ثبة وُفُخ اخلٍك اِكٍِ يف ثٞٓ ؤِٗ ووزبثخ هىلٗ وؤعٍٗ و٥ٍّٗ وّمبورٗ و٦ٍبكرٗ , اٌمله 
. 72ٓ , ٘ـ 1403 , 2ٛ , اٌوَبٗ , كاه ا٦ٌٍىَ , ادلوؤح يف اإلٍالَ , وّبي ؤمحل , ٥ىْ  -  
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 تحولت األرحاـ إلى ": يقوؿ السبحي  - كما سبق - متخصصة لهذا الغرض 

كباتت األـ البديلة صاحبة الرحم المستأجرة تشعر , سوؽ تجارية للربح المادم 

, من الناحية النفسية باالستغبلؿ بمجرد اشتراكها في برنامج األمومة النيابية 

ما هم إال , ألف هذق الوكاالت كالشركات التجارية الخاصة بتأجير األرحاـ 

 . "سماسرة يستثمركف كبل الطرفين كيستغلونهم 

     كبهذا التحوؿ كالنظر إلى الرحم نظرة مادية بحتة فتح الباب أماـ الكثيرات 

من النساء الفقيرات في العالم على أداء مثل هذق العمليات تحت كطأة الفقر 

  .كالحاجة إلى الماؿ 

      كهذا مما سوؿ للبعض القوؿ أف فيه تحقيقان لمصالح الناس كهذا في الواقع 

فإف الشريعة  ": ما هو إال استغبلؿ لحالة الفقراء يقوؿ ابن القيم رحمه اهلل 

كهي عدؿ كلها , مبناها كأساسها على الحكم كمصالح العباد في المعاش كالمعاد 

فكل مسألة خرجت عن العدؿ إلى , كرحمة كلها كمصالح كلها كحكمة كلها 

الجور كعن الرحمة إلى ضدها كعن المصلحة إلى المفسدة كعن الحكمة إلى 

فالشريعة عدؿ اهلل بين , فليست من الشريعة كإف أدخلت فيها بالتأكيل , العبث 

  عبادق كرحمته بين خلقه كظله في أرضه كحكمته الدالة عليه كعلى صدؽ 

 .  " رسوله 

 المنفعة الحاصلة هيالمصلحة  ":      كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمه اهلل 

 الدين كالدنيا كيكوف فيه في ينفع الشيء أف ما يتوهم الناس انأك الغالبة ككثير

ُْ َوِجرْي  :  الخمر كالميسرفيمنفعة مرجوحة بالمضرة كما قاؿ تعالى  َّب ِبْص ًْ ٔفُِه ُل
َّب ِٓ َْٔف٦ِٔه ِٔ َّب َؤْوَجُو  ُُّه ًِ َوِبْص ََِٕبٔف٤ُ ٌٍٕٖٔب ككثير مما ابتدعه الناس من   [219/ البقرة  ]  َو

ؿ الملك  ػ كأقمرأػؿ اؿػالعقائد كاألعماؿ من بدع أهل الكبلـ كأهل التصوؼ كأق

                                                           

 .  اٌلهاٍخ  ٘نِٖٓ 51ٓ   - 
 . 35ٓ  , 2008, ك ٛ ,  اإلٍىٕلهَخ , كاه اجلب٦ِخ اجللَلح , ؽىُ اٍزئغبه األهؽبَ , زلّل ٥جلهثٗ زلّل , اٌَجؾٍ  - 
. 293ٓ , ِوع٤ ٍبثك ,ادلَزغلاد ا٦ٌٍُّخ وؤصو٘ب ٥ًٍ اٌفزىي يف األؽىاي اٌْقُٖخ . ٕفبء زلّىك , ا٦ٌُبٕوح  - 
ك , ثريود , كاه اجلًٍُ , د ٝٗ ٥جلاٌوئوف ٦ٍل , ب٥الَ ادلىل٦ني ٥ٓ هة ا٦ٌبدلني . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ؤَىة اٌيه٥ٍ ؤثى ٥جل اهلل . اثٓ اٌمُُ  - 

. 3ٓ  , 3ط , ك د , ٛ 
 



   

                                                                                                     

- 97-  
 

 .    " ؾذؿحسبوق منفعة أك مصلحة نافعا كحقا كصوابا كلم يكن ؾ

كما .   ال ضرر كال ضرار :      كحيث إف القاعدة الشرعية نصت على أف 

 . فإف الضرر هنا كاقع على المرأة المؤجرة لرحمها ال محالة أخبر الرسوؿ 

     كإف الباحث ليتساءؿ أين هي ككالة حقوؽ اإلنساف كحقوؽ المرأة عن تلك 

الممارسات كعن تلك الوكاالت التي تدعي اإلنسانية كالعطف على األسر التي 

لم تستطع اإلنجاب كهي في الوقت نفسه تمارس الظلم كالجور على الطرؼ 

 . اآلخر 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مج٤ ورورُت ٥جلاٌومحٓ ثٓ زلّل ثٓ . ُّـ اإلٍالَ اثٓ رُُّخ رلّى٣ فزبوي . ؤمحل ثٓ ٥جل احلٍُُ ثٓ رُُّخ احلواين ؤثى ا٦ٌجبً , اثٓ رُُّخ  - 
 .  345ٓ , 11ط , ٘ـ 1416 ,ك ٛ , ادللَٕخ ادلٕىهح  ,مج٤ ادلٍه فهل ٌٞجب٥خ ادلٖؾف اٌْوَف ٝج٤ مب, لبٍُ ووٌلٖ زلّل 

َِٕل ٥جلاهلل ثٓ ٥جبً , َِٕل ثين ٘بُّ , 313ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً , اٌُْجبين  - 
ِوع٤ ٍبثك , ٍٕٓ اٌجُهمٍ اٌىّّي , ؤمحل ثٓ احلَني ثٓ ٥ٍٍ ثٓ ِىًٍ ؤثى ثىو اٌجُهمٍ  ,و اٌجُهمٍ  . (2867 )ؽلَش هلُ, هٍٙ اهلل ٥ٕهّب  

. ٥ٍٍ ثٓ ٥ّو ؤثى احلَٓ اٌلاهلٞين اٌجغلاكٌ , و اٌلاهلٞين . (11167 )ؽلَش هلُ ,ثبة ال ٙوه وال ٙواه , وزبة اٌٍٖؼ  , 69ٓ , 6ط ,
وزبة ٥ّو هٍٙ اهلل ٥ٕٗ بىل  , 227ٓ  , 4ط , 1386, ك ٛ , ثريود ,  كاه ادل٦وفخ , د اٌَُل ٥جل اهلل ٘بُّ ديبين ادللين , ٍٕٓ اٌلاهلٞين 

 , زلّل ِٖٞفً األ٢٥ٍّد , ادلىٝإ . ِبٌه ثٓ ؤٌٔ ,  و ِبٌه . ( 83  )ؽلَش هلُ, ثبة يف ادلوؤح رمزً بما اهرلد , ؤيب ِىًٍ األ٦ّوٌ 
( 2758)ؽلَش هلُ  , اٌمٚبء يف ادلوفكثبة , وزبة األلُٚخ  , 1078ٓ  , 4ط , ٘ـ 1425 , 1ٛ  , ِاٍَخ ىاَل ثٓ ٍٍٞبْ آي هنُبْ

  .٘نا ؽلَش ٕؾُؼ اإلٍٕبك ٥ًٍ ّوٛ ٍَُِ ومل خيوعبٖ: لبي احلبوُ 
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 :كشف انؼىراد : ادلطهت انضبنش 

العىٍورة كل مىٍكمىنو للسٌىٍتر كعىٍورةي الرجل كالمرأىة سٍوأىتيهما  :العورة لغة          

.  كهي كل ما يستحيا منه ًإذا ظهر ... كالجمع عىٍورات بالتسكين كالنساء عىٍورة

العىٍورىةي سوءة اإلنساف ككل ما يستحيا منه كالجمع  " :كقاؿ في مختار الصحاح 

عىٍورات بالتسكين كإنما يحرؾ الثاني من فىٍعلىةو في جمع األسماء إذا لم يكن ياء أك 

ََبِء   :كاكان كقرأ بعضهم  . "بفتح الواك  [31/ النور  ]  ٥َِىَهأد إٌٚ

 اإلنساف كذلك كناية كأصلها من العار لما سوءةالعورة  :العورة اصطالحًا          

 .يلحق من ظهورها من العار أم المذمة كلذلك سمي النساء عورة 

إف الكشف المتطلب عمله لعمليات تأجير األرحاـ في عيادات العقم يستلزـ        

الكشف على عورات النساء البلتي يقمن بها قالت الدكتورة الهاجرم إف الطبيب 

يطلب النظر إلى جسم المريض عامة كإلى أعضائه التناسلية خاصة كقد يكوف 

كلذا رأل الباحث أف يسلط . مع النظر اللمس كالحس حتى يكوف الفحص دقيقان 

 .الضوء على حكم الكشف على العورات في هذا المطلب كهل هو جائز شرعان 

األصل أف ستر العورة كاجب بإجماع المسلمين على الرجاؿ كالنساء قاؿ      

 عورة من  السوءتينأجمع المسلموف على أف ":اإلماـ القرطبي رحمه اهلل تعالى 

 الرجل كالمرأة, كأف المرأة كلها عورة, إال كجهها كيديها فإنهم اختلفوا فيهما

   , ال يجوز أف  من سرته إلى ركبته عورة: لماء في الرجلػثر العػكقاؿ أؾ

. "  ترل

ُِ   :كقاؿ في تفسير قوله تعالى       ٍَِىآٔرُى ٍّب ََُىاِهٌ  ُِ ٌَٔجب ََ َلِل َؤَِٔيٌَْٕب ٥ٍََُُِى ََب َثٍِٕ آَك
ّْب هذق اآلية دليل على كجوب ستر :  قاؿ كثير من العلماء .  [26/ األعراؼ  ]  َوِهَ

                                                           

 . 612ٓ , 4ِوع٤ ٍبثك ط , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ اإلفوَمٍ ادلٖوٌ . اثٓ ٢ِٕىه -  

  .467ٓ , ِوع٤ ٍبثك , سلزبه اٌٖؾبػ . زلّل ثٓ ٥جلاٌومحٓ ثٓ ؤيب ثىو ,  اٌواىٌ - 
. 503ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف . زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ  - 

 .178ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل ,  اذلبعوٌ - 
, كاه ٥بمل اٌىزت , د ْ٘بَ مسري اٌجقبهٌ  , اجلب٤ِ ألؽىبَ اٌموآْ . زلّل ثٓ ؤمحل ثٓ ؤيب ثىو ثٓ فوػ اٌموٝيب ؤثى ٥جل اهلل, اٌموٝيب -  

 .273ٓ  , 12ط  , ٘ـ 1423, ك ٛ , اٌوَبٗ 
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ُِ   : العورة, ألنه قاؿ ٍَِىآٔرُى كال خبلؼ بين العلماء في كجوب : ثم قاؿ  ََُىاِهٌ 

 . ستر العورة عن أعين الناس

,  " الضركرات تبيح المحظورات "هذا هو األصل إال أف القاعدة الشرعية      

جعلت هناؾ استثناءات من هذا ,  "بارتكاب أدنى الضررين   "كالقاعدة التي تقضي

كمن هذق االستثناءات ما ذكرق العلماء من جواز كشف العورة حاؿ , األصل 

:     التداكم مستدلين بحديث الربيع بنت معوذ رضي اهلل عنها الذم تقوؿ فيه 

  كنا مع النبي نسقي كنداكم الجرحى كنرد القتلى إلى المدينة   .

 سبع غزكات غزكت مع رسوؿ اهلل  : كحديث أـ عطية رضي اهلل عنها 

       أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعاـ كأداكم الجرحى كأقوـ على 

يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة  ": قاؿ في المغني .  المرضى

 . " من بدنها من العورة كغيرها فإنه موضع حاجة

     كقد كضع العلماء لهذق الحاالت المستثناة شركطػان يجػب أف يعػمل بها كل 

من الطبيب ك المريض حاؿ التػداكم كهػذق الشػركط يجملها الباحث فيما    

 :يلي 

, ايشترط لمداكاة الرجل المرأة أف ال توجد امرأة تطببه .ُ كلمداكاة  

قاؿ اإلماـ النوكم رحمه     .  قالمرأة الرجل أف ال يوجد رجل يطبب

كيشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أف ال يكوف  ": اهلل 

                                                           

. 182ٓ  , 7ط , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
, وىاهح األولبف واٌْئىْ اإلٍالُِخ , د رَُري فبئك ؤمحل زلّىك , ادلٕضىه يف اٌمىا٥ل , زلّل ثٓ ٜبكه ثٓ ٥جل اهلل ؤثى ٥جل اهلل , اٌيهوٍْ  - 

  .317ٓ , 2٘ـ ط 1405 , 2ٛ , اٌىىَذ 
 , 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزبة ا٦ٌويب ,د ٍُل اجلٍٍُّ , اإلؽىبَ يف ؤٕىي األؽىبَ . ٥ٍٍ ثٓ زلّل اِِلٌ ؤثى احلَٓ , اِِلٌ  - 
. 181ٓ  , 1ط ,٘ـ 1404
ثبة ِلاوح إٌَبء اجلوؽً يف , وزبة اجلهبك واٌَري , 1056ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
( 2726)ؽلَش هلُ    , اٌغيو
, ثبة إٌَبء اٌغبىَبد َوٙـ ذلٓ, وزبة اجلهبك واٌَري , 1444ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 

 ( .1812)ؽلَش هلُ 
. 498ٓ , 9ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلغين . ٥جل اهلل ثٓ ؤمحل ثٓ للاِخ ادلملٍٍ ؤثى زلّل , اثٓ للاِخ  - 
. 184ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثب٦ٌمُ واإلصلبة و٤ِٕ احلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٍبهح ّبيف ٦ٍُل , اذلبعوٌ  - 
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هناؾ امرأة تعالج كفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أف ال يكوف هناؾ 

 . " رجل يعالج

قاؿ اإلماـ النوكم رحمه اهلل . أف يكوف كشف العورة بقدر الحاجة  .ِ

ثم أصل الحاجة كاؼ في النظر إلى الوجه كاليدين كفي  ": تعالى 

 .  "النظر إلى سائر األعضاء يعتبر تأكد الحاجة

أف ال يكوف الطبيب كالطبيبة كافرين مع كجود من يقوـ مقامهم من  .ّ

كال يكوف ذميا مع "  :قاؿ اإلماـ النوكم رحمه اهلل تعالى . المسلمين 

 . " كجود مسلم

. إذا كاف الطبيب رجبلن فيشترط أف ال يكوف هناؾ خلوة مع المرأة  .ْ

ال  :  في الحديث الذم ركاق ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ 

 .  يخلوف رجل بامرأة إال مع ذم محرـ

     كهذق الشركط هي شركط عامة لمسألة تداكم المرأة ك كشف العورة في 

فإف الباحث يرل أف حكم , الحاالت الطبية أما ما يتعلق بمسالة تأجير األرحاـ 

ألنه ما من ضركرة , الفرع مبني على حكم األصل كهو هنا يرل عدـ الجواز 

تدعو المرأة إلى تأجير رحمها كلذا فإف مجلس مجمع الفقه اإلسبلمي في 

 :هػ قد ذكر تحت باب أحكاـ عامة ما يلي 1404الدكرة السابعة عاـ 

على غير من يحل شرعان بينها كبينه االتصاؿ , أف انكشاؼ المرأة المسلمة  .ُ

إال لغرض مشركع يعتبرق الشرع , ال يجوز بحاؿ من األحواؿ , الجنسي 

 .مبيحان لهذا االنكشاؼ 

     كألف مسألة استئجار األرحاـ هي من المسائل غير المشركعة كما سيأتي 

 .فإف كشف العورة على الطبيب أك المعالج أيضان غير مشركع 

                                                           

ٛ , اٌوَبٗ , ٥بمل اٌىزت , د ٥بكي ؤمحل ٥جلادلىعىك وآفوَٓ , هوٙخ اٌٞبٌجني , ؤيب ىووَب حيٍ ثٓ ّوف إٌىوٌ اٌلِْمٍ , إٌىوٌ  - 
. 375ٓ  , 5ط , ٘ـ 1423, فبٕخ 
 .170ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ٦ٍل ثٓ ٥جلا٦ٌيَي , اٌْىَوؿ  - 

 . 376ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , هوٙخ اٌٞبٌجني , ؤيب ىووَب حيٍ ثٓ ّوف إٌىوٌ اٌلِْمٍ , إٌىوٌ  - - 
 .376ٓ  , 5ط , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
ثبة ال خيٍىْ هعً ثبِوؤح بال مو زلوَ , وزبة إٌىبػ , 2005ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 

وزبة , 978ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ  . (4935)ؽلَش هلُ    , واٌلفىي ٥ًٍ ادلغُجخ  
( . 1341)ؽلَش هلُ , ثبة ٍفو ادلوؤح ٤ِ زلوَ بىل ؽظ وغريٖ , احلظ 
  .795ٓ , ٘ـ 1428 , 11ٛ, ثريود , ِاٍَخ اٌوَبْ , ِىٍى٥خ اٌمٚبَب اٌفمهُخ ادل٦بٕوح , ؤمحل ٥ٍٍ , اٌَبٌىً  - 
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 :انُشاع ػهى األيىيخ : ادلطهت انزاثغ 
من أبرز المفاسد التي نتجت عن تأجير األرحاـ كالتي بدت ظاهرة في لعل       

الغرب أف هذق العمليات تنتهي عادة في المحاكم بعد نزاع المرأتين صاحبة 

الرحم كصاحبة البويضة على الطفل يقوؿ الدكتور البار عندما قامت كيم 

كوتوف بدكر األـ المستعارة لزكجين ثريين من الواليات المتحدة األمريكية 

 ظمقابل مبلغ من الماؿ أمرتها المحكمة البريطانية عند الوالدة بالطفل باالحتفا

كاستأنف الزكجاف الثرياف القضية في المحكمة العليا كحصبل على أمر بأخذ , به 

لكن مجلس العموـ البريطاني انزعج ... الطفل مقابل زيادة في المبلغ المدفوع 

من مجموعة من األطباء  (ديم مارل كارنك  )لهذق القضية ككوف لجنة 

كالقانونيين كرجاؿ الدين كأصدرت توصياتها بمنع كل أنواع الرحم المستعارة 

 .   التجارية 

حدكث الخبلؼ كالنزاع بين األفراد , أك  الشرع كل أمر يؤدم إلى     كقد حرـ 

٤ََِ   :يقوؿ تعالى الجماعات ,   َٗ َّ اٌَّ ِِٕجُووا ِب ُِ َوا ََ٘ت ِهحُيُى ٍَُْىا َوَرْن وٌََب َرَٕبَى٥ُىا َفَزْف
َٓ ٖٖبِثِوَ  .   [46/ األنفاؿ  ]  اٌ

إلى حدكث هذا النزاع بين المرأتين , أيهما  كتأجير األرحاـ يؤدم في الغالب     

أـ هي التي حملت ككلدت , بل  هي األـ , هل هي صاحبة البويضة الملقحة ,

أخرل , ممن يمكن  االحتماؿ قائم بصورة قوية أف يمتد الخبلؼ بين أطراؼ

 استفادتهم من ثبوت نسب الطفل إلى جهتهم , كخاصة إذا كاف للطفل حقوؽ

مادية كالميراث من أبيه مثبل , كمن أهداؼ الشريعة اإلسبلمية سد األبواب التي 

  .إلى حدكث النزاع كالخبلؼ بين أفراد المجتمع تؤدم

بل حصل نزاع , كحيث إف النزاعات الحاصلة لم تكن فقط على أخذ الطفل      

أيضان على رفض الطفل حيث تذكر الدكتورة عائشة حسن أف زكجين أمريكيين 

استأجرا امرأة أمريكية لتقوـ بحمل البويضة الملقحة حتى يكتمل النمو كتتم 

مما أدل , الوالدة مقابل أجر معين كعندما أنجبت المرأة خرج هذا الطفل معاقان 

إلى رفض أصحاب البويضة الملقحة االعتراؼ به كرفضا دفع األجرة المتفق 

 فػأثبتت المحكمة أبوة , عندها قامت المرأة بػرفع األمػر إلػى الػقضػاء , عليها 

                                                           

. 83ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ اإلٕٕٞب٥ٍ , زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 
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 . أصحاب البويضة لهذا الطفل إال أنهما رفضا استبلمه فأكدع دار الحضانة 

كما ذكرت أف مثل هذق الحادثة كقعت في بريطانيا كلكن المحكمة أمرت      

 . األـ البديلة أف تحتفظ بالمولود 

 إف المولود الجديد يولد معه جدؿ ال ":      يقوؿ صاحب التلقيح االصطناعي 

من حاالتها إلى مشاكل % 90فهذق الوسيلة تؤدم , يموت إال بموت صاحبه 

كالشريعة اإلسبلمية تمنع , كثيرة كمن ثم حدكث نزاعات كخبلفات بين الناس 

 . "كتحرـ كل ما يؤدم إلى النزاع كالشقاؽ بين الناس 

 كمن مخاطر هذق العمليات أف مصير ": كيقوؿ الدكتور محمد زهرة      

بل كقد , الطفل كإلحاقه بأسرة معينة قد يكوف في بعض الحاالت غير مؤكد 

كهكذا , يكوف محل نزاع بين األـ الحاملة بالطفل كبين األـ التي أكصت عليه 

أك قد ترفض المرأة التي .... فقد تتمسك األـ الحاملة بالطفل كترفض تسليمه 

 . "أكصت عليه استبلـ الطفل إلصابته بتشوهات أك أمراض معينة كلد بها 

كمن هذا يتضح ما تجرق هذق العمليات من نزاعات ال نهاية لها كمخالفتها      

للشريعة اإلسبلمية التي سعت إلى إغبلؽ كل باب يؤدم إلى النزاع كالفرقة 

لما فيها من الغرر كلما تؤدم إليه من , فنهت عن كثير من أنواع البيوع 

عن بيع الحصاة  نهى رسوؿ اهلل   :التنازع كالخبلؼ يقوؿ أبو هريرة 

 .   كعن بيع الغرر

نهى عن بيع حبل   :      كما أخبر ابن عمر رضي اهلل عنهما أف الرسوؿ 

بتاع الجزكر إلى أف  ػػرجل مػان يتبايعه أهل الجاهلية ككاف اؿػالحبلة ككاف بيع

                                                           

 . 148ٓ ,ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ . ا٢ٔو  - 
 .148ادلوع٤ اٌَبثك ٓ  - 
 . 249ٓ , َ 2006, 1ٛ , اإلٍىٕلهَخ , كاه اٌفىو اجلب٦ٍِ , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني ؤلىاي األٝجبء وآهاء اٌفمهبء , ؤمحل زلّل ٌٞفٍ , ؤمحل  - 
 .167ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , اإلصلبة اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ادلوًٍ , ى٘وح  - 
ثبة ثٞالْ ث٤ُ احلٖبح واٌج٤ُ اٌنٌ فُٗ , وزبة اٌجُى٣ , 1153ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , اٌمْريٌ  - 
( . 1513)ؽلَش هلُ , غوه 
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 .   تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

أم أف يبيع  " : على هذا الحديث بقوله  مصطفى البغا     كقد علق الدكتور

شيئا كيجعل أجل دفع الثمن أف تلد الناقة كيكبر كلدها كيلد أك المراد بيع ما 

يلدق حمل الناقة كهو إما بيع معدكـ كمجهوؿ كإما بيع إلى أجل مجهوؿ ككل 

 . " منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر كما يؤدم إليه من المنازعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ؽلَش , ثبة ث٤ُ اٌغوه وؽجً احلجٍخ  , وزبة اٌجُى٣ , 753ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
ثبة حتوًن ث٤ُ ؽجً احلجٍخ  , وزبة اٌجُى٣ , 1153ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , و اٌمْريٌ  . (2036)هلُ  

( . 1514)ؽلَش هلُ 
  .753ٓ  , 2ط , 2036ٕؾُؼ اٌجقبهٌ ر٦ٍُمًب ٥ًٍ احللَش هلُ -   
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 الفصل الرابع

موقف الشريعة اإلسالمية والكواىني الوضعية 

مً استئجار األرحاو 
 

 :وفٍه يجحضبٌ 

  .استئجار األرحام في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول 

. استئجار األرحام في القوانين الوضعية : المبحث الثاني 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                     

- 105-  
 

 

 

 

 

 

 املبحث األول 

  استئجار األرحاو يف الشريعة اإلسالمية
: وفيه ثالثة مطالب 

 

. القول بالجواز : المطلب األول 

. القول بالتحريم  : المطلب الثاني 

. المناقشة والترجيح : المطلب الثالث 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                     

- 106-  
 

 

 :رــًــهــٍــذ 
 عن التلقيح االصطناعي كاستئجار األرحاـ كؿتحدث الباحث في الفصل األ     

كذكر أف الصورتين التاليتين من استئجار األرحاـ هي محور الحديث في هذق 

كذلك ألف هاتين الصورتين هما اللتاف اختلف فيهما العلماء أما باقي ,  الدراسة 

: فهناؾ اتفاؽ بين العلماء على حرمتها كالصورتاف هما , الصور 

خذ البويضة من الزكجة , ؤتؤخذ النطفة من الزكج كت: الصورة األكلى   .ّ

ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة , كتتم عملية  التلقيح في المختبر 

 .أجنبية عن الزكج كالزكجة 

أخذ مني الزكج كبويضة زكجته كتلقيحها في طبق كبعد :  الصورة الثانية  .ْ

 .نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زكجة أخرل للزكج متبرعة بذلك 

فسوؼ يعرض الباحث ,      كحيث إف لكل صورة خبلفها المستقل بين العلماء 

 .خبلؼ كل صورة على حدة في المطالب التالية 

 
 
 
 

                                                           

.  اٌلهاٍخ  ٘نٖ  59ِٓ ا٢ٔو ٓ - 
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 : انمبئهىٌ ثبجلىاس : ادلطهت األول 
أف تؤخذ النطفة من الزكج : القائلوف بجواز الصورة األكلى كهي  .ُ

كتتم عملية التلقيح في المختبر ثم تزرع , كتؤخذ البويضة من الزكجة 

 .اللقيحة في رحم امرأة أخرل 

كالدكتور ,     كأشهر من قاؿ بهذا القوؿ الدكتور عبدالمعطي بيومي 

, إسماعيل برادة  أما الدكتور يوسف القرضاكم فكاف له رأم يفيد الجواز حيث  

أف الفقه اإلسبلمي  -  بعد طوؿ تأمل كنظر -الذم أراق  ": حيث ذكر أكالن بأف 

,  , كال يرضى عن نتائجه كآثارق  كال يطمئن إليه ,ال يرحب بهذا األمر المبتدع

ثم عاد بعد ذلك ككضع شركطان لجواز هذق العمليات .   " بل يعمل على منعه

بقي أف نبين الحكم فيما إذا سار العلم إلى نهاية الشوط ككقع هذا  ": حيث قاؿ 

كهنا  ., كلم يباؿ رجاؿ العلم بمخالفة ذلك للشرائع كاألخبلؽ األمر بالفعل

 .  " نستطيع أف نضع الضوابط كاألحكاـ للتقليل من ضررق كالتخفيف من شرق

      كالباحث يرل أف األمر إذا كاف محرمان في رأم الدكتور فلماذا إذان يضع 

حيث إف مفهوـ كبلمه أنه إذا , هذق الشركط كفيها نقض للقوؿ بالتحريم 

 .توفرت هذق الشركط فإف األمر جائز 

 :   كالشركط التي كضعها الدكتور يوسف القرضاكم هي 

األبكار  , إذ ال يجوز أف تعرض امرأة ذات زكج" الحاضنة "يجب أف تكوف .ُ

  .كاأليامى للحمل بغير زكاج لما في ذلك من شبهة الفساد

                                                           

مل جيل اٌجبؽش يف ؽلوك اٝال٥ٗ ؤٌ وزبة ٌٍلوزىه َٕٔ ٥ًٍ فزىاٖ جبىاى رإعري األهؽبَ واٌفزىي ادلىعلح ْٔود يف عوَلح األ٘واَ ادلٖوَخ  - 
غٍُّٕ , ا٢ٔو . ولل ٔمٍٗ ٥ٓ اٌلوزىه وضري شلٓ وزت يف ٘نا ادلىٙى٣ ٘ـ 1422/ ٕفو / 25 ادلىافك َ 2001 /  ِبَى/19( 41802) يف ٥لك 

لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح , َىٍف اٌفود , اٌفود , وا٢ٔو . 202 , ٘ـ 1430 , 1ٛ,  اٌوَبٗ  ,كاه ا٦ٌٍُّٖ, اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , 
 . 231ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ , ؤمحل زلّل ٌٞفٍ , ؤمحل , وا٢ٔو . 22ٓ , ِوع٤ ٍبثك , 

مل جيل اٌجبؽش يف ؽلوك اٝال٥ٗ ؤٌ وزبة ٌٍلوزىه َٕٔ ٥ًٍ فزىاٖ جبىاى رإعري األهؽبَ واٌفزىي ادلىعلح ْٔود يف عوَلح األ٘واَ ادلٖوَخ   -
, ا٢ٔو .  شلٓ وزت يف ٘نا ادلىٙى٣ ث٦٘ولل ٔمٍٗ ٥ٓ اٌلوزىه ٘ـ 1422/ هث٤ُ األوي  / 10َ ادلىافك 2001/ َىُٔى  / 2( 41816)يف ٥لك
 . 231ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ , ؤمحل زلّل ٌٞفٍ , ؤمحل , وا٢ٔو . 202, ِوع٤ ٍبثك , اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , غٍُّٕ 

لٚبَب ٥ٍُّخ رٕز٢و ؤؽىبِهب  .1ط .فزبوي ٦ِبٕوح . وزت  . http://www.qaradawi.net. ِىل٤ اٌُْـ , َىٍف , اٌموٙبوٌ  - 
 . ّزً اجلٕني .اٌْو٥ُخ

 .ٙىاثٜ وؤؽىبَ .  ادلوع٤ اٌَبثك  -
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, ألف ذلك سيفوت عليه حقوقا كمصالح  يجب أف يتم ذلك بإذف الزكج .ِ

كثيرة, نتيجة الحمل كالوضع, كإذا كاف الحديث ينهى المرأة أف تصوـ 

مرأة تسعة أشهر كنفاس قد ػغل اؿػمل يشػتطوعا إال بإذف زكجها, فكيف بح

  ؟ يستغرؽ أربعين يوما

, خشية أف يكوف  يجب أف تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زكجها .ّ

, منعا الختبلط  برحمها بويضة ملقحة, فبل بد أف تضمن براءة رحمها

 .  األنساب

, على  نفقة المرأة الحاضنة كعبلجها كرعايتها, طواؿ مدة الحمل كالنفاس .ْ

, فبل بد  , ألنها تغذيه من دمها أب الطفل ملقح البويضة أك كليه من بعدق

  .أف تعوض عما تفقد

جميع أحكاـ الرضاعة كآثارها تثبت هنا من باب قياس األكلى, ألف هذا  .ٓ

إرضاع كزيادة, إال فيما يتعلق بزكج المرأة الحاضنة, فهناؾ في الرضاع 

 إذا كاف اللبن من قبله, ألف التغيرات التي  زكجته أبان لمن أرضعتهيعد

تحدث بجسم المرأة أثناء الحمل, كبعد الوضع من إدرار اللبن كنحوق 

أما  , بسبب الولد أك الجنين الذم كاف لماء الرجل دخل أساسي في تكوينه

 .  فليس له أم عبلقة بالجنين أك الوليد, زكج المرأة الحاضنة أك المضيفة 

إف من حق هذق األـ الحاضنة أف ترضع كليدها إف تمسكت بذلك, فإف ترؾ  .ٔ

اللبن في ثديها دكف امتصاص قد يضرها جسميان, كما يضرها نفسيان, كليس 

من مصلحة الطفل أف يجرم اهلل له الحليب في صدر أمه, ثم يترؾ عمدنا 

 . ليغذل بالحليب الصناعي

إف  -في رأيي أف هذق األمومة  ":    ثم ذيل الدكتور هذق الشركط بقوله 

كمن ذلك إيجاب نفقة .  يجب أف تكوف لها مزايا فوؽ أمومة الرضاع-  حدثت

 كهذا في رأم . " هذق األـ على كليدها إذا كاف قادرنا كاحتاجت هي إلى النفقة

                                                           

لٚبَب ٥ٍُّخ رٕز٢و ؤؽىبِهب  .1ط .فزبوي ٦ِبٕوح . وزت  . http://www.qaradawi.net. ِىل٤ اٌُْـ , َىٍف , اٌموٙبوٌ  - 
  ٙىاثٜ وؤؽىبَ .اٌْو٥ُخ

 .ٙىاثٜ وؤؽىبَ . ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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الباحث حقيقة ما هو إال نقض للرأم األكؿ الذم ذكرق الدكتور في بداية هذا 

 .المطلب من أف هذا األمر تعمل الشريعة على منعه 

 :     كقد استدؿ أصحاب هذا القوؿ بالقياس كبالعقل ككانت أدلتهم كالتالي 

استدلوا بقياس الرحم على الثدم بجامع التغذية في كلٌو, فكما تتم التغذية  - أ

الفم في حالة اإلرضاع, تتم في الرحم بمواد مستخلصة من  عن طريق

بواسطة الحبل السرم, فهي مصدر الغذاء  الطعاـ المهضوـ في أحشاء األـ

إف الجامع : كبعضهم يقوؿ الضركرم الستبقاء الجنين في كل منهم

كقالوا بأف ,  االستئجار في كلو؛ فهذق تؤجر رحمها, كتلك تؤجر ثدييها

إذ جعل اهلل , المنفعة المتشابهة بين العضوين كاضحة في القرآف الكريم 

       :قاؿ تعالى , كالرضاع مرحلة كاحدة , كالفصاؿ , عز كجل الحمل 

 ُٗ َٖبٌُ ُٗ َؤف ٍُِّ َِّهوًا َوَؽ  َْ  .   [15/ األحقاؼ  ]   َصالُصى

      كما ذكركا بأف علماء الطب يجمعوف على أف الرحم ال ينقل أم 

إنما يعمل فقط حضانة للطفل , فبل يسهم بأم تكوين جيني , صفة كراثية 

كما يمدق باألكسجين , ككظيفته هي حماية الطفل خبلؿ فترة نموق , 

 .كالمتطلبات الغذائية البلزمة له من األمشاج الرحمية 

حيث يلجأ لهذق الطريقة عند ,  كالضركرة كجود حالة الحاجة الشرعية - ب

تمنع المرأة من الحمل, كأف تولد بدكف رحم,  كجود أسباب طبية غالبنا ما

الحمل مستحيبل, أك عند إرادة  أك تكوف مصابة بتشوهات أك مرض يجعل

  البيولوجية الوقاية من انتقاؿ بعض األمراض الوراثية عن طريق األـ

   كالرغبة في تحصيل الولد حاجة ال تنكر, كالحاجة تنػزٌىؿ منزلة 

 . الضركرة

                                                           

  , حبىس سلزبهح , اٌٖفؾخ اٌوئَُُخ . ٘لٌ اإلٍالَ  . http://www.hadielislam.com. ِىل٤ اٌُْـ . ٥جل احلٍ , اٌفوِبوٌ  -  
. رإعري األهؽبَ  , 5ٓ 
.  202   ٓ, ٘ـ 1430 , 1 ٛ ,اٌوَبٗ , كاه ا٦ٌٍُّٖ , اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , غٍُّٕ  - 
. 25ٓ , ِوع٤ ٍبثك  , لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح , َىٍف اٌفود , اٌفود  - 
. 157ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 
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,  إف األصل في األشياء اإلباحة, كال تحريم إال بنص قطعي - ت فتستطيع أف  

كالمحرمات محرمات , تتزكج بمن تشاء من النساء حبلالن إال ما حرـ اهلل 

كالقرآف الكريم حينما تحدث عن األبضاع , أبدان ال يحل زكاجهن 

كالمحرمات من النساء لم يجعل األصل التحريم كإنما حصر المحرمات 

ُِ   :كهي قوله تعالى , في آية النساء  ُِ َوَؤَفَىاُرُى ُِ َوَثَٕبُرُى َِٖهبُرُى ُِ ُؤ َِِذ ٥ٍََُُِى ُؽٚو
 َٓ ِٔ  ُِ ُِ َوَؤَفَىاُرُى ٦ََُِٕٙى ُُ اٌَّبٔرٍ َؤِه َِٖهبُرُى ُِ َوَثَٕبُد اٌَْإِؿ َوَثَٕبُد اٌُْإِفٔذ َوُؤ ُِ َوَفبٌَبُرُى ّٖبُرُى َو٥َ
 ٖٓ ُِ ِثِه ُُ اٌَّبٔرٍ َكَفٍُْز ََبٔئُى ِٔ ِٓ ِٔ  ُِ ُُ اٌَّبٔرٍ ٔفٍ ُؽُغىِهُو ُِ َوَهَثبٔئُجُى ََبٔئُى َِٖهبُد ِٔ َٙب٥َٔخ َوُؤ اٌٖو

 ْْ ُِ َوَؤ ٍَِٕبِثُى ِٓ َؤ ِٔ  َٓ ُُ أٌَّنَ ًُ َؤِثَٕبٔئُى ُِ َوَؽٍَبٔئ ٖٓ َفٍَب ُعَٕبَػ ٥ٍََُُِى ُِ ِثِه ُِ َرُىىُٔىا َكَفٍُْز ٌَ ْْ َفِة
ّّب َْ َغُفىّها َهٔؽُ َٗ َوب َّ اٌَّ ٍٍَََف ِب َِب َلِل  ِٓ بٌَِّب  َٓ اٌُْإِفَزُِ ٦َُّىا َثُِ   . [23/ النساء  ]  َرِغ

أف علة التحريم هي شبهة الزنا كاختبلط األنساب كهذق العملية ال ينطبق  - ث

كال يقاـ , ألف الحمل لم يحدث نتيجة كطء محرـ , عليها تعريف الزنا 

إضافة إلى أف تلقيح البويضة بالحيواف المنوم كتكوين , عليه حد الزنا 

الزيوجات يجعله يكتسب الصفات الوراثية لؤلبوين فبل اختبلط لؤلنساب 

 . كما يمكن التأكد من ذلك بتحليل الحمض النوكم 

     هذق هي أدلة من قاؿ بجواز الصورة األكلى من صور استئجار األرحاـ 

 .كسوؼ تتم مناقشة هذق األدلة بالتفصيل في المطلب الثالث من هذا المبحث 

أخذ مني الزكج كبويضة زكجته : كهي  الثانيةالقائلوف بجواز الصورة  .ِ

كتلقيحها في طبق كبعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زكجة أخرل للزكج 

 .متبرعة بذلك 

- رحمه اهلل تعالى -  اقترحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين هذق الطريقة     ك

 .هػ 1404في المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسبلمي في دكرته السابعة عاـ 

                                                           

,   حبىس سلزبهح , اٌٖفؾخ اٌوئَُُخ . ٘لٌ اإلٍالَ  . http://www.hadielislam.com. ِىل٤ اٌُْـ . ٥جل احلٍ , اٌفوِبوٌ  - 
. رإعري األهؽبَ  , 5ٓ 
  .212ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , غٍُّٕ  - 
 .158ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األؽىبَ ادلزٍٖخ ثبحلًّ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ . ٥بئْخ ؤمحل ,ؽَٓ  - 
ولل ٔمً ث٦ٚهُ ؤْ اٌنٌ الزوػ ٘نٖ اٌٖىهح ٘ى اٌُْـ ِٖٞفً . 96ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤفاللُبد اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ . زلّل ٥ٍٍ , اٌجبه  - 

. اٌيهلب بال ؤْ اٌلوزىه اٌجبه ٔفً مٌه 
 



   

                                                                                                     

- 111-  
 

     كقد أقر هذق الصورة مجمع الفقه اإلسبلمي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي 

رحمه اهلل - في دكرته السابعة كقد توقف في جوازها الشيخ عبدالعزيز بن باز 

كقد جاء في القرار -  حفظه اهلل تعالى - كالشيخ محمد عبداهلل السبيل  - تعالى 

حوؿ التلقيح االصطناعي كأطفاؿ  )الخامس من هذق الدكرة تحت عنواف 

 :ما يلي  (األنابيب

 كبعد زكجين, من كالبويضة النطفة فيه تؤخذ الذم: السابع األسلوب إف     

 للزكج األخرل الزكجة رحم في اللقيحة تزرع االختبار كعاء في تلقيحهما

 , الرحم المنزكعة ضرتها عن الحمل بهذا اختيارها بمحض تتطوع حيث نفسه,

. المذكورة العامة كبالشركط الحاجة عند جائز أنه المجمع لمجلس يظهر

 :     ثم جاء قي نهاية القرار ما يلي 

 المذكور, السابع األسلوب في ضرتها, عن بالحمل المتطوعة الزكجة أما     

 كعضويتها جسمها من اكتسب ألنه ؛ للمولود الرضاعية األـ حكم في فتكوف

 ما به يحرـ الذم الرضاع نصاب في رضعتهػـ من يعػالرض تسبػيك مما أكثر

.  النسب من يحرـ

     كقد قاس أصحاب هذا القوؿ عملية الحمل الحاصلة من الزكجة الثانية على 

مسألة الرضاعة حيث اعتبركا الزكجة الحامل أمان بالرضاعة كقد استدلوا على 

 :هذا القوؿ بأدلة عقلية حيث قالوا 

أننا ال نستطيع أف نجزـ بالحرمة في هذق الحالة بعد أف كاف الماء من  .ُ

 .الزكج كالبويضة من الزكجة كالحمل في رحم مباحة 

أف في هذق الصورة كحدة األبوة متحققة كالتماسك العائلي موجود  .ِ

كال يوجد في هذق الحالة اختبلط أنساب , كمظلة األسرة قائمة كسليمة 

بالنسبة للزكج كال بالنسبة للزكجة إذا اخذ باالحتياط ضمن ضوابط 

 .كضمانات كإجراءات تدعوا إلى االطمئناف في عدـ اختبلط األنساب 

  

                                                           

 .148ٓ  , 2ٛ , ا٤ّٛ اٌفمهٍ   , هاثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ , لواهاد ا٤ّٛ اٌفمهٍ ٌواثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ  - 
 . 188ٓ  ,  1ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَبئً اٌٞجُخ ادلَزغلح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل ٥جلاجلىاك ؽغبىٌ , إٌزْخ  - 
 . 212ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , غٍُّٕ  - 
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 :انمىل ثبنزحزٌى  : ادلطهت انضبًَ 
الصورتين السابقتين لتأجير األرحاـ أكثر أهل العلم بل إف قاؿ بتحريم      

, البعض قد نقل اإلجماع في تحريم الصورة األكلى  ككذلك فإف هناؾ من  

كلم يعتبر قوؿ المخالفين الذم كرد , نقل اإلجماع على تحريم الصورة الثانية 

 .في المطلب السابق 

     كقد استدؿ القائلوف بالتحريم بأدلة من الكتاب كالسنة كالقياس كالعقل 

 :كالقواعد الشرعية يوردها الباحث فيما يلي 

َْ   :قوله تعالى .ُ ُِ َؽبٔف٢ُى ُِ ٌُٔفُووِعِه ُ٘  َٓ ٍَََِىِذ َوأٌَّنَ َِب  ُِ َؤِو   بٌَِّب ٥ًٍََ َؤِىَواِعِه
ِٔنَي  ٍَُِى ُِ َغُُِو  ُِ َفِةُٖٔه َّبُُٔه ََْؤَِ ُُ ا٦ٌَْبُكو ُ٘ ِٓ اِثَزَغً َوَهاَء مٌََٔه َفُإؤٌَئَه  َّ / المؤمنوف  ]    َف

ككجه الداللة من اآلية الكريمة أف من حفظ الفركج حفظ ما  [ . 7,6,5

يتعلق بها من الماء كالبويضة كغيرها كقد بينت اآليات أف من أراد تجاكز 

قاؿ . الزكجات كما ملكت اليمين في هذا الباب إنما هو متعدم لما أحل اهلل

َْ  :في الظبلؿ في تفسير قوله تعالى ُُ ا٦ٌَْبُكو ُ٘ ِٓ اِثَزَغً َوَهاَء مٌََٔه َفُإؤٌَئَه  َّ   َف
فمن . كراء الزكجات كملك اليمين , كال زيادة بطريقة من الطرؽ  ": 

ابتغى كراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة , ككقع في الحرمات , كاعتدل 

كهنا تفسد النفس . على األعراض التي لم يستحلها بنكاح كال بجهاد 

ألنه ال ضماف له , لشعورها بأنها ترعى في كؤل غير مباح , كيفسد البيت 

؛ كتفسد الجماعة ألف ذئابها تنطلق فتنهش من هنا كمن هناؾ   كال اطمئناف

.  "كهذا كله هو الذم يتوقاق اإلسبلـ 

ُِ َثِٕنَي   :قوله تعالى .2 ِٓ َؤِىَواِعُى ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُِ َؤِىَواّعب َوَع٦َ َُِى ِٓ َؤُِٔف ِٔ  ُِ ًَ ٌَُى ُٗ َع٦َ َواٌَّ
َْ ُِ ََْىُفُوو ُ٘  ٔٗ َّٔذ اٌَّ َْ َوِث٦ِِٕ ُِٕٔى ًِ َُِا ٔٝ ََُّٚجبٔد َؤَفِجبٌَْجب َٓ اٌ ِٔ  ُِ  .   [72/ النحل  ] َوَؽَفَلًح َوَهَىَلُى

أف اهلل بين أف الولد الشرعي في نطاؽ , ككجه االستدالؿ من اآلية الكريمة 

كصاحبة الرحم المستأجرة , اإلسبلـ ال يكوف إال من الزكج كالزكجة 

                                                           

٦ٍل , اٌْىَوؿ .  وا٢ٔو  .812ٓ ,  2ط , ِوع٤ ٍبثك , كهاٍبد فمهُٗ يف لٚبَب ٝجُخ ٦ِبٕوح , ٥ّو ٍٍُّبْ وآفووْ , األّمو . ا٢ٔو  - 
 .356ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ثٓ ٥جلا٦ٌيَي 

.  244ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ , ؤمحل زلّل ٌٞفٍ , ؤمحل , ا٢ٔو  - 
  .2455ٓ  , 4ط , ٘ـ 1417 , 25ٛ , اٌمب٘وح , كاه اٌْووق , يف ١الي اٌموآْ . ٍُل , لٞت  - 
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إذ إف من شركط اإلنجاب في اإلسبلـ أف يكوف ذلك في , ليست كذلك 

 .  ظل عقد مستوؼو للشركط كاألركاف التي بينها الشرع
َْبُء ِبَٔبًصب َوَََهُت   :قوله تعالى .ّ ََ ِٓ َّ َْبُء َََهُت ٌٔ َِب ََ ِٗ ََِقٍُُك  َّبَوأد َواٌَْإِه َٖ ٍُُِْه اٌ  ٔٗ ٌَّٔ

َْبُء اٌنُُّوىَه  ََ ِٓ َّ ٌَٔلٔلَْو ُْ ٍُٔ٥َ ُٗ ّّب ِبٖٔ َْبُء ٥َٔمُ ََ ِٓ َِ  ًُ ُِ ُمْوَوأّب َوِبَٔبًصب َوََِغ٦َ    َؤِو ََُيٚوُعُه

كجه الداللة من اآليات أف حكمة اهلل تعالى اقتضت أف ال  .  [50,49/ الشورل  ]

يولد لبعض الناس إال الذكور كال يولد لبعضهم إال اإلناث كلبعضهم 

فكأنما أتت , كما اقتضت حكمته أف يجعل البعض عقيمان , الذكور كاإلناث 

كالمؤمن يجب أف , مسألة استئجار األرحاـ تحدو لهذق الحكمة اإللهية 

 .يرضى بقضاء اهلل كقدرق كيصبر عليه 

حين افتتح حنينا  كنت مع النبي : ركيفع بن ثابت األنصارم قاؿ حديث .ْ

 ال يحل المرئ يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر أف  : فقاـ فينا خطيبا فقاؿ

كجه الداللة من الحديث أنه ال يجوز لرجل .   يسقى ماءق زرع غيرق

إدخاؿ منيه في رحم امرأة أجنبية عنه كهذا التحريم شامل إلدخاؿ المني 

فكبلهما يصدؽ عليه أنه إدخاؿ , األجنبي كحدق أك بعد اختبلطه بالبويضة 

 . لماء رجل أجنبي في رحم امرأة ليست بحرث كال زرع له 

أف في تأجير األرحاـ معنى الزنا لوضع حيواف منوم في رحم امرأة ليست .ٓ

كال يغير من الحكم أف , كالزنا محرـ لهذا المعنى , زكجة لهذا الرجل 

ألف , الحيواف المنوم لغير الزكج أدخل الرحم مصاحبان لبويضة لقحت به 

الممنوع إدخاؿ حيواف منوم إلى رحم امرأة ليست زكجة لصاحب الحيواف 

أـ , سواء كاف الحيواف المنوم أدخل إلى رحم هذق المرأة كحدق , المنوم 

 . أدخل مصاحبان لبويضة لقحت به 

                                                           

َِٕل اٌْبُِني , 108ٓ  , 4ط , ك د , ك ٛ , اٌمب٘وح , ِاٍَخ لوٝجخ , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً  , اٌُْجبين  - 
كاه , د زلّل زلٍُ اٌلَٓ ٥جل احلُّل , ٍٕٓ ؤيب كاووك , ٍٍُّبْ ثٓ األ٦ّش ؤثى كاوك اٌَغَزبين , وا٢ٔو األىكٌ  . 17031ؽلَش هلُ , 

ؤمحل ثٓ احلَني  ,وا٢ٔو اٌجُهمٍ  , 2158ؽلَش هلُ  ,ثبة يف وٛء اٌَجبَب , وزبة إٌىبػ , 654ٓ , 1ط , ك د , ك ٛ , ِٖو , اٌفىو 
ط ,٘ـ 1414 , 1ٛ , ِىخ ادلىوِخ , ِىزجخ كاه اثٓ ثبى , د زلّل ٥جل اٌمبكه ٥ٞب , ٍٕٓ اٌجُهمٍ اٌىّّي , ثٓ ٥ٍٍ ثٓ ِىًٍ ؤثى ثىو اٌجُهمٍ 

 .ؽَٕٗ األٌجبين ولبي ٦ُّت األهٔاوٛ ٘ى ٕؾُؼ ثٞولٗ وّىا٘لٖ . 15366, ثبة اٍزّّاء ِٓ ٍِه األِخ , وزبة ا٦ٌلك  , 449ٓ , 7
 .358ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ؤؽىبَ اٌزٍمُؼ غري اٌٞج٦ٍُ . ٦ٍل ثٓ ٥جلا٦ٌيَي , اٌْىَوؿ  - 
 . 203ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌٚىاثٜ اٌْو٥ُخ , وفبء غٍُّٕ , غٍُّٕ  -  
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كهذا يقاس على , أف فيه كضع ماء امرأة أجنبية في رحم امرأة أخرل .ٔ

قاؿ في الحاكم .فإف كاف السحاؽ محرمان فهذا من باب أكلى , السحاؽ 

فهو محظور . هو إتياف المرأة المرأة : فأما السحاؽ تعريفه   ":الكبير 

السحاؽ  :أنه قاؿ  لما ركم عن النبي : كالزنا , كإف خالفه في حدق 

اإليبلج لعدـ : كالواجب فيه التعزير دكف الحد .   بين النساء زنا بينهن

 .   " بينهما

أف القوؿ بإباحة استئجار األرحاـ يؤدم إلى مفاسد عظيمة ال يعلمها إال اهلل .ٕ

اختبلط األنساب . كمنها ما ذكرق الباحث في الفصل السابق كهي إجماالن 

, ككشف العورات , كالنزاعات بين الناس كالخبلفات , كضياع المواريث 

إضافة إلى المفاسد النفسية لؤلسرة كالطفل كقد نصت , كامتهاف للمرأة 

القاعدة الشرعية على أف درء المفاسد مقدـ على جلب المصالح قاؿ ابن 

إذا تعارضت مفسدة كمصلحة قدـ دفع المفسدة غالبا ؛ ألف اعتناء  ": نجيم 

 إذا أمرتكم : الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات , كلذا قاؿ 

 ."  بشيء فأتوا منه ما استطعتم , كإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوق

أف األصل في األبضاع التحريم, كال يباح منها إال ما نص عليه الشارع, .ٖ

رعي ػلبضع المرأة, فكما أف البضع ال يحل إال بعقد ش كالرحم تابع

بغير حمل الزكج, فيبقى على  كذلك الرحم ال يجوز شغلهػيح, ؼػصح

                                                           

 . 190ٓ  ,  1ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَبئً اٌٞجُخ ادلَزغلح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل ٥جلاجلىاك ؽغبىٌ , إٌزْخ  - 
 , 2ٛ , ادلىًٕ  , ِىزجخ ا٦ٌٍىَ واحلىُ , محلٌ ثٓ ٥جلاُٛل اٌٍَفٍد , ادل٦غُ اٌىجري , ٍٍُّبْ ثٓ ؤمحل ثٓ ؤَىة ؤثى اٌمبٍُ ,  اٌّّٞاين  - 

٦ّت . ؤثى ثىو ؤمحل ثٓ احلَني , اٌجُهمٍ وا٢ٔو ,  (  18004 )ؽلَش هلُ ,  ِٓ امسٗ واصٍخ , ثبة اٌىاو  , 63ٓ  , 22ط , ٘ـ 1404
, اٌَبث٤ و اٌضالصىْ ِٓ ٦ّت اإلديبْ و ٘ى ثبة يف حتوًن اٌفووط و ِب جيت ِٓ اٌز٦فف, ٦ّت اإلديبْ ,  376ٓ  , 4ط  , ِوع٤ ٍبثك, اإلديبْ 

, كاه اٌفىو  , رل٤ّ اٌيوائل وِٕج٤ اٌفىائل . ٔىه اٌلَٓ ٥ٍٍ ثٓ ؤيب ثىو, اذلُضٍّ  , ا٢ٔو ,  لبي اذلُضٍّ هعبٌٗ صمبد . ( 5461) ؽلَش هلُ 
  ( .10548 )ؽلَش هلُ  , 391ٓ  , 6ط  , ٘ـ 1412, ك ٛ , ثريود 

, كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د ٥ٍٍ زلّل ٦ِىٗ وآفووْ , احلبوٌ اٌىجري , ؤثى احلَٓ ٥ٍٍ ثٓ زلّل ثٓ ؽجُت ادلبوهكٌ اٌجٖوٌ , ادلبوهكٌ  - 
 .224ٓ   , 13ط , ٘ـ 1414 , 1ٛ , ثريود 

ثبة اإللزلاء ثَٕٓ , وزبة اال٥زٖبَ ثبٌىزبة وإٌَخ , 1958ٓ  , 5ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ اٌجقبهٌ . زلّل ثٓ بمسب٥ًُ , اٌجقبهٌ  - 
, وزبة اٌفٚبئً , 1829ٓ , 4ط , ِوع٤ ٍبثك , ٕؾُؼ ٍَُِ . ٍَُِ ثٓ احلغبط , وا٢ٔو اٌمْريٌ  . (4802 )ؽلَش هلُ  , إٌيب 

( . 1337)ؽلَش هلُ ,  ورون بوضبه ٍااٌٗ ٥ّب ال ٙووهح بٌُٗ ؤو ال َز٦ٍك ثٗ رىٍُف وِب ال َم٤ وضلى مٌه ثبة رىفريٖ 
,    ٘ـ 1400, ك ٛ , ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , األّجبٖ وا٢ٌٕبئو ٥ًٍ ِن٘ت ؤيب ؽُٕفخ ا٦ٌّٕبْ . ىَٓ ا٦ٌبثلَٓ ثٓ بثواُُ٘ , اثٓ صلُُ  - 
 ٓ90.  
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فإذا تقابل  , األصل في األبضاع التحريم " : قاؿ ابن نجيم أصل التحريم

   كلهذا ال يجوز التحرم في ,في المرأة حل كحرمة غلبت الحرمة 

 . " الفركج

أف الرحم ليس قاببل للبذؿ كاإلباحة؛ فإف الشارع حٌرـ استمتاع غير الزكج .ٗ

المرأة؛ ألنه يؤدم إلى شغل رحم هذق المرأة التي استمتع ببضعها  ببضع

بوضعها فيها إال في إطار عبلقة زكجية يقرها  بنطفة ال يسمح الشرع

للبذؿ كاإلباحة من باب أكلى؛ كذلك  الشرع, فيكوف الرحم أيضنا غير قابل

كما ال يقبل البذؿ كاإلباحة ال . ب كنقائها للمحافظة على صحة األنسا

 كما قاؿ صاحب مغني المحتاج تصح هبته, ككذلك إجارته؛ ألف اإلجارة

    على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذؿ كاإلباحة بعوض  عقد": 

قابلة للبذؿ  ": في قوله في التعريف على أنها , كقد نصٌى  " معلوـ

  .قابلة للبذؿ كاإلباحة ؛ لبلحتراز عن منفعة البضع؛ فإنها غير" كاإلباحة

أف التلقيح بهذق الطريقة مستلزـ النكشاؼ عورة المرأة, كالنظر إليها, .َُ

في ذلك أنه محرـ شرعنا, ال يجوز إال لضركرة أك حاجة  كلمسها, كاألصل

الضركرة أك الحاجة في حق صاحبة   بقياـ حالةتم التسليمشرعيتين, كلو 

ليست هي   في حق صاحبة الرحم البديل؛ ألنها بهسلممالبويضة, لم 

 إف في طريق ":يقوؿ الدكتور أبو زيد , الزكجة المحتاجة لؤلمومة

اإلنجاب هذق أبشع صور للتعرم ككشف السوءة أك السوأتين من رجل 

كعمل اإلنجاب ال يكوف ضركرة , بل كربما فريق عمل لها , أجنبي عنها 

  . "يباح في سبيلها هذا التبذؿ كالهبوط 

     كيرل الباحث أف يورد نص قرار مجمع الفقه اإلسبلمي الدكلي التابع 

, لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي    :الذم قاؿ بهذا القوؿ حيث جاء فيه  

إف مجلس مجمع الفقه اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمرق الثالث بعماف      

 تشرين األكؿ 16 - 11هػ 1407 صفر 13 - 8عاصمة المملكة األردنية الهاشمية من 

                                                           

 . 67ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
 .426ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ِغين احملزبط بىل ٦ِوفخ ٦ِبين ؤٌفبٟ ادلٕهبط . مشٌ اٌلَٓ زلّل ثٓ اخلُٞت , اٌْوثُين  - 
 .275ٓ , ِوع٤ ٍبثك , فمٗ إٌىاىي . ثىو ٥جلاهلل , ؤثىىَل  - 
, اٌلوهح اٌضبٌضخ , اٌمواهاد  , www.fiqhacademy.org.sa,  ِىل٤ ا٤ّٛ ,اٌزبث٤ دل٢ّٕخ ادلادتو اإلٍالٍِرل٤ّ اٌفمٗ اإلٍالٍِ اٌلويل  - 

 . األٔبثُتلواه ثْإْ ؤٝفبي 
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بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي .  ـ1986 (أكتوبر)

, كبعد التداكؿ الذم تبين  كاالستماع لشرح الخبراء كاألطباء (أطفاؿ األنابيب)

, قرر  منه للمجلس أف طرؽ التلقيح الصناعي المعركفة في هذق األياـ هي سبعة

 : ما يلي

 الطرؽ الخمس التالية محرمة شرعان, كممنوعة منعان باتان لذاتها أك لما : أوالًال       

يترتب عليها من اختبلط األنساب كضياع األمومة كغير ذلك من المحاذير 

  :الشرعية

 أف يجرم التلقيح بين نطفة مأخوذة من زكج كبييضة مأخوذة من :األولى             

.  امرأة ليست زكجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زكجته

 أف يجرم التلقيح بين نطفة رجل غير الزكج كبييضة الزكجة ثم :الثانية             

.  تزرع تلك اللقيحة في رحم الزكجة 

 أف يجرم تلقيح خارجي بين بذرتي زكجين ثم تزرع اللقيحة في :الثالثة             

.  رحم امرأة متطوعة بحملها

 أف يجرم تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي كبييضة امرأة :الرابعة            

.  أجنبية كتزرع اللقيحة في رحم الزكجة

 أف يجرم تلقيح خارجي بين بذرتي زكجين ثم تزرع اللقيحة في :الخامدة            

.  رحم الزكجة األخرل 

اف السادسة كالسابعة ال حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة تالطريق:  صبٍَبًال       

:  مع تأكيد ضركرة أخذ كل االحتياطات البلزمة كهما

 أف تؤخذ نطفة من زكج كبييضة من زكجته كيتم التلقيح خارجيان :الداددة            

.  ثم تزرع اللقيحة في رحم الزكجة

 أف تؤخذ بذرة الزكج كتحقن في الموضع المناسب من مهبل :الدابعة            

.   كاهلل أعلم.  زكجته أك رحمها تلقيحان داخليان
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 في قرارق       أما المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسبلمي فقد نص 

 : على ما يلي هػ 1404 سنة السابعة الدكرة فيالخامس 

 عليه اهلل صلى محمد, كنبينا سيدنا على كالسبلـ كالصبلة , كحدق هلل الحمد      

: كبعد كسلم, كصحبه آله كعلى

 عضو قدمها التي الدراسة في نظر قد اإلسبلمي الفقهي المجمع مجلس فإف     

 األمر األنابيب كأطفاؿ االصطناعي التلقيح حوؿ الزرقاء أحمد مصطفى المجلس

 ما المجلس كاستعرض العالم في الساعة قضايا أبرز من ككاف الناس شغل الذم

 العصر في كالتقنية العلم إليها توصل طيبة إنجازات من المجاؿ هذا في تحقق

 المختلفة العقم أسباب على كالتغلب , اإلنساف بني من األطفاؿ إلنجاب الحاضر

. االستيبلد من المانعة

 التلقيح أف إليها المشار الوافية الدراسة تلك من للمجلس تبين كقد     

 الجنسي االتصاؿ كهو - الطبيعي الطريق بغير االستيبلد بغية االصطناعي

: أساسيين طريقين بأحد يتم - المرأة ك الرجل بين المباشر

 من المناسب الموقع في الرجل نطفة بحقن كذلك : انذاخهً انزهمٍح طزٌك -

.  المرأة بطن

  اختبار أنبوب في المرأة كبويضة الرجل نطفة بين  :اخلبرعً انزهمٍح وطزٌك -

 رحم في( اللقيحة )الملقحة البويضة زرع ثم , الطبية المختبرات في

.  المرأة

  .العملية بتنفيذ يقوـ من على المرأة انكشاؼ من الطريقين في كالبد     

 الموضوع في إليه المقدمة الدراسة تلك من المجمع لمجلس تبين كقد     

 التلقيح بها يجرل التي األساليب أف , كالمناقشة المذاكرة أظهرته كمما

 بحسب أساليب سبعة هي االستيبلد ألجل كالخارجي الداخلي بطريقيه االصطناعي

 الناحية من خمسة كللخارجي , أسلوباف فيها الداخلي للتلقيح , المختلفة األحواؿ

: التالية األساليب كهي  -شرعان حرمتها أك حلها عن النظر بقطع-  الواقعية

                                                           

. 130ٓ  , 2ٛ , ا٤ّٛ اٌفمهٍ   , هاثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ ,  لواهاد ا٤ّٛ اٌفمهٍ ٌواثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ  -
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  : انذاخهً انزهمٍح يف

 في كتحقن متزكج رجل من الذكرية النطفة خذؤت أف : األول األدلوب            

 طبيعيان التقاءن النطفة تلتقي حتى رحمها أك زكجته مهبل داخل المناسب الموضع

 جدار في العلوؽ ثم بينهما التلقيح كيقع , زكجته مبيض يفرزها التي بالبويضة

 في كاف إذا إليه يلجأ األسلوب كهذا . الجماع حالة في كما اهلل بإذف الرحم

.  المناسب الموضع إلى المواقعة في مائًه إيصاؿ عن ما لسبب قصور الزكج

 من المناسب الموقع في كتحقن رجل من نطفة تؤخذ أف : الثاني األدلوب            

 في كما الرحم في العلوؽ ثم , داخليا التلقيح يقع حتى آخر رجل زكجة

 في بذرة ال عقيما الزكج يكوف حين األسلوب هذا إلى كيلجأ . األكؿ األسلوب

 .غيرق من الذكرية النطفة فيأخذكف , مائه

  :اخلبرعً انزهمٍح يف

 , زكجه مبيض من كبويضة , زكج من نطفة تؤخذ أف : الثالث األدلوب            

 الزكج نطفة تلقح حتى , معينة فيزيائية بشركط طبي اختبار أنبوب في فتوضعا

 التكاثر ك باالنقساـ اللقيحة تأخذ أف بعد ثم االختبار, كعاء في زكجته بويضة

 صاحبة نفسها الزكجة رحم إلى االختبار أنبوب من المناسب الوقت في تنقل

 الحمل مدة نهاية في ثم . الجنين كل كيتخلق كتنمو جدارق في لتعلق البويضة,

 حققه الذم األنبوب طفل هو كهذا , طفلة أك طفبل الزكجة تلدق الطبيعية

 كإناثان ذكوران األكالد من عدد اليوـ إلى به ككلد , اهلل يسرق الذم العلمي اإلنجاز

 إلى كيلجأ . المختلفة اإلعبلـ ككسائل العالمية الصحف أخبارهم تناقلت كتوائم

 بين تصل التي القناة انسداد بسبب عقيما الزكجة تكوف عندما الثالث األسلوب هذا

(. فالوب قناة )كرحمها مبيضها

 نطفة بين االختبار أنبوب في خارجي تلقيح يجرل أف : الرابع األدلوب            

 يسمونها )زكجته ليست امرأة مبيض من مأخوذة كبويضة زكج من مأخوذة

 عندما األسلوب هذا إلى كيلجئوف . زكجته رحم في اللقيحة تزرع ثم( متبرعة

 اللقيحة لعلوؽ قابل سليم رحمها كلكن معطبل, أك مستأصبل الزكجة مبيض يكوف

 .فيه
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 ك رجل نطفة بين اختبار أنبوب في خارجي تلقيح يجرل أف : الخامس األدلوب            

 في اللقيحة تزرع ثم ,(متبرعين يسمونهما )له زكجة ليست امرأة من بويضة

 المرأة تكوف عندما األسلوبهذا  إلى  يلجأكفك . متزكجة أخرل امرأة رحم

 سليم رحمها لكن مبيضها تعطل بسبب عقيما فيها اللقيحة زرعت التي المتزكجة

. كلدان كيريداف عقيم أيضا جهاككز

 بذرتي بين االختبار كعاء في خارجي تلقيح يجرل أف :الدادس األدلوب            

 ذلك إلى كيلجأكف . بحملها تتطوع امرأة رحم في اللقيحة تزرع ثم , زكجين

 سليم مبيضها كلكن , رحمها في لسبب الحمل على قادرة غير الزكجة تكوف حين

 .عنها بالحمل امرأة فتتطوع , ترفهان الحمل في راغبة غير تكوف كمنتج,أك

 زكجة هي بالحمل المتطوعة كانت إذا نفسه السادس هو : الدابع األدلوب            

 كهذا . عنها اللقيحة لحمل ضرتها لها فتتطوع النطفة, صاحب للزكج ثانية

 في بل , الزكجات تعدد نظامها يمنع التي األجنبية الببلد في يجرم ال األسلوب

. التعدد هذا تبيح التي الببلد

 عدـ أسباب لمعالجة العلم حققه الذم االصطناعي التلقيح أساليب هي هذق      

. الحمل

 أكربا في تطبيقه فعبل يتم أنه كأذيع نشر فيما المجمع مجلس نظر كقد      

 ما كمنها , تجارم منها مختلفة, ألغراض اإلنجازات هذق استخداـ من كأمريكا

 في الرغبة لتلبية يتم ما كمنها البشرم, النوع تحسين عنواف تحت يجرم

 كما , أزكاجهن في أك فيهن, بسبب يحملن ال متزكجات غير نساء لدل األمومة

 فيها تحفظ التي اإلنسانية النطف مصارؼ من المختلفة األغراض لتلك أنشئ

 من كتؤخذ , طويلة مدة إلى بها للتلقيح قابلة تجعلها تقنية بصورة الرجل نطف

 في اليوـ يقاؿ ما آخر إلى , عوض لقاء أك تبرعا معينين؛ غير أك معينين رجاؿ

. المتمدف العالم ببلد بعض

 من لديه تجمع فيما النظر بعد اإلسبلمي, الفقهي المجمع مجلس كإف , هذا      

 الشريعة قواعد كتطبيق , الشأف هذا في كنشر كتب مما موثقة, معلومات

 قد , تستلزمه ما ك المعركضة األساليب هذق حكم لمعرفة كمقاصدها اإلسبلمية

: التالي التفصيلي القرار إلى انتهى
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: ػبيخ أحكبو: أوال

 الجنسي االتصاؿ كبينه بينها شرعان يحل من غير على المرأة انكشاؼ إف .ُ

 مبيحا الشرع يعتبرق مشركع لغرض إال ؛ األحواؿ من بحاؿ يجوز ال

 . االنكشاؼ لهذا

 طبيعية غير حالة أك , يؤذيها مرض من-  العبلج إلى المرأة احتياج إف .ِ

 االنكشاؼ لها يبيح مشركعان غرضا يعتبر - إزعاجان لها تسبب جسمها في

 بقدر االنكشاؼ ذلك يتقيد كعندئذ , العبلج لهذا زكجها غير على

. الضركرة

 االتصاؿ كبينه بينها يحل من غير على المرأة انكشاؼ كاف كلما .ّ

 إف مسلمة امرأة المعالج يكوف أف يجب , مشركع لغرض مباحان الجنسي

 كإال ثقة, مسلم فطبيب كإال , مسلمة غير فامرأة كإال , ذلك أمكن

.  الترتيب بهذا , مسلم فغير

إال بحضور زكجها أك ,      كال تجوز الخلوة بين المعالج كالمرأة التي يعالجها 

 . امرأة أخرل 

:  االصطُبػً انزهمٍح حكى: صبٍَبًال 

 تعتبر كلد إلى زكجها كحاجة تحمل, ال التي المتزكجة المرأة حاجة إف .ُ

 التلقيح طرؽ من المباحة بالطريقة معالجتها يبيح مشركعان غرضان

 . االصطناعي

 ثم متزكج رجل من الذكرية النطفة فيه تؤخذ كالذم: األكؿ األسلوب إف .ِ

 جائز أسلوب هو الداخلي, التلقيح طريقة في نفسها زكجته رحم في تحقن

 المرأة حاجة تثبت أف بعد كذلك الذكر, اآلنفة العامة بالشركط شرعان

 . الحمل ألجل العملية لهذق

 رجل من كاألنثوية الذكرية البذرتاف فيه تؤخذ الذم: الثالث األسلوب إف .ّ

 ثم اختبار, أنبوب في خارجيان تلقيحها كيتم لآلخر, أحدهما زكجين كامرأة

 مقبوؿ أسلوب هو البويضة, صاحبة نفسها الزكجة رحم في اللقيحة تزرع

 الشك موجبات من تمامان سليم غير لكنه الشرعي, بالنظر ذاته في مبدئيان

 حاالت في إال إليه يلجأ أال فينبغي مبلبسات, من به كيحيط يستلزمه, فيما

 .الذكر اآلنفة العامة الشرائط تتوفر أف كبعد القصول الضركرة
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 كبعد زكجين, من كالبويضة النطفة فيه تؤخذ الذم: السابع األسلوب إف .ْ

 األخرل الزكجة رحم في اللقيحة تزرع االختبار كعاء في تلقيحهما

 ضرتها عن الحمل بهذا اختيارها بمحض تتطوع حيث نفسه, للزكج

 كبالشركط الحاجة عند جائز أنه المجمع لمجلس يظهر الرحم, المنزكعة

 . المذكورة العامة

 من يثبت المولود نسب أف المجمع يقرر الثبلث الجواز حاالت كفي .ٓ

 ثبوتمثل  األخرل كالحقوؽ الميراث كيتبع البذرتين, مصدر الزكجين

 كغيرق اإلرث يثبت المرأة أك الرجل من المولود نسب يثبت فحين النسب,

. إليه نسبه التحق كمن الولد بين األحكاـ من

 المذكور, السابع األسلوب في ضرتها, عن بالحمل المتطوعة الزكجة أما      

 كعضويتها جسمها من اكتسب ألنه للمولود؛ الرضاعية األـ حكم في فتكوف

 ما به يحرـ الذم الرضاع نصاب في مرضعته من الرضيع يكتسب مما أكثر

.  النسب من يحرـ

 الطريقين في االصطناعي التلقيح أساليب من األخرل األربعة األساليب أما .ٔ

 اإلسبلمي الشرع في محرمة فجميعها , بيانه سبق مما كالخارجي الداخلي

 ليستا فيها كاألنثوية الذكرية البذرتين ألف , منها شيء إلباحة مجاؿ ال, 

 مصدر الزكجين عن أجنبية بالحمل المتطوعة ألف أك زكجين, من

. البذرتين

 في حتى مبلبسات من عػاـ بوجه االصطناعي التلقيح في لمػا كنظران , هذا      

 أكعية في اللقائح أك النطف اختبلط احتماؿ كمن , شرعان الجائزة الصورة

 ينصح المجمع مجلس فإف , شاعت ك ممارسته كثرت إذا سيما كال , االختبار

 , القصول الضركرة حالة في إال ممارسته إلى يلجئوا أال دينهم على الحريصين

. اللقائح أك النطف اختبلط من كالحذر االحتياط بمنتهى ك

 القوية الدينية الحساسية ذات القضية هذق في المجمع لمجلس ظهر ما هذا      

 أعلم كتعالى سبحانه كاهلل .صوابا يكوف أف اهلل من كيرجو , الساعة قضايا من

. التوفيق ككلي السبيل سواء إلى الهادم كهو
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ني منها الثا القرار في هػ1405 سنة     غير أف المجلس جاء في الدكرة الثامنة 

كمنع الصورة التي كاف قد أباحها كهي زرع اللقيحة في رحم زكجة أخرل 

 :  القرار لنفس الرجل كجاء في نص 

 كعلى عليه اهلل صلى محمد سيدنا على كالسبلـ كالصبلة كحدق, هلل الحمد     

: كبعد , كسلم كصحبه آله

 بمقر المنعقدة الثامنة دكرته في اإلسبلمي الفقهي المجمع مجلس فإف     

 اآلخر ربيع 28 السبت يوـ من الفترة في المكرمة مكة في اإلسبلمي العالم رابطة

 ـ, 1985 يناير 28 - 19 الموافق هػ, 1405 األكلى جمادل 7 االثنين يوـ إلى هػ 1405

 في المجمع أجازق ما حوؿ أعضائه بعض أبداها التي المبلحظات في نظر قد

 الصناعي بالتلقيح المتعلق الخامس القرار في الثاني البند من الرابعة الفقرة

 16-  11 بين ما الفترة في المنعقدة السابعة الدكرة في الصادر , األنابيب كطفل

:  كنصها هػ 1404 اآلخر ربيع

 كبعد , زكجين من كالبويضة النطفة فيه تؤخذ الذم :الدابع األدلوب إن      

 نفسه للزكج األخرل الزكجة رحم في اللقيحة تزرع االختبار كعاء في تلقيحها

 يظهر , الرحم المنزكعة ضرتها عن الحمل بهذا اختيارها بمحض تتطوع حيث ,

.  المذكورة العامة كبالشركط الحاجة عند جائز أنه المجمع لمجلس

:  ػهٍهب ادلالحظبد ويهخص
 قد األكلى الزكجة بويضة لقيحة فيها زرعت التي األخرل الزكجة إف      

 في لها الزكج معاشرة من اللقيحة حمل على رحمها انسداد قبل ثانية تحمل

 كلد من اللقيحة كلد يعلم كال , توأمين تلد ثم اللقيحة زرع من متقاربة فترة

 أـ من البويضة منها أخذت التي اللقيحة كلد أـ تعلم ال كما الزكج, معاشرة

 إال تسقط كال الحملين أحد مضغة أك علقة تموت قد كما , الزكج معاشرة كلد

 معاشرة حمل أـ اللقيحة كلد أهو أيضان يعلم ال الذم اآلخر الحمل كالدة مع

 الحملين, من لكل الحقيقية األـ لجهة األنساب اختبلط من ذلك كيوجب . الزكج

.  أحكاـ من ذلك على يترتب ما كالتباس

. المذكورة الحالة في الحكم عن المجمع توقف يوجب كله ذلك كإف      

 كالوالدة الحمل أطباء بها أدلى التي اآلراء إلى المجلس استمع كما      

 معاشرة من الثاني الحمل كقوع الحتماؿ كالمؤيدة المجلس, في الحاضرين

                                                           

 .142ٓ  , 2ٛ , ا٤ّٛ اٌفمهٍ   , هاثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ , لواهاد ا٤ّٛ اٌفمهٍ ٌواثٞخ ا٦ٌبمل اإلٍالٍِ  - 
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 المبلحظات في المذكور النحو على األنساب كاختبلط اللقيحة, حاملة في الزكج

. إليها المشار

 حالة سحب : المجلس قرر فيه اآلراء كتبادؿ الموضوع مناقشة كبعد      

 المجمع قرار من إليها المشار السابع األسلوب في المذكورة الثالثة الجواز

 صياغة المجمع كأعاد , هػ 1404 عاـ السابعة الدكرة في الشأف هذا في الصادر

 التلقيح طريق في السابع األسلوب حذؼ مع السابق كالقرار ليصبح القرار

.  الخارجي
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 :ادلُبلشخ وانرتعٍح : ادلطهت انضبنش 
كتبين أف  في مسألة استئجار األرحاـ أقواؿ العلماءبعد أف عرض الباحث       

 :هناؾ ثبلثة أقواؿ في المسألة كهي 

القوؿ بجواز الصورة األكلى كيترتب عليه القوؿ بجواز الصورة الثانية  .ُ

 .من باب قياس األكلى  

 .القوؿ بجواز الصورة الثانية فقط  .ِ

 .القوؿ بالتحريم مطلقان  .ّ

    كقد ناقش أصحاب القوؿ بالتحريم مطلقان أدلة القائلين بالجواز من كجوق 

 :يذكرها الباحث فيما يلي 

نوقش الدليل األكؿ كهو قياس األـ المستأجرة على األـ من الرضاع بجامع  

بأنه قياس مع الفارؽ لما    , أف دكر كل منهما مقصور على التغذية فقط 

 :يأتي 

حمل معلوـ على معلوـ في إثبات حكم لهما أك نفيه  :أف القياس هو  - أ

كال بد في ذلك من   ":قاؿ في المعتمد .   عنهما بأمر جامع بينهما

أمارة يستدؿ بها على علة األصل كمن دليل يدلنا على كجوب إلحاؽ 

حكم األصل بالفرع الذم كجدت فيه علة الحكم كال بد من نظر في 

فإذا اجتمعت العلة بين األصل كالفرع .   "األمارةهذق الداللة كفي 

كحيث إف العلة , صحت تعدية الحكم من األصل إلى الفرع 

المذكورة سواء اإلجارة أك المنفعة أك التغذية كلها ال تصلح أف 

تكوف علة في القياس كما أف هناؾ فرقان كبيران بين المقيس 

فالمرضعة تقوـ بإرضاع طفل ثابت النسب بيقين , كالمقيس عليه 

أما األـ البديلة فإف , كسوؼ تعيدق ألسرته بعد االنتهاء من رضاعه 

كما أف تسليم الطفل ألبويه بعد الوالدة , نسب الطفل غير ثابت 

 .محل نزاع كبير 

                                                           

 . 205ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , اإلؽىبَ يف ؤٕىي األؽىبَ . ٥ٍٍ ثٓ زلّل اِِلٌ ؤثى احلَٓ , اِِلٌ  - 
 , 1ٛ , ثريود , كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د فًٍُ ادلٌُ , ادل٦زّل يف ؤٕىي اٌفمٗ . زلّل ثٓ ٥ٍٍ ثٓ اٌُٞت اٌجٖوٌ ؤثى احلَني , اٌجٖوٌ  - 
. 206ٓ  , 2ط , ٘ـ 1403
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أف القوؿ بأف صاحبة الرحم المستأجر مثل المرضعة هو في  - ب

الحقيقة تجاهل لدكرها كإجحاؼ بحقها كهي تتعرض أثناء فترة 

فالحامل ال يقتصر دكرها , الحمل لكثير من المضاعفات كاألمراض 

, بل يتجاكز ذلك إلى إمدادق بكل ما يحتاج إليه , على تغذية الجنين 

كبعد مرحلة الحمل تأتي مرحلة الوالدة كما يصاحبها من آالـ كآماؿ 

آالـ الطلق التي ال تضاهيها آالـ كآماؿ في كليدها كثمرة فؤادها ,

يتأثر بالرحم كغالب كالجنين كما ذكر الباحث سابقان , المرتقب 

 .مراحل تكوينه فيه 

أف تعليل القياس بالجمع بين الحمل كاإلرضاع في آية كاحدة غير  - ت

فالحمل , مسلم حيث أف العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة 

كمن ثم فالجمع بينهما غير سديد قاؿ صاحب , غير اإلرضاع 

 كالعطف يقتضي المغايرة كلهذا جاءت صفات اهلل ": الفصوؿ المفيدة 

ُِ  :تعالى غير معطوفة غالبان كقوله تعالى  ِٓ اٌٖؤؽُ َّ / الفاتحة  ] اٌٖوِؽ

َُّزَىٚجُو  :كقوله.  [2 ُٓ ا٦ٌَِْيَُي اٌَْغٖجبُه اٌْ ّٔ َُّهُِ ُٓ اٌْ ِٔ ُِّا َُ اٌْ ٍََٖب ًُ اٌ ٍَُّٔه اٌُْمٗلو   اٌْ

َٖٚىُه :كقوله تعالى  ُّ   .[24,23/ الحشر  ] "اٌَْقبٌُٔك اٌَْجبِهُت اٌْ

ألف الرضاع ليس فيه خلط لؤلنساب , أنه ال قياس في مقابلة النص  - ث

كليس فيه تعطيل لفراش ,كليس فيه شغل للرحم بماء أجنبي 

كما أف عقد اإلجارة لحق الرضاع عقد شرعي بنص     , الزكجية 

ٖٓ : اآلية  ُ٘ ٖٓ ُؤُعىَه ُ٘ ُِ َفأُرى َٓ ٌَُى ٦َِٙ ْْ َؤِه أما استئجار  [ . 6/ الطبلؽ  ]  َفِة

 .الرحم ألجل الحمل فهو عقد إجارة غير شرعي 

كنوقش الدليل الثاني كهو قولهم بوجود الحاجة الشرعية كالضركرة بأف  

الضركرة في حالة الحمل عن طريق الرحم المستأجرة غير مسلم بها ألف 

الضركرة تتوفر بعد مجيء الولد لحفظ نفسه أما قبل ذلك فليست هناؾ 

كما أنه يجب عند تطبيق هذق القاعدة أال يترتب إلحاؽ ضررو , ضركرة 

 , مثله بالغير فقد نصت القاعدة األخرل أف الضرر ال يزكؿ بضرر آخر

                                                           

 . اٌلهاٍخ  ٘نِٖٓ  80ا٢ٔو ٓ  - 
د ؽَٓ , اٌفٖىي ادلفُلح يف اٌىاو ادليَلح . ٕالػ اٌلَٓ ؤثى ٦ٍُل فًٍُ ثٓ وٍُىٍلٌ ثٓ ٥جلاهلل ا٦ٌالئٍ اٌلِْمٍ اٌْبف٦ٍ , اٌْبف٦ٍ  -  

. 141ٓ , ٘ـ 1409 , 1ٛ , ٥ّبْ , كاه اٌجْري , ِىًٍ اٌْب٥و 
ِاٍَخ اٌوٍبٌخ , د ٥جل اهلل ثٓ ٥جل احملَٓ اٌزووٍ , ادللفً بىل ِن٘ت اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً , ٥جل اٌمبكه ثٓ ثلهاْ اٌلِْمٍ , اثٓ ثلهاْ  - 

. 298ٓ , ٘ـ 1401 , 2ٛ , ثريود , 
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كحيث أف الضرر .   ال ضرر كال ضرار كقد قاؿ عليه الصبلة كالسبلـ 

ف إ ":قاؿ في الموافقات . هنا كاقع على المرأة المؤجرة لرحمها ال محالة 

 إضافية كونها ل ال حقيقية كمعنإضافيةالمنافع كالمضار عامتها أف تكوف 

أنها منافع أك مضار في حاؿ دكف حاؿ كبالنسبة إلى شخص دكف شخص أك 

فكثير من المنافع تكوف ضرران على قوـ  ": إلى أف قاؿ .  " كقت دكف كقت

 كقت أك حاؿ كال تكوف ضرران في آخر كهذا فيال منافع أك تكوف ضرران 

كله بين في كوف المصالح كالمفاسد مشركعة أك ممنوعة إلقامة هذق 

 كلو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع  ,ال لنيل الشهوات الحياة

فدؿ على أف المصالح كالمفاسد ال تتبع , متابعة األهواء كلكن ذلك ال يكوف 

 :علمان أف للضركرة المعتبرة شرعان ضوابط هي .   "األهواء

 . أف تكوف الضركرة داخلة ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها .ُ

.  أكبر منه أك إلحاؽ مثله بالغير رأال تؤدم إزالة الضرر إلى ضر .ِ

إف األصل في األشياء اإلباحة, كال ): كما نوقش الدليل الثالث كهو قولهم  

, تحريم إال بنص قطعي فتستطيع أف تتزكج بمن تشاء من النساء حبلؿ إال  

كالقرآف الكريم , كالمحرمات محرمات أبدان ال يحل زكاجهن , ما حرـ اهلل 

حينما تحدث عن األبضاع كالمحرمات من النساء لم يجعل األصل التحريم 

بما استدؿ به أصحاب القوؿ ,  (كإنما حصر المحرمات في آية النساء 

ف األصل في األبضاع التحريم, كال يباح منها إال ما بالتحريم حيث قالوا إ

لبضع المرأة, فكما أف البضع ال يحل إال  نص عليه الشارع, كالرحم تابع

 بغير حمل الزكج,  غلهػكز شػكذلك الرحم ال يجػيح, ؼػرعي صحػبعقد ش

                                                           

َِٕل ٥جلاهلل ثٓ ٥جبً هٍٙ اهلل , َِٕل ثين ٘بُّ , 313ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , َِٕل اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً . اإلِبَ ؤمحل ثٓ ؽٕجً , اٌُْجبين  - 
 , 69ٓ , 6ط ,ِوع٤ ٍبثك , ٍٕٓ اٌجُهمٍ اٌىّّي , ؤمحل ثٓ احلَني ثٓ ٥ٍٍ ثٓ ِىًٍ ؤثى ثىو اٌجُهمٍ , و اٌجُهمٍ  . (2867 )ؽلَش هلُ, ٥ٕهّب  

د اٌَُل ٥جل , ٍٕٓ اٌلاهلٞين . ٥ٍٍ ثٓ ٥ّو ؤثى احلَٓ اٌلاهلٞين اٌجغلاكٌ , و اٌلاهلٞين . (11167 )ؽلَش هلُ ,ثبة ال ٙوه وال ٙواه , وزبة اٌٍٖؼ 
ثبة يف ادلوؤح رمزً بما , وزبة ٥ّو هٍٙ اهلل ٥ٕٗ بىل ؤيب ِىًٍ األ٦ّوٌ  , 227ٓ  , 4ط , 1386, ك ٛ , ثريود ,  كاه ادل٦وفخ , اهلل ٘بُّ ديبين ادللين 

ط , ٘ـ 1425 , 1ٛ , ِاٍَخ ىاَل ثٓ ٍٍٞبْ آي هنُبْ , د زلّل ِٖٞفً األ٢٥ٍّ , ادلىٝإ . ِبٌه ثٓ ؤٌٔ , و ِبٌه . (  83 )ؽلَش هلُ , اهرلد 
. ٘نا ؽلَش ٕؾُؼ اإلٍٕبك ٥ًٍ ّوٛ ٍَُِ ومل خيوعبٖ : لبي احلبوُ  (2758)ؽلَش هلُ , ثبة اٌمٚبء يف ادلوفك , وزبة األلُٚخ  , 1078ٓ  , 4

. 65ٓ  , 2ط , ِوع٤ ٍبثك  , ادلىافمبد . بثواُُ٘ ثٓ ِىًٍ ثٓ زلّل اٌٍقٍّ , اٌْبٝيب  - 
 .65ٓ  . 2ط . ادلوع٤ اٌَبثك  - 
اٌوئبٍخ ا٦ٌبِخ إلكاهاد اٌجؾىس ا٦ٌٍُّخ واإلفزبء , حبش ِملَ ٍٛخ اٌجؾىس اإلٍالُِخ , ؽىُ اجلٕبَخ ٥ًٍ اجلٕني , ٥جلا٦ٌيَي ثٓ ٥جلاهلل ا٦ٌغالْ , ا٦ٌغالْ  - 

  .376ٓ  , 63ط ,  
. ٔفٌ اٌٖفؾخ , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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 , األصل في األبضاع التحريم " : قاؿ ابن نجيم فيبقى على أصل التحريم

 كلهذا ال يجوز التحرم ,فإذا تقابل في المرأة حل كحرمة غلبت الحرمة 

 . " في الفركج

أف علة التحريم هي شبهة الزنا  ): كما نوقش الدليل الرابع كهو قولهم  

ألف الحمل , كاختبلط األنساب كهذق العملية ال ينطبق عليها تعريف الزنا 

إضافة إلى أف , كال يقاـ عليه حد الزنا , لم يحدث نتيجة كطء محرـ 

تلقيح البويضة بالحيواف المنوم كتكوين الزيوجات يجعله يكتسب الصفات 

الوراثية لؤلبوين فبل اختبلط لؤلنساب كما يمكن التأكد من ذلك بتحليل 

  .           (الحمض النوكم

     أف في تأجير األرحاـ معنى الزنا لوضع حيواف منوم في رحم امرأة 

كال يغير من الحكم , كالزنا محرـ لهذا المعنى , ليست زكجة لهذا الرجل 

, أف الحيواف المنوم لغير الزكج أدخل الرحم مصاحبان لبويضة لقحت به 

ألف الممنوع إدخاؿ حيواف منوم إلى رحم امرأة ليست زكجة لصاحب 

سواء كاف الحيواف المنوم أدخل إلى رحم هذق المرأة , الحيواف المنوم 

كما أف نتيجة هذا الحمل أف . أـ أدخل مصاحبان لبويضة لقحت به , كحدق 

الطفل الناشئ في هذق الحالة سيكوف بين الزكجين كطرؼ آخر كليس في 

 أف يدخل الرجل ماءق كقد نهى النبي . اإلسبلـ طرؼ ثالث في اإلنجاب 

 ال يحل المرئ يؤمن باهلل كاليوـ اآلخر أف : في رحم ال تحل له فقاؿ 

نهى  : كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ .  يسقى ماءق زرع غيرق

يوـ خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم كعن الحبالى أف يوطأف  رسوؿ اهلل 

ف لحوـ الحمر ػكع؟ رؾ ػحتى يضعن ما في بطونهن كقاؿ أتسقي زرع غي

.   األهلية كعن لحم كل ذم ناب من السباع

                                                           

. 90ٓ , ِوع٤ ٍبثك , األّجبٖ وا٢ٌٕبئو ٥ًٍ ِن٘ت ؤيب ؽُٕفخ ا٦ٌّٕبْ . ىَٓ ا٦ٌبثلَٓ ثٓ بثواُُ٘ , اثٓ صلُُ  - 
. 71ٓ , ِوع٤ ٍبثك , لٚبَب فمهُخ ٦ِبٕوح , َىٍف اٌفود , اٌفود  - 
  . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ113ٍجك ختوجيٗ ٓ  - 

    ؽلَش هلُ ,  لَُ اٌفٍءوزبة,  149ٓ   , 2ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَزلهن ٥ًٍ اٌٖؾُؾني , زلّل ثٓ ٥جلاهلل احلبوُ , إٌَُبثىهٌ -  
 , اٌجُى٣ وزبة , 68ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ٍٕٓ اٌلاهلٞين . ٥ٍٍ ثٓ ٥ّو ؤثى احلَٓ اٌلاهلٞين اٌجغلاكٌ ,  و اٌلاهلٞين  ( .2611 )

 . لبي اٌن٘يب ؽلَش ٕؾُؼ (.260)ؽلَش هلُ 
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      كػما ناقػش أصحاب القوؿ بالتحريم مطلقان أدلػة الػقائلين بجواز 

الصورة التي تؤخذ فيػها البويضة الملقحة من الرجل كزكجته كتوضع في رحم 

 :زكجة الرجل األخرل من كجوق يذكرها الباحث فيما يلي 

يقاؿ في قياسهم على صاحبة الرحم بالمرضعة ما قيل في الرد على أصحاب  

 .القوؿ بالجواز مطلقان كقد سبق تبيينه مفصبلن في بداية المطلب 

كهذا يقاس على , أف فيه كضع ماء امرأة أجنبية في رحم امرأة أخرل  

قاؿ في الحاكم .فإف كاف السحاؽ محرمان فهذا من باب أكلى , السحاؽ 

فهو محظور . هو إتياف المرأة المرأة : فأما السحاؽ تعريفه   ":الكبير 

السحاؽ  :أنه قاؿ  لما ركم عن النبي : كالزنا , كإف خالفه في حدق 

لعدـ اإليبلج : كالواجب فيه التعزير دكف الحد .    بين النساء زنا بينهن

 .   " بينهما

بأف في هذق الصورة كحدة األبوة متحققة  ): كما تم الرد على قولهم  

كال يوجد في , كالتماسك العائلي موجود كمظلة األسرة قائمة كسليمة 

هذق الحالة اختبلط أنساب بالنسبة للزكج كال بالنسبة للزكجة إذا اخذ 

باالحتياط ضمن ضوابط كضمانات كإجراءات تدعو إلى االطمئناف في عدـ 

  .(اختبلط األنساب 

     بأف نسب الطفل كإف كاف من جهة األب كاضحان فيبقى مجاؿ الشك 

 فأيتهما األـ الحقيقية ؟ كأيتهما المستعارة ؟ كيكفي , في النسب بين األمين 

 . رجوع مجمع الفقه اإلسبلمي عن هذا القوؿ في دكرته الثامنة كما سبق 

كما تم الرد عليهم بأف الزكج قد عقد على كل امرأة من نسائه على انفراد  

كما يحدث لواحدة منهن من طبلؽ كنحوق ال يحدث , فعقدها مستقل بذاته 

كعليه فإف الرجل ال يملك أف يتبلعب بأنساب أطفاله من . لؤلخرل 

, أمهاتهم فينسب ما شاء لمن يشاء  كأيضان فإف اإلسبلـ قد نهى عن أمر أقل  

من هذا كهو أف ترل كل امرأة عورة األخرل مع أنهما زكجتاف لرجل 

                                                           

 . 190ٓ  ,  1ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَبئً اٌٞجُخ ادلَزغلح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل ٥جلاجلىاك ؽغبىٌ , إٌزْخ  - 
 . ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ 114 ٍجك ختوجيٗ ٓ  - 
, كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , د ٥ٍٍ زلّل ٦ِىٗ وآفووْ , احلبوٌ اٌىجري , ؤثى احلَٓ ٥ٍٍ ثٓ زلّل ثٓ ؽجُت ادلبوهكٌ اٌجٖوٌ , ادلبوهكٌ  - 

 .224ٓ   , 13ط , ٘ـ 1414 , 1ٛ , ثريود 
  .190ٓ  ,  1ط , ِوع٤ ٍبثك , ادلَبئً اٌٞجُخ ادلَزغلح يف ٙىء اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل ٥جلاجلىاك ؽغبىٌ , إٌزْخ  - 



   

                                                                                                     

- 129-  
 

كليس للرجل أف يجمع بن امرأتيه في مسكن كاحد  " :كاحد قاؿ في المغني 

غير رضاهما صغيران كاف أك كبيرنا ألف عليهما ضرران لما بينهما من ب

العداكة كالغيرة كاجتماعهما يثير المخاصمة كالمقاتلة كتسمع كل كاحدة 

منهما حسه إذا أتى إلى األخرل أك ترل ذلك فإف رضيتا بذلك جاز ألف 

ككذلك إف رضيتا بنومه في لحاؼ , الحق لهما فلهما المسامحة بتركه 

ألف فيه , كإف رضيتا بأف يجامع كاحدة بحيث تراق األخرل لم يجز ؛ كاحد 

دناءة كسخفا كسقوط مركءة فلم يبح برضاهما كإف أسكنهما في دار كاحدة 

فإف كاف اإلسبلـ .  "كل كاحدة في بيت جاز إذا كاف ذلك مسكن مثلها 

فإف . أف يطأ بحيث يسمع حسه: كهو نهى عن ذلك ككرق الوجس أيضان 

 .إدخاؿ ماء الزكجة إلى رحم األخرل من باب أكلى 

 :الترجيح 

بعد عرض اآلراء كأدلتها يرل الباحث الرأم القائل بأف استئجار األرحاـ      

محرـ كال يجوز شرعان كهو عمل مرفوض ألف هذق الوسيلة فضبلن عن كونها 

بين - في التكوين كالنشأة كالخلقة - ذريعة إلى اختبلط األنساب نتيجة االزدكاج 

فإنها كسيلة أيضان إلى الشر كالفساد قاؿ في , أمين صاحبة بويضة كصاحبة رحم 

لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب كطرؽ تفضي  ":إعبلـ الموقعين 

إليها؛ كانت طرقها كأسبابها تابعة لها معتبرة بها, فوسائل المحرٌىمات, كالمعاصي 

إلى أف ." في كراهتها, كالمنع منها, بحسب إفضائها إلى غاياتها, كارتباطها بها

فإذا حرـ الرب تعالى شيئان كله طرؽ ككسائل تفضي إليها, فإنه  ": قاؿ رحمه اهلل 

.  " يحرمها, كيمنع منها؛ تحقيقان لتحريمه, كتثبيتان له, كمنعان أف يقرب حماق

كعادة الشارع أال يترؾ , كعليه فكل ما يؤدم إلى الضرر أك الحراـ فهو حراـ 

كال يقاؿ عن , المفسدة حتى تقع ثم يعالجها بل يحتاط إلى سد المنافذ إليها 

ذلك أنه من باب الضركرات التي تبيح المحظورات ألف ضابط الضركرة خوؼ 

فإف  ":الهبلؾ أك الضرر الشديد على إحدل الضركريات الخمس قاؿ في الفركؽ 

                                                           

 .234ٓ , 10ط , ِوع٤ ٍبثك, ادلغين . ٥جل اهلل ثٓ ؤمحل ثٓ للاِخ ادلملٍٍ ؤثى زلّل , اثٓ للاِخ  - 
. 316ٓ   , 9ط , ِوع٤ ٍبثك , احلبوٌ اٌىجري , ؤثى احلَٓ ٥ٍٍ ثٓ زلّل ثٓ ؽجُت ادلبوهكٌ اٌجٖوٌ , ادلبوهكٌ  - 
. 135ٓ  , 3ط , ِوع٤ ٍبثك , ب٥الَ ادلىل٦ني ٥ٓ هة ا٦ٌبدلني . زلّل ثٓ ؤيب ثىو ؤَىة اٌيه٥ٍ ؤثى ٥جل اهلل . اثٓ اٌمُُ  - 

. ٔفٌ اٌٖفؾخ . ادلوع٤ اٌَبثك -  
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الضركرة تدعو لحفظ دماء الناس كأموالهم كأبضاعهم كأعراضهم عن الضياع 

  . "فلو قبل فيها قوؿ الفسقة كمن ال يوثق به لضاعت هذق األمور

      كسواءن كاف هذا الخوؼ للنفس أك للغير يقينان أك ظنان إف لم يوجد ما يدفع 

, كمن ضوابطها أف تكوف متفقة مع مقاصد الشرع , به الهبلؾ أك الضرر الشديد 

كأال يترتب على إزالتها إلحاؽ مثلها , كأف تكوف مستندة إلى قواعد شرعية 

كاألهم أال يخالف المضطر مبادئ اإلسبلـ في , كأف تقدر بقدرها , بالغير 

تحريمه للزنا كحرصه على ثبوت النسب كعدـ اختبلط األنساب كاألصل في 

 . " دفع المفاسد مقدـ على جلب المصالح ": اإلسبلـ أف 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د زلّل ؤمحل , وزبة اٌفووق ؤٔىاه اٌّّوق يف ؤٔىا٣ اٌفووق . ّهبة اٌلَٓ ؤثى ا٦ٌجبً ؤمحل ثٓ بكهٌَ ثٓ ٥جلاٌومحٓ اٌٖٕهبعٍ , اٌموايف  - 
  .1157ٓ  , 4ط  , ٘ـ 1421 , 1ٛ , اٌمب٘وح , كاه اٌَالَ , ٍواط وآفووْ 

, كاه اٌىزت ا٦ٌٍُّخ , اإلٜبط يف ّوػ ادلٕهبط ٥ًٍ ِٕهبط اٌىٕىي بىل ٥ٍُ األٕىي ٌٍجُٚبوٌ . ٥ٍٍ ثٓ ٥جل اٌىبيف اٌَجىٍ , اٌَجىٍ  - 
. 65ٓ  , 3ط , ٘ـ 1404 , 1ٛ , ثريود 
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 املبحث الثاىي  

 . استئجار األرحاو يف الكواىني الوضعية 
: وفيه ثالثة مطالب 

 

. رأي الكنيسة في استئجار األرحام : المطلب األول 

.  رأي القوانين الوضعية العربية في استئجار األرحام: المطلب الثاني 

. رأي القوانين الوضعية الغربية في استئجار األرحام : المطلب الثالث 
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 :رأي انكٍُظخ يف اطزئغبر األرحبو : ادلطهت األول 

الكىًنيسىةي ميتىعىبٌىدي اليىهيوًد أك النصارل أك الكيفٌىاًر, كمىٍرسنى ببحًر  " :            الكنيدة لغة 

كالكينىيًٌسىةي, تصغيري الكىنيسًة سبعةي مىواًضعى, . اليمًن مما يىًلي زىًبيدى, كالمرأةي الحىٍسنىاء

.  "  قربى عىكٌىاءكاحدةًستٌىةه بمٍصرى, ك

الكنيسة هي بفتح الكاؼ معبد  ":قاؿ في مغني المحتاج  :الكنيدة اصطالحًا      

 " :كقاؿ األزهرم .  " النصارل , كفي البيعة بكسر الباء كهي معبد اليهود
, فيشمل  جمع كنيسة بفتح الكاؼ ككسر النوف موضع تعبدهم كنائسهم

 . " , كبيت النار التي هي للمجوس , كالبيع التي لليهود  للنصارلالتيالكنيسة 

فلفظ الكنيسة لفظ عاـ يطلق على دكر العبادة الخاصة باليهود كالنصارل      

في الغالب كلكن الباحث أراد في هذا المطلب الكنيسة النصرانية كسيقوـ الباحث 

 .بعرض موجز عن الكنيسة كأقسامها ثم يبين رأيها في قضية استئجار األرحاـ 

     تنقسم الكنائس النصرانية إلى ثبلثة أقساـ رئيسية هي األرثوذكسية 

كالكاثوليكية ك البركتستانت تجتمع هذق الكنائس كلها في إيمانها بأف ركح 

 .القدس منبثقة عن األب كحدق كيختلفوف في طبيعة المسيح 

     كيبدأ الػباحث بالكػنيسػة األرثوذكػسية كهػي إحػدل الكنػائػػس 

المنفصلة عن الكػنيسة الكاثوليكية الغربية كيمثلها كنيستاف رئيسيتاف هما 

الكنيسة األرثوذكسية المصرية أك القبطية كالمعركفة باسم الكنيسة المرقسية 

كالكنيسة الثانية هي كنيسة , األرثوذكسية أك كنيسة اإلسكندرية 

 . القسطنطينية أك كنيسة الركـ األرثوذكس أك الكنيسة الشرقية 

                                                           

  .736ٓ , اٌمبِىً احملُٜ . ؤثى ٝب٘و رللاٌلَٓ زلّل اٌْرياىٌ , اٌفريوىآثبكٌ  - 
 .311ٓ  , 1ط , ِوع٤ ٍبثك , ِغين احملزبط بىل ٦ِوفخ ٦ِبين ؤٌفبٟ ادلٕهبط . مشٌ اٌلَٓ زلّل ثٓ اخلُٞت , اٌْوثُين  - 
ك , ثريود , ادلىزجخ اٌضمبفُخ , اٌضّو اٌلاين يف رموَت ادل٦بين ّوػ هٍبٌخ اثٓ ؤىب ىَل اٌمريواين . ٕبحل ٥جل ا٤ٌَُّ اِيب األى٘وٌ , األى٘وٌ  - 
  .40ٓ , ك د , ٛ 

, ٘ـ 1418 , 3ٛ , اٌوَبٗ ,كاه إٌلوح ا٦ٌبدلُخ ٌٍٞجب٥خ وإٌْو , ادلىٍى٥خ ادلَُوح يف األكَبْ وادلنا٘ت ادل٦بٕوح , ِب٤ٔ ثٓ محبك , اجلهين  - 
 .593ٓ  , 2ط 

. ٔفٌ اٌٖفؾخ , ا٢ٔو ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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     أما الكنيسة الكاثوليكية فهي أكبر الكنائس النصرانية في العالم كتتمثل في 

عدة كنائس تتبع كنيسة ركما كتعترؼ بسيادة بابا ركما عليها كتسمى بالكنيسة 

 . الغربية أك البلتينية 

     كثالث األقساـ الرئيسية هي الكنيسة البركتستانتية كهي فرقة من 

النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم اإلنجيل كالعقل كسميت بذلك 

كتسمى , ألنهم يعترضوف على كل أمر يخالف الكتاب كخبلص أنفسهم 

باإلنجيلية أيضان حيث يتبعوف اإلنجيل دكف سواق كيعتقدكف أف لكل قادر الحق في 

 .فالكل متساككف كمسئولوف أمامه , فهمه 

     كقد كاف لكل من الكنيسة الكاثوليكية كالكنيسة األرثوذكسية موقف كاضح 

كمحدد من جميع صور عمليات التلقيح االصطناعي حيث أف الكنيسة الكاثوليكية 

حيث ألقى البابا بيوس الثاني , كانت أكثر المذاهب تشددان في هذا الموضوع 

, عشر ثبلث خطب حرـ فيها جميعان التلقيح االصطناعي بجميع أنواعه  كذلك  

 :لؤلسباب التالية 

رفض تحويل المنزؿ العائلي الذم يعتبر مبلذ األسرة إلى مجرد مختبر  .ُ

 .بيولوجيا 

أف التلقيح االصطػناعي يفرؽ بين معنى الوحدة كاإلنجػاب اللذين  .ِ

 .كهو يخالف الغاية اإللهية من الزكاج, تشملهما العبلقة الزكجية 

 .أف التلقيح االصطناعي يكوف بوسيلة غير أخبلقية كهي االستمناء  .ّ

أف التلقيح االصطناعي عن طريق متطوع يهدـ الزكاج الذم يقوـ على  .ْ

 .أساس أف خلق حياة جديدة ال يمكن أف يكوف إال من ثمرة زكاج 

ـ جاء 1956    كقد أرسل البابا بولس الثاني عشر رسالة إلى المؤتمر الطبي عاـ 

 إف عقد الزكاج ال يمنح مثل هذا الحق لآلباء ألف غايته ليست الحصوؿ ":فيها 

على الولد كإنما غايته أفعاؿ مادية تصلح إلنجاب حياة جديدة كهي أفعاؿ 

                                                           

. 610ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ادلىٍى٥خ ادلَُوح يف األكَبْ وادلنا٘ت ادل٦بٕوح , ِب٤ٔ ثٓ محبك , اجلهين  - 
 . 625ٓ  ,  ادلوع٤ اٌَبثك  - 
 . 309ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٝفً األٔجىة واٌزٍمُؼ االٕٕٞب٥ٍ ثني اٌٞت واألكَبْ , غَبْ ع٦فو , ع٦فو  - 
 . 310ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
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لهذا يجب أف نقوؿ إف اإلخصاب الصناعي ينتهك حرمة , مخصوصة لذلك 

 . "القانوف الطبيعي كهو مخالف للقانوف كاألخبلؽ 

كالواقعة في أربعين صفحة تحت كثيقة الفاتيكاف الشهيرة,       كما جاء في 

كالتي اقرها عنواف تعاليم حوؿ احتراـ الحياة اإلنسانية الوليدة كشرؼ اإلنجاب 

 22 بتاريخ اإليماف المجمع المقدس لعقيدة كأصدرهابولس الثاني  البابا يوحنا

 البلهوتية كالركحية  كالمبادئ  جميع القيمإلىكاستنادا :   فيها  جاء1987شباط 

:  الواردة في الوثيقة فاف الكنيسةكاألخبلقية

 بويضة إخصاب تتعدل على كحدة الزكاج, مثل إخصابتشجب كل عملية  .ُ

 المرأة بويضة إخصاب أكغير الزكج,  للزكجة بحيواف منوم لرجل آخر

 .غير الزكجة بحيواف منوم من الزكج

 اإلخصاب تدعي الحلوؿ محل الزكاج, مثل إخصابكتشجب كل عملية  .ِ

 كاف الواهب أيان, أرملة أككانت بتوال   غير متزكجة سواءالمرأةالصناعي 

 .للحيواف المنوم

 عن طريق اإلنجاب تلك العمليات التي تساعد على أخبلقيانتعتبر مشركعة  .ّ

 األمربصورة طبيعية, كيتعلق   العمل الزكجي الذم يتم بين الزكجين

 .بالعمليات التي من شانها عبلج انسداد قنوات الرحم

 .األنابيب  في اإلخصابتشجب عملية  .ْ

 يجب إذ قابلة للحياة أك كانت حية إذا البشرية األجنةتطالب باحتراـ  .ٓ

 أية إجراءيجوز  بشرية, كبالتالي ال   كائناتألنهااحترامها كسائر البشر 

أشياء يجوز معاملتها معاملة  , كالأخبلقيانتجارب عليها غير مشركعة 

 . مختبرية

 .إنساف أم, مثلما تحترـ جثة أجهضت البشرية التي األجنةتطالب باحتراـ  .ٔ

 األجنة الوراثي في أك التحكم البيولوجي أشكاؿ شكل من أمتحذر من  .ٕ

بين خبليا تناسلية بشرية كحيوانية,  اإلخصاب  مشركعات أكمثل محاكالت 

                                                           

  .234ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ؤٝفبي األٔبثُت ثني ا٦ٌٍُ واٌْو٦َخ . ىَبك ؤمحل , ٍالِخ  - 
 .231ادلوع٤ اٌَبثك ٓ  - 
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 أرحاـ المشركع المتعلق بتكوين أكككذلك تحذر من االفتراض 

 . للجنين البشرم  صناعية

 للنيل من أك الموت ألخطار تعرضها ألنها األجنةتندد بعملية تجميد  .ٖ

 . سبلمتها

 كائنات إلنتاج الوراثية أكتندد بمحاكالت التدخل في العناصر الصبغية  .ٗ

 .  مسبقاإعدادها تم  أخرل  لصفاتأكبشرية منتقاة كفقا للجنس 

 حياتهم الزكجية أف يغفلوا أال المصابين بالعقم األزكاجتطلب الكنيسة من  .َُ

 هامة لحياة البشر أخرلبتقديم خدمات    مطالبوفكأنهمتفقد قيمتها,  ال

  كأطفاؿ أخرل التربوية كمساعدة اسر األعماؿ أشكاؿمثل التبني كمختلف 

 . فقراء كمعوقين

 السلطات المدنية كي تمنع على الصعيد القانوني إلىتوجه الكنيسة نداء  .ُُ

 كعملية األجنة بنوؾ أيضانبل , األنابيب    فياإلخصابليس فقط عملية 

 .  البديلةكاألمومة بعد موت الزكج اإلخصاب

 احتجاج الضمير إعبلف إلى كذكم النوايا الصالحة أبناءهاتدعو الكنيسة  .ُِ

 المقاكمة إلىخبلقينا, كتشير الكنيسة أ  على القوانين المدنية المرفوضة

 التي األعماؿ طابع الشرعية على إضفاءالسلبية للحيلولة دكف 

. اإلنساف كالحياة ككرامة  تتنافى

 (أبرشية جبيل مدخالة  ) بشارة الراعي رئيس أساقفة       كيقوؿ المطراف 

في قضية تأجير األرحاـ  إف الكنيسة تحرـ هذا العمل ألف فيه انتهاكان لموجبات 

كألنها تسيء إلى كرامة , الحب الوالدم كاألمانة الزكجية كاألمومة المسؤلة 

كألف , الولد كإلى حقه في أف ييحبل به كيولد في العالم كيربى بواسطة كالديه 

الولد يعتبر من حاملته مجرد كسيلة لربح الماؿ أك ألم غرض شخصي آخر كال 

 .يعتبر كشخص ذم قيمة خاصة  

      ككذلك كاف للكنيػسة األرثوذكسية موقف من عملية التلقيح االصطناعي 

                                                           

 .ثْبهح ثٞوً اٌوا٥ٍ . http://ar.wikipedia.org . ا٢ٔو ِىٍى٥خ وَىُجُلَب  . ولل ٥ني فُّب ث٦ل ثٞوَون ؤٔٞبوُب وٍبئو ادلْوق  - 
 .326ٓ , ِوع٤ ٍبثك , بعبهح األهؽبَ ثني اٌٞت واٌْو٦َخ اإلٍالُِخ . زلّل زلّىك , محيح  - 
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 البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية كبطريق الكرازة المرقسية  رفضفقد

 من انمن العقم, كاعتبر ذلك نوع  يعانى زكجهاالتيللزكجة التلقيح االصطناعي 

مشيرا إلى أنه ال يصح أبدان أف  , كما أف الوالدة تعد سفاحا,الفعليأنواع الزنا 

كإال ييعتبر زنا, كأف   من رجل آخر غير الزكجمنوميدخل لرحم المرأة حيواف 

مشيرا إلى أف هذا   بهذق الطريقة ييعتبر طفبلن مجهوؿ النسب,يأتي الذمالمولود 

ة   حاؿفيالموضوع يختلف تمامان عن موضوع قبوؿ دـ من أحد الميتبرعين 

 . المرض

     غير أف الكنيسة البريطانية كقفت موقفان مغايران لهذق الكنائس فهي ال ترل 

,  إف اهلل قد خلقنا أذكياء ": يقوؿ رجاؿ الدين فيها , خطأ في المسألة كلها 

كمن الطبيعي أف نستخدـ القدرات التي كهبها اهلل لنا للتغلب على مشكلة مثل 

 .    "العقم 

     كبهذا يرل الباحث أف الكنيسة تقف من تأجير األرحاـ موقف المنع 

كالتحريم كهو نفس الموقف الذم كقفته الشريعة اإلسبلمية مع كجود خبلؼ 

 . من بعض علماء الديانتين في ذلك غير أنه خبلؼ ضعيف 
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 :رأي انمىاَني انىضؼٍخ انؼزثٍخ يف اطزئغبر األرحبو : ادلطهت انضبًَ 
   القىواًنيني األيصيوؿ الواحد قانيوفه كليس  ":قاؿ في اللساف  :القانون لغة      

القانوف هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة ثم  ":كقاؿ في الكليات .  " بعربي

نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكاـ جزئيات المحكوـ عليه فيها 

كتسمى تلك القضية أصبل كقاعدة كتلك األحكاـ فركعا كاستخراجها من ذلك 

األصل تفريعا ثم المسطر يحتمل مسطر الجدكؿ كالكتابة كهذا ما هو المشهور 

 . " بين متأخرم أرباب المنطق

أمر كلي ينطبق على جميع  القانوف ":قاؿ في التعاريف  :القانون اصطالحًا            

 القانوف ": كقاؿ الدكتور بكر أبو زيد .  " جزئياته التي تتعرؼ أحكامها منه

فارسية , دخلت إلى العربية عن طريق السريانية : يونانية األصل , كقيل كلمة 

التي يتعرؼ  ثم أصبحت تعني القاعدة الكلية , ككاف معناها األصلي المسطرة

التشريع  كهي اليوـ تستعمل في اللغات األجنبية بمعنى. منها أحكاـ جزئياتها 

لكل شيء , ثم توسع في  القاعدة كهي في الببلد العربية تستعمل بمعنى الكنسي

, فهو عبارة عن  جامع األحكاـ القانونية  بمعنىماستعمالها في االصطبلح القانوف

.  " مجموعة األكامر كالنواهي الواجب االلتزاـ بها في الببلد

ها , كمنها ما هو قديم مكالقوانين الوضعية متعددة بتعدد كاضع ":     ثم قاؿ 

الفرنسي   , كالقانوف الركماني , كمنها ما هو حديث كالقانوفمحمورابكقانوف 

 ,كاأللماني , كالبلجيكي , كاإلنجليزم , كاألمريكي , ك اإليطالي , كالسويسرم

المية ػمييزان للشريعة اإلسػت ةػالقوانين الوضعي كتسمى في اصطبلح المسلمين

ها , إذ هي من عند اهلل تبارؾ كتعالى , أما القوانين فهي من كضع البشر ػعن

  . "كاختبلقهم 

                                                           

 . 348ٓ  , 13ط , ِوع٤ ٍبثك , ٌَبْ ا٦ٌوة . زلّل ثٓ ِىوَ ثٓ ٢ِٕىه األفوَمٍ ادلٖوٌ , اثٓ ٢ِٕىه  - 
, د ٥لٔبْ كهوَِ وآفووْ  , ٦ِغُ يف ادلٍٖٞؾبد واٌفووق اٌٍغىَخاٌىٍُبد  . ؤثى اٌجمبء ؤَىة ثٓ ِىًٍ احلَُين اٌىفىٍِ. اٌىفىٍِ  - 

 1168ٓ , ٘ـ 1419, ك ٛ , ثريود , ِاٍَخ اٌوٍبٌخ 
. 570ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزىلُف ٥ًٍ ِهّبد اٌز٦بهَف . زلّل ٥جلاٌوئوف , ادلٕبوٌ  - 
. 421ٓ ,٘ـ 1417 , 3ٛ , كاه ا٦ٌبّٕخ , ٦ِغُ ادلٕبٍ٘ اٌٍف٢ُخ  , ثىو ٥جلاهلل ؤثى ىَل , ؤثى ىَل  - 
 .  421ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٦ِغُ ادلٕبٍ٘ اٌٍف٢ُخ  , ثىو ٥جلاهلل ؤثى ىَل , ؤثى ىَل  - 
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      تحدثت القوانين العربية بشكل عاـ عن موضوع النسب كحددته بشكل تاـ 

كما تحدثت عن عقوبة الزنا كإقامة العبلقات غير المشركعة بين الرجل 

كالمرأة األجنبيين إال أنها كفي حدكد اطبلع الباحث لم تتحدث عن عمليات 

استئجار األرحاـ أك التلقيح االصطناعي باستثناء القانوف الليبي كالقانوف 

الجزائرم التي بينت أحكاـ التلقيح االصطناعي كاستئجار األرحاـ بصورة مفصلة 

 :كهي كالتالي 

كضع القانوف الليبي موادان تبين حكم التلقيح االصطناعي : القانوف الليبي  .ُ

كل من لقٌىح  ": من قانوف العقوبات  (أ) مكرر 403فجاء في المادة رقم 

ال  امرأة تلقيحان صناعيان بالقوة أك التهديد أك الخداع يعاقب بالسجن مدة

كتكوف العقوبة السجن لمدة ال تزيد على خمس   .تزيد على عشر سنوات

كتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا كقعت   .إذا كاف التلقيح برضاها سنوات

كجاء في  "ـ طبيب أك صيدلي أك قابلة أك أحد معاكنيه الجريمة من

تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحان صناعيان أك  " : (ب) مكرر 403المادة رقم 

  .ال تزيد على خمس سنوات تقوـ بتلقيح نفسها صناعيان بالسجن مدة

السابقة إذا كاف  كيعاقب الزكج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة

  .  "التلقيح بعلمه كرضاق كسواء كقع التلقيح من الزكجة أك من الغير

       كيبلحظ من هذق المادتين أف التلقيح االصطناعي بجميع صورق 

كبما فيها استئجار األرحاـ من الجرائم التي يعاقب عليها القانوف الليبي 

ـ نص في 1986إال أف قانوف المسؤكلية الطبية في ليبيا كالذم صدر عاـ 

ال يجوز تلقيح المرأة صناعيان أك زرع  ":المادة السابعة عشرة منه على أنه 

الجنين بالرحم إال عند الضركرة كبشرط أف يكوف اللقاح في الحالتين من 

كفي هذا موافقة من القانوف على عمليات . " الزكجين كبعد موافقتهما

التلقيح االصطناعي عند الضركرة كلكنه اشترط أف تكوف هذق العمليات 

بين الزكجين فقط كمن ثم فإف عمليات استئجار األرحاـ خارجة عن هذق 

 .اإلباحة 

                                                           

 .اجلوائُ ٙل ؤفالق األٍوح  . لبٔىْ ا٦ٌمىثبد اٌٍُيب   . (ؤ  ). 403ادلبكح  - 
 . ادلوع٤ اٌَبثك   . (ة  ) 403ادلبكح  - 
. َ  1986ٕبكه ٥بَ . لبٔىْ ادلَاوٌُخ اٌٞجُخ اٌٍُيب  . 17ادلبكح  - 
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       كأيضان فقد نصت المادة الخامسة كالثبلثوف من نفس القانوف على 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  ":عقوبة مخالفة هذق المادة فجاء فيها 

سنة كبغرامة ال تجاكز ألف دينار كل من يخالف أحكاـ المواد الرابعة, 

من المادة السادسة, كالمادة العاشرة كالفقرة الثانية من المادة  (ك)كالبند 

 .  " الخامسة عشرة كالمادة السابعة عشرة من هذا القانوف

بين القانوف الجزائرم حكم استئجار األرحاـ : القانوف الجزائرم  .ِ

كالتلقيح االصطناعي صراحة في المادة الخامسة كاألربعين مكررة كهي 

ـ 2005مادة أضيفت إلى قانوف األسرة الجزائرم في آخر تعديل له عاـ 

يجوز للزكجين اللجوء للتلقيح  ":كقد نصت هذق المادة على أنه 

 :االصطناعي كيخضع التلقيح االصطناعي للشركط التالية 

 .أف يكوف الزكاج شرعيان  

 .أف يكوف التلقيح برضا الزكجين كأثناء حياتهما  

 .أف يتم بمني الزكج كبويضة رحم الزكجة دكف غيرهما  

 .  "ال يجوز اللجوء إلى التلقيح االصطناعي باستعماؿ األـ البديلة 

      هذق هي القوانين العربية التي نصت على حكم التلقيح االصطناعي 

أما باقي القوانين العربية فلم تشر إليها صراحةن كلكن قد , كاستئجار األرحاـ 

يفهم من بعض المواد في بعض القوانين ما يفيد منع عمليات استئجار األرحاـ 

 :كيتضح ذلك في القوانين التالية 

ـ في المادة الرابعة 1996 مارس 28نص قانوف الطفل بمصر الذم صدر في  .ُ

كيحظر ,  ال يجوز أف ينسب الطػفل إلى غير كالديه ": منه على أنه 

  . "التبني 

يتمتع  ":       كأيضان نصت في المادة السابعة من نفس القانوف على أف 

 الرضاعة فيكل طفل بجميع الحقوؽ الشرعية , كعلى األخص حقه 

 , كفقا أموالهكالحضانة كالمأكل كالملبس كرؤية كالديه كرعاية 

 ."  للقوانين الخاصة باألحواؿ الشخصية

                                                           

 .ادلوع٤ اٌَبثك  , 35ادلبكح  - 
 .إٌَت , اٌفًٖ اخلبٌِ . َ 2005َ وادل٦لي ٥بَ 1984ٕبكه ٥بَ , لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ , ادلبكح اخلبَِخ واألهث٦ىْ  - 
. ؤؽىبَ ٥بِخ , اٌجبة األوي . َ 1996 ِبهً 28ٕله يف , مجهىهَخ ِٖو ا٦ٌوثُخ , لبٔىْ اٌٞفً . ادلبكح اٌواث٦خ  - 

 .ادلوع٤ اٌَبثك , ادلبكح اٌَبث٦خ  -  
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 اإلسبلـ"  :      كما نصت المادة الثانية من الدستور المصرم على أف 

 اإلسبلميةدين الدكلة, كاللغة العربية لغتها الرسمية, كمبادئ الشريعة 

 .  "  للتشريعالرئيسيالمصدر 

      كقد بين الباحث سابقان أف جمهور العلماء في هذا العصر يركف 

تحريم استئجار األرحاـ كبالتالي فيمكن القوؿ بأف هذق العملية محرمة 

 . في مصر حتى يصدر قانوف رسمي من الدكلة يبين الحكم فيها 

 168ككذلك فقد نص قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي في المادة رقم  .ِ

ال يثبت النسب من  ":في باب الوالدة كأثرها فصل ثبوت النسب على أنه 

 يأتي منه الولد لمانع أف ال يمكن أكنه غير مخصب , أ ثبت إذاالرجل 

 تستعين بأهل أف مرضي , كللمحكمة عند النزاع في ذلك أكخلقي 

 .  " الخبرة من المسلمين

كل من   ":  من قانوف الجزاء الكويتي على أف 183      كنصت المادة 

أك عزاق  ,  أك أبدؿ به غيرققخطف طفبل حديث العهد بالوالدة أك أخفا

  يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز عشر  ,ق زكرا إلى غير كالدق أك كالدت

 دين ": كما جاء في المادة الثانية من دستور دكلة الكويت .  " سنوات

 . "كالشريعة اإلسبلمية مصدر رئيسي للتشريع , الدكلة اإلسبلـ 

 

 

 

 

 

                                                           

. اٌلوٌخ , اٌجبة األوي , كٍزىه مجهىهَخ ِٖو ا٦ٌوثُخ , ادلبكح اٌضبُٔخ  - 
 . ؤؽىبَ ٥بِخ , صجىد إٌَت , اٌىالكح وؤصو٘ب , 1984 ٌَٕخ 51لبٔىْ األؽىاي اٌْقُٖخ ثلوٌخ اٌىىَذ لبٔىْ هلُ  , 168ادلبكح هلُ  - 
. اخلٞف واحلغي واالجتبه ثبٌولُك , اجلوائُ اٌىال٦خ ٥ًٍ إٌفٌ , لبٔىْ اجلياء اٌىىَيت  , 183ادلبكح  - 
. اٌلوٌخ و٢ٔبَ احلىُ , اٌجبة األوي , ح اٌىىَذ يكٍزىه كو, ادلبكح اٌضبُٔخ  - 
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 :رأي انمىاَني انىضؼٍخ انغزثٍخ يف اطزئغبر األرحبو : ادلطهت انضبنش 
موقف بعض القوانين الوضعية الغربية من سيوضح الباحث في هذا المطلب      

 :مسألة استئجار األرحاـ كسيقتصر على بياف حكمها في القوانين التالية 
 

 .القانوف في الواليات المتحدة األمريكية  .ُ

 .القانوف في دكلة فرنسا  .ِ

 .القانوف في دكلة بريطانيا  .ّ

 .القانوف في دكلة أسبانيا  .ْ

 .القانوف في دكلة ألمانيا  .ٓ
 

      كيبدأ الباحث بالبياف التفصيلي لحكم استئجار األرحاـ في الدكؿ الماضية 

 :كالتالي 
 

حيث إف أمريكا تضم خمسين كالية كلكل كالية : الواليات المتحدة األمريكية  .ُ

من هذق الواليات قانونها الخاص فقد اختلف حكم تأجير األرحاـ في الواليات 

, كنيفادا , كنيويورؾ , فواليات كنتاكي , األمريكية من كالية ألخرل 

, تعتبر أف عملية استئجار األرحاـ مسألة مشركعة , كأركسونيس  كمن حق  

الزكجين الراغبين في اإلنجاب أف يلجأكا إلى هذق الوسيلة كحل مناسب لمشكلة 

 فإنه أنشئ في نيويورؾ مركز للعقم يساعد العقم ككما ذكر الباحث سابقان 

 . على إيجاد الراغبات في تأجير األرحاـ  
 

كفلوريدا فإنها تحظر نشاط , كلويزاف , كنيوجرسي,      أما في كاليات أندينيا

األـ المستأجرة ككذلك نشاط مكاتب الوساطة بين الطالبين كالعارضػين 

كتعتمد على أنه يجب احتراـ شخصية المرأة كمعاملتها كإنسانة ال كحاضنة أك 

 .كعاء لئلنجاب 
 

     كما أف نظاـ استئجار األرحاـ يحمل في طياته مخاطر جسيمة على صحة 

 المرأة الحامل إضػافة إلػى أف من تقوـ بتأجير رحمها عادة ما تكوف من الطبقة 

                                                           

  .34ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
.  ِٓ اٌلهاٍخ 51ٓ  - 
. 184ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٥مل بعبهح األهؽبَ ثني احلٚو واإلثبؽخ . ؽَين زلّىك . ٥جلاٌلاًن  - 
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 .الفقيرة من المجتمع كهذا فيه استغبلؿ لحاجات هذق الطبقة 
 

ـ حكم المحكمة اإلدارية 1988أيد مجلس الدكلة الفرنسي عاـ : فرنسا  .ِ

المتخصصة في  (cigognes. Les)ـ بشأف جمعية1986باستراسبورج لسنة 

حيث جرمت نسب طفل إلى امرأة لم تلدق . أنشطة الوساطة لؤلمهات البديبلت 

 من نظاـ العقوبات الفرنسي كعقوبتها السجن مع 345/4كقد نصت عليها المادة 

 .األشغاؿ الشاقة من خمس إلى عشر سنوات 
 

 على أنه يعاقب بالحبس من عشرة أياـ إلى ستة 353/1     كما نصت المادة 

أشهر كالغرامة من خمسمائة فرنك إلى عشرين ألف فرنك أم شخص يحرض 

ككل , بنية الكسب على تنازؿ كالدين عن طفلهما المولود أك الذم سيولد 

شخص قدـ بنية الكسب أك حاكؿ أف يقدـ كساطته من أجل استقباؿ أك تبني 

كهذق المادة قصد بها تجريم إنشاء شركات أك مكاتب أك ككاالت . طفل

 .للوساطة في عمليات استئجار األرحاـ 
 

     كأيضان فإف إخصاب المرأة بمني شخص أجنبي عنها يعتبر عملية تزكير في 

  .شهادة الوالدة 
 

سبقت اإلشارة إلى أف مجلس العموـ البريطاني  : (بريطانيا  )المملكة المتحدة  .ّ

من  (ديم مارل كارنك  )انزعج من قضية كيم كوتوف ككوف لجنة  

مجموعة من األطباء كالقانونيين كرجاؿ الدين كأصدرت توصياتها بمنع كل 

 .أنواع الرحم المستعارة التجارية  

      كقد كضع قانوف خاص بها في بريطانيا أتجه إلى تجريم كافة اإلجراءات 

التحضيرية أك التنفيذية المتعلقة بعمليات استئجار األرحاـ إذا كاف الدافع لها 

كيندرج تحت ذلك أفعاؿ التحريض كاالتفاؽ كالمساعدة , الغرض التجارم 

 .كاإلعبلف 

                                                           

 . 35ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
  .102ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . 103ٓ , ادلوع٤ اٌَبثك  - 
َ 2001 , 1ٛ , ٥ّبْ , اٌلاه ا٦ٌٍُّخ اٌلوٌُخ , ِْىالد ادلَاوٌُخ اٌٞجُخ ادلزورجخ ٥ًٍ اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ , ٥بِو لبٍُ ؤمحل اٌمٍَُ , اٌمٍَُ  - 

 , ٓ135  .
 . ِٓ اٌلهاٍخ 90ٓ  - 
. 183ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ٥مل بعبهح األهؽبَ ثني احلٚو واإلثبؽخ . ؽَين زلّىك . ٥جلاٌلاًن  - 
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      كيبلحظ على هذا القانوف أنه لم يقم بتجريم هذق العمليات إذا كانت على 

, سبيل التبرع ككذلك سلوؾ المرأة التي ترغب الحمل كتتقدـ متطوعة بذلك 

كال الزكجين اللذين يبحثاف عن امرأة لحمل طفلهما كمن ثم ظلت هذق العمليات 

كالحظر ينصب على النشاط بمقابل أك اإلعبلف عنه , تمارس في نطاؽ التبرع 

 .كمع مركر الوقت قلت حدة المعارضة لهذق العمليات 
 

تعتبر أسبانيا من أكائل الدكؿ األكربية التي ازدهر بها نشاط التلقيح : أسبانيا  .ْ

كعلى المستول القانوني يعتبر القانوف األسباني من أكثر القوانين , االصطناعي 

 .األكربية إباحة لهذق العمليات 
 

      كقد ذكر أحد العاملين بالقانوف في أسبانيا عن أف األخبلؽ يجب أف تكوف 

في خدمة المجتمع كيقوؿ أف األخبلؽ إذا لم تكن اجتماعية كلم تكن متناسبة مع 

 .يومنا هذا كتحل مشاكله فهي أخبلؽ قديمة بالية 
 

سبقت اإلشارة إلى أف أكؿ شركة في العالم تخصصت في عمليات : ألمانيا  .ٓ

, استئجار األرحاـ كػانت في مدينة فػرانكفورت بألمانيا  إال أف القانوف  

األلماني كاف األكثر تحفظان على الصعيد األكربي فقد خصص القانوف الصادر 

ـ فقرة خاصة باستئجار األرحاـ كالتي نصت على أف يعاقب بالحبس 1990سنة 

مدة ال تزيد عن ثبلث سنوات أك بالغرامة كل من يجرم عملية تلقيح صناعي 

أك نقل لبويضات مخصبة المرأة بغرض أف تتنازؿ األخيرة عن الطفل بعد 

 . كالدته المرأة أخرل 
 

     كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أف ال تخضع لهذق العقوبة 

 .المرأة الحامل التي ترغب في االحتفاظ بالطفل 
 

     أما األمومة فهي تثبت قانونان للمرأة التي كضعت الطفل كال يستطيع أحد 

 . إجبارها على التخلي عن طفلها 

                                                           

 . 35ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . 109ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . 31ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
 . ِٓ اٌلهاٍخ 52ٓ  - 
 . 232ٓ , ِوع٤ ٍبثك , ِىلف اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ ِٓ رإعري األهؽبَ . ؽَين ٥جلا٤ٌَُّ , بثواُُ٘  - 
 . 33ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌوؽُ ادلَزإعوح وثٕىن األعٕخ , ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
  .110ٓ , ِوع٤ ٍبثك , اٌزٍمُؼ اٌٖٕب٥ٍ ثني اٌْو٦َخ اإلٍالُِخ واٌمىأني اٌى٦ُٙخ . ّىلٍ ىووَب , اٌٖبحلٍ  - 
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    كبهذا فإف الباحث يرل أف مواقف القوانين الغربية قد تباينت في حكم 

فحين تشهد هذق العمليات سوقان رائجةن في دكؿ معينة فإنها , استئجار األرحاـ 

كهذا ألنها خاضعة في قوانينها للعقل , تكوف محرمة كممنوعة في دكؿ أخرل 

كالعاطفة البشرية بعيدة كل البعد عن ما أمرها اهلل سبحانه كتعالى به كهو 

ُِ :القائل َِٖهبٔرُى ْٔ ُؤ ُٞى ُِ َؤِعٌٕٖخ ٔفٍ ُث ِٗ َوِبْم َؤُِٔز َٓ اٌَْإِه ِٔ  ُِ ََْإُو ُِ ِبْم َؤِٔ ُُ ِثُى   [32/ النجم  ]  َُ٘ى َؤ٥ٍَِ

ٍَِج٤َ  :كالقائل   ٖٓ ُ٘ ََٖىا َّبِء َف َٖ ٍَِزَىي بًٌَِ اٌ ُٖ ا ٦ُّّٔب ُص ِٗ َع َِب ٔفٍ اٌَْإِه  ُِ َُ٘ى أٌَّنٌ َفٍََك ٌَُى
ُْ ٍٍِء ٥ٍَُٔ َّ  ِّ َُ٘ى ِثُى َّبَوإد َو ٍَ  [  29/ البقرة. ]  
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 خالصة الدراسة وىتائجها وتوصياتها
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الخالصة 
      الحمد هلل الذم بنعمته تتم الصالحات أجزؿ العطاء كأسبغ بفضله على 

عبادق كافر النعماء أحمدق كأشكرق كاستغفرق كأسأله أف يجعل عملي هذا خالصان 

 :لوجهه الكريم ؛؛؛ كبعد 

     فقد اشتمل الفصل األكؿ من هذق الدراسة على المقدمة الخاصة بها ك 

, كما احتول على تساؤالت الدراسة , المشكلة التي كانت سببان في الكتابة عنها 

كحدكدها الموضوعية كأهم المصطلحات , كأهميتها العلمية كالعملية , كأهدافها 

كأخيران فقد اشتمل على أهم , كمنهج الباحث في إعدادها ككتابتها , المتعلقة بها 

 .الدراسات السابقة التي كتبت في موضوع الدراسة 

     ثم تحدث الباحث في الفصل الثاني منها عن التلقيح االصطناعي كذكر 

كما هي األسباب التي تدعو للجوء إليه كجعل من ضمن , كبين نشأته , تعريفه 

كما ذكر صور التلقيح , المطالب مطلبان في مشركعية التداكم كالعبلج 

كتحدث في , كعبلقته بموضوع بحثنا كهو استئجار األرحاـ , االصطناعي 

كاألسباب , كنشأته , المبحث الثاني من هذا الفصل عن تعريف استئجار األرحاـ 

كأخيران بين أهم الصور التي تتم بها عملية استئجار , التي دعت إلى اللجوء إليه 

 .األرحاـ في الوقت الحاضر

     كما تحدث الباحث في الفصل الثالث عن أهم المفاسد التي تنطوم تحت 

فذكر المفاسد النفسية الواقعة على الطفل الناتج عن , عمليات استئجار األرحاـ 

كما ذكر المفاسد النفسية الواقعة على األسرة المؤجرة لرحمها , هذق العمليات 

كهي المفاسد المتعلقة , كأيضان ذكر أهم المفاسد المؤثرة في استقرار األسرة , 

كما اشتمل عليه ذلك من خبلؼ بين , بنسب الطفل الناتج عن هذق العمليات 

كأخيران تحدث , كما تحدث عن نفقة هذا الطفل ككذلك عن ميراثه , العلماء 

كبين ما , في هذا الفصل عن المفاسد األخبلقية التي ترتبت على هذق العمليات 

كما ساقته من إشكاليات أدت إلى تفكك رابطة , سببته من اختبلط لؤلنساب 

حيث جعلت منها سلعة تؤجر , ككيف كانت سببان في امتهاف المرأة , النسب 

ك ما تستلزمه هذق العمليات من كشف للعورات على الطبيب أك , مقابل الماؿ 

كأخيران بين ما ترتب على هذق العمليات ,  الفريق الطبي الخاص بهذا النوع منها 

ككيف أنها تؤكؿ إلى المحاكم  للفصل بين , في الغالب من نزاع على األمومة 

 .األمين في أيهما أحق بالطفل 
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     كاشتمل الفصل الرابع من هذق الدراسة على الحكم الشرعي لها فبين الباحث 

كما بين , أكالن رأم القائلين بالجواز كساؽ األدلة التي استدلوا بها على ذلك 

رأم القائلين بجواز الصورة الثانية فقط من صور تأجير األرحاـ كأدلتهم على 

ثم , ثم بين رأم القائلين بالمنع كذكر أدلتهم التي استدلوا بها , هذا القوؿ 

جعل مطلبان خاصان بمناقشة األدلة كالرأم الراجح كالذم ذهب الباحث فيه مذهب 

كحيث إف الدراسة دراسة مقارنة فقد عرض الباحث في المبحث , القائلين بالمنع 

الثاني من هذا الفصل رأم الكنيسة في هذق العمليات كما كضح رأم القوانين 

 .العربية الوضعية كالقوانين الوضعية الغربية فيها 

     كبعد عرض هذا الملخص فإف الباحث قد توصل في هذق الدراسة للنتائج 

 :التالية 

اتحاد الخليتين الجنسيتين : أف التعريف المناسب للتلقيح االصطناعي هو  .ُ

الذكرية كاألنثوية بعد لقائهما بطريقة طبية غير طريقة الجماع 

 .الطبيعية 

أف ما قاـ به العلماء في العصػر الحػديث من تقنيات اإلنجاب كالتلقيح  .ِ

االصطناعي كأطفاؿ األنابيب هو استكماؿ لما بدأق األقدموف في هذا 

 .المجاؿ مع اختبلؼ اإلمكانيات كالنتائج 

أف السبب الرئيسي الذم أدل إلى اللجوء لعمليات التلقيح االصطناعي هو  .ّ

 .العقم 

أف عبلج العقم من األمور الجائزة شرعان التي ينبغي للمريض أف يتداكل  .ْ

منها كالتي تساعدق على اإلنجاب كذلك كفق الشركط التي حددتها 

 .الشريعة اإلسبلمية 

أف العبلقة بين عملية استئجار األرحاـ كبين التلقيح االصطناعي يكمن  .ٓ

في كوف استئجار األرحاـ يمثل صورة من صور التلقيح االصطناعي 

 .كأحدل النتائج التي ظهرت لعمليات التجارب في مجاؿ اإلنجاب 

أنه عقد معاكضة : أف التعريف المناسب لعمليات استئجار األرحاـ هو  .ٔ

على االنتفاع برحم امرأة أجنبية لغرس اللقيحة فيه على أف ال ينسب 

 .المولود إليها 

فما أف تنتهي المرأة , أف هذق العمليات تجعل من الطفل سلعة أك بضاعة  .ٕ

 .المستأجرة من الحمل كالوالدة حتى تقوـ بتسليمه لمن استأجرها 
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أف استئجار األرحاـ من التقنيات الحديثة التي كضعت األسرة محل اتهاـ  .ٖ

 .حيث أف فيها زرع نطفة في رحم ال تحل , كشك 

 أف القوؿ الراجح في موضوع نسب المولود بهذق العملية هو ما ذهب إليه  .ٗ

 .أصحاب القوؿ بأف األـ التي حملت ككلدت هي األـ الحقيقية للمولود 

 أف نفقة المرأة التي قامت بتأجير رحمها كاجبة على زكجها ألف من  .َُ

شركط كجوب النفقة الزكجية كهي غير متوفرة فيمن قاـ باستئجار 

 .إال إف كانت أجرت رحمها بغير إذنه فتكوف نفقتها على قرابتها, رحمها 

 أنه ليس هناؾ توارث بين صاحبي البويضة الملقحة كبين صاحبة الرحم  .ُُ

 .المستأجرة ككليدها 

 أف تكريم الشريعة اإلسبلمية للمرأة يتنافى تمامان مع عمليات استئجار  .ُِ

 .األرحاـ كالتي جعلت من المرأة سلعة تباع كتشترل كتؤجر 

كشف العورة في الحاالت الطبية جائز شرعان بالشركط التي كضعها  .ُّ

فإف الباحث يرل أف , العلماء لذلك أما ما يتعلق بمسالة تأجير األرحاـ 

ألنه ما من , حكم الفرع مبني على حكم األصل كهو يرل عدـ الجواز 

 .ضركرة تدعو المرأة إلى تأجير رحمها 

أبرز المفاسد التي نتجت عن تأجير األرحاـ كالتي بدت ظاهرة في الغرب  .ُْ

أف هذق العمليات تنتهي عادة في المحاكم بعد نزاع المرأتين صاحبة 

 .الرحم كصاحبة البويضة على الطفل 

أف اختبلؼ العلماء في مسألة استئجار األرحاـ كاف في صورتين فقط أما  .ُٓ

: باقي الصور فهناؾ اتفاؽ بين العلماء على حرمتها كالصورتاف هما 

  تؤخذ النطفة من الزكج كتأخذ البويضة من الزكجة : الصورة األكلى

كتتم عملية  التلقيح في المختبر ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة 

 .أجنبية عن الزكج كالزكجة 

  أخذ مني الزكج كبويضة زكجته كتلقيحها في طبق : الصورة الثانية

 .كبعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زكجة أخرل للزكج متبرعة بذلك 

أف الرأم الراجح الذم ذهب إليه الباحث الرأم القائل بأف استئجار األرحاـ  .ُٔ

ألف هذق الوسيلة فضبلن عن , محرـ كال يجوز شرعان كهو عمل مرفوض 

في التكوين كالنشأة - كونها ذريعة إلى اختبلط األنساب نتيجة االزدكاج 

فإنها كسيلة أيضان إلى , بين أمين صاحبة بويضة كصاحبة رحم - كالخلقة 

 .الشر كالفساد 
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أف الكنيسة تقف من تأجير األرحاـ موقف المنع كالتحريم كهو نفس  .ُٕ

الموقف الذم كقفته الشريعة اإلسبلمية مع كجود خبلؼ من بعض الكنائس 

 .في ذلك 

أف القوانين الوضعية العربية التي نصت على هذق المسألة كقفت منها  .ُٖ

 .موقف المنع كجعلت مرتكبها عرضة للجزاء 

أف مواقف القوانين الوضعية الغربية تباينت إزاء هذق النازلة فمنها من  .ُٗ

 .أباح استئجار األرحاـ كمنها من منعها 

: التوصيات 
إعداد دراسات شرعية كقانونية متخصصة في موضوع نازلة بنوؾ األجنة  .ُ

 .حيث إنها من النوازؿ العصرية , التي تقوـ بحفظ األجنة الملقحة 

التأكيد على المراكز الطبية الخاصة بالتلقيح االصطناعي في العالم  .ِ

 .اإلسبلمي على تطبيق توصيات المجامع الفقهية 

التأكيد على كزارات الصحة بضركرة متابعة المراكز الخاصة بعبلج  .ّ

 .العقم ككضع االشتراطات الخاصة بذلك 

ضركرة قياـ المراكز الخاصة بالتلقيح االصطناعي بوضع برامج مفصلة  .ْ

لكيفية عملها كيجب عرض هذق البرامج على لجاف شرعية كأخبلقية 

 .متخصصة تتبع لوزارة الصحة لمراقبتها 

كضع مواصفات مراقبة كتسجيل تضمن عدـ الخطأ في ترقيم عينات المني  .ٓ

 .كالبويضات الملقحة بحيث تضمن عدـ اختبلطها بغيرها , كالبويضات 

تحديد المواصفات كاألسباب الداعية إلى إجراء عمليات التلقيح االصطناعي  .ٔ

الخارجي كالداخلي بصورة عامة بحيث ال يتم اللجوء إليه إال بعد استنفاذ 

 .كافة الوسائل الطبية 

يجب أف يكوف العاملوف في مراكز التلقيح االصطناعي من المسلمين  .ٕ

ذالك أف لػغير المسلمين قيمان أخبلقػية تختلف عن قيم , الثقات 

 .المسلمين 
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 ادلصبدر وادلزاعغ
  موقف الشريعة اإلسبلمية من تأجير األرحاـ . حسني عبدالسميع , إبراهيم ,

. د ت , د ط , جامعة األزهر 

  التلقيح الصناعي بين أقواؿ األطباء كآراء الفقهاء , أحمد محمد لطفي , أحمد

  .ـ2006, 1ط , اإلسكندرية , دار الفكر الجامعي , 

  ت محمد , سنن أبي داككد , سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاني , األزدم

 .د ت , د ط , مصر , دار الفكر , محيي الدين عبد الحميد 

  الثمر الداني في تقريب المعاني . صالح عبد السميع اآلبي األزهرم , األزهرم

  .د ت, د ط , بيركت , المكتبة الثقافية , شرح رسالة ابن أبى زيد القيركاني 

  دار ,  في قضايا طبية معاصرة ةدراسات فقهي, عمر سليماف كآخركف , األشقر

.  هػ1421 , 1ط , األردف , النفائس 

  ت , اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ . علي بن محمد اآلمدم أبو الحسن , اآلمدم

  .هػ1404 , 1ط , بيركت , دار الكتاب العربي ,سيد الجميلي 

  1ط , جدة , الدار السعودية , أخبلقيات التلقيح الصناعي . محمد علي , البار,  

 .هػ1407

  طفل األنبوب كالتلقيح االصطناعي كالرحم الظئر كاألجنة . محمد علي . البار

 .هػ 1407 , 1ط , جدة , دار العلم , المجمدة 

  دار , ت مصطفى ديب البغا , صحيح البخارم . محمد بن إسماعيل , البخارم

 .هػ1401 , 1ط,  دمشق, القلم 

  ت محمد , األدب المفرد .محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل  الجعفي , البخارم

  .هػ1409 , 3ط , بيركت , دار البشائر اإلسبلمية , فؤاد عبدالباقي 

  المدخل إلى مذهب اإلماـ أحمد بن , عبد القادر بن بدراف الدمشقي , بدراف

 2ط , بيركت , مؤسسة الرسالة , ت عبد اهلل بن عبد المحسن التركي , حنبل 

  .هػ1401, 

  عمليات أطفاؿ األنابيب كاالستنساخ البشرم. منذر طيب , البرزنجي ,  

 . هػ1422 , 1ط , بيركت , مؤسسة الرسالة 
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  المعتمد في أصوؿ . محمد بن علي بن الطيب البصرم أبو الحسين , البصرم

 هػ1403 , 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , ت خليل الميس , الفقه 

  ت , كشاؼ القناع عن متن اإلقناع , منصور بن يونس بن إدريس , البهوتي

 هػ1417 , 1ط , بيركت , عالم الكتب , محمد أمين الضناكم 

  عبداهلل بن : ت , شرح منتهى اإلرادات . منصور بن يونس بن إدريس , البهوتي

 .هػ1421 , 1ط,  مؤسسة الرسالة, عبدالمحسن التركي 

  ت محمد السعيد بسيوني , شعب اإليماف . أبو بكر أحمد بن الحسين , البيهقي

 هػ1410 , 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , زغلوؿ 

  سنن البيهقي , أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي , البيهقي

 , 1ط , مكة المكرمة , مكتبة دار ابن باز , ت محمد عبد القادر عطا , الكبرل 

  .هػ1414

  الجامع الصحيح سنن . محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذم السلمي , الترمذم

د ط , بيركت , دار إحياء التراث العربي , ت أحمد شاكر كآخركف , الترمذم 

 .د ت , 

  مجموع . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس , تيمية ابن

جمع كترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . فتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

المدينة , طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , ككلدق محمد 

  .هػ1416, د ط , المنورة 

  1ط , عماف , دار البشير , تعيين جنس الجنين . أحمد عمرك , الجابرم , 

 هػ1419

  دار , ت إبراهيم األبيارم , التعريفات . علي بن محمد بن علي , الجرجاني

 .هػ1405, 1ط , بيركت , الكتاب العربي 

  رشاد برس لطباعة كالنشر , طفل األنبوب كالتلقيح الصناعي . غساف ,  جعفر

.  هػ1430 ,د ط ,  بيركت,

  دار الكتب , النسب في اإلسبلـ كاألرحاـ البديلة , أحمد نصر , الجندم

  .2003, د ط , مصر , القانونية 
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  الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاهب المعاصرة , مانع بن حماد , الجهني ,

            هػ 1418 , 3ط , الرياض ,دار الندكة العالمية للطباعة كالنشر 

  هػ 1402,  1ط, دمشق , دار الفكر , القاموس الفقهي , سعدم , جيب أبو. 

  ط , دمشق , دار القلم , اآليات العجاب في رحلة اإلنجاب . حامد أحمد , حامد

 . هػ1417 , 1

  دار المعرفة , بيركت , إحياء علوـ الدين . محمد بن أحمد الغزالي , حامد أبو

 . د ت, د ط , 

  المحلى باآلثار شرح . علي بن أحمد بن حزـ األندلسي أبو محمد , حزـ ابن

, مصر , إدارة الطباعة المنيرية , ت محمد منير الدمشقي , المجلى باالختصار 

, 1ط    .د ت 

  مجد , األحكاـ المتصلة بالحمل في الفقه اإلسبلمي . عائشة أحمد , حسن

 .هػ1429,  1ط , بيركت , المؤسسة الجامعية للدراسات كالنشر

  دار , إجارة األرحاـ بين الطب كالشريعة اإلسبلمية . محمد محمود , حمزة

 . هػ1428 , 1ط  ,بيركت , الكتب العلمية 

  ت , ديواف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر .عبدالرحمن , خلدكف ابن

. هػ1421, ط .د, بيركت , دار الفكر , خليل شحادة 

  سنن الدارقطني . علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادم , الدارقطني ,

 هػ 1386, د ط , بيركت ,  دار المعرفة , ت السيد عبد اهلل هاشم يماني المدني 

  ت فواز أحمد , سنن الدارمي . عبداهلل بن عبدالرحمن أبو محمد , الدارمي

  .هػ1407 , 1ط , بيركت , دار الكتاب العربي , زمرلي كآخركف 

 دستور جمهورية مصر العربية.  

 دستور دكلة الكويت.  

  التلقيح اإلصطناعي كأطفاؿ , عرفاف بن سليم العشا حسونة , الدمشقي

 .هػ1426 , 1ط , بيركت , المكتبة العصرية , األنابيب 

  د ت, د ط , بيركت , دار الندكة الجديدة , الكبائر. محمد بن عثماف , الذهبي. 
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  ت محمود خاطر , مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبد القادر , الرازم

 . هػ1415 , 1ط, بيركت , مكتبة لبناف ناشركف , 

  دار ,صفواف عدناف داككدم : ت , مفردات ألفاظ القرآف . الراغب األصفهاني

, د ط ,دمشق , القلم   .د ت  

  تاج العركس من . محٌمد بن محٌمد بن عبد الرٌزاؽ الحسيني ,  الزٌىبيدم

 .هػ1407 , 2ط , الكويت , التراث العربي , ت علي الهبللي , جواهر القاموس 

  هػ 1405 , 2 ط  ,دمشق, دار الفكر , الفقه اإلسبلمي كأدلته , كهبة , الزحيلي. 

  ت , المنثور في القواعد , محمد بن بهادر بن عبد اهلل أبو عبد اهلل , الزركشي

 2ط , الكويت , كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية , تيسير فائق أحمد محمود 

  .هػ1405, 

  د , القاهرة , دار النهضة العربية , اإلنجاب الصناعي . محمد المرسى , زهرة

.  ـ2008, ط 

  هػ 1416, 1 ط, بيركت , مؤسسة الرسالة, فقه النوازؿ , بكر عبداهلل , زيد. 

  الرياض , دار العاصمة , معجم المناهي اللفظية  , بكر عبداهلل أبو زيد , زيد ,

  .هػ1417 , 3ط 

  د ت , د ط , القاهرة , مكتبة دار التراث ,  فقه السنة . سيد , سابق. 

  مؤسسة الرياف , موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة , أحمد علي , السالوس ,

  .هػ1428 , 11ط, بيركت 

  دار الجامعة الجديدة , حكم استئجار األرحاـ , محمد عبدربه محمد , السبحي

  .2008, د ط ,  اإلسكندرية , 

  اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج . علي بن عبد الكافي السبكي , السبكي

 , 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , الوصوؿ إلى علم األصوؿ للبيضاكم 

  .هػ1404

  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلـ . عبدالرحمن بن ناصر , السعدم

 . هػ1420 , 1ط , بيركت , الرسالة , ت عبدالرحمن اللويحق , المناف 
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  دار البيارؽ , أطفاؿ األنابيب بين العلم كالشريعة . زياد أحمد , سبلمة ,

.  هػ1417  ,1 ط ,بيركت 

  كتابة البحث العلمي كمصادر الدراسات الفقهية , عبدالوهاب إبراهيم , سليماف

 .هػ1429  ,5ط , جدة  , دار الشركؽ , 

  هػ1421 , 1ط , د د , بنوؾ النطف كاألجنة . عطا عبدالعاطي , السنباطي 

  دار القلم , قضايا فقهيه معاصرة , محمد برهاف الدين السنبهلي , السنبهلي ,

 هػ1408, 1ط , دمشق 

  ت , المحكم كالمحيط األعظم . علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي , سيدة ابن

 .هػ 1421 , 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , عبدالحميد هنداكم 

  تحقيق أبو عبيدة , الموافقات , إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي , الشاطبي

 .هػ1417, ط .د,  األردف, دار بن عفاف , مشهور بن حسن سليماف 

  صبلح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدم بن عبداهلل العبلئي , الشافعي

ت حسن موسى , الفصوؿ المفيدة في الواك المزيدة . الدمشقي الشافعي 

  .هػ1409 , 1ط , عماف , دار البشير , الشاعر 

  دار الفكر , أطفاؿ األنابيب بين الحظر كاإلباحة . محمود سعد , شاهين

 . ـ2010 , 1ط , اإلسكندرية , الجامعي 

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني . شمس الدين محمد بن الخطيب , الشربيني

 . هػ1418, 1ط , بيركت , دار المعرفة , ت محمد خليل عياتي , ألفاظ المنهاج 

  نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار . محمد بن علي بن محمد , الشوكاني

ط , دار ابن الجوزم  الرياض , ت محمد صبحي حبلؽ , شرح منتقى األخبار 

 .  هػ1427 , 1

  كنوز أشبيلية , أحكاـ التلقيح غير الطبيعي . سعد بن عبدالعزيز , الشويرخ ,

.  هػ1430  , 1 ط  ,الرياض

  مؤسسة , مسند اإلماـ أحمد بن حنبل . اإلماـ أحمد بن حنبل , الشيباني

  .د ت, د ط , القاهرة , قرطبة 
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  العلم كاإليماف , الرحم المستأجرة كبنوؾ األجنة , شوقي زكريا , الصالحي ,

 . ـ2005, د ط , مصر 

  التلقيح الصناعي بين الشريعة اإلسبلمية كالقوانين . شوقي زكريا , الصالحي

 . هػ1422 ,  د ط ,دار النهضة العربية , الوضعية 

  اآلثار المترتبة على عملية التلقيح , شوقي زكريا الصالحي , الصالحي

.  ـ2007, د ط , مصر , العلم كاإليماف , االصطناعي 

  ت حمدم , المعجم الكبير , سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم , الطبراني

  .هػ1404 , 2ط , الموصل , مكتبة العلوـ كالحكم , بن عبدالمجيد السلفي 

  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي أبو جعفر , الطبرم ,

ط , مؤسسة الرسالة , ت أحمد محمد شاكر , جامع البياف في تأكيل القرآف 

  .هػ1420 , 1

  ت محمد الطاهر , مقاصد الشريعة اإلسبلمية . محمد الطاهر , عاشور

 .هػ1421 , 2ط, األردف , دار النفائس , الميساكم 

  دار , عقد إجارة األرحاـ بين الحضر كاإلباحة . حسني محمود . عبدالدايم

.  2006  ,1ط , اإلسكندرية , الفكر الجامعي 

  د , الرياض , دار الركاد , ميثاؽ األسرة في اإلسبلـ . أحمد كآخركف , العساؿ

 . هػ1430, ط 

  دار , التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنة بالقانوف الوضعي , عبدالقادر , عودة

  .د ت, د ط , بيركت , الكاتب العربي 

  هػ1403 , 2ط , الرياض , دار العلوـ , المرأة في اإلسبلـ , كماؿ أحمد , عوف 

  دار الوفاء , موسوعة الفقه اإلسبلمي المعاصر , عبدالحليم , عويس ,

.  هػ1426 , 1ط , المنصورة 

  المستجدات العلمية كأثرها على الفتول في , صفاء محمود , العياصرة

 .هػ1430,  1ط, األردف , دار عماد الدين ,األحواؿ الشخصية 

 هػ1430 , 1ط, الرياض , دار الصميعي , الضوابط الشرعية,كفاء غنيمي,غنيمي.  

  عبدالسبلـ هاركف : ت , معجم مقاييس اللغة . أحمد بن زكريا , فارس ابن ,

 .هػ1411 , 1ط ,  بيركت, دار الجيل 

  دار كمكتبة , ت مهدم المخزكمي , العين , الخليل بن أحمد . الفراهيدم

.  د ت, د ط , الهبلؿ 
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  دار الفكر العربي , قضايا فقهية معاصرة . يوسف عبدالرحمن , الفرت ,

.  ـ2004 , 1ط , القاهرة 

  التحقيقات المرضية في المباحث . صالح بن فوزاف بن عبداهلل , الفوزاف

 هػ1419 , 4ط , الرياض , مكتبة المعارؼ , الفرضية 

  القاموس المحيط , أبو طاهر مجدالدين محمد الشيرازم , الفيركزآبادم ,

 .د ت , د ط , مؤسسة الرسالة 

  قانوف العقوبات الليبي. 

  ـ  1986صادر عاـ . قانوف المسؤكلية الطبية الليبي. 

  ـ 2005ـ كالمعدؿ عاـ 1984صادر عاـ , قانوف األسرة الجزائرم. 

  ـ 1996 مارس 28صدر في , جمهورية مصر العربية , قانوف الطفل. 

  1984لسنة . 51قانوف رقم .قانوف األحواؿ الشخصية بدكلة الكويت.  

  قانوف الجزاء الكويتي. 

  دار العم كاإليماف , أطفاؿ تحت الطلب كمنع الحمل . صبرم , القباني ,

.  ـ1978 , 22ط , بيركت 

  ت , الكافي . عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد , قدامة ابن

  .هػ1418 , 1ط , الجيزة , دار هجر , عبداهلل بن عبدالمحسن التركي 

  ت عبداهلل , المغني .عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد, قدامة ابن

 . هػ1417 , 3ط ,الرياض , دار عالم الكتب , بن عبدالمحسن التركي كآخركف 

  المقنع كالشرح الكبير , عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي , قدامة ابن

ط , دار هجر , ت عبداهلل بن عبدالمحسن التركي , الشرح الكبير , ك اإلنصاؼ 

  .هػ1416 , 1

  رابطة العالم اإلسبلمي , قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسبلمي ,

  .2ط , المجمع الفقهي  

  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي , القرافي .

ت محمد أحمد سراج , كتاب الفركؽ أنوار البركؽ في أنواع الفركؽ 

  .هػ1421 , 1ط , القاهرة , دار السبلـ , كآخركف 
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  اإلعبلـ بما في دين النصارل . محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح , القرطبي

دار , ت أحمد حجازم السقا , من الفساد كاألكهاـ كإظهار محاسن اإلسبلـ 

 .د ت , د ط , القاهرة , التراث العربي 

  الجامع .محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهلل, القرطبي

, د ط  , الرياض , دار عالم الكتب , ت هشاـ سمير البخارم ,ألحكاـ القرآف 

  .هػ1423

  فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة . علي بن محيي الدين , القرق داغي

دار ,فقهية طبية مقارنة مزكدة بقرارات المجامع الفقيهة كالندكات العلمية 

.  هػ 1429 , 3ط , بيركت , البشائر اإلسبلمية 

  دار , ت محمد فؤاد عبدالباقي , صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج , القشيرم

 .هػ1418,  1ط , القاهرة , الحديث 

  جمعية العلوـ الطبية , قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسبلمية

. هػ 1415, 1ط,عماف , دار البشير, اإلسبلمية 

  هػ1417 , 25ط , القاهرة , دار الشركؽ , في ظبلؿ القرآف . سيد , قطب.  

  مشكبلت المسؤكلية الطبية المترتبة على , عامر قاسم أحمد القيسي , القيسي

  .ـ2001 , 1ط , عماف , الدار العلمية الدكلية , التلقيح الصناعي 

  إعبلـ الموقعين عن . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل . القيم ابن

 د ت, د ط , بيركت, دار الجليل, ت طه عبدالرؤكؼ سعد, رب العالمين 

  شمس الدين أبي عبداهلل محمد بن أبي بكر الزرعي , قيم الجوزية ابن

مؤسسة , ت شعيب األرنؤكط , زاد المعاد في هدم خير العباد , الدمشقي 

 .هػ 1412 , 26ط , بيركت , الرسالة 

  تفسير القرآف . أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي , كثير ابن

المملكة العربية , دار طيبة للنشر , ت سامي بن محمد سبلمة , العظيم 

.  هػ1420 , 2ط,  السعودية 

  ط , بيركت, عالم الكتب , معجم المصطلحات القانونية , د عبدالحميد , كرـ

 .هػ1407 , 1
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  الكليات معجم في . أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي . الكفومي

, مؤسسة الرسالة , ت عدناف دركيش كآخركف , المصطلحات كالفركؽ اللغوية 

  .هػ1419, د ط , بيركت 

  ترجمة منصور القاضي , معجم المصطلحات القانونية ,جيرار , كوركنو ,

 .هػ1418, 1ط , بيركت , المؤسسة الجامعية للنشر 

  1ط, األردف , دار البشير , القاموس الطبي العربي , عبدالعزيز , اللبدم 

 .هػ1425

  ت محمد , سنن ابن ماجة , محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزكيني , ماجة ابن

  .د ت, د ط , بيركت , دار الفكر , فؤاد عبدالباقي 

  مؤسسة زايد , ت محمد مصطفى األعظمي , الموطأ . مالك بن أنس , مالك

  .هػ1425 , 1ط , بن سلطاف آؿ نهياف 

  الحاكم , أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماكردم البصرم , الماكردم

 , 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , ت علي محمد معوض كآخركف , الكبير 

  .هػ1414

  الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية كاإلفتاء , مجلة البحوث اإلسبلمية. 

  دار , أحكاـ النسب في الشريعة اإلسبلمية , علي محمد يوسف , المحمدم

 .هػ 1414 , 1ط , الدكحة , قطرم بن الفجاءة 

  ت إبراهيم , العدة شرح العمدة , بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم , المقدسي

 .د ت , د ط , بيركت , دار األرقم , محمد رمضاف 

  ت محمد , التوقيف على مهمات التعاريف . محمد عبدالرؤكؼ , المناكم

. هػ1410 , 1ط , بيركت , دار الفكر المعاصر , رضواف الداية 

  لساف العرب . محمد بن مكرـ بن منظور األفريقي المصرم , منظور ابن ,

, 1ط  ,بيركت , دار صادر   .   د ت 

  د ط , بيركت , دار النهضة العربية , ذكاء الجنين . محمد أحمد , النابلسي ,

. هػ1408
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  المسائل الطبية المستجدة في ضوء . محمد عبدالجواد حجازم , النتشة

 .  هػ1422 , 1ط , بريطانيا , دار الحكمة , الشريعة اإلسبلمية 

  األشباق كالنظائر على مذهب أبي حنيفة . زين العابدين بن إبراهيم , نجيم ابن

  .هػ1400, د ط , بيركت , دار الكتب العلمية , النعماف 

  اإلنجاب الصناعي بين التحليل كالتحريم , محمد بن يحيى بن حسن , النجيمي

. هػ 1432 , 1ط , الرياض , العبيكاف , 

  ت عبد الغفار سليماف البندارم , أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن , النسائي

  .هػ1411, 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , كآخركف 

  ت , ركضة الطالبين , أبي زكريا يحي بن شرؼ النوكم الدمشقي , النوكم

  هػ1423, ط خاصة , الرياض , عالم الكتب , عادؿ أحمد عبدالموجود كآخرين 

  ت , المستدرؾ على الصحيحين , محمد بن عبداهلل الحاكم , النيسابورم

 هػ1411, 1ط , بيركت , دار الكتب العلمية , مصطفى عبد القادر عطا 

  األحكاـ المتصلة بالعقم كاإلنجاب كمنع الحمل . سارة شافي سعيد , الهاجرم

 هػ1428 , 1ط , بيركت , دار البشائر اإلسبلمية , في الفقه اإلسبلمي 

   دار , مجمع الزكائد كمنبع الفوائد . نور الدين علي بن أبي بكر , الهيثمي

 هػ1412, د ط , بيركت , الفكر 

  دار ذات , الموسوعة الفقهية  . كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويتية

. هػ1404,  2 ط, الكويت , السبلسل 

 ادلىالغ انزمسٍخ ػهى شجكخ االَرتَذ
   موسوعة كيكيبيديا . http://ar.wikipedia.org. 
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www.fiqhacademy.org.sa.  

 عبد الحي الفرماكم  موقع الشيخhttp://www.hadielislam.com  

  يوسف القرضاكم  موقع الشيخ .http://www.qaradawi.net.  
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