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َنا )َوَلَقد  خلق اهلل سبحانه اإلنسان وكرمه بالعقل فقد قال تعاىل  لقد ِر  آَدمَ  َبِن  َكرَّم  َوََحَل َناُهم  ِف ال بَ رِّ َوال َبح 
َنا  (َوَرَزق  َناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّل َناُهم  َعَلٰى َكِثرٍي ِّمَِّّن  َخَلق  فسخر له ما ِف السماوات وما ِف األرض ، 1تَ ف ِضيالا

 .فجعله خليفته، ليعبده ويعمر ِف األرض
له الزواج، الذي هو رباط مقدس فقد جعلته الشريعة السماوية ميثاقا غليظا لقوله سن ولتحقيق ذلك كله 

َن ِمنُكم مِّيثَاقاا َغِليظااتعاىل  كما أنه عقد رضائي يتم بني طرفني، هدفه إقامة نظام حياة مشرتكة  ،2()َوَأَخذ 
 أساسها املساعدة والرعاية وإشباع الرغبة اجلنسية ضمن إطار شرعي وقانوين.

ي جيمع بني الرجل واملرأة من أجل تكوين ذفهو بذلك الطريق الشرعي الوحيد الودنيوية دينية له أبعاد  فعقد الزواج
من قانون األسرة  40، حسب نص املادة أسرة أساسها املودة والرَحة وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب

 .3اجلزائري
َنُكم  َمَودَّةا )ومنه جاء قوله تعاىل  َها َوَجَعَل بَ ي   ُكُنوا إِلَي   َوِمن  َآيَاتِِه َأن  َخَلَق َلُكم  ِمن  أَن  ُفِسُكم  أَز َواجاا لَِتس 

فالزواج هو شرع اهلل وعن طريقه يتم التناسل الذي يكون بالطريق الطبيعي، واملعترب شرعا هو الذي  ،4َوَرَح َةا(
، إال أن االتصال العضوي قد حيدث وبالرغم من ذلك قد تكون لزوجنياجلنسي بني ا االتصالحيصل عن طريق 

أو قد يصل املن إىل البويضة  ،هناك أمور أخرى كعدم وصول من الزوج إىل بويضة الزوجة وبذلك ال يتم التلقيح
غري قادرة لكن ال يتم نتيجة لعوائق مرضية حتول دون ذلك، فقد تكون أسبابا عضوية أو نفسية، فقد تكون املرأة 

ففي هذه احلاالت يتدخل الطب لعالج بعض األمراض عند النساء   ،على اإلجناب بسبب ظروف صحية
 كحموضة املهبل وضيق جمرى عنق الرحم، التهابات وتقرحات عنق الرحم، انسداد البوقني.

إال أن الطب كشف أيضا أن بعض األسباب تعود للرجل على عكس ما كان يعتقد سابقا ِف حتميل 
اخلصي بعدم نزوله إىل الصفن أو إصابة اخلصي بأمراض وإصابة املسالك  فانعدامالزوجة مسؤولية عدم االجناب، 

حبلي املن، الربوستات، انعدام القذف، عجز جنسي...إخل فهي أمراض تصيب الرجل تكون  وانسدادالتناسلية 
 سببا ِف عدم اإلجناب. 

لكن قد يرجع ذلك لعوامل نفسية ترجع إىل الزوج أو الزوجة أو مها معا، فاألطباء وعلماء األحياء مل 
يقفوا موقف املتفرج عند عدم جناح عملية اإلجناب طبيعيا، بل تدخلوا بشىت الطرق من أجل املساعدة على 

                                                           

 .04سورة اإلسراء، اآلية  -1
 .21سورة النساء، اآلية  2-
-40، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم باألمر رقم 1040يونيو 40ل  املوافق 1404 رمضان09املؤرخ ِف 11-40القانون رقم  -3
 .2440، 10، ج. ر.، رقم 2440ر فرباي 20ل  املوافق 1426 حمرم 18 املؤرخ ِف 42

 .21سورة الروم، اآلية  -4
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بغري االتصال اجلنسي الطبيعي  اإلجناب فكانت تقنية اإلجناب االصطناعي الذي هو تقنية حديثة أي اإلجناب
 الذي يكون باجلماع.

فاإلجناب أصبح حيدث بدون اتصال جنسي ومل يصبح حكرا على الزوجني، أي من قبل عالقة شخصية 
ففي البداية حاول األطباء اإلخصاب مبن ، بل أصبح يتعدامها لطرف ثالث يتدخل حلدوث احلمل ،بني الزوجني

ليتشكل اجلنني وينموا طبيعيا، ومسي خذ نطفة الزوج وحتقن مباشرة ِف رحم الزوجة الزوج وبويضة الزوجة، حيث تأ
أن هناك حاالت يكون فيها الزوج مصاب مبرض يستعصي عالجه  غري، هذا بالتلقيح االصطناعي بنطفة الزوج

وبالرغم من حماولة إحداث إخصاب اصطناعي إال أن ذلك مل ينجح، ألجل ذلك تتم االستعانة بنطفة شخص 
 ثالث أجنيب فهو بذلك متربع أو امرأة متربعة ببويضة، وهو ما يعرف بالتلقيح االصطناعي بواسطة الغري.

بأساليبهما كانتا األمل للعاجزين على اإلجناب بالطريق الطبيعي وقضيا على مشاكل زوجية مجة فهاتني الصورتني 
إال انه وبالرغم من التطور اهلائل الذي عرفته هذه الوسيلة مل  ،وصلت ِف بعض األحيان إىل فك الرابطة الزوجية

ى الصورتني استلزم األمر البحث عن . ونظرا لعدم جدو ختلوا من التساؤالت القانونية واجلدل حول مدى شرعيتها
ما يعرف بالرحم صورة أخرى للتلقيح االصطناعي داخل األنبوب والتلقيح االصطناعي بواسطة تأجري األرحام أو 

 البديل أو األم البديلة.
باإلضافة إىل توصل العلماء إىل إمكانية جتميد النطف والبويضات امللقحة وهي تقنية ساعدت ِف ظهور 

، وهو ما ِف ظهور تقنية جديدة مسيت بالتلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج ما ساعدببنوك النطف وهو  ما يسمى
أن تطور العلوم  غرييطرح مسألة شائكة أخالقيا وشرعيا وقانونيا ألنه بوفاة هذا األخري تنتهي العالقة الزوجية، 

 يقتصر على احلالت املرضية فق  بل أصبح إال أن الطب مل جماالت،عدة  بالغة ِفالطبية رتب آثار ذات أمهية 
 .1معينة وهو ما يعرف بطب الرغبةيليب رغبات معينة الختيار جنس اجلنني أو صفات 

ِّمكن علميا وطبيا جائز شرعا وقانونا، لذا كان تدخل الفقهاء  ما هوجتدر اإلشارة إىل أنه ليس كل           
وليتدخل القانون من أجل كبح حبال األطباء وحتديد للحد من ذلك حىت يضفوا على هذه العلوم الصبغة الشرعية 

 مسؤولياهتم ِف حالة خروجهم عن أصول مهنة الطب.
، إذ بعد أن كانت مقتصرة على الزوجني كما أن تدخل الطبيب الذي أصبح دخيال ِف العالقات الزوجية

فهو يقوم بالتلقيح ويتابع احلمل حىت الوالدة، لكن تدخله هذا قد ينجم عنه مشاكل، فقد  أضحى له دور فعال،
ِّما أو جلوء أحد الزوجني إىل الغش لتضليل الطرف اآلخر. يتواطأ هذا األخري مع الزوج أو الزوجة أثناء العملية، 

الذي هو حق املولود بعد والدته فهو مقصد من مقاصد الشريعة للمحافظة على األنساب  ،النسب مشكليطرح 

                                                           

 .140 .، ص1001-1002حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، جامعة الكويت،  -1
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ومنعها من االختالط، فبالنسب ترتتب احلقوق والواجبات ويعرف نسبه جلهة األب واألم وميس حياة الشخص 
 ويتبعه حىت ِّماته. 

وجترم كلما ومقتضيات هذه التقنية لذا كان البد من احلفاظ عليه قانونيا وذلك بسن مواد قانونية تتماشى 
من شأنه أن يتعرض للنسب من أجل صيانته من االختالط، وعدم تغليب مصلحة الزوجني على مصلحة الطفل 

 واجملتمع.
والتطرق لنظرته  ،لكن قبل التطرق إىل التلقيح االصطناعي وتقنياته واملشاكل النامجة عنه، البد من تعريفه

 .سبابهأنواعه وأذكر و التارخيية 
القحت الشجرة: أنبتت الزرع وفحل الناقة: احبلها والنخلة: ، يقال أما فيم خيص تعريف التلقيح االصطناعي لغة

ابرها ويقال: القحت الريح السحابة، خالطتها بربودهتا فأمطرت فهي ملقحة والقح )على النسب( وِف التنزيل 
الريح الشجر والنبات، لقحت اللقاح من عضو التذكري إىل عضو  ، ويقال القحت1()َوأَر َسل َنا الرِّيَاَح َلَواِقحَ 

لقحت الناقة، كسمع، لقحا ولقحا، حمركة ولقاحا: قبلت اللقاح فهي القح من لواقح ولقوح من لقح و  .2التأنيث
هات، ...واملالقح بالفحول، مجع ملقح، واإلناث اليت ِف بطوهنا أوالدها، مجع ملقحة، بفتح القاف واملالقيح: األم
 .3وما ِف بطوهنا من األجنة، أو ما ِف ظهور اجلمال الفحول، مجع ملقوحة وتلقح الناقة: أرت أهنا القح ومل تكن

لقح الفحل الناقة: أحبلها، فلقحت بالولد للبناء للمفعول، فهي ملقوحة على أصل الفاعل قبل الزيادة، فالولد 
 .   4ِف بطون النوق من األجنةملقوح به، وجتمع على مالقيح، ومعىن املالقيح: ما 

هو التقاء احليوان املنوي بالبييضة األنثوية داخل جسم األنثى ويكون ، عرف التلقيح االصطناعيأما اصطالحا، ي
.كما يعرفه آخر بأنه نفوذ احليوانات املنوية الذكرية ِف البييضات 5ذلك عادة ِف الثلث األعلى من قناة املبيض

 .6األنثوية
 . 1التلقيح بني حيوان الرجل املنوي، وبييضة املرأة من غري الطريق املعهود إجراء عملية -

                                                           

 .22سورة احلجر، اآلية  -1
، مكتبة الشروق الدولية، مجهورية مصر العربية، القاهرة، 40اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، ط  الوسي ،، املعجم جممع اللغة العربية -2

 .410، ص. 2440
 . 1041، ص. 2444جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احملي ، دار احلديث، القاهرة،  -3
، مكتبة العبيكان، الرياض، 41إسالمية مقارنة، ط  فقهيةصناعي بني التحليل والتحرمي، دراسة حممد بن حيي بن حسني النجيمي، االجناب ال -4

 .00، ص. 2411
أقوجيل، ضواب  نبيلة يعيش متام و أمال ؛ 124 .ص ،2440النظام القانوين لإلجناب الصناعي، دار الكتب القانونية، مصر، حسين هيكل،  -5

القانونية والشرعية، جملة املنتدى القانوين، جملة دورية تصدر عن قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، كلية احلقوق والعلوم التلقيح الصناعي من الناحيتني 
 .01، ص. 40، العدد 2440بسكرة،  ،سياسية، جامعة حممد خيضر

 .00املرجع نفسه، ص. حممد بن حيي بن حسني النجيمي،  -6
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ادخال سائل الرجل املنوي ِف اجملاري التناسلية عند املرأة ولكن ليس عن طريق االتصال اجلنسي املباشر بل  -    
 .2حبقنه بطريقة اصطناعية هبدف احداث احلمل عند املرأة

 تاريخ التلقيح االصطناعي: 
فالتلقيح الصناعي عرفه اإلنسان من فجر حياته ِف احليوان والنبات، واستخدمه فيهما، وظهر جناحه ليدفعه ذلك 

 .3إىل إجراء التجارب التلقيحية الصناعية ِف املرأة مباء الرجل
حاجته فلقد جرب اإلنسان األدوية فاهتدى منها إىل الدواء النافع، وملا واجهت اإلنسان مشكلة العقم وكانت 

، إىل الولد، راح يبحث عن الشفاء، فقصد السحرة واملشعوذين واألطباء الشعبيني واألطباء والعلماء من أجل احلل
فكانت هناك وصفات جتيدها النساء، فقد كان احلادث الذي أسفر عن ميالد أول طفلة نتيجة مساعدة األنبوب 

زيل براون فإن هذا احلادث لن يكون آخر يوزوجته ل السيد براونحادث سعيد للزوجني  20/40/10044بتاريخ 
 جتربة.

فقد ظهر التلقيح الصناعي ِف هنايات القرن التاسع عشر ميالدي وبدايات القرن العشرين، إال أن البعض يرجع 
ذلك إىل العرب فقد استعملوا هذه التقنية منذ القرن الرابع عشر ميالدي هبدف احلصول على سالالت جديدة 

ول مث انتقلت التقنية إىل أوربا واستعملها األوربيون على البشر، فقد قام الكاهن اإليطايل ال زارد سباالنزا من اخلي
وجنحت العملية كما جنحت على غالبية  1041باستخدام التقنية على كلب مث استخدمها على امرأة سنة 

جتار األقمشة باستعمال نطفة عن بتلقيح زوجة أحد  1000جون هانرت سنة قام احليوانات واحلشرات، فقد 
 .5طريق احلقن املباشر

                                                                                                                                                                                     

منصور، حممد ؛ الشحات إبراهيم 01ص. ، 1001، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1 العلم والشريعة، ط زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني -1
أخذ من الرجل وحقنه بعد ذلك ِف رحم املرأة ؛ 04 .، ص2411، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 1نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، ط 

العملية اليت بإجرائها يتم ختصيب ؛ 010 .، ص1041، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 0الطب والقرآن، ط حممد علي البار، خلق اإلنسان بني ؛ 
عد ذلك بييضة الزوجة عن طريق التقائها مع احليوان املنوي لزوجها، سواء كان هذا االلتقاء قد حدث داخل الرحم أو مت ِف أنبوب أوال مث نقلت ب

، املرجع نفسهحسين هيكل،  ،جة دومنا تدخل من الغري مطلقا، وذلك ِف حياة الزوج وِف قيام عالقة زوجية بني الزوجنيالبييضة املخصبة إىل رحم الزو 
 .110-114 ص.

؛ سعدي 11، ص. 2411، دار الوفاء القانونية، 1أمري فرج يوسف، أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية والقانونية، ط  -2
الكتب  الربزجني، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، دراسة مقارنة، ِف ضوء القانون املقارن واألخالق والشريعة، دارإمساعيل 

 مليلة، ؛ زبيدة اقروفة، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اهلدى، عني14، ص. 2440القانونية، مصر، 
 .  10-10، ص. 2414

؛ زبيدة 244 .، ص2440، دار الشروق، القاهرة، 14ط  دراسة ملشكالت املسلم املعاصر ِف حياته اليومية العامة، حممد شلتوت، الفتاوى، -3
 وما بعدها.   11 .، صهسنفرجع املاقروفة، 

4-  Assistance médicale à la procréation, 50 ans de bioéthique, 1953-2003, sur  www.genethique.org/. 

 . 211-214، ص. 1004، دار الفكر العريب، بريوت، 1كارم السيد غنيم، االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، ط  -5
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جديد شجاع(  عامل)روايته ِف  1012وقد تنبأ الكاتب اإلجنليزي الدوس هسكلي مبيالد طفل األنبوب ِف عام 
كما أن   .1خارج جسم األم بفضل التقنية احلديثة ِف درجة حرارة مثلىامللقحة ميكن احلفاظ عليها  إن البيضةوقال 

من أجل القضاء على املشاكل اليت يسببها انسداد  1004الدكتور اإليطايل دانيل برتوشي بدأ أحباثه سنة 
واستمر ِف ذلك سريا، وحقق اجنازا علميا سنة  1011وبدأ ِف تطبيق أحباثه خمربيا عام  ،املسالك البييضية

  .وذلك لفرتة قصرية من الزمن ،صناعي( )رحمبعد أن قام بتلقيح بييضة بسائل منوي ِف وعاء خاص  1011
من احلصول على أجنة فئران، كما  1000 األمريكية سنةكما جنح الدكتور ماك شانج ِف بوسطن وماشوست 

يوم، بعدها  00جنح ِف تربية جنني خارج رحم أمه ِف أنبوب اختبار ملدة  1011أن العامل اإليطايل دولييت سنة 
 ضد اللعب بعمليات اخللق ويبدي اعرتافا على التجربة. مات اجلنني، ليثور الفاتيكان 
 حلظة قبول البييضة للقاح بعد مراقبة عينة جمهرية. 1011واكتشف الدكتور ادواردز سنة 

منها  11منها مع التلقيح، عاشت  14بييضة، جتاوبت  10اجريت عملية التلقيح على  1010وِف عام 
 فق . منها لبضع ساعات 40ساعة، ِف حني عاشت 11

البد من استخدام ذلك إال أهنا ظلت حمدودة ألنه إلمتام  1004أن هذه التقنية تعود إىل عام  "استيه"وذكر 
سائل منوي طازج، إال أن الصورة تغريت عندما أصبح من املمكن حفظ املن ِف اآلزوت السائل ِف درجة حرارة 

 .2( لعدة سنوات وبذلك أصبحت التقنية إجراءا عاديا101-)
متكن العاملان ستبرت وادواردز من إبقاء اللقاح حيا ألكثر من ثالثة أيام لتتواصل التجارب إىل  1001ِف عام و 

مبدينة أولداهم  1004جويلية  20حني والدة الطفلة لويز براون كأول طفلة عن طريق التلقيح االصطناعي ِف 
سنة اللذان مضى على  12اون وليزيل براون ، فقد حققت هذه الوالدة سعادة للزوجني جلربت جون بر 3بإجنلرتا

 زواجهما تسع سنوات.
أول طفلة كانديس وبعد مثانية أشهر من والدة لويز براون أعلن فريق حبث ِف اسرتاليا برئاسة كارل ودد عن والدة 

طفلة تدعى ارمندينا وولدت ِف اسبانيا طفلة تدعى فيكتوريانا عام  1042، كما ولدت عام 4وأمها ليتدربري

                                                           

اهلندسة الوراثية واألخالق، سلسلة  وما بعدها؛ ناهدة البقصمي، 00زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص.   -1
 .111، ص. 1001، اجمللس الوطن للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 100عامل املعرفة، العدد 

 .211-214ص.  ابق،مرجع س، االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماءكارم السيد غنيم،    -2
وما بعدها؛  112 .وما بعدها؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص 00 .، صهسنفرجع املزياد أَحد سالمة،  -3

وما بعدها؛ فرج  01 .، ص2441، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 1أَحد حممد لطفي، التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهاء، ط 
، مكتبة الوفاء القانونية، 1ساعد وضوابطه، دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي، ط وسائل اإلخصاب الطيب املحممد حممد سامل، 

  .هاوما بعد 20 .ص، 2412االسكندرية، 
 .210 ص. كارم السيد غنيم، املرجع نفسه، -4
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، والطفل كارلوس 1040وولد الطفل زيو بأسرتاليا عام  1040وِف الربازيل ولدت الطفلة آنا بوال عام  1041
لكردي منذر علي يد الطبيب ا 1044، وولدت هبة أول طفلة عراقية عام 1041فيجول ِف الربتغال عام 

 .1الربزجني
ويلقب الدكتور باترك ستبتو بأب أطفال األنابيب ِف العامل وباملقابل تلقب الدكتورة صديقة كمال بأهنا 
أم أطفال األنابيب ِف العامل، فقد أسست أول مستشفى ألطفال األنابيب ِف الشرق األوس  مقره اململكة العربية 

 السعودية.
قنية التلقيح الصناعي ليست معجزة، فقد مارسها العرب منذ القرن الرابع يتضح لنا ِّما سبق ذكره أن ت

كما أن التقنية تطورت   .تطور التقنية إىل ماهي عليه اليومتعشر ميالدي وتناقلها الغرب ِف القرن الثامن عشر ل
خذت منها، وغريها من فأنشأت بنوك للنطف لتتطور التقنية إىل التلقيح خارج الرحم، مث تنقل إىل رحم املرأة اليت ا

وهبذا ظهرت تقنية احلمل بتدخل الغري سواء بنطف أو بييضات ورحم، ناهيك عن ظهور تقنية احلمل بعد  .النساء
 .2فك الرابطة الزوجية أي بعد الطالق أو الوفاة

فاألول  والتلقيح االصطناعي اخلارجي. التلقيح االصطناعي الداخليأما بشأن أنواع التلقيح االصطناعي، جند    
 :له عدة تعريفات نوردها تباعا

اإلخصاب مبنويات الرجل داخل رحم الزوجة أثناء حياة زوجها وِف ظل زوجية قائمة أو اإلخصاب حبيوانات  -
زوجها، وذلك ألنه الزوج املنوية بعد وفاته أو إهناء العالقة الزوجية بالطالق أو التلقيح لبويضة امرأة أخرى مبن غري 

 .3إما أن يكون الزوج ليس به من أو كان به من ولكنه غري صاحل لإلجناب
كما عرف بأنه جمموعة من األعمال الطبية اليت تتم عن طريق ادخال ماء الرجل ِف املوضع املخصص له عند      

 .4الزوجة بغية اإلجناب، وذلك لضرورة عالجية وبضواب  البد من توافرها
 ر هذا النوع من التلقيح جند: ومن صو 

 أثناء حياة الزوج. -أ
 اإلخصاب حبيوانات الرجل املنوية بعد وفاة الزوج وهلا حالتان: -ب

                                                           

 .1 .، هامش24 .سابق، صسعدي إمساعيل الربزجني، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، مرجع  -1

 .110-110 .، صابقمرجع س، النظام القانوين لإلجناب الصناعيحسين هيكل،  -2
حالة اإلخصاب الصناعي الذي يقع ِف داخل ؛ 04 .منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص حممد الشحات إبراهيم -3

سعدي إمساعيل الربزجني، ملنوي ِف مكانه املناسب داخل جسم املرأة إلحداث أو افعال التلقيح الالزم، جسم املرأة، والذي حيصل بإدخال السائل ا
زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع ؛ ادخال من الزوج إىل داخل رحم املرأة بوسائل طبية معينة ؛14 .صرجع نفسه، امل

 .01ص. سابق، 
 .01 .؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، ص121 .، صهسنف رجعاملحسين هيكل،  -4
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 يتم التخصيب أثناء عدة املرأة املتوىف عنها زوجها. -1
 يتم التخصيب بعد انقضاء عدة املرأة املتوىف عنها زوجها. -2

 .1املرأة رابطة الزوجية اإلخصاب حبيوانات متربع منوية، ليس بينه وبني  -ج
بعد أن كان تلقيح البييضة مبن زوجها أو رجل آخر عن طريق احلقن داخل عنق الرحم، تطورت التقنية وظهر نوع 

 آخر ولكل منهما صوره.
 :وله عدة تعريفات نوردها تباعا :اخلارجي أما النوع الثاين يتمثل ِف التلقيح الصناعي

قيحها ِف طبق بواسطة حيوانات منوية من الزوج، وتركها تنمو ِف احلضن مدة أخذ البييضة بواسطة مسبار مث تل -
 .2يومني أو ثالثة، مث إعادهتا إىل الرحم لتنمو فيه منوا طبيعيا

مجع احليوانات املنوية مع البييضات ِف أنبوب خمتربي ِف وس  مهيأ اصطناعيا، وبعد االلتحام تنقل البييضة  -
 .3امللقحة إىل الرحم
بأنه جمموعة األعمال الطبية اهلادفة إىل اخصاب البييضة خارج الرحم ِف وس  ِّماثل لألخري وإعادهتا ويعرف أيضا 
 . 4إليه بشروط

 ومن صور هذا النوع من التلقيح جند:      
 . تكون البييضة من الزوجة واحليوان املنوي من متربع ويتم احلمل داخل رحم الزوجة -أ
 .ة واحليوان املنوي من الزوج ويتم احلمل داخل رحم الزوجةتكون البييضة من الزوج -ب

 تكون البييضة من متربعة واحليوان املنوي من الزوج ويتم احلمل داخل رحم الزوجة.     -ج
 تكون البييضة من متربعة واحليوان املنوي من متربع ويتم احلمل داخل رحم الزوجة.      -د
 .5حليوان املنوي من الزوج املتوِف أثناء العدة واحلمل ِف رحم الزوجةتكون البييضة من الزوجة وا       -ه
 أما عن األسباب الداعية إىل التلقيح االصطناعي:   

                                                           

 .00 .، صابقرجع سمزياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة،  -1
نسب منصور،  حممد ؛ الشحات إبراهيم114 .حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص -2

 .41 .، صابقمرجع س، املولود الناتج عن التلقيح الصناعي
يتم التلقيح فيها بني من الرجل وبويضة ؛ 40 .ص ،2441منشأة املعارف، االسكندرية، مصر،حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية،  -3

تبار أو أي وعاء خمربي، وبعد أن حيدث االنقسام املناسب بعد اجتماع احليوان بالبييضة، تعاد اللقيحة هذه إىل األنثى ِف وس  خارج الرحم كأنبوب اخ
يتم ِف أنبوب  رحم املرأة سواء صاحبة البييضة أم غريها، ومسي خارج الرحم ألن التلقيح يتم خارج الرحم، ومسيت هذه احلالة بطفل األنبوب ألن التلقيح

 .41 .، صهسنفرجع امل َحد سالمة،زياد أ ،اختبار
 .211حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص.  -4
 . 04-00، ص. هسنفرجع املزياد أَحد سالمة،  -5
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ان التلقيح االصطناعي مهما كانت صوره يعاجل الكثري من املشاكل الزوجية لسبب عدم قدرة أحد الزوجني أو    
 مها معا على اإلجناب، فهو بذلك يسد ثغرة اهنيار العديد من األسر اليت هي النواة األساسية للمجتمع. 

، فهو بذلك يعاجل ضعف اخلصوبة لدى وهو يهدف إىل وضع من الرجل مع بويضة املرأة هبدف اندماجهما   
لِلَِّه ُمل ُك السََّماَواِت الرجل واملرأة دون العقم ألن العقم: هو عدم القدرة على اإلجناب مطلقا، لقوله تعاىل )

َر ِض خَي ُلُق َما َيَشاُء يَ َهُب ِلَمن  َيَشاُء ِإنَاثاا َويَ َهُب ِلَمن  َيَشاُء الذُُّكوَر ) رَاناا َوِإنَاثاا َوجَي َعُل َمن  ( أَو  يُ زَ 00َواأل  وُِّجُهم  ذُك 
، ولعالج ضعف اخلصوبة بالتلقيح الصناعي نتعرض ألسباب اللجوء إىل هذه التقنية 1(َيَشاُء َعِقيماا ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 
 فهي عديدة نذكر منها: 

 تشويهها.أمراض األنابيب )قنايت فالوب( بقفل األنابيب املوصلة للمبيض بالرحم أو  -1
 قلة احليوانات املنوية ِف الدفعة الواحدة القادرة على إمتام عملية إخصاب البيضات األنثوية. -2
 احلموضة الزائدة للجهاز التناسلي للمرأة ِّما يتسبب ِف موت احليوانات املنوية. -1
خصاب وجود تضاد ومعاداة بني خاليا اجلهاز التناسلي )إفرازات عنق الرحم( واحليوانات املنوية إل -0

 البييضة.
 كثرة افرازات عنق الرحم واليت تعيق ولوج احليوانات املنوية. -0
 عدم التبويض ويرجع ذلك إىل عدم وجود املبيض أو وجود ورم به. -1
 أمراض الرحم مثل انتباذ بطانة الرحم الذي يعود إىل اجلماع ِف زمن احمليض. -0

 .  2ابيةحاالت خصوبة غري معروفة بالرغم من توافر اإلمكانات االجن
حماولة البحث عن إجازة بعض  أهناتكمن أمهية الدراسة ِف وأمام هذا التنوع ِف التلقيح االصطناعي، 

التشريعات للتلقيح االصطناعي خارج الرابطة الزوجية ِف حني بعض التشريعات ترفض هذه اإلمكانية خارج 
تطور العلوم  ؛مقاصد الشريعة وهو حفظ النسلارتباط املوضوع حمل الدراسة مبقصد شرعي من  ؛الرابطة الزوجية

دعوة القانونني إىل إعادة النظر ِف  الطبية والبيولوجية الذي جنم عنه فتاوى فقهية وقضايا قانونية حباجة إىل البحث؛
وجود خالف قانوين بني  ،قوانني العلوم الطبية والبيولوجية من أجل وضع حد للممارسات الالقانونية والالأخالقية

لتشريعات اليت جتيز تقنية التلقيح الصناعي ومستجداهتا من جتميد وزراعة أجنة وتلقيح بعد فك الرابطة الزوجية ا

                                                           

 .04،00سورة الشورى، اآليتان  -1
وما بعدها؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب  02 .فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، ص -2

-11 .؛ أمري فرج يوسف، أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية والقانونية، مرجع سابق، ص122 .الصناعي، مرجع سابق، ص
 . 4001-.وضعي، مرجع سابق، ص؛ زبيدة اقروفة، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون ال00



 مقدمة
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اهتمام اجملامع الفقهية اإلسالمية وإصدارها  ؛وتأجري لألرحام وتلقيح بتدخل الغري، وتشريعات ترفض هذه التقنية
 فتاوى ِف املوضوع تنظر ذلك.

االنتشار الواسع للحاالت املرضية اليت هي سبب ِف عدم اإلجناب، تعود إىل وكما أن أمهية املوضوع 
 الفراغ القانوين الذي قد جيعل الدول العربية وشعوهبا حقال للتجارب الطبية؛ وانتشار حاالت العقم؛

 إشكالية نسب الطفل الناتج عن عملية التلقيح االصطناعي.
 نطرح اإلشكاليات التالية: لطب اإلجنايب من أجل معرفة احلكم الشرعي وموقف تشريعات ا

وما هو موقف  ماهي املشاكل القانونية اليت يطرحها موضوع التلقيح االصطناعي قبل احلمل وأثناءه وبعد الوالدة؟
 القانون الوضعي والفقه اإلسالمي من ذلك؟

املواضيع الفقهية،  لإلجابة على هذه اإلشكاالت املطروحة سنتبع املنهج االستقرائي الذي تفرضه دراسة
ومت إعمال املنهج  واملنهج التحليلي لتمحيص النصوص القانونية واآلراء الفقهية واألحكام القضائية اليت مت مجعها.

املقارن بني بعض النصوص القانونية املؤيدة واملعارضة وأحكام القضاء معتمدا ِف كل مرة على موقف املشرع 
 .اجلزائري ومربزا رأي الفقه الشرعي

أما عن الصعوبات فإن أي حبث علمي ال خيلوا من صعوبات تواجه الباحث، فمن ذلك تفرق املادة 
العلمية بني كتب فقهية وعلمية وقانونية، ِّما وجب علينا مضاعفة اجلهد للوصول إىل املعلومة، ناهيك عن عدم 

 خبصوص هذا املوضوع ِف اجلزائر.الوصول إىل أحكام وقرارات قضائية 
 اإلجابة عن اإلشكاليات املطروحة بتقسيم الدراسة إىل فصلني:وتقتضي 

 الفصل األول: اإلنجاب الطبي المساعد في إطار عالقة زوجية. -
 الفصل الثاني: اإلنجاب الطبي المساعد خارج إطار العالقة الزوجية. -
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بفضل تطور وسائل احلمل اليت اكتشفتها العلوم الطبية احلديثة، ووضع األحكام الشرعية هلا من قبل فقهاء الشريعة 
املصابني بالعقم ِف اإلجناب هبذه التقنية، وإثبات األطباء اجلزائريني قدرهتم على العمل  اإلسالمية، ورغبة اجلزائريني

ويسمح بإجراء التلقيح  42-40ج باألمر  .أ .يعدل قأن هبذه التقنية، هذه األسباب دفعت املشرع األسري 
 .االصطناعيأنه جيوز للزوجني اللجوء إىل التلقيح "املضافة اليت تنص: مكرر  00 االصطناعي بنص املادة

 للشروط اآلتية: االصطناعيخيضع التلقيح 

 ،اأن يكون الزواج شرعي -
 ،أن يكون التلقيح برضا الزوجني وأثناء حياهتما -
 رحم الزوجة دون غريمهامبن الزوج وبويضة  يتمأن  -

 "ستعمال األم البديلة.االلجوء إىل التلقيح االصطناعي بجيوز  ال
ما حسب  االصطناعيلذا سنتطرق إىل شروط التلقيح  ،الشروط ذهاجلدل نتيجة اإلخالل بشرط من هويثور 
 الذكر وما توفره من َحاية قانونية ِف املبحثني التاليني: ةعليه املادة سالف نصت

 )مبحث ثاين(. اعتبارماء الزوجني حمل  ِف إطار عالقة قائمة )مبحث أول(، االصطناعيإجراء التلقيح 

 :المبحث األول
 قائمةزوجية في إطار عالقة  االصطناعيإجراء التلقيح 

ِر َوَرَزق  َناُهم )على كثري ِّمن خلق فقال تعاىلخلق اهلل بن آدم وكرمهم  َنا َبِن آَدَم َوََحَل َناُهم  ِف ال بَ رِّ َوال َبح  َوَلَقد  َكرَّم 
َنا  الذكر  ارتباطالنسل البشري سن  واستمراروألجل التكاثر ،1تَ ف ِضيالا(مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّل َناُهم  َعَلى َكِثرٍي ِّمَِّّن  َخَلق 

وكان لثمرة ذلك النسل الذي  االرتباطوجعل الزواج الطريق املشروع لذلك  واألنثى حىت حيفظ النوع البشري،
ن  َيا )ب فيه رسوله عليه الصالة والسالم فقال تعاىل ورغ  2جعله اهلل فطرة اإلنسان ََياِة الدُّ ال َماُل َوال بَ ُنوَن زِيَنُة احل 
ٌر أََمالا  َوال َباِقَياُت الصَّاحِلَاتُ  ٌر ِعن َد َربَِّك ثَ َواباا َوَخي   َوالل ُه َجَعَل َلُكم مِّن  )فقال وحببه اهلل سبحانه لبن البشر  ،3(َخي  

ا َوَجَعَل َلُكم مِّن  أَز َواِجُكم بَِننَي َوَحَفَدةا َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّيَِّباِت أَفَِبال َباِطِل  ِمُنوَن أَنُفِسُكم  أَز َواجا َوبِِنع َمِت الل ِه ُهم  يُ ؤ 
ُفُرونَ   .4(َيك 

                                                           

 .04سورة اإلسراء، اآلية  -1
؛ خمطارية طفياين، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة، 01فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، ص.  -2

 .10 .، ص2410-2411بلقايد، تلمسان،  رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر
 .01سورة الكهف، اآلية  -3
 .02سورة النحل، اآلية  -4
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يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم  ِمن  نَ ف ٍس )وحث على التناسل بالطريق املشروع والتقوى فقال تعاىل    
ُهَما رَِجاال َكِثرياا َوِنَساءا َوات َُّقوا َها َزو َجَها َوَبثَّ ِمن   اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأَلر َحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن  

...تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة ....لكن وقال عليه الصالة والسالم  ،1(َعَلي ُكم  َرِقيباا
لِلَِّه ُمل ُك السََّماَواِت  )أي اإلجناب بعقم أحد الزوجني كما ِف قوله تعاىل: إرادة اهلل سبحانه قد حتول دون ذلك 

رَاناا َوِإنَاثاا  ﴾ 00 ﴿ يَ َهُب ِلَمن  َيَشاُء ِإنَاثاا َويَ َهُب ِلَمن  َيَشاُء الذُُّكورَ  ۚ  خَي ُلُق َما َيَشاُء  ۚ  ر ِض َواأل َ  َأو  يُ َزوُِّجُهم  ذُك 
ا  َوجَي َعُل َمن  َيَشاءُ  ۚ    . 2(ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ  ۚ  َعِقيما
ِّما يدفع الزوجني اللجوء إىل الطريق االصطناعي، إال أن هذا الطريق له خماطر مج ة وخاصة إذا مت خارج إطار    

العالقة الزوجية. هذا ما جيعل إجراء هذه التقنيات وفق أطر شرعية وأخالقية وقانونية ضرورة حتمية تقتضيها 
الشريعة اإلسالمية والفطرة السو ية اليت ارتضاها اهلل خللقه، ومن بني ضواب  أو شروط إجراء التلقيح مقاصد 

 ثان(  ( والرضا )مطلب مطلب أول)الشرعي قة الزوجية توافر شرطني أساسيني مها العقد االصطناعي ِف إطار العال
 المطلب األول:
 شرعيالعقد قيام العالقة الزوجية على ال

على الوجه  وامرأةيتم بني رجل  املقصود بالعالقة الشرعية هي الزواج وذلك ألنه عقد رضائي،إن 
إذن ، 3ن أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرَحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنسابم الشرعي،

لذا فإجناب األطفال خارج رباط الزواج  ،االجتماعيوهو من قواعد النظام  فالزواج هو الطريق الطبيعي للتناسل،
 املستقر الذي هو األسرة. االجتماعييهدد هذا النظام 

 االصطناعيلذا تستهجن عمليات التلقيح  ،اجتماعيافاألطفال حباجة إىل والدين ليس بيولوجيا وإمنا 
أن  االصطناعيط ِف التلقيح لذا يشرت ، 4خارج إطار العالقة الزوجية ملا له من آثار سيئة بالنسبة للطفل واجملتمع

وهذا ما سنتناوله ِف التشريع اإلسالمي )فرع أول(، والقانون  صحيحة أي شرعية،يكون ضمن رابطة زوجية 
 اجلزائري )فرع ثاين(، مستبعدين القانون املقارن والعلة ِف ذلك العرتافهم بالعالقة احلرة.

 
 

                                                           

 .41سورة النساء، اآلية  -1

 .04،00سورة الشورى، اآليتان  -2
 20املؤرخ ِف 42-40 ، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم باألمر رقم1040يونيو 40املؤرخ ِف  11-40من القانون رقم  40املادة  -3

 .2440، 10د عد .،ر .، ج2440ر فرباي
ية، َحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دراسة حتليلية مقارنة ملشروع نقل وزراعة األعضاء البشرية، دار النهضة العربأ -4

 .100ص. ، 1000مصر،

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=48&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=48&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=48&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=49&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=49&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=50&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=50&sourid=42
http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=50&sourid=42
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 الفرع األول:
 العقد الشرعي في التشريع اإلسالمي

ذهب رأي إىل أن جمرد العقد جيعل املرأة فراشا، وبالتايل وجوده يكفي ملظنة االتصال، فإذا حصل إجناب، فإن     
لَِباسٌ  الولد يكون لصاحب الفراش، وبالتايل ينسب إىل الزوج صاحب العقد فقد قال تعاىل )ُهن    َوأَن  ُتم   َلُكم   ََ

 .2، هو قول األحناف1(هَلُنَّ  لَِباسٌ 
وعلى خالف ذلك يرى أصحاب االجتاه الثاين بأن حصول عقد صحيح ال يكفي لتحقيق الفراش، بل يلزم      

وحجتهم ِف 3أن يكون اللقاء بني الزوجني ِّمكن، ألن الزواج ال يقوم مقام الوطء، وهو رأي املالكية والشافعية 
الولد للفراش وللعاهر   4حرة كانت أو أمة" ذلك احلديث املروي عن النيبء صلى اهلل عليه وسلم " الولد للفراش

ومعىن احلجر أي له اخليبة وال حق له ِف  ،الزنا قال العلماء: العاهر الزاين، وعهر زىن وعهرت زنت والعهراحلجر، 
، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو ِّملوكة صارت فراشاا "الولد للفراش"م: ، وأما قوله صلى اهلل عليه وسل...الولد 

له فأتت بولد ملدة اإلمكان منه حلقه الولد وصار ولداا جيري بينهما التوارث وغريه من أحكام الوالدة، سواء كان 
 .موافقاا له ِف الشبه أم خمالفاا"
وقال احلافظ ابن عبد الرب: "فكانت دعوى سعد سبب البيان من اهلل عز وجل على لسان رسوله صلى اهلل عليه 

النكاح يلحق به ِف اإلسالم ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش على كل حال، والفراش وسلم ِف أن العاهر ال 
ال يلحق بأحد ولد يستلحقه إال من  أنه-علمتهال خالف بينهم فيما -ملك اليمني ال غري... أمجع العلماء 

 فالولد للفراش على كل حال"  ،فإذا كان نكاح أو ملك .نكاح أو ملك ميني
وأما إذا كانت املرأة احلاضنة ال  .ن ينسب الولد للرجل صاحب املن ما دام أن املرأة احلاضنة ذات زوجوال جيوز أ

                                                           

 .140سورة البقرة، اآلية  -1
زاد املعاد ِف هدي خري العباد،  ( ،ه001-101: ابن قيم اجلوزية ) بمشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املشهور نقال عن،  -2

 .401 .م، ص2440-ه1014، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،41ضب  نصه شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، ط 
 .04 .ص ،2441دار الكتب القانونية، مصر، ألرحام البديلة، أَحد نصر اجلندي، النسب ِف اإلسالم وا -3
كان عتبة عهد إىل أخيه سعد أن ابن وليدة "حدثنا عبد اهلل بن يوسف اخربنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي اهلل عنها ، قالت:  -4

إيل فيه، فقام عبد بن زمعة ،فقال أخي وابن وليدة أيب ،ولد على فراشه، زمعة من، فأقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ،فقال ابن اخي عهد 
يب ،ولد على فتساوقا إىل النيبء صلى اهلل عليه وسلم ، فقال سعد: يارسول اهلل  ابن أخي قد كان عهد إيل فيه، فقال عبد بن زمعة :أخي وابن وليدة أ

ملا رأى من -بن زمعة ،الولد للفراش، وللعاهر احلجر، مث قال لسودة بنت زمعة :احتجيب منه فراشه، فقال النيبء صلى اهلل عليه وسلم: هو لك يا عبد 
-100حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية ابن بردزبه البخاري اجلعن املعروف ب صحيح البخاري ) ،. أنظر"شبهة بعتبة ، فما رآها حىت لقي ربه

 .401 .، صهسنفرجع امل؛ ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد، 120ص. ه،  1101هورية، القاهرة، مصر،ه(، اجلزء السابع، د. ط، مكتبة اجلم 201
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العلم، وإمنا يثبت فيصح إحلاق الولد بالرجل صاحب املن إن أقر به واد عاه على قول مجاعة من أهل  ،زوج هلا
ة وطلقها ِف جملس العقد مث أتت بولد لستة بالعقد شريطة إمكانية الدخول، ومثال ذلك لو أن رجال تزوج امرأ

 أشهر مل يثبت نسبه منه.
وظهر اجتاه ثالث وهو يرى أنه العقد مع الدخول احملقق ال إمكانه املشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ 
أته اإلسالم ابن تيمية، وقال إن أَحد أشار إليه ِف رواية حرب، فإنه نص ِف روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امر 

بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغري لعان، وهذا هو الصحيح اجملزوم به، وإال كيف تصري املرأة فراشا ومل يدخل هبا 
الزوج، ومل ينب هبا جملرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة املرأة فراشا قبل البناء هبا، وكيف تأيت الشريعة 

هبا وال اجتمع هبا مبجرد امكان ذلك؟ وهذا االمكان قد يقطع بانتفائه  بإحلاق نسب مبن مل ينب بامرأته، وال دخل
. ففقهاء الشريعة اإلسالمية مههم الوحيد هو نشأة الطفل ِف وس  1عادة، فال تصري املرأة فراشا إال بدخول حمقق

لطفل وقرار وما تضمنه من تقرير حلقوق ا 1020عائلي بني أحضان والديه، ففقهاء الشريعة سبقوا إعالن جنيف 
 .10402وما يتضمنه من مبادئ واتفاقية حقوق الطفل  1000اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة 

وقد ذهب األستاذ بن شويخ الرشيد إىل نفي النسب لعدم التالقي بني الزوجني، وذلك إذا أثبت الزوج 
نه ونفس احلكم يسري ِف حالة الطالق أنه مل يلتقي ومل يدخل بزوجته منذ إنشاء العقد، فال يثبت نسب املولود م

أشهر من  14من قانون األسرة أقرت ثبوت النسب إذا وضع احلمل خالل  01قبل الدخول، ذلك أن املادة 
 .3تاريخ االنفصال أو الوفاة

ومن هنا نستطيع أن نقرر بقوله: "وِف مقام العقد الشرعي نشري  إىل ما ذهب إليه الشيخ شلتوت 
الشريعة ِف التلقيح االصطناعي اإلنساين أنه إذا كان مباء الرجل لزوجه كان تصرفا واقفا ِف دائرة بالنسبة حلكم 

القانون والشرائع اليت ختضع حلكمها اجملتمعات اإلنسانية الفاضلة، وكان عمال مشروعا ال إمث فيه وال حرج ...أما 
ولعل هذه احلالة هي أكثر ما يراد من » قد زواجإذا كان التلقيح مباء رجل أجنيب عن املرأة، ال يرب  بينهما ع

فإنه خيرج باإلنسان دون شك ِف دائرة احليوان والنبات، وخيرجه ، «التلقيح الصناعي عندما يتحدث الناس عنه 
 .4"عن املستوى اإلنساين، مستوى اجملتمعات الفاضلة اليت تنسج حياهتا بالتعاقد الزوجي وإعالنه...

 

                                                           

 وما بعدها. 404 .ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد، مرجع سابق، ص -1
،  ِف القانون اخلاص كرة ماجستريمذ حممد ولد عال ولد حممياي، أحكام النسب وطرق إثباته دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والقانون املوريتاين،  -2

 وما بعدها. 11 .ص، 2444-2440كلية احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
كلية احلقوق، جامعة ،  .إ .ق .ع.بن شويخ، الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه، دراسة ِف أحكام الفقه والقانون والقضاء، مرشيد ال -3

 وما بعدها. 04 .ص، 41، العدد 2440تلمسان، 
 وما بعدها. 120ص. الشيخ حممد شلتوت، الفتاوى، مرجع سابق،  -4
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 الفرع الثاني:

 العقد الشرعي في القانون الجزائري
مباح إذا كان ضمن  االصطناعيالتلقيح  ال يكونهلذا  والزواج الصحيح هو من اكتملت أركانه وشروطه،

قانون األسرة اجلزائري على ذكره ِف الفصل الثالث من الكتاب  باطل، وهوما عكفأو  صحيح، فاسدزواج غري 
على مانع أو  اشتمل الزواج، إذايبطل أنه " على 12ِف مادته  ل، ونصوالباطاألول حتت عنوان النكاح الفاسد 

 .1"شرط يتناىف ومقتضيات العقد
عن أي عالقة جنسية  االمتناعولعل أمهها  ،التزاماتجتدر اإلشارة إىل أن عقد الزواج ترتتب عليه عدة 

يشكل إخالال بإحدى واجبات لذلك فإن التلقيح االصطناعي خارج هذا اإلطار  خارج نطاق العالقة الزوجية،
وغري الطبيب وكل متدخل ِف  الزواج أال وهو اإلخالص للشريك هذا نتيجة تدخل طرف ثالث ِف عملية التلقيح،

 .2العملية ِّما يستلزمه الشأن الطيب
وجب أن يكون هذا التلقيح االصطناعي أثناء العالقة الزوجية مىت كانت هذه الوسيلة هي الوسيلة  وعليه    

الذي يقوم مقام الوطء 4ستدخالكما أن جانب من الفقهاء اشرتطوا ِف اال ،3الوحيدة أمام الزوجني لإلجناب
 .5يتصور أال يكون بني زوجني وينتج آثاره فال

ة صحيحة خيرج العالقة احلرة من دائرة ذلك الطلب الذي هو التلقيح ن شرط قيام عالقة زوجيولذلك إ
االصطناعي، فقانون األسرة حيرص على َحاية العملية بني الزوجني دون غريمها، لذا فهو حيرص من ذلك كله على 

                                                           

 الزواج إذ اختل ركن الرضا "يبطل: أنهمن قانون األسرة اجلزائري، على  11تنص املادة  -1
 ."صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل وجوبه، يفسخ قبل الدخول والإذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل ِف حالة 

 ."زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويرتتب عليه ثبوت النسب، ووجوب االسترباء "كل: على أنه ،10املادة تنص 
 ." والعقد صحيحااقرتن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطال "إذا: على أنه ،10املادة تنص 

ه املوافق 1010نصر الدين مروك، التلقيح االصطناعي ِف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، جملة اجمللس اإلسالمي األعلى، العدد الثاين، سنة  -2
كلية احلقوق، جامعة سيدي بلعباس،   ،.؛ زينب كرمي، التلقيح االصطناعي وتأثريه على الرابطة الزوجية ورابطة البنوة، م. ع. ق. إ210ص. م، 1000
 .140 .ص ،41، العدد 2440

 .200حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص.  -3
صناعي، م. العملية اإلدخال الطيب ملاء الرجل ِف املوضع املعد له ِف املرأة لضرورة عالجية، مأمون عبد الكرمي، اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب  -4

، مقتبس من رضا عبد احلليم عبد اجمليد، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، 01، ص. 40، العدد 2441ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
 .11، ص. 1001رسالة دكتوراه، كلية احلقوق جامعة عني مشس،

 .201جتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص. مهند صالح فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل اال -5
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وما ينجم عنها صيانة العالقة الزوجية للحفاظ على الفرد واجملتمع، ملا تعرفه العالقة احلرة من هترب من املسؤولية 
 من قانون األسرة. 01و 04 نين لتعزيز ذلك مها املادتتافقد وضع املشرع اجلزائري ماد، 1من أضرار

من  22أنه يعرتف بالزواج غري املوثق طبقا لنص املادة  الرمسية، إالوعقد الزواج خيضعه املشرع اجلزائري للقواعد 
حالة عدم  املدنية، وِفالزواج مبستخرج من سجل احلالة  "يثبتبقوهلا:  واملتمم اجلزائري املعدلقانون األسرة 

 تسجيله يثبت حبكم قضائي.
 ". جيب تسجيل حكم تثبيت الزواج ِف احلالة املدنية بسعي من النيابة العامة

خيرج من هذه الدائرة لذا  جتدر اإلشارة أنه ال ميكن إجراء عملية التلقيح االصطناعي بدون عقد موثق.  
حسب نص ن بعقد عرِف، فال جيوز هلما اللجوء إىل هذه العملية إال بعد تثبيت زواجهما قضائيا ااملرتبطن االزوج

ضف إىل ذلك شريطة أن تتم أ ،2هذا من أجل إثبات حالتهما أمام املركز أو املؤسسة املعاجلةاملادة املذكورة، يأيت 
ألن رابطة  مكرر من قانون األسرة، 00يه املادة هذه العملية حال قيام الزوجية وأثناء حياهتما وهوما نصت عل

 الزوجية قد تنقطع بالوفاة أو الطالق.
 المطلب الثاني:

 ركن أساسي إلجراء عملية التلقيح الرضا
هلدف عالجي هو  بني الزوجني داخليا كان أم خارجيا، االصطناعياعتمدت جل التشريعات التلقيح 

 ،3كذلإال أن العالج وتدخل الطبيب غري مسموح به إال مبوافقة الزوجني على  كالمها،  ألحدمها أوعالج العقم 
وحال حياهتما وأثناء قيام 4ا إال إذا كان مستنريا وبكل حرية وسيادة دون إجباررب معت ال يكونكما أن الرضا 
إال أنه ِف بعض األحيان يتم رفض التلقيح  .1وأن يستمر هذا الرضا حىت وقت التدخل الطيب5الرابطة الزوجية 

                                                           

 .141، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص. تشوار جياليل -1
احلقوق، جامعة تلمسان، زكية َحيدو تشوار، شروط التلقيح االصطناعي ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون األسرة اجلزائري، م.ع. ق. إ.، كلية  -2

؛ مسية بوكايس، التلقيح االصطناعي والعقوبة اجلنائية، جملة القانون واألعمال، جامعة احلسن األول، املغرب، 01ص. ، 40، العدد 2441
 www.droitetentreprise.orgع .منشور على موق40ص. ، 2410نوفمرب

 ،املتضمن مدونة أخالقيات الطب 1002يوليو  41املوافق ل  1011حمرم  40املؤرخ ِف  201-02من الرسوم التنفيذي رقم  00تنص املادة  -3
كل عمل طيب يكون فيه خطر جدي على املريض ملوافقة املريض موافقة حرة ومتبصرة أو ملوافقة األشخاص املخولني منه أو من   "خيضع: أنهعلى 
 ".القانون

ص. ، 2414، حجية الطرق الشرعية والعلمية ِف دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة اجلزائري، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،باديس ذيايب -4
20 . 

؛ 014 .، ص2412، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 41، ط41بلحاج ، أحكام الزواج ِف ضوء قانون األسرة اجلديد، جالعريب  -5
بلحاج ، العريب ؛ 101 ص.، 2411اج ، أحكام الزوجية وآثارها ِف قانون األسرة اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،بلحالعريب 

كلية   إ. س.، املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية التلقيح االصطناعي ِف ضوء قانون األسرة اجلزائري اجلديد واملقارن، م.ع. ق.
، األحكام القانونية العامة لنظام اإلجناب العريب شح  ؛ عبد القادر10ص. ، 10، العدد 2411احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
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وهذا ما سنبينه ِف هذا املطلب، موافقة  وتنجم عنه مشاكل يصعب تكييفها، بالرغم من احلاجة املاسة إليه،
واملشاكل النامجة عن  تلقيح كاستثناء يرد على هذه املوافقة )فرع ثان(.ورفض الالزوجني أثناء حياهتما )فرع أول(، 

 )فرع ثالث(. ضاختلف شرط الر 
 

 :الفرع األول
 موافقة الزوجين وأثناء حياتهما

فهو شرط  البد من توافر رضا متبادل ومستنري من طرف الزوجني، االصطناعيحىت تتم عملية التلقيح 
كما أنه رأي شخصي حبت كما أنه يرتب  بقناعة وعقيدة الزوج ألن النسب  أساسي حىت يأخذ شكله الشرعي،

 برتاضي الزوجني ليس سببا للطالق. االصطناعيوالتلقيح 2شرعيثابت فهو طفل 
جندها تنص على أن التلقيح االصطناعي خيضع لشرط مكرر من قانون األسرة  00ادة بالعودة لنص امل

كل الشروط اليت   اشرتاطمن نفس القانون متنح للزوجني حق  10رضا للزوجني وأثناء حياهتما، إال أن نص املادة 
 رية ِف عقد الزواج أو ِف عقد رمسي الحق مامل تتناىف هاته الشروط مع أحكام القانون.يرياهنا ضرو 

يستشف من هذا النص أنه إذا كان التلقيح االصطناعي أحد هذه الشروط ِف العقد، فإن رفض الزوجني 
ذلك  اشرتاط عدمذلك له خيول لآلخر حل الرابطة الزوجية على أساس خرق أحد بنود العقد، إال أنه وبالرغم من 

 وهو ما قد يكون سببا من أسباب فك الرابطة الزوجية. العملية،ألي من الزوجني رفض هذه  يسمح أيضا
من قانون األسرة ألنه يستعمل حقه مىت  04فالزوج بصفته صاحب العصمة له أن يستند إىل نص املادة 

- 2"من قانون األسرة واليت تنص على: 14و01/42أما الزوجة فتستند ِف طلب تطليقها إىل نص املادة  .شاء
 اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج، العيوب

 ."ضرر معترب شرعا كل- 14
مقدمني عليه، إال ا وألن الزواج عقد رضائي وجب إفراغ شروطه ِف شكل معني حىت يدرك الطرفان ما مه

من قانون األسرة،  40/1وهي ما نص عليها املشرع اجلزائري ِف املادة  ،أن هذا العقد ِف حد ذاته يتوجب أهلية

                                                                                                                                                                                     

 م.ع.رضا الزوجني على التلقيح االصطناعي، ، ، ذكره  جياليل تشوار101ص. ، 2444االصطناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر،
 . 12، ص.40، العدد 2441إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  ق.

، دار الفكر العريب، القاهرة، 41عبد احلميد إمساعيل األنصاري، ضب  نقل وزراعة األعضاء البشرية ِف الشريعة والتشريعات العربية، ط -1
 .20ص. ، 2444مصر،

 .101-104. ديث، مرجع سابق، صأَحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احل -2
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من نفس القانون على ذلك، إضافة إىل  41كما أكدت املادة   .سنة وقت إبرام عقد الزواج 10ببلوغ الزوجني 
 .من أجل مباشرة التصرفات القانونية 1من القانون املدين اجلزائري 04املادة 

من قانون األسرة على ذلك، جند أن املشرع أقر صحة الزواج دون توافر شرط  40وبالرغم من نص املادة 
لكن اإلشكال يثور ِف أن اإلذن القضائي يكون ألجل عقد  .إال أن هذا مرهون بإذن قضائي ،2السن الدنيا

من نفس القانون على أن الزوج القاصر  40كما تشري الفقرة الثانية من املادة  الزواج مراعاة لظروف الزوجني،
يكتسب أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار الزواج من حقوق والتزامات، ومل تتعرض للموافقة على التلقيح 

 االصطناعي هذا إذا التزمنا حبرفية النص وتفسريه الضيق دون تأويله.
وقد يكون الزوجان عند إبرام العقد  وينبغي تأجيل هذا املوضوع حىت بلوغ أهلية الزواج املنصوص عليها،

بلغا السن املنصوص عليها إال أن األهلية قد تعرتضها عوارض حتول دون التعبري عن اإلرادة بل تشوهبا، وهو ما 
 من قانون األسرة. 141من القانون املدين واملادة  01و02ذكرته املادتان 

 140و 141سفيه ناقص األهلية ِف حني املادة من القانون املدين اعتربت ال 01جتدر اإلشارة أن املادة 

أحلقتا السفيه باجملنون واملعتوه هذا ألن اإلشكال يثور حول ما إذا كان الزوج سفيه ألنه ملزم بدفع املصاريف 
 .3ِف حني ال يكون هناك إشكال إذا كانت الزوجة سفيهة ألنه ال يؤثر على صحة العقد والنفقة على الزوجة،

متهيدي لقانون يتعلق مكرر من قانون األسرة مل تتطرق لشرط السن، إال أن مشروع  00ة ِف حني أن املاد
"ختصص املساعدة الطبية على اإلجناب، حصريا  :نه بقوهلام 144نص على ذلك ِف املادة  2410بالصحة لسنة 
مرتبطا قانونا، يعانيان من طلب يعرب عنه رجل وامرأة ِف سن اإلجناب، على قيد احلياة، يشكالن زوجا للالستجابة 

عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل أو التخصيب االصطناعي. ال ميكن اللجوء فيها إال للحيوانات املنوية للزوج 
 وبويضة الزوجة، دون سوامها، مع استبعاد كل شخص آخر.

طبية على اإلجناب الذي يقدم الزوج والزوجة، ومها على قيد احلياة، طلبهما كتابيا املتعلق باملساعدة ال  
 40. كما أشارت املادة 4( من تاريخ استالمه من اهليكل أو املؤسسة املعنية"41جيب عليهما تأكيده بعد شهر )

سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل  10ج على أنه "تكتمل أهلية الرجل واملرأة ِف الزواج بتمام  .أ .من ق
 ذلك ملصلحة أو ضرورة، مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج..." 

                                                           

 ج.املعدل واملتمم.  2440جوان 24املؤرخ ِف  14-40، املتضمن القانون املدين املعدل بالقانون 1000سبتمرب21املؤرخ ِف  04-00:  األمر -1
 .2440جوان 21بتاريخ  ،00عدد .، ر
 .04جياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص.  -2
 .104زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص.  -3
 .00، ص. 2410 لسنة من املشروع التمهيدي لقانون يتعلق بالصحة 144املادة   -4
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ويرجع هذا السبب لتفادي الطلبات املقدمة من طرف أشخاص طاعنني ِف السن، وتفادي األمومة 
، حدد سن الزوجة ب 2444ماي12املؤرخة ِف  144ئري ِف التعليمة الوزارية رقم فاملشرع اجلزا املتأخرة،
سنة   04كما اشرتط األستاذ هشام بن عبد امللك بن آل الشيخ سن   .1دد سن الزوجحيسنة كحد أقصى ومل 04

 .3سنة كحد أدىن 14كما حدد املشرع اإلسباين  ،2كحد أقصى للمرأة
فليس هناك وجه لتفضيل رضا  الرجل،جتدر اإلشارة هنا أن رضا الزوجة هو على قدم املساواة مع رضا 

إال أنه جيب تسجيل هذا  وأما أن يكون الرضا كتابيا فإن ذلك مل يوضحه املشرع،، 4أحد الزوجني على اآلخر
 .5االرضا ِف سجل املركز املعاجل إلثباته وحىت يكون حجة على الزوجني أو أحدمه

عن اإلرادة يكون التعبري ":أنه علىمن القانون املدين تنص  14وبالرجوع إىل الشريعة العامة جند املادة 
باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفا كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك ِف داللته على مقصود 

 "صاحبه...
كان البد من توافر الرضا   خاصة، لذاوألن اجلسم اإلنساين له حرمته وقدسيته فقد أفرغ له القانون َحاية 
من  00ما نصت عليه املادة  طبيا، وهوحىت يعطي العمل الطيب صبغة قانونية قبل البدء ِف العمل وإال اعتد خطئا 

 .2016-02املرسوم رقم 
فقد اشرتط على الرجل واملرأة الراغبني ِف اخلضوع لعملية التلقيح االصطناعي  ،أما موقف املشرع الفرنسي

 فقرة ثالثة بقوهلا: 2-102املادة  أن يكونا ِف سن اإلجناب، وهو ما نصت عليه
 « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants en âge de procréer….»1 

                                                           

، التلقيح االصطناعي، تعريفه، نشأته، وموقف املشرع اجلزائري منه، م. ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة سيدي قاسم العيد عبد القادرنقال عن  -1
 .212ص. ، 41، العدد 2440بلعباس، 

دد هشام بن عبد امللك بن آل الشيخ، التلقيح الصناعي، دراسة فقهية مقارنة، حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، السنة السادسة، الع -2
 .114ص. ، 10

لعلوم السياسية، جامعة ، النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق وازبريي بن قويدر -3
 .21ص. ، 2412-2411أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 ؛ عبد القادر04ص. ، 40، العدد 2441إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  ق. ع. ، رضا الزوجني على التلقيح االصطناعي، م.تشوار جياليل -4
 .211ص. ، املرجع نفسه، قاسم العيد

 .01ص. ح االصطناعي ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ، شروط التلقيَحيدو تشوار زكية  -5
، ، واملتضمن مدونة أخالقيات الطب1002يوليو  41املوافق ل  1011حمرم  40، املؤرخ ِف201-02من املرسوم التنفيذي رقم  00تنص املادة  -6

كل عمل طيب يكون فيه خطر جدي على املريض ملوافقة املريض موافقة حرة ومتبصرة أو ملوافقة   "خيضع: أنهعلى ، 1002،لسنة 02ج. ر.، رقم 
بن صغري، التأصيل الفقهي)الشرعي( والقانوين للتلقيح االصطناعي وأثره على الرابطة األسرية، جملة مراد ، ذكره "األشخاص املخولني منه أو من القانون
، أحكام النسب ِف التشريع يوسفات ؛ علي هاشم41ص. ، 41، العدد 2440احملامني لناحية تلمسان، احلجة، جملة دورية تصدر عن منظمة 

 .140ص. ، 2410-2410اجلزائري، رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،
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مصران على اخلضوع ي أن الطبيب بعد أن يتأكد بأن الزوجني أو الرفيقني واملالحظ من التشريع الفرنس
للعملية، يقوم بتذكريمها بإمكانية اللجوء إىل نظام التبن وإعالمهما بأن العملية قد تكلل بالنجاح كما قد تبوء 

اإلجناب االصطناعي بالفشل، مث ميهلهما مدة شهر للتفكري، وبانتهاء هذه املدة وبقائهما متمسكني برغبتهما ِف 
كما جيدد هذا الطلب كلما استدعى األمر ذلك هذا حىت يتأكد من عدم عدوهلما عن قرارمها   .حيرر طلبهما كتابيا
، أو ويصبح الرضا باطال ِف حالة وفاة أحد الزوجني أو مباشرة أحدمها إجراءات الطالق باإلجناب الصناعي،

قبل البدء ِف العملية 2يكونا ِف حالة انفصال أو تتوقف احلياة املشرتكة بني الرجل واملرأة الذين تربطهم عالقة حرة 
إال أن  .شريطة أن يكون كتابيا ويسلم للطبيب املكلف بإجراء التلقيح وليس هناك مانع من الرتاجع عن الرضا

مكانية الزوجة ِف العدول عن موافقتها يرتتب عنه مشكلة اإلشكال يثور ِف حالة البدء ِف العملية ألن إ
تعاقب باحلبس من  :"أنه من قانون العقوبات اجلزائري اليت تنص على 140املعاقب عليها ِف نص املادة 3اإلجهاض

د ج املرأة اليت أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو  1444إىل  204أشهر إىل سنتني وبغرامة من  41
 .4"تعمال الطرق اليت أرشدت إليها أو أعطيت هلا هلذا الغرضوافقت على اس

على خالف املشرع الفرنسي الذي يسمح للمرأة بإسقاط احلمل إىل غاية مرحلة غري معينة من منو اجلنني 
حني ربطها  ، ِف10005املؤرخ ِف جانفي 00/10ن القانون م1111ملوقف الزوج طبقا لنص املادة  اعتباردون 

 .6املشرع اجلزائري باحلالة الصحية لألم اليت تكون ِف حالة خطر حمذق
أن يتم التلقيح االصطناعي مبن الزوج وبويضة رحم "مكرر من قانون األسرة على:  00وبنص املادة 

 .7اعتد رضاؤمها مشوبا الزوجني، وإالفإهنا ال جتيز أن يتم التلقيح مباء غري  "الزوجة دون غريمها
وألن الرضا البد أن يكون حرا، وجب أن يكون خاليا من العيوب اليت تصيبه كالغل  أو اإلكراه أو 

إذا متت  التلقيح، أمافإذا شاب أحد العيوب رضا الزوج فإن له أن يعدل عن رضاه قبل إجراء عملية  التدليس،
من قانون العقوبات املعدل  140يتعلق باإلجهاض املعاقب عليه قانونا بنص املادة  ذلك، ألنهالعملية فليس له 

 .8واملتمم
                                                                                                                                                                                     

كلية احلقوق، جامعة أيب مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، مذكرة ماجيستري،  التلقيح االصطناعي، دراسة ، خدام مقتبس عن هجرية -1
 .42 .، هامش10 .ص ،2440-2441تلمسان،بكر بلقايد، 

 .21 .، صابقمرجع س، التلقيح االصطناعيهجرية خدام،  -2
 .140 .زينب كرمي، التلقيح االصطناعي وتأثريه على الرابطة الزوجية ورابطة البنوة، مرجع سابق، ص  -3
 .1011جويلية  11، بتاريخ 00، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم  1966يونيو  08ِف املؤرخ 101-11رقم  األمر-4
 .100، صهسنفرجع املهجرية خدام،  -5
 .00ص.  تشوار، رضا الزوجني على التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، جياليل -6
 .141ص. حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق،  -7
 .01 .، شروط التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، صَحيدو تشوار زكية -8
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وحيصل التدليس إذا متت العملية باستعمال حيلة من قبل الزوج من أجل احلصول على موافقة الزوجة، 
 .1وهذا حبصوله على سائل منوي من رجل آخر ويقدمه لتلقيح زوجته على أساس أنه مستخلص منه

كما قد حيصل التدليس من طرف الزوجة وهو ما تناوله جانب من الفقه الفرنسي من حيث البحث عن خاليا 
تناسلية للزوج بدون علمه وإرادته، وذلك إذا جلأ الزوج إىل مركز لتحليل اخلاليا التناسلية ألي سبب كان، فتتفق 

حىت يتم تلقيحها خباليا داخل اجلسم، ألجل الزوجة مع الطبيب املختص بالتحليل على االحتفاظ ببعض منها 
مشروعة ألهنا تتم بناء على حماولة فردية من طرف الزوجة وهو ما يعترب غش وخداع بني ت العملية غري هذا اعترب 

 الزوجني، وقد يربر صحة دعوى نفي النسب ويشكل خطأ مسبب للطالق. 
مسألة التلقيح االصطناعي  الرضا ِفأما اإلكراه هو َحل أحد الزوجني على ماال يرضاه، وهو أهم عيوب 

لذا إذا كانت إرادة أحد الزوجني معيبة هبذا العيب ووقع التصرف حتت تأثري اإلكراه ألنه يأسر اإلرادة ويقهرها 
متت العملية فال جمال لإلبطال ألن ذلك يكون عن فيكون هذا التصرف قابال لإلبطال قبل إجراء العملية، أما إذا 

 طريق اإلجهاض اجملرم قانونا كما أشرنا سابقا.
ولكي يكون رضا األطراف املعنية بالتلقيح االصطناعي معتربا وله أثر قانوين، كان على الطبيب املعاجل أو 

ونسبة النجاح أو الفشل املتوقعة،  الفريق الطيب املمارس تبصري الطرفني وإعالمهما بكافة اإلجراءات واملخاطر
صحة اجلنني، تعدد األجنة، هذا حىت تتحقق املوافقة احلرة املستنرية اخلالية من أي ضغوط أو عيوب اإلرادة، لذا 

 .2يتوجب على الفريق الطيب إجراء مقابلة طبية مع الطرفني حتت طائلة املسؤولية
على عاتق الطبيب قبل الزوجني، إال أن الطبيب قد يتعمد واإلعالم قانونا من الواجبات األساسية امللقاة 

عدم التبصري من أجل احلصول على رضا الزوجني أو الشهرة، ففي هاته احلالة يكون الرضا معيب وميكن للزوجني 
  .3أن يرتاجعا عن موافقتهما قبل إجراء العملية وال ميكن للطبيب إجبارمها عليها

ض املعلومات من طرف الطبيب عن الطرفني أو عن طريق التواطؤ مع والتدليس قد يتحقق ِف إخفاء بع
مكرر من قانون األسرة  00طرف آخر ِّما جيعل إرادة الزوج املضرور مشوبة، كما أن املشرع اجلزائري نص ِف مادته 

لذا ال يعتد برضا .4على أن تتم العملية بناء على رغبة الزوجني، حال حياهتما وأثناء قيام الرابطة الزوجية الصحيحة
                                                           

رضا الزوجني على ، ذكره جياليل تشوار، 101ص. عبد القادر العريب شح ، األحكام القانونية العامة لنظام اإلجناب االصطناعي، مرجع سابق،  -1
 .12مرجع سابق، ص.التلقيح االصطناعي، 

رجع امل؛ جياليل تشوار، 140 .مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص -2
 من املشروع التمهيدي لقانون 102و 104؛ املادتان 100 .، صابقمرجع س، احلماية القانونية للجنني املخربي؛ رقية أَحد داود، 11ص. ، هسنف

 .2410يتعلق بالصحة لسنة 
 .01 .، ص2440أمرية عديل أمري عيسى خالد، احلماية اجلنائية للجنني ِف ظل التقنيات املستحدثة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -3
واج ِف ضوء قانون األسرة ؛ العريب بلحاج، أحكام الز 101 .العريب بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها ِف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص -4

 .10 .؛ العريب بلحاج، املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية، مرجع سابق، ص014ص. اجلديد، مرجع سابق، 
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فإن ذلك  ،أما ِف حالة موافقته مث توِف قبل بدء العملية .الزوج إال إذا كان على قيد احلياة وقت البدء ِف العملية
كما هو احلال ِف   "االتصال إمكانية" من نفس القانون 01مكرر واملادة  00حمظور طبقا ملا جاء ِف نص املادة 
من أجل تفادي  الزوجية بل وجب أن يظال على موافقتهما حىت تتم العملية، الفسخ أو الطالق النفصام الرابطة

لمادة لأو إجناب طفل غري شرعي يكون نسبه فيه ألمه دون أبيه طبقا  إجناب طفل يتيم قبل تكونه ِف بطن أمه،
 14وأكدت ذلك املادة  ."مدة للحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر أقل أنه: "اليت تنص على  .أ .من ق 02

وبانتهاء العالقة الزوجية يصبح الزوجان غرباء عن بعضهما البعض ويصبح التدخل الطيب لدى  من نفس القانون،
 .1الزوجة لتلقيحها مباء زوجها يأخذ حكم ماء غري الزوجني

كاالت قانونية إشوبالرغم من تنظيم التشريعات املتعلقة بالتلقيح االصطناعي ملسألة الرضا إال أن هناك 
مقرتنة به، فقد أغفلت أن يكون الشريك على قيد احلياة إال أنه فاقد للوعي لدخوله ِف غيبوبة، فال ميكنه التعبري 
عن إرادته وبالتايل ال ميكن القيام بالعملية، كما هو احلال ِف حالة الشخص احملكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية 

 أيضا.
ذكرا، ا علق على شرط معني كاملوافقة على التلقيح شريطة أن يكون احلمل كما أن الرضا يكون معيبا إذ

 .2فرز احليوانات املنوية وتؤدي هذه العملية إىل اإلخالل بالتوازن الطبيعي ِف اجملتمع وهو
شاكل ناهيك عن املوِّما يزيد األمور تعقيدا هو عدم املوافقة على التلقيح االصطناعي وذلك راجع لعدة أسباب 

 النامجة عن ختلف شرط الرضا.
 

 :الثانيالفرع 
 يرد على الموافقة كاستثناءالتلقيح   رفض 

ليس كل األزواج املصابني بالعقم يبدون رضاهم إلجراء عملية التلقيح فهناك أسباب شخصية وموضوعية 
 :حتول دون حدوث ذلك نعرضهما تباعا

 أوال: األسباب الشخصية لرفض عملية التلقيح االصطناعي
بني رجل وامرأة على  عقد يتمهو  أن "الزواجمن قانون األسرة على  40لقد نص املشرع اجلزائري ِف املادة 

وعلى  ."أسرة أساسها ...التعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب أهدافه: تكوين الشرعي، منالوجه 

                                                           

 .200ص.  حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، -1
؛ عبد الكرمي مأمون، اإلطار الشرعي 101 .؛ هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، ص210 .، صهسنفرجع املحممود أَحد طه،  -2

؛ جياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، 40والقانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص
 .211ص. ثر التطور الطيب على نطاق َحايته جنائيا، مرجع سابق، ؛ يوسف بوشي، اجلسم البشري وأ110 .ص
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اعرتاض أحد الزوجني على حتقيق اهلدف املنشود من الزواج يعد ِف حد ذاته إهانة  إنهذا النحو ميكن القول 
للطرف اآلخر، لكن لو متعنا ِف هذا اجملال لوجدنا أن الزواج ال يتم إبرامه دائما بني شخصني شابني سليمني 

شاكل ليبقى التلقيح مأو أحدمها كالمها وهلما القدرة على اإلجناب، ومن مث فباإلمكان أن يثري عقم الزوجني  
 الصناعي هو الوسيلة الوحيدة لإلجناب.

على هذا األساس ميكننا تطبيق نظرية البطالن ألن العجز اجلنسي يعد صفة جوهرية ِف شخص املتعاقد 
هي كما متت  ،كوقوع الزوج ِف غل  القدرة على املخالطة اجلنسية  أصال، وهوفلو علم املتعاقد بذلك ملا تعاقد 

لكن اإلجناب هو من أهداف الزواج فبعد مرور مدة معينة  .صفة جوهرية للشخص املراد االقرتان معه ،يهاإلشارة إل
بدون حدوث َحل، ورفض الزوج لعملية التلقيح االصطناعي جييز هذا الرفض للزوجة طلب التطليق على أساس 

    رفضها للزوج الطالق على أساس املادةأما رفض الزوجة هلاته العملية جييز  من قانون األسرة، 14و01/24املادة 
 .1ن نفس القانونم 04

 ،2الذي يسبب له كراهية وامشئزاز دين والرافض لعملية اإلستمناء لعاملفرفض الزوج قد يكون راجع 
 مرات عدة مبعىن أهنا حمل تصرف الطبيب. ورفض املرأة قد يكون عدم جناح العملية وإعادة تكرارها

 لرفض عملية التلقيح االصطناعيلموضوعية : األسباب اثانيا

 املن، فعملياهناك أسباب قد تؤدي بالزوجني أو أحدمها لرفض العملية وذلك خمافة اختالط أو تبديل 
 كما أن هناك حالة تعدد األجنة. ،3ليس ذلك مبستحيل

وجها، هذا كما أن هناك حالة الغش وهي تلقيح الزوجة بسائل منوي لشخص غريب مع إيهامها بأنه لز 
من  110و110ولو مت برضا الزوج، فيسأل الطبيب عن جرمية الفعل املخل باحلياء املعاقب عليها بنص املادتني 

قانون العقوبات، ألنه إجراء خيدش حياء املرأة، ذلك أن الفعل املخل باحلياء ال يشرتط توافر االتصال اجلنسي بني 
الطبيب واملرأة ِف هذه احلالة، إال أنه يفرتض فعال جنسيا وهو املتمثل ِف التلقيح االصطناعي الذي قام بإجرائه 

 .4صانة جسمها وخدش حيائها وحريتهافأدى ذلك باملساس بشرفها وحعلى عورة املرأة 

                                                           

 وما بعدها. 101 .، صابقمرجع س، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجيةتشوار، جياليل  -1
، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع ؛ زياد أَحد سالمة111 .شام بن عبد امللك بن آل الشيخ، التلقيح الصناعي، مرجع سابق، صه -2

 وما بعدها. 200 .سابق، ص

-ه  1041، 22، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، السنة الوعي اإلسالميجملة حممد فوزي فيض اهلل، التلقيح االصطناعي،  -3
 .10ص. ، 200العدد م، 1041

 .41ص. بن صغري، التأصيل الفقهي والقانوين للتلقيح االصطناعي وأثره على الرابطة األسرية، مرجع سابق، مراد  -4
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وقد ميتد ختلف شرط الرضا إىل الشق اجلزائي ليتعرض إىل مسؤولية الطبيب ِف حالة خمالفته ضواب  
 .التلقيح االصطناعي

 
 :الفرع الثالث

 المشاكل الناجمة عن تخلف شرط الرضا
ف أنه مل حيدد عقوبة ِف حالة ختلإن املشرع اجلزائري اشرتط الرضا لقيام عملية التلقيح االصطناعي إال 

 مسائلة الطبيب؟ هذا الشرط فعلى أي أساس ميكن 

 فيما بين الزوجين أوال:

 عدم موافقة الزوجة: -1
فالطبيب قد يستجيب لرغبة الزوج وجيري العملية للزوجة، بالرغم من عدم موافقتها، وهذا الفعل جمرم ِف قانون  

 شرحه. سنحاولما على العرض وهو  باالعتداءالعقوبات 
من  كل "بنصها من قانون العقوبات  111 عليه املادة ما نصتوهو  :(االغتصابجرمية هتك العرض)         

وهو ماال ينطبق على هاته احلالة ألن أساسه اتصال  ".ارتكب جناية هتك العرض يعاقب بالسجن املؤقت...
 الرجل باملرأة اتصاال جنسيا كامال وبدون رضاها.

من قانون العقوبات ألنه مناِف  110و110ن اعليه املادت ما نصتوهو  :جرمية الفعل املخل باحلياء         
وِف حالة التلقيح االصطناعي يتحقق  ،على عرض املعتدى عليها والعبث جبسمها باالعتداءلآلداب العامة ويقوم 

توافر الركن املادي جلرمية  ما حيققوهو جسمها، الكشف عن عورهتا ومالمسة جسمها مبا خيدش حيائها وحصانة 
 .1فالطبيب هنا ِف هاته احلالة فاعل والزوج شريك الفعل املخل باحلياء،

 عدم موافقة الزوج: -2
وقد مت تناول هذا الطرح ِف فرنسا وهو يقع على خاليا تناسلية بدون علم وإرادة الزوج ِف حالة جلوء          

الزوج إىل خمترب لتحليل اخلاليا التناسلية ألي سبب كان فتتفق الزوجة مع الطبيب املختص بالتحاليل باحتجاز 
عدم مشروعية هذا العمل ألن التلقيح  واالحتفاظ البعض منها، حىت يتم تلقيحها خبالياها، فذهب البعض إىل

                                                           

، الديوان الوطن 41نصر الدين مروك، احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة اجلسم ِف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، ط -1
شر والتوزيع، ؛ عبد العزيز سعد، اجلرائم األخالقية ِف قانون العقوبات اجلزائري، الشركة الوطنية للن041ص. ،2441لألشغال الرتبوية، اجلزائر،

ص. ، ابقمرجع س ،التأصيل الفقهي والقانوين للتلقيح االصطناعي وأثره على الرابطة األسريةوما بعدها؛ مراد بن صغري،  11ص. ، 1042اجلزائر،
العلوم السياسية، جامعة ؛ وهيبة مكرولوف، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق و 41

 بعدها.   وما 104ص. ؛ هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، 10ص. ، 2440-2440أيب بكر بلقايد، تلمسان،
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ِّما يربر الطالق، ويوجب هذا الفعل املسؤولية ِف مواجهة الطبيب نظرا  االصطناعي مت بناء على الغش واخلديعة
 .1للضرر املادي واألديب الذي أصاب الزوج املضرور

 غير الزوجين ثانيا: بين

 عدم موافقة الزوج:  -1
بني الزوجة والطبيب على أن جيري هلا تلقيحا اصطناعيا بغري نطفة  االتفاقحيدث بناء على  ما قدوهو         

 فما هي اجلرمية ِف هاته احلالة؟ زوجها وبغري علمه وموافقته،
من قانون العقوبات، إال أن تلقيح الزوجة اصطناعيا بنطفة الغري  110وهو ما نصت عليه املادة  جريمة الزنا:

 تصال اجلنسي.يفتقر لعنصر اال
البعض اعتربوه ظرفا خمففا للعقاب، ِف حني اعتربه آخرون مبثابة إجازة ضمنية من جانب الزوج،  لكن       

ال و "ج، اليت تنص على أنه  .ع .ق 110/1وتنازل مسبق عن احلق ِف رفع شكوى ضد زوجته حسب نص املادة 
ِف حني  ،2"وأن صفح هذا األخري يضع حدا للمتابعة ،اإلجراءات إال بناء على شكوى من الزوج املضرورتتخذ 

ذهب فريق آخر إىل القول بعدم فعالية رضا الزوج ِف هذا الصدد استنادا إىل القواعد العامة اليت حتكم أسباب 
اإلباحة، وأخريا هناك من يرى أن سبق رضا الزوج ِف واقع األمر، ال يعدو أن يكون واحدا من األسباب اليت 

حلق ِف تقدمي شكوى، حبيث ال يسع الزوج املضرور أن يشكوا من زنا زوجته بعد أن ارتضاه ورمبا جىن يسق  هبا ا
 .3هلذا ال ميكن مسائلة من ساهم ِف هاته العملية على أساس هذه اجلرمية من ورائه مثارا ومكاسب،

التلقيح االصطناعي يتم دون مباشرة وهو املواقعة بغري الرضا، وهو غري متوفر ألن  (:االغتصابجرمية هتك العرض)
 جنسية وبرضائها.

وهو ماال ينطبق مع هاته احلالة ألنه يقع برضا الزوجة ألن هذا الفعل ال ميكن تصور  الفعل المخل بالحياء:
 سنة بدون رضاهم. 11وقوعه على األشخاص الذين يفوق سنهم 

 
 
 
 

                                                           

 .12، ص.40، العدد 2441كلية احلقوق، جامعة تلمسان،   إ.،جياليل تشوار، رضا الزوجني على التلقيح االصطناعي، م. ع. ق.   -1
، 00، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم  1966يونيو  08ِف املؤرخ 101-11م رق األمر من 110/1املادة حسب نص  -2

 .                                     1011جويلية  11بتاريخ 

 .200احلديثة، مرجع سابق، ص.مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية   -3
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  عدم موافقة الزوجة:-2
سائل منوي لرجل  باستعمالجانب الطبيب أو الزوج،  اخلديعة منوهو ما قد يتم عن طريق الغش أو           

ويقدمه لتلقيح زوجته على أساس أنه سائله، أو قد يلجأ الزوج إىل استعمال القوة على الزوجة آخر حصل عليه 
 .1كشريك ِف العملية  وإكراهها على إجراء هاته العملية بنطفة الغري، فالطبيب يسأل كفاعل والزوج

اورو على  00444سنوات وغرامة  40فقد فرض عقوبة احلبس ملدة  ،أما بالنسبة للتشريع الفرنسي         
من قانون  011/1وهو ما نصت عليه املادة  الطبيب الذي جيري العملية دون احلصول على رضا أحد الزوجني

 .2العقوبات الفرنسي
دون تدخل طرف  ،املتعلق بشرط اقتصار عملية التلقيح بني الزوجني  هذا املبحثخنلص ِّما تقدم ذكره ِف         

وفقوا ملا هلذا الشرط واملشرع األسري اجلزائري قد  اإلسالمية بذلك يكون فقهاء الشريعة ،ثالث ِف العملية اإلجنابية
لكن نقاء العملية اإلجنابية ال من أمهية وأثار على املشروع اإلجنايب بصفة عامة وعلى ركيزة النسب بصفة خاصة، 

يقتصر على هذا الشرط فق ، وإمنا هناك شروط أخرى من بينها االقتصار على ماء الزوجني الذي سيتم تناوله ِف 
 املبحث املوايل.

 :المبحث الثاني
 ماء الزوجين محل اعتبار

ا قيمة إال إذا كان مصدره ماء بعد عمارة األرض هو اإلجناب وهذا األخري ال يكون ذ الزواج اهلدف من نإ     
وأثناء حياهتما، ألن ذلك انعكاس مباشر على تكوين األسرة وركيزة النسب، فألمهية هذين الشرطني الزوجني 

ومبن الزوج وبويضة رحم الزوجة )مطلب  نتناوهلما بالتفصيل، إجراء التلقيح أثناء حياة الزوجني )مطلب أول(،
 ثاين(.

 :المطلب األول
 إجراء التلقيح أثناء حياة الزوجيناشتراط 

ق اإلشارة إليه أنه ال ميكن إجراء عملية التلقيح إال ِف إطار عالقة زوجية شرعية صحيحة، اليت تقوم على بِّما س   
العقد الشرعي وحياة الزوجني، إال أن هذين الشرطني ال يكفيان لتحقيق ذلك إال بتوفر شرط آخر وهو ماء 

                                                           

رضا الزوجني على ، ذكره جياليل تشوار، 101ص. العامة لنظام اإلجناب االصطناعي، مرجع سابق،  القانونية، األحكام العريب شح  عبد القادر -1
 .12مرجع سابق، ص.التلقيح االصطناعي، 

2- Art 511/6 «Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivant sans son consentement 

écrit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende». 
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ن مكانة هذا الشرط لدى الفقه اإلسالمي )فرع أول(، وِف التشريع املقارن واجلزائري )فرع الزوجني. لذا نتساءل ع
 ثان(.  

 ول:الفرع األ
 موقف الفقه اإلسالمي

هذا بعد االحتفاظ مبنيه ِف بنوك املن ليزرع بعد ذلك  ،وواقعيا ميكن أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بعد وفاة زوجها
 وهو إشكال يطرح عدة آراء ولكل حجته ودليله.1ِف رحم الزوجة ولو كان هذا برتاضي الزوجني ووثق ذلك

 االستحسانورأي آخر جييز ذلك مع عدم  فهناك رأي مينع ذلك ودليلهم أن العالقة الزوجية تنتهي بالوفاة،
وحجتهم أن املرأة إذا َحلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به ألقل من ستة أشهر ،وشهد بوالدهتا 

عند الفقهاء أو رجل وامرأتان عند أيب حنيفة فإن الولد يثبت نسبه ، هذا ألن الفراش قائم بقيام العدة واحدة  امرأة
إال أن هذا  من املستحسن أال حتمل املرأة هبذه الطريقة، إال أنه والنطفة ثابتة منه، والنسب ثابت قبل الوالدة،

الرأي جيعل العالقة الزوجية مستمرة بعد وفاة الزوج واملتعارف عليه أن احلمل يكون أثناء احلياة الزوجية، واحلمل ال 
 .2يكون بعد إهناء العالقة الزوجية

إال أن هناك رأي يرى جبواز ذلك وأن الزوجية قائمة بعد الوفاة وال تنتهي ودليلهم ِف ذلك جبواز تغسيل أحد 
 .3كما صرح بذلك بعض العلماء وأكدوا أن الزوجية ال تنتهي باملوت بل بانتهاء العدةالزوجني لآلخر بعد املوت  

)التلقيح ففي رأي الفقهاء جيوز ذلك ، بنوك النطفباملن ِف  االحتفاظإال أن هناك حاالت تثري تساؤالت بعد 
بعد وفاة الزوج( إال ِف حالة إذا ما مت تلقيح بويضة امرأة مبن حمفوظة لرجل أجنيب ميت، ووضعها ِف رحم امرأة 

إن هذه الصورة حمتملة الوقوع "الشيخ مصطفى الزرقاء حيث قال هذا ما ذهب إليه و . ثانية، فهذه العملية حمرمة
جائز شرعا ألن الزوجية تنتهي بالوفاة، وعندئذ يكون التلقيح بنطفة من غري غري  الواضح أن اإلقدام عليهومن ا

 ."زوج، فهي نطفة حمرمة
وقد يلجأ الرجل إىل حفظ منيه ِف مصرف منوي )بنوك "وذهب الدكتور عبد العزيز اخلياط إىل اجلواز فقال: 

بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منه وحتمل، واحلكم ِف هذا الولد أنه  حلسابه اخلاص مث يتوىف وتأيت زوجتهاألجنة( 
ولده، إن العملية وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعا، أما بعد انتهاء العدة فالذي يظهر أن الزوجية قد 

 .4"انقطعت فال جيوز التلقيح ِف هذه احلالة مبعىن أنه منع ذلك بعد الوفاة

                                                           

 .100 .حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص -1
 .101 .، صهسنفرجع املطه،  أَحد حممود -2
 وما بعدها. 114 .شيخ، التلقيح الصناعي دراسة طبية فقهية مقارنة، مرجع سابق، صهشام بن عبد امللك آل ال -3
 وما بعدها. 41 .زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص -4
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صطناعي بنطفة الزوج وأثناء حياته وسيلة للتداوي وهو أمر مشروع حفاظا على النفس البشرية باعتبار التلقيح اال 
اليت هي إحدى الكليات اخلمس، وهدف االتصال اجلنسي هو حتصيل النسل، فإذا تعذر هذا طبيعيا، فال مانع 

ة ذلك بنطفة الزوج وأثناء من جلوء الزوجني إىل هذه العملية، خاصة وأنه يهدف إىل اإلجناب، لذا فقد متت إباح
 حياته. 

، ورأيهما حبرمة هذه العملية 2، الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود1الشيخ رجب التميميكما يقول بذلك    
ُموا  ألَنُفِسُكم  َوات َُّقوا  وحجتهم ِف ذلك قوله تعاىل ) الل َه َواع َلُموا  ِنَسآؤُُكم  َحر ٌث لَُّكم  فَأ تُوا  َحر َثُكم  َأىنَّ ِشئ ُتم  َوَقدِّ

ِمِننَي(أَنَُّكم مُّالَُقوُه َوَبشِِّر   .3ال ُمؤ 
ذلك أن االجناب يكون بني الزوجني ِف املعاشرة ال بتدخل طرف ثالث الذي هو الطبيب الذي يقوم    

باستخالص املن ووضعه ِف رحم املرأة، ألن العالقة الزوجية يفرتض فيها السرية، فكيف إذا انكشفت لدى 
 شخص ثالث وهذا الفعل فيه انتهاك حلرمة االنسان وحرمة الزوجني. 

َر ِض خَي ُلُق َما َيَشاء يَ َهُب ِلَمن  َيَشاء ِإنَاثاا )لقوله  4لية مع فطرة اهلل ومشيئتهتعارض العم - لِلَِّه ُمل ُك السََّماَواِت َواأل 
ا ِإنَُّه َعِليٌم قَ  رَاناا َوِإنَاثاا َوجَي َعُل َمن َيَشاء َعِقيما  .5ِديٌر(َويَ َهُب ِلَمن َيَشاء الذُُّكوَر * َأو  يُ َزوُِّجُهم  ذُك 

فمشيئة اهلل وفطرته أن جعل بعض خلقه عقيما، وعلى ذلك فكل حماولة لإلجناب بغري الطريق الطبيعي يعترب    
 خمالفا لسنته.

استخراج املن ِف هاته العملية عن طريق االستمناء اليدوي وهو خمالف ملا أقره اهلل، أو عن طريق اجلراحة  -
 والعزل.

وبذلك تغيب املتعة اجلنسية ويفتح هذا الباب إىل إثارة الفنت والشبهة  انعدام االتصال اجلنسي بني الزوجني، -
 .6ِف النسب

حرمة االطالع على عورة املرأة اليت تقرها الشريعة االسالمية، لذا ال جيوز ألحد اجلنسني أن يطلع على عورة  -
ِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمن  وحجتهم ِف ذلك قوله تعاىل )7اجلنس اآلخر إال إذا كانت هناك ضرورة عالجية  ُقل  لِل ُمؤ 

                                                           

 وما بعدها. 140، ص. 2، العدد 1رجب التميمي، أطفال االنابيب، جملة جممع الفقه االسالمي، اجلزء  -1
 .111، ص. 2، العدد 41عبد اهلل بن زيد آل حممود، احلكم اإلقناعي ِف إبطال التلقيح االصطناعي، جملة جممع الفقه االسالمي، اجلزء  -2
 .221سورة البقرة، اآلية  -3

 .21، ص. 1001حممد املرسى زهرة، االجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، جامعة الكويت، -4
 .04،00سورة الشورى، اآليتان،  -5
 .140، ص. هسنفرجع املرجب التميمي،  -6
؛ حممد بن حيي بن حسن النجيمي، االجناب الصناعي بني التحليل 114حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص.  -7

 .114والتحرمي، مرجع سابق، ص. 
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نَ ُعوَن ) َن ِمن  14أَب صارِِهم  َوحَي َفظُوا فُ ُروَجُهم  ذِلَك َأز كى هَلُم  ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبا َيص  ( َوُقل  لِل ُمؤ ِمناِت يَ غ ُضض 
 .1...(أَب صارِِهنَّ َوحَي َفظ َن فُ ُروَجُهنَّ 

 .2حكم ِف جنس اجلنني ِّما يشكل خطر على اجملتمعإعطاء الفرصة للطبيب املعاجل ِف الت -
، ولدراسة ما توصل 3جييزون ذلك إذا مت بني الزوجني وأثناء حياهتما مع التقيد بالضواب  الشرعيةوغالبية الفقهاء 

إليه األطباء عقدت الندوات واملؤمترات، ومتخضت عليها القرارات والتوصيات عن امللتقيات، والفتاوى عن اهليئات 
 ، وبعد حبث املوضوع صدرت الفتاوى الشرعية:4إلسالميةا
إن العقم مرض يستوجب العالج، فقد حث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على التداوي، فقد جاء ِف  -1

جاء أعرايب إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: انتداوى؟ قال رسول اهلل: نعم، فإن اهلل "احلديث 
 .5"ه شفاء علمه من علمه وجهله من جهلهمل ينزل داء إال أنزل ل

نَساُن ِممَّ ُخِلَق. ُخِلَق ِمن مَّاء فقد جاء ِف قوله تعاىل ) 6أن املاء دافق ويستقر ِف الرحم -2 فَ ل َينظُِر اإل ِ
، والتلقيح الصناعي داخل ِف مشيئة اهلل، ألن املاء الدافق يستقر ِف رحم الزوجة ِف قرار مكني، 7(.َداِفقٍ 

األمر أنه يتم إيصال ماء الزوج لبويضة رحم الزوجة عن طريق أداة خاصة، وِف ذلك أن وكل ما ِف 
ستدخال احليوان االذي ليس هو السبيل الوحيد، بل إن العمل قد يتم ب 8العملية تتم بدون اتصال جنسي

 املنوي ِف املكان املخصص من رحم الزوجة.
ليس اهلدف من التلقيح االصطناعي منع الزوجني من االستمتاع، بل هدفه هو ازاحة العقبات اليت حتول  -1

 دون إجناب الزوجني. 

                                                           

 .11،14سورة النور، اآليتان  -1
؛ عبد الكرمي مأمون، اإلطار الشرعي 102أَحد حممد لطفي أَحد، التلقيح االصطناعي بني أقوال األطباء وأراء الفقهاء، مرجع سابق، ص.  -2

 .40والقانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص. 
فرض أن النطفة خرجت بوجه حملل ولقحها الزوج ال إشكال ِف أن تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز ...فلو "فتوى روح اهلل اخلمين حيث يقول:  -3

، دار اهلادي 41شهاب الدين احلسين، التلقيح الصناعي بني العلم والشريعة، الطبعة  "،بزوجته فحصل منهما ولد كان ولدمها، كما لو تولد باجلماع
 وما بعدها. 00 .، ص2441،، د. ب. نللطباعة والنشر والتوزيع

م، مؤمتر 1040جانفي  24-10سالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي الذي انعقد ِف مكة املكرمة ِف الفرتة املمتدة من جملس اجملمع الفقهي اإل -4
 11-11م، والثالث املنعقد بعمان من 1040كانون الثاين   24-22جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي الثاين املنعقد جبدة من 

 م.1004مارس  24-10والسادس املنعقد جبدة من م، 1041اكتوبر
 .، ص1040، مطبعة خطاب، القاهرة، مصر،41، ط 40جالل الدين عبد الرَحان السيوطي، جامع األحاديث، اجمللد  ، نقال عنرواه أَحد -5

112 . 
 .40 .، صهسنفرجع امل شهاب الدين احلسين، -6
 .41،40سورة الطارق، اآليتان  -7
 .24 .حممد املرسى زهرة، االجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص -8
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ِف جسم املرأة، الذي حتتاج إىل عالجه، والذي البد من كشف 1ان العقم والذي هو حالة غري طبيعية -0
العورة من طرف الطبيب املعاجل الذي يقدرها بقدرها، فال جيوز ذلك إال للزوجني غري القادرين على 

 االجناب. 
ج من وهو ما أكده جملس جممع الفقه االسالمي مبكة املكرمة ِف دورته السابعة بقوله: "احتياج املرأة إىل العال   

مرض يؤذيها أو من حالة طبيعية ِف جسمها تسبب هلا ازعاجا يعترب غرضا غري مشروع يبيح هلا االنكشاف على 
 .2غري زوجها هلذا العالج وعندئذ يتقيد ذلك بقدر الضرورة"

رمني هلا، بعد البحث والتمحيص ِف آراء فقهاء الشريعة االسالمية لعملية التلقيح االصطناعي اجمليزين منهم واحمل   
والوقوف على أدلة كل منهم، الصواب هو الرأي اجمليز للعملية بني الزوجني هذا لواقع االدلة املستندين إليها 
ومواكبتها للتطور العلمي ومسايرهتا لروح الدين االسالمي الذي عىن بواحدة من الضرورات اخلمس وهي حفظ 

االجناب طبيعيا، من اجل احلفاظ على متاسك االسرة، ودعم  النسل، رفع املشقة واحلرج عن االزواج احملرومني من
افرادها مبرافقتهم والعمل على جتاوز العقم الذي هو مرض يتوجب عالجه كغريه من بقية االمراض، من أجل اجناح 
مشروع اسري  هدفه االجناب حىت حيافظ على نسل العائلة وتكون هذه ذكرى لوالديهم يذكروهنم هبا عند وفاهتم. 

ال أن هذا الرأي اجمليز ليس على إطالقه بل جيب أن يتم وفق شروط قانونية وضواب  شرعية واخالقية مع اخذ إ
 احليطة واحلذر. 

 ثاني:الفرع ال
 موقف القانون

 (.ثانيا)واملشرع اجلزائري  (أوال)وسوف نتطرق فيه للقانون املقارن         
 المقارن:القانون  أوال:
 ملوقف القانون الفرنسينتطرق فيه        

 موقف القانون الفرنسي:-

العملية أهنا  Bordeauxففي فرنسا اعترب التلقيح االصطناعي اجراء غري اخالقي، فقد وصفت حمكمة       
وسيلة اصطناعية تستهجن األخالق الطبيعية وميكن أن تؤدي إىل إهدار كرامة الزوج والتأثري السليب على الزوجني، 

يقضي مبشروعية التلقيح  10423سبتمرب  21بتاريخ  قراراأصدرت  Toulouseاستئناف أن حمكمة غري
                                                           

 .110ص. حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق،  -1
، مرجع سابق، 42، العدد 41اجلزء القرار اخلامس جملمع الفقه االسالمي حول التلقيح االصطناعي وأطفال االنابيب، جملة جممع الفقه االسالمي،  -2

 .110ص. 
 .10ص. مرجع سابق، هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، نقال عن  -3
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بل ذهب  ل باحلماية املقررة للطفل،االصطناعي بني االزواج وأساسها ِف ذلك أن التلقيح االصطناعي ال خي
للزوجة ِف أن تلقح نفسها  أي بغري حياة الزوج وأعطى احلقالقضاء الفرنسي إىل إمكانية التلقيح بعد الوفاة 

مع القانون أو مع أهم أهداف  اتعارض ال ميثلصناعيا بعد وفاة الزوج من منيه الذي تركه قبل وفاته، وأن هذا 
،إال أننا جنده نص صراحة على إمكانية خضوع الرجل واملرأة لعملية التلقيح االصطناعي 1الزواج وهو اإلجناب

 فما هو موقف املشرع اجلزائري؟.2شريطة أن يتم ذلك أثناء حياهتما
 موقف المشرع الجزائري:-ثانيا

ناهيك  من ق. أ. مكرر 00إن قيام الزوجية هو األصل لذا ذكره املشرع اجلزائري كشرط أول ِف املادة 
منه، فإن عملية التلقيح الصناعي ال ختلو من  40عن الرضا، ومبا أن الزواج عقد رضائي كما جاء ِف نص املادة 

الرضا. أضف إىل ذلك أن هذا الشرط يبقى ناقصا مامل ترتب  به حياة الزوجني، لذا أوجبها املشرع كما أكد على 
شرط أثناء حياهتما، لتفادي أي تأويل أو خطر مستقبلي، ألنه واقعيا ميكن ذلك بعد وفاة الزوج، كونه إهناء 

 ية بطريق غري إرادي، أو بطريق إرادي ويتمثل ذلك ِف الطالق أو التطليق أو اخللع.  للرابطة الزوج
هذا ألن احنالل الرابطة جيعل الزوج غريبا عن الزوجة، وبالتايل فإن كل معامل احلياة الزوجية زالت وكأهنا مل     

، ألن ذلك 3االصطناعي بعد وفاة الزوجنيتكن، فهاته املادة قطعت الطريق ِف وجه أي حماولة إلجراء التلقيح 
يثبت النسب. فواقعة الزواج وحدها ال تكفي لثبوته من جهة األب، بل يتوجب زيادة على ذلك إمكانية االتصال 

 أ.. من ق 01بني الزوجني، وهو ما نصت عليه املادة 
ويكون ذلك إذا كانت  ،قانوننفس المكرر من  00ذكرته املادة  فيماأن املشرع اجلزائري حصرها غري 

فإنه من الراجح من أقوال العلماء ِف أن الولد الذي يأيت هبذه الطريقة هو  ،احليوانات املنوية من الزوج وأثناء حياته
ية أو ِف ياة الزوجاحلوذلك إذا جاءت املرأة هبذا الولد أثناء منهما، ويثبت نسبه للزوجني، ولد طبيعي وشرعي 
 .4يرتتب على ثبوت نسبه باقي األحكام الشرعيةو وفاة، عدهتا من طالق أو 

كما وجب أن يكون ذلك بني رجل وامرأة جتمعهما رابطة زوجية مشروعة وأن تكون هذه الرابطة قائمة 
أما قيام الرابطة  .حقيقية وذلك عندما يكون كال الزوجني على قيد احلياة ومل تنفصم رابطة الزوجية بالطالق

فاة الزوج والزوجة مازالت ِف فرتة العدة، أو قيام الزوج بطالق زوجته طالقا رجعيا جيوز الزوجية حكما فيقصد هبا و 

                                                           

 وما بعدها. 102 .صمرجع سابق، حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، نقال عن  -1

2- L’art. 152 -2 al. 03 du c. s. p. proclame que:  «L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants» 

 .111ص. يوسفات، أحكام النسب ِف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، علي هاشم  -3
 .011، ص. هسنفرجع امل ،حسين هيكلنقال عن  -4



 اإلنجاب الطبي المساعد في إطار العالقة الزوجية                                                الفصل األول

33 
 

له مراجعتها فيه، والعدة هي فرتة مناسبة قدرها الشارع احلكيم للتأكد من خلو رحم الزوجة اليت توِف عنها زوجها 
 .1من الولد منعا الختالط األنساب طلقتأو اليت 

كما أشرنا سابقا خيتلف عن التلقيح الطبيعي من جهة وسيلة التخصيب فق ، إن التلقيح االصطناعي  
ويتم اللجوء  .فكان البد أن يتم ِف إطار عالقة زوجية صحيحة باإلضافة إىل أن تتم العملية واحلياة الزوجية قائمة

مل وهذا نتيجة قصور إىل هذه العملية عندما ميارس الزوجان عالقتهما الزوجية بشكل طبيعي، إال أن الزوجة مل حت
حيث يقوم الطبيب حبقن من الزوج رأسا ، 2الزوج لسبب ما عن إيصال مائه خالل املواقعة ِف املوقع املناسب

مبعىن حقن احليوانات املنوية للزوج داخل رحم الزوجة بدال من وضعها ِف  داخل التجويف الداخلي للرحم،
 .3املهبل

جندها اشرتطت ان تتم عملية التلقيح االصطناعي مبن الزوج  أ، .مكرر من ق 00وبالعودة إىل نص املادة 
وبويضة زوجته دون سوامها ألن الزواج هو الرابطة الوحيدة اليت تبيح للزوجني االستمتاع ببعضهما البعض، وهو ما 

 سنتطرق له ِف املطلب املوايل.
 المطلب الثاني:

 الزوجةبمني الزوج وبويضة إتمام عملية التلقيح 
إن جناح العملية اإلجنابية وِف إطارها الشرعي البد أن تكون مقيدة جبملة من الضواب  والشروط الشرعية 

حيث التلقيح مبن  الذي نتناوله من ،القانونية واألخالقية واليت يأيت ِف مقدمتها شرط االقتصار على ماء الزوجني
لتلقيح مبن الزوج وبويضة رحم الزوجة خارج الرحم ا ومن حيث)فرع أول( الزوج وبويضة رحم الزوجة داخل الرحم 

 )فرع ثان(
 الفرع األول:

 التلقيح بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة داخل الرحم.
عملية طبية تتمثل ِف إخصاب املرأة وذلك عن طريق حقن ماء زوجها ِف رَحها، وهي طريقة يستبعد  هي

 عملية فهي الطيب،كوسيلة طبيعية ليقوم مقامها احلقن 4ني الرجل واملرأة فيها االتصال اجلنسي املباشر )اجلماع( ب

                                                           

 .1، هامش. 100، ص. ابقمرجع س ،النظام القانوين لإلجناب الصناعيذكره حسين هيكل،  -1
ي مبكة املكرمة، القرار الثاين بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال االنابيب جملمع الفقه االسالمي ِف دورته الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل االسالم -2

 .120جملة جممع الفقه االسالمي، اجلزء األول، العدد الثاين، ص. 
 . 114، ص. هسنفرجع امل؛ حسين هيكل، 102املقارن والشريعة االسالمية، مرجع سابق، ص. نصر الدين مروك، التلقيح االصطناعي ِف القانون  -3
 .101 .فرج يوسف أمري، املوت االكلينيكي، مرجع سابق، ص  -4
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وهذا هو التربير 2لنطفة الزوج ِف املوضع املعد له للمرأة هبدف عالجي1بني الزوجني االستدخالاالدخال الطيب أو 
 الطبيب املعاجل.العالجي هلاته العملية، إال أن هاته العملية ال تقتصر على الزوجني فق  بل تتعدامها إىل 

وسبب استعمال هاته العملية هو عجز الزوج على اقامة عالقة جنسية مع زوجته، وقد يرجع ذلك إىل 
لزوج القدرة على لسرعة قذفه، أو أن ماء الزوج غري كاِف كما وغري صاحل نوعا للقيام بعملية االخصاب او ليست 

قد يكون هذا السائل املنوي للزوج صاحل لكن الصعوبة  كما  .3ذلك، وقد تكون قليلة فال تزيد عن مليون ورمبا أقل
 ،فإذا حدث ومتت عملية االدخال وجنحت .تكمن ِف التقاء ماء الزوج مع بويضة الزوجة، أو استحالة ذلك متاما

فإن العملية تكون كما لو كان التلقيح طبيعيا، إال أنه يتوجب للحصول على نتيجة جيدة، إجراء عملية التلقيح 
يوم  وأفضلها اليوم العاشر إىل الرابع عشر من زمن بدء الدورة الشهرية ما بنيوقت االباضة عند املرأة، أي  ِف

وقد حيدث أن يتم  .حصلت ِف اليوم احملدد لإلباضة إذا %04، هنا نسبة النجاح قد تصل إىل 4الرابع عشر
رَحي قبل ان حتال اىل اجراء عملية طفل  عمليات تلقيحمرات  40مرات أو  41إعادة عملية التلقيح مرتني إىل 

االنبوب، إذ أن هذه العملية االخرية تعن اخصاب البيضة ِف االنبوب خارج اجلسم مث زرعها بعد التخصيب ِف 
 .5الرحم

 :ه العمليةذومن اجل توضيح ذلك سنتطرق لرأي الفقه من ه

 :مليةهذه الع مناإلسالمي رأي الفقه أوال: 

الفقهاء إىل جواز ذلك، ويرون أن الطفل املولود من هذه العملية هو طفل شرعي مثله  لقد ذهب غالبية 
كطفل جاء نتيجة عالقة جنسية عادية بني زوجني، له ما لغريه من االبناء الشرعيني من حقوق وعليه ما عليهم 

 .6من التزامات

 وهذا اجلواز متوقف على مجلة من الشروط والضواب  إلجراء العملية:
                                                           

الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة حممد سعيد حممد ؛ 10 .سالمة أَحد، أطفال االنابيب العلم والشريعة، مرجع سابق، صزياد  -1
؛ اقروفة زبيدة، التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي والقانون 11 .ص ،2411دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر، باألجنة، 

ملتعلقة باإلخصاب خارج اجلسم، مذكرة ماجستري، اجلامعة حممد جرب، الصفدي شعبان، االحكام الشرعية البىن ؛ 11 .الوضعي، مرجع سابق، ص
العاديل، عمليات أطفال االنابيب واالستنساخ البشري ِف منظور الشريعة شاكر غن الربزجني،  منذر طيب ؛14 .، ص2440غزة، اإلسالمية،
النظام القانوين لإلجناب  هيكل،حسين وما بعدها؛  10 .ص ، 2441، بريوت، لبنان، للطباعة والنشر والتوزيع ، مؤسسة الرسالة41ط االسالمية، 
 .2، هامش.104 .، صابقمرجع س الصناعي،

 .01 .مأمون عبد الكرمي، اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص -2
 .00 .صمرجع سابق، ؛ بن قويدر زبريي، النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، 10 .، صهسنفرجع امل، أَحد سالمة زياد  -3
 .42 .ص، هسنفرجع امل ،العاديل ، غن شاكرالربزجني طيب منذر  -4
 .00 .، صنفسهرجع امل طيب منذر الربزجني، شاكر غن العاديل،  -5
 وما بعدها.   111 .طبية فقهية مقارنة، مرجع سابق، صبن آل الشيخ، التلقيح الصناعي دراسة هشام بن عبد امللك  -6
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 ؛1تكون عملية التلقيح االصطناعي هي احلل الوحيد للزوجني لتمكينهما من االجناب ان-1

 ؛على موافقة الزوجني معا أن تتم العملية بناء-2

 .2أن يكون هدف العملية التمكني من االجناب وليس للتحكم ِف جنس اجلنني أو ألجل صفات معينة-1

فالتلقيح الصناعي إذا كان مباء الرجل لزوجته ال امث فيه والحرج ِف ذلك، فيقول فضيلة الشيخ حممد 
من املعلوم أن ختلق الولد إمنا هو من السائل املنوي الذي خيرج من الرجل "شلتوت شيخ االزهر االسبق رَحه اهلل: 

ِ الصُّل ِب 1اء َداِفٍق )ُخِلَق ِمن مَّ فيصل إىل الرحم املستعد للتفاعل، فقد قال تعاىل ) ، 3َوالت َّرَاِئِب(( خَي رُُج ِمن بَ ني 
يعاا َبِصريااوقال أيضا  َشاٍج ن َّب َتِليِه َفَجَعل َناُه مسَِ نَساَن ِمن نُّط َفٍة أَم  َنا اإل ِ ، يتخلق الولد من هذا السائل مىت 4()ِإنَّا َخَلق 

ن طريق االتصال اجلسماين املعروف، وهذا قد عرفه الناس وصل إىل الرحم املستعد للتفاعل، وإن مل يكن وصوله ع
إن احلمل قد يكون بإدخال املاء للمحل دون اتصال، عرفوه هكذا ورتبوا "مجيعا، وعرفه فقهاؤنا وجاء ِف كالمهم 

 .  5عليه وجوب العدة، وهي مدة يبعد فيها الزوج عن زوجته حىت تعرف براءة رَحها من احلمل

الزوج وبويضة رحم الزوجة كان تصرفا واقعا ِف دائرة القانون والشرائع اليت حتكم اجملتمعات فإذا كان مبن     
اإلنسانية الفاضلة، وكان عمال مشروعا ال امث فيه والحرج، وهو بعد هذا قد يكون ِف تلك احلالة سبيال للحصول 

ة واالجتماعية، ويطمئنان على دوام على ولد شرعي، يذكر به والداه، وبه متتد حياهتما وتكمل سعادهتما النفسي
بينهما عقد زواج فهو شبيه  ال يرب و العشرة وبقاء املودة بينهما. أما إذا كان بغري ذلك كماء رجل أجنيب عن املرأة 

وهو املقصود أن الولد للزوج صاحب الفراش، ، 7"الولد للفراش"، فالقاعدة اليت ختضع هلا العملية هي أن 6"بالزنا
ط الزوجية الصحيح جييز املعاشرة بني الزوجني وخيصه حبق االستمتاع هبا دون غريه لذا ال جيوز أن هذا ألن ربا

 تلقح الزوجة مبن غري زوجها مع أخذ كل االحتياطات الالزمة.
                                                           

وما بعدها؛ هجرية خدام، التلقيح  04 .مراد بن صغري، التأصيل الفقهي والقانوين للتلقيح الصناعي وأثره على الرابطة الزوجية، مرجع سابق، ص -1
 .04 .االصطناعي، مرجع سابق، ص

ِف ضوء املمارسات الطبية احلديثة دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة الشيخ صاحل، احلماية اجلنائية للجنني بشري  -2
 .00 .، ص2411- 2412،1اجلزائر،

 .40،41سورة الطارق، اآليتان  -3
 .42سورة اإلنسان، اآلية  -4
وما بعدها؛ هشام بن عبد امللك  102؛ أمري فرج يوسف، املوت االكلينيكي، مرجع سابق، ص. 200حممد شلتوت، الفتاوى مرجع سابق، ص.  -5

وما بعدها؛ حممد علي البار، خلق االنسان بني الطب والقرآن،  111بن آل الشيخ، التلقيح الصناعي دراسة طبية فقهية مقارنة، مرجع سابق، ص. 
 . 010مرجع سابق، ص. 

هشام بن عبد  وما بعدها؛ 102 .، صهسنفرجع املكي، ؛ أمري فرج يوسف، املوت االكليني241 .، صهسنفرجع املحممد شلتوت، الفتاوى،  -6
 وما بعدها. 111 .، صهسنفرجع املامللك بن آل الشيخ، 

 .120 .صحيح البخاري، اجلزء السابع، مرجع سابق، ص -7
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مبكة  1040يناير  24هذا ما أقره اجملمع الفقهي االسالمي لرابطة العامل االسالمي ِف دورته الثامنة ِف     
مث توضع ِف رحم الزوجة  «انبوبة»التلقيح الصناعي هو عملية تلقيح بويضة الزوجة الشرعية مباء زوجها ِف " املكرمة

لوجود عيب ِف جهازها التناسلي فهذا حالل للضرورة الشرعية، ومن باب التداوي املشروع، وينسب املولود لألب 
الزوجة من رجل آخر غري زوجها فهو حمرم شرعا فإذا كان تلقيح "، وِف هذا يقول الشيخ جاد احلق 1"واألم

،ويكون ِف معىن الزنا ونتائجه، وكل طفل ناشئ بالطرق احملرمة قطعا من التلقيح الصناعي ال ينسب إىل االب 
 .2"جربا، وامنا ينسب ملن َحلت به ووضعته باعتباره حالة والدة طبيعية كولد الزنا الفعلي متاما

بأنه  1041اكتوبر 11-11السالمي املنعقد ِف دورة مؤمتره الثالث بعمان من وكما قرر جممع الفقه ا    
ال حرج من اللجوء عند احلاجة مع التأكد على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة من تلقيح الزوجة مبن "

 .3"زوجها دون شك ِف اختالطه أو استبداله

رعية، ألن الرابطة الزوجية تنحل بالوفاة، ويرى جتدر االشارة أن التلقيح بعد الوفاة تكون مثرته غري شو 
 جانب من الفقه أن موافقة الزوج قبل وفاته على استخدام منيه حتل املشكلة.

 بعد تعرضنا لرأي الفقه اإلسالمي سوف نتعرض للموقف القانوين.     

 القانوني:الموقف -ثانيا

 .(ب)وموقف املشرع اجلزائري  (أ)املقارن  وسوف نتعرض فيه ملوقف القانون

 أ: القانون المقارن:

تناول كل من القانون املقارن واجلزائري هذا الشرط، إال أن هناك تفاوت ِف ضبطه، ومرد ذلك االختالف 
 الدين واالجتماعي والثقاِف، وهذا ما سنبينه: 

 موقف القانون البريطاني:-1

خالل السنوات االخرية اجته رأي إىل القول بأن الطفل غري شرعي ألن العالقة الزوجية تنتهي بوفاة أحد 
ِف إجنلرتا  1040والذي نشر عام 1KCWARNOفقد أوصى التقرير الذي وضعته جلنة  الزوجني،

                                                           

 .010 .حممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، مرجع سابق، ص -1
، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية تشوار ؛ جياليل100 .، ص2جاد احلق علي جاد احلق، الفتاوى االسالمية، ج -2

 . 140 .مرجع سابق، ص
 .140 .، املرجع نفسه، صتشوار جياليل -3
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أن يقتصر حول اخلصوبة البشرية وعلم االجنة بأن االرث ِف حالة الطفل الذي يولد بعد الوفاة جيب 
على ما إذا كان احلمل قد حتقق ِف ظل حياة االب، واقرتح البعض ِف هذه الظروف أن يقتصر حق 

 الطفل ِف االرث على حاالت الوصية من قبل الزوج قبل وفاته.

االجنة من قانون اخلصوبة البشرية وعلم  240هذا وبصفة عامة فقد اوضح املشرع االجنليزي ِف مادته 
أن الزوج إذا توِف وبعد ذلك استخدمت اخلاليا التناسلية ِف تكوين اجلنني واحداث احلمل  1004عام  الصادر

 .2فال يعد والد الطفل

 الفرنسي: قانون موقف ال-4

مبنعه لعملية التلقيح االصطناعي بعد الوفاة، كما أنه مل حيدد نسب الطفل املولود بعد إجراء ذلك ويتضح 
منه  110عملية التلقيح بعد الوفاة، لذا البد من العودة إىل القواعد العامة ِف القانون املدين الفرنسي السيما املادة 

ال جسماين،  انفصالأو  و غياب الزوج،يوم من طالق أ 144تربت أن الطفل الذي يولد ألكثر من عاليت ا
من صفاته الوراثية، وسبب ذلك يرجع إىل املدة الطويلة اليت  %04ل لزوج االرملة هذا بالرغم من َحله  ينسب

 .3تتطلبها العملية
 موقف القضاء الفرنسي:أما عن 

وجاء  1441سنة  "بوردو"ِف بداية االمر كان يرفض اللجوء إىل هذه العملية، ومثال ذلك ما عرض على حمكمة 
 ِف القضية:

ان الطبيب الذي قام هبذا التلقيح امنا قام بعمل غري مشروع، نظرا ألن هذه الطريقة، ليست من شأهنا معاجلة    
أسباب العقم لدى الرجل أو لدى املرأة لكي يكونا صاحلني لإلجناب، وإمنا من شأهنا أن تعاون ِف فعل االجناب 

                                                                                                                                                                                     

همة تشكيل جلنة مسيت بامسه )جلنة م  Mary Warnockاىل ماري ورنك 0421اثر ميالد الطفلة لويز براون اسندت احلكومة الربيطانية ِف سنة  -1
تقوم بدراسة املشكالت املرتبطة مبوضوع االخصاب خارج اجلسم، مثل االم البديلة، االخصاب مبساعدة متطوع، أطفال االنابيب،  ورنك(

 1040ونشرت اللجنة تقريرها ِف سنة  وعلماء االجتماع وحىت اناس عاديني،االستنساخ...ومشلت اللجنة جمموعة من االطباء والقانونيني والالهوتيني 
،حيث وضحت موقفها من االخصاب االصطناعي واحلمل خارج الرحم، ودخول طرف ثالث ِف عملية االخصاب، وقد اعترب التقرير نقطة حتول ِف 

؛ مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية 21 .، صمرجع سابقواالخالق، جمال القانون واالجتماع والطب ، انظر ناهدة البقصمي، اهلندسة الوراثية 
؛ حممود سعد شاهني، أطفال األنابيب بني احلظر واإلباحة وموقف 220 .اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص

 .200 .، ص2414، دار الفكر اجلامعي، مصر، 1الفقه اإلسالمي منها، ط

 . 042 .، احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة اجلسم ِف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة االسالمية، مرجع سابق، صنصر الدين مروك -2
 . 42 .صمرجع سابق، بغدايل، الوسائل العلمية احلديثة املساعدة على االجناب ِف قانون االسرة اجلزائري، اجلياليل  -3
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املكان األكثر حشمة، فأصبح الطبيب وسيطا بني الرجل واملرأة متخذا وسائل صناعية نفسه، او بإجنازه ِف 
 .   1يستقبحها القانون الطبيعي، وانه من كرامة الزواج أال تنتقل أمثال هذه الوسائل من نطاق العلم إىل جمال التطبيق

بني الزوجني، مادامت العملية أن القضاء الفرنسي عاد وتراجع عن ذلك وأجاز اللجوء إىل هذه العملية  غري
اجلنسية الطبيعية مل تؤت مثارها، لوجود عيب يعاين منه الزوجني أو أحدمها. كما أجاز القضاء التلقيح االصطناعي 
بعد وفاة الزوج، وأجاز للزوجة ذلك بأن تلقح نفسها اصطناعيا بعد وفاة زوجها من منيه احملتفظ به ِف بنوك املن 

 رض القانون وال اهداف الزواج وهو االجناب.اقضاء أن هذا ال يعقبل وفاته، ويرى ال
 وِف هذا اإلطار عرضت على القضاء الفرنسي عدة حاالت نذكر منها:    
أحد بنوك املن مبنحها من زوجها املتوِف منذ سنة،  كورين بار باالسما حدث ِف فرنسا حينما طالبت      

تعليمات واضحة هبذا الشأن، لتلجأ بعدها إىل حمكمة  فرفض البنك ذلك حبجة أن الزوج مل يع 
Créteil الذي اعترب نسب الطفل إىل الزوج  1440وعادت هذه االخرية لدراسة قانون نابليون املوضوع سنة

يوم من وفاته، لكن هذه القضية مل جيدوا هلا مثيل، ألن احملامي أصر على أحقية موكلته ِف  144املتوِف حىت بعد 
ت احملكمة لصاحل االرملة ضد وتعلمه العزف وبعد جدال طويل حكم توماسمن زوجها املتوىف لتحمل منه 

 .2البنك
 موقف المشرع الجزائري:-ب

حذا املشرع اجلزائري حذو فقهاء الشريعة اإلسالمية ِف االعتداد مباء الزوجني ِف عملية التلقيح ونص عليه 
جة دون مكرر من قانون األسرة بقوله: " ... أن يتم مبن الزوج وبويضة رحم الزو  00ِف الفقرة الثالثة من املادة 

احرتاما لقدسية الرابطة الزوجية وحفاظا على طهر األنساب، غري أنه مل ينص على النسب الناتج  هذاو غريمها". 
ينسب "من ق. أ. اليت تنص على أنه:  01عن التلقيح االصطناعي ِّما جيعلنا نستند على النص العام وهي املادة 

فاملشرع اجلزائري ال نص على  ."ومل ينفه بالطرق املشروعةالولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا، وأمكن االتصال 
، ِّما ولد فراغا قانونيا فيما خيص 01مكرر باملادة  00النسب الناتج عن تقنية التلقيح االصطناعي، وال أحلق املادة 

 النسب الناتج عن هذه التقنية.
هي  01تفسريها باعتبار أن املادة لتتميمها و  01مكرر مباشرة بعد املادة  00وكان عليه أن يضع املادة   

من نفس القانون رافعا  01مكرر فقرة ثانية للمادة  00أو وضع املادة  .3مكرر هي االستثناء 00القاعدة واملادة 

                                                           

 وما بعدها. 11 .مكرو لوف، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن االساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مرجع سابق، صوهيبة نقال عن،  -1
شيهاين، مركز اجلنني ِف القانون املدين مسري وما بعدها؛  210 .، صابقعة، مرجع سشري، أطفال األنابيب بني العلم والأَحد سالمة زيادنقال عن،  -2

 .40 .، ص2440جامعة بومرداس، كلية احلقوق والعلوم التجارية، ، مذكرة ماجستري،  اجلزائري والفقه
 .04، ص.مرجع سابقيدو تشوار: شروط التلقيح االصطناعي ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون األسرة اجلزائري، زكية َحأنظر،  -3



 اإلنجاب الطبي المساعد في إطار العالقة الزوجية                                                الفصل األول

39 
 

اللبس الذي يكتنف عبارة "وأمكن االتصال" بالفقرة األوىل منها، خاصة وأهنا كانت سندا ملن يقول جبواز التلقيح 
 .1التعديلاالصطناعي قبل 

اليت حتيلنا إىل أحكام الشريعة اإلسالمية،  .أ .من ق 222جتدر اإلشارة إىل أن هذا الفراغ تسده املادة 
 اليت جيمع أغلب فقهاؤها على شرعية نسب الولد الناتج عن هذه العملية. 

أهنا مل إن جناح عملية التلقيح االصطناعي داخل الرحم وإن كانت قد قضت على بعض صور العقم، إال 
تتمكن من عالج كل احلاالت، ألن هاته العملية تتم داخل الرحم، وهي ما تستدعي صالحية رحم الزوجة، 
وصالحية قناتا فالوب. ففي حالة عدم صالحيتهما يتوجب البحث عن حل آخر، فكان التلقيح الصناعي خارج 

 طبية على ذلك وهو ما سنعاجله ِف هذا الفرع. الرحم هو احلل البديل من أجل إجناح املشروع االجنايب واملساعدة ال
 

 الفرع الثاني:
 التلقيح بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة خارج الرحم

عقم الزوجة بسبب عدم صالحية الرحم، وانسداد قناتا فالوب، وعقم الرجل اللجوء إىل هذه التقنية راجع إىل إن 
لتفادي وجود حاالت التقنية شرتط تكما   .إىل البويضة طبيعياِف الوصول 2بسبب قلة احليوانات املنوية أو ضعفها 

فإلجراء هاته العملية بني من الزوج  .3سنة 10-10منغولية )تشوهات خلقية( أن يكون سن الزوجني أقل من 
هي عقاقري منشطة و  عقار الكلوميفينوبويضة رحم الزوجة، يتوجب على الطبيب املعاجل إعطاء الزوجة أقراص من 

وبعد استخراج البويضات يتم وضعها مع من .4للمبيض، وهذا هبدف احلصول على عدد كاِف من البويضات
وبعد جناح عملية االخصاب،  ساعة، 04-20الزوج ِف انابيب اختبار خاصة بذلك ِف وس  مناسب ملدة 

فالعملية خارج الرحم  .لتبقى هاته العملية مقتصرة على من يدفع أكثر تستدعى الزوجة ألجل إعادة اللقيحة،
 . 5أكثر كلفة من العملية نفسها داخل الرحم

، رئيس مصلحة النساء والتوليد مبستشفى نفيسة َحود "بارين" البروفيسور بوزكرينيأكد وِف هذا السياق 
، أن مصلحته ستتدعم مبركز للتلقيح االصطناعي ِف شهر سبتمرب املقبل عالوة 40/40/2444بتاريخ:  سابقا
 ،وأوضح الربوفيسور بوزكرين .مركزين آخرين سيتم تدشينهما ِف شرق وغرب الوطن قبل هناية السنة اجلاريةعلى 

                                                           

 .11سابق، ص ، مرجع ِف ظل التطور العلمي والقانوين زبريي بن قويدر، النسب -1
 .210مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص.  -2
 .40 .، صابقمرجع س، ، أطفال االنابيب بني العلم والشريعةأَحد سالمة زياد -3
 .114 .صمرجع سابق، النجيمي حممد بن حيي بن حسن، االجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي،  -4
؛ انظر جريدة الشروق اليومي اجلزائرية، 1، هامش.0 .، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، صزهرة حممد املرسى -5

 .40 .، ص20/40/2440، بتاريخ 2020عدد 
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سنة، ليكون أول مركز ِف إفريقيا، إال أن املشاكل  12أن مركز التلقيح االصطناعي كان من املقرر افتتاحه قبل 
تتاحه، موضحا ِف الوقت ذاته أن املركز ِف مستوى التقنية اليت عرفها املركز حينها ونقص التجهيزات حال دون اف

جد متقدم من أشغال التهيئة والتجهيز والتعقيم، باإلضافة إىل توفري جهاز أمن جد متقدم لضمان سالمة وعدم 
 .سرقة أجهزة التلقيح الباهظة جدا

مبساعدة الكثري من  واعترب الربوفيسور أن االنطالق ِف عملية تلقيح النساء اصطناعيا هبذا املركز سيسمح
األزواج الذين عانوا لسنوات من مشكل العقم واحلرمان من نعمة اإلجناب، خاصة وأن عملية التلقيح االصطناعي  

ِف اجلزائر، أو ِف املراكز اخلاصة بتونس أو الدول األوروبية، وهذا  0كانت تتم ِف املراكز اخلاصة والبالغ تعدادها 
وهذا ما يتعدى اإلمكانيات املادية للكثري  .سنتيم ِف بعض األحيان مليون 50  ما يكلف أمواال طائلة تفوق ال

وأشار ذات املتحدث إىل أن نسبة جناح التلقيح االصطناعي وحتقيق التخصيب واحلمل غري  .من العائالت اجلزائرية
 22ولة الواحدة حوايل مضمون مائة باملائة ما يستدعي إىل تكرار احملاولة أكثر من مرة، حيث تقدر تكلفة احملا

ماليني لألدوية واهلرمونات اليت يتم تعاطيها بشكل مستمر طيلة  14منها  ،مليون سنتيم باملراكز اخلاصة اجلزائرية
مليون سنتيم، مؤكدا أن  12إىل  14فرتة العالج، باإلضافة إىل حصص العالج واملتابعة اليت تقدر أسعارها ب  

لدولة جبميع حماوالت "التلقيح االصطناعي" لألزواج الذين ال ينجبون، كما هو اهلدف املستقبلي هو أن تتكفل ا
احلال ِف العديد من الدول األوربية كبلجيكا اليت تتكفل باحملاوالت الست األوىل ل لتلقيح االصطناعي لألزواج 

 .1الذين يعانون من العقم
ل وهو التمزق بني املنزل والعمل خارجه ونشري اىل ان هناك أسباب أخرى جتعل املرأة تلجأ اىل هذا احل

خاصة ِف ظل  ،وصعوبة تربية الطفل الذي يتطلب مصاريف اضافية من حليب وأكل ومالبس وحضانة وطبيب
صمت األطراف املعنية وعدم اقدامها على البحث عن حلول كفيلة باملساعدة على االجناب السيما منها الرتفيع 

 .ِف منحة االبناء والضغ  على تكاليف اجنابه ومتتيع املرأة حبق احلصول على منحة كاملة أثناء الوضع
سمى االطفال املولودين هبذه التقنية بأطفال االنابيب، خبارج الرحم ألهنا تتم خارجه كما ي هذه العملية وتسمى

ما موقف فألن التلقيح يتم ِف أنبوب اختبار، إال أن هذه العملية اكتنفها بعض الغموض وظهرت بعض الفتاوى 
 الفقهاء والقضاء مث ما هو موقف املشرع اجلزائري من ذلك؟

 
 
 

                                                           

 . 10h30على الساعة  40/44/2411،مت االطالع عليه بتاريخ :  http://www.echoroukonline.comعن موقع الشروق أون الين   -1

http://www.echoroukonline.com/
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 موقف الفقهاء والقضاء أوال:

 :اإلسالمي موقف الفقه-أ

إن غالبية الفقهاء جييزون ذلك بناء على نفس احلجج اليت تربر التلقيح الداخلي، فهاته العملية متثل تطورا علميا 
 .1وطبيا، وهذا لقضائها على احلاالت املختلفة من املشاكل الطبية خاصة العقم عند املرأة وانسداد قناتا فالوب

فهناك رأي قائل بعدم جواز ذلك مطلقا،  ،ارج الرحمفالفقهاء اختلفوا ِف حاالت التلقيح االصطناعي خ
ه هو اجلواز ودليلهم ِف  1040هذا بالرغم من أن رأي اجملمع الفقهي ِف دورته السابعة ِف مكة املكرمة سنة 

ذلك، غموض نتيجة العملية واحتمال ارتفاع نسبة التشوه ِف هذه الطريق االصطناعي عن املعتاد ِف العمل 
ومن حيث  لعدم امكان كشف ذلك قبل التكرار الكثري، ية، وهو نفس رأي الشيخ الزرقاء،بالطريقة الطبيع

احتمال تأديتها إىل اضرار اخرى مرضية ال ميكن اجلزم باألمان منها ِف هذه الطريقة قبل مضي زمن طويل من 
 .2عمر الوليد

اجلنني باإلضافة اىل تعديل كما أن خشيتهم من جواز استخدام هاته الوسيلة بغرض التحكم ِف جنس 
 .3صفاته الوراثية، كما ان غالبية الفقهاء يرون عدم التوسع أكثر ِف امور كهذه بدليل أن مزاياها أقل من أضرارها

أن الشيخ رجب بيوض التميمي حرم ذلك من أساسه، ودليله حرمة اجياد ذرية عن الطريق الطبيعي املعروف و 
ُموا  ألَنُفِسُكم  َوات َُّقوا  الل هَ ِنَسآُؤ تعاىل )مستندا إىل قوله  َواع َلُموا  أَنَُّكم  ُكم  َحر ٌث لَُّكم  فَأ تُوا  َحر َثُكم  َأىنَّ ِشئ ُتم  َوَقدِّ
كما أن .5وذهب الشيخ شقرة إىل أن قاعدة سد الذرائع تفرض حظر طفل االنبوب ،4(ال ُمؤ ِمِننيَ مُّالَُقوُه َوَبشِِّر 

إىل ضرورة تدخل املشرع لتحرمي التعامل مع اجلينات الوراثية ِف تغيري الصفات أو حتسني أنصار هذا الرأي يتجهون 
 السالالت واختيار جنس املولود.

                                                           

االجناب االصطناعي احكامه القانونية ، زهرة ؛ حممد املرسى44-40 .، أطفال االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، صزياد أَحد سالمة -1
 .120 .؛ النجيمي حممد بن حيي بن حسن، االجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص41 .وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص

، اهلندسة الوراثية البقصمي ؛ ناهدة04 .، صهسنفرجع امل ،سالمةزياد أَحد ؛ 120 .، صنفسه رجعامل النجيمي حممد بن حيي بن حسن، -2
 .101 .واالخالق، مرجع سابق، ص

؛ رأي اجملمع الفقهي االسالمي لرابطة 114 .؛ النجيمي حممد بن حيي بن حسن، املرجع نفسه، ص42 .، صهسنفرجع امل، زهرة حممد املرسى -3
، 40/41/2411، تاريخ االطالع www.themwl.org/fatwaالعامل االسالمي، الدورة الثامنة، القرار الثاين، بشأن التلقيح الصناعي، انظر املوقع 
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 موقف القضاء الفرنسي:: ب

مبن الزوج وبويضة رحم الزوجة خارج لقد اقر القضاء الفرنسي مبدأ هام خبصوص التلقيح الصناعي 
الرحم، ومفاد ذلك ثبوت نسب املولود هبذه التقنية، جاء ذلك ِف قضية تتلخص وقائعها ِف أن طفال ولد بعد 
ختصيب خارجي لزوجني على قيد احلياة ِف بيئة مصطنعة لتزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة، وبعد فرتة ولد الطفل، 

مت بواسطة ماء الغري، وبرر ذلك بأنه   الطفل إليه، فرفع دعواه مستندا إىل أن التلقيح الزوج أراد التنكر لنسبلكن 
رأت احملكمة أنه لقبول دعوى الزوج بإنكار نسب الطفل  .وزوجته مل تنكر ذلكAntelles  كان مسافرا ِف 

كان الزوج قد وافق على يكفي أن يثبت ذلك باخلربة ِف جمال الدم نفي األبوة، ومن مث فال حمل للبحث عما إذا  
 .1الوسيلة أم ال

 الجزائري: القانونموقف ثانيا: 

 يفصل ِفاألسري مل  املشرع-الرحمالتلقيح مبن الزوج وبويضة رحم الزوجة خارج  –بشأن هذه العملية أي        
هذه الصورة، سواء بداخل الرحم أو خارجه وإمنا جاء النص عاما وهو ضرورة توفر ماء الزوجني إلجراء عملية 

 .التلقيح

 وبانعدام التفصيل حول هذا الشرط يرجع للتفصيل الوارد ِف أحكام الشريعة اإلسالمية واملوضح كالتايل:        
 الزوج و حقنه مباشرة ِف املوضع املناسب من فرج أو رحم األوىل من التلقيح الداخلي و هي أخذ من الصورة-

 .الزوجة
 مبن زوجها ِف أنبوب اختبار )طبقالصورة األوىل من التلقيح اخلارجي و هي أخذ بويضة الزوجة و تلقيحها  -

   .برتي( و إعادة اللقيحة بعدها إىل رحم الزوجة صاحبة البويضة

مكرر الفقرة األخرية من  00عند اللجوء إىل التلقيح االصطناعي: تنص املادة اليت أقرها املشرع  ملوانعأما ا         
فهذا املنع هو ِف احلقيقة  ."جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة ال"على: قانون األسرة 

وهذا ماال يتفق مع األساليب يكون قصور،  ،شرط آخر مكمل للشروط السابقة ألنه إذا اكتفينا بالشروط السابقة
الثالثة اليت أجازها فقهاء الشريعة اإلسالمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو منع صريح لبعض صور أو 

أي أن املشرع أعطى شروط عامة إلجراء التلقيح االصطناعي وِف الفقرة األخرية  ،أساليب التلقيح االصطناعي
 .لقيح االصطناعي الذي هو ِف نفس الوقت شرطا مكمال للشروط األخرىأورد حكما لبعض أساليب الت

                                                           

 .214-210حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص.   -1
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تشوب  والشكوك اليتملخاطر ِف ا خمافة الوقوعوجتدر اإلشارة إىل أن املشرع منع اللجوء إىل األم البديلة           
 .نسب الطفل من حيث أمه على النحو الذي ذكرناه آنفا

من خالل دراسة هذه الفصل املتعلق بشرط إجراء عملية التلقيح ِف إطار العالقة الزوجية، نستنتج أن الشريعة 
الذي تبىن به أسرة متماسكة اإلسالمية الغ راء واملشرع اجلزائري حرصوا وبشدة على حتقيقه ألنه اجلدار احلصني 

خللقه، على عكس التشريعات املقارنة اليت اشرتطته ولكن  طاهرة األنساب موافقة للفطرة السو ية اليت ارتضاها اهلل
ليس حبزم ألهنا تفضل مصلحة ورغبة الزوجني أو الصديقني على حساب نقاء األسرة واألنساب، وهذه التساهل 

 يعطينا صورة التلقيح خارج إطار العالقة الزوجية الذي سنتناوله ِف الفصل الثاين. 
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إن االجناب مسألة شخصية بني زوجني، وهو نتيجة طبيعية للمعاشرة اجلنسية، ويكون مثرة هذه املعاشرة 
ن  َيا )ال َمالُ املولود الذي هو زينة احلياة الدنيا فقد قال تعاىل  ََياِة الدُّ وعلى أساس هذه العالقة ، 1...(َوال بَ ُنوَن زِيَنُة احل 

ا استمدته الشريعة االسالمية والشرائع االخرى وحىت القوانني الوضعية، بنيت أحكام النسب وما يتبعها وهو م
الذي يثبت بالعقد وبإمكانية هذا االخري  مبعىن أن أب املولود هو صاحب الفراش، للفراش(وبإعمال قاعدة )الولد 

ح أن وجود مشكل طيب حيول دون االجناب بشكل طبيعي يدفع الزوجني إىل عملية التلقي غري .الدخول
االصطناعي، وبالتايل أصبح االجناب بدون اتصال وبتدخل طرف ثالث من غري الزوجني باإلضافة إىل إنشاء 

 )بنوك حفظ النطف والبويضات امللقحة(  2مراكز حفظ ودراسة السائل املنوي
Centre d’étude et de conservation des œufs et des spermes(C E C O S). 

ِّما يؤثر على إثبات النسب بعد االنفصال أو الوفاة خاصة بعد جناح االطباء ِف احلصول على من  لكذ
، فقد يستعمل املن أو البويضة أو اللقيحة بعد ذلك 3ساعة من حلظة وفاته 04الزوج املتوىف ِف مدة ال تتجاوز 

ثالث حلدوث احلمل فيتعدد  مبدة، ويكون مثرة ذلك مولود فإىل من ينسب؟ )مبحث أول( وقد يتدخل طرف
يكون رجل قد االطراف من ثالثة، االب واالم واملولود إىل أربعة، وهم االب واالم واملولود والغري، هذا الغري الذي 

 )مبحث ثان(.إجيار الرحم أو ما يعرف بمتربعة ببويضة، كما قد تكون امرأة متربعة باحلمل  امرأةمتربع مبنيه أو 

 المبحث االول:
 التلقيح بين الزوجين مع انحالل الرابطة الزوجية إجراء

لقد كان هناك أثر اجيايب لبنوك املن والبويضات كما كان هلا االثر السليب على البشرية، حيث أن هناك 
مشاكل عديدة جنمت عنها، فقد تتم عملية التلقيح االصطناعي بعد احنالل الرابطة الزوجية إما بطالق أو وفاة، 

تلقيح بويضة الزوجة مبن زوجها اجملمد قبل احنالل الرابطة الزوجية أو عن طريق زرع اللقيحة اجملمدة هذا عن طريق 
وقد يولد املولود إما أثناء فرتة احلمل املقررة قانونا وقد يولد بعدها، ِّما يؤدي إىل مشاكل ختص  .ِف بنوك االجنة

الوفاة التلقيح بعد  ح بعد الطالق )مطلب أول(،ِف هذا املبحث، التلقي النسب وما يلحقه، وهو ما سنناقشه
 .مطلب ثان()
 

                                                           

 .01سورة الكهف، اآلية   -1
؛ زينب كرمي، التلقيح االصطناعي وتأثريه على الرابطة الزوجية ورابطة 114 .حممود اَحد طه، االجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص -2

 . 112 .البنوة، مرجع سابق، ص
 .112 .زينب كرمي، املرجع نفسه، ص -3
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 المطلب االول:
 التلقيح الصناعي بعد الطالق

بأنه: قيام الزوجة بالعمل على ختصيب بويضة تؤخذ منها  التلقيح الصناعي بعد الطالق فقد مت تعريف
هذا ألن نتائج البحوث اليت .1غرسها ِف رَحهابتلك النطفة املذكرة لزوجها املطلق أو املتوىف واحملفوظة ِف البنك مث 

مت االنفصال فلو  .قام هبا العلماء خلصت إىل إمكانية االحتفاظ مبن الرجل وبويضة املرأة ِف بنوك النطف واالجنة
بني الزوجني سواء )طالق، تفريق قضائي، خلع...( ومت بعدها تلقيح نطفة الزوج املنفصل ببويضة املنفصلة، 

 ب وولد مولود، فهل سيتم إثبات نسب املولود للزوج املنفصل أم ال؟وحصل االخصا
 فرع ثان(.) اجلزائري قضاءفرع أول(، وموقف ال) تشريعات املقارنةوهو ما سنتطرق إليه ِف فرعني: موقف الفقه وال

 الفرع االول:
 تشريعات المقارنةموقف الفقه وال

الزوجية تنقطع بالطالق أو الوفاة، فالطالق ال يتيح حل االستمتاع بالزوجة، ويتوجب على إن العالقة 
 املطلقة املدخول هبا أن تعتد السترباء رَحها، فهل يثبت نسب املولود ِف مثل هذه احلالة؟ 

 اإلسالميةقهاء الشريعة فموقف أوال: 
عة، فمنهم من رب  مسألة إثبات النسب إن عملية التلقيح االصطناعي ِف حمل خالف بني فقهاء الشري

باحلالة، حيث يرون أنه وإن كان ال جيوز شرعا أخذ من الرجل وإن كان مبوافقته وتلقيح بويضة زوجته به بعد 
 وفاته، إال إذا كانت الزوجة جاهلة باألمر، ففي هذه احلالة يكون املولود ابنا شرعيا هلما، إال أنه يرث من امه وال

  يرث من أبيه.
وتلقيح بني زوجني  ،إال أن الفقهاء يفرقون بني التلقيح احلاصل بني الزوجني بوجود عالقة زوجية صحيحة

احنلت رابطة الزوجية بينهما، كطالق أو وفاة، ألن احنالل الرابطة الزوجية سواء بالطالق أو التطليق أو اخللع أو 
والهي زوجة له حىت وإن ظل الزوجني مفرتقني وعلى قيد يعد الزوج زوجا لزوجته، فلم  ،الفسخ يزيل معامل الرابطة

 احلياة.
أو  وهذا قد يرجع إىل سبب رغبة ألحدمها ِف أن يكون له ولد من زوجه أو لسبب آخر يتعلق باملرياث

ففي  .، وينسب الولد ألبيه إذا كان ِف عدة طالق، وخيتلف الطالق هنا من طالق رجعي إىل طالق بائن2غريه

                                                           

، ن .ت.حممد زين العابدين، حكم االجناب بالتلقيح الصناعي، استاذ القانون اجلنائي املساعد، كلية الشريعة والقانون، جامعة أسيوط، مصر، د -1
 .200 .، ص2441، نقال عن عطا عبد العاطي، بنوك النطف واالجنة، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة القاهرة، ط 200 .ص

؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، 00سالمة، أطفال االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص. د أَحد ازي -2
؛ إميان خمتار خمتار مصطفى، اخلاليا اجلذعية 111؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل االخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، ص. 112ص. 
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فريى الدكتور حممد علي البار أنه:  انتهت عدته ،الرجعي ينسب إىل أبيه، أما ِف حالة طالق بائنحالة الطالق 
ال جيوز التناسل بني هذين الشخصني مهما كانت االعذار والدوافع وأن حصول النسب مرتب  بقيام عقد "

طالق فإن حدوث احلمل بعد الزوجية، فإذا انفسخ هذا العقد مبوت أو طالق ومل يكن هناك َحل قبل املوت أو ال
 .1"وفاة الزوج يلغي النسب

أنه إذا كان مباء الرجل لزوجته كان تصرفا واقعا ِف دائرة القانون والشرائع اليت "كما يرى الشيخ شلتوت: 
ختضع حلكمها اجملتمعات االنسانية الفاضلة، وكان عمال مشروعا ال إمث فيه وال حرج وهو بعد هذا قد يكون ِف 

رأة، ال يرب  بينهما عقد تلك احلالة سببا للحصول على ولد شرعي...أما إذا كان التلقيح مباء رجل أجنيب عن امل
الشيخ شلتوت:  فريىزواج )ولعل هذه احلالة هي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي عندما يتحدث الناس عنه( 

الزوجي وإعالنه، فهو بذلك هذا االنسان الذي ينسج حياته بالتعاقد  أنه ينزل إىل ما دون املستوى االنساين،
 .2"دا ِف حرث ليس بينه وبني ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعيةجرمية منكرة ، وضع ماء رجل أجنيب قص
الدخول،  ودراسة هذه اجلزئية تتطلب منا دراسة أحوال الطالق قبل  هذا ألن رباط الزوجية وقدسيته قد احنلت،

 قد يكون هذا الطالق رجعيا أو بائنا. كما
 

 :نسب المولود قبل الدخول-1
إن والدة املطلقة قبل الدخول إما أن يكون لستة أشهر من وقت الطالق أو أكثر، فوالدهتا ألقل من 

فال يثبت نسبه منه،  ،كانت والدهتا لتمام ستة أشهر من تاريخ طالقها  لطليقها، وإنستة أشهر ال ينسب املولود 
 الفرقة.ا أن احلمل كان قبل به النسب، إال إذا ثبت يقين ال يثبتألن الطالق قبل الدخول واخللوة 

وِف حالة والدهتا ألقل من ستة أشهر من وقت الطالق ال يثبت به اليقني بأهنا َحلت قبل الفرقة، هذا 
باعتبار أهنا أقل مدة للحمل، وحبكم أن املطلق مل يدخل بطليقته وَحلت منه قبل أن تطلق منه، وهذه الوالدة 

فإنه ال يعترب يقني  ،يس بعده، وإن جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثردليل على أن الطالق كان قبل الدخول ول
فقد حيتمل أن تكون َحلت من مطلقها، إال أنه مىت كان هناك احتمال فال يثبت  .حبدوث احلمل قبل الفرقة

به  النسب للمولود، بل النسب يثبت باليقني، إال إذا ادعاه املطلق ومل يصرح بأنه من زنا، فولد الزنا ال يثبت
االنساب وسرت  ِفاحتياطا هة بالنسب ألبيه بل ألمه وقد يدعيه املطلق بدعوى أنه اتصل مبطلقته بناء على ش

                                                                                                                                                                                     

، ص. 2412، االسكندرية، مصر، 41على األعمال الطبية واجلراحية من منظور إسالمي، دراسة فقهية مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، ط وأثرها 
211. 

 .110، ص. ابقمرجع س، النظام القانوين لإلجناب الصناعيذكره حسني هيكل،  -1
 .241حممد شلتوت، الفتاوى، مرجع سابق، ص.  -2
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ألنه الجمال للمساواة بني الزنا والعالقة الشرعية بشأن ، 2، ويعترب أبا هلذا املولود )ابن زنا( اذا مل ينفه1االعراض
بني الزوجني قبل إبرام عقد الزواج من عالقات  ما يقعدخوال  ال يعترب من املقرر شرعا أنه"نسب الطفل، إذ 

االتصال اجلنسي قبل العقد يعد "إذ أن  ،3" عنه نسب الولد ال يثبتجنسية، بل هو جمرد عمل غري شرعي 
 .4"زنا،...

فال يثبت النسب لعدم التالقي بينهما، كذلك إذا ثبت عدم  ،فإذا تبني أن الزوج طلقها قبل الدخول
التالقي بني الزوجني لسبب العجز اجلنسي كون الزوج ال يستطيع معاشرة الزوجة أو منعته منذ الزواج من الدخول 
  .5هبا، أو تزوج بالوكالة وهو غائب ِف بلد آخر وعند عودته وجدها حامل، وإن كانت هذه املسائل نادرة احلدوث

 .وهناك حالتان كون الطالق رجعي أم بائن :نسب ولد المطلقة بعد الدخول-2
 

ففي حالة كانت املرأة معتدة من طالق رجعي وجاءت بالولد لستة أشهر من وقت الطالق أو أكثر، 
 ثبت نسبه للزوج املطلق ألهنا: 

 من عشرة أشهر وبذلك تكون املطلقة َحلت به قبل الطالق. ولدت ِف مدة أقل نإ -
إن ولدت بعد مدة عشرة أشهر، فتكون قد َحلت به أثناء عدهتا، أو أن الزوج راجعها أثناء عدهتا، أما إذا أقرت  -

 رارها.ليتبني كذهبا أو خطئها ِف إق6املطلقة بانتهاء عدهتا فال يثبت نسبه إال إذا جاءت بالولد ألقل من ستة أشهر 
فبالرغم من أن الطالق هو قطع للعالقة الزوجية إال أن عدة الطالق وجبت ليتمكن فيها الزوج من 

 مراجعة زوجته، ففيها حق للزوج، وحق هلل، وحق للولد، وحق للناكح الثاين.
فحق الزوج: ليتمكن من الرجعة أثناء العدة، وحق هلل لوجوب مالزمة املطلقة للمنزل، كما نص عليه 

ُصوا ال ِعدََّة )قوله ِف حانه سب ُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ َوَأح  َربَُّكم   اللَّه َوات َُّقواۚ  يَا أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّق  اَل  ۚ  ََ

                                                           

، ذكره 01 .، ص2411، رخمطارية طفياين، إثبات النسب ِف تقنني االسرة اجلزائري والفقه االسالمي، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مص -1
 . 241 .، ص1004أَحد فراج حسني، أحكام االسرة ِف االسالم الطالق وحقوق االوالد ونفقة االقارب، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، مصر، 

 .110 .زياد أَحد سالمة، أطفال االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص -2
نسب  ،، نقال عن جياليل تشوار10 .، ص1، عدد 1004، اجمللة القضائية، 10401، ملف رقم 10/11/1040جملس أعلى، غ. أ. ش.، -3

، 41، العدد 2440م. ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ستحدثة، الطفل ِف القوانني املغاربية لألسرة بني النقص التشريعي والتنقيحات امل
 .24 .ص

املرجع  ،، نقال عن جياليل تشوار41، ص 1، عدد 1004، اجمللة القضائية، 10440، ملف رقم 10/12/1040جملس أعلى غ. أ. ش.، -4
 نفسه، نفس الصفحة.

 .01-04 .صمرجع سابق، رشيد بن شويخ، الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه، ال -5
 .00 .، ص2441مفتاح حممد اقزي ، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، مصر،  -6
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نَ  وهو منصوص أَحد ومذهب أيب حنيفة، وحق الولد، لئال يضيع نسبه، وال ، 1...(خُت رُِجوُهنَّ ِمن  بُ ُيوهِتِنَّ َواَل خَي ُرج 
ُتُموُهنَّ ِمن قَ ب ِل َأن مَتَسُّوُهنَّ َفَما تعاىل )يدري ألي الواطئني، لقوله  ِمَناِت مُثَّ طَلَّق  ُتُم ال ُمؤ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكح 
ٍة تَ ع َتدُّ  ٍة ): فقوله، 2(مجَِيالا  َفَمت ُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاحاا ۚ  ونَ َها َلُكم  َعَلي ِهنَّ ِمن  ِعدَّ َفَما َلُكم  َعَلي ِهنَّ ِمن  ِعدَّ

ِلَك ِإن  أَرَاُدوا ... قوله )  اعلى أن العدة للرجل على املرأة، وأيض ، دليل(تَ ع َتدُّونَ َها َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِف ذَٰ
ا  .طالق بائن فيعود للزوجة وإقرارها بانقضاء العدة ما املعتدة منأ،3...(ِإص اَلحا

فإذا مل تقر بانقضاء العدة وجاءت بولد ملدة عشرة أشهر وأقل من سنة، وهذا الحتمال وجود احلمل قبل  -
 الطالق، والفراش مل يزل بعد قبل احلمل، فيثبت الولد وبه تنقضي العدة.

العدة فإن الولد يثبت نسبه إذا جاءت به خالل عشرة أشهر من وقت الطالق أو ألقل  بانقضاءأما إذا أقرت  -
 .4كما أنه ال يثبت إذا جاءت به لستة أشهر فأكثرمن ستة أشهر من وقت إقرارها،  

العدة ِف الطالق الرجعي ألجل الزوج يتجلى ِف أن  :أما الفرق بني العدة ِف الطالق الرجعي والبائن
فالزوج له أن خيرجها، وهلا أن  ، أما البائن فال سكىن هلا، وال عليها،املسلمني باتفاقلنفقة والسكىن وللمرأة فيها ا

 .5"ال نفقة لك وال سكىن"خترج، كما قال النيبء صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة بنت قيس 
وختصيبها  الطالق الوفاة أو يفرق بني ختصيب البويضة قبلأن الدكتور عطا عبد العاطي السنباطي غري 

لو أخذت بويضة الزوجة املخصبة من زوجها ومت االحتفاظ هبا مث بعد الطالق أو الوفاة زرعت  "، فريى أنهابعدمه
اتني العمليتني جائزتني شرعا ويثبت فيهما نسب ِف رحم الزوجة املطلقة أو األرملة صاحبة البويضة املخصبة، ه

لو مت ختصيب بويضة الزوجة بعد "بينما يرى أنه  ."جها صاحب النطفةاملولود من صاحبة البويضة املخصبة وزو 
وفاة زوجها أو بعد الطالق من نطفته احملفوظة ِف بنوك النطف واألجنة مث زرعت هذه البويضة املخصبة بعد الوفاة 

 ."ت النسبفإن هذه الصورة غري جائزة شرعا إال أنه يتوقف فيها عن ثبو  ،أو الطالق ِف رحم طليقته أو أرملته
ال جيوز وأن املطلق صار  أن تلقيح املطلقة طالقا بائنا"،كما يرى الشيخ عطية صقر )رئيس جلنة الفتوى باألزهر(
 ."أجنبيا والولد ولد زنا ونسبه ألمه والينسب لصاحب النطفة

أو الطالق أم بعدها،  وهناك من فقهاء الشريعة من يفرق بني ما إذا متت عملية التلقيح أثناء عدة الوفاة           
، ألن انتهاء حيث أن اإلشكال والتحرمي سيكون بعد العدة، ومن مث القول بتحرمي التلقيح الواقع بعد انتهاء العدة

                                                           

 .41سورة الطالق، اآلية  -1
 .00ية سورة األحزاب، اآل -2
 .224سورة البقرة، اآلية  -3
؛ ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد ِف هدي خري العباد، 00 .خمطارية طفياين، إثبات النسب ِف تقنني االسرة اجلزائري والفقه االسالمي، مرجع سابق، ص -4

 .000 .مرجع سابق، ص
 .1444 .ابن قيم اجلوزية، املرجع نفسه، ص -5
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العدة يعن انتهاء احلياة الزوجية، ومن مث حيق للزوجة الزواج من رجل آخر، ألهنا أصبحت حبكم غري املتزوجة ألن 
لذا فإن إجراء عملية التلقيح ِف هذه احلالة حمرم شرعا واالمث يلحق كل من يشارك ِف  .رابطتها الزوجية قد انتهت

حصول النسب مرتب  بقيام عقد الزوجية، فإذا بأن "، وهو ما ذهب إليه الدكتور حممد علي البار: 1هذه العملية
، وأيد ذلك جممع "انفسخ العقد ومل يكن هناك َحل قبل انفساخ العقد، فإن حدوث احلمل بعد يلغي النسب

 .2البحوث الفقهية
 فإنه جيب التمييز بني الفرضيات اآلتية:  ،وبعرض هاته اآلراء الفقهية  
فال إشكال ِف األمر ومن مث نرى ثبوت  نيلو مت التلقيح أثناء العدة من طالق رجعي وكان بعلم ورضا الزوج -

 نسب املولود ألبويه واعتبار التلقيح الصناعي رجوعا )ضمنيا( عن الطالق.  
لو طلق الزوج زوجته طالقا رجعيا وليس له نية اعادهتا إىل عصمته وقامت أثناء العدة بتلقيح نفسها من منيه  -

طليقها فهنا نرى عدم ثبوت النسب من الزوج املطلق  الذي حتتفظ به أثناء العالقة الزوجية دون علم أو رضا
 .3)طليقها(

التلقيح احلاصل بعد الطالق البائن ال يعتد به وال يثبت به املولود من صاحب النطفة سواء مت برضاء املطلقني  -
 أو علمهما النقطاع العالقة الزوجية بينهما وقت االخصاب.

اته وقامت بتلقيح نفسها من نطفته اليت حتتفظ هبا من زوجها لو كانت الزوجة جتهل طالقها من زوجها أو وف -
املسبقني على الطالق أو الوفاة، مث جرى التلقيح بعد ذلك فنرى أن نسب املولود بناء على علمه ورضاءه 

، إال أن الفقهاء اختلفوا فمنهم من يرى أنه 4يثبت من أبيه املطلق أو املتوِف ألنه يعترب حبكم نكاح الشبهة
بينما يرى البعض اآلخر أنه ينسب ألبيه، إال أهنم . ل كابن زنا، فيثبت نسبه ألمه فق  للتيقن من ذلكيعام

اختلفوا ِف مرياثه فمنهم من اعتربه من الورثة ومنهم من منع عنه املرياث ألن العالقة الزوجية تنقطع بالطالق 
 .5البائن أو الوفاة

                                                           

حسين ؛ 110-110 .صمرجع سابق،  كاظم الشمري، إشكاليات إثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي،حيدر حسني  نقال عن،  -1
مرجع ؛ الشحات إبراهيم حممد منصور، نسب املولود الناتج من التلقيح الصناعي، 110 .هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص

 .42-41 .ص سابق،
 .110 .حيدر حسني كاظم الشمري، املرجع نفسه، ص -2
( ساعة، وِف بعض احلاالت النادرة تبقى حية أكثر من سبعة أيام داخل 02-04احليامني الذكرية تبقى حية داخل اجلهاز التناسلي االنثوي مدة ) -3

ذر طيب الرب زجني، شاكر غن العاديل، عمليات أطفال منذكره اجلهاز التناسلي لألنثى، وبإمكان احليامني إخصاب البويضة خالل مدة حياهتا. 
 .40 .صمرجع سابق، الشريعة االسالمية،  منظوراالنابيب واالستنساخ البشري ِف 

 .110 .، صهسنفرجع املحيدر حسني كاظم الشمري،  -4
 .2هامش. .111 .، أحكام النسب ِف التشريع اجلزائري، مرجع سابق، صيوسفات علي هاشم -5
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أنه البد أن يكون ِف إطار عالقة زوجية قائمة "الربوتسنتية ترى ِف الكنيسة ِّمثلة كما أن الديانة املسيحية  -
كما أدانت الكنيسة الكاثوليكية هذا  .1"مبعىن آخر إهنا خترج الطالق من ذلك ألن الرابطة الزوجية تنقطع

قرتب من عمل غري أخالقي كونه يشكل انتهاك للعالقة الزوجية وي"النوع من التلقيح الصناعي ووصفته بأنه 
 .2"الزنا

 :الموقف القانوني: ثانيا
 القانون المقارن:-أ

 هناك اختالف كبري بشأن هذه الصورة بني القوانني املقارنة حمل الدراسة وهو ما سنبينه:
 القانون الليبي:-1
الذي ينص على جترمي  1002لسنة  100د املشرع اللييب الذي جرم هذه العملية مبوجب القانون رقم جن   

أن  .غري3مكرر ب ومت اضافتهما إىل قانون العقوبات اللييب 041أ ومكرر  041التلقيح الصناعي البشري باملادتني 
 11لصناعي مطلقا، وذلك ِف القانون رقم املشرع اللييب استدرك ذلك وتراجع عن موقفه الرافض لعملية التلقيح ا

عمال طبيا حيث  باعتبارها، مبا ِف ذلك املسؤولية عن عملية التلقيح الصناعي 4املتضمن قانون املسؤولية الطبية
ال جيوز تلقيح امرأة صناعيا او زرع اجلنني بالرحم إال عند الضرورة "أنه اليت تنص على منه 10املادة أجازه ِف 

يكون اللقاح ِف احلالتني من الزوجني، وبعد موافقتهما، وِف حالة االخالل بأحكام هذه املادة تسل  وبشروط أن 
 ."عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن السنة وغرامة ال تتجاوز االلف دينار

 القانون الفرنسي:-4
اليت اشرتطت ِف راغيب التلقيح أن يكونا زوجني أو  .ف .ع .ص .من ق 102/2ص املادة نيستفاد من 

 على عالقة حرة ملدة سنتني على األقل، وأن يكون الزوج على قيد احلياة.مرأة ارجل و 
يستفاد أن التشريع الفرنسي ال جييز التلقيح بعد انتهاء العالقة الزوجية، واألكثر من ذلك نصت الفقرة 

، بقوهلا:" منع 5الزرع بعد الوفاة رغم حدوث التلقيح ِف ظل العالقة الزوجية الرابعة من نفس املادة على عدم جواز
ستعمال اللقيحة ولكن لزوجني آخرين بعد موافقة الزوج الباقي على قيد ازرع اللقيحة بعد وفاة الزوج". واستثىن 

                                                           

 .12 .صمرجع سابق،  إمساعيل الرب زجني، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا االجناب اجلديدة، سعدي -1
؛ زياد أَحد سالمة، أطفال 110-110هشام بن عبد امللك بن آل الشيخ، التلقيح الصناعي دراسة طبية فقهية معاصرة، مرجع سابق، ص.  -2

 .101 .؛ ناهدة البقصمي، اهلندسة الوراثية واألخالق، مرجع سابق، ص211ص. االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، 

؛ عمار تركي عطية، احلماية القانونية للجنني خارج الرحم، دراسة مقارنة، جملة  12/1002/ 21، بتاريخ 11، العدد 14اجلريدة الرمسية، السنة  -3
 . 200، ص. 42صدار ، اال10، اجمللد 2410كلية احلقوق، جامعة النهرين، العراق، 

 .10، ذكرته خمطارية طفياين، التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. 24، العدد 1041، سنة 11اجلريدة الرمسية، القانون رقم  -4
 .110حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص. -5
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من نفس القانون، مع  2101/1، وهذا املعىن أكدته املادة 1(0/0/ف102احلياة وبناء على قرار قضائي )املادة 
 تأكيدها على التعبري عن الرضا للخضوع إلجراء العملية.

 القانون البريطاني:-1
لألرملة تلقيحها صناعيا مبي زوجها املتوِف مىت  1004صاب البشري وعلم األجنة لستة خأجاز قانون اإل

سب إىل أبيه حسب ما أكدته املادة ، إال أنه ِف حالة وضع مولود ال ين2موافقته على ذلك كتابة قبل وفاتهأبدى 
ومنه فال جيوز التوسع ِف هذه القاعدة وال القياس عليها، ألن هذه العملية قد تثري 3من القانون نفسه. 240

مشاكل قانونية فهي ال تراعي مصلحة الطفل املولود، وإمنا تكشف أنانية الزوجة املطلقة أو االرملة اليت تريد اشباع 
 .4وإجناب طفل من غري اب رغبتها ِف االمومة

ذلك فإذا حدث ووضعت االرملة أو املطلقة مولودا بعد أما فيما يتعلق باحلماية اجلنائية لعدم مشروعية 
أهنا قرينة قابلة إلثبات العكس، لذا يبقى على غري يوم، فإن ذلك يعد قرينة على ارتكاهبا جرمية الزنا،  110مرور 

 . 5ة ونفس الشيء بالنسبة للطبيب املمارساملشرع التدخل لتجرمي هذه العملي
 

 الجزائريالقانون موقف : ثالثا
مكرر من قانون االسرة، ِف حالة تعذر  00إن املشرع اجلزائري بإجازته للتلقيح االصطناعي ِف نص املادة 

إجناب االوالد بصورة طبيعية، هذا من أجل حتقيق رغبة االبوين الطبيعية ِف بناء اسرة متكاملة ومن اجل استقرار 
فال جيوز  ،أن يكون الزواج شرعيا"ومنها:  أهنا علقت هذه االجازة بعدة شروط غريالزوجني وشعورمها بالسعادة، 

، وتطبيق هذا "صني أجنبيني عن بعضهما، كما جيب أن تتم عملية التلقيح أثناء حياة الزوجنيالتلقيح بني شخ
 الشرط يرتتب عليه عدم جواز إجراء العملية بعد فك الرابطة الزوجية بالطالق أو الوفاة أو الفسخ.

اء زوجها ألن النسب وألن عملية التلقيح االصطناعي ترتب النسب اشرتط املشرع أن يتم تلقيح بويضة املرأة مب
واليت تنص  04وألن املشرع اجلزائري جاء مبواد عدة ِف قانون االسرة منها املادة  ."الولد للفراش" حديثكمه حي

يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج مت فسخه بعد "على أنه 
 القانون.من هذا 10و11و12الدخول طبقا للمواد 

                                                           

، كلية احلقوق، جامعة 1الوفاة: خماطره وحماذيره، جملة دراسات قانونية يصدرها خمرب القانون اخلاص، عأَحد عمراين، التلقيح االصطناعي بعد  -1
 .00ص.2440تلمسان، اجلزائر، 

 .124 .، صابقمرجع س، اإلجناب بني التجرمي واملشروعيةأنظر، حممود أَحد طه،  -2
 .042. اجلسم ِف القانون اجلزائري، مرجع سابق، صأنظر، نصر الدين مروك، احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة  -3
 .240-240حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص.  -4
 .200حممود أَحد طه، املرجع نفسه، ص.  -5
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ينسب الولد ألبيه مىت كان " قوهلاب 01، ونص املادة "جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النسب
إىل أقل مدة واقصى مدة  01و 02 نتا، كما أشارت املاد"الزواج شرعيا وأمكن االتصال ومل ينفه بالطرق املشروعة

 أن الطالق ال يثبت إال حبكم. 00عدة احلامل وذكرت املادة  14ذكرت املادة و للحمل 
وكان قرار اجمللس األعلى للقضاء اجلزائري أكثر حتديدا بشأن أثر العالقات غري الشرعية عندما قضى: 

أن العالقة اليت ترب  بني الطرفني عالقة غري شرعية إذ كالمها اعرتف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة "
للمستأنف على اعرتافه بالزواج وتصحيحه وإحلاق نسب الولد بأبيه... خرقوا أحكام االستئناف بإعطائهم إشهادا 

 .1"الشريعة اإلسالمية
إذا كانت مدة "بأنه  1004يناير  22وتأكيدا لذلك قضت احملكمة العليا اجلزائرية ِف قرارها الصادر ِف     

اجمللس بقضائهم إحلاق نسب الولد بأبيه  احلمل للمطعون ضدها أقل من احلد األدىن املقرر قانونا، فإن قضاة
. فإذا أثبت الزوج بأنه مل يلتق ومل يدخل بزوجته منذ إنشاء العقد، فال يثبت نسب املولود منه، 2"خرقوا القانون

 وكذلك يسري نفس احلكم ِف حالة الطالق قبل الدخول. 
أشهر من  14وضع احلمل خالل  من قانون األسرة أقرت نسب املولود إذا 01ومن املالحظ أن املادة    

تاريخ االنفصال أو الوفاة، ومل تتكلم عن الطالق قبل الدخول، فقد تدعي الزوجة املطلقة احلمل بعد الطالق 
 فالنص القانوين يقضي بثبوت النسب إذا وضع املولود خالل املدة املقررة قانونا.

 
 الفرع الثاني:

 بعد الطالقموقف القضاء من تقنية التلقيح االصطناعي 
 سنتعرض على التوايل إىل القضاء املقارن، مث القضاء اجلزائري. 

 موقف القضاء المقارن:أوال: 
 .وبشأن هذه التقنية سوف نعرض موقف القضائني الفرنسي والربيطاين تباعا

 القضاء الفرنسي: موقف-أ
 موقفهما كالتايل:نقسم القضاء الفرنسي إىل اجتاهان مؤيد ومعارض، نعرض ابشأن هذه الصورة 

                                                           

نسب  ،، نقال عن جياليل تشوار00 .، ص0، عدد 1040، اجمللة القضائية، 10110، ملف رقم 44/14/1040جملس أعلى، غ. أ. ش.، -1
 . 24الطفل ِف القوانني املغاربية لألسرة بني النقص التشريعي والتنقيحات املستحدثة، مرجع سابق، ص.

، نقال عن جياليل تشوار، املرجع 01 .، ص2، عدد 1002، اجمللة القضائية، 00001، ملف رقم 22/41/1004حمكمة عليا، غ. أ. ش.،  -2
 فحة. نفسه، نفس الص
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حيث أعطت فيه ألرملة  1002يعرب عن هذا االجتاه حمكمة "اجنيه" الصادر سنة  االتجاه المؤيد:
اليت  .ف .م .ق 114يوم بعد وفاة زوجها، خمالفة بذلك املادة  144نسب الطفل الذي وضعته بعد أكثر من 

للت احملكمة حكمها هذا إىل عمن الوفاة، و  يوم 144تشرتط لنسب الطفل إىل الزوج املتوىف أن يتم وضعه خالل 
 أن تأخري وضع املولود يرجع إىل التأخر ِف زرع البويضة امللقحة إىل ما بعد وفاة الزوج.

وكذلك حكم صادر عن حمكمة "نيس" أعطت فيه احلق لزوجة مطلقة استعمال بويضاهتا امللقحة من     
إىل أن البويضات امللقحة قريبة من املمتلكات اخلاصة اليت زوجها قبل طالقها منه وزرعها ِف رَحها، مستندة 

 .1يسري عليها تقسيم باقي املمتلكات عند حدوث الطالق
عن حمكمة "استئناف تولوز" واليت تعود  1000يعرب عنه حبكم جديد صادر سنة  االتجاه الرافض:

وقائع قضيته إىل طلب الزوجة "ماريا رومنجو" من مركز حفظ أودعت به بويضة ملقحة بينها وبني زوجها، إال أن 
أال يتم زرعها إال اشرتاط الزوجني وقت إيداعهما للبويضة امللقحة البنك رفض تسليمها هذه البويضة استنادا إىل 

حبضورمها معا، كما ان املركز جيب عليه إتالف هذه البويضة امللقحة ِف حال انتهاء العالقة الزوجية بينهما وهبذا 
رفضت احملكمة طلب الزوجة استنادا إىل أن هدف زرع البويضة امللقحة هو اإلجناب وعالج العقم لدى الزوجني 

لزوج، باإلضافة إىل قضائها ببطالن أي تعاقدات بني زوجني على غري ذلك، او احدمها، وبانعدام املربر بوفاة ا
الذي رفض طلب الزوجة "فيستل" باستعادة العينات  22/41/2414وكذلك حكم حمكمة "استئناف ران" ِف 

ذلك، طاملا أن القانون الفرنسي ال يسمح باحملفوظة من قبل زوجها "دومينيك" قبل وفاته بغية التلقيح ِف اسبانيا 
إال أن املركز رفض ذلك إال باحلضور الشخصي للزوج على اعتبار أنه الطرف الوحيد الذي جيمعه باملركز، وهو ما 

 .2اقتنعت به احملكمة
 القضاء البريطاني: موقف-ب

"كيم" اليت طالبت مبن زوجها بعد أشهر من وفاته دون عقبات، وقد قالت  لىب القضاء طلب السيدة 
مشكلة لدي ...كل الناس مقتنعون بأنن وحدي من يستطيع أن يتخذ القرار  صحفية: "ال "كيم" ِف مقابلة

ألنن كنت متزوجة وقت إيداع البويضات امللقحة، وأضافت لذلك فإن "ميلو" مع أنه ولد بعد موت والده أعتربه 
 . 3صيةخحبل مشكلة شستثنائيا بالنسبة يل كان األمر يتعلق اشرعيا وأنن مل أشعر أبدا بأنن أعمل شيئا 

 
 

                                                           
 . 100أنظر، حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص.  -1
 .120-124أنظر، حممود أَحد طه، املرجع نفسه، ص. -2
 .101-101نظر، سعدي إمساعيل الربزجني، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، مرجع سابق، ص.أ  -3
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 موقف القضاء الجزائري:ثانيا: 
وألن النسب ال يثبت إال بفراش الزوجية، فقد سار القضاء ِف نفس السياق حيث جاء قرار احملكمة   

املقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وأمكنه  من " بأنهالعليا 
 .1"االتصال...

وعليه، إن الرأي الصائب هو برفض إجراء عملية التلقيح االصطناعي بعد فك الرابطة الزوجية سواء 
بطالق أو وفاة، وسواء كان هذا أثناء العدة أو بعد انتهائها، ألن هذه العملية متت إجازهتا للزوجني أثناء حياهتما 

للمولود، ألن العمل بغري ذلك يؤدي إىل برجمة أطفال وبوجود رابطة زوجية صحيحة، ومن أجل حفظ حياة كرمية 
بدون نسب، يؤرقون اجملتمع كما يؤدي ذلك إىل اختالط األنساب، فاألحرى للمطلقة التحري عن براءة رَحها 

د بعقد صحيح بدل اللجوء إىل عملية التلقيح من زوج قد افرتقت معه واحنل وإكماهلا لعدهتا، والزواج من جدي
زواج املقدس الذي جيمع بينهما، فكان األحرى باملشرع النص على عبارة أثناء قيام الزوجية حىت بذلك رباط ال

ا، ألنه باحنالل الرابطة الزوجية خيرج من ذلك الطالق مخيرج من ذلك الطالق وليس الوفاة، وليس قوله أثناء حياهت
 والوفاة.   

 المطلب الثاني:
 التلقيح بعد الوفاة

، 2ما يعرف بأطفال االنابيب أو عملية التلقيح خارج الرحماالصطناعي اخلارجي أو إن عملية التلقيح 
 برتي ليزرعتتوجب حقن هرمونات ألجل استخراج أكرب عدد من البويضات، وختصيبها ِف االنابيب أو طبق 

جنم عنه فكرة واستعمال تقنية جتميد البويضات املخصبة،  داخل الرحم، وحيتفظ بالباقي عن طريق جتميده.بعضها 
فالبويضات املخصبة قد جتمد إلمكانية استخدامها مرة اخرى بعد فشل  .زراعة هذه البويضات بعد وفاة الزوج

عملية الزرع االوىل دون اعادة استخراجها مرة ثانية من رحم الزوجة، أو بعد وفاة الزوج، فقد حيدث أن تلجأ 
كما أن االطباء جنحوا ِف احلصول   .ألجل اعادة زرعها من جديد املخصبة اجملمدةاالرملة إىل املطالبة بالبويضات 

ساعات من حلظة وفاته كما جنحوا ِف االحتفاظ بالنطفة ملدة  40على نطفة الزوج املتوِف ِف مدة ال تتجاوز 
 . 3طويلة

                                                           

 .42، عدد خاص، ص. 2441، اجمللة القضائية، 24042:  امللف، رقم 24/14/1004انظر احملكمة العليا، غرفة االحوال الشخصية، بتاريخ  -1
 .222 .مفتاح حممد اقزي ، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص -2
؛ زياد أَحد سالمة، أطفال 111 .حيدر حسني كاظم الشمري، اشكاليات اثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص -3

 .210 .االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص
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ترى بأن يكون التجميد حمدد زمنيا،  10/12/1041أن اللجنة الوطنية لألخالق بفرنسا بتاريخ  غري
ى أن عملية الزرع جيب أن تتم خالل ستة أشهر من تاريخ متام التلقيح ِف االنبوب، كما ترى اللجنة أنه من وتر 

أن املدة جيب أن تكون  Warnockفرتى جلنة االفضل أن تكون املدة قصرية سنتني مثال، إال أن اآلراء متعددة 
 .1للتجديد بناء على طلب الزوجني سنوات قابلة 40بأسرتاليا مدة Wallerجلنة سنوات بينما تفضل  14

سنوات، والبعض اآلخر قال بإمكانية جتميد  44ء إىل أن هذه الفرتة هي فقهاكما ذهب بعض ال
يذهب مجهور  بينما  ،سنة 20وفريق آخر يقول بأن فرتة التجميد ميكن أن متتد إىل  ،سنوات 14البويضة مدة 

، فما رأي الفقه 2سنوات كحد أقصى 40جاوز السنتني أو كبري من العلماء والباحثني أن املدة جيب أال تت
 والقضاء ِف مدى شرعية عملية التلقيح الصناعي بعد الوفاة، وما موقف املشرع اجلزائري منها؟  

 
 :لو الفرع األ

 اإلسالمي رأي الفقه 
األوىل ان تتم  يفرقون بني حالتني:األصل أن التلقيح بعد الوفاة حمرم شرعا إال أن اجمليزين هلذه الصورة 

 العملية أثناء عدة الوفاة والثانية تتم بعد انقضائها ولكل حالة حكمها الشرعي، وهو ما سنبينه ِف التفصيل التايل:
 

 :أثناء العدةو  في مدى شرعية عملية التلقيح الصناعي بعد الوفاة رأي الفقهأوال: 
جبواز إجراء عملية  الرأي األولأنصار متضاربني، حيث ذهب  إن فقهاء الشريعة االسالمية اختذوا رأيني

التلقيح مبن الزوج املتوِف أثناء العدة، أي مبعىن أن عملية التلقيح جتري خالل العدة الشرعية لوفاة الزوج واحملددة 
ُهٍر َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّو َن ِمنُكم  َويََذُروَن )بأربعة أشهر وعشرة أيام فقد قال تعاىل  َن بِأَنُفِسِهنَّ أَر بَ َعَة َأش  أَز َواجاا يَ تَ َربَّص 

راا ذا ألن احلياة الزوجية حسب رأيهم ال تنتهي بانتهاء العدة، فقد تعمد الزوجة إىل اسرتجاع من زوجها ه.3(َوَعش 
 .4اثرغبة منها ِف أن يكون هلا ولد من زوجها املتوِف ليذكرها به أو لسبب املري  واعادة تلقيح نفسها،

                                                           

؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب 111-114 .صناعي احكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، صلحممد املرسى زهرة، االجناب ا -1
 .010ص. الصناعي، مرجع سابق، 

 حسن َحاد َحيد، احلماية اجلنائية ألجنة االنابيب، جملة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة ذي قار، العراق،نقال عن  -2
 .14-40 .، ص41العدد ، 2412

 .210سورة البقرة، اآلية  -3
؛ زياد أَحد سالمة، 112ص. ، هسنفرجع امل؛ حسين هيكل، 111 .فرج حممد حممد سامل، وسائل االخصاب الطيب املساعد، مرجع سابق، ص -4

؛ بن قويدر زبريي، 211 .؛ إميان خمتار خمتار مصطفى، اخلاليا اجلذعية، مرجع سابق، ص00 .أطفال االنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص
 .01 .النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، مرجع سابق، ص
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وقد يلجأ الرجل إىل " عبد العزيز اخلياط ِف قوله: ستاذأن الدول االسالمية حترم ذلك، إال أن ما ذهب إليه اال غري
حفظ منيه ِف مصرف منوي حلسابه اخلاص مث يتوىف، وتأيت زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منه وحتمل، 

وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعا، ويستهدي ِف ذلك واحلكم ِف هذا أن الولد ولده وأن هذه العملية 
مبا قرره الفقهاء من أن املرأة إذا َحلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به ألقل من ستة أشهر، وشهد 
م بوالدهتا امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أيب حنيفة فإن املولود يثبت نسبه، ألن الفراش قائم بقيا
العدة، وألن النسب ثابت قبل الوالدة وثابت أن النطفة من الزوج، ولكن من غري املستحسن أن تلجأ املرأة إىل 

أن االرملة حىت ال ترمي نفسها بأقاويل الزنا جيب أن تشهد على أهنا "أيضا  ، كما يرى"االجناب هبذه الطريقة
كما ذهب إىل ذلك .1"من الزوج وعند استخراجه أخذت من زوجها من مصرف املن وتكون الشهادة عند ايداع

شريطة أن تكون عملية التلقيح بني الزوجني وأن تكون أثناء فرتة العدة وأن ميوت  شوقي زكرياء الصاحلياألستاذ 
 .2الزوج وِف نفسه رغبة مع اصراره على ذلك، ناهيك عن التأكد من أن النطفة للزوج

يرى أنصاره حبرمة إجراء عملية التلقيح بني الزوجني أثناء العدة، وهو ما ذهب إليه غالبية  ،الرأي الثاينأما 
 الفقهاء ودليلهم على ذلك أن: 

احلياة الزوجية تنتهي بوفاة أو انفصال أحد الزوجني، فبذلك تصبح الزوجة أجنبية عن زوجها املتوِف، ومنه ال جيوز  -
 . 3هلا تلقيح نفسها مبنيه بعد وفاته

اجلماع بني الرجل واملرأة ال يعتد به وال ينتج أثره إال ِف إطار عالقة زوجية صحيحة، فمن باب أوىل جيب أن  -
 يقاس عليه التلقيح االصطناعي.

خلصت جلنة البحوث الفقهية باجملمع الفقهي االسالمي إىل أن التلقيح ِف عدة الوفاة أشبه بالعدة من طالق  -
 .4جعة زوجتهبائن، ألنه ال ميكن للزوج مرا

هجري، بأن املوت يعترب  1040كما افىت جممع الفقه االسالمي مبكة املكرمة ِف دورته السابعة سنة 
والعلماء الذين حضروا ندوة االجناب  .هناية احلياة الزوجية، وال ميكن أن يؤخذ من الزوج لتلقح به زوجته بعد وفاته

ه، واللجنة الطبية 1041شعبان  11الصحة الدكتور عبد الرَحان العوضي ِف ِف الكويت حتت اشراف وزير 

                                                           

 .، مقتبس عن عبد العزيز اخلياط، حكم العقم ِف االسالم، ص111 .، صابقمرجع س، النظام القانوين لإلجناب الصناعيحسين هيكل، ذكره  -1
 .42.، ص، مرجع سابقم والشريعةأطفال االنابيب بني العل زياد أَحد سالمة،؛ وما بعدها 14

 .110 .حيدر حسني كاظم الشمري، اشكاليات اثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص -2
 .111 .، صهسنفرجع املحسين هيكل، ذكره  -3
 .100 .ص مرجع سابق،جاد احلق علي جاد احلق، الفتاوى االسالمية،  -4
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الفقهية باألردن، الدكتور نصر فريد واصل مفيت مصر، الشيخ مصطفى الزرقاء، الدكتور بكر عبد اهلل ابو زيد، 
 .1مفيت تونس وغريهم، وقد أفتوا بتحرمي هذه الطريقة

ما أثري حول جواز تغسيل أحد الزوجني لآلخر عند وفاته، ويرى البعض بأهنا مسألة خالفية ودليل ذلك 
فاألحناف يرون انه ال جيوز للرجل ان يغسل زوجته النقطاع النكاح، ألنه صار اجنبيا عنها، اما إذا مات الزوج 

 ،   2فلها ان تغسله، ألهنا ِف العدة الزوجية فالزوجية باقية ِف حقها، ولو كانت مطلقة رجعيا قبل املوت
رضي اهلل عنه غسل فاطمة  األن علي لكل زوج أن يغسل اآلخر بعد املوت، وذلكمجهور الفقهاء: أنه جيوز  فقال

أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا "رضي اهلل عنها، وعن عائشة: 
ماضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت وأنا اقول: وارأساه، فقال: )بل أنا وارأساه(، مث قال  ِف رأسي،

عليك ودفنتك، فقالت: لكأين بك واهلل لو فعلت ذلك، لقد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم 
 .3"صلى اهلل عليه وسلم، مث بدأ ِف وجعه الذي مات فيه

إذن من هذا يظهر جليا أن أحكام الزوجة ال تنتهي مبجرد الوفاة، بل تنتهي بانتهاء العدة شرعا، وقياسا 
متأكدة أنه هو ومل يستبدل، ومل خيتل  على ذلك فإنه جيوز للمرأة إستدخال من زوجها أثناء عدهتا، مادامت 
تحسن أن تكون هناك وثائق تدل على أهنا بغريه، ومن املستحسن واتقاء لشبهة الزنا ومن أجل ثبوت النسب، يس

قد استلمت املن اجملمد قبل وفاته وأهنا قامت بالعملية ِف مركز خمصص لذلك مع اثبات التاريخ، حىت ينسب 
الولد له وهو ما قرره الفقهاء: من أن املرأة إذا َحلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به ألقل من ستة 

قائم بقيام العدة،  لفراشألن اامرأة واحدة ورجالن أو رجل وامرأتان، فإن الولد يثبت نسبه أشهر وشهد بوالدهتا 
ألن النسب ثابت قبل الوالدة وثابت أن النطفة منه، وإمنا من غري املستحسن أن تلجأ املرأة إىل االجناب هبذه 

 .4الطريقة
 بعد انتهاء العدةالوفاة و بعد التلقيح االصطناعي رأي الفقه في مدى شرعية عملية  ثانيا:

اتفقوا على حرمة هذه الطريقة، هذا النقطاع العالقة الزوجية بني الزوجني إن فقهاء الشريعة االسالمية 
فهي بني رجل  .أما إذا متت عملية التلقيح بعد انتهاء العدة .بانتهاء مدة العدة، ألن املرأة ميكنها الزواج بغريه

                                                           

؛ حممد سعيد حممد الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية 111 .، صابقمرجع س ،النظام القانوين لإلجناب الصناعي حسين هيكل، -1
؛ زياد أَحد سالمة، أطفال 100 .؛ حممود اَحد طه، االجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص01 .املتعلقة باألجنة البشرية، مرجع سابق، ص

 .44 .العلم والشريعة، مرجع سابق، صاالنابيب بني 
 .41ص.، هسنفرجع امل؛ زياد اَحد سالمة، 44 .الشحات ابراهيم حممد منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص -2
ه(،  1122أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أَحد بن شهاب الدين بن حممد الزرقاين املالكي املتوىف ) ، ذكرهرواه أَحد والنسائي -3

ه(، ضبطه وصححه حممد عبد العزيز  021-401شرح العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية، للعالمة أَحد بن حممد القسطالين )
 . 41، ص. 1001ار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ، د41، ط12اخلالدي، ج 

 .41، ص. هسنفرجع املالشحات إبراهيم حممد منصور،  -4
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ة عالقة، وحدوث احلمل بعد وفاة الزوج يلغي النسب، كما أن هذه العملية حمرمة وامرأة اجنبيني ال تربطهما اي
 .1وتلتقي مع الزنا ِف إطار واحد، النعدام الرابطة الشرعية بني املرأة والرجل املتوِف الذي إستدخلت منيه
تلقيح زوجته  فيما يرى البعض أن فيها شيء من الغرابة فيما إذا توِف الزوج فاستعمل منيه بعد وفاته ِف

اليت توِف عنها، فهذه الصورة من حيث احلكم تعترب حمرمة ألكثر من سبب، من ذلك أن التلقيح االصطناعي 
بنوعيه امنا جيوز عند احلاجة إىل ذلك، وال حاجة هنا ألن املرأة املتوىف عنها زوجها إن كانت حباجة إىل ذرية، فإنه 

 تنجب من زوجها اجلديد.باستطاعتها أن تتزوج بعد انقضاء عدهتا، ف
فقد قرر بعض الفقهاء أن الزوجية تنتهي بالوفاة، لذا فإن املرأة بعد وفاة زوجها ال جيوز هلا استعمال من 

حبيث ال تثبت فلو استعملت ذلك وَحلت فهو يعترب َحل من رجل غريب  له،ألهنا اآلن غري زوجة  املودع،الزوج 
 .2فة مل يبقى زوجاله نسبا من صاحب املن ألن مصدر النط

كما حرمت هذه الطريقة ومرجع ذلك أن العالقة الزوجية تنتهي بالوفاة حىت لو وافق الزوجان على ذلك  
ال جيوز وال بأي حال من "كما أن اللجنة الطبية الدائمة ِف االردن أقرت بذلك بقوهلا:   .3كتابة قبل وفاة الزوج

بويضة زوجته السابقة، سواء كان تلقيحا داخليا أم خارجيا، ألنه مبوت االحوال استخدام من الزوج املتوِف لتلقيح 
 .4"الزوج ينتهي رباط الزوجية

لو اخذت املرأة من نطف زوجها احملفوظة بطريقة علمية ومت تلقيحها  "أنهإبراهيم اخلضري  االستاذويرى 
لزنا الذي يوجب احلد، كما ال يعترب من اوالد منه بعد الوفاة فإن هذا االمر حمرم وال جيوز إال أنه ال يعترب مبثابة ا
جرمية ِف حق االخالق والنسب فيجب عدم  املتوِف وإمنا قد يلحق بأوالد الشبهة )نكاح الشبهة( كما يرى أنه

وإن كان التلقيح حاصل من نطفة الزوج إال أن احلياة الزوجية "ويرى حسان حتحوت أنه  .5"توريث من ال يرث
تعترب منتهية مبجرد الوفاة ويرى عدم جوازها وإال سنكون أمام حالة وفاة االب ويرثه ورثته املوجودون مث جييء بعد 

الفتوى  جلنة )رئيس، أما الشيخ عطية صقر "ابن املتوىف ويكون من نطفته فعال إنهذلك بسنة أو أكثر من يقول 
إذا مت التلقيح بعد انقضاء عدة الوفاة فإن هذا االمر يعد حراما ألن املتوىف صار اجنبيا عن  "باألزهر( فهو يرى أنه 

 .6" ارملته

                                                           

 .110حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص.  -1
 .40-41 .ص ع سابق،مرجمفتاح حممد اقزي ، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه االسالمي والقانون الوضعي،  -2
 .100 .حممود أَحد طه، االجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص -3
 .01 .زكية َحيدو تشوار، شروط التلقيح االصطناعي ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون االسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص -4
املرجع ؛ حممود أَحد طه، 110 .حيدر حسني كاظم الشمري، اشكاليات اثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص -5

 . 211.صمرجع سابق، زياد أَحد سالمة، أطفال االنابيب بني العلم والشريعة، ؛ 122-121 .صنفسه، 
 .110-110 .حيدر حسني كاظم الشمري، املرجع نفسه، ص -6
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إذا انقطعت العالقة الزوجية سواء بالطالق أو الوفاة وانقضت معها عدة املرأة فإن غالبية الفقهاء حيرمون وعموما 
النتهاء الزوجية بانقضاء العدة، ألنه جيوز هلا الزواج بغريه، ويأمث كل من يشارك ِف هذه  القيام بعملية التلقيح

 .1العملية
وبناء عليه إذا متت عملية الزرع بعد الوفاة أو الطالق وأتت الزوجة بالولد خالل مدة احلمل من تاريخ 

فالولد هنا يستفيد من قرينة االبوة وينسب هذا الولد للمطلق أو املتوِف ألنه ثبت يقينا أن  ،الوفاة أو الطالق البائن
أما إذا متت عملية الزرع ووضعت الزوجة  .هذا الولد نتج من ماءه ألنه قد جاء بني أقل مدة للحمل وأقصاها

تطبيق ثبوت النسب، وهو  شروط أحدمن قرينة االبوة لتخلف  ال يستفيداملولود بعد اقصى مدة احلمل فهنا الولد 
 أن تأيت باملولود خالل أقصى مدة احلمل. 

هل ميكن اعتبار موافقة الزوج قبل "هذا وقد طرح االستاذ حممد املرسى سؤاال ِف هذا الصدد مضمونه: 
اعتبار  ومنطقاعقال رارا منه بنسبة املولود له؟ فقال: قد يبدوا صحيحا إقجراء عملية التلقيح الصناعي، إوفاته على 

ن املولود من مائه، وخرج من صلبه، ومن أقرارا ضمنيا منه على إموافقة الزوج على اجراء عملية التلقيح الصناعي 
عن  ال يصدربالنسب  فاإلقرارقرار وطبيعته، مث فهو أبوه احلقيقي، لكن مثل هذا القول يتعارض مع فلسفة اإل

إقرار  حباجة إىلزواج شرعية، هذا ألن الزوج ليس  املولود عالقة وضعت باملرأة اليت ال تربطهمنا عن رجل إالزوج و 
ن أبوة إذا توافرت شروطها دون من قرينة األ فاملولود يستفيدحىت ينسب الولد إليه، ألن النسب ثابت بالفراش، 

 .2"موافقة الزوج وإقرارهيتوقف ذلك على 
 :الفرع الثاني

 الوفاةمن عملية التلقيح بعد موقف القانون 
 سنتعرض إىل تبيان موقف كل من القانون الفرنسي والقانون اجلزائري 

 :القانون الفرنسيأوال: 
من  241أنه نص ِف املادة  غريينظم هذه املسألة  اخاص اإن املشرع الفرنسي حىت وإن مل يسن قانون

الصادرين بتاريخ  124-44والقانون  120-44قانون الضمان االجتماعي وكذلك القانون رقم 
، وبعد مشاكل قانونية أثريت أمام القضاء حول مسألة التلقيح الصناعي بعد الوفاة وعجز 04413أفريل44

الذي قضى  1000جويلية20بتاريخ  00/100املشرع الفرنسي القانون رقم  أصدرالنصوص السالفة عن حلها 

                                                           

؛ حممد سعيد حممد الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية، 41 .، صمرجع سابق ،أطفال االنابيب بني العلم والشريعةزياد أَحد سالمة،  -1
 .00 .مرجع سابق، ص

 .101، ص.الشحات ابراهيم حممد منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق -2
 .21 .العريب شح ، نظام االجناب االصطناعي بني احكام الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، صعبد القادر انظر  -3
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بعض الضواب  والقيود على عملية التلقيح الصناعي فقد ، حيث حاول املشرع وضع 1بعدم جواز مثل هذه الصورة
 .102/22املادة  نص على أن يكون الزوجان على قيد احلياة ، فقد اشرتطت ذلك

أن املتتبع للشأن الفرنسي يرى أنه ظهرت مشكلة التلقيح االصطناعي للمرأة مبن زوجها بعد ظهور البنوك  غري   
حق الزوجة ِف تلقيح ، حيث يذهب االجتاه األول إىل تأييد 3ِّما دفع بالفقه باالنقسام إىل قسمني 1001سنة 

 :وا إىل احلجج التاليةاستندوقد ، نفسها مباء زوجها بعد الوفاة
حق مقرر لألرملة وهلا أن حتفظ ذكرى زوجها املتوِف وأن يكون هلا طفل منه، كما أن التطور ِف اجملال -1

 االجتماعي والطيب يفضي إىل السماح هبذه العمليات.  
خلو التشريع الفرنسي من نصوص منظمة ملوضوع التلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج، يعطي االفضلية ِف أن -2

 تقدير االخالقي ألطراف العالقة.يرتك االمر لل
تلجأ إىل تبن طفل بشروط معينة، فمن  ، أنla femme seulجازة القانون الفرنسي للمرأة اليت تعيش مبفردها إ-1

 .اهنا من أن يكون هلا طفل من زوجها املتوِفماملستحسن عدم حر 
االرملة من حقها ِف االجناب من زوجها  ال داعي للتغن مبصاحل الطفل املنتظر فإنه من غري املنطقي أن حترم-0

املتوِف، خاصة ِف حالة الزوج الذي توِف وهو مصر على ذلك إذ جيب احرتام إرادته حىت ولو كانت ضمنية 
 .4وليست صرحية فمن األفضل أن يأيت يتيما بدال من أال يأيت

ا وله دور إجيايب ِف حياته، بل قد ال يعن بالضرورة أن يكون هذا األب صاحلب كما أن وجود الطفل ِف حياة األ
 .5يكون هذا األب فاسدا ومهمال ملسؤولياته جتاه أسرته ِّما يعرض الطفل للخطر

 يستندون إىل أن:6فإن حجج املؤيدين ،أما بالنسبة لزرع البويضات املخصبة بعد الوفاة
إلجراء عملية التلقيح، إذن جيوز ما جتميد البويضات املخصبة، إال دليل على رضا الزوج املتوِف خلضوع زوجته -

 هلا اإلجناب بعد وفاة زوجها وحتقيق رغبتها.
الفائدة من ختصيب البويضات هي إلعادة التلقيح مرة ثانية، وِف هذه املرة قد يكون الزوج متوِف، فمن حقها  -

 إعادة احملاولة.
                                                           

؛ حيدر حسني كاظم الشمري، اشكاليات اثبات النسب ِف صور 200 .حممود أَحد طه، االجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص -1
 .241 .؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص114 .وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص

2- L’article 152-2(…L’homme et la femme formant le couple doivent être vivant…) 

 241 .، صهسنفرجع امل؛ حسين هيكل، اوما بعده 144 ص. فرج حممد حممد سامل، وسائل االخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، -3
 وما بعدها.

 . 141-142 .ص، هسنفرجع امل؛ فرج حممد حممد سامل، 240.، صهسنفرجع امل حسين هيكل، -4
 .11 .اجلياليل بغدايل، الوسائل العلمية احلديثة املساعدة على االجناب ِف قانون االسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص -5

6- Cf. MONDELBAUM, J.PLACHOT, M. Génération éprouvette, la procréation médicament assistée, santé 

mode. d’emploi, Flammarion, 1991, pp.166. 
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ضات هو موت اجلنني لذا فإن إعادة إن البويضة املخصبة باعتبارها جنني حيظى باحلماية، وإهدار هذه البوي-
 زرعها من جديد يعطي له احلق ِف احلياة.

من القانون املدين  101 مبوجب املادة" Mariage Posthume "الوفاة  متكني القانون الفرنسي من الزوج بعد-
الرمسية، معربا صراحة عن وِف بعد إمتام اإلجراءات تألسباب جدية، إذا كان أحد املقبلني على الزواج قد 1الفرنسي

 .2إرادته ِف الزواج، ومن بني تلك االسباب، حدوث احلمل قبل الزواج وهو ما يربر إمتامه
أن املشرع الفرنسي أجاز استعمال البويضات املخصبة اجملمدة بعد وفاة الزوج لكن بشكل آخر، أي ليس غري    

رين وهذا بعد موافقة الزوج املتبقي على قيد احلياة وبناء استعماهلا وزرعها من طرف أرملة املتوِف، بل لزوجني آخ
 . 3(0/0ف/102على قرار قضائي )املادة 

 اعتمد على احلجج التالية: 4حلق الزوجة ِف تلقيح نفسها مبن زوجها بعد الوفاة رضاعاالجتاه الثاين املأما 
، فإذا كان اهلدف 5هلا أي هدف عالجيمل تعد هناك ضرورة عالجية للتدخل بالعملية ِف هذه املسألة فليس -1

من عملية التلقيح الصناعي هو معاجلة زوجني يعانيان من صعوبات ِف اإلجناب على حتقيق آماهلما ِف الولد، فلم 
 يعد هناك زواج ألن األمر قد انتهى ووضع املوت هناية له.

اليت تريد اللجوء إىل التلقيح االصطناعي، فاملرأة الميكن قياس حالة تبن املرأة اليت تعيش مبفردها حبالة األرملة -2
اليت تتبىن مل تنجب هذا الولد بل تريد التخفيف عليه ِّما سيالقيه ِف املستقبل أما األرملة فإهنا بفعلتها هذه 

 )التلقيح بعد وفاة الزوج( فهي ختلق طفل يتيم مسبقا.
إن احلق ِف إجناب مولود ال ينفي بالضرورة حق الطفل ِف أن يكون له أبوين، ِف حني حياول البعض التقليل -1

 لذلك.من قيمة األب ووصفه بأنه قد يكون غري صاحل أو مهمل لواجباته كما ادعى اجمليزون 
 السرتداد األرملة من زوجها إن عقد احلفظ أو التجميد الذي مل تكن األرملة طرفا فيه، جيعل األساس القانوين-0

 املتوِف مستحيال ألن اخلاليا التناسلية خترج عن دائرة املعامالت املادية والتجارية.
ة، كما أن الشروط إن التلقيح بعد الوفاة يؤدي إىل َحل غري مشروع وهو بذلك خيالف كافة الشرائع السماوي-0

الف للنظام العام تسلم من زوجها بعد وفاته، يعترب خم الواردة ِف عقد احلفظ والتجميد الذي يسمح لألرملة
                                                           

1- L’article171/1 " Le Président de la république peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration de mariage 

si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque 

son consentement…" 

 .114 .صمرجع سابق، داود، احلماية القانونية للجنني املخربي،  رقية أَحد  -2
 .00 .أَحد عمراين، التلقيح الصناعي بعد الوفاة، خماطره وحماذره، مرجع سابق، ص -3

 .41 .، هامش244 .تبس عن حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، صمق  G. Raymondمن أنصار هذا االجتاه 4- 
 

5- Cf. G. Raymond GUY, La procréation artificielle et le droit français, J.C.P, 1, 3114,1983. ذكره حسين هيكل، املرجع
.41 .، هامش240ص. نفسه،   
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واآلداب العامة، فهو يؤدي إىل نسب طفل إىل رجل توِف قبل حدوث احلمل1. وهو ما يتعارض مع نص املادة 
من القانون املدين الفرنسي اليت تنص على: 41  

" On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public 

et les bonnes mœurs ". 
أن موقفه الرافض ضمنيا  غريأن املشرع الفرنسي مل ينص صراحة على منعه هلذا األسلوب، جتدر اإلشارة 

من قانون الصحة، حيث اشرتطت ِف فقرهتا الثالثة على أن يكون الرجل واملرأة  2-102يستخلص من نص املادة 
من نفس  41 فقرة 42-2101د احلياة، وأن يعربا عن رضائهما للخضوع إلجراء العملية وهو ما أكدته املادة على قي
 القانون.

لذا وجب أن يكون الزوجان على قيد احلياة وقت تصرحيهما برضائهما األويل، لكن هذا يدفعنا للتساؤل: 
 ية فما حكم ذلك؟أنه لو توِف الزوج بعد اإلعالن عن رضائه لكن قبل إجراء العمل

ليست ضمن هاتني املادتني أعاله، ألن املشرع أغفل هذا الطرح، لكن اإلجابة  على هذا التساؤل اإلجابةف
 موجودة ضمن تقارير رمسية جمللس الدولة حيث جاء فيه: 

" On peut douter qu’il soit sain d’offrir à des parents le pouvoir de programmer la naissance, 

à titre posthume, d’un orphelin de père. En cas de décès de l'un des membres du couple, le 

survivant ne peut poursuivre la réalisation de ce projet parental ". 

حيث  ،1000جانفي  12احملضر باسم جلنة األعمال االجتماعية جمللس الشيوخ، ِف  211وطبقا للتقرير رقم 
 جاء فيه:

" L’homme et la femme doivent être vivants et consentants au moment de l’insémination ou 

de l’implantation de l’embryon ". 

وبناء عليه، ال حيق اللجوء إىل التلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج، حىت لو عرب عن رضاءه قبل وفاته، 
 . 2كتابة وقت إجراء العمليةألن العربة بتحرير الرضا  

، فإن جملس الدولة واللجنة االستشارية 3أما فيما يتعلق برفض عملية الزرع ألن األمر يتعلق بأجنة بشرية
 :4بشروطه قيدو ساندوا ذلك و لألخالق بفرنسا 

 وفاته.أن يعرب الزوج كتابيا عن رضاه وموافقته على مواصلة أرملته املشروع األسري مبفردها، ِف حالة -

                                                           

؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل االخصاب الطيب املساعد 214-240 .، صابقمرجع سالنظام القانوين لإلجناب الصناعي، حسين هيكل،  -1
 وما بعدها. 140 .صمرجع سابق، وضوابطه، 

 .10-11 .هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، مرجع سابق، ص -2
3- Conseil d’Etat, étude sur la révision de lois de bioéthique, étude adoptée par l’assemblée générale plénière, le 

09 avril 2009, La documentation Française, Paris, 2009, p 14. 

4- Comité Consultatif National d’éthique,-C C N E-, pour les sciences de la vie et de la santé, AVIS N° 40 du 17 

décembre 1993, sur le transfert d’embryons après décès du conjoint (ou du concubin) Rapport, pp 05et s.    
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ابتداء من تاريخ الوفاة، لطلب أشهر إىل سنة  41منح األرملة مهلة زمنية للتفكري والتقرير، ترتاوح ما بني -
إىل الظروف اليت حتي  باألرملة جراء حزهنا على فقدان شريكها ِّما سيمكنها من اختاذ بالنظر  اسرتجاع األجنة

شهر من تاريخ  14أجل  انقضاء، على أن يتم الزرع قبل اجتماعيالقرار املناسب، بعيدا عن أي ضغ  نفسي أو 
مبحاولة زرع واحدة فق ، بغية تقريب تاريخ امليالد املفرتض للطفل من تاريخ وفاة  االكتفاءكما ينبغي   .الوفاة

 .1والده قدر اإلمكان، بالتايل جتنب التباعد بني تاريخ الوفاة وتاريخ إجناب الطفل
 

 الجزائري من عملية التلقيح بعد الوفاة: موقف القانون ثانيا
مكرر من قانون األسرة، الذي يشرتط ِف عملية التلقيح الصناعي  00إن املشرع اجلزائري جاء بنص املادة 

أن يكون التلقيح أثناء حياة الزوجني مع توافر الرضا، فهو بذلك قد حرم عملية التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج 
. وهبذا فإن املشرع بنصه على شرط حياة الزوجني مينع األرملة بعد وفاة زوجها 2اإلسالمي وهو رأي غالبية الفقه

من إجراء هاته العملية، هذا ألن الرابطة الزوجية تنقطع بوفاة أحد الزوجني، فمن غري املنطقي أن تأيت األرملة 
حىت ال يطعن ِف 3أشهر 14املشرع بعشرة  مبولود بعد وفاة الزوج املتوِف مبدة تفوق مدة احلمل املقررة واليت قررها

 وما يرتتب عليه من مرياث وغريه.   4شرفها ويعترب املولود ابن زنا، وهو ما ميس بالنسب
أما بالنسبة للقضاء اجلزائري، فإن األحكام القضائية ِف موضوع التلقيح االصطناعي بكافة صوره ال أثر 

ملوضوع. أما خبصوص مراكز التجميد، فإن اجلزائر مل تشهد ظهور هذه له ِف احملاكم اجلزائرية وهذا راجع حلداثة ا
. كما أن التعليمة 5املراكز، ويرجع ذلك حلداثة املوضوع ونقص اإلمكانيات ناهيك عما تثريه من مشاكل قانونية

املساعدة املتعلقة بأفضل املمارسات السريرية واحليوية املرتبطة ب 2444ماي  12املؤرخة ِف  144الوزارية رقم 
الطبية على اإلجناب، تتطلب جتميد بعض اللقائح الزائدة عن احلاجة بعد موافقة الزوجني، إلعادة استعماهلا من 
طرف الزوجني ِف حالة فشل احملاوالت األوىل إلحداث احلمل، وحددت مدة التجميد بثالث سنوات وبعد 

وفاة أحد الزوجني أو طالقهما تعدم اللقائح، كما  انقضاء هذه املدة تعدم اللقائح وحيرر حمضر بذلك. وِف حالة
تشري التعليمة إىل ضرورة إعالم الزوج بنوعية منيه احملفوظ وعدده، وحددت مدة حفظ املن بسنة واحدة قابلة 

                                                           
1- Conseil d’Etat, étude sur la révision de lois de bioéthique, étude adoptée par l’assemblée générale plénière le 

09 avril 2009, op.cit. p48. 

؛ أمال عالل برزوق، أحكام النسب 10 .هجرية خدام، التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، مرجع سابق، ص -2
-2410تلمسان، أيب بكر بلقايد، جامعة كلية احلقوق والعلوم السياسية، ة، رسالة دكتوراه،  بني القانون اجلزائري والقانون الفرنسي دراسة مقارن

 .014 .، ص2410
 من قانون األسرة. 14،01،02املواد  -3
 من قانون األسرة. 00،00،01،04املواد  -4
 .44.؛ خمطارية طفياين، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 24 .، صهسنفرجع املهجرية خدام،  -5
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للتجديد بناء على طلب الزوج، وأن هذا األخري هو املخول وحده باسرتجاع منيه أو املطالبة بإهداره، بعد إمضاءه 
 .  1تثبت ذلك مبعية الطبيب البيولوجي، ِّما يغلق هذا الباب ِف وجه الزرع بعد الوفاة وثيقة
وختاما ملا مت ذكره، فإن املشرع اجلزائري، على غرار التشريعات العربية األخرى وما ذهبت إليه بعض    

 00ح العبارة ِف نص املادة التشريعات الغربية ووفقا ملا أفىت به بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية، جاء واضحا بصري
مكرر من قانون األسرة، فقد اشرتط أن يكون التلقيح حبياة الزوجني وحتت غطاء عالقة زوجية صحيحة، فهو 

 بذلك مينع كل تلقيح بعد الوفاة. 
أرى أن هذه الصورة حمرمة شرعا النقضاء العالقة -التلقيح بعد الوفاة–من خالل دراسة هذه الصورة   

التايل فإن املولود الناتج ِف هذه احلالة يعد غري شرعي، ألن الشريعة اإلسالمية تنهى عن ميالد أطفال الزوجية، وب
 أيتام مسبقا كما ترفض أنانية املرأة بإحيائها ذكرى زوجها على حساب مولود الحول له وال قوة.

 
 موقف القضاء من عملية التلقيح بعد الوفاة . ثالثا

 :موقفنيأيضا إىل القضاء ففي فرنسا انقسم 
 لعملية التلقيح االصطناعي بعد الوفاةؤيد موقف القضاء الم-أ

قامت أول أرملة بتقدمي  1001، ففي سنة لقد كان املوقف الفرنسي يؤيد تسليم املن اجملمد للزوج املتوِف
السيدة و  Loié السيد . وِف قضيةتغري الوضع وقوبل بالرفض 1044أنه بعد سنة  غريطلب  10طلب تاله 
أن هذه العينات احملفوظة تعترب جزء من تركة املتوِف وطلبت من املوثق أن  ران ، اعتربت حمكمةSimoneسيمون 

أن قضية أخرى شغلت الرأي العام والفقه القانوين ويظهر فيها القضاء   .غري2يتصرف فيها مبا يتناسب مع طبيعتها
، فقد كان 1040أوت  41ِف  Créteilة ت فيه حمكمكمؤيد للتلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج الذي فصل

مريض بسرطان اخلصية ، فقد نصحه الطبيب املعاجل باستخالص سائله املنوي  Alain Parpalaixالسيد آلن 
وحفظه ِف مراكز احلفظ والتجميد بفرنسا، ألن العالج يتضمن خطر العقم واستحالة اإلجناب مستقبال، فقد 

وحفظه كوديعة بناء على اتفاق مكتوب،  40/12/1041ز حلفظ سائله املنوي بتاريخ توجه السيد آلن إىل املرك
 21ليت تبلغ من العمر ا Corinne Richardوبعد تدهور حالته الصحية قرر الزواج من السيدة كورين ريتشارد 

 أي بعد يومني فق . 20/12/1041ليتوىف بعدها السيد آلن بتاريخ  21/12/1041سنة بتاريخ 

                                                           

؛ عبد القادر قاسم العيد، التلقيح الصناعي تعريفه نشأته، موقف 240-240 .صمرجع سابق، رقية أَحد داود، احلماية القانونية للجنني املخربي،  -1
بغدايل، الوسائل العلمية احلديثة املساعدة على اإلجناب ِف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ؛ اجلياليل 211-214. املشرع منه، مرجع سابق، ص

 .14 .ص
 وما بعدها. 211 .حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص -2
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األرملة وكذلك والدا الزوج املتوىف إىل املركز للمطالبة باسرتجاع املن اجملمد احملتفظ به حىت تلقح به األرملة جلأت 
بإصدار حكم  طالبنيم Créteilِّما دفعهم إىل رفع دعوى أمام حمكمة كريت  ،لكن طلبهم قوبل بالرفض ،نفسها

 من ناحيتني: ن اخلالف يدور ضد املركز بتسليمهم السائل املنوي احملفوظ لديه، فقد كا
 حول تفسري إرادة ونية املتوِف فهو قام حبفظ سائله املنوي رغبة ِف ذلك وما زواجه إال دليل على ذلك.-1
وما بعدها من القانون املدين  1010العقد الذي رب  الزوج املتوِف واملركز عقد وديعة خيضع ألحكام املواد -2

من نفس القانون اليت  1012تبدي رأيها، فقد متسك دفاع املدعني باملادة  الفرنسي، فقد كان على احملكمة أن
تنص على من ذات القانون  1110/1كما أن املادة   ." املودع لديه يلتزم برد الشيء الذي تسلمه" تنص على أن 

الزوج ، ومبا أن والدا " على من منهم يتسلمها االتفاقالقسمة فعلى الورثة  ال يقبلإذا كان الشيء املودع "  أنه
 املتوِف قد تنازال عن السائل املنوي احملفوظ لألرملة، لذا فهو من حقها وجيب على املركز أن ميتثل لطلبها.

 حجج وهي كاآليت:  41أن املركز اعرتض على طلبات املدعية وطلب برفض طلبها ورد عليها مستندا على  غري
من القانون املدين الفرنسي فإن عقد الوديعة  1014وأنه وفقا للمادة إضفاء وصف الوديعة على العقد املذكور، -

 ال يكون إال بالنسبة لألشياء املنقولة.
رج نطاق ابل أنه ليس شيئا داخال ِف دائرة التعامل، بل هو مادة خأن السائل املنوي للرجل ليس شيئا منقوال، -

من نفس القانون، وكان تكييف املركز يتمثل ِف أن هذا العقد أقرب إىل العقد  11241التجارة من منظور املادة 
التزام املركز بتسليم نقضاء االطيب أي أنه ليس له من هدف سوى الغاية العالجية، وبالتايل فإن وفاته تؤدي إىل 

 املادة احملفوظة ألي شخص آخر.
تني عن وفاته ِف إجراء عملية التلقيح االصطناعي للسيدة أن املتوِف مل يعرب عن إرادته صراحة خالل سنتني سابق-

كورين واليت كانت جمرد صديقة ِف حني زواجه مل يتجاوز يومني، هبذه احلجج دفع املركز وطالب احملكمة برفض 
 طلب السيدة كورين.

  أصدرت احملكمة بعد اطالعها على كافة املستندات وحجج كل طرف حكما يقضي بإلزام املركز تسليم
كامل العينات للطبيب الذي تعينه األرملة كورين حىت تتمكن من تلقيح نفسها اصطناعيا ِف خالل شهر على 

ا أي بفوات مواعيد الطعن عليه وإال كما أشار بعض الفقه إىل ميعاد ستة أشهر من صريورة احلكم هنائي "األكثر 
احلكم حبجة أن األمر ليس حمظورا وال يتعارض مع وقد كان هذا  ." سيضطر املركز إلهالك العينات احملفوظة لديه

كما أن النطف   .القانون الطبيعي، وأن مسائل التخصيب الصناعي غري منظمة بقانون خاص وال تشملها أية لوائح

                                                           
1- L’article1128," Il n’y a que les choses qui sontle commerce qui puissent être l’objet des conventions. 

 Le sperme n'est pas une chose mobilière". 
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األمر الذي يستبعد به تطبيق قانون نقل وزراعة األعضاء على النطف  ،املنوية ال تندرج حتت وصف األعضاء
 الذكرية.

ظ السائل املنوي بأحد املراكز املتخصصة هو عقد مشروع بالرغم من أن حمله منتجات اجلسد عقد حف-
 اإلنساين.

طبيب الذي لولقد سارعت املدعية بعد فوات مواعيد الطعن، بطلب سحب كامل العينات من املركز وتسليمها ل
 .1هلذه العملية ، وهبذا كان موقف احملكمة مؤيدحددته واتفقت معه على القيام هبذه العملية

 
 لعملية التلقيح االصطناعي بعد الوفاة معارضموقف القضاء ال-ب

جييز هذه العملية غري موقفه وأصبح يعارض ذلك وما يؤكد ذلك قضية  القضاء الفرنسيبعد أن كان 
كان مصابا مبرض ِف اخلصية ِّما استوجب عالجه باألشعة وخوفا عن الذي    MICHEL Gallonالسيد 

أكتوبر  10و11و44ثالث مرات بتاريخ قدرته على اإلجناب، تقدم إىل مركز حفظ السائل املنوي حلفظ ماءه 
يتضمن نصا صرحيا على حق  1040أكتوبر  44ِف  MICHELأن املركز أبرم اتفاقا مع السيد  غري، 1040

 MICHELتوِف السيد  14/40/1040مال ماءه بشرط وجوده ورضاه حلظة االستعمال، وِف األخري ِف استع
املركز برد  CLAIRE Gallonطلبت أرملته السيدة  24/40/1040متأثرا بالسيدا)نقص املناعة(، وِف 

فلجأت  إىل القضاء  ،24/11/1040العينات احملفوظة لديه من نطف زوجها املتوِف، لكن املركز رفض ذلك ِف 
مستندة على حكم   Toulouseمطالبة احلكم على املركز بتسليمها العينات، فرفعت الدعوى أمام حمكمة تولوز

وأن االتفاق بني زوجها املتوِف واملركز باطال كون حمل االتفاق خيرج عن دائرة التداول  Créteilكريت حمكمة  
صلحة الغري، لذا هلا أن تسرتجعها ألن اهلدف من ذلك هو حتقيق التجاري، وأن عملية اإليداع تعد اشرتاط مل

 .عمل مشروع
طلب املدعية حبجة أن هناك اتفاق صريح بينه وبني الزوج املتوِف ينص على طلب دفاع املركز املدعى عليه برفض 

من القانون املدين الفرنسي، فإن العقد شريعة  1110ورضاءه حلظة االستعمال وطبقا ملا نصت عليه املادة حضوره 
كما أن الزوج املتوِف مصاب بالسيدا، فمن احملتمل أن حيمل  من تطبيق ما جاء ِف االتفاق.فال بد  املتعاقدين،

 سائله املنوي الفريوس إىل املولود، كما أن العملية حترم املولود من األبوة. 

                                                           

وما بعدها؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب  211ص. حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، نقال عن،  -1
؛ أَحد 04-00 .صمرجع سابق، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة،  وما بعدها؛ زياد أَحد سالمة، 104 .صمرجع سابق، املساعد وضوابطه، 

 . 04-00 .عمراين، التلقيح الصناعي بعد الوفاة خماطره وحماذره، مرجع سابق، ص
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مارس  21قدمها كل من طرِف القضية قضت احملكمة بتاريخ وأمام هذا اجلدل القائم واحلجج اليت 
برفض طلب املدعية، املتمثل ِف اسرتجاع السائل املنوي لزوجها املتوِف، حبجة أن االتفاق جاء صرحيا وال  1001

كما أمرت  ميكن اعتباره باطال، كما أنه ال جيوز لألب أن يتنازل عن أبوته مسبقا ويتعمد إجناب طفل يتيم األب.
أشهر من تاريخ صدور احلكم، وألجل تغليب  41ِف أجل أقصاه املركز بإتالف العينات احملفوظة لديه احملكمة 

 مصلحة املولود على مصلحة األرملة الراغبة ِف اإلجناب وألجل جتنب مشاكل متعلقة بالنسب قررت حمكمة تولوز

Toulouse 1عدم االعرتاف هبذا النوع من العمليات. 
 ء الفرنسي املعارض لتقنية زرع البويضات امللقحة يرى أنه البد من: كما أن القضا

ألن هذه املسألة متس حقوق الطفل الذي سيولد، ألنه بوالدته يتيم مسبقا سيحرم من 2إهدار البويضات اجملمدة -
 حقوقه الشرعية. 

العقم الذي هو مشروع إجنايب إن الوالدة هبذه الطريقة تستدعي وجود احلاجة الداعية إىل ذلك وهي معاجلة -
 .3أسري بني زوجني وبرضائهما وليس من طرف واحد

أن ما ثار من تساؤل حول زرع البويضات أو اللقيحة بعد الوفاة خاصة بعد وفاة الزوجني، هي ما  غري
طفل عند وفاة زوجان أمريكيان ثريان ِف حادث طائرة، هذا بعد حماولتهما إجناب  1040حدث ِف اسرتاليا سنة 

أن احملاولة مل تنجح، فعاد الزوجان إىل أمريكا على أمل العودة حملاولة الكرة مرة  غريبواسطة التلقيح خارج اجلسد 
فقد توفيا ِف حادثة سقوط أخرى ِف وقت الحق بعد احتفاظهما ببويضتني ملقحتني، إال أن املوت كان أقرب 

اجلنني بواسطة رحم مستأجر  باستنباتكمة ِف اسرتاليا  الطائرة وخلفا ثروة هائلة، وليس هلما وارث فحكمت احمل
، ومت والدة طفل منهما، فما هو احلل ِف هذه احلالة، هل جيب إعدام البويضات امللقحة أم ميكن 1040سنة 

استعماهلا ألغراض البحث والتجارب أم ميكن إعطاؤها لزوجني آخرين يعانيان من العقم ولديهما رغبة ِف 
 ما سنتطرق إليه ِف املبحث املوايل.وهو  اإلجناب؟
 
 

 

                                                           

وما بعدها؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب املساعد  221 .حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص -1
 وما بعدها. 244 .وضوابطه، مرجع سابق، ص

 .111 .حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص -2
؛ زينب كرمي، التلقيح االصطناعي 00 .والقانون اجلزائري، مرجع سابق، ص هجرية خدام، التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي -3

 .110-111 .وتأثريه على الرابطة الزوجية ورابطة البنوة، مرجع سابق، ص
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 المبحث الثاني:
 إجراء التلقيح بتدخل الغير

إن التلقيح االصطناعي كعالج للعقم ساعد الكثريين ِّمن ليست لديهم القدرة على اإلجناب، وبتحقيقه 
التلقيح هذه الرغبة شهد إقباال وترحيبا من طرف هذه الفئة من األزواج، إال أن هناك حاالت مل يتمكن 

االصطناعي من حل لغزها، فقد يكون اإلشكال ِف رحم املرأة أو ِف قناتا فالوب أو اإلشكال ِف من الزوج، ففي 
 هذه احلالة هل ميكن لطرف ثالث غري الزوجني التدخل سواء برحم أو بويضة أو نطفة؟

الرحم البديل )مطلب  التلقيح باستعمالمن حيث دراسة هذا ما سنحاول اإلجابة عليه ِف هذا املبحث، 
 التلقيح باستعمال بويضات ومن الغري )مطلب ثان(.و أول(، 

 
 المطلب األول:

 التلقيح باستعمال الرحم البديل
ال تفلح العملية يكون هناك مشكل بقناة فالوب وقد إن التلقيح االصطناعي قد يكون داخليا، وقد 
تستطيع املرأة فيها احلمل كوجود مرض ِف الرحم حيول دون فينصح بالتلقيح اخلارجي، وقد تكون هناك حاالت ال 

قد تكون أعضائها  اجلنني، كما، أو غياب الرحم لديها هنائيا أو عدم قدرة رَحها على احتضان 1استمرار احلمل
سليمة إال أهنا مصابة مبرض خطري أو معدي قد ينتقل إىل املولود كما قد تكون املرأة سليمة إال أن ضعف 

 .طبيعيا والوالدةأو لعدم وجود رغبة لدى هذه الزوجة ترفها وجتنبا ملشاق احلمل ول دون ذلك صحتها حي
وأمام هذه احلاالت املستعصية يتبادر لنا التساؤل: أليس من حق هذه املرأة غري القادرة على اإلجناب أن 

وسنتطرق يكون هلا مولود بطريق آخر؟ وهل ميكن أن حتمل امرأة أخرى قادرة على احلمل بدل امرأة غري قادرة؟ 
ونسب املولود الناتج هبذه  وقضاءمدى شرعية هذا العقد فقها و )فرع أول(،  وتطوره التارخيي2لتعريف األم البديلة
 التقنية )فرع ثاين(.

 

                                                           

 .140 .زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص -1
حلمالة، األم باإلنابة، األم بالوكالة، الرحم املؤجر...، أنظر حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي تسمى أيضا: الرحم الظئر، الرحم املستعار، األم ا -2

؛ جياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، 100-100 .وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص
 .صن،  .ت.د، حكمه، جامعة األمري سلطان بن عبد العزيز، دوافعهل وقيان، استئجار الرحم، حقيقته، وما بعدها؛ نايف بن عمار آ 114 .ص
اق، ؛ عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان املالكي، املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، جملة كلية احلقوق، جامعة النهرين، العر 41-40

 . 220.، ص42، العدد11، اجمللد2411
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 الفرع األول:
 وتطوره التاريخي مفهوم عقد استئجار الرحم

 ه التارخيي.ور تطو عقد استئجار األرحام، وسوف نتعرض فيه لتعريف  
 
 استئجار الرحمعقد  أوال. تعريف 

حبمل ناشئ عن نطفة أمشاج خمصبة صناعيا لزوجني -بأجر أو بدون أجر-رَحهاعقد تتعهد مبقتضاه امرأة بشغل 
 .1استحال عليهما اإلجناب

وعرفه البعض بأنه اتفاق بني طرفني تلتزم مبقتضاه امرأة بأن تسمح بزرع بييضة خمصبة تعود لرجل وامرأة 
ية به وتسليم املولود إىل الطرف )زوجني غالبا(، لعيب ِف رحم األخرية أو ألي سبب آخر، وَحل اجلنني والعنا

الثاين مقابل إلزام ذلك الطرف بتنفيذ متطلبات ختصيب البويضة ودفع األجرة، إن كان العقد بأجر، وحتمل 
 املصاريف األخرى باإلضافة إىل تسلم املولود عند الوضع.      

 سنتطرق إليه ِف تطوره التارخيي؟ ما كيف نشأ وهو فطرفا العقد مها الزوجان أو الرفيقان واألم البديلة، ف
 
 :تأجير األرحام تقنيةلالتطور التاريخي : نياثا

 Richardكنتاكي األمريكية على يد الدكتور   بوالية Louisvilleظهرت مبدينة إن هذه التقنية 

DEVIN  عندما وجد بعض مريضاته ال يستطعن اإلجناب بسبب غياب الرحم لديهن، فقام الطبيب باستئجار
امرأة ذات رحم سليم، وقام بتلقيحها صناعيا بنطفة زوج االمرأة األوىل وبعد جناح العملية والوالدة مت تسليم الطفل 

 ألبيه البيولوجي.
مكاتب الوساطة  1000لقد كان هلذه التقنية تطبيقات ِف واليات متعددة، ففي كاليفورنيا ظهرت سنة 

املتخصصة ِف إبرام العقود مع األم احلاملة واألزواج الراغبني ِف ذلك، كما ميكن القول بأن أول مركز لتأجري 
 10املراكز ِف أحناء العامل، فقد بلغ عددها األرحام كان ِف فرانك فورت بأملانيا، ونظرا للحاجة انتشرت مثل هذه 

 .2ِف الواليات املتحدة األمريكيةمركزا 

                                                           

 وما بعدها. 20 .حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص -1

؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب 200 .كارم السيد غنيم، االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، مرجع سابق، ص-2
ل الدهان، رائد صيوان املالكي، املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، مرجع سابق، ؛ عقيل فاض100الصناعي، مرجع سابق، ص 

، بن قويدر زبريي، النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، 221 .؛ رقية أَحد داود، احلماية القانونية للجنني املخربي، مرجع سابق، ص221.ص
 . 212 .النسب ِف اإلسالم واألرحام البديلة، مرجع سابق، ص؛ أَحد نصر اجلندي، 01-04 .مرجع سابق، ص
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حيث  Christine et Magaliولعل أول تطبيق هلذه التقنية بفرنسا مت بني التوأمني كريستني وجمايل 
بعد والدته، كريستني على أن تلقح صناعيا بنطف زوج أختها جمايل، على أن تعطي الولد ألختها جمايل وافقت  

ألن جمايل كانت عقيما ال تنجب وكريستني مطلقة وأم لطفل، فأرادت بذلك أن تؤدي خدمة ألختها، وهي 
 .1حبملها هذا تربعت بالبويضة واحلمل

الرحم عن غريه من العقود وإظهار آثاره وانقضاءه، يتبادر لنا بعد كل ما ذكر من متييز عقد استئجار  
 ؟وقضاءالسؤال عن مدى شرعية هذا العقد فقها 

 :ثانيالفرع ال
 مدى شرعية التلقيح االصطناعي 

 ونسب المولود الناتج بهذه التقنية بواسطة األم البديلة فقها وقضاء
مشكلة العقم، ويرجع سبب انتشار هذه التقنية إىل لقد سامهت تقنية استئجار األرحام ِف القضاء على 

اجلمعيات ومكاتب الوساطة املنتشرة بالغرب، لكنها أثارت جدال واسعا حىت بالنسبة هلذه الدول اليت جتيز 
 وتعرتف هبذه التقنية، ويرجع ذلك إىل أن أصل الفكرة حديثة على اجملتمع كما أهنا غري مقبولة اجتماعيا.

 .وأعطوا هلا أحكاما (والقانون )ثانيا)أوال(، اإلسالمي  ذا اجلدل تدخل الفقهمن أجل وضع حد هل
 

 من تقنية التلقيح االصطناعي عن طريق األم البديلةاإلسالمي أوال: موقف الفقه 
مكتوِف األيدي بشأن هذه النازلة، بل حبثوا فيها وأعطوا هلا أحكام شرعية، وكذلك فقهاء اإلسالم  مل يبق

 التشريعات املقارنة نظمتها لكثرة اخلالفات الناشئة عنها. 
 لقد انقسم الفقه بني مؤيد ومعارض، وكان لكل منهم رأيه وأسانيده اليت سوف نتوقف عندها.

 
 استئجار األرحاملتقنية حجج وأسانيد االتجاه المؤيد : الرأي األول -1

 أن استئجار األرحام جائز ودليلهم ِف ذلك: 2هذا االجتاه رصانيرى أ

                                                           

؛ حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة 112 .حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي، ألحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص -1
 .14 .األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص

حسن حممود عبد الدامي، أشار إليهم من أنصاره: د. عبد املعطي بيومي، د. سعد الدين حافظ، د. عبد الصبور شاهني، د. أَحد شوقي الفنجري،  -2
؛ علي بن 41 .، هامش142 .حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص؛ 140 .، هامش241 .، صهسنفرجع امل

مذكرة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  البكري، استئجار األرحام، دراسة تأصيلية مقارنة، مشبب بن عبد اهلل
 .140 .ص، 2411السعودية، 
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أنه ال تعارض ِف قول اهلل تعاىل وبينما توصلوا إليه وهو إباحة استئجار الرحم، وعلة ذلك أن األم احلقيقية  -
التالية ِف قوله  سب اآلياتوجاء ذلك ح هي صاحبة البويضة أما األم صاحبة الرحم فهي األم من الرضاعة.

نَ ُهم  )تعاىل  ِئي َوَلد  َرَجُكم  ِمن  بُطُوِن أُمََّهاِتُكم  اَل تَ ع َلُموَن ) وقوله، 1(ِإن  أُمََّهاتُ ُهم  ِإالَّ الالَّ وقوله ، 2َشي ئاا(َواللَُّه َأخ 
 .3َخل ٍق(خَي ُلُقُكم  ِف بُطُوِن أُمََّهاِتُكم  َخل قاا ِمن  بَ ع ِد )
االستدالل بالقياس على الرضاع: ودليلهم ِف ذلك أن اهلل تعاىل قد قرن احلمل والرضاعة ومجع بينهما ِف عدة  -

ِ منها قوله تعاىل ) ،آيات ٍن َوِفَصالُُه ِف َعاَمني  ناا َعَلٰى َوه  َوِإن ُكنَّ أُواَلِت ََح ٍل فَأَنِفُقوا )وقوله ، 4(ََحََلت ُه أُمُُّه َوه 
  احلملالرضاعة يسري على على  ما يسريوحد احلكم بينهما وجعل  ماهذا ، 5( َيَضع َن ََح َلُهنَّ َعَلي ِهنَّ َحىتَّٰ 

كوهنما مصدر الغذاء الضروري الستبقاء اجلنني، وعلى ذلك فإن استئجار الرحم إلعاشة اجلنني حالل مثل 
 استئجار الثدي إلرضاع طفل بالقياس املباشر.

وما يفرزه من لنب ينبت اللحم لدى الوليد زمن الرضاعة، فإنه جيوز قياس الرحم كما جيوز متليك منفعة الثدي  -
فإنه جيوز  ،فإذا جاز ذلك ِف الثدي .على الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت اللحم لدى اجلنني زمن احلمل

 احلمل ِف الرحم، فدور األم صاحبة الرحم البديل يقاس على دور األم من الرضاعة، فاهلل تعاىل مجع بني
ا َوَوَضَعت ُه ُكر هاا )واإلرضاع ِف املدة الالزمة هلما ِف آية واحدة ِف قوله تعاىل   َوِفَصالُهُ  َوََح ُلهُ ۚ  ََحََلت ُه أُمُُّه ُكر ها

را  َثاَلثُونَ   .6(اَشه 
فتغذية اجلنني  ،اجلنني حيا الستبقاءاألصل املشرتك بني التغذية بواسطة الرحم والثدي مصدر الغذاء الضروري  -

ِإنَّ َلُكم  ) بواسطة احلبل السري ال حيتاج إىل مذاق، أما تغذية الرضيع بواسطة الثدي لبنا له مذاق فقال تعاىل
رَةا  َن  َعاِم َلِعب   ِ فَ ر ٍث َوَدٍم لَّبَ ناا َخاِلصاا َسائِغاا لِّلشَّارِِبنيَ  ۚ  ِف األ  ِقيُكم ِّمَِّّا ِف بُطُونِِه ِمن بَ ني   .7(نُّس 

فنمو األول مرتب  بنمو الثاين حىت يكون مستعد  ،ما أن العالقة طردية بني منو ثدي احلامل ومنو اجلننيك -
فإهنم يقيسوا على  ،فإذا كانت الشريعة اإلسالمية جتيز الرضاعة بأجر .ليحل حمل الرحم ِف التغذية بعد الوالدة

 .8ذلك عملية إجارة الرحم البديل ألنه يشبهها
                                                           

 .42سورة البقرة، اآلية  -1
 .04سورة النحل، اآلية  -2
 .41سورة الزمر، اآلية  -3
 .10سورة لقمان، اآلية  -4
 .41سورة الطالق، اآلية  -5
 .10سورة األحقاف، اآلية  -6
 .11سورة النحل، اآلية  -7
وما بعدها؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب  241حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  -8

؛ حسن حممد كاظم، 200، استئجار األرحام واآلثار املرتتبة عليه، مرجع سابق، ص. كرمية عبود جرب؛  وما بعدها 142الصناعي، مرجع سابق، ص. 
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رورة أو احلاجة، واليت يباح عندها احملظور فكما أن اإلسالم يبيح بعض األمور على خالف ثبوت حالة الض -
فيقاس على ذلك املرأة اليت  .األصل، كشرب اخلمر إلزالة الغصة، وأكل امليتة عند اإلشراف على اهلالك

احلمل عن فهي ضرورة ميكن مع قياسها اللجوء إىل  ،عطب رَحها أو أصيب مبرض ال تستطيع معه احلمل
 طريق الرحم املستأجر.

 الرأي الثاني: حجج وأسانيد االتجاه المعارض لتقنية استئجار األرحام    -4
 وذلك رأي الغالبية العظمى من الباحثني املعاصرين ودليلهم ِف ذلك:
قال  صوص قرآنية تأمر حبفظ الفروج فقدعدم وجود نص قرآين أو حديث نبوي يقضي بإباحة ذلك بل جند ن

ُر َمُلوِمنَي )20َوالَِّذيَن ُهم  لُِفُروِجِهم  َحاِفظُوَن )تعاىل ) َانُ ُهم  فَِإن َُّهم  َغي   ( 14( ِإالَّ َعَلى أَز َواِجِهم  أَو  َما َمَلَكت  أمي 
هناك عدة أحاديث منها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،ومن السنة.1.(َفَمِن اب  تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ال َعاُدونَ 

أيب  عن ،عمارة بن القعقاع بن شربمةعن ، جريرحدثنا  ،قتيبة بن سعيد حدثنا "وسلم عندما جاءه رجل يسأل
من  ،رسول اهلل فقال يا ،جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الرضي اهلل عنه ق أيب هريرة عن زرعة 

قال أبوك   ؟مث قال من ،قال أمك ؟مث قال من ،قال أمك ؟مث قال من، قال أمك ؟بصحابيتحبسن أحق الناس 
أوصى الرجل بأمه  فهنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،2"وقال ابن شربمة وحيىي بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله

 ، ألهنا اكتسبت صفة األمومة ثالث مرات مثلت ِف:مرات ِف حني أوصاه مرة واحدة بأبيه ثالث
 .الناحية البيولوجية من البويضة، مرة باحلمل والوالدة، ومرة بالرضاعة، أما األب فمرة واحدة

  .عقيما وبعضهم اآلخر له أبناء عز وجل وإرادته كون بعض الناسإن ِف استئجار األرحام حتدي ملشيئة اهلل  -
كما أن اهلل قسم األرزاق بني العباد ومل ينس أحدا، والرزق أنواع فقد يكون ماال وقد يكون ولدا ومسألة 

 اإلجناب مرتوكة للقدر اإلهلي.
كما أنه يشتمل على   .استئجار األرحام يؤدي إىل اختالط األنساب من جهة األم البديلة إذا كانت متزوجة -

 من صور الزنا ولقد حرم اهلل الزنا، كما أن الزنا ال يرتب نسبا.صورة 

                                                                                                                                                                                     

؛ مهند بنيان 00حيدر حسني كاظم، عدنان هاشم جواد، مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه ِف القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص. 
دراسة قانونية، جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، صاحل، مدى مشروعية استخدام الرحم الظئر واألم البديلة، 

وما بعدها ؛ هند اخلويل، تأجري األرحام ِف الفقه اإلسالمي، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  141، ص. 41، العدد 41، اجمللد2414العراق، 
؛ علي بن مشبب بن عبد اهلل البكري، استئجار  240-244، ص. 41، العدد 20، اجمللد 2411شق، سوريا، و القانونية، كلية الشريعة، جامعة دم
 .   140ص. مرجع سابق، األرحام، دراسة تأصيلية مقارنة، 

 .11،14،20سورة املعارج، اآليات  -1
، املكتبة التجارية 41البخاري وشرح القسطالين، ط ؛ مصطفى حممد عمارة، جواهر 41صحيح البخاري، اجلزء الثامن، مرجع سابق، ص.  -2

 014، ص.1004الكربى، مصر، 
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ومسألة تأجري  ،أن الشريعة اإلسالمية حرمت كل أمر يؤدي إىل حدوث اخلالف بني األفراد واجلماعات  -
 األرحام سوف تؤدي إىل ذلك بني املرأتني فأيهما األم؟ هل هي صاحبة البويضة امللقحة أم صاحبة الرحم؟ 

ف عند علماء الشريعة أن هناك أمور قابلة للبذل والعطاء كاألكل والشرب والسيارات واملالبس لذا و املعر إن  -
فال تباع وال تؤجر وال هناك أشياء غري قابلة للبذل واإلباحة باملقابل  .جيوز بيعها وإجارهتا وهبتها والتصدق هبا

 .1توهب مثل استمتاع الرجل بامرأة فهو مقصور على الزوج وحده
 ن إجارة األرحام يؤدي إىل اختالط األنساب، فهل ينسب املولود إىل صاحبة الرحم أم إىل صاحبة البويضة؟ إ -

مُثَّ َجَعل َناُه نُط َفةا ِف قَ رَاٍر مَِّكنٍي )قوله تعاىل فالبويضة امللقحة إذا مرت مبراحل النمو اليت حدث هبا القرآن ِف 
نَا ال ِعظَامَ (11) َغَة ِعظَاماا َفَكَسو  َنا ال ُمض  َغةا َفَخَلق  َنا ال َعَلَقَة ُمض  َنا النُّط َفَة َعَلَقةا َفَخَلق  ا مُثَّ أَنَشأ نَاُه َخل قاا  مُثَّ َخَلق  حلَ ما

َالِِقنيَ  ۚ  آَخَر  َسُن اخل  ى بدمها ِف رَحها، سوف يكتسب املولود صفات هذه األنثى اليت تغذ.2(فَ َتَباَرَك اللَُّه َأح 
وائتلف معها حىت صار جزءا منها، وال مرية ِف أن هذا املولود خيرج على غرار اليت احتضنته رَحها، ألن وراثة 

إىل احلفيد وهو أمر قطع فيه العلم ومن قبله اإلسالم  الصفات والطباع أمر ثابت بني السالالت، تنتقل من الوليد
َِبريُ َأاَل يَ ع َلُم َمن  )فقال تعاىل   .3(َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخل 
لعل نظرة اإلسالم إىل علم الوراثة تتضح جليا من احلوار الذي دار بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و 

، عن سعيد بن املسيب، عن ايب بن قزعة، حدثنا مالك عن ابن شهاباحدثنا حيىي وذلك ِف أنه ، أحد الرجالو 
ولد يل غالم أسود، فقال: هل لك من "رسول اهلل:  فقال يا ،اهلل صلى اهلل عليه وسلمهريرة أن رجال أتى النيبء 

قال نعم، قال فأىن ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، ؟ أورق؟ قال نعم، قال ما ألواهنا؟ قال َحر، قال هل فيها من إبل
 .  4"قال فلعل ابنك هذا نزعه

                                                           

وما بعدها؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب  210حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  -1
وما  241ص. مرجع سابق، لية الشريعة والقانون بالقاهرة، قضايا فقهية معاصرة، وما بعدها؛ خنبة من أساتذة لك 141 .الصناعي، مرجع سابق، ص

؛ مهند بنيان صاحل، مدى مشروعية استخدام الرحم 204-200بعدها؛  كرمية عبود جرب، استئجار األرحام واألثار املرتتبة عليه، مرجع سابق، ص. 
ر حسني كاظم، عدنان هاشم جواد، مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه ِف وما بعدها؛ حسن حممد كاظم، حيد 140الظئر، مرجع سابق، ص. 

وما بعدها؛ علي بن  240؛ هند اخلويل، تأجري األرحام ِف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص.  00 .القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص
 . 110نة، مرجع سابق، ص. مشبب بن عبد اهلل البكري، استئجار األرحام ، دراسة تأصيلية مقار 

 .10، 11سورة املؤمنون، اآليتان  -2

 .10سورة امللك، اآلية  -3
؛ حممد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان خباري ومسلم، دار 01صحيح البخاري، اجلزء السابع، مرجع سابق، ص.  -4

(؛ وجاء ِف ذكره أنه رجل من بن فزارة ، كما ذكر أنه ضمضم بن قتادة العجلي ومل يذكره أبو 000)احلديث  141، ص. 1000احلديث، القاهرة، 
كانت "بن عبد الرب ِف االستيعاب وليس له سوى هذا احلديث وهو مسمى ِف بعض املسندات، وذكره عبد الغن ِف احلديث بزيادة حسنة فقال: عمر 

، وقال "قال والرجل امسه ضمضم بن قتادة العجلي ،املرأة من بن عجل فسئلن عن املرأة اليت ولدت الغالم األسود فقلن: كان ِف آبائها رجل أسود
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بطن أمه طورا بعد طور، وتغذيته من دمها، مث بعد  ويقول العلماء أن األمومة تعتمد على خلق اجلنني ِف
ويشري ِف هذا املقام األستاذ جالل بدراوي:  ية وحدها.ذلك الوالدة، فاألمومة ليست معتمدة على العوامل الوراث

بالتايل على إن اجلنني ِف بطن أمه يتأثر بالعوامل العاطفية لألم احلامل، وبكل تطوراهتا العاطفية والنفسية اليت تؤثر "
سريان الدم ِف اجلنني وما حيمله هذا الدم من غذاء، فالوالدة هي اليت َحلت وتطورت البويضة مع جسمها، 

 .1"وبالتايل فهي ليست جمرد رحم أو وعاء يقدم الغذاء فق 
 الرأي الثالث القول بالتفريق:-3

أخرى ضرة الزوجة األوىل وبني ما إذا  ذهب بعض الباحثني إىل التفريق بني ما إذا كان الرحم املؤجر لزوجة 
إىل ذلك  باإلضافة .الثانيةكان الرحم املؤجر لزوجة أجنبية، حيث قالوا باحلل ِف الصورة األوىل واحلرمة ِف الصورة 

ن اإلجناب يتحقق منها إف ،احلاضنة )الضرة للزوجة األوىل( إذا كانت سليمة املبيضفإن الزوجة صاحبة الرحم 
 ومن مث فاإلجناب هبذه الوسيلة حينئذ ال جيوز لعدم احلاجة إليه. .لبيضة زوجته معتلة الرحم للزوج دون حاجة

تامها ال ميكنهما اإلجناب باالستقالل، فلجوء الزوج إىل الزواج بثالثة لوكأما لو كانت صاحبة الرحم معتلة املبيض "
قيق رغبة املرأة صاحبة املبيض املعتل أو وأما التحجج بتح .ورابعة أحسن له من اإلجناب برحم هذه ومبيض تلك

الرحم املعتل، فال يصح، ألن الرغبة اجلديرة باالعتبار الشرعي هي رغبة من يصح ألداء دوره اإلجنايب ولو بالعالج 
 ."أو التلقيح الصناعي دون حاجة لتدخل غريه ملساعدته أو احللول حمله ِف هذا الدور

ألرحام اختالط لألنساب وأهنا وسيلة للفساد وكما أهنا تشيع فمن خالل ما تقدم يبدوا أن إجارة ا
كما أن العقل السليم ال يقبل أن تقوم فتاة عذراء بتأجري رَحها لتحمل وتلد مث تدعي بعد و  .ِف اجملتمع الفاحشة

 ذلك أهنا مازالت بكرا؟  
؟ العقل أن تقوم أرملة أو مطلقة بتأجري رَحها وتغدوا وتروح بني أفراد اجملتمع حامال بال زوج ال يقبلكما 

وهل يقبل الطبع السليم أن تقوم زوجة ِف عصمة رجل بتأجري رَحها وجتمع على فراش الزوجية ِف رَحها بني ماء 
 ر؟وهل يقبل رجل لزوجته أن حتمل َحال لرجل آخزوجها وماء رجل أجنيب عنها؟ 

فالفطرة تأىب أن حتمل امرأة حبمل حتمله كرها وتضعه كرها مث بعد ذلك وبكل بساطة تتنازل عنه المرأة أخرى مل 
 .حتمله فحىت احليوانات ال ترضى ذلك

ألن األصل ِف التملك هو متلك األعيان واملنافع معا،  ،كما أن اإلجارة قد شرعت على خالف األصل
 مفالعقد الذي يرب  بني املرأة احلاملة وصاحبا البويضة امللقحة عقد باطل لعد .نوليس متلك املنافع دون األعيا

                                                                                                                                                                                     

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 41،  كمال الدين الدمريي، حياة احليوان الكربى، ج "قلن كان للمرأة جدة سوداء"اخلطيب أبو بكر: 
 . 20، ص. 2440

 وما بعدها. 221حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  نقال عن، -1
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فاملرأة احلاملة ال تلتزم جتاه صاحبة  .مشروعية احملل والسبب سواء ِف الفقه اإلسالمي أو ِف القانون الوضعي
ض إذا كانت لغري اإلجه، حىت وإن أجهضت نفسها، فرغم خضوعها ِف تلك احلالة لعقوبة االتزاماتالبويضة بأية 

بويضة إذ ال يوجد اعتداء على حق من ضرورة طبية، إال أن جيوز مطالبتها بالتعويض من جانب صاحبة ال
 ."حقوقها

من أن  20/41/2441هذا ما ذهب إليه قرار جممع البحوث اإلسالمية ِف جلسته املنعقدة بتاريخ 
رَحهما يكون حراما سواء أكان املوضوع ِف رحم تلك املرأة استخدام رحم امرأة اجنبية لوضع ماء زوجني شفي "
وما قرره  1000لسنة  040وهو ما قررته دار اإلفتاء املصرية ِف فتواها رقم  ."جنبية منيا أو بويضة أو جنينااأل

 .1جملس نقابة األطباء ِف مصر واجلمعية املصرية للخصوبة والعقم
استئجار األرحام وهي الظاهرة اليت انتشرت "كما أفىت رئيس جلنة الفتوى باألزهر الشيخ عطية صقر بأن 

اآلن ِف عدد من اجملتمعات الغربية حلل مشكالت الزوجات العاقرات، مرفوض ِف شريعة اإلسالم، وهو عبث 
إىل وسيلة تتناىف مع مقاصد  أخالقي حيرمه اإلسالم، وهناك حلول كثرية ملشكلة عقم اإلنسان دون اللجوء

اإلسالم ِف احلفاظ على األنساب وحماربة الرذيلة بكل صورها وأشكاهلا...وإذا كان اإلسالم قد حرم الزنا وشدد 
بل هناك -إيالج قضيب الذكر ِف فرج األنثىوهي، –عقوبته، فإن الزنا ال يتحقق فق  بالصورة التقليدية املعروفة 

يتحقق بالزنا التقليدي، ومنه إدخال ماء رجل أجنيب عن امرأة ِف فرجها،  وقد  ما بعض الصور اليت يتحقق هبا
وإذا كان إدخال املاء األجنيب، هذه الصورة، حيصل منه َحل، ختتل  به األنساب، ويثور النزاع، لذلك حرم العلماء 

املادتني معا ِف بإدخال  حيصل به َحل، فكيفلو مل حىت و وهو أحد املادتني اللتني حيصل هبما احلمل حراما، 
 .2"رحم امرأة أخرى مع حتقق احلمل منهما؟ إن احلرمة هنا تكون أشد

هذا وقد جاء ِف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد باألردن ِف 
 .3بتحرمي هذه الصورة اليت يطلق عليها اسم الرحم املؤجر 1041اكتوبر سنة 

كما أن اجملمع الفقهي اإلسالمي قد سحب ِف دورته الثامنة ما جاء ِف دورته السابعة من األسلوب 
تزرع  وعاء االختبارالسابع للتلقيح االصطناعي الذي تؤخذ فيه النطفة والبييضة من زوجني وبعد تلقيحهم ِف 

 .4اللقيحة ِف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه وبذلك هو حمرم وغري جائز

                                                           

 وما بعدها. 224حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  ، عننقال -1
، ص. هسنف رجعامل؛ حسن حممود عبد الدامي، 141كارم السيد غنيم، االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، مرجع سابق، ص.   -2

111-110. 
 . 200، ص. 2441، مكتبة وهبة، القاهرة، 41عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة املسلمة، ط  -3
؛ عبد الكرمي 021، عمان، ص. 41، ع 41، ج1041اكتوبر  11-11، جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، دورة مؤمتره الثالث،11القرار رقم  -4

وما بعدها؛ عبد الكرمي مأمون ، اإلطار الشرعي والقانوين  21األرحام، مرجع سابق، ص.  مأمون، رأي الشريعة اإلسالمية بشأن األم البديلة وتأجري
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 .ا ألن صاحبة الرحم هي أم ودورها ِف تكوين اجلنني ليس أقل أمهية من األم صاحبة البويضة األوىلهذ
وبذلك فإنه ال ميكن قياس عالقة الرَحية بالرضاع، وهو قياس مع الفارق ألن الرضاع ال يكون إال بعد متام التكوين 

ِف مرحلة النطفة األوىل، ودور الرحم ِف  اإلنساين وِف ظل وضوح النسب، خبالف االحتضان الرَحي فإنه يكون
 .1التكوين اإلنساين أساسي وحقيقي

 موقف القانونيالثانيا: 
يتدخل إلعطاء موقفه من هذه فرنسي ال عشر املعرفت فرنسا قضايا عديدة بشأن األم البديلة، ِّما جعل 

 :التقنية والنسب الناتج عنها، وهبذا نعرض رأيه
      فرنسي القانون الموقف -أ     
 فريقني بني مؤيد ومعارض هلذه التقنية وسوف نتعرض لكل فريق انقسم انصاره إىل الفرنسي قانونال موقفإن 

 وحججه وأسانيده تباعا.
 المؤيد لتقنية استئجار األرحام االتجاه-

 إن املتبنني هلذا االجتاه من دعاة احلرية الفردية يؤيدون بشدة نظام استئجار الرحم ودليلهم ِف ذلك: 

                                                                                                                                                                                     

؛ العريب بلحاج، 011، العريب بلحاج، احكام الزواج ِف ضوء قانون األسرة اجلديد، مرجع سابق، ص. 41-44لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص. 
؛ العريب بلحاج، املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية 100رجع سابق، ص. احكام الزوجية وآثارها ِف قانون األسرة اجلزائري، م

؛ ناهدة البقصمي، اهلندسة الوراثية واألخالق، مرجع سابق، ص. 21التلقيح االصطناعي ِف ضوء قانون األسرة اجلديد واملقارن، مرجع سابق، ص. 
، ص. 2414، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 41ملعاصر ِف اإلجهاض والتلقيح الصناعي، ط ؛ سناء عثمان الدبسي، االجتهاد الفقهي ا100
؛ عبد القادر العريب 242-241؛  أمرية عديل أمري عيسى خالد، احلماية اجلنائية للجنني ِف ظل التقنيات املستحدثة، مرجع سابق، ص. 101

؛ زكية َحيدو، شروط التلقيح االصطناعي 10-11مية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص. شح ، نظام اإلجناب الصناعي بني أحكام الشريعة اإلسال
؛ أَحد نصر اجلندي، النسب ِف اإلسالم واألرحام البديلة، مرجع سابق، 01ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص. 

وما بعدها؛ حممد فوزي فيض اهلل، التلقيح االصطناعي، مرجع  104شروعية، مرجع سابق، ص. ؛ حممود أَحد طه، اإلجناب بني التجرمي وامل211ص. 
وما  201؛ مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص. 10-14سابق، ص. 

؛ حممد سعيد حممد الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية 140عي، مرجع سابق، ص. حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصنا؛ بعدها
ِف ظل األحباث الطبية والتقنيات املساعدة ِف  ؛ علي هادي عطية اهلاليل، املركز القانوين للجنني00-00املتعلقة باألجنة البشرية ، مرجع سابق، ص. 

؛ سعدي إمساعيل الربزجني، املشاكل 41 .، هامش40، ص. 2412، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1، طاإلجناب، دراسة ِف القانون العام املقارن
؛ خمطارية طفياين، إثبات النسب ِف تقنني األسرة اجلزائري والفقه اإلسالمي،  100القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة ، مرجع سابق، ص. 

؛ أمري 100-101ا؛ الشحات إبراهيم حممد منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص. وما بعده 44مرجع سابق، ص. 
؛ فرج حممد حممد سامل، وسائل اإلخصاب الطيب 01-04فرج يوسف، أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية ، مرجع سابق، ص. 

؛ شادية 41-40؛ نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الرحم، مرجع سابق، مرجع سابق، ص. 001-004ص. مرجع سابق، املساعد وضوابطه، 
لوم الصادق حسن، حكم االسالم ِف التلقيح االصطناعي، جملة العلوم والبحوث اإلسالمية، معهد العلوم والبحوث اإلسالمية، جامعة السودان للع

؛ أبو عمر سيد حبيب بن أَحد، التلقيح الصناعي )طفل األنابيب(، جملة الوعي اإلسالمي، 10، ص. 42، العدد 2411والتكنولوجيا، السودان، 
 .42، ص. 010، العدد 2414إدارة الثقافة اإلسالمية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت، 

 .10-10، ص. هسنفرجع املعبد القادر العريب شح ،  -1
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احلرص على مساعدة الزوجني بتحقيق رغبتهما ِف احلصول على ولد وهو ميثل احلرية الفردية اليت جيب أن  -
 تظل مبنأى عن التحرمي القانوين.

 عمال حقها ِف التصرف ِف جسمها.ال يوجد ما مينع األم البديلة من است -
 إن القيام هبذه العملية عن طريق التربع ال تتناىف مع األحكام القانونية. -
 .1يعد جتارة غري مشروعة إن تعويض األم البديلة اليت حتمل نيابة عن الزوجة العقيم مببلغ تتقاضاه كأجر هلا ال -

 الفريق املعارض هلذه التقنية؟هذا ما تقدم به الفريق املؤيد من أدلة، فما هي أدلة 
 المعارض لتقنية استئجار األرحام االتجاه-
 إن املتبنني هلذا االجتاه من معارضني هلذه التقنية يذهبون إىل أهنا غري مشروعة ودليلهم ِف ذلك:  -
 حق اإلنسان ِف التصرف ِف سالمة جسمه ليس مطلقا، بل خيضع لقيود تنظيمية حتقيقا للصاحل العام. -
 ه التقنية تؤدي إىل قطع العالقة بني الطفل وأمه عمدا.إن هذ -
اهلجر والرتك إىل إن استئجار األرحام يتعارض مع مصلحة الطفل ويعرض مستقبله للخطر، بداية من  -

 مشاكل نفسية واجتماعية.
موظفة إن هذه التقنية تفقد األم دورها فتصبح األم البديلة جمرد جهاز مهمته َحل اجلنني ووضعه، فهي بذلك  -

 حمرومة حىت من حق االستقالة.
، إن قيام األم البديلة باستئجار رَحها مبقابل جيعل جسمها حتت تصرف اآلخرين، فهي عملية تشبه الدعارة -

 ألن الدعارة أن تضع املرأة جسمها خدمة لصاحل من يدفع مقابال ماليا ِف مدة معينة.
جرم أعمال  20/40/1000ي القانون الصادر ِف فف ،تقنية استئجار األرحاماملشرع الفرنسي  حظركما  -

ِف تأجري األرحام إال أن القانون مل يتطرق لتجرمي طرِف العالقة، أي أن العمل غري جمرم إن وقع الوساطة 
 11/0، هذا حسب نص املادة 00/1012 بدون وساطة على أن العقد الذي يتم باطل وال يعتد به قانون

 : أنه اليت تنص على 41/41/2440فرنسي املعدل واملتمم ِف  .م .من ق
" Toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est nulle ". 

                                                           

؛ 011-012 .اجلنائية للحق ِف سالمة اجلسم بني القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص، احلماية مروك الديننصر  -1
حسن حممد كاظم، حيدر حسني كاظم، عدنان هاشم ؛ 101 .ق، صبحسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سا

 . 04 .وأحكامه ِف القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، صجواد، مشروعية احلمل حلساب الغري 
؛ جياليل تشوار، رضا الزوجني 211ص. عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان املالكي، املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، مرجع سابق،  -2

، 124األمشاج اآلدمية، اجمللة الثقافية الشهرية، عود الند، العدد  ؛ علي سنوسي، القانون وبيع14 .على التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، ص
 .14/14/2411، مت االطالع عليه ِف http://www.oudnad.net/spip.php?article640&lang=ar، عن موقع: 0/2411
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ك ِّما دفع باملشرع الفرنسي إال أن األزواج الراغبني ِف اإلجناب هبذه التقنية أصبحوا يلجؤون إىل الدول اليت تبيح ذل
أورو على كل شخص يلجأ إىل اإلجناب بواسطة هذه  10444إىل إقرار عقوبة سنة سجن وغرامة مالية قدرها 

غرامة مالية الفرنسي، وبعقوبة ثالثة سنوات سجنا و  من قانون العقوبات 1فقرة  12-220التقنية حسب نص املادة 
الفرنسي: عقوبات المن قانون  11-220حسب نص املادة  أورو إذا متت هذه العملية مبقابل مايل 00444قدرها 

" La substitution volontaire، la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état 

civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

La tentative est punie des mêmes peines ". 

ويعود سبب تشديد العقوبة ِف هذه احلالة إىل طبيعة اجلرمية، ألن ارتكاهبا قد يتم ِف اخلارج مىت كان االستئجار 
، لذا اعتدت اجلرمية أخطر من األوىل ِف فرنسا رها متتد لتشكل هتديدا على تنظيم احلالة املدنيةهناك، إال أن آثا

 .1تتم داخل فرنسا 12-220ألن اجلرمية املنصوص عليها ِف املادة 
 الجزائري:قانون ال موقف-ب

للزوجني اللجوء إىل جيوز ": أنه مكرر من قانون األسرة اجلزائري املعدل واملتمم تنص على 00إن املادة 
 التلقيح االصطناعي.

 خيضع التلقيح االصطناعي للشروط التالية:
 أن يكون الزواج شرعيا، -
 أن يكون التلقيح برضا الزوجني وأثناء حياهتما،  -
 أن يتم مبن الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريمها -

 ."جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة ال
أنه اشرتط أن  غريالنص يتضح أن املشرع اجلزائري أجاز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي كتقنية حديثة هذا  فمن

كما عدد شروط نص على ضبطها غالبية اجملامع الفقهية، إضافة إىل  ا.تتم ِف إطار عالقة زوجية دون سواه
ار أو جيلى سبيل أي عقد من العقود كاإلضاب  حترمي استعمال األم البديلة، ألن األمومة ليست سلعة تستعمل ع

املقاولة ...وبذلك فهي ليست جمرد عالقة بيولوجية بني األم ومورثاهتا باستعمال بويضتها أو رضاعية باستعمال 
فهي كل ما حتمله من معاين نبيلة، فهي ليست وعاء بل هي نسيج رَحها، إمنا تظل األمومة أكثر من ذلك 

 .2م والعطاء بال حدود وبدون مقابلمتكامل من األحاسيس والقي
                                                           

ائل العلمية احلديثة املساعدة على اإلجناب ِف ؛ اجلياليل بغدايل، الوس200 .رقية أَحد داود، احلماية القانونية للجنني املخربي، مرجع سابق، ص -1
 .12 .قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص

؛ مراد بن صغري، 11-14 .باديس ذيايب، حجية الطرق الشرعية والعلمية ِف دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص -2
؛ العريب بلحاج، املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية 44ص. ره على الرابطة األسرية، مرجع سابق، التأصيل الفقهي والقانوين للتلقيح االصطناعي وأث

وما بعدها؛ العريب بلحاج، أحكام الزوجية  21 .اليت حتكم عملية التلقيح االصطناعي ِف ضوء قانون االسرة اجلزائري اجلديد واملقارن، مرجع سابق، ص
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أن املشرع اجلزائري بالرغم من نصه على ذلك صراحة يبقى قاصرا لعدم ترتيبه إجراءات عقابية  غري
 001نص ِف املادة ، 2410الصحة يتعلق بالتمهيدي لقانون ، بالرغم من أن املشروع 1للمخالفني لنص املادة

من  101يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه ِف أحكام املادة بقوله: " 2على معاقبة االستعانة باألم البديلة
( 14هذا القانون املتعلق بالتربع والبيع وكل شكل من املعامالت خبصوص مواد اجلسم البشري باحلبس من عشر )

 دج".    2.444.444دج إىل  1.444.444( سنة وبغرامة من 24سنوات إىل عشرين )
أن هذه التقنية قد تأخذ حكم التبن احملرم شرعا وقانونا، فقد جاء قانون العقوبات مبواد حتمي الطفل  غري

 . 3من قانون العقوبات اجلزائري 121و 124واملادة  111من اخلطر ِف املواد 
 

 من تقنية األم البديلة: الفرنسيموقف القضاء ثالثا: 
انتجت مشاكل قانونية، فكان أن طغت على السطح وبالتايل إن استئجار الرحم أو تقنية األم البديلة 
مل تعرض أية قضية تعاجل هذه النازلة وهذا حسب ما اطلعنا عليه عرضت على القضاء، فبالنسبة للقضاء اجلزائري 

 .مكرر فقرة أخرية من قانون األسرة 00راجع إىل حظر املشرع هلذه التقنية طبقا لنص املادة 
 .الفرنسي على سبيل املثال جاء به القضاءبذلك سوف نطرح ما و 

 كانت األحكام القضائية خمتلفة بني مؤيد ومعارض.   للقضاء الفرنسيفبالنسبة 
 ألحكام المؤيدة لتقنية األم البديلة ا-1

لزوجة األب البيولوجي بالتبن  40/12/10404ِف  Provence en Aix فقد حكمت حمكمة
مع أختها على أن تلقح صناعيا من نطفة زوج األوىل  فاتفقتالبسي ، حيث كانت هذه الزوجة تعاين من العقم، 

من غري حاجة لذلك،  11/11/1042، حيث أقرت حبملها األم احلامل ِف 40/41/1042وولدت طفلة ِف 
 ل لطفل زوجها أمام هذه احملكمة االبتدائية، وكان ذلك أول قدمت الزوجة طلبا للتبن الكام 1040وِف سنة 

                                                                                                                                                                                     

 .وما بعدها؛ العريب بلحاج، أحكام الزواج ِف ضوء قانون األسرة اجلديد، مرجع سابق، ص 100 .زائري، مرجع سابق، صوآثارها ِف قانون األسرة اجل
011-010 . 

؛ عبد القادر العريب شح ، 212 .عبد القادر قاسم العيد، التلقيح االصطناعي، تعريفه، نشأته، وموقف املشرع اجلزائري منه، مرجع سابق، ص -1
 .21 .نظام اإلجناب االصطناعي بني أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص

 .124-120، ص. 2410انظر امللحق الثامن من هذه املذكرة املتضمن مشروع متهيدي لقانون يتعلق بالصحة لسنة  -2

 ،1011جويلية  11، بتاريخ 00، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم  1966يونيو  08ِف املؤرخ 101-11م رق ألمرا -3
؛ حممد املرسى زهرة، اإلجناب 44 .ذكرته وهيبة مكرولوف، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مرجع سابق، ص 

 .   141 .ة، مرجع سابق، صالصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعي
 .44زبريي بن قويدر، النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، مرجع سابق، ص. عن،قال ن -4



 الزوجيةاإلنجاب الطبي المساعد خارج إطار العالقة                                            الفصل الثاني 

81 
 

ترددت احملكمة بني احلكم بالتبن حرصا منها على مصلحة الطفل وبني ادانتها  طلب من هذا النوع.
للوسيلة ذاهتا ورأت أن تتخذ موقفا وسطا، فقضت بالتبن البسي  حرصا على مصلحة الطفل، وحىت يتمكن من 

وهذا ِّما قد يساعد على االستقرار النفسي للطفل، ألنه لن يقطع كل  ،ة بعد ذلك مع خالتهفهم حقيقة العالق
احملكمة على احلجة الرئيسية وهي مصلحة الطفل، فهي بذلك اعرتفت بآثار  احلمل. واعتمدتب عالقته له مع أمه

 هذه العملية دون تعرضها للوسيلة وال االتفاق ذاته من حيث صحته وبطالنه.
ن بتوقيع اتفاق مع افقد قام زوج 10/40/1004ِف  الصادر استئناف حمكمة باريس قراربالنسبة لأما 

، طالبت الزوجة التبن التام للطفل، إال أن حمكمة أول 1040امرأة أمريكية لتحمل حلساهبما، وبعد الوالدة سنة 
م الفرنسي، فطعن ِف احلكم أمام درجة رفضت على أساس خمالفة االتفاق املسمى باحلمل باإلنابة للنظام العا

يتعارض مع النظام العام، والمع مبدأ حظر  تهت احملكمة إىل أن احلمل باإلنابة النحمكمة االستئناف بباريس، وا
كما   اتصرف ِف حالة األشخاص، إذ أنه من حق الزوجني العقيمني تكوين أسرة باإلجناب وهو حق طبيعي هلمال

 .1ن إراديا وهنائيا عن حقها ِف الطفلأن األم البدلية قد تنازلت ع
مبدأ حرمة جسد اإلنسان، واألشياء الداخلة ِف "اليت تنص على  فرنسي .م .ق 1124أما خبصوص املادة 

 .فاحملكمة ترى بأن األشياء املتعلقة باجلسم البشري أصبح مسموحا هبا ."دائرة التعامل، والتعارض مع النظام العام
فإنه ال يتعارض مع النظام العام، وقبلت احملكمة الطعن  ،احلمل باإلنابة( لغرض غري جتاري)أما ِف قضية احلال 

 وقضت بالتبن املطلق من الزوجة للطفل.
 المعارضة لتقنية األم البديلة   األحكام-4

احلكم الذي صدر برفض طلب التبن الكامل خاص ب PAUفقد رفع طعن أمام حمكمة استئناف باي 
الزوجات البنة زوجها اليت ولدت بوسيلة احلمل باإلنابة، على أساس أن العقد بني الزوجني واملرأة من احدى 

حمكمة االستئناف ايدت حكم حمكمة أول درجة خبصوص بطالن عقد األم  وأن .احلامل خمالف للنظام العام
 يالده بعد تلقيحها مباء رجل أجنيب.باإلنابة الذي مبقتضاه توافق األم احلمالة على التنازل عن وليدها منذ حلظة م

القاضي بشرعية احلمل باإلنابة مل يلق  10/40/1004حمكمة استئناف باريس ِف غري أن القرار الصادر عن 
تأييدا كبريا ِف وس  القانونيني، ِّما أثار حفيظة النائب العام للطعن فيه لصاحل القانون أمام حمكمة النقض وحل 

على جتمع األمهات الراغبات ِف احلمل واألزواج الطالبني لتقنية األم البديلة... وهذا ما اجلمعيات القائم نشاطها 
فرنسي، ألنه يشكل تنازل األم عن سلطتها  .م .ق 011/1، 11، 4، 1 فرنسي واملواد .م .ق 1124خيالف املادة 

                                                           

وما بعدها؛ عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان املالكي،  140 .حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص -1
 .211.املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، مرجع سابق، ص
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اط هذه اجلمعيات خيالف كما أن نش  .على الطفل، ويؤدي إىل االلتفاف حول أحكام البنوة الطبيعية والتبن
 .1من قانون العقوبات 101/1املادة  القانون اجلنائي حسب نص
كان حكم حمكمة مرسيليا ِف وبعد احتجاج اجلمعيات على دعوى النائب العام،  ومن زاوية أخرى، 

إال أنه حبل اجلمعيات ملخالفة نشاطها للقانون العام واآلداب العامة، ومت استئناف هذا احلكم  11/12/1044
املستأنف ِف  قرار، مث طعن فيه أمام حمكمة النقض اليت انتهت إىل تأييد ال20/40/1044تأييد استئنافيا ِف 

 ." املستأنف قد اتفق وصحيح الواقع والقانون، وحل اجلمعية قرارأن ال" وقالت ِف تسبيبها:  41/12/1040
إن األخذ بعني " ه ِّمارسة تأجري األرحام بقوله: حيظر في اأصدر جملس الدولة الفرنسي قرار  41/40/2440وِف 

االعتبار باملصلحة العليا للطفل واألم البديلة تغري األسباب الرئيسية وراء هذا احلظر، واليت تدعونا إىل عدم القبول 
 .2"احلمل لصاحل الغري

وعلى غرار املشرع الفرنسي، فإن املشرع اجلزائري وحني نصه على موضوع التلقيح االصطناعي باستخدام 
األم البديلة أقر صراحة منع اللجوء هلذا األخري باستعمال األم البديلة، وهو ما يفسر عدم وجود أحكام وال 

 ضائية هبذا الشأن. ققرارات 
خنلص أن عقد استئجار الرحم عقد غري مسمى فهو عقد باطل  وبعرضنا للموقف القانوين والقضائي     

، لعدم مشروعية حمله وسببه. وكما أنه ال يرتب أي أثر قانوين لتعارضه مع التعامل ِف جسم 3بطالنا مطلقا
اإلنسان وخمالفته للنظام العام، فهذه التقنية جعلت الطفل سلعة تباع وتشرتى باسم اإلنسانية وحققت أمنية األسر 

حملرومة من اإلجناب، لذا حرمت سواء كانت مبقابل أو بدونه، وسواء كانت األم البديلة أجنبية عن الزوجني أو ا
 .)ضرة( زوجة ثانية
كما أن هذه العملية تؤدي إىل جلوء النساء إىل اإلخصاب دون االرتباط بزوج. كما أن هذه التقنية تأثر         

 مشاكل ِف تسليمه لوالديه ِف حالة والدته مشوها أو عدم تسليمه لتحرك على شخصية املولود ونسبه، ِّما قد يثري
 عاطفة األمومة.   

                                                           

 . 102-101 .، صابقمرجع س، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحةحسن حممود عبد الدامي،  -1
؛ عقيل فاضل الدهان، رائد 11اجلياليل بغدايل، الوسائل العلمية احلديثة املساعدة على اإلجناب ِف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص.  -2

احلديثة  ؛ جياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافات211صيوان املالكي، املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، مرجع سابق، ص. 
 .110للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص. 

؛ هادي حسني الكعيب، سالم عبد 2، هامش 101، ص.ابقمرجع ساإلجناب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، حممد املرسي زهرة،  -3
 .114الزهرة الفتالوي، سعاد حاسم حممد، عقد اجارة األرحام، مرجع سابق، ص.
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ظهور هذه االكتشافات املعاصرة للعوم الطبية "كما أشار األستاذ الدكتور تشوار جياليل إىل أن 
 .1"والبيولوجية هو الذي أدى إىل خلق هذه القضايا

 البديلة نسب الطفل المولود بتقنية األم: رابعا
ي مس ،شرعا وقانونا امن أجل ضب  أموره اقانون حيكمه هلاإن األسرة هي النواة األساسية للمجتمع 

بقانون األسرة فهو ينظم عالقة الرجل باملرأة، بداية من خطبة وزواج وطالق وعدة ونسب ومرياث، وموضوع األم 
من قانون األسرة كان نتيجة  40سب حسب املادة البديلة كتقنية جديدة كان له األثر ِف مسألة البنوة ألن الن

الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من ": أن نصت املادة علىواليت للزواج الشرعي، 
 ."أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرَحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب

إىل  04مواد ِف الفصل اخلامس من قانون األسرة من املادة  44جاء املشرع بذكر  النسب وألمهية موضوع
، فهناك أم تشارك منه، إال أن تقنية األم البديلة طرحت مشكل النسب، ألن هناك نوعني من األمهات 01املادة 

ألم البيولوجية، وهناك أم ببويضتها مع من زوجها ِف ختليق اجلنني دون املشاركة ِف عملية احلمل والوالدة وتسمى ا
تقوم بعملية الوالدة واحلمل دون مشاركة بيولوجية وهي األم البديلة برَحها أو مؤجرة الرحم، فإىل من ينسب املولود 

 ؟2إىل األم األوىل أم الثانية
رأي قانون وموقف الفقه اإلسالمي كما سنتعرف على لتعريف النسب لغة واصطالحا، وسوف نتعرض 

 .اجلزائري وقانون العقوباتاألسرة 
 :واصطالحا تعريف النسب لغة-أ
. ابن سيده: النسبة بكسر النون وضمها والنسب: القرابة، وقيل هو ِف نسب القرابات، وهو واحد األنساب 

 اآلباء خاصة. 
 .3التهذيب: النسب يكون باآلباء ويكون إىل البالد، ويكون ِف الصناعة

والضم: القرابة، أو ِف اآلباء خاصة، واستنسب: ذكر نسبه، والنسيب:  والنسب حمركة، والنسبة بالكسر
نسبا حمركة ونسبة بالكسر: ذكر نسبه،  ينسب )بضم النون وكسرها( املناسب، وذو النسب، كاملنسوب، ونسبه

وشد وسأله أن ينتسب، وباملرأة بسنا ونسيبا، والنساب والنسابة: العامل بالنسب...وتنسب بفتح التاء والنون 
 . 4السني وفتح الباء: ادعى أنه نسيبك ومنه: القريب من تقرب ال من تنسب

                                                           

 .114 .، صابقمرجع س الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية،يل تشوار، جيال -1
2- Cf. KALFAT, Ch. Les problèmes engendrés par la procréation artificielle, op.cit., p. 30. 

 .000 .ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، اجمللد األول، مرجع سابق، ص -3
 .1141 .جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احملي ، مرجع سابق، ص -4
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غري بعيد عن املعىن اللغوي فهو يدور أيضا حول القرابة، وهو إحلاق الولد بوالديه  ،النسب اصطالحاأما 
، ومعىن قرابة أي ومعىن ذلك أن يسمى الولد ابنا لوالديه فيقال: فالن ابن فالن أو ابن فالنة .أو بأحدمها قرابة

أو  فإذا نسب الطفل إىل اآلخر تبنيا فالنسب باطل، وكذلك الوالء .بصلة الدم وال بالتبن أو الوالء أو االدعاء
ه بدون دليل أو وجه حق، لذا يشرتط ِف النسب حىت يعترب نسبا شرعيا بنا االدعاء كأن يزعم أحدهم أن فالنا هو
 .1تقاؤمها أو إمكانية التقائهما جنسيالرجل وامرأته يثبت اأن يتكون الولد من زواج شرعي بني ال

 موقف الفقه اإلسالمي من نسب ولد األم البديلة:-ب
إن اإلسالم حرص على سالمة األنساب ووضوحها، ويتضح ذلك جليا ِف مكافحته للزنا الذي هو السبب ِف 

َربُوا الزِّنَا اختالط األنساب فقد قال تعاىل ) ( َوَساء فَاِحَشةا  َكانَ  ِإنَّهُ ۚ  َواَل تَ ق  َسِبيالا ، وقرر هلما عقوبة لكل 2ََ
ُهَما ِماَئَة َجل َدةٍ منهما ِف قوله ) ِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّن   ، وعناية اإلسالم بالنسب جعلته حيرم 3...( الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاج 

تَ ع َلُموا ملَّ  فَِإنۚ  اد ُعوُهم  آِلبَائِِهم  ُهَو أَق َسُ  ِعنَد اللَِّه التبن ِف قوله تعاىل ) َوانُُكم   آبَاَءُهم َ  فَِإخ  يِن  َ  ِف الدِّ
ِلُكم  ۚ  َوَما َجَعَل أَد ِعَياءَُكم  أَب  َناءَُكم  ، وقوله أيضا) ... 4...(َوَمَوالِيُكم    .5بِأَف  َواِهُكم  ...( قَ و ُلُكم ذَٰ

فالتبن ِف اإلسالم ال يعطي الطفل املتبن أي حق، وأوىل احلقوق هو حق النسب، فال يثبت جملرد وعليه    
 .6التبن

وباستخدام طريقة اإلجناب باألم البديلة نقع ِف مشكلة صلته بأمه فإىل من ينسب األم البيولوجية صاحبة 
ساؤل من جهة األب، فهل ينسب الولد لزوج البويضة أم األم صاحبة الرحم من احلمل حىت الوالدة؟ كما يثور الت

 املرأة احلاملة باعتباره صاحب الفراش أم ينسب لزوج صاحبة البويضة؟ 
فمىت ولدت املرأة ولدا ثبت نسبه منها سواء كانت الوالدة من  ،فالنسب من جهة األم ثابت بالوالدة

بشبهة، فواقعة الوالدة ال ميكن نفيها واألمر زواج صحيح أم فاسد أم كانت الوالدة من غري زوج كالزنا أو الدخول 
 هنا ال حيتاج إىل إثبات إذا كان احلمل ظاهرا، أو اعرتف به الزوج، أو سكت فلم يذكره.

 فنسب الولد ألبيه يثبت بأحد الطرق الثالث وهي: 
ففي هذه التقنية ، 1أن يكون الزواج صحيحا أو فاسد أو الوطء بشبهة واإلقرار بالنسب من طرف الزوج أو البينة

 تأجري األرحام سوف نتعرض لصلة املولود بأبيه مث صلته بأمه.

                                                           

 .111-114 .زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص -1
 .12سورة اإلسراء، اآلية  -2
 .42سورة النور، اآلية  -3
 . 40سورة األحزاب، اآلية  -4
 .40سورة األحزاب، اآلية  -5
 .111، ص. هسنفرجع املزياد أَحد سالمة،  -6
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 صلة الطفل المولود بأبيه:-1
ِف تقنية تأجري األرحام هناك حالتني، إما أن تزرع البويضة امللقحة من من الزوج وبويضة رحم الزوجة ِف رحم 

ة(، فهل ينسب الطفل لزوج املرأة احلاملة أم ينسب امرأة أخرى، وإما أن تزرع ِف رحم امرأة أخرى للزوج )الضر 
 لزوج صاحبة البويضة؟ 

كانت املرأتان زوجتان لرجل واحد، فال إشكال، حيث أن نسب الطفل يثبت ألبيه البيولوجي إذا ففي حالة  -
ألمر صاحب النطفة، وألن الولد ناشئ من فراش الزوجية، لقوله صلى اهلل عليه وسلم )الولد للفراش(. إال أن ا

يتداخل ِف حالة املرأتان ليستا لرجل واحد، فإذا كانت صاحبة الرحم أجنبية عن الرجل صاحب النطفة 
وكانت متزوجة، فإنه ينسب لصاحب الفراش أي زوجها، وهنا ال ميكن للزوج صاحب النطفة زوج املرأة 

)احلاملة( أن ينكر نسب املولود  صاحبة البويضة أن يكون أبا للمولود، إال أنه ميكن لزوج املرأة صاحبة الرحم
له، هذا بإثبات ذلك بيولوجيا، حينها يقوم األب البيولوجي باالعرتاف بالطفل مث تقوم األم البيولوجية بالقيام 
بإجراءات التبن لنفسها. غري أن القانون الفرنسي مل جيعلها أم رغم أهنا أم بيولوجية، كان هذا قبل صدور 

د هذا القانون، فإن األم البيولوجية لن تستطيع أن تتبىن طفال كما لن تستطيع ، أما بع100-00القانون 
 .         10002حمكمة النقض سنة احلامل تركه، وجاء تطبيق القضاء الفرنسي لذلك ِف قرار

أخذ )احلاملة( ليس هلا زوج، فإن الطفل املولود ال ينسب إىل أبيه، بل ي أما ِف حالة ما إذا كانت األم البديلة
 .  3حكم ابن الزنا، وينسب إىل أمه ألنه ليس هناك فراش صحيح ينسب إليه

 
 

                                                                                                                                                                                     

وما بعدها؛ أَحد حممد لطفي، التلقيح الصناعي بني  204 .حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص -1
عيب، سالم عبد الزهرة الفتالوي، سعاد حاسم حممد، عقد إجارة األرحام، ؛ هادي حسني الك100 .أقوال األطباء وآراء الفقهاء، مرجع سابق، ص

؛ حسن حممد كاظم، حيدر حسني  200-200 .؛ كرمية عبود جرب، استئجار األرحام واآلثار املرتتبة عليه، مرجع سابق، ص120 .مرجع سابق، ص
 .140 .كاظم، عدنان هاشم جواد، مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه ِف القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص

الصناعي، ؛ حيدر حسني كاظم الشمري، إشكاليات إثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح 200 .، صهسنفرجع املحسن حممود عبد الدامي،  -2
 .104ص. مرجع سابق، 

، زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني 102-101حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص.  -3
؛ هادي حسني الكعيب، 10؛ شادية الصادق حسن، حكم اإلسالم ِف التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص. 101العلم والشريعة، مرجع سابق، ص. 

؛ عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان املالكي، املشاكل 120سالم عبد الزهرة الفتالوي، سعاد حاسم حممد، عقد إجارة األرحام، مرجع سابق، ص. 
بن حيي بن حسن ؛ حممد 104، ص. هسنفرجع امل؛ حيدر حسني كاظم الشمري، 200القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، مرجع سابق، ص. 

؛ حممود سعد شاهني، أطفال األنابيب بني احلظر واإلباحة وموقف الفقه 200النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص. 
استئجار  ؛ علي بن مشبب بن عبد اهلل البكري،200، ص. هسنفرجع امل؛ حسن حممود عبد الدامي، 100-101اإلسالمي منها، مرجع سابق، ص. 

 . 00األرحام، دراسة تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، ص. 
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 صلة الطفل المولود بأمه: -4
إن تقنية األم البديلة أصبحت بدال لالتصال اجلنسي فقد حتمل املرأة وتلد وهي ليست بصاحبة البويضة،     

الطفل املولود جلهة أمه، فمن هي األم: هل هي أي هي أم بديلة عن األم البيولوجية ِّما أثار اجلدل حول نسب 
 صاحبة البويضة، أم من َحلت وولدت؟ فقد انقسم الفقهاء إىل رأيني:

يرى أنصار الرأي األول أن األم هي صاحبة البويضة، ومن مث أن الطفل املولود جلهة األم يكون لألم صاحبة 
رعه ِف رحم املرأة البديلة أو احلاملة ال يستفيد منها غري البويضة ودليلهم ِف ذلك أن: العلم أثبت أن اجلنني بعد ز 

الغذاء، فهو بذلك كمن تغذى من غري أمه، والسائد أن املولود ينسب إىل املرأة البديلة على أساس أهنا أمه. لكن 
، هذا ليس صحيحا من وجهة النظر البيولوجية أو الوراثية، فمثل ذلك كاملرضعة اليت ترضع وليدا ليس وليدها
فالوليد يستخلص من املرضع غذاءه وهو ما يفعله اجلنني املزروع. كما أن السجل الوراثي للطفل املولود يعود 
للخاليا اجلينية لألبوين، فهي صورة طبق األصل ومثال ذلك لو كان األبوان أبيضان ولقحت خاليامها الذكرية 

كون أبيض فالطفل املولود يرجع إىل والديه اللذين شاركاه واألنثوية وزرع اجلنني ِف رحم امرأة سوداء، فإن الوليد سي
 خاليامها.

لذا يرى أصحاب هذا الرأي أن الولد يرجع إىل أبويه اللذين لقحت البويضة والنطفة منهما، واعتبار األم   
ن  . ودليلهم ِف ذلك قوله تعاىل )1البديلة أم من الرضاع بالنسبة للولد وترتيب آثار ذلك َساَن ِمن  نُط َفٍة فَِإَذا َخَلَق اإل ِ

(َأَكَفر َت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تُ رَاٍب مُثَّ ِمن نُّط َفٍة مُثَّ َسوَّاَك ، وقوله )2ُمِبنٌي(ُهَو َخِصيٌم  َأملَ  َيُك ، وقوله أيضا )3َرُجالا
 .4(نُط َفةا مِّن مَِّنٍّ مُي ىَنٰ 

                                                           

؛ حممود أَحد طه، 202أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص. صالح مهند  -1
؛ 200جرب، استئجار األرحام واآلثار املرتتبة عليه، مرجع سابق، ص.  وما بعدها؛ كرمية عبود 104اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، مرجع سابق، ص. 

اإلجناب ؛ حممد بن حيي بن حسن النجيمي، 111-110، ص. ابقرجع سم ،اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية حممد املرسى زهرة،
؛ 111-110، ص. ابقمرجع س أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، ؛ زياد أَحد سالمة،201، ص. ابقمرجع س الصناعي بني التحليل والتحرمي

؛  هادي حسني الكعيب، سالم عبد الزهرة الفتالوي، سعاد 200، ص. ابقمرجع س ،عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة حسن حممود عبد الدامي،
املشاكل القانونية والشرعية لعقود ن، رائد صيوان املالكي، ؛ عقيل فاضل الدها111-112، ص. ابقمرجع س ،عقد إجارة األرحامحاسم حممد، 
، ابقمرجع س ،إشكاليات إثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي؛ حيدر حسني كاظم الشمري، 200، ص. ابقمرجع س ،إجارة األرحام

أطفال األنابيب ؛ حممود سعد شاهني، 12-11. ؛ نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الرحم حقيقته، دوافعه، حكمه، مرجع سابق، ص104ص. 
؛ أمرية عديل أمري عيسى خالد، ، احلماية اجلنائية للجنني ِف ظل 100-104، ص. ابقرجع س، مبني احلظر واإلباحة وموقف الفقه اإلسالمي منها

اجلسم ِف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة نصر الدين مروك، احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة ؛ 241التقنيات املستحدثة ، مرجع سابق، ص. 
 .   040اإلسالمية، مرجع سابق، ص. 

 .40سورة النحل، اآلية -2
 .10سورة الكهف، اآلية  -3
 .10سورة القيامة، اآلية  -4
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ذكر النطفة ِف القرء آن ِف اثن عشر موضعا...كما كما أن النطفة هي بداية خلق اإلنسان، فقد جاء      
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإن  ، فقد جاء ِف قوله تعاىل )1ذكر أحيانا باسم املاء املهني واملاء الدافق ...وتذكر أحيانا باسم املن

َناُكم مِّن تُ رَاٍب مُثَّ ِمن نُّط َفةٍ  َ  ُكنُتم  ِف َري ٍب مَِّن ال بَ ع ِث فَِإنَّا َخَلق  َغٍة خمَُّلََّقٍة َوَغري ِ خُمَلََّقٍة لُِّنبَ نيِّ مُثَّ ِمن  َعَلَقٍة مُثَّ ِمن مُّض 
َر َحامِ  ِف  َونُِقرُّ ۚ  َلُكم   ن َساُن َما ، كما جاء ِف قوله تعاىل )2(ِإىَلٰ َأَجٍل مَُّسمًّى مُثَّ خُن رُِجُكم  ِطف الا  َماَنَشاءُ  األ  قُِتَل اإل ِ
َفرَُه ) ٍء َخَلَقُه ) ( ِمن  10َأك   . 3(( ِمن  نُط َفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّرَهُ 14َأيِّ َشي 

غري هو قول  ،إن القول بأن النسب ثابت لصاحبة البويضة ألن عدم اختالط األنساب فيه مأمون 
صحيح، فقد كان لقضية جودي ستيفر اليت كانت متزوجة ولقحت اصطناعيا مبن اسكندر ماالهوف زوج سيدة 

آالف دوالر، وجنح احلمل وبعد الوالدة تبني أن الطفل مصاب بتخلف عقلي وتشوهات،  14مقابل ال رحم هلا 
فرفض ماالهوف استالمه وأنكر أبوته كما طالبت السيدة ستيفر باألجرة، وأثبتت التحاليل املخربية عدم إمكانية 

قد تبني أن السيدة ستيفر ماالهوف من ناحية فصائل الدم أن يكون أبا للطفل وحكمت لصاحله ضد ستيفر، و 
 جامعها زوجها وقت عملية التلقيح وبذلك فسرت القضية.

كل أطوار خلق اإلنسان ِف رحم أمه من النطفة حىت الوالدة حتدث ِف الرحم فقد قال تعاىل   وألن
 5أُمََّهاِتُكم (َوِإذ  أَنُتم  َأِجنٌَّة ِف بُطُوِن وِف قوله ) 4(خَي ُلُقُكم  ِف بُطُوِن أُمََّهاِتُكم  َخل قاا مِّن بَ ع ِد َخل ٍق ِف ظُُلَماٍت َثاَلثٍ )

َف  وجاء أيضا ) َب َصاَر َواأل  َع َواأل  َرَجُكم  ِمن  بُطُوِن أُمََّهاِتُكم  اَل تَ ع َلُموَن َشي ئاا َوَجَعَل َلُكُم السَّم  َلَعلَُّكم   ۚ  ِئَدَة َواللَُّه َأخ 
ُكُرونَ   .6(َتش 

ِف افراز النطفة أما دور املرأة فدورها ال يقتصر على إفراز البويضة فحسب بل  يتمثل كما أن دور الرجل    
 .7أشهر ومعاناهتا حىت والدهتا 40َحلها 
أن الولد ينسب إىل املرأة اليت َحلته  غري أن الرأي الثاين يرى األم هي صاحبة الرحم )األم البديلة( وعليه    

 وولدته ودليلهم ِف ذلك:

                                                           

اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده ؛ حممد املرسى زهرة، 140 .ص مرجع سابق،، والقرآنحممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب  -1
 .  110-111 .، صابقمرجع سالشرعية، 

 .40سورة احلج، اآلية  -2
 .10،14،10سورة عبس، اآليات  -3
 .41سورة الزمر، اآلية  -4
 .12سورة النجم، اآلية  -5
 .04سورة النحل، اآلية  -6
وما بعدها؛ حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب  204حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  -7

 .104وما بعدها؛ زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص.  201الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص. 
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اعتبار املرأة صاحبة البويضة هي األم فيه إفساد ملعىن األمومة ويتعارض مع املعىن املقصود، فصاحبة أن   
البويضة اليت ينسب إليها اجلنني وتتمتع بكل مزايا األمومة من نفقة ومرياث، اقتصر دورها على بويضة افرزها 

اق احلمل والوالدة تعترب مرضعة فق ، مبيضها دون اختيار منها ودون معاناة. فبينما اليت تعبت وعانت مش
فاألمومة أكرب من ذلك بكثري فهي معاناة وصرب وبذل وعطاء هلذا يرى أصحاب هذا الرأي أن األجدر بوصف 

 األم هي من َحلت وولدت.
ٍن َوِفَصالُُه ِف كما جاء ِف قوله تعاىل )       ناا َعَلٰى َوه  ِ(ََحََلت ُه أُمُُّه َوه  ا َوَوَضَعت ُه )، وقوله 1َعاَمني  ََحََلت ُه أُمُُّه ُكر ها

ا  راا( َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َوََح ُلهُ ۚ  ُكر ها نَ ُهم  ، وقوله أيضا )2َشه  ِئي َوَلد   .3(ِإن  أُمََّهاتُ ُهم  ِإالَّ الالَّ
َحلت  فإذا "الولد للفراش"ويرى البعض أن الولد يتبع املرأة احلمالة وزوجها لقوله صلى اهلل عليه وسلم      

امرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي سواء بالشتل أو الزنا أو الغصب أو الوطء بشبهة فحملها يعترب للزوج وزوجته 
 .4اليت َحلت به وولدته وال عالقة للزاين أو الغاصب أو الذي أخذ منه املن

ِ يرون أن الرضاعة حق ملن ولدت فقد جاء ِف قوله تعاىل )و  ِ َكاِمَلني  أَرَاَد  ِلَمن  ۚ  َوال َواِلَداُت يُ ر ِضع َن أَو اَلَدُهنَّ َحو َلني 
َوتُ ُهنَّ بِال َمع ُروِف  ۚ  َأن يُِتمَّ الرََّضاَعَة  ُلوِد َلُه رِز قُ ُهنَّ وَِكس  َعَها  ۚ  َوَعَلى ال َمو   َواِلَدةٌ  اَلُتَضارَّ ۚ  اَل ُتَكلَُّف نَ ف ٌس ِإالَّ ُوس 

ُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ ِبَوَلِدَها َواَل  اَل ، فاملولود نسب للوالدات كما جاء ِف قوله تعاىل ِف نفس السورة ونفس اآلية )5( َمو 
 (. ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها

والوالدة اسم فاعل مبعىن تلد، فمن تلد هي اليت منع اهلل أن يضارها أحد مبولودها أما صاحبة البويضة فهي       
 مل تلد.
َق  َربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك ال َواِلَداِن كما جاء ِف قوله تعاىل )          لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب ِّمَِّّا تَ َرَك ال َواِلَداِن َواأل 

َق  َربُونَ  . فمن  يرث املرأة هو الطفل الذي ولدته وبذلك صارت والدته وليس اليت اخذت منها البويضة، وجاء 6(َواأل 
ِ  قوله تعاىل )ِف ٍن َوِفَصالُُه ِف َعاَمني  ناا َعَلٰى َوه  نَساَن ِبَواِلَدي ِه ََحََلت ُه أُمُُّه َوه  َنا اإل ِ ، فاإلحسان يوجبه امليالد 7( َوَوصَّي  

َرَجُكم  ِمن  بُُطوِن أُمََّهاتِ ويرجع ذلك ملعاناهتا وحتملها مشاق احلمل وامليالد، فقد قال تعاىل ) ُكم  اَل تَ ع َلُموَن َواللَُّه َأخ 
َف ِئَدَة  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  ُكُرونَ  ۚ  َشي ئاا َوَجَعَل َلُكُم السَّم  ، فهي بصراحة داللة على أن األمهات هن 8(َلَعلَُّكم  َتش 

                                                           

 .10سورة لقمان، اآلية  -1
 . 10سورة األحقاف، اآلية  -2
 .42سورة اجملادلة، اآلية  -3
 .141حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص. -4
 .211سورة البقرة، اآلية  -5
 .40سورة النساء، اآلية  -6
 .10سورة لقمان، اآلية  -7
 .04النحل، اآلية سورة  -8
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اللوايت َحلن أجنتهن وأخرجنها ألن البويضة عند خروجها من املرأة ال تشكل كائن يوصف بالعلم أو عدم العلم،  
 .1أن البطون لألمهات فاليت تربعت ال بطن هلاكما 

فهو  "بضم النون وكسر الفاء والتاء"أي من نفست  "لدك من دمى عقبيك"و فقد جاء ِف معجم احملي  
. فاألب واألم مها الوالدان واألم هنا لغة: 2ابنك... وولدت تلد والدا ووالدة واالدة ولدة ومولدا، وهي والدة الولد

 فالعرب من اخذت عنهم اللغة يعتربون األم هي الوالدة.هي الوالدة، 
وأمام الرأيني وحجج كل منهما فإن الرأي الراجح هو الرأي الثاين القائل بأن األم هي من َحلت وولدت         

ألنه يتوجب علينا معرفة دور األميني صاحبة البويضة وصاحبة الرحم علميا مع األخذ بعني االعتبار ضرورة كل 
 ما.منه
  

 دور صاحبة البويضة: -
إن دورها يقتصر على منح البويضة اليت أفرزها مبيضها دون اختيار منها ودون معاناة، فدورها بذلك هو 
دور سليب، إال أن هذا الدور له تأثري بيولوجي، فالسجل الوراثي للطفل كان نتيجة التحام نطفة وبويضة وباندماج 

كروموزوم   01تتكون خلية الطفل، فعلميا كل خلية من خاليا اإلنسان هبا  هذين اخلليتني اجلنسيتني لألبوين
 .3)صبغي(

وبذلك يرجع األصل الوراثي للمولود إىل والداه اللذان التحمت خليتامها اجلنسيتان، وهي حقيقة علمية 
اب األخرى. فلن ال ميكن إنكارها. فبذلك ال ميكن إمهال دور املرأتني كما ال ميكن االحنياز ألحدامها على حس

يقوم َحل بدون بويضة حىت تلتحم مع النطفة ولن يكون هناك َحل بدون رحم، هي حقيقة ال ميكن إنكارها إال 
إذا كان هناك رحم اصطناعية حىت نتمكن من نسب املولود إىل األم صاحبة البويضة فق ، أما دون ذلك فال 

 ميكن.

                                                           

؛ زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم 210حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص.  -1
؛ حسن حممد  200-210وما بعدها؛ كرمية عبود جرب، استئجار األرحام واآلثار املرتتبة عليه، مرجع سابق، ص.  110والشريعة، مرجع سابق، ص. 

-141كاظم، حيدر حسني كاظم، عدنان هاشم جواد، مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه ِف القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص. 
140. 

 .1000جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احملي ، مرجع سابق، ص.  -2
 41منها مسؤول عن بناء اجلسم وصفاته وصبغي  22من األم،  21من األب و 21كروموزوم،  01كل خلية من خاليا جسم اإلنسان هبا -3

كروموزوم وهي ما تعرف باخللية امللقحة، فقد جاء ِف القرآن ِف سورة   01مسؤول عن جنس املولود، وبتلقيح البويضة تتحد اخلليتني وبذلك يصبح 
نَساَن ِمن نُّْطفَ اإلنسان ) ، وبذلك تنتقل الصفات الوراثية من األجداد إىل األبناء واآلباء، انظر حممد املرسى زهرة، 42( اآلية  ٍة َأْمَشاجٍ ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِ

؛ حممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، مرجع 141-144 .اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص
 وما بعدها. 101 .سابق، ص
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، هذا سابقا1ي جييز نسب املولود إىل امرأتني إذا ادعياهويتطلب اللجوء إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة الذ
لكن التأكد من األم حاليا أصبح أمر سهل هذا ِف ظل التطورات العلمية احلديثة كالبصمة الوراثية وحتليل احلمض 

نتائجها دقيقة ونسبة اخلطأ فيها منعدمة حيث أن عد قرينة حيث أن البصمة الوراثية ت، 2النووي ِف إثبات النسب
وذهب إىل ذلك السيد خامنئي وعبد املعطي بيومي وأَحد إبراهيم بك والسعيد  ،3تصل إىل درجة القطع واليقني

 .4ابراهيم طه
 دور األم البديلة: -

فاجلنني ِف بطن أمه  ودورها يقتصر على احلمل والوالدة، فهي بذلك تقوم مبهمتني فدورها هو دور إجيايب.
حيتاجه ويطرح فضالته، لكن هذا الدور يؤثر على احلامل، فاحلمل يكون بالوحام، والوحم يأخذ غذاءه وكل ما 

حمركة: شدة شهوة احلبلى ملأكل، وقد وَحت كورثت ووجلت، واالسم: الوحام، بالكسر والفتح: وهي وَحى، مجع 
األوىل من احلمل ليبدأ  ، فيكون له تأثري ِف الثالثة األشهر5وحام ووحامي، والوحم حمركة أيضا اسم ملا يشتهى

بالغثيان صباحا ليقلب كياهنا هضميا باحلرقة وقلة الشهية وإمساك البطن، واشتهاء بعض األطعمة ِف غري فصلها 
ناهيك عن بعض العادات والسلوكات واالضطرابات النفسية من خوف وقلق...دون حتملها عمل جسمها 

قلبها أن يضخ ضعف كمية الدم ليكفي اإلثنني معا  املنهك، فهي بذلك عليها العمل بضعف طاقتها، فعلى
خاصة ِف األشهر األخرية. كما تصاب بضيق التنفس وهشاشة العظام، والتهاب املسالك البولية، واضطراب 

ا َوَوَضَعت هُ  ضغ  الدم والسكر وفقر الدم واضطراب الغدد الصماء وتسوس األسنان فقد قال تعاىل ) ََحََلت ُه أُمُُّه ُكر ها
راا( َثاَلثُون َوِفَصالُهُ  َوََح ُلهُ ۚ  ر هاا كُ  َشه  ٍن َوِفَصالُُه ِف ، وقال أيضا )6ََ ناا َعَلٰى َوه  (ََحََلت ُه أُمُُّه َوه  ِ ، كما أن 7َعاَمني 

 تغذيته تتوجب طرح فضالت، فدمها يغذي ويصفي ومينحه املناعة والوقاية من األمراض بواسطة املشيمة.
إن فرتهتما نتيجة حلمل استوىف مدته واكتمل اجلنني، فبعد جهد وإرهاق وتعب ، أما عن الوضع والوالدة

ووهن نفسي وجسدي تأيت الوالدة بآالمها، وقد تكون الوالدة عادية وقد تكون بتدخل طيب وقد تكون بعملية 

                                                           

 .201-204 .حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، مرجع سابق، ص -1
 .04الشحات إبراهيم حممد منصور، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص.  -2 
 .111البشرية، مرجع سابق، ص. حممد سعيد حممد الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة باألجنة  -3 

؛ حسن حممد كاظم، حيدر 114 .هادي حسني الكعيب، سالم عبد الزهرة الفتالوي، سعاد حاسم حممد، عقد إجارة األرحام، مرجع سابق، ص -4
؛ حممود سعد 140ص. حسني كاظم، عدنان هاشم جواد، مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه ِف القانون والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، 

 .110 .شاهني، أطفال األنابيب بني احلظر واإلباحة وموقف الفقه اإلسالمي منها، مرجع سابق، ص
 .1010 .جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احملي ، مرجع سابق، ص -5
 .14سورة األحقاف، اآلية  -6
 .10سورة لقمان، اآلية  -7
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َحها أو قيصرية كما قد يتسبب ذلك مبضاعفات للحامل اليت قد تدفع هبا إىل عدم احلمل مرة أخرى كاستئصال ر 
 .1متزق عنق الرحم، وانثقاب جدار املهبل أو املثانة ِّما يعزز دور املرأة خالل مرحليت احلمل والوالدة

 
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ع ُبُدوا  وعلى العموم، إن اهلل سبحانه كرم الوالدين فقرن طاعته بطاعتهما فقد قال تعاىل )

سَ  ، وأعطى مكانة لألم خصوصا، فهل األم هي من سامهت بالبويضة أم اليت َحلت 2(انااِإالَّ ِإيَّاُه َوبِال َواِلَدي ِن ِإح 
 وولدت ومن هي أحق بالتكرمي عن جدارة؟

فقد تكون صاحبة البويضة تساهم ببويضات عدة ألمهات بديالت عدة وحتصل على عدد من األوالد 
 فريق رأيه ِف ذلك.ِف عام واحد دون عناء، ِف حني حتمل األخريات هي مفارقات ولكل 

من قانون األسرة إىل منع جواز االستعانة هبا ليغلق الباب أمام  مكرر 00وهو ما دفع باملشرع اجلزائري ِف املادة    
من تسول هلم ذلك إال أنه مل يعد جزاء ملن خيالف ذلك، فقد حيدث خارج الوطن وقد حيدث ِف الداخل ِف سرية 

 نقائص نأمل أن يتداركها املشرع. ِف عيادات خاصة فما مصري ذلك؟ هي
أما ِف حالة الزرع ِف رحم الزوجة الثانية )الضرة(، فقد اختلف العلماء ِف اثبات نسب املولود ِف هذه 
احلالة، فقد أجاز اجملمع الفقهي اإلسالمي تقنية الرحم البديل للزوجة الثانية للرجل ِف دورته السابعة إال أنه عاد 

، وذلك راجع 2441مارس  20لثامنة، بل وحرم ذلك مطلقا ِف جلسته املنعقدة بتاريخ وعدل عنها ِف دورته ا
إىل اختالط األنساب وضياع األمومة. فقد حتمل الزوجة الثانية اليت زرعت فيها بويضة الزوجة األوىل قبل انسداد 

املزروعة من ولد معاشرة  رَحها على َحل اللقيحة من معاشرة زوجها هلا مث تلد توأمني، وال يعلم ولد اللقيحة
الزوج. كما قد تكون علقة أو مضغة أحد احلملني، وال تسق  إال مع والدة احلمل اآلخر الذي ال يعلم أيضا أي 
احلملني، فهل هو لللقيحة املزروعة أم للمعاشرة اجلنسية؟ وسبب حترمي ذلك ألن الزوج عقد على كل واحدة من 

 دها.نساءه على انفراد فقد يطلق فلكل عق
لذا ليس له أن ينسب أطفاله ملن يشاء من نساءه، فالعلماء يرون أنه جيوز له أن يلقح زوجته اصطناعيا 
لكن ليس له أن يلقح هذه ليزرع بتلك ألن األرحام منفصلة، كما هنى اإلسالم عن كشف العورات فمن باب 

 أوىل احلفاظ على األنساب.   
 .  1قهي اإلسالمي من حترمي ذلك هو الذي ينال منا كل التأييدولذلك فاألخذ مبا ذهب إليه اجملمع الف

                                                           

؛ حممد املرسي زهرة اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وما بعدها 000 .إلنسان بني الطب والقرآن، مرجع سابق، صحممد علي البار، خلق ا -1
 .142-141 .وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص

 .21سورة اإلسراء، اآلية  -2
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 في قانون األسرة: من نسب الطفل المولود بتقنية األم البديلة المشرع موقف -ج

ينسب الولد ألبيه "من قانون األسرة بنصها  01لقد رب  املشرع اجلزائري األمومة بالوالدة ِف معىن املادة 
من نفس  مكرر 00لكن ِف نص املادة  ."( أشهر من تاريخ االنفصال أو الوفاة14عشر)إذا وضع احلمل خالل 

 إال أنه مل خيصص نصا قانونيا جيرم ذلك؟ ،القانون صرح املشرع بأنه ال يعرتف باألم البديلة
 في قانون العقوبات:من نسب الطفل المولود بتقنية األم البديلة المشرع موقف -د

إن الزواج هو اإلطار الشرعي والقانوين للعالقات اجلنسية واملعاشرة بني اجلنسني، لذا فكل عالقة خارج 
من قانون العقوبات  111هذا اإلطار تأخذ امسا غري اسم الزواج، خاصة عبارة الزنا اليت نصت عليها املادة 

 بكيفية إثباهتا. 101وجاءت املادة 
تصال الا"و ادخال من زوج أو بويضة ملقحة ِف فرج امرأة ليست زوجته واستعمال تقنية األم البديلة ه

 .، فهي شبيهة بالزنا إال أن ختلف الركن املادي حيول دون ذلك2"كامل)الوطء( لغري الزوج أو الزوجةالنسي اجل
فهل ستكون العقوبة ذاهتا إذا كانت املرأة ليست متزوجة؟ وهل ستطبق العقوبة على املرأة املتزوجة طبقا لنص املادة 

 وهل ستطبق عقوبة الزنا على الزوج إذا ارتكب اجلرمية مع امرأة يعلم أهنا متزوجة؟ ؟3من قانون العقوبات 110
لزنا توافر الزوجية، كما أن حتريك الدعوى العمومية ال يكون إال اشرتط لقيام جرمية ا ادةامل هفاملشرع اجلزائري هبذ

 على شكوى الزوج املضرور، فهو بنصه هذا أمهل الركن املادي أال وهو الوطء. بناء
بل قد تتعداها إىل استعمال بويضات ومن الغري ِف عملية التلقيح  ،لكن املشكلة قد ال تتوقف عند هذا احلد
 الصناعي وهو ما سنتطرق له ِف هذا املطلب.

 
 المطلب الثاني:

 التلقيح باستعمال بويضات ومني الغير
إن غرض استعمال تقنية التلقيح االصطناعي هو عالج بعض حاالت العقم، إال أن هذه التقنية مل تفلح 

ض اآلخر وسبب ذلك راجع إىل أن هذه التقنية تستوجب إجراء عملية التلقيح داخل الرحم سواء  ِف عالج البع

                                                                                                                                                                                     

؛ حسن حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر 112-111 .أَحد نصر اجلندي، النسب ِف اإلسالم واألرحام البديلة، مرجع سابق، ص -1
؛ نايف بن عمار آل وقيان 200-201 .ص مرجع سابق،هند اخلويل، تأجري األرحام ِف الفقه اإلسالمي، ؛ 242 .واإلباحة، مرجع سابق، ص

 .   10 .استئجار الرحم، حقيقته، دوافعه، حكمه، مرجع سابق، ص
 .40بن قويدر زبريي، النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، مرجع سابق، ص.  -2
 .1011جويلية  11، بتاريخ 00، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم  1966يونيو  08ِف املؤرخ 101-11م رق األمر-3
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كان ذلك بنطفة الزوج أو بنطفة الغري، وهذا يتطلب أن يكون الرحم صاحلا لعملية التلقيح وقدرة الرحم على 
 .1االحتفاظ بالبويضة ملقحة)األمشاج( بعد ذلك
يتوجب إجراء عملية التلقيح خارج رحم قناة فالوب  انسدادبب إال أن عقم الزوجة لوجود مشكل بس

كما قد   ،عالقة زوجية إطاروقد تكون تقنية التلقيح هذه ِف  .الزوجة مث إعادة زرع البويضة امللقحة داخل الرحم
أو  ،هذا الغري الذي قد يكون رجل كطرف مشارك ِف العملية باحليوانات املنوية ،تتم خارجها أي بتدخل الغري

 امرأة ببويضتها.
غري أن هذا التدخل األجنيب ِف العملية اإلجنابية يثري مشاكل شرعية وقانونية حول مدى مشروعيتها، ِّما 

 .بتناول هذه الصورة دفع بفقهاء الشريعة )فرع أول(، ورجال القانون )فرع ثان(
 

 الفرع األول:
 الصناعي بتدخل الغيرمن التلقيح  والفقهي موقف الشرعيال
الكنيسة ، لنعرج على موقف نوضح بعض صور التلقيح بتدخل الغري يةاإلسالمالشريعة قبل عرض فقهاء 

 وخنتم ذلك مبوقف الفقه.الكاثوليكية 
 صور التلقيح الصناعي بتدخل الغير   -

قناتا فالوب يتطلب التلقيح الصناعي اخلارجي من أجل اإلجناب وهي عالج للعقم األنثوي  اددسانإن 
أن تطور تقنية التلقيح الصناعي مسح بتدخل طرف أجنيب عن العالقة الزوجية هذا األخري الذي قد يكون  غري

 نذكر منها:  ،وله صور عديدة 2يعرف بالتلقيح بتدخل الغري رجال متربعا أو امرأة متربعة وهو ما
زوجته مث تزرع اللقيحة ِف التلقيح بني نطفة مأخوذة من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست جيري  أن -1

وتتم هذه العملية ِف حالة استئصال مبيض الزوجة أو وجود خلل به مع سالمة رَحها،  .رحم زوجته
 .3ونسب الولد هنا يكون ابنا بيولوجيا لألب دون األم اليت يقتصر دورها على احلمل والوضع فق 

ا وتزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة، وتتم هذه أن جيري التلقيح بني بويضة الزوجة ونطفة ملتربع ليس زوجا هل -2
ِف حالة انعدام احليوانات املنوية أو عدم كفايتها لإلخصاب عند الزوج، فنسب الطفل هنا يكون العملية 

 .1لألم فق  دون األب الذي يعطي امسه للمولود ليكون أبا اجتماعيا فق 
                                                           

 .01 .حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص -1
 41، هامش14 .، صهسنفرجع املحممد املرسى زهرة،  -2

Insémination avec donneur : I A D   00 .؛ عبد الكرمي مأمون، اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص41، هامش 222 .ذكره حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص                                                                                                             .  
Insémination artificielle avec donneur : I A D  

 .00، ص هسنفرجع املحممد املرسى زهرة،  -3
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وتزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة وتتم هذه العملية أن جيري التلقيح بني حيوان منوي ملتربع وبويضة ملتربعة،  -1
ِف حالة عقم الزوج، وانسداد ِف رحم الزوجة إال أن رَحها سليم، فنسب الطفل هنا أنه ليس ولدمها 

 .2بيولوجيا والزوج هنا يعطي امسه كأب اجتماعي فق  والزوجة قامت باحلمل والوضع فق 
اإلباضة، إال أهنا ال ميكنها احلمل وهذا راجع إلصابتها أن يكون الزوجني سليمني مع قدرة الزوجة على  -0

مبرض حيول دون َحلها أو أن رَحها معيب، ففي هذه احلالة تلقح بويضة الزوجة مباء زوجها، إال أهنا تزرع 
ِف رحم امرأة أخرى متربعة تسمى باألم البديلة مهمتها القيام بعملية احلمل نيابة عن الزوجة، وتسلم 

 .3الزوجة بعد عملية الوالدةاملولود إىل 
 موقف الشريعة اإلسالمية من تقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغير     أوال: 

إن فقهاء الشريعة اإلسالمية يرون بعدم جواز ختصيب الزوجة مبن غري زوجها، ألن ذلك يشبه نكاح  
 .4اإلستبضاع الذي كان ِف اجلاهلية

الصناعي ِف حدوده الضيقة مع مراعاة ضواب  وشروط معينة. أما فيما فالفقه اإلسالمي يقبل التلقيح 
خيص تدخل الغري، فإن حترمي ذلك واضح وهو ال حيتاج إىل حبث أصال، فالبحوث السابقة متنع أي تدخل جين 

جناب هو ِف العالقة الزوجية فاألب واألم مها صاحبا النطفة الذكرية والبويضة األنثوية، فعدم قدرة الزوج على اإل
، فنقل نطفة ذكرية لرجل غريب أو بويضة أنثوية المرأة غريبة 5(َوجَي َعُل َمن َيَشاُء َعِقيمااقدر اهلل فقد قال تعاىل )

 بدال من الزوجني ال يدل على العقم.
التلقيح الصناعي من غري الزوجني يزج باإلنسان دون شك ِف دائرة احليوانات وخيرجه من املستوى ف
ستوى اجملتمعات الفاضلة اليت تنسج حياهتا على أساس الزواج وإعالنه، وهو ِف هذه احلالة يكون ِف اإلنساين، م

                                                                                                                                                                                     

اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وما بعدها؛ حممد املرسى زهرة،  41زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص  -1
 .11 .، صابقمرجع س ،وحدوده الشرعية

؛ حممد عبد الوهاب اخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن 110 .، مرجع سابق، ص42جاد احلق علي جاد احلق، الفتاوى اإلسالمية، اجلزء  -2
وما بعدها؛ أبو عمر سيد  01 .، صهسنفرجع امل؛ حممد املرسى زهرة، 02 .استخدام األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مرجع سابق، ص

؛ لبىن حممد جرب، شعبان الصفدي، األحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب 12 ص. مرجع سابق،، (طفل األنابيب)حبيب بن أَحد، التلقيح الصناعي 
؛ حيدر حسني كاظم 11 .، شادية الصادق حسن، حكم اإلسالم ِف التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، ص11 .خارج اجلسم، مرجع سابق، ص

 وما بعدها. 104 .، صالشمري، إشكاليات إثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق
قد قامت به السيدة كوتون )تأجري البطن( ألجل ترميم بيت عائلتها، ذكره ف Baby Cotton هذا ما حصل مع السيدة كوتون وهو ما يعرف ب -3

؛ نصر الدين مروك، احلماية اجلنائية للحق 111 .جياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص
 .010 .ِف سالمة اجلسم ِف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص

؛ أمري فرج يوسف، أطفال 141أقوجيل، ضواب  التلقيح الصناعي من الناحيتني القانونية والشرعية، مرجع سابق، ص. نبيلة يعيش متام و أمال -4
 .110نابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية، مرجع سابق، ص. األ
 .04سورة الشورى، اآلية  -5
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نظر الشريعة اإلسالمية ذات التنظيم اإلنساين الكرمي، جرمية منكرة، وإمثا عظيما يلتقي مع الزنا ِف إطار واحد 
حرث ليس بينه وبني ذلك الرجل عقد جوهرمها واحد، ونتيجتهما واحدة، وهي وضع ماء رجل أجنيب قصدا ِف 

ارتباط بزوجية شرعية، يظلها القانون الطبيعي، والشريعة السماوية، ولوال قصور ِف صورة اجلرمية، لكان حكم 
 .1التلقيح ِف تلك احلالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع اإلهلية ونزلت به كتب السماء

ان ولدا يعرف أنه ابن غريه إىل نفسه، ويبقى التبن معروف فقد حرم اإلسالم التبن وهو أن ينسب اإلنس
أنه للغري، نشأ عن ماء أبيه وأحلقه رجل آخر بأسرته وهو يعلم أنه ليس حلقة من سلسلتها وأما الولد الناتج 

 ملَ   فَِإن  ۚ  ِعن َد اللَِّه اد ُعوُهم  آِلبَائِِهم  ُهَو أَق َسُ  بتدخل الغري جيمع بني التبن والزنا ِف إطار واحد فقد قال تعاىل )
يِن َوَمَوالِيُكم   َوانُُكم  ِف الدِّ  .2(تَ ع َلُموا آبَاَءُهم  فَِإخ 

، فعن ايب هريرة رضي 3كما أن املتبىن يصبح أحد أفراد هذه األسرة زورا وهبتانا، وله ما لألبناء من أحكام
أميا امرأة ادخلت على قوم رجال "آية املالعنة:  اهلل عنه، أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول حني نزلت

ليس منهم فليست من اهلل ِف شيء ولن يدخلها اهلل جنته، وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب اهلل منه 
 . 4"وفضحه على رؤوس اخلالئق ِف األولني واآلخرين

ا الذي ختتل  به األنساب، سواء كما أن التلقيح بنطفة غري الزوج حمرم دون جدال ألن فيه صورة الزن
وبايعن النيبء صلى اهلل عليه  ،عرفت النطفة أو جهلت، فهو البهتان الذي يفرتيه النساء بني أيديهن وأرجلهن

 .5وسلم على عدم التورط فيه
وعلى ذلك، فإن املرأة صاحبة البويضة والرحم وإن كانت متزوجة من غري صاحب النطفة، فإن املولود هو 
ابنها وليس ابنا لصاحب النطفة وال جيوز أيضا اعتبار زوجها احلقيقي أبا هلذا املولود، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة 

ل من باب أوىل عدم اعتباره ابنا للزوجني مىت كانت اليت مت تلقيح نطفة زوجها ببويضة غريها ال تعترب أما له ب
البويضة ملقحة من شخصني أجنبيني)هبة نطفة أو بويضة من الغري( استنادا إىل أن التلقيح هبذه الصورة شبيهة 

                                                           

 .؛ حممد املرسى زهرة، اإلجناب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، مرجع سابق، ص241 .حممد شلتوت، الفتاوى، مرجع سابق، ص -1
01. 

 .40سورة األحزاب، اآلية  -2
؛ امري فرج يوسف، املوت 110؛ حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، ص. 242حممد شلتوت، املرجع نفسه، ص.  -3

 .100االكلينيكي، زرع ونقل األعضاء والدم والعالج باخلاليا اجلذعية، مرجع سابق، ص. 
مد القاري، مرقاة املفاتيح، حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي، شرح مشكاة املصابيح، علي بن سلطان حم، ذكره رواه أبو داود، والنسائي، والدارمي -4

 .010-011مرجع سابق، ص. 
؛ حممد سعيد حممد الرمالوي، دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة 220عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة املسلمة، مرجع سابق، ص.  -5

 .01-04باألجنة البشرية، مرجع سابق، ص. 
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 بالزنا لعدم حصول املواقعة اجلنسية، وهو رأي دار اإلفتاء املصرية مؤكدة أن تلقيح الزوجة مباء غري زوجها حرام ألن
 فيه معىن الزنا.
ويبقى التلقيح مباء غري الزوج حمرم سواء مت مبوافقة هذا األخري أو بدون موافقته إال أن حكمه حكم الزنا  

وبالتايل فإن نسبة املولود تكون ألمه، أما بالنسبة للزوج، فإن كان بغري علمه نسب إليه ألنه ولد على فراشه طبقا 
فإن التلقيح بني غري الزوجني غري جائز ويلحق بالزنا حكما وإن مل يكن  . وعلى ذلك،"الولد للفراش"للحديث 

زنا ويرتتب على املولود آثار ابن الزنا وإذا ما مت احلمل حلساب الغري بأن يتربع شخص بنطفة وامرأة ببويضتها 
به ويرتتب عليه ما ورَحها أو بويضة امرأة ورحم امرأة أخرى فإن املولود سيكون حبكم املتبن ملن مت احلمل حلسا

 .1يرتتب على االبن املتبن
فإذا كانت البذرتني الذكرية واألنثوية ليست من زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل اجنبية عن الزوجني 
مصدر البذرتني، فإذا حتملت ماء زوجها حلقه نسب من ولدته منه، فإذا كان حراما أي املاء الذي حتملته كماء 

 .2األجنيب فال نسب
 11-11ما أن اجملمع الفقهي اإلسالمي ِف قراراته حرم ذلك ِف دورة مؤمتره الثالث بعمان املنعقدة من ك
طرق وذلك لذاهتا أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب وضياع األمومة وغري ذلك  40: وهي 1041أكتوبر 

 .3من احملاذير الشرعية
ان مها مقصدان من مقاصد الشريعة جيب َحايتهما وملا كان هدف الشريعة حفظ النسل واألنساب اللذ

واحلفاظ عليهما، لذلك حرمت نظام التبن الذي كان سائدا قبل ظهور اإلسالم ألنه من شأنه املساس هبذه 
القاعدة. وأن تلقيح الزوجة مبن رجل آخر غري زوجها سواء ألن الزوج ليس به من أو كان به لكنه غري صاحل جمرم 

مل خيلق من ماءه، كما أنه إذا حدث َحل  أبتب عليه من اختالط ِف األنساب بل ونسبة ولد إىل شرعا، ملا يرت 
 هبذه الطريقة فهو ِف معىن الزنا وهذا األخري حمرم قطعا بنصوص القرآن والسنة.

كما أن تلقيح بويضة امرأة مبن رجل ليس زوجها مث تنقل هذه البويضة امللقحة إىل رحم زوجة الرجل 
املن، فهي صورة تدخل ِف معىن الزنا، والولد الذي يولد حرام بيقني اللتقائه مع الزنا املباشر ِف اجتاه صاحب 

 واحد، ألنه يؤدي إىل اختالط األنساب، وهو ما متنعه الشريعة اإلسالمية اليت حترص على سالمة األنساب.

                                                           

؛ زبيدة اقروفة، 101-102حيدر حسني كاظم الشمري، اشكاليات إثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص.  -1
 .04-10التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص. 

؛ شادية الصادق حسن، 012، ص. 1041، عامل الكتب، بريوت، 40منصور بن يونس بن ادريس البهويت، كشف القناع عن منت اإلقناع، ج  -2
 .11حكم اإلسالم ِف التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص. 

 .021، ص. 41، ج 41جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، ع  -3
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َحر ٌث لَُّكم   واهلل تعاىل يقول )ِنَساؤُُكم  ففي حالة تربع امرأة ببويضتها والزوجة هنا مل تكن حرثا لزوجها، 
(فَأ تُوا َحر َثُكم  َأىنَّٰ  ، لذا كل ما حتمل به املرأة البد أن يكون نتيجة الصلة املشروعة بني الزوجني سواء 1ِشئ ُتم 

َخل قاا مِّن بَ ع ِد َخل ٍق ِف ِف بُطُوِن أُمََّهاِتُكم   ستدخال فقد قال تعاىل )خَي ُلُقُكم  باختالط اعضاء التناسل أو بطرق اال
 .2َثاَلٍث(ظُُلَماٍت 

فإذا كانت البويضة ليست لزوجة صاحب املن وإمنا المرأة أخرى مل يكن نتاجها جزءا من هذين 
 .3الزوجني، بل من زوج وامرأة حمرمة عليه فال حرث بينهما فهي صورة ِف معىن الزنا

يونيو  10- 10من  ()رؤية إسالمية لبعض املشاكل الصحيةجتدر اإلشارة أن الندوة الفقهية الطبية حول 
( بالدار البيضاء باململكة املغربية، توصي ب: حترمي كل احلاالت اليت يقحم فيها طرف ثالث على العالقة 1000

 .4الزوجية سواء كان رَحا أم بيضة أم حيوانا أم خلية جسدية لالستنساخ
هذه التقنية )التلقيح االصطناعي بتدخل الغري( سواء كان منيا أو إن األدلة السابق ذكرها كفيلة بتحرمي 

بويضة أو رَحا، وإن هذه الوسيلة تأخذ حكم الزنا طبقا ملا أفىت به فقهاء الشريعة اإلسالمية، ولوال قصور ِف 
ة، فإن اركاهنا لكان جيب اقامة حد الزنا فيها، فهي بذلك جرمية منكرة وإمث عظيم. فإذا كان التبن يعد جرمي

اإلخصاب مباء غري الزوج أو بويضة غري الزوجة أو رَحها يعد جرميتني، هذا ما جاءت به الفتوى ألن جوهرمها 
واحد ونتيجتهما واحدة فهم بذلك ينسبون ابنائهم وهم يعرفون أهنم ليسوا كذلك وهو ما ذهب إليه اجملمع 

 .10415الفقهي اإلسالمي ِف مكة ِف دورته السابعة سنة 
 

 من هذه التقنية وليكيةالكاث الكنيسةموقف -نياثا
بني أجنبيني ففي وثيقة الفاتيكان الشهرية )تعاليم حول احرتام  الكنيسة عملية التلقيح الصناعيعارضت 

واليت صدرت  22/42/1040احلياة اإلنسانية الوليدة وشرف اإلجناب(اليت أقرها البابا يوحنا بولس الثاين بتاريخ 
واستنادا إىل مجيع القيم واملبادئ الالهوتية والروحية واألخالقية الواردة ِف  جاء فيها: 14/41/1040بتاريخ 

الوثيقة، فإن الكنيسة تشجب كل عملية اخصاب تتعدى على وحدة الزواج، مثل اخصاب بويضة للزوجة حبيوان 
                                                           

 .221سورة البقرة، اآلية  -1
 .41سورة الزمر، اآلية  -2
؛ سناء عثمان الدبسي، االجتهاد الفقهي املعاصر ِف اإلجهاض 100، مرجع سابق، ص. 2جاد احلق علي جاد احلق، الفتاوى اإلسالمية، ج -3

؛ نصر الدين 02؛ خمطارية طفياين، اثبات النسب ِف تقنني األسرة اجلزائري، مرجع سابق، ص. 101-100والتلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص. 
 .010مروك، احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة اجلسم ِف القانون اجلزائري املقارن والشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص. 

 ..23h33على الساعة: 21/11/2411اطلع عليه بتاريخ:  aifi.org/134.html-http://www.iifa:  نقال عن موقع -4
اجملمع  هجري، عن رابطة العامل اإلسالمي، اجملمع الفقهي اإلسالمي، قرارات 1040ربيع الثاين  11-11قرارات الدورة السابعة املنعقدة من يوم  -5

 وما بعدها. 104الفقهي اإلسالمي، ص. 

http://www.iifa-aifi.org/134.html
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من الزوج، وتشجب الكنيسة كل منوي لرجل آخر غري الزوج أو اخصاب بويضة امرأة غري الزوجة حبيوان من 
عملية اخصاب تدعي احللول حمل الزواج مثل اإلخصاب الصناعي المرأة غري متزوجة سواء كانت بتوال أو أرملة، 

 أيا كان الواهب للحيوان املنوي.
كما توجه الكنيسة نداء إىل السلطات املدنية كي متنع على الصعيد القانوين ليس فق  عملية اإلخصاب ِف 

 .1ابيب بل أيضا بنوك األجنة وعملية االخصاب بعد موت الزوج واألمومة البديلةاألن
دفعت بانقسام الفقه القانوين إىل فريقني بني مؤيد هذه التقنيات احلديثة املتباينة ِف عملية التلقيح الصناعي 

 ومعارض ولكل حججه وأسانيده.
 
 الغير، موقف الفقه من تقنية التلقيح االصطناعي بتدخل لثاثا

 بشأن هذه الصورة انقسم الفقه إىل فريقني:
 المؤيد لتقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغير الفريق-أ

 وحجتهم ِف ذلك ما يلي:ذهب أنصار الفريق األول إىل تأييد تقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغري، 
التربع بالدم واألنسجة البشرية ألن  التربع بالنطفة البشرية ملساعدة الزوجني على اإلجناب ميكن قياسه على -1

 اهلدف منها دافع إنساين.
 على هذا الطفل ألنه جاء بعد انتظار طويل وبعد حماوالت كثرية فقد بلغ عدد نياحلرص الزائد من الزوج -2

سنة، كما أن فكرة األبوة  12 خالل 2طفل آالف 14األطفال الذين ولدوا هبذه الطريقة ما يقارب 
 من حيب بدال من األب الذي أجنب أو الذي رىب. أوسع ألن األب هو

 مل يشفيان نيكل وسائل اإلخصاب الصناعي احلديثة يغيب عنها املفهوم العالجي باملعىن الضيق، فالزوج -1
ِّما يعانيانه وإمنا هو تذليل للصعوبات، لذا ال ميكن القول بأن التلقيح الصناعي بتدخل الغري ليس عالجا 

 .   3للعقم

                                                           

؛ هشام بن عبد امللك بن آل الشيخ، التلقيح الصناعي، 212-211 .زياد أَحد سالمة، أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، مرجع سابق، ص -1
 .110-110 .دراسة طبية فقهية مقارنة، مرجع سابق، ص

در العريب شح ، األحكام القانونية ا، مقتبس عن عبد الق10التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، ص. صدت فرنسا ذلك، ذكرته خدام هجرية، ر  -2
 .00، ص. مرجع سابقالعامة لنظام اإلجناب االصطناعي، 

نابيب ، كما أنه ذكر أنه مت إنشاء أول مركز ألطفال األ120.حسين هيكل، النظام القانوين لإلجناب الصناعي، مرجع سابق، صنقال عن،  -3
فرج حممد حممد سامل، وسائل  ؛120، ذكر ذلك ِف ص.1002طفال حىت عام  120وقد ولد هبذه التقنية أكثر من  1041باملعادي مبصر سنة 

 .220 .اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه، مرجع سابق، ص



 الزوجيةاإلنجاب الطبي المساعد خارج إطار العالقة                                            الفصل الثاني 

99 
 

ا، وَحايتهما من نظرة اجملتمع املتدنية وتقوية الرواب  وجني لتجاوز األزمة النفسية اليت يعانياهنمساعدة الز  -0
 األسرية.

متكني األم البديلة من إثبات ذاهتا، وقيامها بدور األم ملدة احلمل الن ظروفها قد ال تسمح هلا إما ملرض  -0
 .1الزوج أو اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية

أو الصديقني قبل إجراء العملية هو رضا مستنري لذا ال جيوز لألب القانوين العدول عن  إن رضا الزوجني -1
 . 2جيب النص على حرمانه من حق إنكار نسب املولود إليه أبوته، كما

 الفريق المعارض لتقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغير-ب
هو اجتاه و بينما ذهب أصحاب الرأي الثاين، خالفا للرأي األول، إىل معارضة لتقنية التلقيح االصطناعي 

 واستدلوا باحلجج التالية:الغالبية 
أن التربع بالبذرة اإلنسانية هو تنازل عن األبوة واألمومة، فهي هتدف إىل إجناب مولود ال ينسب إىل  -1

بالك ِف حالة غري املتزوجني! ويتضح ذلك جليا ِف حالة العالقة  أبويه ِّما يؤدي إىل بطالن ذلك، فما
 احلرة بالنسبة لغري املتزوجني. 

إن قرينة )الولد للفراش( تنهدم بوالدة طفل نسب لزوج عقيم بينما البذرة لرجل آخر هو األب  -2
 البيولوجي.

بيولوجية تثبت ذلك ِّما يعود على إن الطفل هو الضحية ِف هذه التقنية فقد ينكر الزوج أبوته بشهادة  -1
 .  3الطفل حبالة إحباط نفسي

إن حرمة اجلسد اإلنساين مبدأ فقهي لذا ال جيوز التصرف بأي عضو من أعضاء اجلسد إال للضرورة  -0
 العالجية، فأين هي الضرورة العالجية ِف هذه التقنية؟

ا تسببه من اضطراب نفسي للطفل يؤكد غالبية علماء النفس على خطورة اإلقدام على هذه العملية ِّم -0
 .4البنهعند علمه بذلك كما يتسبب ِف إحباط للزوج بسبب عدم إجنابه 

إن إدخال طرف ثالث غري الزوجني ِف العملية فيه مساس بالقيم اجلوهرية املرتبطة بالعالقات داخل  -1
 .1األسرة كما أن انتشار هذه التقنية يساعد على خلق نوع من جتارة األطفال

                                                           

 .144حممد عبد الوهاب اخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مرجع سابق، ص.  -1
،  النظام القانوين لإلجناب الصناعي؛ حسين هيكل، 214ص.  مرجع سابق، ،وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطهفرج حممد حممد سامل،  -2

 .120. صمرجع سابق، 
؛ فرج حممد حممد 242ص.  املرجع نفسه، وفرنسا ِف األربعينيات، ذكره حسين هيكل، 1440وبريطانيا ِف  1441حدث ذلك ِف أمريكا سنة  -3

 .210، ص. املرجع نفسه سامل،
 .211-212، ص. هسنفرجع امل؛ فرج حممد حممد سامل، 124-120، ص. هسنفرجع املحسين هيكل،  -4
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عامالت وصاحبات املال لتقنية تأجري األرحام تتعارض مع عالج عقم املرأة، ألنه يفتح الباب أمام اإن  -0
 .2من استعمال هذه التقنية ِف حني لديهن القدرة على احلمل

 
 الفرع الثاني:

 موقف القانون من التلقيح االصطناعي بتدخل الغير
جذريا عن القانون اجلزائري، ومرد ذلك التوجه  اختالفافرنسي بشأن هذه الصورة خيتلف رأي القانون ال

اجلزائري شرع املموقف )أوال(، و  فرنسيالشرع امل : موقفالدين لكل منهما، وهذا ما سنوضحه على التوايل
 .، وموقف القضاء من هذه التقنية )ثالثا()ثانيا(

 
 لمشرع الفرنسياموقف أوال: 

  
والنقد املوجه إليه من طرف جملس الدولة  1000ونظرا للنقص الذي وقع فيه سنة  ،املشرع الفرنسيإن 

فهي تسمح  ،من قانون الصحة العامة الفرنسي 1-102تتعارض مع نص املادة  1-102الذي يرى بأن املادة 
تعديله ِف قانون  وجاء .خطريةمبساعدة األشخاص غري القادرين على اإلجناب وكذلك ملن هم مصابون بأمراض 

من قانون  21-2101متناسبة مع املادة  0-2101حيث جاءت املادة  2440أوت  41املؤرخ ِف  2440-444
 : أنه على 0-2101فقد نصت املادة  ،الصحة اليت جاءت حمددة ألهداف املساعدة الطبية على اإلجناب

" L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu’ il 

existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un 

membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du 

couple ne peuvent aboutir…".3 
 لمشرع الجزائري:موقف اثانيا: 

من قانون األسرة اليت تشرتط  1/مكرر 00املشرع اجلزائري يظهر جليا من خالل نص املادة موقف إن 
على أن يكون التلقيح مبن الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غريمها، فهو بشرطه هذا اختذ رأي الغالبية من الفقه 

 ،كما أخذ مبوقف الشريعة اإلسالمية اليت حترم تدخل أي طرف أجنيب عن العالقة الزوجية  .املعارض هلذه التقنية

                                                                                                                                                                                     

 10؛ املادة 141، ص. ابقمرجع س، حممد عبد الوهاب اخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة -1
مبوجب  42/40/1004، دخلت حيز التنفيذ ِف 24/11/1040املؤرخ ِف  00/20من اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها 

 األطفال اختطاف لمنعالثنائية والمتعددة األطراف و  الوطنية المالئمة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ "أنه: منها واليت تنص على 00ادة امل
 ."األشكال من شكل بأي أو األغراض من غرض ألي بهم االتجار بيعهم أو أو
 .211مهند صالح أَحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، مرجع سابق، ص.  -2
 . 114رقية أَحد داود، احلماية القانونية للجنني املخربي، مرجع سابق، ص.  -3
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)ينسب(  "من نفس القانون على أنه 01فهو بذلك أغلق الباب ِف وجه اجمليزين لذلك، كما أنه نص ِف املادة 
 ."املشروعةومل ينفه بالطرق  االتصالالولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا وأمكن 

تفادى املشرع اجلزائري املشاكل اليت قد تنجم عن هذه التقنية سواء نفسية منها أو دينية أو متس وقد 
بالنظام العام واآلداب العامة، وغلب الرأي الشرعي على رغبة الزوجني ِف حصوهلما على مولود حىت وإن كان 

 هلا قواعد وشروط.ذلك بتدخل الغري، وألن هناك بعض الدول أقرت هذه التقنية إال أهنا وضعت 
 

 موقف القضاء من التلقيح االصطناعي بتدخل الغيرلثا: ثا
لتلقح هبا  إن غالبية الدعاوى املثارة أمام احملاكم خبصوص هذه التقنية ختص التربع بنطفة مذكرة للزوج العقيم

أن القضاء اجلزائري  العقيم. كمازوجته، ومل تعرض على القضاء أي منازعات ختص التربع ببويضة أنثوية للزوجة 
القضاء أن و  ،على عدم استعماهلا أصال املشرع وذلك بعدم نص ،مل يتعرض ملثل هذه القضاياحسب اطالعنا 

 الثري هبذه القضايا هو القضاء الفرنسي.
 

 موقف القضاء الفرنسي المؤيد لتقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغير -أ
بأسلوب التلقيح االصطناعي بتدخل الغري،  باعرتافها1004جانفي  14 ِف Bobignyقضت حمكمة فقد 

فقد طلب الزوج املدعي إنكار نسب ابنه الناتج عن عملية تلقيح  .ورفضت طلب الزوج بإنكار نسب الطفل
بنطفة متربع مدعيا أنه رغم رضاءه بالتقنية وموافقته عليها إال أن زوجته كانت على عالقة بصديق أثناء فرتة زوجته 

أخذه كقرينة قاطعة على أن الولد كان نتيجة معاشرة بني زوجته وصديقها وليس نتيجة تلقيح صناعي َحلها ما 
كما طلب الزوج تأكيدا لذلك إجراء حتاليل الدم إلثبات ذلك ومن مث كان   .بتدخل الغري الذي اختاره مسبقا

 .1حكم احملكمة املذكور سابقا
 يح االصطناعي بتدخل الغير موقف القضاء الفرنسي المعارض لتقنية التلق-ب

فإن االجتاه القضائي ساير احلقائق القانونية اليت  ،من القانون املدين الفرنسي 111إن ما تقضي به املادة 
تقضي بإعدام القرار الصادر من الزوج باملوافقة على تلقيح زوجته بنطفة الغري، ألن هذا االقرار ال ينشأ األبوة،  

 كما أنه ال جيوز التنازل عن الدعاوى املتعلقة حبالة األشخاص.
واالستجابة إىل طلب الزوج بإنكار أبوته للطفل املتخلق  فقد اجتهت العديد من احملاكم إىل األخذ بذلك

بنطفة الغري، مع عدم االعتداد مبصاحل ذلك الطفل الذي جاء إىل احلياة بناء على اتفاق الزوجني، ونفي نسبه بناء 

                                                           

لقادر العريب شح ، االحكام القانونية العامة لنظام ، مقتبس عن عبد ا00-01ذكرته هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، مرجع سابق، ص. -1
 .101االجناب االصطناعي، مرجع سابق، ص.
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فمن يتحمل  ، ِّما جعل ميالد الطفل ونسبه رهينة لالتفاق واالختالف بني الزوجني.بينهما االختالفعلى 
لية هذا الطفل الرتبوية واملادية؟ ألن هذه األحكام منعت الطفل املولود من كل حقوقه وحرمته من كل مسؤو 
 .  1شيء

أدانت هذه  1000مارس  40كما نشري إىل أن أكادميية العلوم االخالقية والسياسية الفرنسية بتاريخ 
ِف األسرة عقبات كربى من النواحي األخالقية  ملعاجلة عقم الرجل يثريإن هذا النوع من التلقيح " التقنية بالقول: 

 ".اذيره النفسية العاجلة أو اآلجلةوالقانونية واالجتماعية ِف شأهنا أن جتعلنا نوصي بعدم اللجوء إليه حمل
 :لثالفرع الثا

 شروط تدخل الغير في تقنية التلقيح االصطناعي
ال تكون إال بتدخل الغري الذي هو طرف  ،امسهاإن تقنية التلقيح االصطناعي بتدخل الغري كما يدل عليها 

، واملسؤول عن حفظ السائل املنوي هو مركز احلفظ، ليبقى األطباء هم املسؤولون ثالث أجنيب عن العالقة الزوجية
عن اختيار هذا الغري لذا وجب أن خيضع هذا الغري أو املتربع جملموعة من الشروط حىت يولد طفل سليم خايل من 

 نذكر ما يلي: من شروط الدول اجمليزة هلذه التقنيةاألمراض و 
وأمهها الكشف عن األمراض املعدية، واألمراض الوراثية القابلة  :إخضاع الغري للفحوص الطبية الشاملة -1

 لالنتقال، وتعدى األمر ذلك حىت إىل أسرة الشخص املتربع فيجب خضوعها للفحوص الطبية.
من  2-101يشرتط أن يكون له ولد على األقل وهو ما نصت عليه املادة و  :أن يكون املتربع متزوجا -2

باإلضافة إىل الشرط السابق  444-2440اشرتط املشرع الفرنسي ِف القانون و  ،1002-00القانون 
 .23-1200ذكره، موافقة الطرف الثاين سواء كانت العالقة زوجية أو حرة وهذا حسب نص املادة 

فيجب أن يكون إعطاء البذرة اإلنسانية بدون مقابل، فال جيب أن خيضع اجلسد  :(اجملانية)التربع -1
 ومنتجاته لإلعالنات املنشورة يوميا لعدم اعتباره من األشياء القابلة للتعامل فيها. 

أن يكون املتربع ِف سن مناسبة: هذا ألن غالبية الدول اجمليزة لتقنية تدخل الغري تقيد املتربع بتوافر سن  -0
سنة كحد أدىن وأقصى، فغالبية املراكز  00-21معينة كالبلوغ مثال، إال أن القانون اإليطايل يشرتط سن 

                                                           

فرج  ؛112 .، صابقمرجع سجناب الصناعي، النظام القانوين لإل حسين هيكل،؛ 00، ص. هجرية خدام، التلقيح االصطناعي، مرجع سابق -1
 .210-214 .، صابقس وضوابطه، مرجعوسائل االخصاب الطيب املساعد حممد حممد سامل، 

2- Art L673-2 "…Le donneur doit faire partie d’un couple ayant procrée". 

3- Art L1244-2 "…Le donneur doit avoir procréé, son consentement et, s'ils font partie d'un couple, celui de 

l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit, et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation 

des gamètes…". 
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ذلك، كما تراعي هذه بة لتحقيق تبحث عن اختيار أفضل معطي، لذا هي تضع املعايري اليت تراها مناس
 .1املراكز اليقظة واحلذر ألن أي خطأ سيكون معاقبا عليه سواء كان خطئا تقصرييا أم عقديا

السرية: فقد نص املشرع الفرنسي على شرط عند القيام بالتربع باملن يعرف مببدأ جمهولية املتربع أو عدم  -0
 علىمن القانون املدين الفرنسي اليت تنص  4-11الكشف عن هوية املتربع وذلك مبقتضى املادة 

 
" Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément 

ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne 

peut    connaître d’identité du receveur ni le receveur celle du donneur…" 
من قانون  20/40/1000املؤرخ ِف  100-00كما أن املشرع أضاف نصا آخر مبوجب القانون 

 :على ذلك بقوله 10-110الصحة العامة حيث أكد ِف مادته 
Art L. 665-14 du Code de la santé publique que " le donneur ne peut connaître l’identité du 

receveur ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois 

celui qui a fait le don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut 

être divulguée ". 

 .2بة املتربعني، فعدم الكشف عن هويتهم يدفعهم للتربعويهدف هذا الشرط لرفع نس
يتجاوز السائل املنوي والدة  أالعلى  1000حتديد عدد الوالدات: كما نص املشرع الفرنسي ِف قانون  -1

 من قانون الصحة العامة الفرنسية بنصها:  0-101أكثر من مخسة أطفال وهو نص املادة 
" Le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de 

plus de cinq enfants ". 

وقد تعرض هذا النص للنقد ألن والدة مخسة أطفال لنفس املتربع لن يشكل أي خطورة، حىت وإن تواجد 
جلس الدولة إىل اقرتاح رفع عدد الوالدات، وقد تبىن هؤالء األطفال ضمن عائلة مستفيدة واحدة، وهو ما دفع مب

شرة عاليت حددت عدد املواليد ب 0-1200بنصه على املادة  444-2440املشرع الفرنسي ذلك ِف القانون رقم 
 .3على األكثر
ثالث أجنيب عن العالقة ختاما خنلص إىل أن العالقة الزوجية تعترب خاصة، لذا فإن تدخل أي طرف         

وتفكيكها. عدم استقرارها وبالتايل هدمها سيؤدي إىل 

                                                           

 .201-204 .، صابقمرجع سالنظام القانوين للتلقيح الصناعي، حسين هيكل،  -1

2- Les lois de bioéthique, Rapport destiné à reviser la loi de bioéthique de 1994, sur l'A.M.P. 

http://la--passerelle.pagesperso-orange.fr/loisbio2.htm  :انظر املوقع  
.دقيقة 20و 21، على الساعة: 24/11/2411مت االطالع عليه بتاريخ:   

 
3 - Art L1244-4 " Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de 

plus de dix enfants ". 

http://la--passerelle.pagesperso-orange.fr/loisbio2.htm
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 :مجلة من االستنتاجات نوردها كالتايل نستخلص من دراسة هذا املوضوع

بالدراسة والتحليل واستخلصوا هلا أحكاما، فقهاء الشريعة اإلسالمية واكبوا تقنيات التلقيح االصطناعي 
 على عكس املشرع اجلزائري الذي حصرها ِف مادة وحيدة بالرغم من كرب حجمها.

الرغبات وليس من مصلحة األسرة، والدليل ِف التشريعات املقارنة كانت هذه التقنيات من أجل حتقيق 
أو إجراءه بعد  على ذلك السماح بإدخال طرف ثالث ِف العملية اإلجنابية سواء كان من أو بويضة أو رحم

الوفاة، على عكس فقهاء الشريعة اإلسالمية واملشرع اجلزائري اللذان نظماها وفق إطارها الشرعي واألخالقي ومن 
 وهو اإلجناب. أجل حتقيق اهلدف منها

اهلدف اخلفي من تشجيع مراكز الطب اإلجنايب للجوء إىل التلقيح االصطناعي هو استغالل اللقائح  
 والبويضات ِف األحباث العلمية والصناعات البيو تقنية والدوائية.   

 التايل: بشأن عملية التلقيح االصطناعي ِف التشريع اجلزائري نالحظ مجلة من القصور والثغرات نبينهما ك

لسنة  144ِف توقيت النص على هذه التقنية، فنص على تقنية جتميد اللقائح بنص التعليمة رقم وجود تناقض    
 املتعلقة بأفضل املمارسات السريرية والعيادية، قبل أن ينص على تقنية التلقيح ِف حد ذاهتا. 2444

 قيات التلقيح االصطناعي. املتعلقة بأخالقيات مهنة الطب من أخال 201-02خلو مدونة    

، الذي أكد عليه فقهاء ص على شرط الضرورةناملشرع االسري مل ي من قانون االسرة مكرر 00ِف املادة 
الشريعة اإلسالمية والذي يعد الضاب  األساسي للجوء إىل هذه التقنية ِّما يسهل للفضوليني بإجرائها دون 

 بالرغم من خطورته.-التلقيح االصطناعي-، والذي مل ينص على النسب الناتج عنه مسائلة

 بالرغم من خطورهتما. عدم النص ِف قانون العقوبات على جرمييت سرقة وخل  اللقائح
 بعد هذا العرض ألهم االستنتاجات املستخلصة، نقدم مجلة من االقرتاحات أمهها: 

وجوب تعاون وتواصل أطباء اإلجناب للدول اإلسالمية مع فقهاء الشريعة حتت مظلة اجملمع الفقهي         
، اإلسالمي، حلماية األسر املسلمة احملرومة من االجناب من اخلروقات اليت حتدث ِف عملية التلقيح االصطناعي

 . وإدراج هذه اجلهود ِف قوانينهم الداخلية
 واخالقيات املهنة ِف هذه العمليات.وجوب احرتام مبادئ 
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من قانون األسرة اخلاصة بالفحص الطيب قبل الزواج طبيا وليس إداريا للتأكد من  مكرر 40ضرورة تفعيل املادة 
 وجودها فق ، ألهنا جتنبنا مشاكل عدة.  

 .خمتصتوفر الضرورة الطبية إلجراء عملية التلقيح االصطناعي، وتزويد ذلك بتقرير مفصل عن طبيب 
 ضرورة إجراء عملية التلقيح االصطناعي ِف ظل عالقة زوجية ومباء الزوجني، وحال حياهتما وحبضور الزوج.

الرضا املتبادل بني الزوجني إلجراء هذه العملية واملوثق، وتبصريمها مبا مها مقدمان عليه لتفادي الغش والطرق 
 االحتيالية.

 عقوبة سالبة للحرية بإجراء عملية التلقيح.تعديل القانون مبا يسمح للمحكوم عليهم ب
 القانون بوضع مواد جمرمة ورادعة ملن يقومون بالعملية خارج إطار العالقة الزوجية سواء األطراف أو حتيني

 املؤسسات وسواء مت ذلك داخل الوطن أو خارجه.
 تفادي احلمل بتقنية التعرف على جنس اجلنني لتفادي مشاكل غري متوقعة.

 ضوع مراكز التلقيح والتجميد إلشراف الدولة مع تقييد عمليات التلقيح وتفعيل نظام مراقبتها.ضرورة خ
ضرورة تعديل مدونة أخالقيات مهنة الطب من أجل مواكبتها للمستجدات الطبية احلديثة كعملية التلقيح 

 الصناعي متاشيا مع قانون األسرة الذي نص على ذلك.
انون املدين مبا يتماشى مع القسم األول املتعلق باإلجهاض من الفصل من الق 20ضرورة تعديل املادة 

قانون العقوبات بتعديل عبارة  من 111-140من الثاين املتعلق باجلنايات واجلنح ضد األسرة واآلداب العامة مبواده 
 )بتمام عملية التلقيح( بدال من عبارة )والدته حيا( وإال مل يعترب اإلجهاض جرمية. 

من قانون األسرة وذلك بإدراج نسب املولود الناتج عن عملية التلقيح  01و 04تعديل املادتني 
 االصطناعي، واستخدام تقنية البصمة الوراثية ِف إثباته أو نفيه.

وذلك جتنبا للتلقيح بعد الوفاة والبيع  ،باجملمع الفقهي اإلسالمي اقتداءترك البويضات الفائضة بدون عناية طبية 
املتعلقة بأفضل املمارسات السريرية  144واهلبة ومنع تقنية التجميد املنصوص عليها ِف التعليمة الوزارية رقم 

 .والعيادية
 ضرورة اقتصار األحباث والتجارب الطبية على اجلانب العالجي.

 تلقيح االصطناعي بدقة قبل إعطاء احلكم هلا.وجوب دراسة ومتحيص املستجدات الطبية املتعلقة بال
مت حبمد اهلل.                                                                                     
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، واملتعلقة حبكم 24011بالسعودية، حتت رقم ، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءالملحق األول: 
 العالج.

نسخة من برنامج التلقيح الصناعي باستعمال نطفة الزوج وطفل األنابيب أعدته نقابة األطباء الملحق الثاني: 
 .1001املصرية سنة 

 بشأن: أطفال األنابيب. (0/1)11 قرار جممع الفقه اإلسالمي رقمالملحق الثالث: 

 توصيات الندوة الفقهية الطبية حول: "رؤية إسالمية لبعض املشاكل الصحية"الملحق الرابع: 
 ( بشأن البيضات امللقحة الزائدة عن احلاجة.1/1)00قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم:  الملحق الخامس:

 ، الدورة السابعة املنعقدة من40قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم: : الملحق السادس

 ه، بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب. 1040ربيع اآلخر  11-11 

 ، الدورة الثامنة املنعقدة من42قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي رقم: الملحق السابع:  

م، بشأن التلقيح االصطناعي  1040يناير  24-10ه، املوافق  1040مجادى األوىل 0-ربيع اآلخر 24
 وأطفال األنابيب.

 تضمن معاجلة مسألة التلقيح االصطناعي. .2410متهيدي لقانون يتعلق بالصحة لسنة مشروع  الثامن: الملحق
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 الملحق األول                                         

 ، والمتعلقة بحكم العالج.47913فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، بالسعودية، تحت رقم 

مشروع، وجيب على الطبيب املوظف لعالج املرضى الذي عنده القدرة ملعاجلة الناس، بذل ما ِف وسعه العالج 
لعالجهم رجاء شفائهم، أو التخفيف من آالمهم، ويدل على ذلك النصوص العامة ِف الشريعة اليت تفيد التعاون 

جيب عليه أداء وظيفته على الوجه  وإعانة احملتاج، وإغاثة امللهوف، إضافة إىل أن الطبيب ِف عمله الوظيفي
 األكمل، ومن ذلك معاجلة املرضى الذين يلجئون إليه، فال جيوز له ردهم، أو التساهل ِف عالجهم.

 

 

 

 

 واهلل أعلم
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 الملحق الثاني

 نسخة من برنامج التلقيح الصناعي باستعمال نطفة الزوج وطفل األنابيب

 .1991أعدته نقابة األطباء المصرية سنة 

 التلقيح الصناعي باستعمال نطفة الزوج )عقد وإقرار( -1
 .............، املوقعاتفق الزوجان املوقعان أدناه مع مركز اإلخصاب املسمى:...........وميثله الدكتور/

أدناه عن نفسه وبصفته، أن يتلقى العالج الالزم بطريقة التلقيح االصطناعي من الزوج والزوجة، وذلك حملاولة 
حدوث احلمل وحنن على علم تام بأن هذه الطريقة ختتلف عن طريقة التلقيح خارج الرحم واملعروفة بأطفال 

 األنابيب، ويتم ذلك باخلطوات التالية:
بويض ويقاس معدل منو البيضات عن طريق املوجات فوق الصوتية أو نشطة للتقد تعطى الزوجة أدوية م (1

 طرق أخرى معتمدة علميا.
عند حتديد موعد حدوث التبويض تؤخذ عينة السائل املنوي من الزوج وتعاجل بطرق معينة لزيادة قدرهتا  (2

ان أو كائن على اإلخصاب مع عدم إضافة أي حيوانات منوية أو سائل منوي من أي إنسان أو حيو 
 حي آخر ومينع ختزين املن والبويضات.

 حتقن احليوانات املنوية للزوج ِف اجلهاز التناسلي للزوجة. (1
 ية متتالية طبقا للرأي ورغبة الزوجني.ثمطميكن تكرار هذا العالج عدة دورات  (0
 ِف كل حالة. %10ونسبة والدة طفل سليم حوايل  % 14حوايل ترتاوح نسبة حدوث احلمل عامليا  (0
قنايت فالوب على األقل سليمة وأن يكون جتويف  ىحدايشرتط لنجاح هذا الربنامج أن تكون للزوجة  (1

الرحم يسمح حبدوث َحل وأن هذه الطريقة ختتلف متاما عن طريقة أطفال األنابيب وحنن على علم 
 بذلك، وللزوج حق حضور جتهيز وحقن السائل املنوي ِف الزوجة.

د على صالحية السائل املنوي للزوج وقدرته على اإلخصاب بالطريقة املبينة أعاله وذلك ضرورة التأكي (0
 بفحص السائل املنوي ِف أكثر من معمل وباألسلوب العلمي املعرتف به.

 جيب أن تستخدم هذه الطريقة وفقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية. (4
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ا لنا املسؤولون واقتناعنا الكامل مبا ال يشوبه وبعد االطالع على كافة البيانات واملعلومات اليت أوضحه
 أي شك أو تردد وقعنا حنن الزوجان: 

 السيدة:....................، املقيمة:.................................بصفيت الزوجة.
 السيد:.....................، املقيم:..................................بصفيت الزوج.

 وجة:............بطاقة:.........توقيع الزوج:...............بطاقة:.........توقيع الز 
..................، قد قمنا شخصيا بشرح برنامج التلقيح الصناعي من الزوج للزوجة /أقر أنا الدكتور

 .....وأن الداعي إلجراء ذلك هو:. املوقعني أعاله على مجيع تساؤالهتما وقد قاما بالتوقيع ِف حضوري
 اسم وتوقيع الطبيب املسؤول:.......

 الدرجة العلمية:...........بطاقة رقم:.......
 رقم القيد بالنقابة:..........

 ../......../.......التاريخ:..
 

 تنبيه هام:
بعض األدوية املنشطة للمبيضني واليت تستخدم أثناء احملاولة تعترب منشطا قويا للمبيضني، ولذلك جيب أثناء  (1

 تناوهلا أن تكون املريضة حتت إشراف طيب ومتابعتها باملوجات فوق الصوتية أو بتحليل بعض اهلرمونات.
 ملومن املعروف أنه قد حتدث بعض املضاعفات نتيجة لزيادة استجابة املبيض وقد يصاحبه بعض األعراض مثل األ

ة بأن تستشري املركز املعاجل إذا حدثت أي ارتشاح انتفاخ البطن مبا قد يؤدي إىل إلغاء احملاولة، وننصح الزوج
 أعراض غري طبيعية ذلك قبل معاينة أي طبيب آخر.

وِف دورة طمث واحدة وهي اليت يتقاضى  ليكن معلوما للزوجني أن املقصود باحملاولة الواحدة أن تكون شهرية (2
احملاولة الثانية والثالثة.....إخل إذا فعلى الزوجني أن يدفعا تكاليف عنها املركز األجر املذكور فإذا مل يتم احلمل 

 رغبا ِف تكرار احملاوالت.
 برنامج طفل األنابيب )عقد واقرار( -4

 اتفق الزوجان املوقعان أدناه مع مركز اإلخصاب املسمى:............................وميثله
الدكتور/ ......................املوقع أدناه عن نفسه وبصفته، أن نتلقى العالج الالزم بطريقة أطفال األنابيب 

البويضة خارج وهي عبارة عن التقاط البويضات من الزوجة ومعاجلتها بالسائل املنوي من الزوج واستكمال تلقيح 
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تلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن حقن السائل املنوي ِف الرحم ِف انبوب اختبار لعدة أيام وختتلف عن طريقة ال
 اجلهاز التناسلي للزوجة ويتم االخصاب باخلطوات التالية:

 قد يعطى الزوجان عقاقري منشطة طبقا ملشورة األطباء املسؤولني. (1
 تؤخذ عينات من الزوجة لتحديد نسبة اهلرمونات طبقا للمواعيد اليت حيددها املركز. (2
 وجات فوق الصوتية لتحديد موعد التبويض.يتم الفحص بامل (1
يتم التقاط البويضات عن طريق املوجات الفوق صوتية أو أية طريقة علمية أخرى حتت املخدر عند احلاجة  (0

 .ةلكل حال
تضاف احليوانات املنوية اليت يتم احلصول عليها من الزوج إىل بويضات اليت مت احلصول عليها من الزوجة،  (0

اهبا باملعمل خارج الرحم مع عدم إضافة أية حيوانات منوية أو أي سائل آخر من أي وذلك حملاولة إخص
 إنسان أو حيوان كائن حي.

تنقل األجنة الناجتة مجيعها إىل عنق رحم الزوجة صاحبة البويضات ِف املوعد الذي يراه املركز مناسبا وليس  (1
 ات وال السائل املنوي.أخرى، وللزوج حق احلضور ِف كل خطوة وال ختزن البويض المرأة

 .1،0ِّمنوع اختاذ أي إجراء بديل عما ذكر ِف البند  (0
 ميكن إلغاء احملاولة عند أي من املراحل السابقة حسب رأي الفن للمركز أو حسب رغبة الزوجني. (4
قد حيدث ِف بعض احلاالت مضاعفات مثل انتفاخ املبيضني وارتشاح البطن وكذلك مضاعفات التخدير  (0

لها كمثل أي عملية جراحية أخرى، فإذا حدثت أية أمراض غري طبيعية تنصح الزوجة أن تستشري واجلراحة مث
 املركز املعاجل قبل مراجعة طبيب آخر.

للمريضة ِف كل دورة عالجية، ونسبة والدة طفل  %24إن متوس  نسبة حدوث احلمل عامليا حوايل  (14
 .%11سليم 

للزوج وقدرته على اإلخصاب بالطريقة املبينة أعاله، وذلك ضرورة التأكد من صالحية السائل املنوي  (11
 بفحص السائل املنوي ِف أكثر من معمل وباألسلوب العلمي املعرتف به.

طمث واحدة، وهي اليت دورة ليكن معلوما للزوجني أن املقصود باحملاولة الواحدة أن تكون شهرية وِف  (12
احلمل فعلى الزوجني أن يدفعا تكاليف احملاولة الثانية يتقاضى عنها املركز األجر املذكور، فإذا مل يتم 

 ......إخل، إذا رغبا ِف تكرار احملاوالتوالثالثة
 جيب أن تستخدم هذه الطريقة وفقا ملقاصد وأحكام الشريعة اإلسالمية. (11
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وبه أي شك أو يش ال بعد االطالع على كافة البيانات واملعلومات اليت أوضحها لنا املسؤولون واقتناعنا الكامل مبا
 تردد وافقنا حنن الزوجان.

 السيدة:..........................املقيمة:.........................
 السيد:..........................املقيم:..........................

 التوقيعات:.....................
 .........إقرار الطبيب وتوقيعه:................................
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 الملحق الثالث

 أطفال األنابيب بشأن: (2/3)11قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 
 

 11-4إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد ِف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من 
 م. 1041تشرين األول )أكتوبر(  11 – 11ه  /1040صفر 
اخلرباء واألطباء، وبعد استعراضه البحوث املقدمة ِف موضوع التلقيح الصناعي )أطفال األنابيب( واالستماع  بعد

 التداول الذي تبني منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي املعروفة هذه األيام هي سبعة، قرر ما يلي:
ا أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب وضياع أوال: الطرق اخلمس التالية حمرمة شرعا، وِّمنوعة منعا باتا لذاهت

 األمومة وغري ذلك من احملاذير الشرعية. 
األوىل: أن جيرى التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجة، مث تزرع اللقيحة رحم 

 .غري زوجته
 .ة، مث تزرع تلك اللقيحة ِف رحم الزوجةالثانية: أن جيرى التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج، وبيضة الزوج

 الثالثة: أن جيرى تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة ِف امرأة متطوعة حبملها؛
 .الرابعة: أن جيرى تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب وبيضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة

 ذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة األخرى؛اخلامسة: أن جيرى تلقيح خارجي بني ب
: الطريقتان السادسة والسابعة ال حرج من اللجوء إليهما عند احلاجة مع التأكيد على أخذ ضرورة كل اثاني

 االحتياطات الالزمة ومها:
 .رحم الزوجةالسادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا، مث تزرع اللقيحة ِف 

 السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج، وحتقن ِف املوضع املناسب من مهبل زوجته، أو رَحها تلقيحا داخليا.
 
 
 

 واهلل أعلم
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 الملحق الرابع
 توصيات الندوة الفقهية الطبية حول: "رؤية إسالمية لبعض المشاكل الصحية"

م، ِف مدينة الدار 1000يونيو  10 – 10املوافق ه  1014صفر  11 – 4انعقدت هذه الندوة ِف الفرتة من 
ومبشاركة  –نصره اهلل  –البيضاء باململكة املغربية، وحتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين 

مؤسسة احلسن الثاين لألحباث العلمية والطبية، واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت، واملنظمة اإلسالمية 
بية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، وجممع الفقه اإلسالمي الدويل، واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، للرت 

 :ودارت أعماهلا حول ثالثة موضوعات هي
 االستحالة واملواد اإلضافية ِف الغذاء والدواء. 
 االستنساخ. 
 املفطرات. 

 :وقد توصي الندوة مبا يلي
يت يقحم فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية سواء أكان رَحاا أم بييضة أم حيواناا أم جترمي كل احلاالت ال :أوالً 

 .خلية جسدية لالستنساخ
منع االستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبالا حاالت استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من  :ثانياً 

 .جهة اجلواز أو املنع
القانونية الالزمة لغلق األبواب املباشرة، وغري املباشرة، أمام اجلهات األجنبية، مناشدة الدول سن التشريعات  :ثالثاً 

واملؤسسات البحثية واخلرباء األجانب؛ للحيلولة دون اختاذ البالد اإلسالمية ميداناا لتجارب االستنساخ البشري 
 .والرتويج هلا

االستنساخ ومستجداته العلمية، وضب  مصطلحاته،  متابعة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية وغريها ملوضوع :رابعاً 
 .وعقد الندوات واللقاءات الالزمة لبيان األحكام الشرعية املتعلقة به

الدعوة إىل تشكيل جلان متخصصة ِف جمال األخالقيات احلياتية العتماد بروتوكوالت األحباث ِف الدول  :خامساً 
 .اإلسالمية، وإعداد وثيقة عن حقوق اجلنني

 
 

 واهلل أعلم
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 خامسالملحق ال
 بشأن البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة (1/1)55قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم: 

 21-10إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد ِف دورة مؤمتره السادس جبدة ِف اململكة العربية السعودية من 
 م،1004آذار )مارس(  24-10املوافق  1014شعبان

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات املتعلقة هبذا املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية 
م، بالتعاون بني 21/14/1004-21ه املوافق 1014ربيع األول  21-21السادسة املنعقدة ِف الكويت من 

                                              هذا اجملمع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،                    
وصيتني الثالثة عشر والرابعة عشر املتخذتني ِف الندوة الثالثة اليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية توبعد االطالع على ال

م بشأن مصري البيضات 21/40/1040-14ه املوافق 1040شعبان  21-24للعلوم الطبية ِف الكويت 
شعبان  10-11للعلوم الطبية املنعقدة ِف الكويت  اخلامسة للندوة األوىل للمنظمة اإلسالمية امللقحة، والتوصية

 املوضوع نفسه،    ِف 20/0/1042-20املوافق  ه 1041
 قرر ما يلي:

أوال: ِف ضوء ما حتقق علميا من إمكان حفظ البيضات غري امللقحة للسحب منها، جيب عند تلقيح البيضات 
 .تفاديا لوجود فائض من البيضات امللقحة ،دد املطلوب للزرع ِف كل مرةاالقتصار على الع

ثانيا: إذا حصل فائض من البيضات امللقحة بأي وجه من الوجوه ترتك دون عناية طبية إىل أن تنتهي حياة ذلك 
 .الفائض على الوجه الطبيعي

تياطات الكفيلة باحليلولة دون استعمال ثالثا: حيرم استخدام البيضة امللقحة ِف امرأة أخرى، وجيب اختاذ االح
 البيضة امللقحة ِف َحل غري مشروع.                                                                 

 
 واهلل أعلم
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 الملحق السادس
بشأن ، ه1272ربيع اآلخر  11-11الدورة السابعة المنعقدة من ، 75قرار المجمع الفقهي اإلسالمي رقم: 

 التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب.
  

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
حول  فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي، قد نظر ِف الدراسة اليت قدمها عضو اجمللس مصطفى أَحد الزرقاء،

 وأطفال األنابيب األمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة ِف العامل. االصطناعيالتلقيح 
واستعرض اجمللس ما حتقق ِف هذا اجملال من إجنازات طبية توصل إليها العلم والتقنية ِف العصر احلاضر، إلجناب 

 .االستيالداألطفال من بن اإلنسان، والتغلب على أسباب العقم املختلفة املانعة من 
وقد تبني للمجلس من تلك الدراسة الوافية املشار إليها أن التلقيح االصطناعي بغية االستيالد بغري الطريق 

 :الطبيعي )وهو االتصال اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة( يتم بأحد طريقني أساسيني
 .ن بطن املرأةوذلك حبقن نطفة الرجل ِف املوقع املناسب م : طريق التلقيح الداخلي- 
بني نطفة الرجل وبويضة املرأة ِف أنبوب اختبار ، ِف املختربات الطبية ، مث زرع  : الخارجيوطريق التلقيح - 

 .البويضة امللقحة )اللقيحة( ِف رحم املرأة
 والبد ِف الطريقني من انكشاف املرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

ة املقدمة إليه ِف املوضوع، وِّما أظهرته املذاكرة واملناقشة، أن األساليب اليت وقد تبني جمللس اجملمع من تلك الدراس
جيرى هبا التلقيح االصطناعي بطريقيه الداخلي واخلارجي ألجل االستيالد هي سبعة أساليب حبسب األحوال 

عن حلها أو حرمتها  املختلفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية )بقطع النظر
 :شرعاا(، وهي األساليب التالية

 في التلقيح الداخلي                            
  :األسلوب األول 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وحتقن ِف املوضع املناسب داخل مهبل زوجته أو رَحها حىت تلتقي النطفة 
زوجته، ويقع التلقيح بينهما مث العلوق ِف جدار الرحم بإذن اهلل كما ِف  التقاءا طبيعياا بالبويضة اليت يفرزها مبيض

 .حالة اجلماع
 .وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان ِف الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائِه ِف املواقعة إىل املوضع املناسب
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  :األسلوب الثاني 
آخر حىت يقع التلقيح داخليا، مث العلوق ِف  أن تؤخذ نطفة من رجل وحتقن ِف املوقع املناسب من زوجة رجل

 .الرحم كما ِف األسلوب األول
 .ويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون الزوج عقيما ال بذرة ِف مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غريه

  في طريق التلقيح الخارجي 
  :األسلوب الثالث

أنبوب اختبار طيب بشروط فيزيائية معينة، حىت  أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجه، فتوضعا ِف
تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته ِف وعاء االختبار، مث بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام والتكاثر تنقل ِف الوقت 
 .املناسب من أنبوب االختبار إىل رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق ِف جداره وتنمو ويتخلق كل اجلنني

ية مدة احلمل الطبيعية تلده الزوجة طفال أو طفلة، وهذا هو طفل األنبوب الذي حققه اإلجناز العلمي مث ِف هنا
الذي يسره اهلل، وولد به إىل اليوم عدد من األوالد ذكوراا وإناثاا وتوائم تناقلت أخبارهم الصحف العاملية ووسائل 

 .اإلعالم املختلفة
ون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة اليت تصل بني مبيضها ورَحها ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث عندما تك

 )قناة فالوب(.
  :األسلوب الرابع 

أن جيرى تلقيح خارجي ِف أنبوب االختبار بني نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست 
 .زوجته )يسموهنا متربعة( مث تزرع اللقيحة ِف رحم زوجته

األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصال أو معطال، ولكن رَحها سليم قابل لعلوق  ويلجأون إىل هذا
 .اللقيحة فيه

  :األسلوب الخامس 
أن جيرى تلقيح خارجي ِف أنبوب اختبار بني نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة له )يسموهنما متربعني(، 

 .مث تزرع اللقيحة ِف رحم امرأة أخرى متزوجة
إىل األسلوب عندما تكون املرأة املتزوجة اليت زرعت اللقيحة فيها عقيما بسبب تعطل مبيضها لكن ويلجأون 

 .رَحها سليم وزجها أيضا عقيم ويريدان ولداا 
  :األسلوب السادس 

 .أن جيرى تلقيح خارجي ِف وعاء االختبار بني بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة ِف رحم امرأة تتطوع حبملها
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 ذلك حني تكون الزوجة غري قادرة على احلمل لسبب ِف رَحها، ولكن مبيضها سليم ومنتج، أو ويلجأون إىل
 .تكون غري راغبة ِف احلمل ترفهاا، فتتطوع امرأة باحلمل عنها

  :األسلوب السابع 
هو السادس نفسه إذا كانت املتطوعة باحلمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة، فتتطوع هلا ضرهتا حلمل 

 .اللقيحة عنها
 .وهذا األسلوب ال جيري ِف البالد األجنبية اليت مينع نظامها تعدد الزوجات، بل ِف البالد اليت تبيح هذا التعدد

 .هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم ملعاجلة أسباب عدم احلمل
من استخدام هذه اإلجنازات  -با وأمريكاأنه يتم فعال تطبيقه ِف أور -وقد نظر جملس اجملمع فيما نشر وأذيع  

ألغراض خمتلفة، منها جتاري ، ومنها ما جيري حتت عنوان )حتسني النوع البشري(، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة ِف 
األمومة لدى نساء غري متزوجات ال حيملن بسبب فيهن، أو ِف أزواجهن ، وما أنشئ لتلك األغراض املختلفة من 

سانية اليت حتفظ فيها نطف الرجل بصورة تقنية جتعلها قابلة للتلقيح هبا إىل مدة طويلة ، مصارف النطف اإلن
وتؤخذ من رجال معينني أو غري معينني؛ تربعا أو لقاء عوض ، إىل آخر ما يقال اليوم ِف بعض بالد العامل 

 .املتمدن
 النظر الشرعي بمنظار الشريعة اإلسالمية: 

ي اإلسالمي، بعد النظر فيما جتمع لديه من معلومات موثقة، ِّما كتب ونشر ِف هذا هذا، وإن جملس اجملمع الفقه
الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ملعرفة حكم هذه األساليب املعروضة وما تستلزمه، قد انتهى 

 :إىل القرار التفصيلي التايل
  

 :أوال: أحكام عامة
غري من حيل شرعاا بينها وبينه االتصال اجلنسي ال جيوز حبال من األحوال؛ إال  إن انكشاف املرأة على)أ(        

 .لغرض مشروع يعتربه الشرع مبيحا هلذا االنكشاف
 - من مرض يؤذيها ، أو حالة غري طبيعية ِف جسمها تسبب هلا إزعاجاا  -)ب(   إن احتياج املرأة إىل العالج  

على غري زوجها هلذا العالج ، وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر يعترب غرضا مشروعاا يبيح هلا االنكشاف 
 .الضرورة
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)ج(   كلما كان انكشاف املرأة على غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنسي مباحاا لغرض مشروع ، جيب أن   
فغري مسلم ،  يكون املعاجل امرأة مسلمة إن أمكن ذلك ، وإال فامرأة غري مسلمة ، وإال فطبيب مسلم ثقة، وإال

 .هبذا الرتتيب
  

 :ثانياً: حكم التلقيح االصطناعي      
إن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل، وحاجة زوجها إىل ولد تعترب غرضاا مشروعاا يبيح معاجلتها بالطريقة 1-  

 .املباحة من طرق التلقيح االصطناعي
من رجل متزوج مث حتقن ِف رحم زوجته نفسها ِف طريقة إن األسلوب األول )الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية 2-  

التلقيح الداخلي( هو أسلوب جائز شرعاا بالشروط العامة اآلنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة املرأة هلذه 
 .العملية ألجل احلمل

ا لآلخر، ويتم إن األسلوب الثالث)الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمه3-  
تلقيحها خارجياا ِف أنبوب اختبار( مث تزرع اللقيحة ِف رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول 
مبدئياا ِف ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غري سليم متاماا من موجبات الشك فيما يستلزمه، وحيي  به من مالبسات، 

 .ة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائ  العاملة اآلنفة الذكرفينبغي أال يلجأ إليه إال ِف حاالت الضرور 
إن األسلوب السابع )الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجني، وبعد تلقيحهما ِف وعاء االختبار تزرع 4-  

اللقيحة ِف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع مبحض اختيارها هبذا احلمل عن ضرهتا املنزوعة الرحم( 
 .1ر جمللس اجملمع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة املذكورةيظه
وِف حاالت اجلواز الثالث يقرر اجملمع: أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدر البذرتني، ويتبع املرياث 5- 

األحكام بني واحلقوق األخرى ثبوت النسب، فحني يثبت نسب املولود من الرجل أو املرأة يثبت اإلرث وغريه من 
 .الولد ومن التحق نسبه إليه

أما الزوجة املتطوعة باحلمل عن ضرهتا )ِف األسلوب السابع املذكور( فتكون ِف حكم األم الرضاعية للمولود؛ ألنه 
اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر ِّما يكتسب الرضيع من مرضعته ِف نصاب الرضاع الذي حيرم به ما حيرم من 

 .النسب

                                                           

مما يجب التنبيه عليه أن مجلس المجمع الفقهي أصدر في قراره الثاني من الدورة الثامنة سحب حالة الجواز  تنبيه: -1

 ، ب. ت. ط.22من قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة، ط  969-951، ص 2، ق/8هذه، انظر، د/
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ِّما سبق -ساليب األربعة األخرى من أساليب التلقيح االصطناعي ِف الطريقني الداخلي واخلارجي أما األ6-  
ال جمال إلباحة شيء منها، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليستا  فجميعها حمرمة ِف الشرع اإلسالمي- بيانه

 .نيمن زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل أجنبية عن الزوجني مصدر البذرت
هذا، ونظراا مل ا ِف التلقيح االصطناعي بوجه ع ام من مالبسات حىت ِف الصورة اجلائزة شرعاا، ومن احتمال 
اختالط النطف أو اللقائح ِف أوعية االختبار، وال سيما إذا كثرت ِّمارسته وشاعت، فإن جملس اجملمع ينصح 

ضرورة القصوى، ومبنتهى االحتياط واحلذر من اختالط احلريصني على دينهم أال يلجأوا إىل ِّمارسته إال ِف حالة ال
 .النطف أو اللقائح

هذا ما ظهر جمللس اجملمع ِف هذه القضية ذات احلساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من اهلل أن  
 .يكون صوابا

 
 .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل وويل التوفيق 
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 سابعالملحق ال
، الدورة الثامنة المنعقدة من74قرار المجمع الفقهي اإلسالمي رقم:   

م بشأن التلقيح  1925يناير  42-19ه، الموافق  1275جمادى األولى 0-ربيع اآلخر 42
 االصطناعي وأطفال األنابيب.
 :وبعد آله وصحبه وسلم،احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى 

ِف دورته الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي ِف مكة املكرمة ِف الفرتة  ،فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي
يناير  24- 10ه ، املوافق  1040مجادى األوىل  0ه  إىل يوم اإلثنني  1405ربيع اآلخر  24من يوم السبت 

اليت أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه اجملمع ِف الفقرة الرابعة من البند الثاين  م، قد نظر ِف املالحظات 1985
املنعقدة ِف الفرتة ما بني  ،ِف القرار اخلامس املتعلق بالتلقيح الصناعي وطفل األنابيب، الصادر ِف الدورة السابعة

 :ه  ونصها 1040ربيع اآلخر  11-11
  
لنطفة والبويضة من زوجني، وبعد تلقيحها ِف وعاء االختبار تزرع اللقيحة الذي تؤخذ فيه ا :إن األسلوب السابع)

، يظهر (ِف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع مبحض اختيارها هبذا احلمل عن ضرهتا املنزوعة الرحم
 ، وملخص املالحظات عليها:  جمللس اجملمع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة املذكورة

لزوجة األخرى، اليت زرعت فيها لقيحت بويضة الزوجة األوىل قد حتمل ثانية قبل انسداد رَحها، على َحل )إن ا
اللقيحة، من معاشرة الزوج هلا، ِف فرتة متقاربة مع زرع اللقيحة، مث تلد توأمني، وال يعلم ولد اللقيحة من ولد 

البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد متوت منها  تأم ولد اللقيحة اليت اخذ ال تعلمكما معاشرة الزوج،  
أهو ولد اللقيحة، أم  أيضا ال يعلمعلقة أو مضغة أحد احلملني، وال تسق  إال مع والدة احلمل اآلخر، الذي 

ما ذلك من اختالط األنساب جلهة األم احلقيقية لكل من احلملني، والتباس  ويوجبَحل معاشرة ولد الزوج، 
 أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف اجملمع عن احلكم ِف احلالة املذكورة(على ذلك من  يرتتب

وقوع  الحتمالكما استمع اجمللس إىل اآلراء، اليت ادىل هبا اطباء احلمل والوالدة احلاضرين ِف اجمللس، واملؤيدة 
 .احلمل الثاين من معاشرة الزوج حلاملة اللقيحة، واختالط األنساب على النحو املذكور ِف املالحظات املشار إليها

 وبعد مناقشة الموضوع، وتبادل اآلراء فيه، قرر المجلس:  



 المالحق
 

123 
 

هذا  سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في األسلوب السابع، المشار إليها من قرار المجمع، الصادر في
ه بحيث يصبح قرار المجلس المشار إليه في موضوع التلقيح  1272الشأن في الدورة السابعة عام 

 أطفال األنابيب على النحو التالي:االصطناعي و 
 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد

سالمي، قد نظر ِف الدراسة اليت قدمها عضو اجمللس مصطفى أَحد الزرقاء، حول فإن جملس اجملمع الفقهي اإل
 وأطفال األنابيب األمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة ِف العامل. التلقيح االصطناعي

اضر، إلجناب واستعرض اجمللس ما حتقق ِف هذا اجملال من إجنازات طبية توصل إليها العلم والتقنية ِف العصر احل
 .األطفال من بن اإلنسان، والتغلب على أسباب العقم املختلفة املانعة من االستيالد

وقد تبني للمجلس من تلك الدراسة الوافية املشار إليها أن التلقيح االصطناعي بغية االستيالد بغري الطريق 
 :ريقني أساسينيالطبيعي )وهو االتصال اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة( يتم بأحد ط

 .وذلك حبقن نطفة الرجل ِف املوقع املناسب من بطن املرأة : طريق التلقيح الداخلي- 
بني نطفة الرجل وبويضة املرأة ِف أنبوب اختبار ، ِف املختربات الطبية ، مث زرع  : الخارجيوطريق التلقيح - 

 .البويضة امللقحة )اللقيحة( ِف رحم املرأة
 من انكشاف املرأة على من يقوم بتنفيذ العملية.والبد ِف الطريقني  

وقد تبني جمللس اجملمع من تلك الدراسة املقدمة إليه ِف املوضوع، وِّما أظهرته املذاكرة واملناقشة، أن األساليب اليت 
جيرى هبا التلقيح االصطناعي بطريقيه الداخلي واخلارجي ألجل االستيالد هي سبعة أساليب حبسب األحوال 

لفة، للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان، وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية )بقطع النظر عن حلها أو حرمتها املخت
 :شرعاا(، وهي األساليب التالية

 في التلقيح الداخلي
  :األسلوب األول 

تلتقي النطفة أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وحتقن ِف املوضع املناسب داخل مهبل زوجته أو رَحها حىت 
التقاءا طبيعياا بالبويضة اليت يفرزها مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهما مث العلوق ِف جدار الرحم بإذن اهلل كما ِف 

 .حالة اجلماع
 .وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان ِف الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائِه ِف املواقعة إىل املوضع املناسب
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  :األسلوب الثاني 
أن تؤخذ نطفة من رجل وحتقن ِف املوقع املناسب من زوجة رجل آخر حىت يقع التلقيح داخليا، مث العلوق ِف 

 .الرحم كما ِف األسلوب األول
 .ويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون الزوج عقيما ال بذرة ِف مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غريه

  
 في طريق التلقيح الخارجي

  :ثاألسلوب الثال
أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجه، فتوضعا ِف أنبوب اختبار طيب بشروط فيزيائية معينة، حىت 
تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته ِف وعاء االختبار، مث بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام والتكاثر تنقل ِف الوقت 

 .بويضة، لتعلق ِف جداره وتنمو ويتخلق كل اجلننياملناسب من أنبوب االختبار إىل رحم الزوجة نفسها صاحبة ال
مث ِف هناية مدة احلمل الطبيعية تلده الزوجة طفال أو طفلة، وهذا هو طفل األنبوب الذي حققه اإلجناز 
العلمي الذي يسره اهلل، وولد به إىل اليوم عدد من األوالد ذكوراا وإناثاا وتوائم تناقلت أخبارهم الصحف العاملية 

 .اإلعالم املختلفةووسائل 
ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة اليت تصل بني مبيضها ورَحها 

 )قناة فالوب(.
  :األسلوب الرابع 

أن جيرى تلقيح خارجي ِف أنبوب االختبار بني نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست 
 .)يسموهنا متربعة( مث تزرع اللقيحة ِف رحم زوجتهزوجته 

ويلجأون إىل هذا األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة مستأصال أو معطال، ولكن رَحها سليم قابل لعلوق 
 .اللقيحة فيه

  :األسلوب الخامس 
ا متربعني(، أن جيرى تلقيح خارجي ِف أنبوب اختبار بني نطفة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة له )يسموهنم

 .مث تزرع اللقيحة ِف رحم امرأة أخرى متزوجة
ويلجأون إىل األسلوب عندما تكون املرأة املتزوجة اليت زرعت اللقيحة فيها عقيما بسبب تعطل مبيضها لكن 

 .رَحها سليم وزجها أيضا عقيم ويريدان ولداا 
  :األسلوب السادس 
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 .بذريت زوجني، مث تزرع اللقيحة ِف رحم امرأة تتطوع حبملهاأن جيرى تلقيح خارجي ِف وعاء االختبار بني 
ويلجأون إىل ذلك حني تكون الزوجة غري قادرة على احلمل لسبب ِف رَحها، ولكن مبيضها سليم ومنتج، أو 

 .تكون غري راغبة ِف احلمل ترفهاا، فتتطوع امرأة باحلمل عنها
 .ملعاجلة أسباب عدم احلمل هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم 
من استخدام هذه اإلجنازات  -أنه يتم فعال تطبيقه ِف أوربا وأمريكا-وقد نظر جملس اجملمع فيما نشر وأذيع  

ألغراض خمتلفة، منها جتاري ، ومنها ما جيري حتت عنوان )حتسني النوع البشري(، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة ِف 
ات ال حيملن بسبب فيهن، أو ِف أزواجهن ، وما أنشئ لتلك األغراض املختلفة من األمومة لدى نساء غري متزوج

مصارف النطف اإلنسانية اليت حتفظ فيها نطف الرجل بصورة تقنية جتعلها قابلة للتلقيح هبا إىل مدة طويلة ، 
ض بالد العامل وتؤخذ من رجال معينني أو غري معينني؛ تربعا أو لقاء عوض ، إىل آخر ما يقال اليوم ِف بع

 .املتمدن
 النظر الشرعي بمنظار الشريعة اإلسالمية: 

هذا، وإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي، بعد النظر فيما جتمع لديه من معلومات موثقة، ِّما كتب ونشر 
قد  ِف هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ملعرفة حكم هذه األساليب املعروضة وما تستلزمه،

 :انتهى إىل القرار التفصيلي التايل
  

 :أوال: أحكام عامة
  
إن انكشاف املرأة على غري من حيل شرعاا بينها وبينه االتصال اجلنسي ال جيوز حبال من األحوال؛ إال لغرض  -أ

 .مشروع يعتربه الشرع مبيحا هلذا االنكشاف
 يعترب- مرض يؤذيها، أو حالة غري طبيعية ِف جسمها تسبب هلا إزعاجاا  من-العالجإن احتياج املرأة إىل  -ب

غرضا مشروعاا يبيح هلا االنكشاف على غري زوجها هلذا العالج، وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر 
 .الضرورة

كلما كان انكشاف املرأة على غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنسي مباحاا لغرض مشروع، جيب أن  -ت
ون املعاجل امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإال فامرأة غري مسلمة، وإال فطبيب مسلم ثقة، وإال فغري مسلم، يك

 .هبذا الرتتيب
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 :ثانياً: حكم التلقيح االصطناعي      

حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل، وحاجة زوجها إىل ولد تعترب غرضاا مشروعاا يبيح معاجلتها بالطريقة  إن-1
 .املباحة من طرق التلقيح االصطناعي

إن األسلوب األول )الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج مث حتقن ِف رحم زوجته نفسها ِف طريقة           2-
( هو أسلوب جائز شرعاا بالشروط العامة اآلنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة املرأة هلذه التلقيح الداخلي

 .العملية ألجل احلمل
إن األسلوب الثالث)الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم 3- 

ِف رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول تلقيحها خارجياا ِف أنبوب اختبار( مث تزرع اللقيحة 
مبدئياا ِف ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غري سليم متاماا من موجبات الشك فيما يستلزمه، وحيي  به من مالبسات، 

 .فينبغي أال يلجأ إليه إال ِف حاالت الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائ  العاملة اآلنفة الذكر
: أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدري البذرتني ، ويتبع املرياث  واز االثنتني، يقرر اجملمعِف حالة ج4-

واحلقوق األخرى ثبوت النسب، فحني يثبت نسب املولود من الرجل واملرأة يثبت اإلرث وغريه من األحكام، بني 
 .الولد ومن التحق نسبه به

- ِّما سبق بيانه-االصطناعي ِف الطريقني الداخلي واخلارجي  من أساليب التلقيح أما األساليب األخرى،و 5- 
ال جمال إلباحة شيء منها، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليستا من  فجميعها حمرمة ِف الشرع اإلسالمي

 .زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني
عي بوجه ع ام من مالبسات حىت ِف الصورة اجلائزة شرعاا، ومن احتمال هذا، ونظراا مل ا ِف التلقيح االصطنا

اختالط النطف أو اللقائح ِف أوعية االختبار، وال سيما إذا كثرت ِّمارسته وشاعت، فإن جملس اجملمع ينصح 
ن اختالط احلريصني على دينهم أال يلجأوا إىل ِّمارسته إال ِف حالة الضرورة القصوى، ومبنتهى االحتياط واحلذر م

 .النطف أو اللقائح
ذا ما ظهر جمللس اجملمع ِف هذه القضية ذات احلساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من اهلل أن ه 

 .يكون صوابا
 
 .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل وويل التوفيق 
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 الملحق الثامن
 تضمن معالجة مسألة التلقيح االصطناعي 4710الصحة لسنة يتعلق ب قانونتمهيدي لمشروع 

 القسم الثالث

 أحكام متعلقة بالمساعدة الطبية على اإلنجاب

: املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسمح باإلجناب خارج املسار الطبيعي، ِف حالة 140املادة 
 العقم املؤكد طبيا.

 ِف غاية اخلطورة.وهتدف كذلك إىل تفادي نقل للطفل مرض 

وتتمثل ِف ِّمارسات عيادية وبيولوجية تسمح بتنشي  عملية اإلباضة والتلقيح بواسطة األنابيب ونقل األجنة 
 والتخصيب االصطناعي. 

ختصص املساعدة الطبية على اإلجناب، حصريا لالستجابة لطلب يعرب عنه رجل وامرأة ِف سن : 144املادة 
كالن زوجا مرتبطا قانونا، يعانيان من عقم مؤكد طبيا ويوافقان على النقل أو اإلجناب، على قيد احلياة، يش

التخصيب االصطناعي. ال ميكن اللجوء فيها إال للحيوانات املنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سوامها، مع 
 استبعاد كل شخص آخر.

يقدم الزوج والزوجة، ومها على قيد احلياة، طلبهما كتابيا املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب الذي جيب  
 .( من تاريخ استالمه من اهليكل أو املؤسسة املعنية41عليهما تأكيده بعد شهر )

اب من قبل ِّمارسني معتمدين اعدة الطبية على اإلجناملتصلة باملستتم األعمال العيادية والبيولوجية  :140املادة: 
 هلذا الغرض، ِف مؤسسات أو مراكز أو خمابر مرخص هلا مبمارسة ذلك.  

حتدد األعمال العيادية والبيولوجية املتصلة باملساعدة الطبية على اإلجناب وكذا كيفيات الرتخيص هلذه املؤسسات 
 واملراكز واملخابر عن طريق التنظيم.

: جيب على الزوجني اللذين قدما طلبا للمساعدة الطبية على اإلجناب، أن جيريا، قبل الشروع ِف 104املادة 
 للفريق الطيب املتعدد االختصاصات. البيولوجيالعيادي و لقاءات طبية مع أعمال املساعدة الطبية على اإلجناب، 

قاة كل عضو آخر من الفريق املتعدد جيب متكينهما، بطلب منهما أو من املمارسني الطبيني، من مال
 إليهما. االختصاصات، مبا ِف ذلك طبيب األمراض العقلية أو النفساين اللذان ميكن للمؤسسة أو املركز اللجوء 
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 : جيب أن يتم تنفيذ املساعدة الطبية على اإلجناب مع مراعاة قواعد األمن الصحي ِف هذا اجملال.101املادة 

متارس املساعدة الطبية على اإلجناب ملراقبة املصاحل الصحية املختصة ويتعني عليها ارسال ختضع املؤسسات اليت 
 تقرير سنوي عن نشاطاهتا للسلطة الصحية املعنية.

: جيب أن يناقش الزوجان والعيادي والبيولوجي، معا، عدد األجنة الواجب نقلها واليت جيب أن ال 102املادة 
 الة جتاوز هذا العدد، جيب تعليل األسباب وتدوينها ِف امللف الطيب للمريضة.( أجنة. وِف ح41تتعدى ثالثة)

 : مينع التربع والبيع وكل شكل آخر من املعاملة املتعلقة:101املادة 

 باحليوانات املنوية، -
 بالبويضات، حىت بني الزوجات الضرات، -
 انت أختا أو أما أو ابنتا،باألجنة الزائدة عن العدد املقرر أو ال، ألم بديلة أو امرأة أخرى ك -
 بالسيتوبالزم. -

 : مينع كل استنساخ لألجسام احلية املتماثلة جينيا فيما خيص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس.100املادة 

 الباب الثامن

 أحكام جزائية

اإلجناب  من هذا القانون املتعلقة باملساعدة الطبية على 144يعاقب كل من خيالف أحكام املادة : 000املادة 
 دج. 1.444.444دج إىل  044.444( سنوات وبغرامة من 14( سنوات إىل عشر )40باحلبس من مخس )

من هذا القانون املتعلق بالتربع  101املنع املنصوص عليه ِف أحكام املادة : يعاقب كل من خيالف 001املادة 
( سنوات إىل عشرين سنة 14ر )شمن عوالبيع وكل شكل من املعامالت خبصوص مواد اجلسم البشري باحلبس 

 دج. 2.444.444دج إىل  1.444.444وبغرامة من 

من هذا القانون املتعلقة باستنساخ  100: يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه ِف أحكام املادة 000املادة 
رامة من ( سنة وبغ24( سنوات إىل عشرين)14أجسام حية ِّماثلة وراثيا وانتقاء اجلنس باحلبس من عشر )

 دج. 2.444.444دج إىل  1.444.444
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 القرآن الكريم.
 أوال: المراجع العامة.

 باللغة العربية:
أبو عبد اهلل محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي  –1

شرح العالمة الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية، للعالمة أَحد بن حممد ه(،  1144المتوفى )
ار الكتب العلمية، ، د41، ط12ه(، ضبطه وصححه حممد عبد العزيز اخلالدي، ج  021-401القسطالين )

 .1001بريوت، لبنان، 
واجمللد  41لسان العرب، اجمللد أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري، -4
 ، دار صادر، بريوت، لبنان، ب. ت. ط.11
، دار الكتب العلمية، 41، ط 40السنن الكربى، ج أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، -3
 .2441وت، لبنان، بري 
القانون اجلنائي والطب احلديث، دراسة حتليلية مقارنة ملشروعية نقل وزراعة شوقي عمر أبو خطوة،  أحمد-2

 .1000، األعضاء البشرية، دار النهضة العربية، مصر
والتوزيع، ، دار الثقافة للنشر 41، ط41أحكام الزواج ِف ضوء قانون األسرة اجلديد، جالعربي بلحاج، -5

 .2412عمان، األردن، 
أحكام الزوجية وآثارها ِف قانون األسرة اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، العربي بلحاج، -1

  .2411اجلزائر،
 .1000، دار الفتح لإلعالم العريب، مصر، 42، ط 41فقه السنة، اجمللد سابق،  السيد-0
زرع ونقل األعضاء والدم والعالج باخلاليا اجلذعية، دار املطبوعات املوت اإلكلينيكي أمير فرج يوسف، -2

 .2411اجلامعية، اإلسكندرية،
االلتزام بالتبصري ِف العقد الطيب، دراسة مقارنة بني القانون الوضعي والفقه أنس محمد عبد الغفار، -9

 .2411اإلسالمي، دار الكتب القانونية، مصر، 
، مؤسسة الرسالة للطباعة 41فقه النوازل، قضايا فقهية معاصرة، اجمللد األول، ط ، بكر بن عبد اهلل أبوزيد-17

 .1001والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 41الفتاوى اإلسالمية، اجلزء الثاين، ط  جاد الحق علي جاد الحق،-11

 .2440مصر، 
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، مطبعة خطاب، القاهرة، 41، ط 40جامع األحاديث، اجمللد طي، جالل الدين عبد الرحمان السيو -14
 .1040مصر،
الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان املطبوعات جياللي تشوار، -13

 .2441اجلامعية، اجلزائر، 
-101)قيم الجوزيةشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور ب: ابن -12
، مؤسسة 41ه(، زاد املعاد ِف هدي خري العباد، ضب  نصه شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط، ط 001

 .م 2440-ه1014الرسالة، بريوت، لبنان،
اجلرائم األخالقية ِف قانون العقوبات اجلزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  عبد العزيز سعد،-15

 .1042اجلزائر،
 .2441، مكتبة وهبة، القاهرة، 41فتاوى وأحكام للمرأة املسلمة، ط عطية صقر، -11
ضب  نقل وزراعة األعضاء البشرية ِف الشريعة والتشريعات العربية، عبد الحميد إسماعيل األنصاري، -10
 .2444، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،41ط

، مشكاة املصابيح، محمد بن عبد اهلل الخطيب التبريزي، مرقاة املفاتيح، علي بن سلطان محمد القاري-12
 .2441، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 41، ط 41حتقيق الشيخ مجال عيتاين، ج 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 41حياة احليوان الكربى، ج كمال الدين الدميري، -19
2440. 

 .2444القاموس احملي ، دار احلديث، القاهرة، الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  مجد-47
، مكتبة الشروق 40املعجم الوسي ، اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث، ط اللغة العربية،  مجمع-41

 .2440الدولية، مجهورية مصر العربية، القاهرة، 
ه(، صحيح  201-100)غيرة بن بردزبه البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن الم-44

 ه. 1101، د. ط، مكتبة اجلمهورية، القاهرة، مصر، 44و ج.  40ج.البخاري، 
 .1001، دار احلديث،41، ط41، نيل األوطار، جمحمد بن علي الشوكاني-43
، دار الشروق، 14العامة، ط ، الفتاوى، دراسة ملشكالت املسلم املعاصر ِف حياته اليومية محمد شلتوت-42

 .2440القاهرة، مصر، 
، دار املعرفة للطباعة 42، ط 41فيض القدير، شرح اجلامع الصغري، ج محمد عبد الرؤف المناوي، -45

 .1002والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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، دار املنصوري للنشر، قسنطينة، 40أنت تسأل واإلسالم جييب، جمتولي الشعراوي،  محمد-41
 .1044اجلزائر،

 اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان خباري ومسلم، دار احلديث، القاهرة، محمد فؤاد عبد الباقي، -40
1000 . 

، دار إحياء الكتب العربية، 41، ط 41خمتصر شرح اجلامع الصغري للمناوي، ج محمد عمارة،  مصطفى-42
1000. 

، عامل الكتب، بريوت، 40القناع عن منت اإلقناع، ج كشف منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، -49
1041. 

، اجمللس الوطن للثقافة 100اهلندسة الوراثية واالخالق، سلسلة عامل املعرفة، عدد ناهدة البقصمي، -37
 .1001والفنون واآلداب، الكويت،

 .1044اهرة، ، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القنجيب حسين محمود-31
، دار البيان للطباعة 41قضايا فقهية معاصرة، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جمن األساتذة،  نخبة-34

 .2441والنشر، مصر،
احلماية اجلنائية للحق ِف سالمة اجلسم ِف القانون اجلزائري واملقارن والشريعة اإلسالمية،  نصر الدين مروك،-33

 .2441، الديوان الوطن لألشغال الرتبوية، اجلزائر،41دراسة مقارنة، ط
 صةصخمتثانيا: المراجع ال

I. :باللغة العربية 
 ، دار الفكر اجلامعي،1الفقهاء، ط التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء أحمد محمد لطفي، - 1
 .2441السكندرية، ا

 .2441النسب ِف اإلسالم واألرحام البديلة، دار الكتب القانونية، مصر، أحمد نصر الجندي، -4
، دار الفكر اجلامعي، 1نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، ط الشحات إبراهيم محمد منصور،  –3

 .2411االسكندرية، 
، دار الوفاء 1أطفال األنابيب طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية والقانونية، ط أمير فرج يوسف، -2

 . 2411القانونية، 
احلماية اجلنائية للجنني ِف ظل التقنيات املستحدثة، دار الفكر اجلامعي، أميرة عدلي أمير عيسى خالد، -5

 .2440اإلسكندرية، 
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اخلاليا اجلذعية وأثرها على األعمال الطبية واجلراحية من منظور إسالمي،  ،إيمان مختار مختار مصطفى-1
 .2412، االسكندرية، مصر، 41دراسة فقهية مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، ط 

حجية الطرق الشرعية والعلمية ِف دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة اجلزائري، دار باديس ذيابي، -0
 .2414زائر،اهلدى، عني مليلة، اجل

عقد إجارة األرحام بني احلظر واإلباحة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، حسني محمود عبد الدايم، -2
 . 2441مصر، 

 .2440النظام القانوين لإلجناب الصناعي، دار الكتب القانونية، مصر، حسيني هيكل، -9
التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اهلدى، عني اقروفة، زبيدة-17

 .  2414مليلة، 
 .1001، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1أطفال األنابيب بني العلم والشريعة، ط زياد أحمد سالمة، -11
ا اإلجناب اجلديدة، دراسة مقارنة، ِف املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيسعدي إسماعيل البرزنجي، -14

 .2440ضوء القانون املقارن واألخالق والشريعة، دار الكتب القانونية، مصر، 
، منشورات 41، االجتهاد الفقهي املعاصر ِف اإلجهاض والتلقيح الصناعي، ط سناء عثمان الدبسي-13 

 .2414احلليب احلقوقية، بريوت، 
، دار اهلادي للطباعة والنشر 1التلقيح الصناعي بني العلم والشريعة، الطبعة شهاب الدين الحسيني، -12

 .2441والتوزيع، د. ب. ن. ،
ِف ظل األحباث الطبية والتقنيات املساعدة ِف اإلجناب،  ، املركز القانوين للجننيعلي هادي عطية الهاللي-15

 .2412ية، لبنان، ، منشورات احلليب احلقوق1دراسة ِف القانون العام املقارن، ط
وسائل اإلخصاب الطيب املساعد وضوابطه، دراسة مقارنة بني الفقه االسالمي فرج محمد محمد سالم، -11

 .2412، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، 1والقانون الوضعي، ط 
الفكر العريب، ، دار 1، االستنساخ واإلجناب بني جتريب العلماء وتشريع السماء، ط كارم السيد غنيم-10

 .1004بريوت، 
، اإلجناب الصناعي، أحكامه القانونية وحدوده الشرعية، دراسة مقارنة، جامعة المرسى زهرة محمد-12

 .1001-1002الكويت، 
، االجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، دراسة فقهية إسالمية محمد بن يحي بن حسن النجيمي-19

 .2411العبيكان، الرياض، ، مكتبة 1مقارنة، الطبعة 
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دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية املتعلقة باألجنة، دار اجلامعة اجلديدة، سعيد محمد الرمالوي،  محمد-47
 .2411االسكندرية، مصر، 

املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام االساليب املستحدثة ِف الطب عبد الوهاب الخولي،  محمد-41
 .1000، القاهرة، 41، ط -رنةدراسة مقا-واجلراحة

 .1041، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 0خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، ط محمد علي البار، -44
 .2441اإلجناب بني التجرمي واملشروعية، منشأة املعارف، مصر،أحمد طه،  محمود-43
، دار الفكر 1الفقه اإلسالمي منها، طأطفال األنابيب بني احلظر واإلباحة وموقف محمود سعد شاهين، -42

 .2414اجلامعي، مصر، 
، إثبات النسب ِف تقنني االسرة اجلزائري والفقه االسالمي، دار اجلامعة اجلديدة، مخطارية طفياني-45

 .2411االسكندرية، مصر، 
الوضعي، دار الكتب ، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه االسالمي والقانون مفتاح محمد اقزيط-41

 .2441القانونية، مصر، 
عمليات أطفال االنابيب واالستنساخ البشري ِف منظور منذر طيب البر زنجي، شاكر غني العادلي، -40

 .2441للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالة41الشريعة االسالمية، ط 
ائية للجسم البشري ِف ظل االجتاهات الطبية احلديثة، دار احلماية اجلنفتحي العزة، أحمد مهند صالح -42

 .2442اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،
 
 

II. :باللغة الفرنسية 

-1 CLAVERT André, L’heure du doute, insémination artificielle: Enjeux et problèmes 

éthiques,-Ethiques et sciences, la fédération Française de C. E. C. O. S, Ed. John LIBREY 

Eurotext, Paris, 1994. 

-2  MONDELBAUM, J. PLACHOT, M. Génération éprouvette, la procréation médicament 

assistée, santé mode. d’emploi, Flammarion, 1991. 
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 ثالثا: الرسائل والمذكرات.
I. .رسائل الدكتوراه 
أحكام النسب بني القانون اجلزائري والقانون الفرنسي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،   أمال عالل برزوق، -1

 .2410-2410كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
النسب ِف ظل التطور العلمي والقانوين، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ِف القانون قويدر زبيري،  بن -4

   .2412-2411احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ، كلية اخلاص
احلماية القانونية للجنني املخربي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص،   رقية أحمد داود، -3

 .2410-2410كلية احلقوق والعلوم سياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
النسب ِف التشريع اجلزائري، رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص، كلية ، أحكام علي هاشم يوسفات -2

 .2410-2410احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق  مخطارية طفياني، -5

 .2410-2411لقايد، تلمسان، والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر ب
رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة-، اجلسم البشري وأثر التطور الطيب على نطاق َحايته جنائيايوسف بوشي -1

 .2411-2412ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 

II. .مذكرات الماجستير 
العلمية احلديثة املساعدة على االجناب ِف قانون االسرة اجلزائري، دراسة مقارنة، الوسائل بغدالي،  الجياللي-1

 .2410-2411، 41مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 
، احلماية اجلنائية للجنني ِف ضوء املمارسات الطبية احلديثة دراسة مقارنة، مذكرة الشيخ صالح بشير-4

 .2411-2412، 1اجلزائر  ماجستري، كلية احلقوق، جامعة
مركز اجلنني ِف القانون املدين اجلزائري والفقه، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم التجارية، سمير شيهاني، -3

 .2440جامعة بومرداس، 
استئجار األرحام، دراسة تأصيلية مقارنة، مذكرة ماجستري، كلية  علي بن مشبب بن عبد اهلل البكري،-2

 .2411ليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، الدراسات الع
االحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب خارج اجلسم، مذكرة ماجستري، لبنى محمد جبر، الصفدي شعبان، -5

 .2440اجلامعة االسالمية غزة،
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ائري والقانون ، أحكام النسب وطرق إثباته دراسة مقارنة بني القانون اجلز محمد ولد عال ولد محمياي-1
-2440املوريتاين، مذكرة ماجستري ِف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

2444. 
، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، مذكرة ماجستري ِف هجيرة خدام-0

 .2440-2441ة، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسي
، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن األساليب املستحدثة ِف الطب واجلراحة، مذكرة ماجستري ِف وهيبة مكرولوف-2

 .2440-2440القانون اخلاص، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،
 رابعا: المقاالت.

I. العربيةغة لبال 
التلقيح االصطناعي )طفل األنابيب(، جملة الوعي اإلسالمي، إدارة الثقافة أبو عمر سيد حبيب بن أحمد، -1

 . 010، العدد 2414اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 
اسية تصدر عن خمرب التلقيح الصناعي بعد الوفاة خماطره وحماذره، دراسات قانونية، جملة سدأحمد عمراني، -4

 .41، العدد 2440القانون اخلاص االساسي، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية التلقيح االصطناعي ِف ضوء قانون بلحاج،  العربي-3

، 2411السياسية، جامعة تلمسان، األسرة اجلزائري اجلديد واملقارن، م. ع. ق. إ. س.، كلية احلقوق والعلوم 
 .10العدد 

الندوة الفقهية الطبية التاسعة، رؤية إسالمية لبعض املشكالت الطبية، املنعقدة  الفقهي اإلسالمي، المجمع-2
 م،  1000يونيو  10-10ه املوافق ل  1014صفر  11-40بالدار البيضاء، 

aifi.org/134.html-ttp://www.iifah 

ضواب  التلقيح الصناعي من الناحيتني القانونية والشرعية، جملة املنتدى أمال يعيش تمام ونبيلة أقوجيل، -5
 .40، العدد 2440القانوين، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة، كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

الصناعي...ضواب  شرعية تفتح أبواب االمل، مقال منشور على موقع شبكة االسالم التلقيح إبراهيم،  أميرة-1
  www.islamtoday.net/nawafeth/artshow ،2440يونيو 40الثالثاء  بتاريخ: ،اليوم

لألسرة بني النقص التشريعي والتنقيحات املستحدثة، م. ، نسب الطفل ِف القوانني املغاربية جياللي تشوار-0
 .41، العدد 2440ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 

http://www.iifa-aifi.org/134.html
http://www.iifa-aifi.org/134.html
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow
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إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  ق. .عرضا الزوجني على التلقيح االصطناعي، م.جياللي تشوار، -2
 .40، العدد 2441

يب، جملة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية احلماية اجلنائية ألجنة االنابحسن حماد حميد، -9
 .41، العدد 2412القانون، جامعة ذي قار، العراق، 

مشروعية احلمل حلساب الغري وأحكامه حسن محمد كاظم، حيدر حسين كاظم، عدنان هاشم جواد، -17
، السنة الثانية، العدد 2414ء، ِف القانون والشريعة اإلسالمية، جملة رسالة احلقوق، كلية القانون، جامعة كربال

41. 
، إشكاليات اثبات النسب ِف صور وفرضيات التلقيح الصناعي، دراسة مقارنة حيدر حسين كاظم الشمري-11

، السنة الثانية، 2414ِف القانون والشريعة االسالمية، جملة رسالة احلقوق، كلية القانون، جامعة كربالء، العراق، 
 .42العدد 

 .2، العدد 1أطفال االنابيب، جملة جممع الفقه االسالمي، اجلزء مي، رجب التمي-14
، الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه، دراسة ِف أحكام الفقه والقانون رشيد بن شويخ-13

 .41، العدد 2440والقضاء، م. ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 
شروط التلقيح االصطناعي ِف ضوء النصوص املستحدثة ِف قانون األسرة اجلزائري، زكية حميدو تشوار، -12
 .40، العدد 2441إ.، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  ق. ع..م

إ، كلية احلقوق،  ق. ع..مالتلقيح االصطناعي وتأثريه على الرابطة الزوجية ورابطة البنوة، زينب كريم، -15
 .41العدد ، 2440جامعة سيدي بلعباس، 

، التلقيح االصطناعي والعقوبة اجلنائية، جملة القانون واألعمال، جامعة احلسن األول، املغرب، سمية بوكايس-11
 www.droitetentreprise.org، منشور على موقع 2410نوفمرب

 حكم االسالم ِف التلقيح االصطناعي، جملة العلوم والبحوث اإلسالمية، معهدشادية الصادق حسن، -10
 .42، العدد 2411العلوم والبحوث اإلسالمية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

احلكم اإلقناعي ِف إبطال التلقيح االصطناعي، جملة جممع الفقه االسالمي،  عبد اهلل بن زيد آل محمود،-12
 .2، العدد 1اجلزء 
أجري األرحام، م. ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة رأي الشريعة بشأن األم البديلة وتعبد الكريم مأمون، -19

 .42، العدد 2440أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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، اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب الصناعي، م. ع. ق. إ.، كلية احلقوق، جامعة أيب عبد الكريم مأمون-47
 .40، العدد 2441بكر بلقايد، تلمسان،

اختيار جنس اجلنني من منظور إسالمي، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، عبد الفتاح محمد إدريس، -41
 مصر، د. ت. ن. 

، نظام اإلجناب االصطناعي بني أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، عبد القادر العربي شحط-44
 .40، العدد 2440موسوعة الفكر القانوين، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،

التلقيح االصطناعي، تعريفه، نشأته، وموقف املشرع اجلزائري منه، م. ع. ق. إ.، عبد القادر قاسم العيد، -43
 . 41، العدد 2440

املشاكل القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، جملة كلية عقيل فاضل الدهان، رائد صيوان المالكي،  –42
 .42، العدد 11اجمللد ، 2411احلقوق، جامعة النهرين، العراق، 

احلماية القانونية للجنني خارج الرحم، دراسة مقارنة، جملة كلية احلقوق، جامعة النهرين، عمار تركي عطية، -45
 .42، االصدار 10، اجمللد 2410العراق، 

، 0/2411، 124القانون وبيع األمشاج اآلدمية، اجمللة الثقافية الشهرية، عود الند، العدد علي سنوسي، -41
 .http://www.oudnad.net/spip.php?article640&lang=arعن موقع: 

تأجري األرحام حرام شرعا ألنه إفساد ملعاين األمومة ويتسبب ِف اختالط األنساب، ل دار عمرو جاد، -40
عن موقع اليوم  2414يونيو  20اخلميس اإلفتاء املصرية، 

 /http://www.youm7.com/story/2010/6/24السابع،
موقف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري من التلقيح االصطناعي، الراشدية، جملة قادة بن بن علي، -42

 .41، العدد 2444انونية، املركز اجلامعي معسكر، الدراسات والبحوث الق
استئجار األرحام واآلثار املرتتبة عليه، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل، كريمة عبود جبر، -49

 .41، العدد 40، اجمللد 2414العراق، 
اجلنائي املساعد، كلية الشريعة ، حكم االجناب بالتلقيح الصناعي، استاذ القانون محمد زين العابدين-37

 والقانون، جامعة أسيوط، مصر، د. ت. ن.
التلقيح االصطناعي، جملة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، محمد فوزي فيض اهلل، -31

 .200م، العدد 1041-ه  1041الكويت، 

http://www.youm7.com/story/2010/6/24/
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االصطناعي وأثره على الرابطة األسرية، جملة ، التأصيل الفقهي )الشرعي( والقانوين للتلقيح مراد بن صغير-34
 .41، العدد 2440احلجة، جملة دورية تصدر عن منظمة احملامني لناحية تلمسان، 

مدى مشروعية استخدام الرحم الظئر واألم البديلة، دراسة قانونية، جملة جامعة األنبار مهند بنيان صالح، -33
 .41، العدد 41، اجمللد 2414جامعة كركوك، العراق،  للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون،

افعه، حكمه، جامعة األمري سلطان بن عبد العزيز، و استئجار الرحم، حقيقته، د نايف بن عمار آل وقيان،-32
 د. ت. ن.

التلقيح االصطناعي ِف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، جملة اجمللس اإلسالمي نصر الدين مروك، -35
 .42م، العدد 1000ه/ 1010األعلى، 

عقد إجارة األرحام، دراسة هادي حسين الكعبي، سالم عبد الزهرة الفتالوي، سعاد حاسم محمد، -31
، 40، اجمللد 2410مقارنة، جملة احملقق احمللي للعلوم القانونية السياسية لكلية القانون، جامعة بابل، العراق، 

 .41العدد 
التلقيح الصناعي، دراسة فقهية مقارنة، حولية مركز البحوث بن آل الشيخ، هشام بن عبد الملك -30

 .10والدراسات اإلسالمية، السنة السادسة، العدد 
تأجري األرحام ِف الفقه اإلسالمي، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، كلية هند الخولي، -32

 .41، العدد 20، اجمللد 2411الشريعة، جامعة دمشق، سوريا، 
 

II.  األجنبيةباللغة. 

1- E. Homier Barbara, GESTATIONAL SURROGACY: AN APPEAL TO REFORM 

MICHIGAN’S SURROGATE PARENTING, January 2003. 

2- KALFAT Choukri, Les problèmes engendrés par la procréation artificielle, R.S.J.A., 

Univ. Tlemcen, 2006, N°04. 

 
 اإلسالمية )قرارات( الفقهية المجاميع :خامسا

، ع 41، ج1041اكتوبر  11-11جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، دورة مؤمتره الثالث،، 11القرار رقم -1
 ، عمان.41
هجري، عن رابطة العامل اإلسالمي،  1040ربيع الثاين  11-11املنعقدة من يوم قرارات الدورة السابعة -4

 اإلسالمي، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي.اجملمع الفقهي 
 .41، ج 41ع مجلة المجمع الفقهي اإلسالمي، -3
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الدورة الثامنة، القرار الثاين، بشأن التلقيح الصناعي، المجمع الفقهي االسالمي لرابطة العالم االسالمي، -2
www.themwl.org/fatwa. 

جملمع الفقه االسالمي ِف دورته الثامنة املنعقدة قرار الثاني بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال االنابيب ال-5
 .2440، مبقر رابطة العامل االسالمي مبكة املكرمة، جملة جممع الفقه االسالمي، اجلزء األول، العدد الثاين

ي الذي انعقد ِف مكة املكرمة ِف الفرتة التابع لرابطة العامل اإلسالممجلس المجمع الفقهي اإلسالمي -1
 م، 1040جانفي  24-10املمتدة من 

كانون   24-22املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي الثاين املنعقد جبدة من  مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي-0
 م، 1040الثاين 

 م. 1004مارس  24-10السادس املنعقد جبدة من  مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي-2
حول التلقيح االصطناعي وأطفال االنابيب، جملة جممع الفقه القرار الخامس لمجمع الفقه االسالمي -9

 .42، العدد 41االسالمي، اجلزء 
 .النصوص القانونيةو  الدولية االتفاقيات :سادسا

I –الدولية االتفاقيات :  
نوفمرب  24املؤرخ ِف  00/20العامة  اجلمعية بقرار والتصديق للتوقيع عرضت الطفل حلقوق الدولية االتفاقية-

، واملصادق عليها من طرف اجلزائر بتاريخ: 1004سبتمرب  42، تاريخ بدء النفاد ِف: 1040
11/40/1001. 
 

II –القانونية النصوص : 
 :واألوامر القوانين) أ

 النصوص الوطنية:-
العقوبات املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم ، املتضمن قانون 1966 يونيو 08 ِف املؤرخ 101-11رقم  األمر-1
 .1011جويلية  11، بتاريخ 00
 04، املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم 1000سبتمرب  21املؤرخ ِف  04-00األمر رقم -4

، ج. ر.، رقم 2440مايو  11املؤرخ ِف  40-40، املعدل واملتمم بالقانون، رقم 1000سبتمرب  14بتاريخ 
11، 2440. 

http://www.themwl.org/fatwa
http://www.themwl.org/fatwa
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، املتضمن قانون األسرة 1040يونيو 40ل  املوافق 1404 رمضان 09املؤرخ ِف  11-40القانون رقم -3
، ج. ر.، 2440فرباير  20ل  املوافق 1426 حمرم 18 املؤرخ ِف 42-40اجلزائري، املعدل واملتمم باألمر رقم 

 . 2440، 10رقم 
، املتضمن قانون 1040فرباير  11املوافق ل  1040مجادى األوىل  21املؤرخ ِف  40-40القانون رقم -2

-04وبالقانون رقم  1044ماي  41املؤرخ ِف  10-44َحاية الصحة وترقيتها، املعدل واملتمم بالقانون رقم 
رجب  10املؤرخ ِف  11-44، املعدل واملتمم بالقانون رقم 10، ج. ر.، رقم 1004جوان  11املؤرخ ِف  10

 .2444، 00املعدل واملتمم، ج. ر.، رقم  2444يوليو  24املوافق ل  1020
 النصوص الفرنسية:-

1-Loi n°94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, J.O.R.F. n°175 du 30 

juillet 1994. 

2-Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, relative au don et l’utilisation des éléments et produits du 

corps humain à l’assistance médicale, à la procréation et du diagnostic prénatal, J.O.R.F. 

n°175 du 30 juillet 1994. 

3-Loi n°2004-800 du 06 août 2004 relative à la bioéthique, J.O.R.F n°182 du 07 août 2004. 

 
 
 :المراسيم) ب
املتضمن مدونة 1002 يوليو41املوافق ل  1011حمرم  40املؤرخ ِف  201 – 02املرسوم التنفيذي رقم -

 .1002لسنة  02، ج. ر.،أخالقيات الطب
 ج( النصوص الفرعية:

املتعلقة بأفضل املمارسات السريرية والعيادية للمساعدة  2444ماي  10املؤرخة ِف 144التعليمة الوزارية رقم -
 الطبية على اإلجناب.

 قارير العلمية: تد( ال

1-Assistance médicale à la procréation, 50 ans de bioéthique, 1953-2003, sur 

www.genethique.org/. 

2-Les lois de bioéthique, Rapport destiné à reviser la loi de bioéthique de 1994, sur 

l'A.M.P. 

http://la--passerelle.pagesperso-orange.fr/loisbio2.htm 

3-Conseil d’Etat, Etude sur la révision de lois de bioéthique, étude adoptée par 

l’assemblée générale plénière le 09 avril 2009, La documentation Français, Paris, 2009. 

-4 Comité Consultatif National D’éthique, -C C N E-, pour les sciences de la vie et de la 

santé, AVIS N° 40 du 17 décembre 1993, sur le transfert d’embryons après décès du 

conjoint (ou du concubin) Rapport, http//:www.CCNE.FR 

http://la--passerelle.pagesperso-orange.fr/loisbio2.htmانظر
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 الملخص:

لقد شكلت العلوم الطبية والبيولوجية وخاصة الطب اإلجنايب، دافعا قويا الستحداث ضواب  وأطر شرعية     
مواقف القوانني وآراء الفقهاء كانت متباينة، ومعيار الفصل ِف ذلك هو  أنوأخالقية وقانونية حتكم ذلك، إال 

وا وبشدة عمليات التلقيح اليت تتم خارج إطار العالقة إطار العالقة الزوجية، ففقهاء الشريعة اإلسالمية الغر اء منع
الزوجية، ِف حني القانون املقارن مسح بإجرائها خارج هذا اإلطار احلصني سواء بعد الوفاة أو بتدخل طرف ثالث 

 ِف العملية اإلجنابية.
 

 عقم، تلقيح اصطناعي، أم بديلة، نسب، زواج. الكلمات المفتاحية:
 

 

Résumé: 

L’énorme progrès scientifique qu'avaient connu certaines pratiques en sciences 

médicales et  biologiques notamment en médecine  d'insémination a été l'objet d'une grande 

controverse   entre les juristes d'une part  et les consistoire des  jurisprudences islamiques de 

l'autre ayant conduit à l'élaboration  d'un ensemble de normes, de cadres légitimes  et  

morales  régissant ces divergences.   Cependant l'aboutissement à de telles approches  

semblerait être difficile du fait que  l'insémination artificielle en  l'occurrence  n'est possible 

que dans le cadre  d'une  relation conjugale. Or, en droit comparé ces  pratiques  sont 

légitimes que ce soit  après la mort ou  par l'intervention d'un tiers. 

 

Mot clés : Infertilité, l'insémination artificielle, mère porteuse, filiation, mariage. 

 

Abstract: 

  the spectacular scientific progress of medical and Biological Sciences; particularly in 

the domain of reproductive medicine hasbeen the source of great controversy between  

lawyers and consistories of islamic jurisprudenceleading to the elaboration  of new 

legitimate  , ethical and  legal  provisions governing these divergencies.   

 However, looking for such approches seems to be practicularly difficult since the fact 

thatartificial insemination for exemple is only possible within the framework of a conjugal 

relationship. Whereas these kind of pactices are not forbiden in  comparative law either after 

death or by intervention of a third party.  
 

Keywords: Infertility, artificial insemination, porter mother, affiliation, marriage. 

 

http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/Islamic+jurisprudence.html
http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/legitimate.html
http://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/whereas.html

