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الإىــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 

 

ىل من أ وصاان هللا غز وجل ورسوهل صىل هللا ػليو وسمل بطاغهتام وكسب رضاىام،  اإ

ىل روح وادلي سائال املوىل غز وجل أ ن يرمحو ويغفر هل،  اإ

ىل وادليت حفظيا هللا وأ ػاهنا ػىل ما حيبو ويرضاه . اإ

ىل من أ مران هللا غز وجل ورسوهل صىل هللا ػليو وسمل حبسن مؼارشهتن،  اإ

ىل رفيقيت دريب وأ م أ بنايئ ىل جاهيب،اإ ىل زوجيت اميت وقفت اإ .  اإ

ىل من أ مران هللا غز وجل ورسوهل صىل هللا ػليو وسمل حبسن تربيهتم،  اإ

ىل قطف جناين ابنيت حفصة ورسين . اإ

ىل من أ مران هللا غز وجل ورسوهل صىل هللا ػليو وسمل بصلهتم،  اإ

ىل  . مجيع أ ىيلاإ

 .أ ىدي ىذا امؼمل املتواضع راجيا امقبول من ربنا امسميع امؼلمي

 

 

 

 

- ب-



 

شكــــــــــــــــر وغرفــــــــــــــــــان   

  

 فامشكر وامحلد هلل ػدد خلقو ورضا هفسو وزهة غرشو ومداد لكامثو ػىل ما يرس

 . منا وىداان مطلب امؼمل

س تاذة املرشفة وغرفاان مين ابمجليل ػىل ما بذمتو مؼي من هجد  مث فامشكر مل 

ػداد ىذه املذكرة بتوجهياهتا امقمية  . ل جل اإ

ىل ال ساثذة أ غضاء جلنة املناقشة اذلين قبلوا مناقشة   كام أ ثوجو جبزيل امشكر اإ

 .ىذه املذكرة

جناز ىذا امبحث من قريب  دون أ ن أ وىس شكر لك من أ ػاهين طيةل فرتة اإ

  . أ و من بؼيد ومو ابملكمة امطيبة
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 :مقدمــــــــــــــة
 

إف الشريعة اإلسالمية بأحكامها قد أحاطت عقد الزكاج جبملة من األكامر كالنواىي الالزمة لنجاحو 
كاستمراره كبلوغ أىدافو كألزمت كال الزكجُت بتأدية كاجباتو اليت ىي حقوؽ زكجو اآلخر كمنعتهما من اإلتياف 
بكل شيء من شأنو أف يسيء إىل العشرة أك يفضي إىل قطع العالقة بينهما، إال أهنا كيف ادلقابل قد راعت ما 
يطرأ على احلياة الزكجية من األمور اليت يتناىف كجودىا كاستمرار تلك العالقة دكف إحلاؽ الضرر بأحدمها، فقد 

 .1منحت للقاضي سلطة فك الرابطة الزكجية عند طلب الزكج ادلتضرر كربقق السبب ادلوجب لذلك
 

ك كجود عقد الزكاج يقتضي ربقيق مقاصده كدبا أف الزكج قد رخص لو الشرع يف إهنائو ألسباب يراىا 
غَت أف ىناؾ حاالت قد ترل الزكجة . كافية تكوف خاضعة لتقديره، فيتحمل بعدىا تبعات قراره كفراقو لزكجتو

كجود السبب ادلقنع حلل عركة النكاح، لكن الزكج قد ال يوافقها يف ذلك كال يستجيب لطلبها يف إيقاع الفرقة 
 .سواء بالطالؽ أك باخللع

 

لكن ادلتأمل يف النصوص الشرعية الفقهية جيدىا جازمة بأف ليس للزكجة أك كليها حق يف ازباذ قرار فك 
الرابطة الزكجية بصفة منفردة كال أف تتم بناء على رغبتهما أك بعبارهتما، إال أنو باإلمكاف أف ينتقل ذلك احلق 
إليهما من الزكج كبوسيلتُت إحدامها حالة تفويض كسبليك الطالؽ من الزكج إىل الزكجة أك الويل على لساهنما 

 .، كثانيهما باللجوء إىل القاضي إليقاع الفرقة بناء على أسباب كأدلة موجبة للتفريق2كلكن يعود على الزكج
 

 
 
 
 

                                                           
1
دراسة فقهية مقارنة بقانوف األحواؿ الشخصية الفلسطيٍت، رسالة مقدمة الستكماؿ متطلبات -عدناف علي النجار، التفريق القضائي بُت الزكجُت- 

 .د.، ص2004احلصوؿ على درجة ادلاجستَت يف القضاء الشرعي، جامعة غزة، كلية الشريعة، 
2
 . كما بعدىا182.ف، ص.س.خ، الفتح لإلعالـ العريب، دار مصر للطباعة، القاىرة، د.ط، 02السيد سابق، فقو السنة، ج- 
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كالتفريق القضائي إما أف يكوف بنيابة حكمية عن الزكج يستعملها القاضي بإنشاء الطالؽ على الزكجة 
بنيابة جربية عن الزكج كادلآؿ كقوع الطالؽ كتدعى حالة التطليق على الزكج، كإما إعطاء القاضي احلق يف فسخ 

العقد باعتباره صاحب كالية عامة باإلستناد على األدلة كاألسباب ادلعركضة عليو، كقد يكوف الفسخ حبكم 
 . 3الشرع عند كجود السبب كذلك من أقول أنواع الفسخ

 

  « إف من فوائد الزكاج احملافظة على بقاء النسل اإلنساين مصداقا لقوؿ اهلل عزؿ كجل      

                                 

           «   4 ، أضف إىل أف الزكاج حيمي اجملتمع من االضلالؿ اخللقي، فال خيفى على كل

ذم لب أف غريزة ادليل إىل اجلنس اآلخر ال ُتشبع إال بالطريق ادلشركع كاإلتصاؿ اجلنسي احلالؿ كبذلك يقي 
 .اجملتمع من األمراض الفتاكة كادلعدية اليت تنهك األجساد كتعصف بالنسل

 

كلعل بالزكاج تتأجج عاطفة األبوة كاألمومة يف نفس األبوين كتفيض من قلبيهما األحاسيس كادلشاعر 
، مع أف الذرية الطيبة ىي مطلب الوالدين كقرة أعينهم يف الدنيا كتكوف ذلم ذخرا يف اآلخرة كىو ما 5النبيلة

 .   6حرص عليو األنبياء عليهم السالـ بدعاء اهلل عز كجل لتحقيق ذلك
 

ىذا كإف عدـ القدرة على اإلصلاب باإلتصاؿ اجلنسي الطبيعي بُت الزكجُت مل يعد حائال أماـ ربقيق 
مبتغى األكالد، حيث سبكن األطباء بفضل التطورات الطبية احلاصلة من إمكانية ضبل الزكجة بأسلوب غَت 

، إال أف تلك الوسيلة قد اتسعت رقعتها قدر اتساع الرغبة 7طبيعي عن طريق تقنية التلقيح اإلصطناعي
اإلنسانية، فمن حب احلصوؿ على الذرية كالنسل إىل حدكد الرغبة يف ربسُت النسل كاختيار جنس اجلنُت بل 

                                                           
3
أشرؼ حيي رشيد العمرم، نظريػة التفريػق القضائػي بُت الزكجػػػُت، أطركحة دكتوراه يف الفقو كأصولو، اجلامعة األردنية، كلية الدراسات - 

 .22-21.،ص2005العليا،
 .72سورة النحل، اآلية  -4

5
 .37.ص، 1992، دار السالـ، القاىرة، 21، ط01عبد اهلل ناصح علواف، تربية األكالد يف اإلسالـ، ج- 

6
 " دعى النيب إبراىيم عليو السالـ ربو فقاؿ-           " ككذا النيب زكريا عليو السالـ دلا قاؿ100،سورة الصافات، اآلية ، :

"                           " 89، سورة األنبياء، اآلية.    
7
ىناؾ جانب من الفقو من يطلق عليو تسمية التلقيح الصناعي كجانب آخر يسميو بالتلقيح اإلصطناعي ككال ادلصطلحُت يصب يف نفس ادلعٌت - 

 .أم غَت الطبيعي كسيتم استعماؿ ادلصطلح الثاين يف ىذا البحث
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األمر الذم استدعى من الفقو كالتشريع على حد سواء كضع نظاـ . أكثر من ذلك إجياد نوع بشرم متماثل
شرعي كقانوين حيكم اللجوء إىل استعمالو؛ إذ ليس كل ما سبكن منو الطب احلديث كتوصل إليو جائز من 

 .الوجهة الشرعية كالقانونية
 

إف أمهية تنظيم ىذه الوسيلة كرسم حدكدىا قد برزت بالنظر إىل النتائج كاآلثار ادلًتتبة عليها، كوهنا سبس 
غَت أف أىم  كأكؿ ما يتأثر بوجود تقنية التلقيح اإلصطناعي ىو العالقة . بالنسل كالنسب كحىت الكياف البشرم

الزكجية الشرعية من حيث اإلستمرار كاإلضلالؿ، خصوصا إذا علمنا أف اللجوء إىل تلك الوسيلة متوقف على 
. مدل تقبل طرفا تلك العالقة ذلذه التقنية، فبقبوذلما تتحقق أمنية األكالد كبالرفض قد تتفكك الرابطة الزكجية

كيعد رضا الزكجُت يف نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم شرط أساسي، إىل جانب العالقة الزكجية الشرعية 
 45كأف يكوف التلقيح دباء كال الزكجُت كأثناء حياهتما كدكف اإلستعانة برحم امرأة أخرل كىو ما أقرتو ادلادة 

 .8مكرر من قانوف األسرة ادلعدؿ
 

كادلعلـو أف التطور الطيب قد ظهرت نتائجو بالنسبة دلسألة اإلصلاب بالتحديد بصفة تبدك يف الظاىر 
متناقضة، حيث أنو من زاكية قد كفر لألزكاج احملركمُت من األكالد كالراغبُت يف اإلصلاب بسبب موانع مرضية أك 

كمن زاكية أخرل فقد أكجد كسائل طبية عديدة دلنع اإلصلاب كإف كاف بعض . َخْلقية كسيلة سبكنهم من ذلك
 .9تلك الوسائل الزالت زلل حبث كدراسات شرعية كقانونية

 

كلعل سعي الزكجُت إىل تنظيم النسل بصفة عامة يكوف دبرحلتُت، فاألكىل تتمثل يف العمل بأساليب 
كقائية مانعة حلدكث احلمل سواء كاف ادلستعمل الزكج أك الزكجة كأما الثانية فتمكن يف طرؽ جراحية عالجية 

تصل يف بعض األحياف إىل إسقاط احلمل كقطعو عند ظهور دالئلو يف األياـ األكىل أك يف فًتة أخرل بعد 
 .10ذلك

 
 

                                                           
8
، 2005 فرباير 27 ادلؤرخ يف 02-05 ادلتضمن قانوف األسرة، ادلعدؿ كادلتمم باألمر رقم 1984 يونيو 09 ادلؤرخ يف 11-84قانوف رقم - 

 .21.، ص15ر، ع.ج
9
 .11.، ص1993-1992دراسة مقارنة، جامعة الكويت، -زلمد ادلرسي زىرة، اإلصلاب الصناعي أحكامو القانونية كحدكده الشرعية- 

10
 .09.ف، ص.س.زلمد سعيد رمضاف البوطي، مسألة ربديد النسل كقاية كعالجا، مكتبة الفرايب، دمشق، د- 
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كالشريعة اإلسالمية قد بنت أحكامها يف ىذه ادلسألة بالنظر إىل حقوؽ ثالثة ىي حق اجلنُت كحق 
الوالدين كحق اجملتمع كىذا على خالؼ القوانُت ادلختلفة يف العامل؛ كوف أف ىذه األخَتة تنظر بصدد احلكم 

على إيقاؼ النسل بالوسائل الوقائية عموما أك العالجية خصوصا إىل حق كاحد ىو حق اجلنُت دكف أف تأخذ 
 .11بعُت اإلعتبار حق الوالدين أك اجملتمع كالنظر إىل عالقة ىذه احلقوؽ ببعضها

 

غَت أف ادلشرع اجلزائرم يف مسايرة منو للتعديالت اليت مست اجملتمع اجلزائرم كباألخص ظهور األسرة 
 بعد دراسات عديدة 1967 كاليت من مساهتا التوجو ضلو حجم أسرم سلتصر، حيث كأنو يف سنة 12النوكية

كاستشارة اجمللس األعلى اإلسالمي مت اعتماد الربنامج الوطٍت لتنظيم األسرة مع فتح أكؿ مركز تباعد الوالدات 
بادلستشفى اجلامعي باجلزائر تالىا بعد ذلك فتح مراكز أخرل بوالييت كىراف كقسنطينة إال أهنا توقفت عن العمل 

 .13بعد مركر سنتُت فقط
 

 

كبالنظر إىل أف تنظيم اإلصلاب من ادلسائل اخلاضعة لتقدير الزكجُت دكف غَتمها، فإف ادلشرع اجلزائرم 
 يف فقرهتا الرابعة ادلعدلة من قانوف األسرة قد اعترب أف من احلقوؽ الثابتة ادلتبادلة بُت الزكجُت 36دبوجب ادلادة 

كىذا انقيادا لألساس الذم بٍت . التشاكر يف ازباذ القرارات ادلتعلقة بتسيَت شؤكف األسرة كاألبناء كتنظيم النسل
عليو قانوف األسرة من حيث ادلساكاة بُت الزكجُت، فهما يعمالف على رعاية األسرة كتنظيم الوالدات دلا يف ذلك 

 .14من مصلحة لألسرة بصفة خاصة كللمجتمع بصفة عامة
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 .08.زلمد سعيد رمضاف البوطي، ادلرجع السابق، ص-  
12

تتألف من الزكجُت كأكالدمها غَت ادلتزكجُت يقطنوف يف مسكن كاحد كىي النمط الغالب يف اجملتمع ادلعاصر، كمن : األسرة النوكية أك البسيطة - 
أىم شليزاهتا أهنا تنظم حياهتا كمعيشتها بصورة شعورية كاختيارية تعتمد على رغبات الزكجُت كاذباىهما؛ سهاـ جبايلي، الوسط احلضرم كتأثَته على 

 .15.، ص16، ع2014األسرة اجلزائرية منوذجا، رللة العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية، جامعة كرقلة، -الًتبية األسرية
13

دراسة ميدانية ببلدية أكالد يعيش كالية البليدة، مذكرة ماجستَت، جامعة -زينب سعدكدم، موقف الزكجُت من استعماؿ كسائل تنظيم النسل- 
 .128.، ص2008-2007اجلزائر، كلية العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية،

14
 .526-525.، ص2013بلحاج العريب، أحكاـ الزكجية كآثارىا يف قانوف األسرة اجلزائرم، دار ىومة، اجلزائر، - 
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كما أف ادلشرع اجلزائرم قد عاًف موضوع القطع اإلرادم للحمل يف قانوف العقوبات يف الفصل الثاين 
، بادلواد من "اإلجهاض"اجلنايات كاجلنح ضد األسرة كاآلداب العامة، يف القسم األكؿ منو ربت عنواف "بعنواف
كهبذا يكوف قد قطع السبيل أماـ من يرغب يف التخلص من ضبل غَت مرغوب فيو، . 31315 إىل 304

 من قانوف 72 الواردة يف نص ادلادة باستثناء عمليات اإلجهاض العالجي الذم يتم بتوافر الضوابط القانونية
 .16ضباية الصحة كترقيتها

   

إف اإلصلاب كما ذكرنا ىو طموح كل زكج، إال أف الرغبة فيو قد تزكؿ عند بعض األزكاج بالطفل الواحد 
أك اإلثنُت أك عدد معُت كلكن قد ال تنتهي لدل البعض اآلخر ما داـ أنو قادر على ربقيقو كىذا اإلختالؼ 
ديكن أف نلمسو حىت يف األسرة الواحدة، فالزكجاف قد يتفقاف على مبدأ تنظيم نسليهما، فنجد الزكجة ذبنبا 

كالزكج بدافع معيشي أك . لتدىور صحتها من الوالدات ادلتكررة رباكؿ خلق فًتات متباعدة بُت احلمل كاآلخر
حبجة احلفاظ على مصلحة األبناء كصحتهم كحسن تربيتهم، قد يرفض اإلستمرار يف اإلصلاب كيرغب يف تنظيم 

غَت أف األمر قد يكوف مغايرا يف بعض األسر األخرل؛ إذ يكوف ىناؾ الرفض ادلطلق لفكرة تنظيم . نسلو
اإلصلاب عند أحد الزكجُت كغالبا ما يرجح يف جانب الزكج فيحدث التنازع كالشقاؽ أك يكوف ىناؾ قبوؿ 

مبدئي دلسألة تنظيم النسل مع عدـ التفاىم حوؿ الوسيلة ادلتبعة لذلك يف ظل تنوع كتعدد ما أفرزه التطور الطيب 
 .من كسائل اختلفت نتائجها اإلجيابية كالسلبية

 

كلقد توالت اإلكتشافات العلمية يف رلاؿ اإلصلاب بشكل متسارع، فبعدما استطاع أىل الطب من 
معاجلة أغلب حاالت عدـ القدرة على النسل، ظهر إىل جانب ذلك تقنية أخرل مكنت اجملتمعات من 

إحداث التفرقة بُت األشخاص كاإلستعانة هبا يف رلاالت عدة كاف أبرزىا مسألة النسب، فبات باإلمكاف من 
 .الناحية العلمية تأكيد نسب الطفل لوالديو أك نفيو عنهما
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 . ادلتضمن قانوف العقوبات اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم1966 يونيو 08 ادلؤرخ يف 156-66األمر رقم - 
16

 . ادلعدؿ كادلتمم17/02/1985، بتاريخ 08.ر. ادلتعلق حبماية الصحة كترقيتها، ج1985 فرباير 16 ادلؤرخ يف 05-85القانوف رقم - 
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كيعد النسب من القواعد الكلية يف الشريعة اإلسالمية كىو من أىم أسباب بقاء اجملتمعات، كيًتتب عليو 
صبلة من احلقوؽ كاحلضانة كالنفقة كالًتبية، كما أنو ينمي حاجة فطرية يف اإلنساف، إذ كل إنساف يرغب يف بقاء 

األمر الذم حرصت عليو الشريعة اإلسالمية، فلم تدع . 17امسو كال يزكؿ أثره كىو ما يتحقق بنسب الطفل إليو
غَت أف . موضوع النسب للطباع الشخصية من حيث اإلثبات كالنفي، بل أكجدت كسائل إلثباتو كطريقا لنفيو

تلك الوسائل كالطرؽ قد صادفتها كسائل علمية أفرزهتا التطورات البيولوجية أمكن اإلستعانة هبا كباألخص عند 
تنازع الزكجُت، فحتم على الفقو اإلسالمي إنزاذلا ادلنزلة ادلناسبة بادلقارنة مع الوسائل الشرعية الثابتة بنصوص 

 .قطعية
 

كالتشريع اجلزائرم بقانوف األسرة ادلعركؼ باستلهاـ أغلب نصوصو من ركح الشريعة اإلسالمية قد اىتم 
غَت أنو قد . 46 إىل 40دبسألة النسب يف الفصل اخلامس من الباب األكؿ يف الكتاب األكؿ دبوجب ادلواد من 

استجاب للتطورات كاإلكتشافات العلمية كالبيولوجية احلاصلة من خالؿ إقرار إمكانية اللجوء إىل الطرؽ العلمية 
 من ذات القانوف عند إثبات النسب دكف حصر منو لتلك الوسائل كمكانتها ضمن 4018دبقتضى ادلادة 

الوسائل ادلعهودة مسبقا، كبذلك ترؾ اجملاؿ لسلطة القاضي التقديرية يف ترجيح الدليل العلمي على الطرؽ 
 .الشرعية يف ىذا اجلانب

 

إف األثر ادلًتتب على األخذ بنتائج الطرؽ العلمية ادلتمثلة يف البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف رلاؿ 
إثبات النسب أك نفيو يتعدل إىل مصَت العالقة الزكجية، فبسببها تنفك ىذه الرابطة حالة أف جاءت نتائجها 

خالؼ ما كاف معهودا أم بعدـ صحة نسب الطفل لوالديو، أك حىت دبجرد جلوء أحد الزكجُت إىل التحقق من 
نسب طفليهما كلو جاءت النتائج مطابقة دلا كاف معهودا، إذ يعد ذلك التصرؼ غَت مقبوؿ لدل الزكج اآلخر 

 .فيدفعو إىل ادلطالبة باإلنفصاؿ عن زكجو
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 .349.، ص2010، دار الفكر، عماف ، 03زلمود علي السرطاكم، شرح قانوف األحواؿ الشخصية، ط- 
18

  يثبت النسب بالزكاج الصحيح أك باإلقرار أك بالبينة أك بنكاح الشبهة أك بكل زكاج مت فسخو بعد الدخوؿ « :ج على أنو.أ. ؽ40تنص ادلادة - 
  من ىذا القانوف34ك 33 ك 32طبقا للمواد 

 . » جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات النسب
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 كالتطور الطيب مل يقتصر دكره يف رلاؿ اإلصلاب فحسب، بل امتد حىت إىل ادلساس جبسد اإلنساف من 
خالؿ تغيَت مالزلو الفيزيولوجية كالتشرحيية، ككذلك الكشف عن كل ما ىو باطن كمستور، فظهرت عمليات 
جراحية نتج عنها ربويل الذكر إىل أنثى أك العكس، انتشرت من اجملتمعات الغربية لتصل إىل الدكؿ ادلسلمة 

 . مست فئيت ادلراىقُت كادلتزكجُت على حد سواء
 

كحبسب كزارات الصحة يف الدكؿ العربية كباألخص تلك اليت تسمح بإجراء مثل ىذه العمليات كادلملكة 
العربية السعودية كمصر، أف ىناؾ إقباال متزايدا على إجرائها كذلك راجع إىل سببُت أحدمها يكمن يف كجود 

؛ كثانيهما، قبوؿ اجملتمع ذلذه العمليات كونو عالج 19احلاالت ادلرضية الناذبة عن مرض إضطراب اذلوية اجلنسية
 .20دلرض خلقي

 

كالثابت أف ىذه العمليات تصنف ضمن خانة األفعاؿ احملرمة شرعا دلا فيها من تعد على النفس كىو 
كما أهنا تتعارض مع القوانُت ادلعموؿ هبا كإف كاف . 21األصل الثاين للمصاٌف الضركرية يف الشريعة اإلسالمية

ادلشرع اجلزائرم مل ينص على ذلك صراحة كلكن ديكن فهم ذلك من رلموع النصوص القانونية، فجاء يف ادلادة 
 من مدكنة أخالقيات الطب على أنو دينع على الطبيب بًت أحد أعضاء جسم اإلنساف ما مل يكن ىناؾ 34

 . 22سبب طيب بالغ اخلطورة
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إضطراب اذلوية اجلنسية عبارة عن خلل ينشأ عن إحساس شاذ كشعور غَت سليم باإلنتماء للجنس اآلخر كال يقتصر على جنس دكف آخر، - 
حيث يشعر ادلصاب بعدـ التوافق بُت ىويتو اجلنسية التشرحيية كبُت توجهو اجلنسي، فهو دائم الشعور بأنو من اجلنس ادلعاكس كيدفعو ذلك لتحويل 

-ىويتو اجلنسية التشرحيية، ىيفاء بنت منصور مزعل العنزم، دكر األسرة يف الوقاية من إضطراب اذلوية اجلنسية لدل الفتاة يف ضوء الًتبية اإلسالمية
دراسة ميدانية على طالبات جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، حبث مقدـ استكماال دلتطلبات ادلاجستَت يف الًتبية اإلسالمية، جامعة اإلماـ 

 .15، ص25/11/2014زلمد بن سعود اإلسالمية، كلية العلـو اإلجتماعية، تاريخ ادلناقشة 
20

الضغوط النفسية كاإلجتماعية تدفع الفتيات العربيات للتخلص من - مساح بن عبادة، التحوؿ اجلنسي يف الدكؿ العربية قضية مسكوت عنها- 
 .20.، ص04/10/2015، بتاريخ 10056أنوثتهن، جريدة العرب، لندف، ع

21
شرعت أحكاـ الدية كالقصاص كالدماء كاجلركح حلفظ النفس كىو مقصد يأيت يف ادلرتبة الثانية بعد مقصد حفظ الدين؛ ضبادم العبيدم، - 

 .  121.، ص1996-ق1416، دار قتيبة، بَتكت، 01الشاطيب كمقاصد الشريعة، ط
22

 ال جيوز إجراء عملية بًت أك استئصاؿ لعضو دكف سبب طيب بالغ اخلطورة كما « : من مدكنة أخالقيات الطب اجلزائرم على أنو34تنص ادلادة - 
 يوليو 06 ادلؤرخ يف 276-92 ؛ادلرسـو التنفيذم رقم  » مل تكن شبة حالة إستعجالية أك استحالة، إال بعد إبالغ ادلعٍت أك كصيو الشرعي كموافقتو

 .15.، ص52ر، ع. ادلتضمن مدكنة أخالقيات الطب، ج1992
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كدلا كاف ذلذا النوع من اجلراحات األثر البالغ على العالقة الزكجية حالة إقداـ أحد طرفيها على إجرائها، 
كوهنا تؤدم إىل إخالؿ يف ادلراكز القانونية كخلط يف ادلسؤكليات كمساس باحلقوؽ الزكجية، بل قبل كل شيء 

 القائم بُت شخصُت سلتلفُت يف اجلنس كىو مسألة جوىرية أقرهتا أحكاـ 23أهنا تعدـ الركن البيولوجي للزكاج
الشريعة اإلسالمية كغالبية اجملتمعات، لذلك يكوف من الواجب دراسة أثر تلك العمليات على الرابطة الزكجية 

 .ككيفية اضلالذلا يف ظل نصوص الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم
 

إف بقاء عقد الزكاج كما نعلم مرتبط يف أغلب األحواؿ دبدل سالمة الزكجُت من األسباب اليت تتعارض 
مع ربقيق أىدافو كيعد ادلرض ادلزمن ادلعدم أحد صورىا، إذ بوجوده حيصل الضرر للزكج السليم كيتعداه إىل 

كماداـ أف األسرة ىي أساس بناء اجملتمعات كمنبع النسل، فإف الشريعة اإلسالمية قد أرشدت بصفة عامة . ذريتو
ال يُوَردف شُلرض :"  إىل اإلحًتاز من ذلك يف احلديث الذم ركاه أبو ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ

أما يف نطاؽ العالقة الزكجية، فقد أقرت بثبوت حق فسخ النكاح بادلرض ادلعدم بدليل . 24"على ُمصح 
أديا رجل نكح امرأة كهبا برص أك جنوف أك جذاـ أك :"احلديث الذم ركاه الشعيب عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ

 25".قرف فزكجها باخليار ما مل ديسها، إف شاء أمسك كإف شاء طلق كإف مسها فلها ادلهر دبا استحل من فرجها
 

كإف كاف فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى قد أعطوا للزكج السليم حق فسخ النكاح حُت كجود ادلرض 
، فإنو يف الوقت احلايل قد ظهرت أمراض أخطر كأخبث 27 كالربص26ادلزمن ادلعدم يف الزكج اآلخر كاجلذاـ

سبكن الطب احلديث من الوقوؼ على مسبباهتا كمرض اإليدز ادلسمى بطاعوف العصر كمرض اإللتهاب 
                                                           

23
، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 01تشوار جياليل، الزكاج كالطالؽ ذباه اإلكتشافات احلديثة للعلـو الطبية كالبيولوجية، ط- 

 .04.،ص2001
24

، 5771ر.ح، كتاب الطب،2006، ، دار إبن كثَت،دمشق، بَتكت01أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخارم، صحيح البخارم، ط- 
-ق1419شعيب األرنؤكط كعمر القياـ،مؤسسة الرسالة،بَتكت، .، تح03؛ عبد اهلل زلمد ابن مفلح ادلقدسي،اآلداب الشرعية، ط1461.ص

 .360.، ص03ـ،ج1999
25

مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية، دار ىجر، . ، تح01، ط14أيب بكر أضبد بن احلسُت بن علي البيهقي، السنن الكبَت، ج- 
 .423-422.، ص14347ر .، ح2011اجليزة،

26
م علة ربدث من انتشار السوداء يف البدف كلو، فيفسد مزاج األعضاء كىيئاهتا، كردبا هتافتت األعضاء كسقطت من جرائو كىو من ق: اجلذاـ- 

، بَتكت، .، تح01، ط01األمراض ادلعدية؛ أضبد ابن إسحاؽ اإلصفهاين، موسوعة الطب النبوم،مج ، 2006مصطفى خضر دكمنز، دار ابن حـز
علي بن حسن بن علي بن . ، تق01؛ رلد الدين أيب السعادات ادلبارؾ بن زلمد بن اجلزرم ابن األثَت، النهاية يف غريب احلديث كاألثر،ط352.ص

 .144-143ق، ص1421عبد احلميد احلليب األثرم، دار ابن اجلوزم، ادلملكة العربية السعودية، 
27

، كزارة األكقاؼ كالشؤكف 02، ط08داء معركؼ كىو بياض يقع يف ظاىر اجللد، يبقع اجللد كيذىب دمويتو؛ ادلوسوعة الفقهية،ج: الربص- 
 .76.، ص1988اإلسالمية لدكلة الكويت، 
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الكبدم الوبائي، خاصة بعد ثبوت انتقاذلا أساسا باإلتصاؿ اجلنسي كعدـ توصل األطباء إىل عالج ذلا كىو ما 
دفع بالفقو اإلسالمي ادلعاصر إىل زلاكلة إسقاط نفس احلكم عليها بتمكُت الزكج السليم من فك الرابطة 

 .الزكجية ذبنبا لألذية
    

كادلشرع اجلزائرم يف ىذا ادلقاـ قد ألـز الراغبُت يف الزكاج بالفحص الطيب كإجراء شكلي النعقاد الزكاج 
ج يف فقرهتا األكىل، كبذلك يكوف قد كفر ضباية مسبقة للرابطة الزكجية .أ. مكرر من ؽ07دبقتضى ادلادة 

بالكشف عن األمراض الوراثية أك أم مرض معدم زلتمل تواجده بأحد الطرفُت من شأنو إحلاؽ الضرر بالطرؼ 
غَت أنو مل يتطرؽ إىل مصَت العالقة الزكجية حالة إصابة أحد . السليم ككذلك ضباية للنسل كاجملتمع بصفة عامة

الزكجُت أثناء احلياة الزكجية بأم مرض مزمن معدم كعما إذا كاف باإلمكاف العمل بأحكاـ الفقرة الثانية من 
 .  من نفس القانوف باعتبارىا من العيوب اليت ربوؿ دكف ربقيق اذلدؼ من الزكاج53ادلادة 

  
أمرا شلكن - مرض اإليدز كاإللتهاب الكبدم الوبائي-كإذا كاف فك الرابطة الزكجية بادلرض ادلزمن ادلعدم

الوقوع، فإف ىناؾ نوعا آخرا من األمراض ادلزمنة كاليت ثبت من الناحية الطبية عدـ سرياهنا كانتقاذلا بُت 
األشخاص رغم خطورهتا كما قد تلحقو جبسد ادلصاب هبا كمرض السرطاف الذم انتشر يف اآلكنة األخَتة 

 .بشكل رىيب كبأنواع متعددة زبتلف حسب اختالؼ أعضاء جسم اإلنساف
   

من ادلؤكد أف إصابة أحد الزكجُت هبذا ادلرض قد يؤثر على استمرارية احلياة الزكجية ، كونو سيؤدم إىل 
كما أف لو التأثَت البالغ على نفسية الزكج ادلصاب . زيادة يف أعباء الزكج اآلخر كزعزعة اإلنسجاـ بُت الزكجُت

السيما إذا أدل إىل إحداث تشوىات خلقية يف جسمو نتيجة انتشاره، أك يفقده القدرة على ادلعاشرة اجلنسية، 
 .أضف إىل ذلك أف الطب احلديث قد اعتربه من األمراض اخلطَتة كادلهددة حلياة اإلنساف

 

كلقد علمنا أف أساس التفريق بُت الزكجُت الذم استند عليو فقهاء الشريعة اإلسالمية يف األمراض ادلعدية 
عموما ىو علة العدكل كعدـ إحلاؽ الضرر بالغَت، إال أف ذلك األساس ال يلتمس يف مرض السرطاف، لكن قد 

يشكل كجوده سببا لفك الرابطة الزكجية بالرغم من سبكن الطب احلديث من عالج بعض أنواعو، كوف أف بعض 
طرؽ العالج قد تؤدم إىل فقداف القدرة على اإلخصاب كاإلصلاب أك استئصاؿ أحد أعضاء جسد ادلصاب 
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مثلما ىو الشأف يف سرطاف الثدم عند ادلرأة كسرطاف اخلصية عند الرجل كبالتايل اعتداد ذلك سببا للفرقة 
 .الزكجية

 

كبغض النظر عن اآلثار الناصبة عن مرض السرطاف أك عن طرؽ عالجو، فإنو يف حد ذاتو قد يشكل عيبا 
خيوؿ للزكج السليم حق اخليار يف فسخ النكاح عمال برأم الفقو اإلسالمي القائل بعدـ حصر العيوب ادلوجبة 

، كيستوم األمر عند ادلشرع اجلزائرم كونو مل  حيصر العيوب ادلوجبة للتفريق يف الفقرة الثانية 28للفرقة بُت الزكجُت
 .   ج.أ. ؽ53من ادلادة 

 

كما يسعنا إال القوؿ أف العالقة الزكجية ىي صلة عاطفية دينع قلبها إىل عالقة مادية مثلما ىو احلاؿ يف 
ادلسائل ادلادية، حيث أهنا تضبط بالبيانات كاإلحتجاجات كالتوثيقات، فالزكاج ليس بشركة كحىت ىذه األخَتة 

إذا زبللها التمسك كاإلحتجاج، فإف مآذلا الفساد، لذلك فالرابطة الزكجية تبقى عالقة تتطلب ادلودة كالرضبة بُت 
 .29طرفيها كأهنا صالت ركحية ال غَت

 

كيعد موضوع اضلالؿ الرابطة الزكجية من ادلسائل اإلجتماعية اذلامة لكوف أف آثاره السلبية ال تنحصر على 
كإذا كاف من أسباب الفرقة الزكجية ضعف الوازع الديٍت . الزكجُت فحسب بل سبتد حىت إىل األكالد كاجملتمع

كغياب الدكر التوجيهي لوالدم الزكجُت ككذا الصورة اخلاطئة للحياة الزكجية ادلمزكجة بالثقافة الغربية اليت ترمسها 
، فإف ىناؾ أسبابا قد فرضت نفسها 30كسائل اإلعالـ كغَتىا من الدكافع اليت تكوف كراء حل الرابطة الزكجية

على استمرار احلياة الزكجية أفرزهتا التطورات الطبية اإلكتشافات البيولوجية كباألخص ما ذكرناه سابقا يف رلاؿ 
 .اإلصلاب كما يتعلق بالطرؽ العلمية إلثبات النسب كبعض األمراض
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 شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط، مؤسسة الرسالة،بَتكت،.، تح03، ط05ابن القيم اجلوزية، زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد،ج- 
 .167.، ص1998

29
 .08.زلمود علي السرطاكم، ادلرجع السابق، ص- 

30
 .كما بعدىا05.، ص08 ك 07، ع2008الطالؽ،دار احملجة البيضاء،بَتكت، -مركز إبن إدريس احللي للدراسات الفقهية، التقرير الفقهي- 
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فبالنسبة للدكافع الذاتية . إف الرغبة يف البحث يف ىذا ادلوضوع قائمة على دكافع ذاتية كأخرل موضوعية
فتكمن يف ميلنا اجلامح دلواضيع األحواؿ الشخصية ادلستنبطة من أحكاـ الشريعة اإلسالمية كاليت قد تتأثر بعض 

أما الدكافع ادلوضوعية فتتجلى من خالؿ . مسائلها دبا ىو مستجد سواء ما كاف من الناحية الطبية أك غَته
دراستنا للدكر السليب للتطور الطيب يف اجملاالت ذات الصلة بالعالقة الزكجية، فلعل الناظر جيد أف الطب ما فتئ 

 .يوما يوجد الوسائل القادرة على حل ادلشاكل الصحية لإلنساف
 

 غَت أف ادلتعارؼ عليو ىو أف لكل مبتكر إجيابيات كسلبيات، لذلك فوسيلة التلقيح اإلصطناعي كتنظيم 
النسل كقطع احلمل إمنا كجدت للمساعدة على اإلصلاب كتكوين أسرة بصفة منتظمة، لكن اللجوء إليها من 

طرؼ أحد الزكجُت قد يهز كياف األسرة بسبب الرفض ادلستمر للطرؼ اآلخر، بل يدفعو ذلك إىل ادلطالبة 
 .باإلنفصاؿ خاصة يف ظل اإلختالؼ الفكرم للزكجُت

 

 أما اجلانب اآلخر من حبثنا فيتعلق بتلك اإلكتشافات البيولوجية كالطبية احلديثة، فالبصمة الوراثية كالعلـو 
الدموية سهلت من عملية التثبت من ىوية الشخص كنسبو، إال أهنا قد تزرع الشك يف نفس الزكج حوؿ صحة 

كالتغيَت اجلنسي من األمراض اليت تؤدم إىل سباثل جنس الزكجُت كىو أمر ال يقبلو عاقل ألنو . نسب الطفل إليو
سلالف للفطرة السليمة، السيما يف كسط اجملتمعات اليت تدين باإلسالـ كاجملتمع اجلزائرم ليس ببعيد عن مثل 

 .ىذه التصرفات
 

يضاؼ إىل ذلك ما مت التوصل إليو بواسطة علم الفَتكسات من اكتشاؼ أمراض خطَتة معدية كغَت 
معدية من شأهنا التأثَت على العالقة الزكجية كالزج هبا إىل حدكد التفكك بعد علم الزكج السليم دبا أصاب زكجو 

ادلريض خشية انتقاؿ العدكل أك عدـ سبكن زكجو ادلصاب من تأدية كاجباتو األسرية، كتزداد األمهية خاصة يف 
ظل القصور التشريعي اجلزائرم كاتصافو بالعمومية كعدـ إحاطتو بكل التفاصيل الدقيقة دلوجبات فك الرابطة 

 .الزكجية سباشيا كادلستجدات الطبية كالبيولوجية مقارنة مع أحكاـ الفقو اإلسالمي
 

التطورات الطبية كأثرىا على فك الرابطة الزكجية يف ضوء  « على إثر ذلك تتمحور ىذه الدراسة حوؿ
ما ىو أثر التطورات الطبية على :  انطالقا من اإلشكاؿ ادلطركح التايل »الشريعة اإلسالمية كالقانوف اجلزائرم 

  فك الرابطة الزكجية؟



 مقدمــــــــــــــــــــة
 

 
12 

 

كشلا الشك فيو أف معاجلة ادلوضوع مل زبل من عقبات كانت كراء عدـ سبكننا من التوسع بالشكل 
الكايف، كاف أكذلا قلة ادلراجع يف بعض البنود اليت مل تنل احلظ الوافر من الفقو القانوين أك التشريعي كمسألة 
تنظيم النسل اليت قد ال يراىا جانب بأهنا مسببة للفرقة الزكجية كحىت ادلشرع اجلزائرم الذم أدرجها ضمن 
احلقوؽ ادلشًتكة للزكجُت دكف ربديد األثر ادلًتتب عن سلالفتها، إىل جانب األمراض ادلكتشفة حديثا كاليت 

 .اشتهرت خبطورهتا كصوال إىل درجة ادلوت احملتم
 

أما العقبة الثانية فتتمثل يف قلة اإلجتهادات القضائية حوؿ معظم التطورات الطبية اليت تناكلناىا، يرجع 
السبب يف ذلك كما ذكرنا إىل عمومية النصوص القانونية يف رلاؿ الطالؽ كالتطليق، ككذلك إىل ظاىرة عدـ 
التصريح باألسباب احلقيقة اليت تدفع يف سائر األحياف بالزكج إىل الطالؽ، فقد تكوف الزكجة مصابة دبرض 

مزمن كالسرطاف إال أف الزكج ال يسند طلب الطالؽ إليو كىذا األمر يؤثر على طبيعة األحكاـ القضائية الصادرة 
 .يف ىذا الشأف كمرد ذلك ىو الذىنية السائدة يف اجملتمع اجلزائرم

 

ككذلك نوعية البحوث العلمية ادلنجزة يف ىذا الشأف، فقد كانت ىناؾ دراسات كمؤسبرات خبصوص فركع 
 .حبثنا كلكن بصفة متجزئة، مت التطرؽ من خالذلا يف الغالب إىل اإلطار الشرعي كالقانوين لتلك التطورات

 

كبالنسبة لألسلوب ادلنتهج فقد سبثل يف األسلوب الوصفي عند احلديث عن ادلفاىيم كاألسباب الدافعة 
الستعماؿ الوسيلة الطبية كطريقة العمل هبا كاألسلوب التحليلي بُت آراء الفقو اإلسالمي كالقانوف اجلزائرم حُت 

 .التطرؽ لكيفية فك الرابطة الزكجية
 

 :أما بالنسبة للخطة ادلتبعة فستكوف من خالؿ فصلُت
 

 .إشكاالت اإلصلاب كمدل تأثَتىا على فك الرابطة الزكجية :الفصل األكؿ

 .أثَتىا على فك الرابطة الزكجيةمدل تاإلكتشافات البيولوجية كالطبية احلديثة ك: الفصل الثاين
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 الفصل األول
 

 

 إشكاالت اإلنجاب ومدى تأثيرىا على فك الرابطة الزوجية

 
 

تعد غريزة حفظ النوع من بُت الغرائز اؼبتواجدة يف النفس البشرية كاليت ربتاج إىل إشباع من شأنو بعث 
، إذ من خالؽبا يسعى اإلنساف إىل اإلبقاء على نوعو عن طريق التواصل اعبنسي 31اإلستقرار كاإلطمئناف فيها

 .كطلب الولد
 

كلقد جاء اإلسالـ بأحكامو الشرعية لتنظيم حاجات اإلنساف الغريزية دكف كبحها أك تعطيلها، إذ حصر 
، كحثهم على 32العالقات اعبنسية بُت األزكاج الذين تربطهم عالقة زكجية شرعية صونا غبفظ مقصد النسب

 « التكاثر كزيادة النسل، قاؿ اهلل تعاىل                       

                      « 33. 
 

كيف اؼبقابل قبد أف القانوف الوضعي ىو اآلخر قد رتب أحكاما على العالقة بُت الرجل كاؼبرأة كاعتربىا 
 من قانوف 04ىي النواة لتكوين اجملتمعات كباػبصوص التشريع اعبزائرم الذم نص صراحة على ذلك يف اؼبادة 

الزكاج ىو عقد رضائي يتم بُت رجل كامرأة على الوجو الشرعي من أىدافو تكوين أسرة أساسها :" األسرة بقوؽبا 
 ".اؼبودة كالرضبة كالتعاكف كإحصاف الزكجُت كاحملافظة على األنساب 

 
 

 
 

                                                           
، األردف، 01عبد العزيز اػبياط، ط.زياد أضبد سالمة، أطفاؿ األنابيب بُت العلم كالشريعة، تق-31  .24.، ص1996 ، الدار العربية للعلـو
لقد منع اإلسالـ اختالط األنساب كسد الذرائع اؼبوصلة إىل ذلك، فشرع حد الزنا ككل السبل اؼبفضية إليو، فأمر باغبجاب كغض البصر كشرع -32

العدة لغرض اإلسترباء، كما تشوؼ إىل إغباؽ النسب، فأغبق كلد الشبهة بالواطئ لعذره؛ يشار شريف داما أكغلو، حفظ النسل كالنسب كاألسرة، 
  .07.أحباث ككقائع اؼبؤسبر العاـ الثاين كالعشرين، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، اليوناف، ص

، اآلية -33   .21سورة الرـك
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لقد أسهمت التطورات الطبية اغباصلة إىل حد كبَت يف حفظ مقصد النسل، فمكنت األزكاج من 

كما أهنا أكجدت كسائل يلجأ إليها لتنظيم اإلقباب . اإلقباب كاغبصوؿ على األكالد بفضل تقنياهتا اغبديثة
كمنعو لفًتات معتربة عند تضررىم، بل أكثر من ذلك فمكنتهم حىت من إسقاط اغبمل كقطعو قبل موعده 
الطبيعي، كإننا نقصد بتلك التطورات عملية التلقيح اإلصطناعي ك كسائل تنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم 

 .للحمل
 

كعلى ضوء ذلك فإنو ال يبكن اعبـز بأف تلك التطورات كانت ذك شق إهبايب فقط، فبقدر ما ساعدت 
بعض األزكاج على حل مشاكلهم يف ؾباؿ اإلقباب، بقدر ما أدت إىل فك الرابطة الزكجية لدل البعض 

كللتوضيح أكثر يف تأثَت تلك التطورات الطبية، فسنعاًف يف اؼببحث األكؿ التلقيح اإلصطناعي كأثره على .اآلخر
فك الرابطة الزكجية، أما اؼببحث الثاين فخصصناه لتنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم للحمل كأثرنبا على فك 

 .  الرابطة الزكجية
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 المبحث األول
 
 

  التلقيح اإلصطناعي وأثره على فك الرابطة الزوجية 
 

 

غَت أف ىذا . إف من أىم مظاىر غريزة حفظ النوع اليت يف اإلنساف ال ؿبالة ىي الشعور باألبوة كاألمومة
اؼبظهر قد ال يتحقق لدل كثَت من الناس، بسبب إصابة أحد الزكجُت دبرض وبوؿ دكف سبكنهما من إقباب 

 .34األكالد كبلوغ ما اجتمعا ألجلو، كيطلق على ىذه اغبالة يف الغالب بالعقم
 

، أف اإلنساف قد بلغ مرتبة عالية يف ؾباؿ التداكم كالعالج نتيجة تطور العلـو الطبية  كما ىو مؤكد اليـو
كما أفرزتو من تقنيات مل يعهد ؽبا سابق من قبل، السيما ما تعلق باإلقباب كلبص بالذكر تقنية التلقيح 

غَت أف علماء الفقو اإلسالمي كرجاؿ القانوف قد سارعوا إىل دراسة ىذه التقنية . (اؼبطلب األكؿ )اإلصطناعي،
اغبديثة ككضعوا ؽبا ضوابط كحدكد مع بياف حكم اللجوء إليها، تفاديا ؼبا قد تثَته من مسائل أخالقية كدينية 

 .(اؼبطلب الثاين )كقانونية من شأهنا اؼبساس بالكياف البشرم
 

إف التلقيح اإلصطناعي باعتباره من الوسائل اؼبعاعبة ؼبرض العقم كإدخاؿ السعادة على األزكاج الذين 
حرموا من نعمة األكالد، ال ىبلو ىو اآلخر من النتائج السلبية اليت قد تطرأ على الرابطة الزكجية، فتتحوؿ من 

 .(اؼبطلب الثالث)كسيلة إهبابية للم مشل األسرة إىل كسيلة سلبية تكوف السبب يف كقوع فك الرابطة الزكجية 
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العقم ىو عدـ القدرة على النسل كيكوف عند الرجاؿ كما يكوف عند النساء، كتسمى اؼبرأة عقيما أك عاقرا إذا مضت على زكاجها مدة زمنية -  
 .28.زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، صمعتربة كمل وبدث لديها ضبل لوجود سبب من األسباب؛ 
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 المطلب األول
 

  ماىية التلقيح اإلصطناعي 
 

األصل أف التكاثر بُت بٍت البشر ال يكوف إال باإلتصاؿ اعبنسي الطبيعي يف إطار العالقة الزكجية الشرعية 
غَت أف ىذا اإلتصاؿ الزكجي الطبيعي قد يقع كلكن ال ينجم عنو كقوع إخصاب . فيحدث التوالد كالتناسل
 كذلك ألسباب مرضية قد تكوف من جانب الزكج، كما قد تكوف 36كبويضة الزكجة35كتلقيح بُت نطفة الزكج

 .من جانب الزكجة
 

ككما أسلفنا الذكر فإف األطباء قد سبكنوا من إحداث عملية التلقيح اصطناعيا كىو ما سنعرج إليو من 
 .(الفرع الثاين  )، مث نتطرؽ إىل صوره(الفرع األكؿ  )خالؿ تبياف تعريفو كأسباب اللجوء إليو

 

 الفرع األول
 

 تعريف التلقيح اإلصطناعي وأسباب اللجوء إليو 
 

ككذا ذكر أىم  (أكال)ضمن ىذا الفرع سنربز حقيقة التلقيح اإلصطناعي من خالؿ الوقوؼ على تعريفو
 .(ثانيا)األسباب اليت تدفع بالزكجُت إىل اللجوء إليو

 

 .تعريف التلقيح اإلصطناعي : أوال
 .(ب)مث إصطالحا (أ)سنوضح تعريف التلقيح اإلصطناعي لغويا
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ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف ؛(اؼبٍت)النطفة ىي اغبيوانات اؼبنوية اليت توجد يف اؼبٍت كتفرزىا اػبصية ك تنتقل لتلقيح البويضة يف السائل اؼبنوم - 
 .110-109.، ص1983، الدار السعودية، 04بُت الطب كالقرآف، ط

؛سورة اؼبؤمنوف، اآليتُت 05؛سورة اغبج، اآلية 37؛سورة الكهف،اآلية 04كرد ذكرىا يف القرآف الكرًن يف إثٍت عشر موضعا؛سورة النحل،اآلية -
؛ سورة 37؛ سورة، القيامة، اآلية 46؛ ؛سورة النجم، اآلية 67؛ سورة غافر، اآلية 77؛ سورة يس، اآلية 11؛ سورة فاطر، اآلية 14ك13

 .19؛ سورة عبس، اآلية 02اإلنساف، اآلية 
36

البويضة ىي اػبلية التناسلية األنثوية اليت يفرزىا مبيض اؼبرأة كل شهر كىي أكرب خلية إنسانية كمل يرد يف القرآف ذكر لكلمة البويضة إمبا جاءت - 
 . كما بعدىا171.كلمة النطفة شاملة ػبلية الرجل ك اؼبرأة معا؛ ؿبمد علي البار، اؼبرجع نفسو، ص



الزوجية الرابطة فك على تأثيرىا ومدى اإلنجاب                                     إشكاالتالفصل األول  

 

 
17 

 : التعريف اللغوي-أ
 

قبلت اللقاح فهي القح من لواقح : يقاؿ لقحت الناقة كسمع، لْقحا كلقحا ؿبركة كلقاحا: لفظ التلقيح
 .كلُقوح من لُقح

 

اغببل كإسم ما أخذ من الفحل ليدس يف اآلخر كاؼبالقح الفحوؿ، صبع ملقح كاإلناث اليت يف : ؿبركة : كاللقح
األمهات كما يف بطوهنا من األجنة أك ما يف ظهور : بطوهنا أكالدىا من صبع ملقحة بفتح القاؼ كاؼبالقيح

 . 37اعبماؿ الفحوؿ كألقحت الرياح الشجر فهو لواقح كمالقح
 

كمنع، صنعا بالضم كصنع بو صنيعا، كاؼبصانع اعبمع، : صنع إليو معركفا: لفظ الصناعي كاإلصطناعي
أمر أف يصنع : ازبذىا، كاصطنع خاسبا: أعاف آخر، كاصطنع عنده صنيعة: كاؼبباين من القصور كاغبصوف، كأصنعَع 

 .لو

 "       "3839، اخًتتك ػباصة أمر أستكفيكو. 
 

 :التعريف اإلصطالحي-ب
 

التلقيح الصناعي أك اإلصطناعي ىو تلك العملية اليت تنقل فيها اغبيوانات اؼبنوية للرجل إىل رحم اؼبرأة 
 .عن طريق اغبقن كيكوف ذلك كقت التبييض لدل اؼبرأة كاؼبعركؼ عند األطباء القائمُت هبذه العملية 

 

 كضع « كلقد كردت العديد من التعريفات الفقهية لعملية التلقيح اإلصطناعي، فهناؾ من عرفو على أنو
اغبيوانات اؼبنوية يف اعبهاز التناسلي للمرأة أك إخصاب بويضة اؼبرأة بغَت الطريق الطبيعي كذلك عن طريق 

 .40 » استخراج البويضة كتلقيحها باػبلية الذكرية كإعادة زرعها يف اؼبرأة
 

 
 

                                                           
 240-239.،ص2005،مؤسسة الرسالة،بَتكت،8ط،ؿبمد نعيم العرقسوسي.ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم،القاموس احمليط،تح-37
  .41سورة طو، اآلية -38
 .41.ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم ، اؼبرجع نفسو، ص-39
 .58.، ص2006، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 01أضبد ؿبمد لطفي أضبد، التلقيح الصناعي بُت أقواؿ األطباء كآراء الفقهاء، ط-40
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 إجراء عملية التلقيح بُت حيواف الرجل اؼبنوم كببيضة اؼبرأة عن غَت الطريق « :ىناؾ من عرفو بأنو
،إذ لقي ىذا التعريف تأييدا من بعض رجاؿ القانوف لكونو يقتصر على إدخاؿ اؼبٍت داخل الرحم 41 » اؼبعهود

بطريق العمل الطيب دكف اإلدخاؿ اليدكم الذم تقـو بو اؼبرأة لنفسها، إذ ال يعترب ىذا األخَت تلقيحا اصطناعيا، 
 .42"عن غَت الطريق اؼبعهود " كما يشمل كذلك صورة التلقيح اػبارجي لذكره عبارة 

 

 اعبمع بُت خلية جنسية مذكرة كخلية جنسية أنثوية بغَت الطريق الطبيعي، « :كعرفو آخركف على أنو
 .43 » برعاية طبيب ـبتص قصد اإلقباب

 
  

كمهما اختلفت التعريفات فإنو يبكن القوؿ بأف التلقيح اإلصطناعي ىو تلك العملية اليت تتم بُت خليتُت 
، كاليت هبمع فيها 45 بنوعيها التكاثرم كالعالجي44إحدانبا ذكرية كأخرل أنثوية على عكس عملية اإلستنساخ

بُت خلية جسدية كأخرل تناسلية كيكوف التلقيح باإلستغناء عن أسلوب اإلتصاؿ الطبيعي بُت الزكجُت، إذ يتم 
فيو سحب اؼبٍت من الرجل كحقنو مباشرة يف اعبهاز التناسلي للمرأة أك تلقيح اػبليتُت ـبربيا يف أنابيب معدة 
خصيصا لذلك، كربت إشراؼ طبيب ـبتص ربت ظركؼ علمية معينة يف اؼبراكز اؼبخصصة لذلك، بغرض 

 .46اغبصوؿ على الولد كعالج مرض العقم كليس ألغراض أخرل كإجراء التجارب العلمية
 
 
 

 

 

                                                           
  .53. زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، ص- 41
  .89.، ص2008 اإلقباب بُت التجرًن كاؼبشركعية، منشأة اؼبعارؼ، د أضبد طو،كؿبم- 42
43

 .15.، ص2010دار اؽبدل، اعبزائر، ، إقركفة زبيدة، التلقيح اإلصطناعي دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسالمي كالقانوف الوضعي- 
اإلستنساخ ىو إهباد نسخة طبق األصل عن شيء ما من الكائنات اغبية نباتا أك حيوانا أك إنسانا، كيكوف ذلك باستخداـ الصبغيات اؼبورثة - 44

؛ ؿبمد 51.، ص2012-2،2011للجنس أك اغبمض النوكم؛ كماؿ خابر، اإلشكالية األخالقية لإلستنساخ، مذكرة ماجستَت، جامعة اعبزائر 
؛ قبم عبد اهلل عبد الواحد، 33.، ص18، مج02، ع2002كاصل، اإلستنساخ البشرم يف الشريعة كالقانوف، ؾبلة كلية اغبقوؽ جبامعة دمشق، 

تقنيات اإلستنساخ للخاليا كاعبينات اإلنسانية لتشخيص كعالج األمراض؛ التعرؼ اؼببكر على جنس اعبنُت كالتحكم يف إختيار جنس اعبنُت قبل 
 .  133.، ص12العلوؽ كقبل إرجاع البويضة اؼبخصبة للرحم، ؾبلة اجملمع الفقهي، السنة العاشرة، ع

45 -DRIS N.,  Le clonage entre espoir d'ordre thérapeutique a l'espèce humane et atteinte a 
l'identité de l'homme,forum national sur l’impact du progrès scientifique et technique sur les 
droits de l’homme,Univ.bejaia,fac.de droit,28-29/04/2013,p.54. 

46
عبد اغبفيظ أكسكُت، أضبد عمراين، النظاـ القانوين لألجنة الزائدة، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة،جامعة اإلماـ - 

 .2177.ق ، ص1431ؿبمد بن سعود اإلسالمية، اؼبملكة العربية السعودية، 
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 .بالوقوؼ على مفهـو عملية التلقيح اإلصطناعي، يبكننا تبياف األسباب الدافعة إليو يف البند اؼبوايل
  

 

 .األسباب الدافعة إلى اللجوء إلى التلقيح اإلصطناعي : ثانيا
 
 

لقد أسلفنا الذكر بأف الشعور باألبوة كاألمومة مظهراف من مظاىر غريزة حفظ النوع لدل اإلنساف، إال 
أف غياب ىذا الشعور قد يؤدم إىل تفكك األسرة أك على األقل تزعزع سكينتها كطمأنينتها كغالبا ما تكوف 
األمراض ىي اغباجز يف الطريق إلقباب األطفاؿ، فبا يتولد عند األزكاج الرغبة يف عالجها السيما كأف ىناؾ 

 .كسائل طبية متاحة
إف األسباب اليت تدفع بالزكجُت إىل تقنية التلقيح اإلصطناعي قد تتعدد كزبتلف من شخص آلخر، فهي 

 : تصيب الزكج كما قد تصيب الزكجة
 

 

 :فبالنسبة للزوج
 .إذا كانت اغبيوانات اؼبنوية القادرة على اإلخصاب لدل الزكج قليلة جدا كال يبكنها الوصوؿ إىل ؿبل التلقيح -
 47.عند كجود تضاد مناعي بُت خاليا اؼبهبل كاغبيوانات اؼبنوية فينجم عن ذلك موت ىذه األخَتة-
اإلصابة بالعنة كعدـ القدرة على اإلتصاؿ اعبنسي ألم سبب أك اإلنزاؿ السريع عند الزكج دكف كجود -

 .حيوانات منوية سليمة
 .التشوىات اػبلقية للعضو الذكرم للزكج -

 
 

 :أما بالنسبة للزوجة
 

 .عندما يكوف ضيق للعنق اػبارجي للرحم كىو أكثر قابلية للعالج -
إذا كاف رحم الزكجة مصاب دبرض وبوؿ دكف حدكث اغبمل كاإلفرازات اإللتهابية كالغشاء اؼبخاطي للرحم -

الذم يبنع إنغراس البويضة أك كجود تشوه فتحيت البوقُت كقناهتما فبا هبعل كصوؿ اغبيواف اؼبنوم إىل البويضة غَت 
 .48فبكن

 .49العقم غَت اؼبفسر-
 

 

                                                           
 .398. ،صىػ1429، دار إبن اعبوزم، الرياض، 01طمرحبا إظباعيل، البنوؾ الطبية البشرية كأحكامها الفقهية، - 47
 .32.زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، ص- 48
49

، دار النفائس، 01ؿبمد سليماف األشقر، أحكاـ التدخل الطيب يف النطف البشرية يف الفقو اإلسالمي، ط. طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف، تقد- 
 .59.ف، ص.س.األردف، د
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 :أو أسبابا مشتركة بين الزوجين 
 

 

 .50كإصابة أحدنبا دبرض خبيث يستدعي العالج باألشعة كالعقاقَت فيصاب بالعقم-
األمراض اعبنسية اؼبختلفة كالسيالف كالزىرم اليت تسبب عدـ اػبصوبة للرجل كاؼبرأة بإحداث إلتهاب يف الغدة -

 .51التناسلية
 

 
 

بتشخيص األسباب اليت تقف كراء عدـ اإلخصاب لدل أحد الزكجُت أك كالنبا يبكن للطبيب اؼبشرؼ 
على عملية التلقيح اإلصطناعي معرفة أم صورة من صور ىذه العملية تكوف مناسبة للحالة اؼبعركضة عليو كىذا 

 .ما سنبينو يف الفرع اؼبوايل
 
 

 
 

 

 الفرع الثاني 
 

 

 صور التلقيح اإلصطناعي
 

 
 

، تتمثل 52إف التلقيح اإلصطناعي باعتباره من اإلكتشافات الطبية يف ؾباؿ اإلقباب ينقسم إىل صورتُت
أما . (أكال)األكىل يف ما يعرؼ بالتلقيح الداخلي، إذ يتم عن طريق حقن نطفة الرجل داخل عنق الرحم للمرأة 

 .(ثانيا)الثانية فتكمن يف التلقيح اػبارجي كيتم عن طريق تلقيح بويضة اؼبرأة بنطفة الرجل خارج الرحم
 
 
 

 

 
                                                           

50
السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا أظباء فتحي عبد العزيز شحاتة، اغبكم الشرعي يف إسقاط العدد الزائد من األجنة اؼبلقحة صناعيا، - 

 .40.إقركفة زبيدة،اؼبرجع السابق، ص؛2104.ق،ص1431،جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية،اؼبملكة العربية السعودية،02طبية معاصرة،مج
51

؛ طفياين ـبطارية، التلقيح 333.، ص1993، دار القلم، دمشق، 01ؿبمد علي البار، زىَت أضبد السباعي، الطبيب أدبو كفقهو، ط- 
 .26.، ص2014-2013دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه يف القانوف اػباص، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ،-اإلصطناعي

52
تعود للزكجُت كأما  (النطفة كالبويضة )ىناؾ من يقسمو من حيث تدخل عنصر أجنيب إىل تلقيح ناقص كتلقيح تاـ، فاألكؿ ما كانت عناصره- 

الثاين ما كاف أحد العناصر أك كالنبا لغَت الزكجُت؛ سعدل إظباعيل الربزقبي، اؼبشاكل القانونية الناصبة عن تكنولوجيا اإلقباب اعبديدة، أطفاؿ 
عمليات اؽبندسة الوراثية كاإلستنساخ البشرم دراسة مقارنة يف ضوء القانوف اؼبقارف كاألخالؽ -ذبميد األحياء التناسلية كحفظها-I.V.F األنابيب

 .19-18.، ص2009كالشريعة، دار الكتب القانونية،مصر، 
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 :التلقيح اإلصطناعي الداخلي: أوال
 

ذكرنا أف عدـ اإلقباب ال يكوف بالضركرة من جانب الزكجة فقط، بل قد يكوف سببو من جانب الزكج، 
لذلك فإف الطب قد توصل إىل طريقة التلقيح اإلصطناعي الداخلي كعالج بديل كذلك عن طريق أخذ مٍت 

 .الزكج كحقنو يف اؼبوضع اؼبناسب من مهبل الزكجة ليكوف اإلخصاب داخل رضبها 
 

 

ؾبموعة من األعماؿ الطبية اليت تتم عن طريق إدخاؿ ماء الرجل يف اؼبوضع « :عرفو حسيٍت إبراىيم بأنو
 .53 » اؼبخصص لو عند الزكجة بغية اإلقباب كذلك لضركرة عالجية ك بضوابط البد من توافرىا

 

كما أشار إليو آخر بأنو إدخاؿ السائل اؼبنوم للرجل يف اعبهاز التناسلي للمرأة بقصد اإلقباب، عن 
طريق حقن كمية ضئيلة منو يف داخل عنق الرحم بعد القياـ بعملية الكشف عليو كتعقيمو، مث ربقن أيضا 

قعر اؼبهبل خلف عنق الرحم، كيطلب من اؼبرأة البقاء مستلقية على  الكمية اؼبتبقية األخرل من مٍت الرجل يف
 .54ظهرىا ؼبدة ساعة أك ساعتُت

 

، للتبويض السابقة الليلة يفيكوف  للزكج اؼبنوم السائل حقن كلضماف قباح ىذه العملية كذلك، فإف
كهبذا فإف ىذه الصورة تقًتب من حالة اإلقباب الطبيعي، فبمجرد إدخاؿ اغبيواف اؼبنوم للزكج داخل مهبل 

الزكجة يتم التلقيح بينو كبُت البويضة بطريقة طبيعية كيلجأ إىل ىذه الصورة حالة ضعف اغبيواف اؼبنوم كعدـ 
 . 55سبكنو من الوصوؿ إىل مكاف اإللتقاء مع البويضة

 

 
 

 التلقيح اإلصطناعي الخارجي: ثانيا
يتم ىذا النوع من التلقيح بأخذ بويضة اؼبرأة خارج جهازىا التناسلي كتلقيحها باغبيوانات اؼبنوية للرجل 

كبعد عملية اإللتحاـ كاإلخصاب تنقل البويضة اؼبلقحة إىل رحم اؼبرأة كىو ما . يف أنبوب ـبربم مهيأ اصطناعيا
 . 56ككاف ىذا اغبدث عند ميالد أكؿ طفلة جاءت هبذا األسلوب" طفل األنبوب"أطلق عيو بتسمية 

 

                                                           
53

 .43.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق، ص- 
54

 .77.ص، 1999، دار النفائس،األردف، 2ؿبمد خالد منصور، األحكاـ الطبية اؼبتعلقة بالنساء يف الفقو اإلسالمي، ط- 
55

 .05.، ص02،ع2011شادية الصادؽ اغبسن، حكم اإلسالـ يف التلقيح اإلصطناعي، ؾبلة العلـو كالبحوث اإلسالمية، جامعة السوداف،- 
56

، كأعيدت يف 10/11/1977ىي أكؿ طفلة كلدت بطريق التلقيح اإلصطناعي اػبارجي، حيث مت تلقيح بويضة أمها بتاريخ ' لويزا براكف' -  
 .516.، اؼبرجع السابق، ص...؛ ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف 25/07/1978 ككانت الوالدة بتاريخ 12/11/1977رضبها بتاريخ 
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 أك يتم بالتقاء اغبيواف اؼبنوم بالبويضة من غَت اتصاؿ طبيعي خارج رحم اؼبرأة يف كعاء زجاجي يعرؼ 
أنواعا يبكن  ،58 ىذا كإف للتلقيح اإلصطناعي اػبارجي أك كما يسمى باإلخصاب خارج اعبسم57.بطبق بيًتم

 :ذكرىا فيما يلي
 

 
 

 

 :التلقيح اإلصطناعي الخارجي بماء الزوجين وفيو -أ
 

 

 .حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة زكجها مث تزرع اللقيحة داخل رحم الزكجة أثناء حياة الزكج-1
 

حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة زكجها مث تزرع اللقيحة داخل رحم الزكجة بعد كفاة الزكج أثناء فًتة العدة -2
 .أك بعد انتهائها

 
 

 

 :التلقيح اإلصطناعي الخارجي بتدخل طرف ثالث بين الزوجين وفيو - ب
 
 

 .حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة رجل أجنيب مث تزرع اللقيحة يف رحم الزكجة-1
 

 .حالة تلقيح بويضة من امرأة أجنبية بنطفة رجل أجنيب مث تزرع اللقيحة داخل رحم الزكجة-2
 

 .حالة تلقيح بويضة من امرأة أجنبية بنطفة الزكج مث تزرع اللقيحة داخل رحم الزكجة- 3
 

حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة زكجها مث تزرع اللقيحة داخل رحم امرأة أجنبية كتعرؼ باألـ البديلة أك - 4
 .الرحم الظئر

 

 .حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة رجل أجنيب مث تزرع اللقيحة داخل رحم امرأة أجنبية -5
 

حالة أخذ نواة بويضة الزكجة كربقن ىذه النواة داخل بويضة امرأة أجنبية متربعة بعد نزع نواهتا، مث تلقح -6
 .59البويضة اؼبصطنعة باغبيواف اؼبنوم للزكج كتعاد اللقيحة إىل داخل رحم الزكجة

 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                           
لبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، األحكاـ الشرعية اؼبتعلقة باإلخصاب خارج اعبسم، حبث مقدـ إلستكماؿ متطلبات اغبصوؿ على درجة - 57

 .03.، ص2007اؼباجستَت يف الفقو اؼبقارف، اعبامعة اإلسالمية، غزة، 
58

 .08.لبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع نفسو، ص- 
59

 . 415.مرحبا إظباعيل، اؼبرجع السابق، ص- 
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 :التلقيح اإلصطناعي الخارجي كل أطرافو أجانب وفيو - ج
  .حالة تلقيح بويضة امرأة متربعة بنطفة رجل أجنيب متربع مث تزرع اللقيحة داخل رحم امرأة متربعة-1

 

بعد اإلنتهاء من تبياف مفهـو التلقيح اإلصطناعي كصوره يف اؼبطلب األكؿ، البد من التعرض لرأم الفقو 
 . اإلسالمي كموقف القانوف اعبزائرم من ىذه التقنية الطبية اؼبستعملة يف ؾباؿ اإلقباب ضمن اؼبطلب اآليت

 
 

 

 

 المطلب الثاني 
 

 

 رأي الفقو اإلسالمي وموقف القانون الجزائري من التلقيح اإلصطناعي
 

 
 

لكوف أف كسيلة التلقيح اإلصطناعي من اؼبستجدات اليت أفرزىا الفكر البشرم كبالنظر إىل اآلثار اؼبًتتبة 
عليها يف ما يتعلق دبقصد النسل كالنسب، كاف من الواجب على فقهاء الشريعة اإلسالمية كمعظم التشريعات 
كضع الضوابط الشرعية كاإلطار القانوين لكيفية اللجوء إليها دبا فيها القانوف اعبزائرم، لذلك سنتناكؿ يف ىذا 

اؼبطلب رأم الفقو اإلسالمي يف ىذه العملية كذلك باغبديث عن اغبكم الشرعي يف اللجوء إليو ككذا الضوابط 
، بعدىا نبُت موقف اؼبشرع اعبزائرم من ىذه الوسيلة اغبديثة (الفرع األكؿ)إلجرائها الشرعية الواجب مراعاهتا

 .(الفرع الثاين  )لإلقباب
 

 الفرع األول 
 

 رأي الفقو اإلسالمي من التلقيح اإلصطناعي
 

 

لقد أضحت عملية التلقيح اإلصطناعي من اؼبسائل اليت اىتم هبا الفقو اؼبعاصر باعتبارىا من النوازؿ اليت 
مل يضبطها نص شرعي، حيث كثرت بشأهنا الدراسات كأقيمت ؽبا الندكات كاؼبؤسبرات قصد تنزيل اغبكم 
التكليفي الشرعي عليها، نظرا لألقاكيل اليت ثارت بشأف ىذه الوسيلة اليت ينتج عنها اغبمل دكف اإللتقاء 

كرأم الفقو اإلسالمي يتضح من خالؿ اغبكم الشرعي للتلقيح اإلصطناعي جبميع . العضوم للزكجُت
 .(ثانيا)كالضوابط الشرعية اليت ربكمو (أكال)صوره
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 :الحكم الشرعي للتلقيح اإلصطناعي: أوال
 

 

يعترب التلقيح اإلصطناعي كسيلة لطلب الولد كاإلسالـ حث على الزكاج كالتكاثر من أجل اإلستقرار 
، ككذلك يدخل يف ؾباؿ التداكم كالذم اختلف فقهاء الشريعة اإلسالمية يف 60للنفس البشرية كحفظ النسل 

 .61حكمو
 

 

ؽبذه الوسيلة إذ أهنا تأخذ صورتُت، تلقيح  غَت أف ما يهمنا يف ىذا اؼبوضع ىو معرفة اغبكم الشرعي 
داخلي كتلقيح خارجي كلكل منهما أنواعا ـبتلفة اختالفها قد يبدك يف الظاىر بسيطا، إال أف لكل منها حكمو 

كالفقهاء بدكرىم قسموا تلك الصور استنادا إىل السبب الذم تندرج ربتو، فهناؾ من استند . الشرعي اػباص بو
إىل كجود العالقة الزكجية أك انعدامها، كىناؾ من عاعبو بالنظر إىل صاحب اغبيواف اؼبنوم كالبويضة ككذلك 

كمهما كاف السبب الذم نستند إليو لتبياف اغبكم الشرعي لكل نوع ال ؿبالة سيتجلى لنا التلقيح . موضع اغبمل
 .اؼبباح من التلقيح احملـر

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60

:"...اهلل تعاىل قاؿ -                    .. " 187سورة البقرة، جزء من اآلية. 
قيل يف تفسَت ىذه اآلية أنو يقصد منها، أف اهلل عز كجل خفف على أمتو بإباحة اعبماع ليلة الصياـ مع إرشادىم على ضركرة قضاء لذهتم بابتغاء  -

رضاه ككذا ما سيكتب ؽبم من األجر كالولد الذم ىبرج من أصالهبم ؛مشس الدين ؿبمد بن أيب بكر إبن القيم اعبوزية، ربفة اؼبودكد بأحكاـ اؼبولود، 
 16.ص، 2004دار الفكر، بَتكت، ، 01طتح، مكتب الدراسات كالتوثيق، 

61
قاؿ بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية بأف التداكم مباح كتركو أفضل كىو اؼبشهور عند اؼبالكية كقوؿ الشافعية ؼبن تركو توكال كاؼبشهور من مذىب - 

اغبنابلة كقوؿ داكد الظاىرم، كأنو مستحب كىو مذىب اغبنفية كاؼبشهور من مذىب الشافعية، كأنو كاجب إذا غلب على ظنو نفعو أك اؽبالؾ تركو 
كىو قوؿ غالة " ؿبـر"كىو قوؿ اؼبالكية كقوؿ عند الشافعية كاغبنابلة كرجحو إبن تيمية كؿبمد بن عثيمُت إذا كاف يف تركو ىالكو، كأنو غَت مشركع

، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج ، جامعة 01الصوفية؛ ؿبمد بن إبراىيم بن ؿبمد اعباسر، أحكاـ التداكم باحملـر
 كما بعدىا؛ ؿبمد عبد اغبميد السيد متويل، التداكم بالوسائل 183.ق، ص1431اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية، اؼبملكة العربية السعودية، 

، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية، اؼبملكة العربية 01الطبية اؼبعاصرة، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج
 . كما بعدىا24.ق، ص1431السعودية، 
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كما ذبدر اإلشارة إليو ىو أف مسألة التلقيح قد عاعبها الفقهاء السابقوف من 
 كلكن بصفة نظرية كبغَت الطريقة اؼبعركفة يف الوقت اغباضر كالسيما 65 كاغبنابلة64كالشافعية63كاؼبالكية62اغبنفية

عند تطرقهم ؼبواضيع العدة كإغباؽ الولد كذلك عند سبكن اؼبرأة من إستدخاؿ مٍت زكجها أك غَته يف فرجها 
 .66كحدث ضبل ك كالدة

 

كلتبياف اغبكم الشرعي للتلقيح اإلصطناعي كتبعا للتقسيم الذم أكردناه عند حديثنا عن صور ىذه 
، مث نتطرؽ بعدىا (أ)العملية، فإننا سنوضح حكم التلقيح الداخلي بالتطرؽ للحاالت اليت تندرج ربت عنوانو

 .(ب)غبكم التلقيح اػبارجي كاؼبسائل التابعة لو
 

 

 :الحكم الشرعي للتلقيح اإلصطناعي الداخلي-أ
 

 :كيشمل ىذا النوع ثالث حاالت تتمثل فيما يلي
 .حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة زكجها -1

 
 

                                                           
62

نعم، الحتياجها لتعرؼ براءة رضبها، كيف النهر : أدخلت منيو يف فرجها ىل تعتد، يف البحر حبثا: فركع:" أما اغبنفية فجاء يف حاشية ابن عابدين- 
 . 76.؛أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق، ص" إف ظهر ضبلها نعم كإال ال: حبثا
63

إف أنزؿ اػبص أك اجملبوب اعتدت زكجتهما بسبب خلوهتما كما أهنما يالعناف لنفي اغبمل كإف مل " فجاء يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت: كأما اؼبالكية- 
، 2؛ ؿبمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت أليب الربكات أضبد الدردير، ج" ينزال فال لعاف عليهما كال عدة على زكجيتهما ال خبلوتو كال بعالجو

 .77-76.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع نفسو، ص؛498.ف، ص.س.تح، ؿبمد عليش، دار إحياء الكتب العربية، د
64

ككالوطء استدخاؿ اؼبٍت احملًـت حاؿ خركجو كلو باعتبار الواقع فيما يظهر، كما لو خرج :" حيث يقوؿ البجَتمي على اػبطيب:كأما الشافعية - 
؛ سليماف ؿبمد بن عمر البجَتمي علي اػبطيب "بوطء زكجتو ضانا أهنا أجنبية كاستدخلتو زكجة أخرل أك أجنبية اعتبارا بالواقع دكف اعتقاده 

الشافعي، ربفة اغببيب على شرح اػبطيب اؼبعركؼ باإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ؿبمد بن أضبد الشرجيٍت القاىرم الشافعي اؼبعركؼ باػبطيب 
 .77.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع نفسو، ص ؛ 389.،ص1996، دار الكتب العلمية، بَتكت، 1، ط4الشرجيٍت، ج

كقاؿ األكزاعي كأضبد تثبت :" كقاؿ األكزاعي كأضبد تثبت كلو استدخلت امرأة مٍت زكجها أك مٍت أجنيب بالشبهة كذلك:" كجاء يف التهذيب كذلك
: أصحهما...كلو استدخلت امرأة مٍت زكجها أك مٍت أجنيب بالشبهة، يثبت بو النسب كحرمة اؼبصاىرة كذبب العدة كال وبصل بو اإلحصاف كالتحلل

؛ أيب ؿبمد اغبسُت " ال يثبت بو النسب كال اؼبصاىرة كال ذبب العدة كال هبب اؼبهر: ال تثبت، كلو استدخلت ماء زكجها كلكن الزكج أنزلو بزنا ، قيل
، دار الكتب 1، تح، عادؿ أضبد عبد اؼبوجود كعلي ؿبمد عوض، ط5بن مسعود بن ؿبمد بن الفراء البغوم، التهذيب يف فقو اإلماـ الشافعي، ج

 . 77.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع نفسو، ص؛ 367.، ص1997العلمية، بَتكت، 
65

؛ منصور بن "كال ذبب العدة بتحملها ماء الرجل " فَتكف أف التلقيح الداخلي ال هبوز كال يعترب كطئا، إذ جاء يف كشاؼ القناع : كأما اغبنابلة- 
خ، دار عامل الكتب، الرياض، .، ط08يونس بن إدريس البهويت، كشاؼ القناع على منت اإلقناع، تح، إبراىيم أضبد عبد اغبميد،ج

 .78.؛ أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع نفسو، ص2766.،ص2003
66

 . مصطلح فقهي يقصد بو إدخاؿ ماء الرجل يف قبل اؼبرأة كقد رتب عليو الفقهاء حكمو كأحكاـ الطالؽ ؼبن استدخلت مٍت زكجها:اإلستدخاؿ - 
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 . حالة تلقيح بويضة الزكجة بنطفة غَت الزكج-2
 .حالة تلقيح بويضة الزكجة حبيواف منوم مشًتؾ بُت الزكج كغَته -3

 

 :لقد كرد بشأف ىذه اغبالة رأياف نبا: الحالة األولى
 

 

يرل أنصاره جبواز إجراء التلقيح اإلصطناعي الداخلي بأخذ مٍت الزكج كحقنو يف ؿبلو اؼبناسب من : الرأي األول
، مع أف ىناؾ 67كىذا الرأم ىو قوؿ أغلب الفقهاء اؼبعاصرين. مهبل الزكجة كلكن ضمن ضوابط كشركط معينة

منهم من اعتربه من مواطن الضركرات فال هبب اإلفتاء فيو بفتول عامة، بل على اؼبكلف اؼببتلى أف يسأؿ من 
 .68يثق بدينو كعلمو

 

 :كقد استدؿ أصحاب ىذا الرأم دبا يلي
 .إعتبار التلقيح اإلصطناعي الداخلي دبثابة تلقيح طبيعي إذا قصد منو ربصيل النسل-
إبقاء النسل كحفظو كيكوف ذلك بالزكاج الذم ينجم عنو اإلتصاؿ اعبنسي الطبيعي بُت الرجل كاؼبرأة بصورة -

 .شرعية
 .أف عملية التلقيح اإلصطناعي الداخلي تندرج ضمن عمـو جواز التداكم كاؼبعاعبة الطبية من العقم-

 

كيقوؿ أصحابو بعدـ جواز إجراء عملية التلقيح اإلصطناعي الداخلي كمنهم أضبد : الرأي الثاني
 :كدليلهم يف ذلك69اغبجي

أف من اغبقوؽ األساسية يف الزكاج ىو اإلستمتاع الذم وبصل بو اؼبتعة اغبسية كالسكوف النفسي للزكجُت -

  « :لينجم عنو إقباب األكالد كىو ما ال يتحقق يف التلقيح اإلصطناعي لقولو تعاىل       

                                      

                        « 70. 
  

                                                           
67

 .83.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
68

  .270.، ص1996، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 01، ط01بكر بن عبد اهلل أبو زيد، فقو النوازؿ؛ قضايا فقهية معاصرة، مج- 
69

 .84.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو، ص- 
 .189 سورة األعراؼ، اآلية - 70
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   ... « :كقولو تعاىل أيضا      ... .« 71 كماداـ أف التلقيح اإلصطناعي ال 

األصل يف الفركج التحرًن حىت يقاـ الدليل "يؤدم إىل ذلك فيكوف حكمو التحرًن طبقا للقاعدة الفقهية القائلة 
 .72"على اغبل

 

 ":التلقيح اإلصطناعي يبس بكرامة اإلنساف كامتهاف ؽبا كىو ما يعارض قولو تعاىل-           

                                       "73 كهبذا 

 .74يتشابو مع فاحشة الزنا
 

 

فإف التلقيح اإلصطناعي يأخذ حكم اعبواز إذا مت يف إطار الضوابط الشرعية كذلك  ككتوفيق بُت القولُت
 :بدليل

 

أف عملية التلقيح اإلصطناعي تكوف عالجا للعقم كماداـ أف التداكم مشركع يف الشريعة اإلسالمية فالعقم -

 .حالة مرضية تستوجب العالج

التلقيح اإلصطناعي إذا مت مع احًتاـ الشركط كالضوابط الشرعية فإنو ال ؿبالة سيهدؼ إىل مقصد حفظ -

 .النسل كالنسب يف الشريعة اإلسالمية

 .إباحة ىذه اغبالة ىو دفع للحرج كاؼبشقة للزكجُت كذبنب الشقاؽ بينهما بتماـ نعمة األكالد -

 .75 » لكل مولود بأبيو صلة تكوين ك كراثة كلو بأمو صلتاف « توافق ىذه اغبالة مع قاعدة أف-

عدـ تعارض ىذه العملية مع خلق اهلل لإلنساف، ألف من خالؽبا يبر اعبنُت جبل اؼبراحل اليت أكجبها صنع اهلل -

 .عز كجل

                                                           
71

 .187سورة البقرة، جزء من اآلية - 
72

 .86ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص - 
73

 .70سورة اإلسراء، اآلية - 
74

 .86.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو ، ص- 
75

بأبيو صلة تكوين ك كراثة كمصدرىا اغبيواف اؼبنوم كبأمو صلتاف، صلة تكوين ك كراثة كمصدرىا البويضة كصلة ضبل ك كالدة كحضانة كمصدرىا - 
 .247الرحم ؛بكر بن عبد اهلل أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص 
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كلقد أكد جواز التلقيح اإلصطناعي الداخلي يف صورة ما إذا كاف اغبيواف اؼبنوم من الزكج كالبويضة من 
 .76الزكجة كالرحم رضبها ؾبموعة من القرارات كالفتاكل

 
 

 

كىي تلقيح بويضة الزكجة بنطفة غَت الزكج كحبيواف منوم مشًتؾ بُت الزكج كشخص : الحالة الثانية والثالثة-

"..أجنيب، إذ أف ىاتُت اغبالتُت ؽبما نفس اغبكم الشرعي كىو التحرًن بدليل قولو تعاىل            

       ..." 77كقولو تعاىل أيضا، .":..               .. ."78 . كما أنو

بإتباع ىاتُت اغبالتُت سيكوف ىناؾ خلط يف األنساب، فالولد إذا نسب للزكج فسيكوف أب لولد مل ىبلق من 
 .منيو

 لتساكيهما يف اعبوىر بأف مت كضع ماء رجل أجنيب قصدا يف حرث أنثى بدكف 79نكوف كذلك أماـ فاحشة زنا-
 .زكجية شرعية

 .80مشاهبة ىذه اغبالتُت دبا كاف يعرؼ يف اعباىلية بنكاح اإلستبضاع كقد جاء اإلسالـ فحرمو-
من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ األنساب من اإلختالط، فلذلك حـر التبٍت بالرغم من أف الولد اؼبتبٌت -

ىو من مٍت أبيو اؼبعركؼ كىو ما هبعل التلقيح اإلصطناعي يف ىاتُت اغبالتُت أشد حرمة ألنو يؤدم إىل إدخاؿ 
 .81مٍت أجنيب يف النسب كيلتقي مع فاحشة الزنا يف الكيفية

 
 
 

 

 
 

 
                                                           

76
 .54-53.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق، ص- 

77
 .233سورة البقرة، جزء من اآلية - 

 .05سورة األحزاب، جزء من اآلية -78
79

 .كطء الرجل للمرأة اليت ال ربل لو: يعرؼ الزنا على أنو - 
80

فنكاح منها نكاح الناس اليـو : أف النكاح يف اعباىلية كاف على أربعة أكباء" عن عركة بن الزبَت أف عائشة زكج النيب صلى اهلل عليو كسلم أخربتو- 
أرسلي إىل فالف فاستبضعي : ىبطب الرجل إىل الرجل كليتو أك ابنتو فُيصدقها مث ينكحها ،كنكاح آخر كاف الرجل يقوؿ المرأتو إذا طهرت من طمثها

منو كيعتزؽبا زكجها كال يبسها أبدا حىت يتبُت ضبلها من ذلك الرجل الذم تستبضع منو، فإذا تبُت ضبلها أصاهبا زكجها إذا أحب، كإمبا يفعل ذلك 
، دار إبن 01؛ أيب عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخارم، صحيح البخارم، ط.."رغبة يف قبابة الولد، فكاف ىذا النكاح نكاح اإلستبضاع

 .1307.،كتاب النكاح ، ص5127.ر.، ح2006كثَت،دمشق، بَتكت، 
81

 .91.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
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 :الحكم الشرعي للتلقيح اإلصطناعي الخارجي-ب
 

كىو ما يطلق عليو كذلك اإلخصاب خارج اغبسم أك اإلخصاب اؼبعملي كيكوف ذلك بإجراء عملية 
مزج مٍت الرجل أك غَته مع بويضة الزكجة أك غَتىا يف كسط خارجي مناسب إلحداث عملية التلقيح مث تعاد 

 .اللقيحة إىل رحم اؼبرأة صاحبة البويضة أك غَتىا
 

 ىبتلف حكمها الشرعي، كإف كنا يف ىذا الصدد 82كؽبذا األسلوب صورا كنا قد بيناىا يف ما سبق
 :سنعمد إىل اعبمع بُت تلك الصور بالنظر إىل السبب الذم تشًتؾ فيو كىذا ما سنبينو على النحو التايل

 

 : الحالة األولى
 

كتكمن يف أخد نطفة الزكج كبويضة الزكجة كتلقيحهما داخل أنبوب اختبار، مث تؤخذ اللقيحة كتزرع يف 
داخل رحم الزكجة صاحبة البويضة كغالبا ما يتم اللجوء إىل ىذا األسلوب عندما يكوف ىناؾ انسداد يف قناة 

 :، كلقد اختلف العلماء يف جواز ىذه اغبالة على قولُت83فالوب
 

يرل حبرمة التلقيح اإلصطناعي بُت الزكجُت ك من ىؤالء العلماء اؼبعاصرين رجب التميمي : القول األول
 : كأدلتهم يف ذلك86 كؿبمد إبراىيم شقرة85 كاإلماـ عبد اغبليم ؿبمود84كالصديق الضرير كىاركف خلف جبلي

 

 

أف اغبمل كاإلقباب مردنبا إىل علم اهلل تعاىل كإرادتو كحده كطفل األنبوب ال يبكن أف يتعدل كونو ذبربة -
 .علمية ظنية

 

 . 87يف الشريعة اإلسالمية وبتم منع اللجوء إىل طفل األنبوب كمنعو" سد الذرائع"إف العمل بقاعدة -
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 . من ىذا البحث23ك22.أنظر، ص- 
83

ىي إحدل قناتُت يف اعبهاز التناسلي للمرأة تربط بُت الرحم كاؼببيض كتنتقل عربىا البويضات؛ أضبد ـبتار عمر، معجم اللغة العربية :قناة فالوب- 
 .1662.، ص2008، عامل الكتب، القاىرة، 01، ط03اؼبعاصرة، مج

84
 .40. لبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع السابق، ص- 

85
 .246-245.ف، ص.س.، دار اؼبعارؼ، القاىرة، د05، ط02فتاكل عبد اغبليم ؿبمود، ج- 

86
 .94.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص-  

87
إف قاعدة سد الذرائع تفرض حظر طفل األنبوب، كوهنا قاعدة ربظر على اؼبسلم شيئا من اغبالؿ الصريح ـبافة الوقوع يف اغبراـ الصريح ، كطفل - 

األنبوب يطلب بطريق غَت مشركع كىو الكشف عن عورة اؼبرأة كمالمستها كتدقيق النظر إىل مواطن الفتنة، فالقضية فيو معكوسة سباما، فيكوف أكىل 
 .92.بالتحرًن فبا حـر بسَت الذرائع؛ زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، ص
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 « :األصل يف إقباب األكالد إمبا يكوف باؼبعاشرة الزكجية الطبيعية، فيحدث اغبمل لقولو تعاىل-      

                                           « 88 كأف ،

 .يف التلقيح الواقع خارج جسم الزكجُت يقـو بو طبيب ـبتص، فتكوف العالقة متعدية إىل طرؼ ثالث
 

 .89يف ىذا األسلوب انتهاؾ غبرمة العالقة الزكجية الواجب قيامها يف إطار سرم-
 

عملية التلقيح اإلصطناعي اػبارجي ؿبفوفة دبخاطر صبة، إذ من اؼبمكن تلقيح بويضة الزكجة دبٍت غَت مٍت -
 .الزكج، فبا يًتتب عليو خلط يف األنساب كما قد يصاب اعبنُت بتشوىات كأمراض كحىت األـ كذلك 

 

إف اؼبواد اؼبستعملة يف مساعدة البويضة على اإلنقساـ كاغبيواف اؼبنوم على اإللتحاـ مل يتم التعرؼ عليها -
 .90بصفة قطعية، فقد سبتزج تلك اؼبادة دبواد عضوية أخرل

 

العمل بقاعدة درء اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاٌف يوجب عدـ جواز التلقيح اإلصطناعي اػبارجي فاؼبفاسد -
 .91اليت تًتتب عليو أكىل بدرئها من جلب مصلحة إقباب األكالد

 

 .92إف العمل هبذا األسلوب يفتح الباب أماـ الكثَتين من اللعب بالنطف كاختالط األنساب كفساد عظيم-
 

 

يقوؿ أصحاب ىذا الرأم جبواز ىذه النوع من التلقيح، لكن بتوافر صبلة من الشركط كالضوابط : القول الثاني
 ككذلك أعضاء من اللجنة الفقهية 93كبو قاؿ فريق من أعضاء ؾبلس اجملمع الفقهي اإلسالمي دبكة اؼبكرمة 

 :، كأدلتهم يف ذلك94الطبية الدائمة باألردف
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 .223سورة البقرة، اآلية - 
89

 .32.، صالسابقلبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع - 
90

 .92.زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق ، ص- 
91

 .442.مرحبا إظباعيل، اؼبرجع السابق، ص- 
92

ال شك أنو إذا فتحت ىذه الوسائل :  بقولو1983كىو ما عرب عنو عبد الرضبن عبد اػبالق إثر مناقشات يف ندكة اإلقباب يف اإلسالـ سنة «  - 
ىذه القضية كسيلة أرجو أف ننظر إليها بعُت اغبذر جدا كذلك أف - اللعب باؼبٌت-ستؤدم أيضا إىل كثَت من الشركر كاآلثاـ كىو ما أظبيتو من اآلف

أال يصل اؼبٍت إىل فرج اؼبرأة إال : اللعب بو سيؤدم إىل فساد عظيم كاختالط األنساب، فأرجو أف يبقى األمر ؿبصورا بصورتو الشرعية الصحيحة كىي
 .99-98.نقال عن، ؿبمود أضبد طو، اؼبرجع السابق،ص »بالصورة الشرعية اليت حددىا اهلل تبارؾ كتعاىل 

93
عبد اهلل عمر نصيف، عبد اهلل بن عبد الرضبن البساـ، صاٌف الفوزاف، مصطفى الزرقاء، ؿبمد ؿبمود : كمن أبرز أعضاء اجمللس الذين قالوا باعبواز- 

 .94-93.الصراؼ، ؿبمد بن جبَت، ؿبمد رشيدم كؿبمد بن صاٌف العثيمُت كغَتىم؛ ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص
94

 .94.إبراىيم زبد الكيالين، علي الصوا، ؿبمد شبَت، عمر األشقر كؿبمود السرطاكم؛ ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو، ص:كمن أعضائها- 
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يبكن قياس التلقيح اإلصطناعي اػبارجي على التلقيح الطبيعي ألف كل منهما يقصد بو حصوؿ النسل يف -
 .فبا يستوجب أخذ حكمو كىو اإلباحة- العالقة الزكجية-إطاره الشرعي

 
 

إف أسلوب التلقيح اإلصطناعي اػبارجي يندرج ربت مسألة التداكم كىو أمر مباح يف الشريعة اإلسالمية، ألنو -
 .95من طرؽ عالج العقم

 

إف قوؿ أصحاب الرأم األكؿ بوجود طرؼ ثالث يف العملية غَت جائزة ال يقصد بو الطبيب كإمبا بويضة غَت -
 .96الزكجة أك مٍت غَت الزكج أك رحم امرأة أجنبية كىذا ما ال يكوف يف التلقيح اإلصطناعي اػبارجي اؼبباح

 

أما اػبشية من اختالط األنساب فهناؾ صبلة من الضوابط كالشركط الواجب توافرىا كيطلب مراعاهتا حبرص -
 .شديد

 

كأما اؼبادة اليت قالوا بأهنا ؾبهولة، فمحتواىا معركؼ كمتداكؿ يف األسواؽ كىو ما ينفي كجود شبهة يف -
 .97مصدرىا

 

يبكن القوؿ كخالصة ؼبا فصلناه بأف عملية التلقيح اإلصطناعي اػبارجي يبكن اللجوء إليها مىت توافرت 
شركطها كضوابطها اليت أقرىا القائلوف بإباحتها شرعا، كوجود العالقة الزكجية الشرعية كحالة الضركرة كالتأكد 

من عدـ إمكانية اختالط اللقيحات حبيوانات منوية ليست للزكجُت مع ضماف عدـ كقوع آثار سلبية على 
 .98اؼبولود كاغبامل معا
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 .95.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق ، ص- 
96

 .33.لبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع السابق، ص- 
97

 .34.لبٌت ؿبمد جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع نفسو، ص- 
98

 .37.،ص1986أفريل -،السنة الثانية كالعشركف،مارس259ؿبمد فوزم فيض اهلل، التلقيح اإلصطناعي،ؾبلة الوعي اإلسالمي،الكويت،ع- 
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 : الحالة الثانية
 

أف تلجأ اؼبرأة اؼبتوىف عنها زكجها إىل تلقيح خارجي بُت بويضتها كمٍت زكجها الذم كاف ؾبمدا يف بنك 
 ليتم غرس اللقيحة أك اعبنُت يف رضبها كلقد ثار بشأف ىذه 100، أك أف يكوف ؽبما جنُت ؾبمد كذلك 99اؼبٍت

 .اؼبسألة خالؼ فقهي بُت قولُت، أحدنبا يرل حبرمة العملية كآخر يقر جبوازىا مع عدـ استحساهنا
 

 

كىو رأم أغلب الفقهاء اؼبعاصرين، إذ ال هبوز للمرأة اللجوء إىل التلقيح بعد كفاة زكجها كلو : القول األول
 .  كال يبكن النظر إىل أجل العدة101دبنيو، ألنو عمل ؿبـر شرعا، كوف أف اغبياة الزكجية تنتهي عند غبظة الوفاة

 

هبوز للزكجة اؼبتوىف عنها زكجها للجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي بشرط أف يتم ذلك أثناء : القول الثاني
عدهتا، نظرا لعدـ كركد دليل على حرمة ذلك، إذ يبقى اغبكم العاـ يسرم على ىذه اغبالة كىو اإلباحة، لكوف 

، ىذا كإف كاف أنصار ىذا القوؿ يركف جبواز إجراء ىذه 102أف آثار الزكاج الزالت قائمة بعد الوفاة كأثناء العدة
 103.الصورة إال أهنم يقولوف بعدـ استحساهنا
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كيسمى كذلك ببنك النطف، فهو مكاف ـبصص غبفظ كزبزين اغبيوانات اؼبنوية للرجل ليتم اللجوء إليها عند اغباجة يف عملية :بنك اؼبٍت - 
التلقيح اإلصطناعي ، مع توفَت ظركؼ فيزيائية ككيميائية معينة سبكن من بقاء تلك النطف ؼبدة قد تصل إىل ربع قرف، إذ يكوف حفظها يف ثالجات 

 درجة مئوية يف مادة النيًتكجُت السائل داخل علبة مصنوعة من رصاص خاص لوقايتها من األشعة حفاظا على سالمتها؛ عبد 196بربكدة أقل من 
 ،جامعة اإلماـ ؿبمد 02الرضبن ؿبمد أمُت طالب، البنوؾ الطبية كاقعها كأحكامها، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج

، حسن السيد حامد خطاب، بنوؾ اغبيامن كضوابطها يف الفقو اإلسالمي، 1311.ق، ص1431اؼبملكة العربية السعودية، -بن سعود اإلسالمية
اؼبملكة العربية السعودية، -، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية02السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج

 .1506.ق،ص1431
100

 .109.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
101

كقد قاؿ مصطفى الزرقاء يف حبثو حوؿ التلقيح اإلصطناعي أف ىذه الصورة ؿبتملة الوقوع كمن الواضح أف اللجوء إليها أمر غَت جائز شرعا ألف - 
؛ بكر بن عبد 81.الزكجية تنتهي بالوفاة كحينئذ يكوف التلقيح قد مت بنطفة من غَت زكج كىي نطفة ؿبرمة ؛ زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، ص

 .269.اهلل أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص
-؛ عامر قاسم أضبد القيسي، مشكالت اؼبسؤكلية الطبية اؼبًتتبة على التلقيح اإلصطناعي103.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق، ص- 102

 . 59.، ص2001، الدار العلمية الدكلية ، عماف، 01دراسة مقارنة بُت القانوف الوضعي كالفقو اإلسالمي، ط
كإمبا من غرب اؼبستحسن يف ...كإف العملية كإف كانت غَت مستحسنة فهي جائزة شرعا، ...« ذىب إىل ىذا القوؿ عبد العزيز اػبياط بقولو- 103

 .82.، صنفسوأضبد سالمة، اؼبرجع ؛ زياد  » ىذه اغبالة أف تلجأ اؼبرأة إىل اإلقباب هبذه الطريقة
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 :الحالة الثالثة
 
 

إذا كنا قد تناكلنا يف اغبالة األكىل كاغبالة الثانية مسألة التلقيح اإلصطناعي اػبارجي الواقع بُت الزكجُت 
أثناء حياهتما أك بعد كفاة الزكج، فإننا فضلنا يف ىذه اغبالة إصباؿ اغبكم الشرعي لباقي الصور كاألساليب اليت 

يبكن أف تتم هبا ىذه العملية كذلك من زاكية تدخل طرؼ ثالث فيها سواء كاف نطفة أك بويضة أك رحم 
 .104أجنيب

 

كجود حيواف منوم أك بويضة أجنبية أك كالنبا معا، فقد يكوف الزكج عاجزا عن اإلخصاب لسبب معُت، -1
كنفس . فبا يدفع الزكجُت إىل البحث عن متربع يبنحهما منيو أك جلبو من بنوؾ اؼبٍت أك اػباليا الذكرية اجملمدة

الشيء يف حاؿ كوف الزكجة غَت قادرة على إفراز بويضات قابلة للتلقيح بسبب مرض وبوؿ دكف ذلك، فيحتم 
، حيث يتم 105على طريف العالقة الزكجية اإلستنجاد بامرأة سبنحها بويضة بديلة دبقابل مايل أك على كجو التربع

 .التلقيح كتعاد اللقيحة إىل رحم الزكجة
 

كعليو فإف فقهاء الشريعة اإلسالمية قالوا حبرمة ىذا األسلوب، ألف الزكجة إذا ضبلت من ماء أجنيب غَت 
كالسنة كالولد الذم 106كمعلـو أف الزنا ؿبـر قطعا بنصوص القرآف. ماء زكجها فهو ضبل بو معٌت الزنا كنتائجو

يتخلق كيولد من ىذا الصنيع حراـ بيقُت، اللتقائو مع الزنا اؼبباشر يف اذباه كاحد كىو يؤدم إىل اختالط 
 .107األنساب
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كيطلق عليو الرحم الظئر أك الرحم اؼبستأجرة أك األـ البديلة أك اغباضنة أك اؼبضيفة أك شتل اعبنُت كيلجأ إىل ىذه الطريقة عند : الرحم األجنيب- 
موسوعة جامعة لألحكاـ الفقهية -إصابة رحم الزكجة دبرض يبنعها من اغبمل أك يكوف رضبها مستأصال؛ أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبوسوعة الطبية الفقهية

؛ كريبة عبود جرب، إستئجار 381.، ص2000، دار النفائس، بَتكت، 01يف الصحة كاؼبرض كاؼبمارسات الطبية؛ تقد، ؿبمد ىيثم اػبياط، ط
؛ بكر بن عبد 242-241.، ص09، مج03، ع2010األرحاـ كاآلثار اؼبًتتبة عليو، ؾبلة أحباث كلية الًتبية األساسية، جامعة اؼبوصل، العراؽ،

 .258.اهلل أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص
105

ىي اؼبرأة اليت تتربع ببويضتها المرأة أخرل ذات زكج أك غَته ك تسمى كذلك باؼباكبة؛ بكر بن عبد اهلل أبو زيد، اؼبرجع :اؼبتربعة - 
 258.نفسو،ص

106
  :"قوؿ اهلل عز كجل-                  " 32سورة اإلسراء، اآلية ؛ .

107
 .3220.، ص1997، دار اإلفتاء اؼبصرية، القاىرة، 02، ط9الفتاكل اإلسالمية جملموعة من أعالـ اؼبفتُت، مج- 

ال هبوز المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف تقدـ على عملية األنبوب كىي تعلم أف اؼبٍت لغَت زكجها، ألهنا أتت ببهتاف « :يقوؿ أضبد ضباين اعبزائرم -
عظيم كأغبقت الولد بغَت أبيو ك عرضتو للمهانة يف حياتو إذ يعيش بينهم بغَت أب معركؼ كال هبوز لزكج ىذه اؼبرأة أف يقرىا على ذلك كأف يرضى 

 .69.، ص01؛ إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق، ىامش » بولد من غَت نطفتو ربمل بو امرأتو إذ يعيش بينهم بغَت أب معركؼ
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 02كلقد صدرت العديد من القرارات كالفتاكل خبصوص ربرًن ىذه الصورة كمن أبرزىا الفتول رقم 
 11للجنة اإلفتاء الكويتية، كما جاء يف توصيات ندكة اإلقباب يف ضوء اإلسالـ اؼبنعقدة بالكويت بتاريخ 

، كالقرار الثاين جمللس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل 1983 مام 24ق اؼبوافق 1403شعباف 
ق، كقرار ؾبلس 1410ق ، كقراره الثاين يف دكرتو الثانية عشر لعاـ 1405اإلسالمي يف دكرتو الثامنة لعاـ 

 13 إىل 08ؾبمع الفقو اإلسالمي اؼبنعقد يف دكرة مؤسبره الثالث بعماف عاصمة اؼبملكة األردنية اؽبامشية من 
، كقرار اللجنة الفقهية الطبية عبمعية العلـو الطبية 1986 أكتوبر 16 إىل 11ق اؼبوافق 1407صفر 

، كقرار األكادمية اؼبلكية اؼبغربية يف الدكرة الثانية 1992 أكتوبر 22ق اؼبوافق 1413اإلسالمية األردنية لعاـ 
 .108"القضايا اػبلقية الناصبة عن التحكم يف تقنيات اإلقباب" ربت عنواف 1986لعاـ 

 

كتشمل ىذه الصورة مسألتُت، أكالنبا أف يكوف الرحم المرأة أجنبية عن الزكجُت سباما : كجود الرحم األجنيب-2
كثانيهما كوف صاحبة الرحم البديل ىي زكجة ثانية للزكج صاحب اؼبٍت، أم ضرة للزكجة كىو ما يستوجب 

 : التفصيل فيو تبعا ؼبا يلي
 

 : صاحبة الرحم امرأة أجنبية-أ
يف ىذه اغبالة كبعد اإلنتهاء من مراحل تلقيح البويضة، يتم غرسها يف رحم امرأة أجنبية كبغض النظر عن 
صاحب اؼبٍت أك البويضة فحكمها الشرعي ىو التحرًن اؼبطلق كهبذا قاؿ فقهاء الشريعة اإلسالمية استنادا لقولو 

 « :تعاىل                                    

                        « 109 كالعلة يف ربرًن ذلك ىو الوقوع يف اختالط 

األنساب كإفساد ؼبعٌت األمومة، فال يبكن التعرؼ على األـ اغبقيقية للجنُت، ىل ىي صاحبة البويضة أـ اؼبرأة 
اليت مبى اعبنُت يف أحشائها كتغذل من دمها؟ بل ذىبت دار اإلفتاء اؼبصرية إىل القوؿ بأف كل طفل ناشئ 

بالطرؽ احملرمة قطعا من التلقيح يعد لقيطا كينسب ؼبن ضبلت بو ك كضعتو، باعتباره حالة كالدة طبيعية كولد 
 . 110الزنا الفعلي سباما، إذ ينسب ألمو فقط

 
                                                           

 .428-418.مرحبا إظباعيل، اؼبرجع السابق، ص -108
109

 .07 إىل 05سورة اؼبؤمنوف، اآليات من - 
110

 .3225.الفتاكل اإلسالمية من دار اإلفتاء اؼبصرية، اؼبرجع السابق، ص- 
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كذلك بدليل قولو صلى اهلل عليو كسلم يف اغبديث الذم ركاه أبو ىريرة رضي اهلل عنو أنو ظبع رسوؿ اهلل 
أيبا امرأة أدخلت على قـو من ليس منهم فليست من :" صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ حُت نزلت آية اؼبتالعنُت 

يدخلها اهلل جنتو، كأيبا رجل جحد كلده كىو ينظر إليو، احتجب اهلل عنو كفضحو على رؤكس  اهلل يف شيء، كمل
 .111"األكلُت كاآلخرين

 

كعليو فال يبكن البتة العمل يف ىذا الصدد بقاعدة التعاكف كالتكافل اإلجتماعي الذم فرضو اهلل عز كجل 
على اؼبسلمُت، فتعُت اؼبرأة الولود اؼبرأة العاقر بغية اإلقباب بتمكينها من رضبها، فذلك يعد خركجا عن فطرة اهلل 

اليت فطر الناس عليها، كتبقى ىذه الوسيلة اليت أفرزهتا اإلكتشافات الطبية اغبديثة مؤدية كبدكف ريب إىل عدـ 
 . 112إقامة حدكد اهلل

  

كما هبدر التنويو إليو ىو أف صاحبة الرحم سواء كانت متزكجة أك غَت متزكجة فاغبكم الشرعي الذم 
يسرم عليها ىو التحرًن، على عكس ما ذىب إليو يوسف القرضاكم يف مقالتو اليت أصدرهتا ؾبلة العريب 

، حيث أجاز ذلك بشرط أف 1978 اؼبوافق شهر مارس 1398 ربيع األكؿ عاـ 232بالكويت يف عددىا 
تكوف صاحبة الرحم ذات زكج كأف تتم عملية شتل اعبنُت برضاه كأف تستربئ حالة التلقيح، أم تعتد عن 

زكجها للعلم برباءة رضبها ك كجوب النفقة كالرعاية الصحية للحاضنة، مع ترتيب كل أحكاـ الرضاعة، دكف أف 
كىذا القوؿ قوبل بالرفض كالتعقيب حفظا لألنساب من اإلختالط، ألنو . يكوف لزكج اغباملة أم عالقة باعبنُت

 .113شبيو بفاحشة الزنا يف حقيقتو ماداـ أف ىناؾ اتصاؿ مٍت رجل غريب إىل امرأة ذات زكج
 

 : صاحبة الرحم زكجة ثانية للزكج- ب
 

تكمن ىذه اغبالة يف كجود زكجتُت ربت عصمة زكج كاحد تكوف إحدانبا غَت قادرة على اغبمل بأف 
يكوف رضبها معطال أك منزكعا كلكن بإمكاهنا إفراز بويضات أما الثانية فبإمكاهنا اغبمل، فتقبل ىذه األخَتة 

 .اغبمل مكاف ضرهتا احملركمة من األكالد ماداـ أف تلقيح بويضة الزكجة األكىل يتم دبٍت زكجهما
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أخرجو أبو داكد كالنسائي كابن ماجة كصححو ابن حباف، اغبافظ ابن حجر العسقالين، بلوغ اؼبراـ من أدلة األحكاـ، دار الفكر،بَتكت، - 
 .304.، ص2002

112
 .120.تشوار جياليل، اؼبرجع السابق، ص- 

 http://ibn-mahmoud.com/books عبد اهلل بن زيد آؿ ؿبمود، اغبكم اإلقناعي يف إبطاؿ التلقيح الصناعي، موقع اإلنًتنت -113
 .01/02/2016،تاريخ اإلطالع 

http://ibn-mahmoud.com/books?%20?????
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كاشًتط القائلوف جبواز ذلك رضا األطراؼ الثالثة، مع عدـ معاشرة الزكج لزكجتو اغبامل يف األياـ األكىل 
للحمل تفاديا الختالط األنساب من جهة األـ كاستدلوا يف رأيهم على أف العملية تتم يف إطار العالقة الزكجية، 

فماء الزكج خرج ؿبًتما كبقي كذلك عند حقنو أك غرس اللقيحة يف رحم زكجتو الثانية كما يبقى اغبمل 
 . 114ؿبفوظا

 

، إال أنو بعد دراستو للمسألة 115كلقد أجاز اجملمع الفقهي اإلسالمي ىذه الصورة يف دكرتو السابعة
، قرر ذات اجمللس سحب ما أجازه يف ىذا اعبانب كذلك خشية أف 116كمناقشتها من جديد أثناء دكرتو الثامنة

قبل انسداد رضبها كبعد معاشرة زكجها ؽبا، فيختلط  (ضرهتا)ربمل الزكجة اليت زرعت فيها لقيحة الزكجة الثانية
، 117األمر كال يبكن معرفة نسب الولد من جهة األـ أك أف تلد توأمُت كال يعلم كلد اللقيحة من كلد اؼبعاشرة
 .118كعليو فالقوؿ ىو حرمة ىذه الصورة من التلقيح كإف كاف نسب الولد ثابت بال شك من جانب األب

 

إنتهينا من تبياف رأم الفقو اإلسالمي حوؿ حكم أساليب التلقيح اإلصطناعي يف ىذا البند كما بقي لنا 
 .إال أف نبُت الضوابط الشرعية إلجراء تلك العملية عند القائلُت جبوازىا يف البند اؼبوايل

 
 

 

 :الضوابط الشرعية إلجراء عملية التلقيح اإلصطناعي:   ثانيا
 

 
 

كما ىو معلـو أف مسألة التلقيح اإلصطناعي قد أجازىا الكثَت من الفقهاء اؼبعاصرين إال أهنم يف مقابل 
ذلك كضعوا ؽبا ضوابط كشركطا البد من احًتامها كعدـ ذباكزىا لكي تبقى عملية مباحة كيبكن تعداد ىذه 

 :الضوابط فيما يلي
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 .63.إقركفة  زبيدة ، اؼبرجع السابق، ص-  
115

القرار اػبامس للمجمع الفقهي اإلسالمي حوؿ التلقيح اإلصطناعي كأطفاؿ األنابيب يف دكرتو السابعة، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي دبكة - 
 .152.، ص2004-1977، 02اؼبكرمة، الدكرات من األكىل إىل السابعة عشر، القرارات من األكؿ إىل الثاين بعد اؼبائة ، ط

116
 . كما بعدىا161.القرار الثاين للمجمع الفقهي اإلسالمي حوؿ التلقيح اإلصطناعي كأطفاؿ األنابيب يف دكرتو الثامنة، اؼبرجع نفسو، ص- 

117
-2005عيسى أمعيزة، اغبمل إرثو أحكامو كصوره اؼبعاصرة بُت الشريعة كالقانوف، مذكرة ماجستَت يف العلـو اإلسالمية، جامعة اعبزائر،- 

دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه يف القانوف اػباص، –؛ بوشي يوسف، اعبسم البشرم كأثر التطور الطيب على نطاؽ ضبايتو جنائيا 121.، ص2006
 .205-204.، ص2013-2012جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ،

118
 .293، ص27، مج03، ع2011ىند اػبويل، تأجَت األرحاـ يف الفقو اإلسالمي، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، - 
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  119:كشف العورة-1
 

إف نقل اغبيواف اؼبنوم من الزكج إىل زكجتو سواء بالتلقيح الداخلي أك التلقيح اػبارجي، ال ؿبالة سينجر 
عنو كشف لعورة الزكجُت أماـ األطباء القائمُت على ىذه العملية كىم من األجانب يف نظر الشريعة اإلسالمية 

 .120كذلك يعترب يف األصل ؿبرما، لذلك كاف من األجدر أف يتم التلقيح حبضور الزكج
 

 كأكدكا على ضركرة مراعاهتا عند اإلقداـ على أم 121 كلقد حرص فقهاؤىا القدامى على ىذه اؼبسألة 
كما اىتم هبا كذلك الفقهاء اؼبعاصرين كحاكلوا . عمل، درءا لإلختالط كالوقوع يف اؼبفاسد كانتهاؾ اغبرمات

ضبطها مع اؼبستجدات الطبية، فقالوا جبواز مداكاة الرجل للمرأة كللمرأة أف تداكم الرجل كذلك عند الضركرة 
 .122كاغباجة
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كيف اإلصطالح ىي ما وبـر . العورة ىي كل أمر يستحيا منو كىي السوأة لقبح النظر إليها أك ىي كل ما يسًته اإلنساف من جسمو أنفة كحياءن -  
 .745.كشفو من اعبسم أك ما هبب سًته كعدـ إظهاره لألجانب؛ أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع السابق، ص

120
شامي أضبد، التعديالت اعبديدة لقانوف األسرة اعبزائرم دراسة فقهية كنقدية مقارنة، رسالة ماجستَت، جامعة اإلسكندرية، كلية اغبقوؽ، - 

 .111.، ص2008-2009
121

أنو هبوز للطبيب النظر إىل ما تدعوا اغباجة إىل نظره من بدهنا حىت فرجها كباطنو ألف ذلك موضع حاجة كظاىره كلو كاف : يرل اغبنابلة- 
 .كقالوا ليكن فحص الطبيب للمريضة مع حضور ؿبـر منها أك زكج ألف اػبلو باألجنبية فبنوعة شرعا كال يؤمن معها كقوع احملظور...الطبيب ذميا

إذا كاف يف اؼبرأة جرح أك قرح يف موضع ال وبل للرجاؿ النظر إليو، فال باس أف تداكيها امرأة إذا كانت تعرؼ اؼبداكاة، فإف مل : أما اغبنفية فقالوا -
تعرؼ اؼبداكاة تعلم مث تداكيها، فإف مل توجد امرأة تعرؼ اؼبداكاة كال امرأة تستطيع أف تتعلم كخيف عليها اؽبالؾ أك بالء أك كجع ال ربتملو فيجوز أف 

 .يداكيها الرجل كلكن ال يكشف منها إال موضع اعبرح كيغض بصره ما استطاع
إف النظر ك اؼبس مباحاف لفصد كحجامة كعالج كلو يف فرج اؼبرأة للحاجة اؼبلحة إىل ذلك، ألف يف ربرًن ذلك حرجا كعلى ىذا : كقاؿ الشافعية -

فللرجل مداكاة اؼبرأة كعكسو كلكن بشرط حضور ؿبـر أك زكج أك امرأة ثقة إف جوزنا خلوة األجنيب بامرأتُت كىو الراجح، إال أنو يشًتط عبواز معاعبة 
الرجل للمرأة عدـ كجود امرأة قادرة على معاعبتها كأف ال يكوف ذميا مع كجود طبيب مسلم ؛ زيداف عبد الكرًن، اؼبفصل يف أحكاـ اؼبرأة كالبيت 

 . 215-213.، ص1993، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 3، ج01اؼبسلم يف الشريعة اإلسالمية، ط
ال ىبلوف رجل بامرأة  :"كىذا كلو يدخل يف معٌت اغبديث الذم ركم عن عمر كعن أيب معبد عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ-

ر .ح، 2008، دار الكتب العلمية، بَتكت،01ؿبمد عبد القادر عطا، ط.تح، 02أضبد بن حنبل، اؼبسند، ج؛ "كال تسافر امرأة إال كمعها ذك ؿبـر
 .45.، ص1962

122
 07.، ص1995، دار اؼبنار للنشر كالتوزيع، اؼبملكة العربية السعودية، 01ؿبمد علي البار، مداكاة الرجل للمرأة كمداكاة الكافر للمسلم، ط- 

؛ عبد 136 ك 128.، ص1985، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 04كما بعدىا؛ كىبة الزحيلي، نظرية الضركرة الشرعية مقارنة مع القانوف الوضعي، ط
 . كما بعدىا18، ص1993، مكتبة ألكسندرينة، مصر، 01الفتاح ؿبمود إدريس، قضايا طبية من منظور إسالمي حبث فقهي مقارف، ط
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 « كحث اهلل سبحانو كتعاىل على ذلك بقولو                

                       « 123  كتفسَت ذلك ضركرة غض البصر كعدـ النظر

، فال ينظر اؼبسلم إال ما أباح اهلل لو النظر إليو  .124إىل ما ىو ؿبـر
 

 

كما أجاز ؿبمد بن إبراىيم آؿ الشيخ كشف األطباء على عورات النساء للعالج كخلوهتم هبن يف حالة 
 . 125عدـ كجود الطبيبة اؼبطلوبة، ألف ذلك أشبو بالضركرة غَت أف ىذه الضركرة تقدر بقدرىا

 
 

 :أن تكون العالقة الزوجية قائمة-2
 

 بأف التلقيح اإلصطناعي ال يكوف مباحا إال إذا كاف 126 كىو شرط أساسي، ألنو كما سبق كأف فصلنا
بُت زكجُت كأثناء عالقتهما الزكجية قبل انتهائها بوفاة أك بطالؽ عند غالبية الفقهاء، مع كجوب رضا الزكجُت 

 . عند اللجوء إىل ىذه العملية
 

 

 :أن تكون ىناك حاجة الزوجين إلى الولد-3
 

 فالفقهاء الذين أجازكا عملية التلقيح اإلصطناعي قد اعتربكا بأف اغباجة إىل الولد يبكن تنزيلها منزلة 
الضركرة، حيث يرل مصطفى أضبد الزرقاء أف الغرض اؼبشركع يف اغبصوؿ على الولد يبكن أف يبيح انكشاؼ 
الزكجة يف سبيل معاعبة العقم أك التلقيح اإلصطناعي إف مل تكن طريقة التلقيح تنطوم على ؿبظورات أخرل، 

 .127سواء كاف ذلك برغبة من الزكج أك الزكجة

                                                           
123

 .30سورة النور اآلية - 
،بَتكت،د، 01ط،03مج أيب الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، تفسَت القرآف العظيم، -124  .2035. ، صف.س.دار إبن حـز

125
، دار 1، ط2ىػػػ؛ أبو ؿبمد أشرؼ بن عبد اؼبقصود، فتاكل اؼبرأة اؼبسلمة جملموعة من العلماء، ج1385 رمضاف 21 بتاريخ 2700فتول رقم - 

، بَتكت،  -؛ خالد بن عبد الرضبن اعبريسي، الفتاكل الشرعية يف اؼبسائل العصرية من فتاكل علماء البلدم اغبراـ560-559.، ص2001ابن حـز
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز كؿبمد بن صاٌف العثيمُت كعبد اهلل بن عبد الرضبن اعبربين كصاٌف بن فوزاف الفوزاف كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 . 1134.، ص1999، مؤسسة اعبريسي، الرياض، 01، ط-كاإلفتاء
126

 . من ىذا البحث32.أنظر، ص- 
127

ك من األسباب اليت جعلت مصطفى أضبد الزرقاء يستنبط حكم الضركرة ؽبذه النازلة ، على أساس أف تعدد الزكجات باألمر السهل لكل رجل -  
كقد يكوف األكالد الذين للرجل من امرأة أخرل ال وبققوف أملو ك مصلحتو ك ليس للمرأة طريق آخر مشركع للحصوؿ على كلد، كما أف عقم اؼبرأة 

يعترب حالة مرضية ك عقمها كحرماهنا من األمومة قد هبرىا إىل أزمات ك أمراض نفسية ك إىل أمراض جسمانية ؛ زيػػػػاد أضبػػػػػد سالمػػػػة ، اؼبرجع 
 .52-51.السابق، ص
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 لقد أكد ذلك ما جاء يف قرار ؾبلس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي، حيث أجاز 
انكشاؼ اؼبرأة اؼبسلمة على غَت زكجها ما داـ أف ىناؾ حاجة تدفعها، مع تقييد ذلك اإلنكشاؼ بقدر 

 . ق يف قراره الثاين1405لس يف دكرتو الثامنة لعاـ الضركرة حسب ما قاؿ بو ذات اؼبج
 

ىذا كإف كاف يف مقابل ذلك بعض الفقهاء يركف بأف عمل اإلقباب هبذه الطريقة ال يبكن اعتباره ضركرة 
 .129 كيكوف تركو أكىل من فعلو128زبوؿ لصاحبها شرعية اإلنكشاؼ كالتعرم

 
 

 :القائم على عملية التلقيح اإلصطناعي-4
 

على الطبيب القائم على عملية التلقيح اإلصطناعي أف يتصف جبملة من اؼبواصفات بدء بتقول اهلل عز 
...  « كجل كالتوكل عليو لقولو تعاىل                        ...   « 

 كأف يعمل على سًت عورات مرضاه كعدـ النظر إال بقدر ما وبتاج إليو، مع ضركرة التحلي باإلخالص 130
كما يطلب منو التحلي بالفقو كالعلم الشرعي . كعدـ اإلستثمار يف أمواؿ مرضاه بالتماطل عليهم لزيادة الربح

 . 132 كأف هبعل تدبَته كعالجو مرتكزا على األركاف الشرعية اػبمسة131لتمييز اغبالؿ من اغبراـ
 
 

فإذا اتصف الطبيب اؼبوكل إليو عملية التلقيح هبذه الصفات، ربقق اإلطمئناف من عدـ اختالط األنساب 
كىناؾ من طالب بضركرة إسناد ىذه . عند نقل اؼبٍت كالبويضات كعدـ إدخاؿ مٍت أجنيب عن العالقة الزكجية

التقنية إىل ىيئة طبية موثوقة علميا كشرعيا ذات طابع حكومي، ذبنبا لظاىرة التنافس على الربح كاإلستثمار يف 
أجساد اؼبرضى، كما تقـو بتجميد البويضات كفقا لقانوف يتضمن نصوصا رادعة ؼبن تسوؿ لو نفسو التالعب 

 .133باغبيوانات اؼبنوية كالبويضات
 
 
 
 

                                                           
128

يقوؿ بكر بن عبد اهلل أبو زيد إف يف طريق اإلقباب ىذه أبشع صورة للتعرم كفحص السوأة أك السوأتُت من رجل أجنيب عنها، بل ك ردبا فريق - 
 . 275.عمل ؽبا، كعمل اإلقباب ال وبتسب ضركرة يباح يف سبيلها ىذا التبذؿ ك اؽببوط؛ اؼبرجع السابق، ص

129
، رئاسة إدارة البحوث العلمية كاإلفتاء، الرياض، 01، ط21عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرضبن بن باز، ؾبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، ج- 

 . 192.، ص2004
130

 .131سورة النساء اآلية - 
131

 .96.لبٌت جرب كشعباف الصفدم، اؼبرجع السابق، ص- 
132

 الصحة اؼبفقودة بقدر اإلمكاف، إزالة العلة أك تقليلها بقدر اإلمكاف، ربمل أدىن اؼبفسدتُت إلزالة إعادة، حفظ الصحة اؼبوجودة: كىي- 
 .أعظمهما كتقريب أدىن اؼبصلحتُت لتحصيل أعظمهما

133
 .99.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
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 :طريقة أخذ الحيوانات المنوية-5
 

إف أخذ اغبيوانات اؼبنوية من الرجل زبتلف عن نظَتهتا ألخذ البويضة من اؼبرأة، فبالنسبة للزكج البد من 
 :اللجوء إىل إحدل الطرؽ التالية

 

 

كىو طلب إخراج اؼبٍت للحصوؿ على نطفة الزكج عن طريق هتييج العضو التناسلي أماـ الطبيب  :اإلستمناء-أ
 .134كلقد اختلف الفقهاء يف حكمو

 

كىو أف هبامع الزكج زكجتو فإذا أحس بقرب اإلنزاؿ نزع كقذؼ خارج الفرج كهبذا يتمكن الطبيب  :العزؿ-ب
 .135من أخذ نطفة الزكج كلقد اختلف الفقهاء كذلك يف حكمو

 

 .تثَت الشهوة كربدث اإلنزاؿ بسهولة أك شفط اغبيوانات اؼبنوية بأجهزة خاصة إعطاء الزكج عقاقَت-ج
 

 

 136:أما بالنسبة للزكجة فيمكن أخذ بويضتها بالطرؽ التالية 
 .إستخراج البويضة من رحم اؼبرأة-أ

 .إدخاؿ آلة لسحب البويضة للرحم-ب
 

إف اإلشكاؿ ال يثور بالنسبة لطرؽ اغبصوؿ على بويضة الزكجة كمدل تعارضها مع أحكاـ الشريعة 
اإلسالمية مقارنة مع الطرؽ اؼبتبعة ألخذ نطفة الزكج كباألخص طريقة اإلستمناء، حيث يفضل البعض ذبنب 

ىذه الطريقة لكوهنا تعد خركجا عن نطاؽ اإلنسانية لتصل إىل حدكد اغبيوانية، إذ يبكن اإلستغناء عنها بطريقة 
العزؿ، فيمكن للزكج أف يتصل بزكجتو جنسيا كعند شعوره بقرب اإلنزاؿ يضعو يف أنبوب معدة خصيصا لذلك 

 .137أك أف يقـو الطبيب باستخراجو من داخل رحم الزكجة بوسيلة أخرل تكوف مباحة شرعا
 

                                                           
134

ذىب الشافيعية كاؼبالكية كالزيدية إىل ربرًن اإلستنمناء ، أما اغبنابلة كاغبنفية فقالوا حبرمتو ما مل تكن ىناؾ ضركرة كخشية من الوقوع يف الزنا - 
؛ أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق، 257.كهبذا قاؿ إبن تيمية كأما الظاىرية فقالوا بأنو مكركه؛ زياد أضبد سالمة، اؼبرجع السابق، ص

 .   42.؛ عامر قاسم أضبد القيسي، اؼبرجع السابق، ص208-207.ص
135

ذىب أغلب الفقهاء إىل اشًتاط موافقة الزكجة كرضاىا بالعزؿ كاستثٌت األحناؼ حاالت مل يشًتطوا فيها إذف الزكجة كخوؼ الزكج من فساد - 
 . 265.الولد لسوء الزماف أك كانت الزكجة سيئة األخالؽ كأراد فراقها دكف أف ربمل منو؛ أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع السابق، ص

136
 .219.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع نفسو، ص-  

137
 .   42.عامر قاسم أضبد القيسي ، اؼبرجع نفسو ، ص-  
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كانت تلك ىي أحكاـ عملية التلقيح اإلصطناعي كالقيود الشرعية اليت أكجبها فقهاء الشريعة اإلسالمية 
عند اللجػػوء إليهػػا كالػػيت أصبلناىػػا يف ىػػذا الفرع كسنتنػػاكؿ موقػػف القانػػوف اعبزائػػرم ؽبػػػذه التقنيػػة العلميػػػة يف 

 . الفرع اؼبوايل
 

 الفرع الثاني
 

  موقف القانون الجزائري من التلقيح اإلصطناعي
 

سنحاكؿ يف ىذا الفرع إبراز موقف اؼبشرع اعبزائرم من عملية التلقيح اإلصطناعي من خالؿ تبياف 
، مث نعرج إىل ذكر الشركط اليت أكردىا اؼبشرع (أكال)األساس القانوين ؽبذه العملية ضمن التشريع اعبزائرم 

 .(ثانيا)اعبزائرم إلجراء عملية التلقيح اإلصطناعي
 

 .األساس القانوني للتلقيح اإلصطناعي: أوال
 

بالرغم من اإلكتشافات الطبية اغبديثة قد مر عليها مدة معتربة من الزمن، إال أف اؼبشرع اعبزائرم مل يضع 
لو مدكنة خاصة هبا ترسم حدكدىا كمعاؼبها كتزيح كل لبس من شأنو خلق إشكاالت قانونية كقضائية، كإف كاف 

اؼبشرع اعبزائرم قد اعتٌت ببعض تلك اؼبستجدات على غرار عمليات انتزاع أعضاء اإلنساف ك زرعها ك ىذا 
 .138 اؼبتعلق حبماية الصحة ك ترقيتها05-85 كما يليها من القانوف رقم 161دبوجب اؼبادة 

 

 ىذا كإننا ال نشك يف أف اؼبشرع اعبزائرم كاف مسايرا لذىنية اجملتمع اعبزائرم كعاداتو كتقاليده احملافظة 
كالدليل على ذلك ىو أف تقنية التلقيح اإلصطناعي مل يرخص باللجوء إليها بصفة صروبة باعتمادىا كوسيلة 

، كاألدىى من ذلك ىو 02-05 إثر تعديلو لقانوف األسرة دبقتضى األمر رقم 2005بديلة لإلقباب إال سنة 
 45أنو مل ىبصص سول مادة كاحدة فقط بالرغم من أنبية اؼبوضوع كما يًتتب عليو من مسائل كىي اؼبادة 

 . هبوز للزكجُت اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي« :مكرر اليت نصت على ما يلي
 

 

                                                           
  اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها ، اؼبعدؿ كاؼبتمم،1985 فرباير 16ق اؼبوافق 1405 صبادل األكىل 26 مؤرخ يف 05-85قانوف رقم - 138

 .08ر، ع.ج
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 :ىبضع التلقيح اإلصطناعي للشركط التالية
 .أف يكوف الزكاج شرعيا-
 .أف يكوف التلقيح برضا الزكجُت كأثناء حياهتما-
 .أف يتم دبٍت الزكج الزكج كبويضة رحم الزكجة دكف غَتىا-

 . » ال هبوز اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي باستعماؿ األـ البديلة
 

 

كبتأملنا لنص ىذه اؼبادة نالحظ أف اؼبشرع اعبزائرم مل يعط لنا تعريفا للتلقيح اإلصطناعي كمل يذكر 
صوره، بل أكد على ضركرة مراعاة الشركط اليت أكردىا كالغاية من ذلك ىو ذبنب اؼبخاطر كاحملاذير اليت قد 

تنجم عن استعماؿ ىذه التقنية، السيما يف ؾباؿ النسب كإف كاف قبل صدكر ىذا التعديل ال يعًتؼ بثبوت 
 .139النسب إال بالولد الناتج عن اتصاؿ جنسي بُت الزكجُت

 

 كما يبكن التساؤؿ عنو ىو من وبق لو اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي؟
 

هبوز للزكجُت اللجوء إىل التلقيح "  مكرر من قانوف األسرة 45إف العبارة اليت كردت يف اؼبادة 
جاءت بصيغة اػبطاب العاـ، كوف أهنا مل ربدد من الزكجُت الذين وبق ؽبما اإلستعانة بعملية " اإلصطناعي

التلقيح اإلصطناعي؟ ىل كل زكجُت ؟أـ أف األمر يقتصر فقط على األزكاج الذين تأكد لديهم عدـ القدرة على 
 كبالتايل عمال دبا أكجبو فقهاء الشريعة 140اإلقباب بالطريق الطبيعي بسبب مرض يف الزكج أك الزكجة؟

 . 141اإلسالمية عند اشًتاطهم للحاجة اؼبلحة يف اغبصوؿ على الولد
 

كلكي نتمكن تبياف موقف اؼبشرع اعبزائرم من تقنية التلقيح اإلصطناعي، البد لنا من التفصيل أكثر يف 
 . مكرر كىذا يف البند اؼبوايل45الشركط اليت أكردىا بنص اؼبادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
139

كلذلك فإننا ندىش ىنا حقا أف التشريع اعبزائرم باعتباره تشريع حديث النشأة، مل يتعرض إىل ثبوت النسب الشرعي إال بالنسبة للولد الذم - 
 .97.اتصل كالده جنسيا كترؾ كافة اغباالت األخرل مسكوت عنها؛ تشوار جياليل، اؼبرجع السابق، ص

140
 .194.بوشي يوسف، اؼبرجع السابق، ص- 

141
 . من ىذا البحث39ك38.أنظر، ص- 
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 .الشروط المستحدثة للتلقيح اإلصطناعي في قانون األسرة الجزائري: ثانيا
 

 

أجاز اؼبشرع اعبزائرم للزكجُت اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي كلكن مع كجوب إحًتاـ الشركط 
 : مكرر من قانوف األسرة ك ىي كالتايل45احملددة يف اؼبادة 

 

 .أن يكون الزواج شرعيا: الشرط األول
 

كما ىو معلـو أف قانوف األسرة اعبزائرم شأنو شأف التشريعات العربية يستمد ركحو من أحكاـ الشريعة 
كهبذا 142.اإلسالمية  كىو بذلك ال يعًتؼ بأم عالقة بُت رجل كامرأة إال إذا كانت تقـو على عقد زكاج شرعي

فال يبكن لغَت األزكاج اؼبطالبة بإجراء التلقيح اإلصطناعي مثلما ىو عليو األمر يف جل الدكؿ الغربية كاليت ألقت 
عليها اإلباحية بكل ظالؽبا نظرا للتفسَت اػباطئ ؼبفهـو اغبرية، حيث أعطتها مفاىيم بصور ال يبكن إستعاهبا، 

 .143نتج عنها تشجيع للزكاج اغبر
 

كما يفهم كذلك من ىذا الشرط ىو عدـ سبكُت اؼبرأة غَت اؼبتزكجة من اإلستفادة من كسيلة التلقيح 
 .144اإلصطناعي حبجة حقها يف اإلقباب دكف زكاج شرعي

  
أما بشأف الزكجُت اللذين ارتبطا بعقد عريف فال يسمح ؽبما القانوف باللجوء إىل ىذه التقنية، لكوف أف 
اؼبراكز اؼبخصصة ؽبذا الغرض ال يبكنها قبوؿ طلبهما النعداـ كثيقة عقد الزكاج، فبا وبتم عليهما األمر تثبيت 

يثبت الزكاج :" ج اليت تنص على أنو.أ. من ؽ22زكاجهما أماـ القضاء تطبيقا للفقرة األكىل من نص اؼبادة 
 .145"دبستخرج من سجل اغبالة اؼبدنية، كيف حالة عدـ تسجيلو يثبت حبكم قضائي

 

 
 

                                                           
142

 . أج. ؽ41 ك 40 ككذلك اؼبادة 04كيف ذلك تأكيد على ما جاء يف نص اؼبادة - 
-2013، كلية اغبقوؽالصاٌف بوغرارة، أثر اإلكتشافات الطبية على أحكاـ الزكاج، أطركحة دكتوراه يف العلـو القانونية، جامعة سيدم بلعباس، -143

 .276.، ص2014
144

 .84.، ص04، ع2006إ، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .ؽ.ع.عبد الكرًن مأموف، اإلطار الشرعي كالقانوين لإلقباب الصناعي، ـ- 
إ، جامعة تلمساف، كلية .ؽ.ع.تشوار ضبيدك زكية، شركط التلقيح اإلصطناعي يف ضوء النصوص اؼبستحدثة يف قانوف األسرة اعبزائرم، ـ-145

 .91.، ص04، ع2006اغبقوؽ، 
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كلكي يكوف الزكاج شرعيا كذلك، البد من استيفاء العقد لكافة الشركط اؼبنصوص عليها قانونا كتوافر 
األركاف كذلك للحيلولة دكف اغبكم ببطالنو، فإذا تقرر بطالنو انعدـ السند القانوين إلجراء عملية التقيح 

 .اإلصطناعي
 

كيبدك أيضا أف شرعية الزكاج تتحقق أثنا قياـ العالقة الزكجية كيف حياة الزكجُت كىو الشرط الذم أضافو 
 .اؼبشرع اعبزائرم إىل جانب رضا الزكجُت

 

 .أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما : الشرط الثاني
 

أما عنصر رضا الزكجُت فقد آثرنا معاعبتو عند اغبديث عن مدل تأثَت التلقيح اإلصطناعي على فك 
، ليبقى لنا مناقشة شرط اغبياة الذم خالف فيو اؼبشرع جانب من فقهاء الشريعة اإلسالمية 146الرابطة الزكجية

اجمليزين لعملية التلقيح اإلصطناعي بعد كفاة الزكج، بعد قيامها حبفظ نطفة زكجها أثناء حياتو يف بنك حفظ 
 .النطف 

 

، فبا يعٍت معو "أثناء حياهتما"ج كاف كاضحا كصروبا الستعمالو عبارة .أ. مكرر من ؽ45إف نص اؼبادة 
عدـ شرعية اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي بعد كفاة الزكج النقطاع العالقة الزكجية كهبذا فإف اؼبشرع يعتد 

بالرابطة الزكجية القائمة فعال كحقيقة كليس حكما كأف زمن إجراء العملية من القيود األساسية ؼبشركعيتها بُت 
، كحىت فًتة العدة بعد الوفاة ال تعترب امتدادا للعالقة الزكجية ألف ىذه األخَتة انتهت غبظة الوفاة 147الزكجُت

 .148كانعدـ شرط اغبياة
 

كلو أف اؼبشرع اعبزائرم أغفل شرط حياة الزكجُت لكاف ذلك تناقضا مع أحكاـ النسب كاغبمل اليت 
ج، إذ اغبمل الذم نفًتض أف وبدث أثناء العدة عن طريق عملية التلقيح .أ.كما بعدىا من ؽ 40نظمتها اؼبادة 

اإلصطناعي ال مناص من أنو سيجاكز اغبد األقصى اؼبقدر بعشرة أشهر، ألف العملية غالبا ما يتم إجراؤىا أكثر 
 كما يتبع ذلك ىو عدـ إمكانية نسب الولد ألبيو نظرا الكبالؿ 149مرة إىل غاية إلتصاؽ اللقيحة جبدار الرحم

 .الرابطة الزكجية بوفاة الزكج

                                                           
146

 . كما بعدىا من ىذا البحث48.أنظر، ص- 
147

 .116.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق، ص- 
148

 ".تنحل الرابطة الزكجية بالطالؽ أك الوفاة:" ج على أنو .أ. من ؽ47تنص اؼبادة - 
149

 .12.تشوار ضبيدك زكية، اؼبرجع السابق، ص- 
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يضاؼ إىل ما ذكرناه التحايل الذم قد تعمد إليو الزكجة اؼبتوىف عنها زكجها بشأف تركتو، إذ قد تلجأ إىل 
كسيلة التلقيح اإلصطناعي للرفع من حظوظها يف نصيب اؼبَتاث كوف أف اؼبشرع اعبزائرم من خالؿ نص اؼبادة 

، يعًتؼ حبق اعبنُت يف الًتكة إال أنو قد احتاط ؽبذا األمر ك كفر ضباية أكثر لبقية الورثة، بعدـ 150ج.أ. ؽ128
إباحة طريقة التلقيح اإلصطناعي بعد الوفاة، فبا هبعلنا نقوؿ بأف مثل ىذا التصرؼ يعترب ؿبظورا دبقتضى أحكاـ 

كاؽبدؼ من ذلك كلو ىو توفَت اإلستقرار لألسر كذبنب حدكث مشاكل إجتماعية بُت الورثة . التشريع اعبزائرم
 .151كغَتىم

 

كلعل األىم من ذلك ىو عدـ اكتفاء اؼبشرع بشرط إجراء التلقيح اإلصطناعي أثناء حياة لزكجُت 
 .كبرضانبا، بل البد أف يتم تلقيح بويضة الزكجة دباء زكجها

 

 .أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرىما: الشرط الثالث
لقد كاف موقف اؼبشرع اعبزائرم كاضحا كصروبا خبصوص الصورة اؼبباحة يف عملية التلقيح اإلصطناعي، 

كهبذا يتجلى لنا بأف غاية اؼبشرع ال . إذ أكجب أف يتم التلقيح دبٍت الزكج كبويضة الزكجة دكف تدخل طرؼ ثالث
تكمن يف تفريج كربة عدـ اإلقباب على الزكجُت كسبكينهما من اغبصوؿ على األكالد، بل غايتو أظبى من ذلك، 

فهو هبذا الشرط كرس ضباية كاسعة ؼبسألة النسب سباشيا مع ما أقره الفقو اإلسالمي بشأف صور التلقيح 
 .اإلصطناعي اعبائزة شرعا 

 
 

ج أف نسب الولد يثبت .أ. من ؽ45 ك نص اؼبادة 40يف ىذا الصدد يفهم من الفقرة األخَتة للمادة 
باإلتصاؿ الطبيعي للزكجُت أك عن طريق التلقيح اإلصطناعي ما داـ أف ىناؾ التقاء بُت مٍت الزكج كبويضة 

زكجتو، لذلك كاف من الواجب إسناد مهمة التلقيح اإلصطناعي إىل ىيئة علمي ذات ثقة تقـو بازباذ ما يلـز 
، مع اشًتاط صفات ؿبددة يف األطباء القائمُت بعملية التلقيح 152ؼبنع اختالط النطف كالبويضات أك استبداؽبا

 .153كباألخص معرفة اغبالؿ من اغبراـ
                                                           

يشًتط الستحقاؽ اإلرث أف يكوف الوارث حيا أك ضبال كقت افتتاح الًتكة ، مع ثبوت سبب اإلرث كعدـ :" ج على أنو.أ. ؽ128تنص اؼبادة -150
 ".كجود مانع من اإلرث

151
س، .إ.ؽ.ع.؛ زاليف عبد اغبميد، ضباية اعبنُت يف ظل السياسة اعبنائية كفلسفة التشريع اإلسالمي، ـ92.ص ،السابقضبيدك زكية، اؼبرجع  تشوار-

  .63.، ص08،ع2011جامعة سيدم بلعباس، كلية اغبقوؽ، 
152

 .95.تشوار ضبيدك زكية، اؼبرجع نفسو، ص- 
153

 . من ىذا البحث39.أنظر،ص- 
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ففي حالة ما إذا عبأ الطبيب إىل تلقيح بويضة الزكجة بغَت نطفة زكجها، فإنو يف نظر قانوف العقوبات 
يعاقب :"  فقرة أكىل اليت تنص على أنو335اعبزائرم يعد مرتكبا عبريبة الفعل اؼبخل باغبياء اؼبعاقب عليو باؼبادة 

بالسجن اؼبؤقت من طبس إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعال ـبال باغبياء ضد إنساف ذكرا كاف أك أنثى بغَت 
 .154"عنف أك شرع يف ذلك

 

كإذا ما تقررت اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب ترتب عنها قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية كذلك، فيمكن للمتضرر 
اؼبطالبة بالتعويض عن الضرر الذم غبقو أماـ احملكمة اعبزائية كدعول فرعية عن الدعول العمومية أك أماـ 

 .احملكمة اؼبدنية كدعول مستقلة طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم
 

 .ال يجوز اللجوء إلى التلقيح اإلصطناعي باستعمال األم البديلة: الشرط الرابع
 

يف ظل اإلمتداد الواسع لظاىرة التلقيح اإلصطناعي كما سايره من شغف الكثَتين من األزكاج يف اغبصوؿ 
على األكالد، طفح إىل الوجود اإلستعانة باألـ البديلة يف اإلقباب السيما يف الدكؿ الغربية، كذلك عن طريق 

إقداـ الزكجُت على إبراـ عقد مع امرأة تلتـز دبوجبو تسخَت رضبها غبمل جنينهما دبقابل أك بدكف مقابل، لتقـو 
 .155بتسليمهما الطفل عند كالدتو، أم أف اغبمل كالوضع كاف غبساب الزكجُت كليس لصاغبها

 

لقد قطع اؼبشرع السبيل أماـ من وباكؿ اللجوء إىل اإلستعانة باألـ البديلة كذلك باعبـز على عدـ 
جوازىا، تأكيدا على عدـ مشركعية التعامل يف جسد اإلنساف أك يف جزء منو، إذ أف اؼبتاجرة يف األشياء تكوف 

 .156أمرا مباحا، غَت أف األعضاء التناسلية للمرأة ال يبكن تكييفها من الناحية القانونية باألشياء
 

كبالرجوع إىل القواعد العامة اؼبنظمة للعقود يكوف العقد اؼبرـب بُت الزكجُت كاؼبرأة صاحبة الرحم عقدا 
باطال بطالنا مطلقا، لكوف أف ؿبلو كسببو غَت مشركعُت، كال تًتتب عليو أية آثار من الناحية القانونية، السيما 

 .157كأنو يتعلق دبسألة النسب الشرعي كىو من النظاـ العاـ
                                                           

154
 .61.زاليف عبد اغبميد، اؼبرجع السابق، ص- 

155
خداـ ىجَتة، التلقيح اإلصطناعي دراسة مقارنة بُت القانوف الفرنسي كالقانوف اعبزائرم، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، جامعة تلمساف، - 

 .109.، ص2007-2006كلية اغبقوؽ،
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 .96.؛ تشوار ضبيدك زكية، اؼبرجع السابق، ص113.تشوار جياليل، اؼبرجع السابق، ص- 
بلحاج العريب أضبد، اؼببادئ الشرعية كالقانونية كاألخالقية اليت ربكم عملية التلقيح اإلصطناعي يف ضوء قانوف األسرة اعبزائرم اعبديد كاؼبقارف، -157

 .24.، ص15، ع2013س، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .إ.ؽ.ع.ـ
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كما تقضي بو القواعد العامة كذلك أنو ال يبكن ألم شخص التنازؿ عن حقو قبل كجوده كإنشائو كىو 
ما نلحظو يف عملية التلقيح اإلصطناعي بواسطة األـ البديلة، فتعهد ىذه األخَتة بتسليمها الطفل بعد أف تلده 

 .158إىل الزكجُت صاحبا البذرتُت يعد تنازال عن حقها يف األمومة كاغبضانة
 

إف اإلستعانة باألـ البديلة أم الرحم اؼبؤجر يف نظر قانوف العقوبات اعبزائرم ىو فعل يبكن أف يكوف ؿبل 
متابعة جزائية، ألنو وبظر على أم شخص التنازؿ عن طفل بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة كاستعماؿ الرحم يبكن 

 .159أف يشكل يف حد ذاتو كسيلة تؤدم لذات الغرض كىو فعل ؾبـر دبقتضى أحكاـ قانوف العقوبات
 

ج اليت تناكؿ من خالؽبا اؼبشرع .أ. مكرر من ؽ45كما يتحتم علينا ذكره كتعليق علن نص اؼبادة 
اعبزائرم عملية التلقيح اإلصطناعي، كإف كاف قد كافق الفقو اإلسالمي يف تنظيمو ؽبذه اؼبسألة كفرض القيود 

األساسية اليت من شأهنا اغبفاظ على النسل كحفظ النسب بعدـ جواز إجراء التلقيح بتدخل طرؼ ثالث أجنيب 
عن العالقة الزكجية، ىو أنو قد أغفل بعض الشركط اليت قد تبدك يف الظاىر غَت جديرة باإلىتماـ، غَت أف 

 :إنباؽبا قد يًتتب عليو آثارا سلبية إف مل نقل كخيمة  ىي
 

ج مل تتضمن شرط اغباجة اؼبلحة للزكجُت يف اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي، .أ. مكرر ؽ45أف اؼبادة -
ذلك أف األمر قد يدفع ببعض األزكاج كإف كانوا قادرين على اإلقباب بالطريق الطبيعي إىل اإلستعانة هبذه 

التقنية، فكاف من األجدر على اؼبشرع إضافة شرط الضركرة القصول كعدـ ربقق اغبمل باإلتصاؿ الطبيعي بُت 
،بعد انقضاء مدة معتربة من بدء اغبياة الزكجية أك بعد إقداـ الزكجُت على ذبريب الوسائل العالجية 160الزكجُت
 . 161األخرل

 
 
 

 
                                                           

158
  .124.؛ خداـ ىجَتة، اؼبرجع السابق ، ص96.تشوار ضبيدك زكية، اؼبرجع السابق، ص- 

159
 .ج.ع. ؽ321 ك 230اؼبادتُت - 

160
 .93.؛ تشوار ضبيدك زكية، اؼبرجع نفسو، ص98.تشوار جياليل، اؼبرجع السابق، ص- 

161
 .122.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق، ص- 
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كىذا ما أكده فقهاء الشريعة اإلسالمية الذين أجازكا عملية التلقيح اإلصطناعي، ؼبا فيو من كشف 
للعورات كعلى أساس أف الضركرات تقدر بقدرىا كيكوف تأكيد ذلك بناء على تقدًن تقرير طيب صادر عن 

كيف ىذا كذلك منع للجوء األطباء إىل . طبيب أخصائي يثبت عدـ القدرة على اإلقباب بالطريق الطبيعي
 .162اؼبتاجرة كالربح

 

 اؼبذكورة أعاله بند اعبزاء الذم يًتتب يف زبلف أحد الشركط الواجب احًتامها يف مسألة 45مل تنص اؼبادة -
 .التلقيح اإلصطناعي كىذا ما يستوجب معو اللجوء إىل القواعد العامة 

 

لقد اكتفت اؼبادة ذاهتا بذكر الشركط الواجب توافرىا من جانب الزكجُت الراغبُت يف اإلقباب، دكف اإلشارة -
إىل ما هبب توفره يف اعبهة اؼبشرفة على عملية التلقيح سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا كىو ما يبدكا لنا أمرا 
بالغ األنبية، ذلك أف اغبفاظ على األنساب كمنع اختالطها يرتكز باألساس على درجة حرص الطبيب القائم 
على عملية التلقيح كتعظيمو ؼبسألة النسب، مع ضركرة اتصافو بالكفاءة العلمية كمستول أخالقي كديٍت يبنعو 

 .163من التالعب كالعبث باألنساب أك التفكَت يف اؼبتاجرة بالنطف البشرية
 

 

 المطلب الثالث 
 

 مدى تأثير التلقيح اإلصطناعي على فك الرابطة الزوجية
 

سبقت اإلشارة إىل أف اللجوء إىل التلقيح اإلصطناعي ىو مطلب الزكجُت اللذين تأكدت لديهما عدـ 
الفرع  )القدرة على اإلقباب بالطريق الطبيعي كىذا ما يعٍت معو موافقتهما كرضانبا بضركرة ذبريب ىذه الوسيلة

غَت أنو ليس يف كل اغباالت أف تتحقق تلك اؼبوافقة بُت الزكجُت مبدئيا أك حىت بعد الشركع يف إجراء . (األكؿ 
 .(الفرع الثاين)عملية التلقيح، سواء كاف ذلك لدل الزكج أك لدل الزكجة، فبا ينجم عنو اكبالؿ الرابطة الزكجية
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 .11-10.، ص02، ع2011العرايب خَتة، التلقيح اإلصطناعي كأثره يف إثبات النسب، دفاتر ـبرب حقوؽ الطفل، جامعة كىراف، - 
163

 .66.زاليف عبد اغبميد، اؼبرجع السابق، ص- 
فعينة من اغبيوانات اؼبنوية للمتربع الواحد يبكن أف سبنح لعدد ال يقل عن عشر نساء، كما أف التربع بالبويضات يسبب العقم اؼببكر للمرأة اؼبتربعة، -

كاؼبتربع مهما يكن رجل أك امرأة ، ىو ؾبهوؿ اؽبوية كيبقى األمر بالنسبة ؽبم ؾبرد كسب مادم، فيكوف من اؽبُت تزييف يف التقارير الطبية، فبا ينجم 
 Royal Academy Of، 2001 أيلوؿ 29عنو انتقاؿ األمراض الوراثية أك اؼبعدية؛ ندكة بعنواف ذبارة األجنة كعوؼبة األنساب بتاريخ 

science International Trust08.، بَتكت، ص. 
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 الفرع األول
 

 رضا الزوجين إلجراء التلقيح اإلصطناعي
 

ال يبكن للطبيب كأصل عاـ تقدًن العالج للمريض دكف حصولو على موافقتو كرضاه، ما مل تكن ىناؾ 
حالة تستوجب عليو كىو أمر متفق عليو بُت فقهاء الشريعة اإلسالمية ككذلك القانوف اعبزائرم، كمعو فإف 

، لذلك فإف إجراءه ال يتم إال برضا الزكجُت 164التلقيح اإلصطناعي ال يبكن أف يشذ عن ىذه القاعدة
 .(ثانيا)، مع أف ىناؾ أسبابا كدكافع لدل بعض األزكاج ربوؿ دكف حصوؿ الرضا خبصوص ىذه العملية(أكال)معا

 

 .شرط رضا الزوجين إلجراء عملية التلقيح اإلصطناعي: أوال
 

 

األصل أف مباشرة الطبيب ألم عمل طيب على جسم اإلنساف غَت جائز إال بإذنو، ألف جسده حق لو 
بتمليك اهلل عز كجل، فحيث مل يأذف اؼبريض تنتفي إباحة مساس الطبيب جبسم اؼبريض كإال كاف ضامنا 

كؼبا كاف التلقيح اإلصطناعي ال يقتصر على اؼبساس جبسد الزكج اؼبصاب بالعقم بل يبتد إىل جسد . كمسؤكال
 .الزكج اآلخر كيستهدؼ مصلحة كل منهما، استلـز القوؿ دبشركعيتو توفر رضا الزكجُت معا

 
 

ج شرط رضا الزكجُت إلجراء عملية التلقيح .أ. مكرر من ؽ45لقد أقر اؼبشرع اعبزائرم دبقتضى اؼبادة 
 سنة كاملة، لكوف أف ىذه العملية تستلـز توافق 19اإلصطناعي كىو ما يعٍت معو أف يكوف الزكجاف بالغاف 

 07كاؼبادة 165ج.ـ. من ؽ40إراديت الزكجُت مثلما ىو عليو األمر يف باقي العقود كىو ما أكردتو اؼبادة 
 .166ج.أ.ؽ86ك
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 .39.ؿبمد اؼبرسي زىرة، اؼبرجع السابق، ص- 
165

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية كمل وبجر عليو يكوف كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية :" ج على أنو.ـ. ؽ40تنص اؼبادة - 
، مؤرخة 78ر، ع. اؼبتضمن القانوف اؼبدين اعبزائرم، ج26/09/1975 اؼبؤرخ يف 58-75؛األمر رقم "سنة كاملة  (19)كسن الرشد تسعة عشر 

 .30/09/1975يف 
166

 سنة كللقاضي أف يرخص بالزكاج قبل ذلك ؼبصلحة أك 19تكتمل أىلية الرجل كاؼبرأة يف الزكاج بتماـ :" ج على أنو .أ. ؽ07تنص اؼبادة - 
 .ضركرة، مىت تأكدت قدرة الطرفُت على الزكاج

 ؛"يكتسب الزكج القاصر أىلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزكاج من حقوؽ كإلتزامات
 ". من القانوف اؼبدين40من بلغ سن الرشد كمل وبجر عليو يعترب كامل األىلية كفقا ألحكاـ اؼبادة :" ج على أنو.أ. ؽ86تنص اؼبادة -
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كقد كاف من الالـز إيراد ىذا الشرط، لكوف أف اآلثار الناصبة عن عملية التلقيح يتحملها الزكجاف 
كبالذات نسب اؼبولود، فبا هبعل القرار اؼبتخذ يف ىذا اعبانب يتوقف على رغبة الزكجُت دكف سوانبا، باعتباره 

كما ال يبكن ألحد الزكجُت إلزاـ الطرؼ اآلخر على قبوؿ اللجوء إىل ىذه العملية، لكوف . 167قرارا شخصيا
 .168ىذا الرضا ؾبرد رخصة كليس كاجبا أك حقا

 

ج ، قبد أف عقد الزكاج يبكن أف يكوف بُت رجل كامرأة دكف بلوغ .أ. ؽ07كبالرجوع إىل نص اؼبادة 
أحدنبا أك كالنبا السن القانوين للزكاج شريطة توافر اإلذف القضائي بالزكاج، كىذا ما يدفعنا إىل التساؤؿ حوؿ 

 مدل جواز إقداـ الزكج اغباصل على اإلذف القضائي على عملية التلقيح اإلصطناعي كاإلعتداد برضاه؟
 

 

يبكن القوؿ يف ىذا اعبانب أف القاصر الذم أبـر عقد قرانو بناء على إذف قضائي ال يبكن إبداء موافقتو 
على التلقيح اإلصطناعي، إذ أف ىذا األخَت يستفيد فقط من أىلية التقاضي بشأف آثار الزكاج دكف التصرفات 

للقاصر :"  من ذات القانوف كاليت جاء فيها ما يلي38، كما يؤكد ذلك الفقرة الثانية من نص اؼبادة 169القانونية
 .170"اؼبرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات اليت يعتربه القانوف أىال ؼبباشرهتا

 

كاستناد إىل أحكاـ الشريعة اإلسالمية، فإف فقهاءىا ال يشًتطوف سنا معينا إلجراء عملية التلقيح ما داـ 
أف الزكج اؼبقدـ عليها أبـر عقد زكاج صحيح كرضي هبا، مدفوعا إليها بدافع الضركرة، إذ قاؿ األصوليوف 

الضركرم ىو ما كاف الزما متمما لقياـ مصاٌف الدين كانتظاـ الدنيا كبقائها، حبيث إذا فقدت مل ذبر « :بأف
مصاٌف الدنيا على استقامة، بل على فساد كهتارج كفوت حياة، كيف اآلخرة فوت النجاة كالنعيم كالرجوع 

 .171 » باػبسراف
 

 
                                                           

167
 .108.ؿبمود أضبد طو، اؼبرجع السابق، ص- 

168
 .07.العراييب خَتة، اؼبرجع السابق، ص- 

169
 .57.، ص04، ع2006إ، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .ؽ.ع.تشوار جياليل، رضا الزكجُت على التلقيح اإلصطناعي، ـ- 

170
 اؼبتضمن 26/09/1975 اؼبؤرخ يف 58-75، اؼبعدؿ ك اؼبتمم لألمر رقم 2005 /20/06 اؼبؤرخ يف 10-05عدلت بالقانوف رقم - 

 .21.، ص44ر، ع.القانوف اؼبدين، ج
171

 ، البنك اإلسالمي 02آفاؽ كأبعاد، سلسلة ؿباضرات العلماء البارزين رقم -عبد الوىاب إبراىيم أبو سليماف، فقو الضركرة كتطبيقاهتا اؼبعاصرة- 
 .45.ق ، ص1423اؼبعهد اإلسالمي للبحوث كالتدريب، جدة، -للتنمية
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كعليو فالقوؿ ىو أف السن الدنيا للموافقة على حالة التلقيح يف حالة اإلذف القضائي بالزكاج ىي السن 
الدنيا إلمكانية إبراـ عقد الزكاج قانونا، ألف أىلية القاصر يف الزكاج سبكنو من أف يعرب عن إرادتو بشأف 

 .172التلقيح
 

ال يكفي توافر شرط الرضا إلجراء عملية التلقيح اإلصطناعي فحسب، بل البد من تأكد صحتو، إذ 
هبب أف يتمتع كال الزكجُت بقوانبا العقلية كمل وبجر عليهما بسبب عوارض األىلية اؼبشار إليها يف اؼبادتُت 

كتطبيقا على .  من القانوف اؼبدين اعبزائرم، اليت تقضي بعدـ صحة تصرفات اجملنوف كاؼبعتوه43174ك 42173
مسألة التلقيح، فال يبكن للمجنوف كاؼبعتوه طلب إجرائو درءا إلقباب أطفاؿ مصابُت بعاىات عقلية بصفة 

 ، أما إذا كاف احد الزكجُت سفيها فهل يبكن اإلعتداد برضاه يف مسألة التلقيح؟175كراثية
 

 من 107177ك101176ج فإف السفيو يعترب ناقص األىلية ك كذا اؼبادتُت .ـ. ؽ43استنادا إىل اؼبادة 
قانوف األسرة اليت ال تعتد بتصرفاتو، إذ تكوف باطلة بعد اغبكم عليو باغبجر كقبلو ما دامت أف أسبابو كانت 
 .ظاىرة كفاشية كقت صدكر تلك التصرفات، غَت أف مسألة التلقيح اإلصطناعي تقتضي بذؿ اإلنفاؽ يف سبيلو

 

كباعتبار السفو مرتبط بتبذير اؼباؿ كعدـ ترشيده، فإف السفو إذا كاف متحقق لدل الزكجة، فال يبكن 
القوؿ بتأثَته على صحة العقد بُت الزكجُت كاعبهة القائمة على التلقيح، أما إذا كاف قد ربقق يف جانب الزكج 

قال يبكن األخذ برضاه، إذ البد أف يكوف بالغا رشيدا لكونو ىو اؼبلـز باإلنفاؽ على زكجتو من الوجهة الشرعية 
 .178كالقانونية
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 .57.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت - 
173

 .ال يكوف أىال ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من كاف فاقد التمييز لصغر يف السن ،أك عتو أك جنوف:" ج على أنو.ـ. ؽ42تنص اؼبادة - 
 ".يعترب غَت فبيز من مل يبلغ ثالثة عشر سنة

174
كل من بلغ سن التمييز كمل يبلغ سن الرشد ككل من بلغ سن الرشد ككاف سفيها أك ذا غفلة يكوف ناقص :" ج على أنو .ـ. ؽ43تنص اؼبادة - 

 ". األىلية كفقا ؼبا يقرره القانوف
175

 .58.، اؼبرجع نفسو، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت - 
176

من بلغ سن الرشد كىو ؾبنوف أك معتوه أك سفيو، أك طرأت عليو إحدل اغباالت اؼبذكورة بعد رشده :" ج على أنو.أ. ؽ101تنص اؼبادة - 
 ".وبجر عليو

177
تعترب تصرفات احملجور عليو بعد اغبكم عليو باطلة كقبل اغبكم إذا كانت أسباب اغبجر ظاىرة كفاشية :"ج على أنو .أ.ؽ107تنص اؼبادة - 

 ".كقت صدكرىا
178

 .58.، اؼبرجع نفسو ، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت - 
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كفضال عن ذلك، فالبد أف يكوف الرضا الصادر عن كال الزكجُت خاليا من عيوب اإلرادة من غلط أك 
 .180، كىو ما تناكلو اؼبشرع اعبزائرم يف نصوص القانوف اؼبدين179إكراه أك تدليس حىت ينتج أثره

 

كيبكن التماس عيب التدليس يف عملية التلقيح اإلصطناعي، عبوء الزكج إىل حيلة جلب اؼبٍت من غَته 
كإغراء زكجتو للحصوؿ على موافقتها،كما يبكن أف يكوف التدليس من طرؼ الزكجة اليت تتحُت الفرصة اؼبناسبة 

عند إقداـ زكجهػا إىل مركػز ربليػل اػباليػا التناسليػة بأم دافػع كاف، فتتفػق مػػع مػن يقػـو بالتحليل ليحتفػظ ؽبػا 
ببعػض تلػػك اػباليػا كتقـو بعدىا بطلب تلقيحها خبالياىا يف جسمها دكف علم زكجها، فبا يعترب ذلك غشا 

 .182 ، يكوف يف آخر اؼبطاؼ أساسا لنفي النسب من طرؼ الزكج181كخداع
 

أما عيب اإلكراه قد يتحقق عند إقداـ أحد الزكجُت على هتديد الطرؼ اآلخر كضبلو على اللجوء إىل 
التلقيح اإلصطناعي دكف رضاه، حبيث أف التصرؼ الواقع ربت سلطاف الرىبة يكوف قابال لإلبطاؿ كقاعدة 

كيف ىذا الشأف يبكن إعماؿ ذلك قبل بدء عملية التلقيح اإلصطناعي، ذلك أنو بعد إسباـ العملية ال . عامة
يبكن للزكج الذم شاب إرادتو عيب اإلكراه العدكؿ عن التلقيح كاغبمل حبجة أنو كاف مكرىا كال يبكنو اللجوء 

 .، كونو عمال غَت جائز شرعا كتشريعا183إىل كسيلة اإلجهاض
 

كيقع على عاتق الطبيب القائم بعملية التلقيح تقدًن النصيحة للمريض على الوجو األكمل انقيادا 
الدين :" للحديث الذم كرد عن أيب رقية سبيم بن أكس الدارم رضي اهلل عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

 .184"هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة اؼبسلمُت كعامتهم: ؼبن؟ قاؿ: النصيحة، قلنا
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 .87.، أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق،ص93.تشوار ضبيدك زكية،اؼبرجع السابق، ص- 
180

 .ج.ـ. ؽ91إىل 81اؼبواد من - 
181

 .44.ؿبمد اؼبرسي زىرة، اؼبرجع السابق، ص- 
182

 . 115.؛ شامي أضبد ، اؼبرجع السابق، ص62.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت -  
183

 .62.تشوار جياليل، اؼبرجع نفسو، ص- 
ؿبمود . أيب زكريا وبي بن شرؼ النوكم، رياض الصاغبُت من كالـ سيد اؼبرسلُت، تعليق ؿبمد ناصر الدين األلباين كؿبمد بن صاٌف العثيمُت، تح-184

 .83.، ص2004، دار اإلماـ مالك للكتاب، اعبزائر،02بن اعبميل، ط
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كمن شبة ينبغي على الطبيب قبل مباشرة إجراءات عملية التلقيح أف وبصل على رضا الزكجُت، مع 
تزكيدنبا بكل اؼبعلومات كالبيانات الكافية اليت تسمح ؽبما بالتعبَت عن إرادهتما تعبَتا حرا ككاعيا كتكفل ؽبما يف 

 .185نفس الوقت سالمة رضانبا
 

ج، أهنا مل تشًتط شكال معينا للتعبَت عن الرضا، بل اكتفت .أ. مكرر ؽ45كما نستشفو من نص اؼبادة 
كإف كاف من األجدر النص على ضركرة أف يكوف مكتوبا ؼبا . باشًتاطو لصحة جواز عملية التلقيح اإلصطناعي

تنطوم عليو ىذا العملية من ـباطر كمشاكل قانونية من جهة الزكجُت كمن جهة الطبيب القائم بالعملية، إذ أف 
إفراغ رضا الزكجُت يف شكل كتايب ؼبن شأنو التأكيد على كعيهما التاـ حوؿ ما يقدماف عليو كفيو ضباية ؽبما 

كللطبيب اؼبختص، مع إمهاؽبما مدة ثالثوف يوما إلعالف موافقتها الكتابية مرفقة دبلف طلب اؼبساعدة 
كلتوفَت ضباية أكثر من األفضل إعادة ربريره عند كل ؿباكلة للتيقن من أف الزكجُت ال يزاالف 186.الطبية

 .187متمسكُت بإجراء عملية التلقيح دكف خيبة أمل بعد عدة ؿباكالت سابقة
 

كلعل األىم يف اإلشارة إليو، ىو عدـ تعليق أحد الزكجُت لرضاه بشرط يشًتطو على الزكج اآلخر ،ألف 
ذلك هبعل من رضائو غَت سليم،كاشًتاط أف يكوف اغبمل ذكرا ال أنثى أك العكس، ألف فرصة اإلقباب 

، أك اشًتاط أف ينسب الطفل إىل أبيو إذا كلد مشوىا، إذ أف مثل ىذا اإلتفاؽ تعترب شركطو 188أمامهما ؿبدكدة
 .189باطلة كيبتد البطالف حىت إىل عملية التلقيح يف حد ذاهتا

 
                                                           

185
دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه دكلة يف القانوف الطيب، -أنظر يف ىذا اؼبعٌت، مأموف عبد الكرًن، رضا اؼبريض عن األعماؿ الطبية كاعبراحية- 

 .70، ص2005-2004جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ ،
186

إ،جامعة سيدم بلعباس،كلية .ؽ.ع.قاسم العيد عبد القادر،التلقيح اإلصطناعي،تعريفو، نشأتو كموقف اؼبشرع اعبزائرم منو،ـ- 
 .211.، ص03،ع2005اغبقوؽ،

؛ أضبد داكد رقية، اغبماية القانونية للجنُت 2000 لسنة 300يشًتط اؼبشرع اعبزائرم اؼبوافقة الكتابية كذلك دبقتضى التعليمة الوزارية رقم -
 . 157.، ص2015-2014دراسة مقارنة، أطركحة دكتوراه، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، -اؼبخربم

187
 .24.خداـ ىجَتة، اؼبرجع السابق، ص- 

188
 إىل كسيلة طبية يستطيعوف هبا قبل إجراء عملية التلقيح اإلصطناعي تفريق نواة اػبلية اؼبنوية اؼبؤثرة يف ربديد جنس 1984توصل العلماء عاـ - 

إذا كانت الرغبة  (x) إذا كانت الرغبة يف ذكر كالكركموزـك (y)اؼبولود، حبيث ال يستخدـ عند إجراء عملية التلقيح إال اػباليا احململة بالكركموزـك 
، ىيلة بنت عبد الرضبن اليابس، ربديد 235. ؛ ؿبمود أضبد طو، اؼبرجع السابق،ص%93يف أنثى كنسبة قباح ىذه العملية يف أحسن األحواؿ 

،جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية، اؼبملكة العربية السعودية، 02السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مججنس اعبنُت، 
 .1741.ق ، ص1431

189
 .65.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت -  
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كما يبكن إضافتو كذلك، ىو حالة إجراء عملية التلقيح دكف رضا الزكجة كما يًتتب عليو من 
مسؤكليات، إذ هبذا الفعل يتجسد الركن اؼبادم عبريبة ىتك العرض كىو الكشف عن عورة الزكجة كمالمستها 

أما الزكج فيتابع . كيتقرر ذلك باػبصوص يف جانب الطبيب الذم عمد بالقوة إىل كشف عورهتا كخدش حيائها
كشريك يف اعبريبة حىت كإف جاز لو اإلطالع على عورة زكجتو فال يسمح لو أف يأذف لغَته بالكشف عن زكجتو 

 .191، كاؼبعاقب عليها دبقتضى أحكاـ قانوف العقوبات190بدكف رضاىا حوؿ حقيقة الفحص
 

كما يبكن أف يشكل إجراء عملية التلقيح دكف رضا أحد الزكجُت جريبة انتزاع كنقل خاليا كأنسجة أك 
 .192ج.ع.من ؽ19 مكرر 303مواد من جسم شخص على قيد اغبياة كاؼبنصوص عليها دبوجب نص اؼبادة 

 

إذا كانت تلك ىي أحكاـ شرط رضا الزكجُت لعملية التلقيح اإلصطناعي، فباؼبقابل ىناؾ أسبابا ربوؿ 
 .دكف حصولو كىذا ىو فحول البند اؼبوايل

 

 .األسباب التي تحول دون حصول رضا الزوجين إلجراء التلقيح اإلصطناعي:ثانيا
 

إذا ما تأكد لدل الزكجُت استحالة اإلقباب بطريق اإلتصاؿ الطبيعي ازدادت الرغبة لديهما يف إهباد 
كىو ما يدفعهما إىل . كسيلة بديلة لتحقيق ىدفهما، فيكوف بذلك التلقيح اإلصطناعي ىو اؼبلجأ الوحيد ؽبما

اإلستفسار عن كيفية إجرائو كنتائجو كمدل خطورتو على صحة الشخص، بل أكثر من ذلك نظرة الدين إليو 
بصفة عامة أك اؼبراحل اؼبتبعة فيو بصفة خاصة، إذ بذلك يتكوف لكل منهما اعتقاد خاص بو حوؿ اللجوء إليو 

كما داـ أف الرضا شرط شرعي كتشريعي إلجازة عملية التلقيح، فقد ال يتحقق لدل الزكجُت لسبب . من عدمو
أك لعدة أسباب يتخذىا كسند لرفض طلب الطرؼ اآلخر يف اللجوء إىل عملية التلقيح، كمن أىم تلك 

 :األسباب ما سنوضحو يف ما يلي
 
 

                                                           
190

 .115.؛ إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق،ص87.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق،ص- 
191

 .ج.ع. ؽ337ك336اؼبادتُت - 
192

نقل كزرع األعضاء كالتلقيح اإلصطناعي، مذكرة -األشهب العندليب فؤاد، اغبماية اعبنائية غبرمة جسم اإلنساف عن األعماؿ الطبية اغبديثة- 
 .ج.ع.، ؽ19 مكرر 303؛ اؼبادة 74.، ص2011-2010ماجستَت، جامعة كرقلة، كلية اغبقوؽ، 
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 :اإلعتبارات الدينية واألخالقية-1
 

قد يشكل الطابع الديٍت كاألخالقي لشخصية أحد الزكجُت العائق أماـ ربقق رضانبا إلجراء عملية 
التلقيح اإلصطناعي، ذلك أف الزكج الرافض ؽبذه العملية يتخذ موقف كراىية كامشئزاز حوؿ كيفية إجرائها، إذ 

 .193كما قد تكوف الزكجة ؼبرات عديدة ؿبل تصرؼ الطبيب. يفرض عليو اللجوء إىل طرؽ غَت مقبولة أخالقيا
 

ذلك أف رضا الزكجة ذك شق كاحد يكمن يف تلقيح البويضة كغرسها داخل رضبها، يف حُت أف رضا 
، كما داـ أف حصوؿ 194الزكج يتصف بشقُت أكؽبما أخذ النطفة منو كثانيهما طريق استعماؿ تلك النطفة

ال يتم إال بواسطة قياـ الزكج يف غالب األحواؿ بفعل اإلستمناء كىو ما قد ال يرضى  الطبيب على نطفة الزكج
 .195بو الزكج انقيادا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، لكوف ىذا الفعل يأخذ حكم التحرًن شرعا عند غالبية الفقهاء

 

أما الزكجة باعتبارىا ؿبل التخصيب، فقد ترفض بتاتا ىذه الوسيلة تفاديا لكشف عورهتا أماـ األجانب 
كفقداهنا ؼبعٌت األنوثة اليت تتطلب السًت كاغبياء، إذ يف ؾباؿ التلقيح تكوف عبارة عن حقل للتجارب، السيما يف 

 .196طريقة التلقيح اإلصطناعي اػبارجي
 

بل يزداد التعصب الديٍت عند بعض األزكاج إىل درجة عدـ التفكَت يف طريقة التلقيح اإلصطناعي حبجة 

 «  من اهلل عز كجل لقولو197أف نعمة األكالد ىي قضاء كقدر              

                  « 198 كأف اإلقباب ال يكوف إال بطريق اإلتصاؿ اعبنسي ،

                                                           
193

 .66.صاؼبرجع السابق،،...رضا الزكجُتتشوار جياليل، - 
194

ىناؾ من يرل بأف رضا الزكجة ال يثَت أية مشكلة لكونو ذك شق كاحد كأما الزكج فال يتصور فيو عدـ الرضا بالنسبة ؼبسألة أخذ النطفة، إذ ال - 
 .86-85.يتم ذلك بدكف رضاه كلكن عدـ الرضا يف جانبو يتصور يف طريقة استعماؿ نطفتو؛ أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق،ص

195
 . من ىذا البحث40.أنظر، ص- 

، إذ بإمكاف الزكجة بنفسها أك دبساعدة "بالتلقيح الذايت أك التلقيح يف البيت"بالنسبة للتلقيح الداخلي ذبنبا لكشف العورات ظهر ما يعرؼ -196
 . زكجها إجراء التلقيح دكف تدخل الطبيب كعلى من يرغب يف ذلك اإلطالع على مواقع الشبكة اإللكًتكنية

197
، دار الكتب 01ؿبمد ناصر الدين األلباين، اؼبسائل العلمية كالفتاكل الشرعية يف اؼبدينة كاإلمارات،صبعها عمرك عبد اؼبنعم سليم،ط- 

 .267.، ص2006اؼبصرية،
198

 .51سورة التوبة، اآلية - 
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الطبيعي دكف اللجوء إىل كسيلة ؿبفوفة بالشبهات اليت قد توقعو يف ارتكاب احملرمات، كبالرغم من أف الفقو 
 .اإلسالمي قد بُت حكمها الشرعي كالضوابط الواجب إتباعها عند إجرائها

 

كاؼبتأمل يف اجملتمع اعبزائرم هبد أف فكرة رفض عملية التلقيح اإلصطناعي ألسباب دينية كأخالقية باتت 
 .199أمرا غريبا، كإف كانت ىناؾ بعض التحفظات كالعوائق اليت ال تزاؿ قائمة

 

 :الخشية من اختالط األنساب-2
 

ال يبكن اعبـز بأف عملية التلقيح اإلصطناعي خالية من حدكث أخطاء عند مباشرة إجرائها، إذ يوجد 
ىناؾ احتماؿ كبَت يف مسألة أخذ عينة من اغبيوانات اؼبنوية للزكج كاستعماؽبا يف تلقيح بويضة امرأة أجنبية عنو، 

فبا يتحقق معو ىدـ مقصد احملافظة على النسب الذم ىو من ضركريات الشريعة اإلسالمية، السيما كأنو بعد 
مزاكلة تلك العملية يكوف الطبيب قد احتفظ يف ـبتربه دبجموعة من البويضات اؼبلقحة ؾبمدة، ربسبا إلعادة 

عملية التلقيح عند فشلها يف اؼبرة األكىل كىو ما يدفع بالزكجُت أك أحدنبا إىل التشكيك يف مصَت تلك األجنة 
اجملمدة كبالذات كم عدد احتفظ بو الطبيب؟ يف حالة قباح التلقيح، خصوصا كأهنا عملية صعبة اؼبناؿ لدل 

األطباء، فبا يعٍت رجحاف عبوء الطبيب إىل اإلحتفاظ هبا كاستعماؽبا لفائدة أزكاج آخرين، نظرا ؼبا تدره من أرباح 
 .200كإف كاف ذلك ؿبرما قطعا

 

 :الخوف من إنجاب طفل مشوه-3
 

سبكن الطب اغبديث من الوقوؼ على النتائج السلبية لعملية التلقيح اإلصطناعي، إذ تأكد لدل األطباء 
أف حدكث تشوىات لألجنة يف ىذه العملية أمر كارد بنسبة كبَتة، ذلك أف كسيلة اإلقباب الطبيعية زبلق 

مقاكمة للحيوانات اؼبنوية اؼبصابة دبرض يف صبغيتها كاليت تكوف السبب يف كقوع تلك التشوىات كىذا ما وبتاج 
، ففيو يتم حقن اغبيوانات اؼبنوية مباشرة دكف سبييزىا فقد تكوف من بينها حيوانات 201إليو التلقيح اإلصطناعي

منوية شاذة تصل إىل البويضة فتلقحها، أضف إىل أهنا تتعرض لتغَتات كثَتة ألهنا خرجت من بيئتها 
 .202الطبيعية

                                                           
199

 .67.ص، اؼبرجع السابق ، ... رضا الزكجُت تشوار جياليل،- 
200

 .116.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق،ص- 
201

 .116.؛ ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو ، ص70.، اؼبرجع نفسو ،ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت- 
202

 .457.مرحبا إظباعيل، اؼبرجع السابق،ص- 
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 :إنخفاض نسبة نجاح عملية التلقيح اإلصطناعي-4
 

توصل األطباء إىل أف عملية التلقيح اإلصطناعي يف أغلب األحواؿ ال يبكن قباحها، بل البد من إعادة 
احملاكلة عدة مرات كىذا ما ينجم عنو حدكث خيبة أمل كاهنيار نفسي لدل الزكجُت، بل قد يصل إىل درجة 

النفور من ىذه التقنية بعد قبوؽبا يف الوىلة األكىل، خاصة إذا علمنا أنو ال مسؤكلية تقع على الطبيب يف حالة 
 .203ثبوت ازباذه عبميع كسائل اغبيطة كاغبذر، لكوف أف التزامو ىو بذؿ عناية كليس ربقيق نتيجة حبد ذاهتا

 

بأم حاؿ -كمن الناحية العملية فإف نسبة قباح ضبل من إعادة لقيحتُت أك ثالث إىل الرحم ال يتجاكز
يف أحسن اؼبراكز العاؼبية اؼبتخصصة، كغالبا ما يتم إجهاض عدد كبَت منها أثناء  (%30)نسبة -من األحواؿ

 .204من احملاكلة الواحدة يف أفضل تلك اؼبراكز (%15-10)اغبمل كال يصل إىل الوالدة إال ما يقارب 
 

 
 
 

 

 :الخشية من والدة التوأم-5
 

 

إف حالة كالدة التوأـ بصفة طبيعية تكوف نتيجة إفراز اؼببيض يف بعض األحياف أكثر من بويضة، فيتم 
، دبعٌت أف ىناؾ بويضتُت ملقحتُت فيخلق "ثنائية البويضة"تلقيح كل منهما حبيواف منوم كيطلق على ىذه التوأـ 

 .205اهلل من كل كاحدة منهما كلدا
 

كتعد عملية التلقيح اإلصطناعي من الطرؽ اؼبؤدية إىل إقباب التوأـ كيف ذلك خطر على اؼبرأة اغبامل، 
السيما كإف كانت تعاين من مشاكل صحية أك كانت تعاين من البدانة كىو ما هبعل اغبمل عسَتا عليها، إذ أف 

الطبيب كتفاديا لفشل العملية كضماف قباحها يقـو بإدخاؿ أكثر من بويضة ملقحة داخل رحم الزكجة، فبا 
 . 206ينتج عنها حدكث ضبل توأـ

 
 

                                                           
203

بدر ؿبمد الزغيب، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب عن األخطاء الطبية يف ؾباؿ التلقيح اإلصطناعي، رسالة  ؛69.تشوار جياليل، اؼبرجع السابق، ص- 
 .37.، ص2011ماجستَت، جامعة الشرؽ األكسط، كلية اغبقوؽ، 

204
ياسُت بن ناصر اػبطيب، بنوؾ األجنة بنوؾ اغبيامن اؼبنوية بنوؾ البييضات كاعبينات، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي الثاين قضايا طبية - 

 .1381ق ، ص1431، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية باؼبملكة العربية السعودية، 02معاصرة، مج
205

 .475.، اؼبرجع السابق ، ص...ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف - 
206

 .115.؛ ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق ،ص464.مرحبا إظباعيل، اؼبرجع السابق ،ص- 
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كلقد توصلت األحباث الطبية إىل أف نسبة كالدة التوأـ تتأكد يف حاؿ زيادة عدد األجنة اؼبعادة إىل الرحم 
كهبذا يبكن . فوؽ ثالثة أجنة ـبصبة، فبا يؤدم ذلك إىل احتماؿ تعرض اؼبرأة إىل فقداف اغبمل أك الوالدة اؼببكرة

 .207القوؿ أف ضبل تعدد األجنة يعترب أحد عيوب تقنية التلقيح اإلصطناعي كليس دليال على قباحها
 

 :الخشية من حدوث مضاعفات صحية-6
 
 

إف متالزمة االستجابة اؼبتزايدة ىي أحد اؼبخاطر اليت يواجهها األطباء يف ربفيز اإلباضة مع تقنية أطفاؿ 
األنابيب، حيث يزيد حجم اؼببيضُت كتتجمع السوائل يف البطن كالرئة كما يتبعو من حدكث جفاؼ كتغَت يف 

 كقد تؤدم إىل %1.9 إىل 0.6نسبة األمالح كالتجلط، مع فشل كلوم حاد، كربدث ىذه اؼبضاعفات بنسبة 
  .208الوفاة، لذا كجب تفاديو دبراقبة اؼبريضة أثناء العالج بدقة ؼبنع حصوؿ مثل ىذا اؼبضاعفات

 

 :المساس بشرف الزوجين-7
 

يعد حفظ العرض يف الشريعة اإلسالمية من الضركريات الستة اليت جاءت لصوهنا، إذ أف الزكجُت اللذين 
عرفا بعقمهما كعدـ سبكنهما من إقباب األكالد داخل احمليط اإلجتماعي الذم يعيشاف فيو، قد يلحق هبما 

األذل يف عرضهما جراء الظن بصحة سبكنهما من اإلتياف بولد عن طريق التلقيح اإلصطناعي، سواء بالتصريح 
، خاصة كأف غالبية األزكاج يلجأكف إىل 209أك بالتعريض كىو ما ال يبكن أف يتحملو أحد الزكجُت أك كالنبا

 . ىذه التقنية يف سرية تامة
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جوىره عبد اهلل اؼبطوع، لولو عبد اهلل النعيم، ىنا يف اؼبملكة العربية السعودية؟ ىل فبكن أف يسمح بتحديد نوع جنس اعبنُت؟ نظرة على القيم - 
، جامعة 03األخالقية لتحديد نوع جنس اعبنُت قبل اغبمل ألسباب غَت طبية، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي الثاين قضايا طبية معاصرة، مج

 .2351.ق، ص1431اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية باؼبملكة العربية السعودية، 
208

 .2352.، اؼبرجع نفسو، ص...جوىره عبد اهلل اؼبطوع، لولو عبد اهلل النعيم، ىنا يف اؼبملكة العربية السعودية؟ -  
209

 .271.؛ بكر بن عبد اهلل أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص70.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت- 
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 :تكاليف التلقيح اإلصطناعي-8
 

يبكن أف تكوف تكاليف التلقيح اإلصطناعي ىي السبب يف عدـ حصوؿ رضا الزكجُت، خاصة كأف  
كلو جئنا ألحكاـ . 210ىذه العملية تتطلب بذؿ أمواؿ ليست باليسَتة بالنسبة لألسر ذات الدخل الضعيف

الشريعة اإلسالمية حوؿ كجوب النفقة على الزكجة من عدمو، لوجدنا أف صبهور الفقهاء قالوا بعدـ كجوهبا إذا 
 .ما تعلق األمر بأجرة الطبيب كالدكاء

 

كال هبب عليو شراء األدكية كال أجرة الطبيب ألنو يراد إلصالح « :قاؿ إبن قدامة اغبنبلي يف اؼبغٍت
اعبسم، فال بد يلزمو، كما ال يلـز اؼبستأجر بناء ما يقع من الدار كحفظ أصوؽبا ككذلك أجرة اغبجاـ 

 .211 » كالفاصد
 

أجرة اغبجاـ كالفصاد كاػبتاف كال أجرة الطبيب، كال شبن  (الزكج)كيرل الشافعية كذلك أنو ال هبب عليو 
الدكاء، إذا مرضت، ألهنا من مؤنات تسليم البدف، كما أف عمارة الدار اؼبكراة تكوف على اؼبكرم دكف 

 .212اؼبكًتم
 

كىذا يصب يف قوؿ بعض فقهاء اغبنفية أف الدكاء كالفاكهة ال ذبباف عند التنازع كيرفع األمر للقاضي، 
ألف ما هبب على الزكج ىو اغباجيات اليت تقـو عليها اغبياة يف الغالب، أما يف حالة الًتاضي فالزكج مكلف 

كما أف قواعد اإلسالـ تلـز الزكج دبعاعبتها السيما كإف . بينو كبُت اهلل عز كجل دبعاملة زكجتو أحسن معاملة
 .213كاف غنيا كىي فقَتة أما يف اغبالة العكسية فيقع عليها إلزاـ معاعبة نفسها

 

 
                                                           

210
 دج ، يضاؼ إليها شبن األدكية كالذم يصل إىل حوايل 120.000بالنسبة لتكاليف عملية التلقيح اإلصطناعي يف اعبزائر فثمنها يقدر حبوايل - 

 دج ، مع أف شبن العملية غَت قابل للتعويض من طرؼ مصاٌف للضماف اإلجتماعي  خبالؼ شبن األدكية، مع العلم أف العملية ال يتحقق 100.000
حل أخَت، أمل كبَت، كقباح ضئيل، موقع ...قباحها يف اؼبرات األكىل كىذا ما يزيد من تكاليفها؛ زىية بوغليط، التلقيح اإلصطناعي يف اعبزائر

 .19/04/2016 تاريخ اإلطالع  ،http://www.eldjazaireldjadida.dzاإلنًتنت 
211

عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي كعبد الفتاح ؿبمد .، تح11ؼبوفق الدين أيب ؿبمد عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة اؼبقدسي، اؼبغٍت، ج- 
 .354.ف، ص.س.اغبلو، دار عامل الكتب، الرياض، د

212
 .336.، ص06إبن الفراء البغوم، اؼبرجع السابق، ج- 

كجاء يف فتاكل دار اإلفتاء اؼبصرية؛ ال يلـز الزكج دبداكاة زكجتو كال دفع أجور تطببها كسبريضها كمن يقوموف خبدمتها؛ الفتاكل اإلسالمية من دار -
 .511.؛ حاشية الدسوقي، اؼبرجع السابق،ص2816.؛ كشاؼ القناع، اؼبرجع السابق،ص294.، ص01اإلفتاء اؼبصرية، مج

213
 .488. ، ص2003، دار الكتب العلمية، بَتكت، 04اعبزيرم عبد الرضبن، الفقو على اؼبذاىب األربعة، ج-  



الزوجية الرابطة فك على تأثيرىا ومدى اإلنجاب                                     إشكاالتالفصل األول  

 

 
60 

كيرل بعض اؼبالكية أنو يفًتض عليو أف يعاعبها بقيمة النفقة اليت تفًتض ؽبا كىي سليمة من اؼبرض، 
 .214فإف يف كجوب أجرهتا على الزكج خالؼ كالظاىر أف عليو أجرهتا كلو مطلقتو-الداية-كمثل الطبيب القابلة

 

 .أما الزيدية فالراجح عندىم أف تكاليف العالج يدخل يف نفقة الزكجة كىي كاجبة على الزكج
 

كخالصة القوؿ أف الفقهاء األربعة يف اتفاقهم حوؿ عدـ كجوب نفقة العالج على الزكج، كاف مبنيا على 
أساس أف اؼبداكاة مل تكن حاجة أساسية، فهو اجتهاد على عرؼ كجد يف عصرىم، لكن اآلف اغباجة إىل 

كىذا ما يربر كجوب نفقة الدكاء كغَتىا من النفقات، فال يعقل أف يستمتع . العالج كاغباجة إىل الطعاـ كالغذاء
 .215الزكج بزكجتو حالة الصحة مث يردىا إىل أىلها حاؿ اؼبرض للعالج

 

ترجيحا ؼبا سبق يبكن القوؿ أف نفقات عملية التلقيح اإلصطناعي من الناحية الشرعية تكوف كاجبة على 
الزكج إذا علم بعقم زكجتو قبل الزكاج، فيكوف قد رضي بذلك، أما إذا مل يكن يعلم بعقمها قبل الزكاج، فهنا ال 

ذبب عليو كتكوف الزكجة ىي متحملة اإلنفاؽ من ماؽبا اػباص كإذا مل يكن ؽبا ماؿ استدانت من زكجها 
غَت أنو يندب أف يتحمل الزكج نفقات العالج ؼبا وبققو ذلك من حسن . كتكوف ملزمة برده حالة يسرىا

، كإف كاف ىناؾ من يقوؿ بوجوب نفقة عالج العقم ألسباب يبكن عالجها دكف كبَت 216اؼبعاشرة باؼبعركؼ
تكلفة كخاصة على الزكج اؼبوسر، كإذا كاف العالج بكبَت تكلفة كطفل األنبوب، فمن غَت اؼبعقوؿ تكليف 

 .217اؼبعسر هبا كأما الزكج اؼبوسر ففيو نظر
 

تشمل النفقة الغذاء كالكسوة :"  نص على أنو78أما ما جاء يف قانوف األسرة فإف اؼبشرع يف اؼبادة 
 ".كالعالج كالسكن أك أجرتو كما يعترب من الضركريات يف العرؼ كالعادة
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 .489.اعبزيرم عبد الرضبن، اؼبرجع السابق، ص- 
215

كىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، الشامل لألدلة الشرعية كاآلراء اؼبذىبية كأىم النظريات الفقهية كربقيق األحاديث النبوية كزبرهبها كفهرسة - 
 .795-794.، ص1985، دار الفكر، دمشق،02، ط07ألفبائية للموضوعات كأىم اؼبسائل الفقهية، ج

216
 . 229-228.أضبد ؿبمد لطفي أضبد، اؼبرجع السابق، ص- 

217
دراسة فقهية، ؾبلة اعبمعية الفقهية السعودية، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية، -فهد بن عبد الكرًن السنيدم، نفقة عالج الزكجة- 

 .354.، ص16، ع2013
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كعلى ضوء ذلك يبكن القوؿ بأف اؼبشرع اعبزائرم قد اعترب أف شبن الفحوصات الطبية كالعالج يقع على 
كما يعترب "...عاتق الزكج، لكوف أف ضركرة العالج أكثر من ضركرة الشراب كالطعاـ كالزينة كىذا تفسَتا لعبارة 

كهبذا يكوف اؼبشرع قد كافق رأم فقهاء الزيدية كخالف ما ذىب إليو فقهاء ". من الضركريات يف العرؼ كالعادة
 .218اؼبذاىب األربعة على العمـو

 

كأما يف الساحة القضائية فقد أكدت احملكمة العليا أف نفقات العالج تشملو النفقة طبقا ألحكاـ اؼبادة 
، كلقد سبقو قرار آخر لذات احملكمة بتاريخ 219 15/11/2006ج دبقتضى قرارىا بتاريخ .أ. ؽ78
10/02/1986220. 

 

ال مناص يف حالة كجود سبب من تلك األسباب اليت تقدـ ذكرىا لدل أحد الزكجُت، تأثَت على 
كللوقوؼ على طبيعتها الفقهية كالقانونية يتوجب علينا . استمرار اغبياة الزكجية بينهما لتصل إىل حد الفرقة

 .التفصيل يف الفرع اؼبوايل
 

 الفرع الثاني
 

  التكييف الفقهي والقانوني لفك الرابطة الزوجية بسبب
  عدم رضا أحد زوجين على علمية التلقيح اإلصطناعي

 
 

 

يًتتب على عدـ اقتناع أحد الزكجُت بضركرة اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي حالة فشلهما يف 
اإلقباب بالطريق الطبيعي كقوع شقاؽ بينهما، ففي إصرار أحدنبا على اإلستعانة هبذه التقنية يكوف ىناؾ 

كؼبعرفة طبيعة حل ىذه الرابطة البد من . الرفض اؼبستمر للطرؼ اآلخر كبالتايل التفكَت يف فك الرابطة الزكجية
 .(ثانيا)كحالة رفض الزكج ( أكال )التمييز بُت حالة رفض الزكجة

 
 

 

 

                                                           
سنة 01إلغات ربيحة، اغبقوؽ الزكجية على ضوء اإلجتهاد القضائي اعبزائرم،أطركحة دكتوراه يف القانوف اػباص،جامعة اعبزائر-218

 . 155-154،ص2011
219

 .493.،ص2007، 01ع، ع.ـ.، ـ372292، ملف رقم 15/11/2006ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا،غ- 
220

دراسة مقارنة بُت الشريعة اإلسالمية كالقوانُت الوضعية، أطركحة دكتوراه يف القانوف -شامي أضبد، السلطة التقديرية لقاضي شؤكف األسرة- 
 .273.، ص2014-2013اػباص، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، 
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 .حالة عدم رضا الزوجة: أوال
 

إذا رفضت الزكجة اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي فهل يكوف ذلك مسوغا للزكج يف فك الرابطة 
 الزكجية؟ كما ىو التكييف الفقهي كالقانوين لذلك؟

 
 

قاؿ صبهور فقهاء الشريعة اإلسالمية على أف العيوب اليت يفسخ هبا النكاح ىي اعبنوف، اعبذاـ كالربص 
كىي تثبت اػبيار للزكجُت يف فسخ النكاح أك اإلبقاء عليو، باستثناء اغبنفية الذين قالوا بعدـ إمكانية الفسخ 

كاختلفوا يف العيوب اؼبتبقية باعتبارىا مثبت للخيار كإف كانت ىذه  ،221كلو اشتد اعبذاـ أك الربص ككبونبا
العيوب تعود إىل سبب كاحد ىو اؼبنع من الوطء، أك حصوؿ لذتو فإنو ليس باإلمكاف مقارنتها بالعقم إذ ال 

، فبا يدفعنا إىل القوؿ بأنو ال يبكن للزكج يف حالة تأكده من عقم زكجتو فسخ عقد 222تشابو بينهما
 .223النكاح

 

كيبقى للزكج يف ىذه اغبالة إستعماؿ الرخصة الشرعية لفك الرابطة الزكجية كاؼبتمثلة يف الطالؽ لقولو 
 « تعاىل                    "224كقولو تعاىل أيضا ":        

             «  225. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
221

، 2006سلسلة الدراسات اإلسالمية، غزة، -ماىر أضبد السوسي، حق الزكجة يف فسخ النكاح بسبب عقم زكجها، ؾبلة اعبامعة اإلسالمية- 
 .162.، ص04؛ اعبزيرم عبد الرضبن، اؼبرجع السابق،ج12.، ص14، مج01ع

222
 .14.، صنفسوماىر أضبد السوسي، اؼبرجع -  

223
الفسخ ىو نقض العقد من أساسو كإزالة للحل الذم يًتتب عليو كال ينقص من عدد الطلقات أما الطالؽ ىو إهناء للعقد كال يزكؿ اغبل إال - 

 .(الطالؽ الثالث)بعد البينونة الكربل
أما من حيث التفريق بُت الفسخ كالطالؽ بالعيب، فقد ذىب اغبنفية كاؼبالكية إىل القوؿ بأف التفريق بالعيب يقع طالقا بائنا ال فسخا، ألف الفرقة -

 .إما أف تكوف من جانب الزكج أك بسبب منو، كمل يوجبها فساد عقد كانت طالقا
كذىب الشافعية كاغبنابلة إىل القوؿ بأف ىذه الفرقة ىي فسخ إليقاعها من طرؼ القاضي كلو تلفظ بالطالؽ ظاىرا، ألنو ما فعل ذلك إال بأمر 

دراسة مقارنة مدعمة -القاضي كىو فبا ىبضع لإلجتهاد فكاف فسخا ال طالقا؛ بلباقي عبد اؼبؤمن، التفريق القضائي بُت الزكجُت يف الفقو اإلسالمي
 . 97-96.، ص2000بنصوص من قانوف األسرة اعبزائرم، دار اؽبدل، اعبزائر، 

224
 .229سورة البقرة، جزء من اآلية  - 

225
 .01سورة الطالؽ، جزء من اآلية - 
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كما شرع الطالؽ إال لضركرة حل مشاكل األسر بسبب اإلصابة دبرض ال وبتمل أك عقم ال عالج لو، 
، غَت أف استعماؿ 226ينجم عنو زكاؿ احملبة كتوليد الكراىية، فيكوف الطالؽ ىو اؼبنفذ للتخلص من كل الشركر

، كإف كاف 227"أبغض اغبالؿ إىل اهلل الطالؽ"تلك الرخصة ال يكوف إال للحاجة لقولو صلى اهلل عليو كسلم
 .228يعترب ىذا اغبديث ضعيفا عند بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية اؼبعاصرين

 

 04يعترب النسل من األىداؼ السامية لعقد الزكاج يف القانوف اعبزائرم كما أكد ذلك ىو نص اؼبادة 
كلكن اؼبعلـو ىو أف الزكاج ال . ج، حيث أف اعًتاض الزكجة على ربقيق ىذا اؽبدؼ يشكل إىانة للزكج.أ.ؽ

يتم إال بُت رجل كامرأة سليمُت قادرين على اإلقباب، فبغياب ىذه الصفة يف الزكجة يبكن لنا أف نتمسك 
بتطبيق نظرية البطالف استنادا على كقوع الزكج يف غلط يتمثل يف العقم الناجم عن العجز اعبنسي، إال أنو 

تعد كذلك إذا استعنا باؼبعيار الذايت  جوىرية، فالقدرة اعبنسية يشًتط لذلك أف يكوف الغلط متعلقا بصفة
غَت أف ىذا ال ينطبق على مسألة اإلقباب، كىذا ما يدفعنا إىل البحث عما إذا كاف حبق الزكج رفع . كاؼبوضوعي

 .229دعول الطالؽ بسبب التلقيح اإلصطناعي
 

رغم عدـ النص صراحة على ىذه اؼبسألة كعمال بعمـو النصوص اليت جاء هبا قانوف األسرة يف مواده 
 الفقرتُت األكىل كالثانية يدعونا إىل القوؿ بأف الزكجة الرافضة لعملية التلقيح اإلصطناعي قد ارتكبت 36، 04

خطأ يتأسس معو حق الزكج يف فك الرابطة الزكجية من خالؿ سبسكو بالطالؽ بصفة مطلقة كفقا ؼبا جاء يف 
 .230ج.أ. ؽ48نص اؼبادة 

 

ىذا كإف كاف القضاء اعبزائرم ال يعترب عقم الزكجة سببا ىبوؿ للزكج اللجوء إىل الطالؽ بسبب عقم 
زكجتو، ذلك أف العقم ال يعد من األسباب الشرعية كالقانونية اؼبخولة للزكج حق الطالؽ بتظليم الزكجة ألنو من 

 .231اؼبسائل اػبارجة عن إرادهتا
 

                                                           
226

 .358.،ص07، اؼبرجع السابق، ج...كىبة الزحيلي، الفقو اإلسالمي- 
227

 .622.ف، ص.س.، دار اعبيل، بَتكت، د01أيب اغبسن اغبنفي اؼبعركؼ بالسندم، شرح سنن ابن ماجة القزكيٍت، ج- 
228

 .18.ف، ص.س.،مكتبة اؼبعارؼ، الرياض، د05ؿبمد ناصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، مج - 
229

؛كرًن 66-65.، اؼبرجع السابق، ص....؛ اؼبؤلف نفسو، رضا الزكجُت 154-153.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، الزكاج كالطالؽ - 
 .392-391.زينب، اؼبرجع السابق، ص

230
 أدناه، وبل عقد الزكاج بالطالؽ الذم يتم بإرادة الزكج أك بًتاضي الزكجُت أك 49مع مراعاة أحكاـ اؼبادة :"ج على أنو .أ. ؽ48تنص اؼبادة - 

 ". من ىذا القانوف54 ك 53بطلب الزكجة يف حدكد ما كرد يف اؼبادتُت 
231

؛ بلحاج العريب، قانوف األسرة 499.، ص01،2007ؽ،ع.، ـ373707، ملف رقم 15/11/2006ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ- 
، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 04، ط2010-1966كفقا ألحدث التعديالت كمعلقا عليو بقرارات احملكمة العليا اؼبشهورة خالؿ أربع كأربعُت 

 .243.، ص2012اعبزائر، 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرىا ومدى اإلنجاب                                     إشكاالتالفصل األول  

 

 
64 

كاعبدير بتسليط الضوء عليو ىو حالة تراجع الزكجة عن قرارىا يف إسباـ عملية التلقيح اإلصطناعي، فهل 
 يبكن للزكج استعماؿ حقو يف فك الرابطة الزكجية؟

 
يف غياب نص خاص هبذه اغبالة يف القانوف اعبزائرم، فهناؾ من يرل أنو ال مانع من اعتبار رفض الزكجة 

التلقيح بنطفة زكجها أف هبعلها اؼبشرع اعبزائرم سببا لفك الرابطة الزكجية ما دامت أف الزكجة يف حالة سليمة 
صحيا، يف حُت إذا كانت مصابة دبرض كراثي وبتمل نقلو إىل األكالد، فيمكن القوؿ بأف رفض الزكجة إلسباـ 

، الذم أجازه القانوف دبوجب نص اؼبادة 232عملية التلقيح مؤسسا كمربرا قياسا على عملية اإلجهاض العالجي
 .308 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها، كاؼبسموح بو يف نظر قانوف العقوبات باؼبادة 72

 
 

ذلك كإف تعسف الزكج يف استعماؿ حقو يف طلب الطالؽ من شأنو أف يسبب ضررا للزكجة، يكوف 
 .233مربرا ؽبا يف اؼبطالبة بالتعويض عن الضرر الذم غبقو هبا

 
 

إذا كاف بإمكاف الزكج دفع الضرر عن نفسو حالة استمرار الزكجة يف رفض اللجوء إىل التلقيح 
اإلصطناعي باستعماؿ رخصة الطالؽ لفك الرابطة الزكجية، فماذا لدل الزكجة من كسائل لدفع الضرر عن 

 نفسها؟
 

 

 .حالة عدم رضا الزوج: ثانيا
 
 

سنحاكؿ يف ىذا اؼبوضع إبراز التكييف الفقهي كالقانوين لفك الرابطة الزكجية بطلب من الزكجة عند 
فإذا كاف أحد الزكجُت مصابا بالعقم، أم عدـ إمكانية . رفض زكجها اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي

اإلنساؿ، فهل يكوف ذلك مربرا للزكج اآلخر طلب فك الرابطة الزكجية كفسخ الزكاج ؽبذا العيب إذا أمكن 
 .234تسميتو كذلك؟
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  .396.كرًن زينب، اؼبرجع السابق،ص- 
س ، جامعة تلمساف ،كلية اغبقوؽ .إ.ؽ.ع.بن شويػخ رشيػد، كضعية حقػػوؽ اؼبػػرأة اؼبطلقة يف اعبزائر بُت النصوص القانونية كالواقع اؼبعيشي، ـ-233

 .88.، ص12 ، ع2011،
234

فالعيوب اليت ذبيز فسخ النكاح غَت ؿبصورة بعدد معُت أك بنوع معيُت أك بأنواع معينة من العيوب كما ذكره الفقهاء من عيوب ذبيز الفسخ - 
دكف غَتىا بالرد عليو أف قد توجد عيوب مل ينصوا عليها تساكم اؼبنصوص عليو من العيوب يف علة اغبكم جبواز الفسخ هبا،ػ فينبغي أف تساكيها يف 

يوضح ذلك أف القائلُت جبواز التفريق بالعيوب اليت نصوا عليها عللوا ىذا اعبواز بعلة دفع الضرر أك بعدـ إمكاف -أم جبواز الفسخ هبا-اغبكم أيضا
اعبماع أك أف يكوف العيب منفرا فبا يفوت مقصود الزكاج من قضاء الشهوة كربصيل النسل أك بعلة العدكل أك خبشية اعبناية من اؼبصاب بالعيب على 

الطرؼ اآلخر، كما يف اعبنوف كمعٌت ذلك أف كل عيب ربققت فيو علة التفريق اليت ذكركىا بصورىا اؼبتعددة ينبغي جواز التفريق هبذا العيب؛ زيداف 
 . 36.، ص09عبد الكرًن، اؼبرجع السابق، ج
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 :كلقد جاء يف أقواؿ الفقهاء بشأف ىذه اؼبسألة ما يلي
 

 .235.» ك ال يضر عدـ النسل كالعقم...« :قالوا فاؼبالكية-
 

إذا كجد اآلخر عقيما ىبَت، كأحب :  كال نعلم يف ىذا بُت أىل العلم خالفا، إال أف اغبسن قاؿ« كأما اغبنابلة-
أف يتبُت أمره كقاؿ عسى امرأتو تريد الولد كىو يف ابتداء النكاح، فأما الفسخ فال يثبت بو، كلو ثبت بذلك 

لثبت يف اآليسة، كألف ذلك ال يعلم، فإف رجاال ال يولد ألحدىم كىو شاب، مث يولد لو كىو شيخ كال يتحقق 
 .236 » ...ذلك منهما

 
 

كذكر سعيد بن :" كلقد أكرد ابن القيم حديثا عن عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يف ىذا فقاؿ
حدثنا ىشيم، أنبأنا عبد اهلل بن عوؼ، عن ابن سَتين أف عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو بعث رجال :منصور

فانطلق :ال، قاؿ: أَعْعلَعْمتػَعهَعا أنك عقيم؟، قاؿ: على بعض السقاية، فتزكج امرأة ككاف عقيما، فقاؿ لو عمر
 .237"فأعلمها مث خَتىا

 

كبُت ىذا كذاؾ فإنو يبكن القوؿ أف ثبوت اػبيار يف فسخ عقد الزكاج يكوف للزكجة فقط دكف زكجها، 
 .ألف يف ىذا دفعا للضرر الذم يلحق هبا معنويا ال تقل جسامتو عن الضرر اؼبادم
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 .307.، ص2005، ، مؤسسة اؼبعارؼ، بَتكت،03، ط03بن طاىر اغببيب، الفقو اؼبالكي كأدلتو، ج- 
236

 .60-59.، ص10ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي، اؼبرجع السابق، ج- 
237

 .165.، ص05، اؼبرجع السابق، ج...إبن القيم اعبوزية، زاد اؼبعاد - 
تزكجت إمراة، : بعث عمر بن اػبطاب رجال على السعاية فأتاه فقاؿ: يف ركاية عن عبد الرزاؽ عن معمر كابن جريج عن أيوب عن ابن سَتين قاؿ-

، تح، حبيب الرضبن 06فأخربىا كخَتىا؛ أيب بكر عبد الرزاؽ بن نباـ الصنعاين، اؼبصنف، ج: ال، قاؿ: أخربهتا أنك عقيم ال يولد لك؟ قاؿ: فقاؿ
 .162.ص1983 ، اؼبكتب اإلسالمي، بَتكت، 02األعظمي، ط

ىناؾ من استند إىل ىذا اغبديث كرد على أقواؿ اغبنابلة، أف العقيم ىو مثل اآليسة ألف مثل ىذا اإلغباؽ ال كجو لو، فاألصل ىو السالمة من -
العقم كالقدرة على اإلقباب، كأما عدـ قدرة اآليسة على اإلقباب فهو سبب جبلي، وبكمو التقدـ يف السن، إذ أف العيب اؼبانع من اإلقباب ال يقبل 
بو يف العادة خبالؼ بلوغ اؼبرأة سن اليأس فهو أمر حتمي؛الشويرخ سعد بن عبد العزيز بن عبد اهلل،أحكاـ اؽبندسة الوراثية، دار كنوز إشبيليا،الرياض، 

 . 199.ق ، ص1428
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كالعقم يبكن اعتباره ضررا نفسيا يولد آالما عميقة كسط األسرة اػبايل بيتها من األطفاؿ، كذباه كل أمل 
 فالزكجة بطبيعتها تتطلع 238.كمناط ذلك القاعدة الفقهية القائلة، إذ ضاؽ األمر اتسع. تكمن الضركرة كاغباجة

ألف تكوف أما، فإذا فشلت يف ذلك أصابتها خيبة أمل كضيق كأمل كمن باب أكىل سبكينها من كسيلة فسخ 
 :غَت أف تلك الوسيلة البد أف تقيد بقيود قبملها فيما يلي. النكاح لعقم زكجها

 

أف ال يكوف للزكجة كلد منو قبل أف يطرأ عليو العقم أك من زكج آخر قبلو، ألف كجود الولد ينفي ربقق الضرر -
 .باألمومة

أف يثبت الفحص الطيب عقم الزكج كعدـ احتماؿ زكالو أك يغلب على الظن ذلك إذا مل يتحقق التيقن، إذ أف -
 .غلبة الظن تقـو مقاـ اليقُت فيما ال سبيل للوقوؼ عليو

 

 .239إنتظار مدة من الزمن بعد عقد الزكاج كربقق الدخوؿ ما ال يقل عن أربع سنوات-
 

أما يف اؼبيداف القانوين إذا رفض الزكج اللجوء إىل عملية التلقيح اإلصطناعي، فإنو يبكن للزكجة رفع 
العيوب اليت ربوؿ :"...ج يف فقرهتا الثانية كاليت تنص على أنو.أ. ؽ53دعول التطليق بناءا على نص اؼبادة 

ىذا كإف كاف القانوف اعبزائرم مل ينص صراحة على ذلك كلكن يبكن اعتبار ..". دكف ربقيق اؽبدؼ من الزكاج
أف عقم الزكج يشكل عيبا وبوؿ دكف ربقيق أىداؼ الزكاج كىو النسل، كعلى القاضي أف يعرضو لفحص طيب 

للتأكد من حالتو، فإذا ثبت عجزه قضى بالتطليق ، أما إذا اتضحت إمكانية العالج أمهلو سنة ميالدية لطلب 
كلكوف التلقيح اإلصطناعي من كسائل العالج فإذا امتنع عن اللجوء إليو كافق على طلب الزكجة  العالج

 .240بالتطليق

 
                                                           

238
، أيب عبد اؼبعز ؿبمد علي فركوس، يف حكم التلقيح اإلصطناعي،موقع اإلنًتنت 08/11/2000 بتاريخ 136فتول رقم - 

www.ferkous.com ، ؛ أضبد بن الشيخ ؿبمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ؿبمد مصطفى الزرقا، 20/09/2015تاريخ اإلطالع
 .163.، ص1989 ، دار القلم، دمشق، 02ط

239
 .40.، ص09زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع السابق، ج-  

كما يرل ؿبمد الصاٌف العثيمُت بأنو وبق للمرأة أف تطلب الطالؽ من زكجها إذا تبُت أف العقم منو كحده، فإف طلقها فذاؾ، كإف مل يطلقها فإف -
القاضي يفسخ نكاحها كذلك ألف اؼبرأة ؽبا اغبق يف األكالد ككثَت من النساء ال يتزكجن إال من أجل األكالد؛ أبو ؿبمد أشرؼ بن عبد اؼبقصود، 

؛أيب نصر ؿبمد بن عبد اهلل اإلماـ، قطف األزىار اؼبتناثرة من فتاكل اؼبرأة اؼبسلمة لعلماء اللجنة الدائمة 751-750.، ص02اؼبرجع السابق، ج
 .646.، ص2008، دار احملسن، مصر، 02، ج01للبحوث العلمية كاإلفتاء، ط

240
 اؼبعدؿ لقانوف 02-05؛ تشوار ضبيدك زكية، بعض حقوؽ اؼبرأة اؼبستحدثة دبقتضى األمر رقم 113-112.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق،ص- 

 .70.، ص03 ، ىامش12،ع2011س، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .إ.ؽ.ع.األسرة، ـ
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ج .أ.ؽ53كما كسع اؼبشرع اغبماية للزكجة يف مسألة طلب التطليق بإضافتو للفقرة العاشرة من اؼبادة 
كىذا ما ىبوؿ للقاضي سلطة توسيع دائرة الضرر، إذ بإمكانو االعتداد حبرماف " كل ضرر معترب شرعا:"بقوؽبا

الزكجة من ربقيق الشعور باألمومة كالوالدة كاغبمل كاإلرضاع للحكم بالتطليق ككذا التعويض عن الضرر الالحق 
 .242ج.أ. مكرر ؽ53، عمال بنص اؼبادة 241هبا 

 

ج يف مسألة رفض الزكج اللجوء إىل عملية .أ. ؽ53غَت أف العمل بأحكاـ الفقرة العاشرة من اؼبادة 
التلقيح اإلصطناعي يتوجب معو عدـ علم الزكجة قبل العقد بصفات زكجها اليت يغلب عليها الطابع الديٍت 

 .243كالركحي، أما إذا كانت تعلم بذلك فيعٍت أهنا رضيت كىذا الرضا يسقط حقها يف طلب التطليق
 

كما نلفت إليو ىو أف األحكاـ القضائية يف ىذا النطاؽ منعدمة، يرجع ذلك إىل أسباب ـبتلفة نفسية، 
أف القاضي قد ال يعترب بوجو اإلحتماؿ، كل التماس كلو « تربوية كإجتماعية، إذ يرل األستاذ تشوار جياليل

بإصرار، للتلقيح الصناعي تصرفا مهينا كعليو فإنو يبكن للظركؼ كحدىا اليت مت فيها الرد ذباه الرفض اؼبستمر 
كتفسَتا لذلك إذا كانت الطلبات كالعتاب متجانسة بأقواؿ كيدية أك بإىانات عالنية أك على . للزكاج أف هتينو

األقل موجهة على حدة، فإهنا من اؼبفركض أف سبلك الزكج الرافض حق الطالؽ، كلكن حىت يف ىذه اغباالت، 
فإنو هبب أف نستثٍت اغبالة اليت ترفع كل طابع إرادم كمهُت لفلتات اللساف ىذه بسبب اإلضطرابات العقلية 

 .244 » الناذبة عن استحواذ حقيقي لألمومة
 

 

، قد اعتربكا أف عدـ القدرة على اإلقباب 02-05ىذا كإف كاف قضاة احملكمة العليا قبل صدكر تعديل 
من اؼبقرر « :تشكل ضررا للزكجة يستلـز معو اإلستجابة لطلبها يف التطليق، إذ جاء يف أحد القرارات ما يلي

كما تبُت يف قضية اغباؿ أف اؼبعاشرة الزكجية ...شرعا أنو هبوز للزكجة أف تطلب التطليق لكل ضرر معترب شرعا،
كانت طويلة بُت الزكجُت كأف الطاعن مل ينجب أطفاال طيلة ىذه اؼبدة الطويلة فبا أدل بالزكجة إىل أف تطلب 
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 .53.؛ كرًن زينب، اؼبرجع السابق،ص113.إقركفة زبيدة، اؼبرجع السابق ،ص- 
242

 ".هبوز للقاضي يف حالة اغبكم بالتطليق أف وبكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر الالحق هبا:"ج على أنو.أ. مكرر ؽ53تنص اؼبادة - 
243

 .67.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت- 
244

 .67.، اؼبرجع نفسو ، ص...تشوار جياليل، رضا الزكجُت- 
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التطليق لتضررىا لعدـ اإلقباب، كعليو فإف قضاة اؼبوضوع بقضائهم بتطليق الزكجة بسبب العيب الذم وبوؿ 
 .245 » دكف ربقيق اؽبدؼ من الزكاج طبقوا القانوف تطبيقا سليما

 

كعمال بالقواعد العامة، فإنو يبكن كذلك للزكجة التمسك ببطالف العقد على أساس كقوعها يف غلط 
 كاؼبتمثلة يف القدرة على 246ج.ـ. ؽ82يقـو على صفة من الصفات اعبوىرية للزكج اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

اإلتصاؿ اعبنسي اليت يًتتب عليها اإلقباب كالتناسل، ما مل يثبت علمها بذلك قبل العقد، على أساس أف 
القانوف قد استحدث إجراء مسبقا للزكاج من شأنو توفَت اغبماية لطريف العالقة الزكجية تكمن يف الفحص الطيب 

هبب على طاليب الزكاج أف « :ج يف فقرهتا األكىل اليت تنص على أنو.أ. مكرر ؽ07الذم نصت عليو اؼبادة 
يقدما كثيقة طبية ال يزيد تارىبها عن ثالثة أشهر تثبت خلونبا من أم مرض أك أم عامل قد يشكل خطرا 

 . » يتعارض مع الزكاج
 

كلبتم ىذا الفرع بالقوؿ أف أغلب فقهاء الشريعة اإلسالمية مل يعتربكا العقم عيب يوجب التفريق بُت 
الزكجُت، ذلك أف معرفة أم من الزكجُت بأنو غَت قادر على اإلقباب كاف مستعصيا يف عصرىم على عكس ما 

يشهده التطور الطيب يف الوقت الراىن، إذ بات من السهل القوؿ بعدـ القدرة على اإلقباب كربديد نسبتها 
مؤقتة كانت أك دائمة كباػبصوص يف جانب الزكج، الذم كاف يعتقد أنو فحل بطبعو ال يتصور منو عدـ النسل 

 .247كأف العقم مرض أنثوم
 

ج اليت اعتربت بأف كل ضرر معترب شرعا يبكن .أ. ؽ53كىو ما يفهم من عمـو الفقرة العاشرة من اؼبادة 
 . أف يكوف أساسا لطلب الزكجة بالتطليق لتضررىا من عقم زكجها

    
 

                                                           
ش،قرار .ا.؛ احملكمة العليا،غ119.، ص2000خ، .ؽ،ع.، ـ213571، ملف رقم 16/02/1999ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ-245

كؼبا أسس قضاة اؼبوضوع قرارىم القاضي :" ، إذ جاء فيو92.، ص1995 ، سنة 02ؽ، ع.، ـ87301، ملف رقم 22/12/1992بتاريخ 
بالتطليق على سبب عدـ إقباب األكالد استنادا لنتائج اػبربة الطبية اليت خلصت إىل عقم الزكج فإهنم قد كفركا لقضائهم األسباب الشرعية الكافية ما 

 ".عدا ما يتعلق بإلزاـ الزكج بالتعويض
246

ج أف الغلط الذم أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم يقـو على معيار ذايت شخصي قوامو الصفة اعبوىرية يف نظر .ـ. ؽ82 من خالؿ نص اؼبادة يفهم- 
اؼبتعاقدين؛ مهداكم حسُت، دراسة نقدية للتعديالت الواردة على قانوف األسرة يف مسائل الزكاج كأثاره، مذكرة ماجستَت يف قانوف األسرة، جامعة 

 .33.، ص2010-2009تلمساف، كلية اغبقوؽ، 
247

 .17.ماىر أضبد السوسي، اؼبرجع السابق، ص- 
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إذا كنا قد خصصنا اؼببحث األكؿ من ىذا الفصل ؼبسألة التلقيح اإلصطناعي باعتباره كسيلة غَت طبيعية 
ينجم عنها إقباب األكالد كمدل تأثَتىا على فك الرابطة الزكجية، فقد آثرنا اغبديث يف اؼببحث اؼبوايل عن 

 .تنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم للحمل كأثرنبا على فك الرابطة الزكجية
 

 المبحث الثاني
 

  تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي للحمل وأثرىما على فك الرابطة الزوجية
 

 
 

.   إف النسل يضمن استمرار حياة األمة بصفة عامة، كما أنو يعترب امتداد غبياة الوالدين بصفة خاصة
غَت أف عدـ قدرة الزكجُت على رعاية أكالدنبا كتربيتهم على الوجو اؼبثايل قد يبكن اعتباره عذرا يسمح ؽبما 
العمل على إهباد فًتات متباعدة بُت اغبمل كاآلخر كىو ما يعرؼ بتنظيم اإلقباب، إال أف بعض األزكاج قد 

يتوسعوف يف مفهـو ىذه الرخصة، فتسوغ ؽبم أنفسهم حىت يف التفكَت إىل منع حدكث الوالدة بقطع اغبمل قبل 
 .(اؼبطلب األكؿ)اكتمالو بطريقة إرادية كىو ما يعرؼ بالقطع اإلرادم للحمل أك اإلجهاض

 

ال ىبفى على أم عاقل السر الذم حدا بالشريعة اإلسالمية منذ بركزىا إىل الوجود إىل أف تتدخل تدخال 
مباشرا لتنظيم األسرة كإخراجها من دائرة الفوضى بواسطة كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو اؼبصطفى الكرًن 

بتوجيهاهتا لتنظيم شؤكف األسرة، كلقد سايرىا يف ذلك التشريع من خالؿ نصوصو يف إرساء قواعد قانونية من 
شأهنا سبكُت األزكاج من التخطيط العائلي السليم ككذا ؿباربة كل تصرؼ يشكل خطرا عليها كعلى اجملتمع 

 .(اؼبطلب الثاين)عامة
 

كالزكجاف كحدنبا اؼبؤىالف للتقرير يف موضوع تنظيم النسل لرفع اغبرج عنهما كتربية أكالدنبا يف ظركؼ 
حسنة، فيقرراف ترؾ فًتات بُت اغبمل كاآلخر، غَت أف ىذا التوافق قد ال يقع فبا ينتج عنو خالؼ بُت الزكجُت، 

 .(اؼبطلب الثالث)بل قد يبتد األمر إىل أكثر من ذلك، فتحدث الفرقة بينهما
 
 

 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرىا ومدى اإلنجاب                                     إشكاالتالفصل األول  

 

 
70 

 

 المطلب األول
 

 ماىية تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي للحمل
 

يبكن للزكجُت تنظيم نسليهما خبلق فًتات متباعدة بُت اغبمل كاآلخر بواسطة ما أفرزه الطب اغبديث 
من كسائل متعددة، لذلك سنعاًف يف ىذا اؼبطلب مسألة تنظيم اإلقباب بالتطرؽ إىل تعريفو كالطرؽ الطبية اليت 
يلجأ إليها مع التعريج إىل موضوع قطع اإلقباب كىذا يف الفرع األكؿ، أما الفرع الثاين فنخصصو ؼبفهـو القطع 

 .اإلرادم للحمل بذكر تعريفو كاألسباب الدافعة إليو

 الفرع األول
 

  مفهوم تنظيم اإلنجاب 
 

يعد التخطيط العائلي يف ؾباؿ اإلقباب من اؼبسائل اؽبامة كاألساسية عند األزكاج، كما أنو بات ربقيقو 
دكف أدىن مشقة يف ظل تنوع الوسائل الطبية اؼبساعدة عليو، لذلك سوؼ نوضح مفهـو تنظيم اإلقباب من 

، مث لبتم ىذا الفرع بالتمييز بُت تنظيم اإلقباب (ثانيا)، كالطرؽ الطبية اؼبتاحة للجوء إليو (أكال)خالؿ تعريفو 
 .(ثالثا)كقطعو 

 
 

 .تعريف تنظيم اإلنجاب: أوال
 

 .(ب)كاصطالحا (أ)سنعرض تعريف تنظيم اإلقباب لغة
 

 

: يأيت من النظم، أم التأليف، نظمو ينظمو نظما كنظاما كنظَّمو فانتظم كتنظَّم، كنظمت اللؤلؤ :التنظيم: لغة-أ
 .248أم صبعتو يف السلك كالتنظيم مثلو

 

يف اللساف العريب ىو اػبلق كالولد كالذرية، كتناسلوا أنسل بعضهم بعضا، كنسل نسال من باب ضرب  :كالنسل
 .249كثر نسلو كلعل اؼبراد اؼبطابق لكلمة النسل ىي كلمة وبكم إفادة كل منهما ؼبعٌت اػبلق كمعٌت الكثرة
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خ،لوزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد باؼبملكة .، ط16أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن منظور، لساف العرب،ج- 
 .56.،ص2010-ق1431العربية السعودية، دار النوادر، الكويت،

249
 .181.، ص04ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، اؼبرجع السابق، ج- 
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تنظيم النسل كىو كضع منهج يكوف اإلقباب حبسبو أك ازباذ كسيلة مشركعة غَت ضارة إلهباد : إصطالحا-ب
 .250فًتات متباعدة بُت مرات الوالدة، عن طريق زبفيض معدؿ اؼبواليد عن النمو ألسباب جدية

 

كىناؾ من يطلق عليو باؼبنع اؼبؤقت للحمل كذلك باللجوء إىل كسائل معينة تعمل على اغبيلولة دكف 
التقاء نطفة الرجل ببويضة اؼبرأة كيكوف ذلك بصفة مؤقتة، إذ يستطيع من يستعمل مانع اغبمل أف يتخلى عنو 

 .251دكف أف هبد صعوبات تعيق قدرتو على اإلقباب عند ازباذ قراره ىذا
 

 .الطرق الطبية لتنظيم اإلنجاب: ثانيا
 
 

يعترب تنظيم األسرة إسًتاذبية فعالة للحفاظ على الطفل كحسن تربيتو، إذ أف اؼبباعدة اؼبناسبة بُت 
كىناؾ طرقا عديدة ؼبنع . الوالدات ككضع اغبد دبحض اإلرادة لعدة مرات تتيح الفرصة للوالدين لتحقيق ىدفهما

اغبمل قد جرهبا اإلنساف منذ العصور السابقة، كإف كاف من اؼبمكن القوؿ أف جل تلك الطرؽ كالوسائل القديبة 
 كيبكن تقسيم ىذه الوسائل إىل طرؽ 252منها كاغبديثة، ؽبا نسبة قباح معينة، فرغم استعماؽبا فقد وبدث اغبمل

 كأخرل طبية، كإف كنا يف ىذا البحث سنتطرؽ إىل الطرؽ الطبية، لكوف أف حبثنا يرتكز على مدل 253سلوكية
 .تأثَتىا على استمرار اغبياة الزكجية

 
 

كنقصد بالطرؽ الطبية ىي كل كسيلة اكتشفها الطب اغبديث تستعمل ؼبنع اغبمل بصفة مؤقتة، حبيث 
سبنع كصوؿ اغبيواف اؼبنوم إىل النطفة كال وبدث تلقيحها كىذه الطرؽ إما كسائل آلية أك أدكية كعقاقَت كقد 

 .تصل إىل حد اعبراحة كفيما يلي سنبُت كلو باإلهباز كل كسيلة على حدة
 

 
 

 

                                                           
250

فلسطُت، -صفاء خالد حامد زين، تنظيم النسل يف الفقو اإلسالمي، أطركحة للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف الفقو ك الشريعة، جامعة نابلس- 
 .104.،ص2005

251
 .28.ؿبمود أضبد طو، اؼبرجع السابق،ص- 

252
" يقوؿ اهلل تعاىل-                          " 81، سورة يس، اآلية. 

253
تتمثل ىذه الطرؽ يف توقيت اعبماع بُت الزكجُت يف فًتات ؿبددة لتجنب اغبمل كتسمى بأكقات األماف، كطريقة العزؿ كىي أقدـ طريقة عرفها - 

ككذلك فًتة اإلرضاع ، ألف اؼبرضعة عادة ما يبتنع مبيضها عن التبويض كل شهر نتيجة اإلرضاع؛ " سفر التكوين"اإلنساف كرد خربىا يف التوراة احملرفة
 .498-497، اؼبرجع السابق، ...ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف 
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 :كتتمثل فيما يلي: الوسائل اآللية-1
 

 

منو الذكرم ىو عبارة عن كيس جلدم مصنوع من مادة رقيقة ملساء أك ؿبببة يف طرفو حلمة الحتواء  :الواقي -
كاألنثوم الذم ىو أكرب حجما . ما يقذفو الزكج عند اعبماع، يقـو الزكج بإدخالو يف ذكره قبل اؼبواقع اعبنسية

 .كيوجد بو حلقة داخلية لتثبيتو كيقـو بنفس الدكر الذم يقـو بو الواقي الذكرم كىو منع حدكث التلقيح
 

ىو جهاز يزرع يف الرحم حبيث هبعل الوسط الرضبي غَت صاٌف للتلقيح بُت نطفة الزكج كبويضة  :اللولب-
كما قد وبدث أحيانا اغبمل .غَت أف ىذه الوسيلة قد تؤدم يف بعض اغباالت إىل إصابة الزكجة بنزيف. الزكجة

 .254خارج الرحم كبذلك يشكل خطرا على اغبامل
 

ىي قبعة ـبصصة لعنق الرحم بأشكاؿ كمقاييس كتركيب ـبتلفة تتناسب مع عنق الرحم، إذ  :القبعة العنقية-
كما يبنع على اؼبرأة استعماؽبا إال بعد إجراء . تقـو بإغالؽ عنق الرحم فتمنع اغبيوانات اؼبنوية من تلقيح البويضة

 .  255فحوصات طبية للتأكد من عدـ كجود أمراض ربوؿ دكف استعماؽبا بشكل صحيح
 

 : األدوية والعقاقير-2
 

تكوف عبارة عن مركبات ىرمونية أك كيماكية تستعمل بطريق الفم أك اغبقن أك على شكل دىانات 
 :موضعية كىي

 

تتمثل يف إسفنجة مبللة دبادة حامضة كاػبل تضعها الزكجة يف فرجها قبل اعبماع، تعمل  :الوسائل الكيماكية-
 .على قتل اغبيوانات اؼبنوية أك تكوف على شكل مستحضر طيب يستعمل على شكل غسوؿ مهبلي
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 .30.ؿبمود أضبد طو، اؼبرجع السابق،ص- 
يصنع اللولب من مواد بالستيكية كقد يضاؼ إليو سلك النحاس أك الفضة أك البالتُت أك ىرموف الربكجسًتكف للزيادة من فعاليتو كالتقليل من -

اؼبضاعفات، كقد انتشر استعماؿ اللولب بأنواعو اؼبختلفة، كإف كاف تارىبو يعود إىل القدـ، ككاف يستعمل عند العرب، فكانوا يدخلوف أنابيب هبا 
،اؼبرجع ...أحجار صغَتة إىل رحم الناقة عندما يريدكف السفر الطويل ك يبنعوهنا بذلك من أف رببل؛ ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف

 . 495.السابق،ص
255

دراسة طبية فقهية، مذكرة ماجستَت يف العلـو اإلسالمية، جامعة اعبزائر، كلية العلـو -عباسي ؾبدكب ؿبمد، أحكاـ كسائل منع اغبمل- 
 .49.، ص2009-2008اإلسالمية، 
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عبارة عن مركب ىرموين يؤدم إىل منع اإلباضة كيكوف استعماؽبا على حسب فعاليتها،  :حقن منع اغبمل-
فمنها ما يؤخذ كل شهر كىناؾ ما يؤخذ كل ثالثة أشهر، ك منها كبسوالت تزرع ربت اعبلد دبحقن خاص بعد 

 .256زبدير موضعي، كمكاهنا ىو أعلى الذراع من ناحية اعبسم كيبقى مفعوؽبا ؼبدة طبس سنوات
 

عبارة عن كريبات ك مراىم أك رباميل مهبلية تقضي على اغبيوانات اؼبنوية تستعمل قبل  :الدىانات اؼبوضعية-
 .اإلتصاؿ اعبنسي بُت الزكجُت

 

أك ما تسمى حببوب منع اغبمل كىي األكثر استعماال كانتشارا نظرا لفعاليتها كتستخدـ ؼبدة  :األقراص الدكائية-
ك كظيفتها تكمن يف منع اؼببيض من .  يوما، مث يتم التوقف عن أخذىا ؼبدة سبعة أياـ ينزؿ خالؽبا الطمث21

، كاؼبعلـو أف ىذه األقراص ؽبا آثار سلبية كباػبصوص على النساء اؼبصابات 257تكوين البويضة أك خركجها منو
 .بأمراض مزمنة

 

 .كنقصد هبا التعقيم اعبراحي اؼبؤقت الذم يعمل للرجل كاؼبرأة: الطرق الجراحية-3
 

تكوف عملية التعقيم اؼبؤقت للرجل بربط النهايتُت ربطا جيدا، كدبا أف ؾبرل األسهر ضيق : بالنسبة للرجل-
كجدرانو العضلية ثخينة نوعا ما، فإف سد اجملرل يكوف بشد اػبيط بقوة، على أف يكوف اػبيط غَت قابل 

 .258اإلمتصاص لربط كالقطن كالنايلوف كاغبرير
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 .410.، ص2002ف، .د.، د01ؿبمود عبد الرحيم مهراف، األحكاـ الشرعية كالقانونية للتدخل يف عوامل الوراثة كالتكاثر، ط- 
257

 : كىي تندرج ربت ثالثة ؾبموعات ىي1956ظهرت ألكؿ مرة سنة - 
 .مشتقات الربجستَتكف فقط*
 .مشتقات الربكجسًتكف مع اإلسًتكجُت أك مشتقاتو*
،اؼبرجع ...إستعماؿ اإلسًتكجُت إىل نصف الدكرة مث إستعماؿ اإلسًتكجُت كالربكجستَتكف يف النصف الثاين؛ ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف*

 .508-507.السابق،ص
258

 .240.طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف،اؼبرجع السايق ،ص- 
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كتكوف بواسطة ربط البوقُت ؼبنع نقل البويضات كذلك باستخداـ منظار جوؼ البطن، : بالنسبة للمرأة -
كما يبكن إغالؽ البوؽ . الذم يبكن الطبيب من رؤية أنابيب الرحم ليتمكن من ربطهما بآالت متصلة باعبهاز

، 259من اػبارج باستعماؿ حلقات بالستيكية أك ملقط كمن األطباء من يركب على البوقُت مثل مشبك الغسيل
 .كعند رغبة الزكجُت يف اإلقباب ؾبددا يتم إرجاع القناة عند الرجل كاؼبرأة إىل حالتها الطبية

 

ؼبزيد من التوضيح حوؿ تنظيم اإلقباب سوؼ نقارنو مع طريقة أخرل تشاهبها يف بعض الوسائل غَت أهنا 
 .زبتلف عنها من حيث األثر ك ذلك يف البند اؼبوايل

 

 .الفرق بين تنظيم اإلنجاب وقطعو: ثالثا
 

، مث من حيث األثر اؼبًتتب (1)سنوضح الفرؽ بُت تنظيم اإلقباب كقطعو من حيث الوسائل اؼبستعملة
 (.2)على كل منهما

 .ىناؾ كسائل خاصة بالرجل كأخرل خاصة باؼبرأة: من حيث الوسائل-1
 

 :تتم عملية قطع اإلقباب عند الرجل دبا يلي: بالنسبة للرجل*
 

كيتم عن طريق استئصاؿ خصييت الرجل كنزعهما من جسده كىي كسيلة قديبة كتطورت حاليا بتطور  :اػبصاء-
الوسائل الطبية كىذه العملية ال تؤدم إىل منع اإلقباب فحسب، بل تؤدم إال نزع أسباب الشهوة كفقداف 

 .الرغبة يف النساء
 

يقـو اعبراح بقطع أك ربط أك سد األنبوب الناقل للنطف من اػبصية إىل اغبويصلة  :التعقيم اعبراحي الدائم-
، حيث أنو بعد القطع يعقد كل طرؼ من أطرافو كحده بعيد عن اآلخر، مث يوضع اغببل اؼبنوم (سم01)دبقدار

 .260 دقيقة كأضرارىا قليلة اغبدكث30مكانو داخل الصفن، كىذه العملية بسيطة كسريعة تستغرؽ أقل من 
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 .241-240.طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .251-250.طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف، اؼبرجع نفسو، ص- 
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تنوعت الطرؽ كتعددت، إال أهنا تؤدم كلها إىل إعاقة حركة كصوؿ البويضة الناضجة إىل قناة : بالنسبة للمرأة*
فالوب دكف التعرض إىل جهازىا التناسلي، كاستخداـ الكي بالكهرباء عن طريق ملقط أك الكي بالكهرباء أك 

كما يتم عن طريق إدخاؿ حلقة بواسطة منظار خاص إىل . استعماؿ الليزر أك إجراء قطع كربط قنايت فالوب
 .261قناة الرحم تنطبق على العركة كتسد ؾبراىا بإحكاـ

 
 

 :من حيث األثر-2
إف قطع اغبمل ىو العمل على استئصاؿ القدرة على اإلقباب بصفة دائمة سواء للرجل أك للمرأة، حيث 

منع اإلنساف إما باإلخصاء كإما بتناكؿ مادة طبية تعطل القدرة على اإلنساؿ كإما « عرفو أحدىم على أنو
، يف حُت أف تنظيم اإلقباب يؤدم إىل خلق 262 » بعملية جراحية خاصة لألنثى سبنع من القدرة على اإلقباب

 .فًتات متباعدة بُت الوالدة ؼبدة مؤقتة دكف القطع النهائي لإلقباب
 

" ربديد النسل"كما يبكن اإلشارة إليو كذلك ىو أف تنظيم النسل قد ىبتلط مع فكرة أخرل تكمن يف 
كيقصد بو التوقف بالنسل عند حد معُت، كاإلكتفاء بولد أك إثنُت كىو يف الغالب يكوف كسياسة عامة تتبناىا 

الدكلة أك حركات شعبية كىيئات إجتماعية ؼبنع اغبمل كيتخذ ذلك طابع اإللزاـ لألسر بغرض كضع حد 
 .263ؼبشكالت إجتماعية كإقتصادية، كعليو فبينهما فرؽ من حيث اؼببدأ كاألسلوب كالنتائج كبالتايل اغبكم

 

 الفرع الثاني 
 

 (إجهاض الحمل)مفهوم القطع اإلرادي للحمل
 

كإشارة فإف مصطلح القطع اإلرادم للحمل ال يستعملو أغلب فقهاء الشريعة اإلسالمية، إف مل نقل 
 ذلك أف 264". تشوار جياليل"جلهم، بل ىو مصطلح يفضلو بعض رجاؿ القانوف نظرا لداللتو كاألستاذ 

غالبيتهم يبيل إىل توظيف مصطلح اإلجهاض أك قتل اعبنُت، كللتوضيح أكثر البد من الولوج إىل تعريف القطع 
 .(ثانيا)، مث األسباب الدافعة إليو(أكال)اإلرادم للحمل 
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 .253.طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف، اؼبرجع السابق، ص. 119ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .118.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو، ص-  
263

 .107.صفاء خالد حامد زين، اؼبرجع السابق، ص- 
264

 .158.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، الزكاج كالطالؽ - 
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 .تعريف القطع اإلرادي للحمل:   أوال
 

، مث القطع (ب)، كاصطالحا(أ)لتبياف معٌت القطع اإلرادم للحمل يتوجب علينا توضيح معٌت اغبمل لغة
 . (ج)اإلرادم للحمل

 

علقت، كال يقاؿ : اغبمل ما وبمل يف البطن من الولد، صبع ضباؿ كأضباؿ كضبلت اؼبرأة ربمل: الحمل لغة-أ
كيفهم بأف اغبمل كاغببل كالعلوؽ مفردات مًتادفة ذات معٌت كاحد، 265.ضبَع لَعْت بو أك قليله كىي حامل كحاملةه 

 .266ىو تلقيح اغبيواف اؼبنوم للبويضة
 

ىو ما ربملو اؼبرأة من كلد يف بطنها بعد تلقيح نطفة الرجل بويضة اؼبرأة، بدءا من : الحمل إصطالحا-ب

  ...« العلوؽ إىل الوالدة، كقاؿ اإلماـ القرطيب يف تفسَته معٌت قوؿ اهلل عز كجل           

               ... «  267 ىو الولد ما داـ يف البطن، ظبي جنينا الجتنابو ،

 .268كاستتاره
 

 كاختلف علماء الشريعة اإلسالمية يف مدة اغبمل األقصى، فمنهم من قاؿ سنتُت كىو قوؿ سفياف 
ثالث سنُت كىو قوؿ الليث بن سعد كمنهم من قاؿ أقصى مدة اغبمل أربع سنسن : الثورم، كمنهم من قاؿ

أربع سنُت كثانيها سنتاف، كأما الزىرم فقاؿ ربمل اؼبرأة : كىو قوؿ الشافعي، أما اإلماـ أضبد فلو ركايتاف إحدانبا
إال أهنم أصبعوا على أف أدىن مدة اغبمل ىي ستة أشهر، فإذا جاءت اؼبرأة بولد ألقل . ست سنُت كسبع سنُت

 .269من ستة أشهر من يـو تزكج هبا الرجل فالولد غَت الحق بو
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 .987.ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، اؼبرجع السابق، ص- 
266

يقوؿ إبن القيم اعبوزية أنو إذا حصل مٍت الرجل داخل الرحم عند اعبماع كمل ىبرج كمكث يف فم الرحم كانضم فيما علقت اؼبرأة كإذا انضم فم - 
 .195.، اؼبرجع السابق،ص...الرحم اختلط اؼبنياف يف جوفو كمت اغببل؛ ربفة اؼبودكد

267
 .32سورة النجم، جزء من اآلية - 

268
عبد اهلل بن عبد .، تح20أيب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر القرطيب، اعبامع ألحكاـ القرآف كاؼببُت ؼبا تضمنو من السنة كآم  الفرقاف، ج- 

 .48.، ص2006، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 01احملسن الًتكي، ط
269

 .187-186، اؼبرجع نفسو، ص...ابن القيم اعبوزية، ربفة اؼبودكد- 
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، أم أف مدة اغبمل اغبقيقية ىي ( يوما280)أما األطباء فيقدركف مدة اغبمل كسطيا بأربعُت أسبوعا 
، كاؼبرأة قد زبطئ يف حساب مدة ضبلها إف كانت عادهتا ( أشهر قمرية09)، أم كبو( يوما266=280-14)

الشهرية غَت منتظمة، كعادة ما يكوف بزيادة أسبوعُت أك نقصاهنما كقد تكوف مدة اغبمل الفعلية يف بعض 
 .270 يوما266اغباالت أقل من 

    

، كإما نتيجة (عقد زكاج صحيح)كاغبمل إما أف يكوف نتيجة اتصاؿ بُت الزكجُت يف إطار عقد شرعي 
كما يهمنا يف ىذا البحث ىو اغبمل الناتج عن عالقة شرعية، سواء مت . (كلد الزنا)اتصاؿ طبيعي غَت مشركع 

 .باإلتصاؿ الطبيعي أك عن طريق التلقيح اإلصطناعي الذم فصلنا فيو سابقا
 

خركج ؿبتويات  «  فهو يتماشى كمعٌت مصطلح اإلجهاض الذم يقصد بو:أما القطع اإلرادي للحمل-ج
 أسبوعا ربسب من آخر حيضة للمرأة، كأغلب حاالت اإلجهاض تقطع يف األشهر الثالثة 28اغبمل قبل 

األكىل للحمل عندما يقذؼ الرحم ؿبتوياتو دبا يف ذلك اعبنُت كأغشيتو كيكوف يف أغلب حاالتو ؿباطا بالدـ، 
أما اإلجهاض بعد الشهر الرابع فيشبو الوالدة، إذ تنفجر األغشية أكال كينزؿ منها اغبمل مث تتبعو 

 .271 » اؼبشيمة
 

كالكتماؿ معٌت القطع اإلرادم للحمل، البد أف يتم بعلم كإرادة القائم بو، فيجب أف يكوف على علم 
حبالة اغبمل كأف تتجو إرادتو إىل تنفيذ عملية إهناء اغبمل قبل أكانو، فإذا كانت هناية اغبمل بسبب قوة قاىرة أك 
حالة الضركرة أك بفعل الغَت، فال يبكن القوؿ بأننا أماـ حالة القطع اإلرادم للحمل من طرؼ الزكجة أك بطلب 

كهبذا فإف القطع اإلرادم للحمل ىبتلف عن بقية الصور األخرل إلهناء حالة اغبمل، فهو يتميز عنها من . الزكج
 . حيث توفر القصد العمدم كمن حيث األسباب الدافعة إليو كىذا ما سنفصلو يف البند اؼبوايل
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 .374.أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع السابق، ص- 
271

 .431.، اؼبرجع السابق، ص...ؿبمد علي البار، خلق اإلنساف - 
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 .األسباب الدافعة إلى اللجوء إليو: ثانيا
 

إف األسباب الدافعة إىل قطع اغبمل بطريقة إرادية كاسعة كمتعددة كىي زبتلف باختالؼ اغباالت 
 :كاختالؼ األزمنة كاألمكنة فقد تكوف أسبابا إجتماعية أك إقتصادية أك صحية كسنذكر ذلك فيما يلي

 

قد ربمل الزكجة كلكنها بعد فًتة كجيزة يتكوف لديها دافع التخلص من اغبمل بقصد : السبب اإلجتماعي-1
احملافظة على اؼبظهر اعبمايل ؽبا أك الرشاقة، خاصة إذا كانت من اللوايت يتأثرف بتقليد الثقافات الغربية أماـ ما 

يركج عرب كسائل اإلعالـ كالقنوات الفضائية، فمن ىذا اؼبنطلق قد تفكر يف التنازؿ عن جنينها قبل ظهور 
 كما يبكن أف 272.للحمل سواء أثناء فًتة اغبمل أك بعد كضع اعبنُت-حسب نظرىا-اإلنعكاسات السلبية

 . 273تتجسد الرغبة يف حفظ صباؿ الزكجة من جهة الزكج كذلك
 

إف الوضع اؼبايل كاؼبعيشي قد يلعب الدكر البارز يف ضبل أحد الزكجُت على التخلص : السبب اإلقتصادي-2 
من اغبمل كقطعو كعدـ الرضا دبولود جديد، ؼبا يًتتب على حلولو باألسرة متاعب إقتصادية كاجتماعية، فيؤثر 

 .274على مستواىا اؼبعيشي كتسوء حالتها كيستعصي عليها مواجهة أعباء اغبياة يف ظركؼ مالئمة
 

إف الكشف الطيب اؼبستمر غبالة اعبنُت على طوؿ فًتة اغبمل، قد ينبئ الزكجة بأف :سبب تشوه الجنين-3
الطفل سيولد مشوىا أك مصابا بإعاقة خلقية أك مرض كراثي، كىذا ما يدفع بأحد الزكجُت إىل التخلص من 

اغبمل بناء على نظرة مستقبلية لكيفية التكفل بو ماديا كاجتماعيا كنفسيا كبيولوجيا، كتزداد نسبة كالدة الطفل 
 .275اؼبشوه يف ظل التقنيات اؼبستحدثة لإلقباب نتيجة للتدخل الطيب الواسع يف علم الوراثة كالتكاثر
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 .14.، ص2006شحاتة عبد اؼبطلب حسن أضبد،اإلجهاض بُت اغبضر كاإلباحة يف الفقو اإلسالمي،دار اعبامعة اعبديدة،اإلسكندرية، -  
273

رحيم، أحكاـ اإلجهاض يف الفقو اإلسالمي، رسالة ماجستَت مقدمة إىل جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود  ؿبمد بن إبراىيم بن ؿبمد قاسم- 
بوعدالكم، موقف الشريعة اإلسالمية من  حسُت ؛ مسعودة222.، ص2002، سلسلة إصدارات ؾبلة اغبكمة، بريطانيا، 01اإلسالمية، ط

دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة اؼباجستَت، جامعة أـ القرل، كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، -اإلجهاض كموانع اغبمل
 . كمابعدىا176.،ص1988السعودية،

اؼبؤلف نفسو، .273.، ص2006أمَتة عديل أمَت عيسى خالد، جريبة إجهاض اغبامل يف التقنيات اؼبستحدثة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  -274
 .283.، ص2005اغبماية اعبنائية للجنُت يف ظل التقنيات اؼبستحثة، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 

إف رفع مستول اؼبعيشة للعامل، ال يبكن أف يكوف بالتقليل من عدد األكالد، ألف ىذا كالـ يبدك ؼبن ال يعلم صحيحا؛ كما أف ىذا يعترب ؿباربة -
، 03؛ ؿبمد الغزايل،قذائف اغبق، ط111.، ص1976،دار الفكر العريب، مصر، 01لإلسالـ ؛ ؿبمد أبو زىرة، تنظيم األسرة كتنظيم النسل، ط

 . 272-266.، ص1997دار القلم،دمشق، 
دراسة مقارنة ، ؾبلة اؼبنتدل القانوين ، جامعة بسكرة ، كلية اغبقوؽ ، -عبد اغبليم بن مشرم، إجهاض اؼبرأة لنفسها بُت التجرًن كاإلباحة-275

 .63. ص07، ع2010
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كيعترب تشوه اعبنُت أحد األسباب اؽبامة الدافع إىل اإلجهاض كيبكن الوقوؼ على ذلك من خالؿ بزؿ 
 .276عينة من السائل األمينوسي الذم وبيط باعبنُت أك تصوير اعبنُت باؼبوجات فوؽ الصوتية

 

ال يبكن الكشف الطيب اؼبستمر للحمل من معرفة حالة اعبنُت فحسب، بل :سبب إختيار جنس الجنين-4
كلقد انتشرت يف اآلكنة األخَتة فكرة إسقاط اعبنُت دبجرد الوقوؼ على اعبنس . يتعدل حىت إىل معرفة جنسو

، كما وباكؿ الزكجاف إحداث التوازف األسرم من خالؿ اغبصوؿ على 277غَت اؼبرغوب فيو كغالبا ما يكوف أنثى
    .279، أك كما ظباىا البعض بطريقة اإلجهاض اؼبنتخب278كال اعبنسُت، أك تفضيل أحدنبا على اآلخر

 

إف الدكافع الطبية اليت يبكن أف تقف كراء القطع اإلرادم للحمل خاصة من جانب :السبب الصحي-5
الزكجة،كلها تدكر حوؿ األمراض اليت تصاب هبا أك تكوف قد أصيبت هبا قبل اغبمل كتزداد حدهتا مع 

غَت أف . استمراره، كمن ىذه األمراض أمراض القلب كاليت أثبت الطب اغبديث أهنا يبكن أف تتأثر باغبمل
خطورهتا تتفاكت إىل حد القوؿ بعدـ كجود أم آثار سلبية جراء اغبمل كالشأف نفسو بالنسبة ؼبرض ارتفاع 

ضغط الدـ كأمراض اعبهاز التنفسي كمرض السكرم، يضاؼ إىل جانب ذلك ىناؾ األمراض العقلية كالنفسية 
 .280اليت تطرأ على الزكجة

 

بعد أف اتضحت لنا ماىية تنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم للحمل يستوجب علينا األمر تبياف مدل تقبل 
 .كل من الفقو اإلسالمي كالقانوف اعبزائرم ؽباتُت اؼبسألتُت كىذا ضمن اؼبطلب اؼبوايل
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 .33.، ص1985، الدار السعودية، 01ؿبمد علي البار، مشكلة اإلجهاض، دراسة مقارنة طبية فقهية، ط- 
ؿبمد علي البار، إختيار جنس اعبنُت؛ كسائل التحكم يف جنس اعبنُت كمدل قباحها كحكمها الشرعي، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي -277

؛ ؿبمد بن وبي بن حسن النجيمي، ربديد جنس 11-10.، ص12/04/2006-08ق اؼبوافق 14/03/1427-10اإلسالمي خالؿ الفًتة 
 .19.،ص12/04/2006-08ق اؼبوافق 14/03/1427-10اعبنُت، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي خالؿ الفًتة 

278
ق 14/03/1427-10عبد الناصر بن موسى أبو البصل، ربديد جنس اعبنُت، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي خالؿ الفًتة - 

 .19.، ص12/04/2006-08اؼبوافق 
279

، 02ناصر عبد اهلل اؼبيماف، حكم إختيار جنس اعبنُت يف الشريعة اإلسالمية، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج- 
 .1619.ق ، ص1431جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية، اؼبملكة العربية السعودية، 

لقد دفع ىذا األمر ببعض رجاؿ القانوف إىل اؼبطالبة بسن قانوف هبـر كيعاقب الكشف عن جنس اعبنُت؛ ناصر عبد اهلل اؼبيماف، حكم إختيار -
-08ق اؼبوافق 14/03/1427-10جنس اعبنُت يف الشريعة اإلسالمية، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي خالؿ الفًتة 

 37.، ص12/04/2006
280

 .36إىل 30. ؿبمد علي البار، مشكلة اإلجهاض، اؼبرجع السابق، ص- 
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 المطلب الثاني
 

 رأي الفقو اإلسالمي وموقف القانون الجزائري
 من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي للحمل

 

سنربز رأم الفقو اإلسالمي من تنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم للحمل من خالؿ اغبكم الشرعي ؽباتُت 
 مث ألساس القانوين لتنظيم اإلقباباؼبسألتُت ضمن الفرع األكؿ، أما موقف القانوف اعبزائرم فسنربزه بالتطرؽ ؿ

 .التكييف القانوين للقطع اإلرادم للحمل يف الفرع الثاين
 

 الفرع األول
 

  رأي الفقو اإلسالمي من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي الحمل
 

، مث (أكال)سنقف على رأم الفقو اإلسالمي من خالؿ اغبكم الشرعي ؼبسألة تنظيم اإلقباب كقطعو
 .(ثانيا)اغبكم الشرعي للقطع اإلرادم للحمل

 
 

 .الحكم الشرعي لتنظيم اإلنجاب وقطعو: أوال
كوف أف تنظيم اإلقباب مسألة هتدؼ إىل التقليل من النسل فينبغي الوقوؼ على مدل تعارضها مع 

أحكاـ الشريعة اإلسالمية اليت ربث على اإلكثار من األكالد، السيما إذا تعدل األمر إىل درجة التوقف النهائي 
 :عن اإلقباب بالرغم من توفر القدرة عليو كذلك ما سنوضحو من خالؿ ما يلي

 

 .الحكم الشرعي لتنظيم اإلنجاب- أ
 

عرفنا بأف تنظيم اإلقباب يتم عن طريق عبوء الزكجُت إىل كسائل سلوكية كباػبصوص مسألة العزؿ كإىل 
 .كسائل حديثة ؼبنع اغبمل مؤقتا، لذلك سوؼ نبُت حكم كل منها على حدة كلو بنوع من اإلهباز

 

 . كبقي لنا يف ىذا اؼبوضع ذكر بعض النصوص الواردة يف شأنو 281سبق لنا تعريف العزؿ :العزل- 
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 . من ىذا البحث40.تقدـ تعريفو؛ أنظر، ص- 
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:" حضرت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف أناس كىو يقوؿ : عن جذامة بنت كىب رضي اهلل عنها قالت-
 فنظرت يف الرـك كفارس فإذا ىم يغيلوف أكالدىم فال يضر ذلك أكالدىم 282لقد نبمت أف أهنى عن الغيلة

 .283"ذلك الوأد اػبفي"رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ، مث سألوه عن العزؿ، فقاؿ"شيئا
يا رسوؿ اهلل، إف يل جارية كأنا أعزؿ عنها، كأنا أكره أف : عن أيب سعيد اػبدرم رضي اهلل عنو أف رجال قاؿ-

كذبت اليهود، لو أراد اهلل أف :" ربمل كأنا أريد ما يريد الرجاؿ كإف اليهود ربَعَعدُث أف العزؿ اؼبؤكدة الصغرل، قاؿ
 .284"ىبلقو ما استطعت أف تصرفو

فجاء : ، قاؿ"إف ذلك لن يبنع شيئا إذا أراده اهلل: فقاؿ رسوؿ الو صلى الو عليو ك سلم"..كيف ركاية ؼبسلم-
أنا :" يا رسوؿ اهلل، إف اعبارية اليت كنت ذكرهتا لك ضبلت، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: الرجل، فقاؿ

 .285"عبد اهلل كرسولو
 

كنا نعزؿ على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالقرآف ينزؿ كلو كاف شيئا ينهى عنو  :"كعن جابر قاؿ-
 .286متفق عليو" لنهانا عنو القرآف

 
 

 :أقوال الفقهاء في العزل
 

 العزؿ مباحا إال أنو مكركه ألف فيو ترؾ لفضيلة، كما « يرل اإلماـ الغزايل كىو شافعي اؼبذىب: الشافعية -
يكره للقاعد يف اؼبسجد أف يقعد فارغا ال يشتغل بذكر أك صالة، ككجو الفضيلة اؼبًتككة بالعزؿ أف يفوت : يقاؿ

 . »احتماؿ حصوؿ الولد كما يبكن أف وبصل منو من جهاد يف سبيل اهلل كنفع اؼبسلمُت 
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أرضعتو كىي حامل، كأغاؿ فالف كلده إغالة ، إذا غشي أمو كىي ترضعو؛ صباعة من اؼبختصُت، : يقاؿ غالت اؼبرأة كلدىا، تغيلو غيال:الغيلة - 
؛ ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم، معجم اؼبصطلحات كاأللفاظ 1424.، ص2007أضبد أبوحاقة، .، إش01، ط02معجم النفائس الكبَت، مج

 .27.ف، ص.س.، دار الفضيلة، القاىرة، د03الفقهية، ج
283

 .281-280اغبافظ ابن حجر العسقالين، اؼبرجع السابق، ص- 
284

 .281.اغبافظ ابن حجر العسقالين، اؼبرجع نفسو، ص- 
285

 .657.، ص135.ر. صحيح مسلم، اؼبرجع السابق، كتاب النكاح، ح- 
286

 .281اغبافظ ابن حجر العسقالين، اؼبرجع نفسو، ص- 
كنا نعزؿ على عهد رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فبلغ ذلك نيب اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فلم " كيف حديث عن أيب الزبَت عن جابر قاؿ-

 .658.، ص138.ر.؛صحيح مسلم، اؼبرجع نفسو ، ح"ينهنا
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 « كقرأ" ذاؾ الوأد اػبفي:"فقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم يف العزؿ:  فإف قلت« : مث قاؿ أيضا    

         « 287 الوأد " قلنا كيف الصحيح أيضا أخبار صحيحة يف اإلباحة، كقولو: ، كىذا يف الصحيح

 .288  » كذلك يوجب كراىة ال ربريبا "الشرؾ اػبفي"كقولو " اػبفي
 

 كيكره للزكج أف يعزؿ عن امرأتو اغبرة بغَت رضاىا، ألف الوطء « يقوؿ اإلماـ عالء الدين الكاساين: الحنفية-
عن إنزاؿ سبب غبصوؿ الود كؽبا يف الولد حق كبالعزؿ يفوت الولد فكأنو سببا لفوات حقها كإف كاف العزؿ 

 .289  »برضاىا ال يكره ألهنا رضيت بفوات حقها 
 

إال أف يكوف غباجة مثل أف يكوف يف دار .... كالعزؿ مكركه « جاء يف اؼبغٍت البن قدامى اغبنبلي: الحنابلة-
 .290  » كال يعزؿ عن زكجتو إال بإذهنا « :، مث قاؿ »اغبرب فتدعوه حاجتو إىل الوطء فيطأ كيعزؿ 

 

العزؿ إذا أذنت كسيدىا كاغبرة لزكجها - أم زكج األمة– كلزكجها « جاء يف الشرح الكبَت للدردير: المالكية-
 .291  »العزؿ إذا أذنت ؾبانا أك بعوض 

 

 كوبـر عن الزكجة اغبرة إال برضاىا لنهيو صلى اهلل عيو كسلم عنو، إال بإذهنا « جاء يف البحر الزخار: الزيدية-
 .292  »كألف فيو إضرارا فاعترب الرضا 

 

كيكوف للرجل أف يعزؿ عن امرأتو اغبرة، كإف عزؿ مل يكن بذلك مأثوما غَت أنو يكوف تاركا  « قالوا: الجعفرية-
، فعنو ال بأس بالعزؿ عنها عند  فضال، اللهم إال أف يشرط عليها يف حاؿ العقد أك يستأذهنا يف حاؿ الوطء

 .293  »ذاؾ 
 

                                                           
287

 .08سورة التكوير، اآلية - 
288

أيب حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزايل، إحياء علـو الدين كمعو ضبل األسفار يف األسفار يف زبريج ما يف اإلحياء من األخبار للعالمة زين الدين أيب - 
، بَتكت، 01الفضل العراقي ، ط  .492.، ص2005، دار ابن حـز

289
، 03علي ؿبمد عوض كعادؿ أضبد عبد اؼبوجود، ج.عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين اغبنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، تح- 

 .614.، ص2003، دار الكتب العلمية، بَتكت، 02ط
290

 .230-228.، ص10ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي ، اؼبرجع السابق، ج-  
291

 .251، ص07مأخوذ عن، زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع السابق، ج.266.، ص02الشرح الكبَت للدردير، ج- 
؛ ؿبمود عبد الرحيم مهراف، اؼبرجع 251،ص07مأخوذ عن، زيداف عبد الكرًن،اؼبرجع نفسو،ج.81.،ص03البحر الزخار،ج-292

 .397.السابق،ص
293

 .252، ص07مأخوذ عن؛ زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع نفسو، ج. 483-482.النهاية للطوسي، ص- 
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 « قاؿ تعاىل...كال وبل العزؿ عن حرة كال عن أمة ...« فقد جاء يف احمللى: الظاىرية-          

    ... «  294 فمن ادعى أف ...، فصح أف خرب جذامة بالتحرًن ىو الناسخ عبميع اإلباحات اؼبتقدمة ،

تلك اإلباحة اؼبنسوخة قد عادت كأف النسخ اؼبتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل كقفى ما ال علم لو بو ك أتى دبا 
 .295 »ال دليل لو عليو 

 

بالتأمل يف أقواؿ فقهاء اؼبذاىب السالفة الذكر، قبد أف بعضهم يقوؿ باعبواز اؼبطلق للعزؿ كمنهم من 
يقوؿ باعبواز اؼبشركط، يف حُت قاؿ بعضهم باؼبنع اؼبطلق كسبب اختالفهم يرجع إىل تعارض حديث جذامة 

 .السالف الذكر مع األحاديث الصحيحة اؼببيحة للعزؿ
 

كال ريب أف أحاديث جابر صروبة يف  « ككتوفيق بُت أقواؽبم فإننا نذىب إىل ما قالو ابن القيم اعبوزية
ككبن نركم عن عدد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم أهنم : جواز العزؿ، كقد قاؿ الشافعي رضبو اهلل

كقد ركينا الرخصة فيهن عن سعد بن أيب كقاص كأيب أيوب : رخصوا يف ذلك كمل يركا بو باسا، قاؿ البيهقي
األنصارم، كزيد بن ثابت، كابن عباس ك غَتىم، كىو مذىب مالك كالشافعي كأىل الكوفة كصبهور أىل 

 .296 » العلم
 

كيسرم ما تقرر بشأف العزؿ من أحكاـ على كل ما جرل ؾبراه أك كاف يف معناه من الوسائل السلوكية 
اليت ذكرناىا كإف كانت مسألة العزؿ قد نالت اغبظ الوافر من أقواؿ الفقهاء، ذلك أنو مل زبرج بقية الوسائل اليت 

 .297فيها معٌت العزؿ عندىم يف مؤداىا عن العزؿ فمن أباحو أباحها
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 .119سورة األنعاـ، جزء من اآلية - 
295

أبو ؿبمد علي بن أضبد بن سعيد بن حـز األندلسي الشهَت بابن حـز الظاىرم، احمللى يف شرح اجمللى باغبجج كاآلثار، اعتٌت بو حساف عبد - 
 .1693ف، ص.س.اؼبناف، بيت األفكار الدكلية، د

296
 .132، ص05، اؼبرجع السابق، ج...ابن القيم اعبوزية، زاد اؼبعاد- 

297
 .405.ؿبمود عبد الرحيم مهراف، اؼبرجع السابق ، ص- 
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 :حكم الوسائل الحديثة لمنع الحمل-
 

ذكرنا آنفا ؾبموعة من الوسائل اغبديثة اليت يبكن أف يستعملها الزكجُت ؼبنع اغبمل مؤقتا، فالواقي الذكرم 
 .كاألنثوم كالقبعة العنقية قد اعتربىا الفقهاء كسائل مباحة قياسا على حكم العزؿ

 

أما اللولب لكوف أف فكرة عملو تقـو على زيادة تقلصات الرحم كقنواتو فتدفع البويضة بسرعة إىل اػبارج 
غَت أنو قد يكوف لعمل اللولب كجو . قبل نضجها أك اإللتقاء مع اغبيواف اؼبنوم فهنا يكوف كسيلة منع للحمل

آخر يف حالة عدـ سبكن  تقلصات الرحم من دفع البويضة إال بعد اإللتقاء مع اغبيواف اؼبنوم كزبصيبها بالفعل، 
 .298إذ هبذا الوضع يرل البعض أنو كسيلة إجهاض ال كسيلة منع مؤقت للحمل

 

كأما حبوب منع اغبمل فَتل الفقهاء اؼبعاصرين، أنو ينبغي للمسلمُت أف يكثركا من النسل ما استطاعوا 
تزكجوا الودكد الولود فإين مكاثر "ذلك سبيال، فهو اؼبراد الذم كجو إليو النيب صلى اهلل عليو كسلم يف قولو

، إال أهنم أجازكا استخداـ حبوب منع اغبمل بشرط، أف تكوف حاجة تدعوا لذلك، مثل أف تكوف الزكجة "بكم
مريضة ال تتحمل اغبمل كل سنة أك كبيفة اعبسم أك هبا موانع أخرل تضرىا أف ربمل كل سنة، كما يشًتط أف 

يأذف ؽبا زكجها، ألف لو حق يف األكالد كاإلقباب كالبد كذلك من مشاكرة الطبيب ىل أخذىا ضار أـ ليس 
 .299بضار

 

كأما طريقة التعقيم اعبراحي اؼبؤقت فهناؾ من قاؿ جبوازىا، كىناؾ من قاؿ بعدـ جوازىا، لكن اؼبتبُت 
رجحاف قوؿ اجمليزين لقوة أدلتهم، فهذه الطريقة ال تؤدم إىل تغيَت خلق اهلل كإمبا ىي شبيهة بالعزؿ لكوهنا كسيلة 

 .300مؤقتة ال تقضي على اؼبصنع الرئيسي للنطف كالبويضات عند الزكجُت
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 .408-406.ؿبمود عبد الرحيم مهراف، اؼبرجع السابق، ص-  
299

؛ أضبد بن عبد الرزاؽ الدكيش، فتاكل اللجنة 977-976.؛ ص658-657.، ص02أبو ؿبمد أشرؼ بن عبد اؼبقصود، اؼبرجع السابق، ج- 
 . كما بعدىا292.، ص2003، دار اؼبؤيد، الرياض، 05، ط19الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، مج

300
؛ عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرضبن بن باز، ، اؼبرجع السابق، 249 إىل 242. طارؽ عبد اؼبنعم ؿبمد خلف، اؼبرجع السابق، ص- 

 .199-198.،ص21ج
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كالبد من اإلشارة إىل أف ربديد النسل ألسباب اقتصادية معيشية حبتة يأخذ حكم التحرًن القطعي ؼبا فيو 
من سوء الظن باهلل عز كجل، ما مل يكن بسبب ضركرة دفع اػبطر على صحة الزكجة، ألف اإلسالـ بأحكامو 

 .301كنصوصو وبث على إكثار النسل
  

كال شك أف أية كسيلة يثبت ضررىا باليقُت يستوجب القوؿ بعدـ جوازىا، على أف تناط األحكاـ يف 
، ذلك أف كل ما اتفق 302ذلك بالوصف الظاىر اؼبنضبط، فالعربة يف ذلك كلو بالغالب األعم ال بالنادر الشاذ

عليو الزكجاف من تلك الوسائل كمل يستتبع ضررا باعبسم كالنفس كتبعا ؼبشورة طبيب موثوؽ، يكوف جائزا مع 
 .303كراىة التنزيو

 

 :الحكم الشرعي لقطع اإلنجاب-ب
 

ال خالؼ بُت العلماء يف حرمة اػبصاء كأما التعقيم كإف خالفو إال أنو يتفق معو مآال يف قطع القدرة 
على اإلقباب كذلك ىو مناط اغبكم، حيث ذىب كثَت من العلماء إىل حرمة كل ما يف معٌت التعقيم، دبنعهم 

 « ما يقطع اغببل من أصلو أك يفسد القوة اليت هبا اغبمل، ألف ذلك يندرج ربت قولو تعاىل         

                         «  304. 
 

 

 .الحكم الشرعي للقطع اإلرادي للحمل: ثانيا
 
 

قد تعرض إليها فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مباحث  (اإلجهاض)اعبدير بالتنبيو ىو أف مسألة قطع اغبمل
كبالنظر إىل اتساع ىذه القضية كضيق اؼبقاـ فإننا سنحاكؿ الوقوؼ .الديات كاعبنايات، كبالضبط يف غرة اعبنُت

على اغبكم الشرعي ؽبا كإف كاف مقتضبا، باإلعتماد على األساس الذم استند إليو الفقهاء لتبياف احملـر من 
 : ، مع ذكر آراء الفقهاء اؼبعاصرين كىذا تبعا ؼبا يلي "نفخ الركح"اؼبباح أال كىو 
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؛ أيب نصر ؿبمد بن عبد اهلل اإلماـ، 302.أضبد بن عبد الرزاؽ الدكيش، فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، اؼبرجع السابق، ص- 
 .809-808.، ص02اؼبرجع السابق، ج

302
 .412.ؿبمود عبد الرحيم مهراف، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .32.ؿبمد سعيد رمضاف البوطي، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .205سورة البقرة، جزء من اآلية - 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرىا ومدى اإلنجاب                                     إشكاالتالفصل األول  

 

 
86 

 .القطع اإلرادي للحمل قبل نفخ الروح- أ
 

كفيما يأيت آراء فقهاء اؼبذاىب األربعة كاليت يتضح بعد ذكرىا انقسامهم بُت ؾبيز كمانع كمبيح بشرط 
 .كمبيح على اإلطالؽ

 

 كال هبوز إخراج اؼبٍت اؼبتكوف يف الرحم كلو قبل األربعُت يوما « :قاؿ الدسوقي: فالمالكية واإلمام الغزالي-
، كهبذا فاؼبالكية قالوا بالتحرًن اؼبطلق ، ذلك أف إسقاط اعبنُت ؿبـر 305  » كإذا نفخت فيو الركح حـر إصباعا

 .يف أية مرحلة كاف عليها كلو قبل نفخ الركح فيو
 

 كأكؿ مراتب الوجود أف تقع النطفة يف الرحم كزبتلط دباء اؼبرأة كتستعد « كذىب اإلماـ الغزايل إىل القوؿ
لقبوؿ اغبياة كإفساد ذلك جناية، فإف صارت مضغة كعلقة كانت اعبناية أفحش، كإف نفخ فيو الركح كاستوت 

 .306  » اػبلقة إزدادت اعبناية تفاحشا، كمنتهى التفاحش يف اعبناية بعد اإلنفصاؿ حيا
 

 كإف ألقت مضغة، فشهد ث قاته من القوابل أف فيو صورة خفية ففيو غرة، « قاؿ ابن قدامى:و أما الحنابلة -
كإف شهدت أنو مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور، ففيو كجهاف، أصحهما ال شيء فيو، ألنو مل يتصور، فلم 

هبب فيو كالعلقة كألف األصل براءة الذمة، فال نشغلها بالشك كالثاين، فيو غرة، ألنو مبتدأ خلق آدمي، أشبو ما 
 .307 » لو تصور، كىذا يبطل بالنطفة كالعلقة

 

فاغبنابلة هبيزكف إسقاط اعبنُت قبل أف يصَت مضغة أم قبل زبلقو عمال باؼبدة اليت حددىا رسوؿ اهلل 
 .صلى اهلل عليو كسلم كىي ثنتاف كأربعوف يوما

 

فإف ألقت مضغة كمل يظهر فيها ربطيط، فإف ..« فجاء يف التهذيب يف فقو اإلماـ الشافعي:وأما الشافعية-
مل يظهر، أك شككن،  (قلن)قد ظهر فيها ربطيط باطن، ال يعرفو إال القوابل، ففيو غرة كإف: قالت أربع نسوة 

 .308  » ىذا مبتدأ خلق اآلدمي، كما لو ألقت علقة: فال ذبب الغرة، كإف قلن
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 .267-266.، ص02حاشية الدسوقي، اؼبرجع السابق، ج- 
306

 .491.أيب حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزايل، اؼبرجع السابق، ص- 
307

 .64-63.، ص12ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي ، اؼبرجع السابق، ج- 
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 .211.، ص07ابن الفراء البغوم، اؼبرجع السابق، ج- 
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 أف الغرة ذبب إذا سقطت باعبناية ما ظهر فيو صورة آدمي، كعُت أك أذف أك يد أك « كقاؿ اإلماـ النوكم
 .309  » ...كبوىا، كيكفي الظهور كيف طرؼ، كال يشًتط يف كلها

 

كسواء استباف خلقو أك بعض خلقو، ألنو عليو الصالة كالسالـ ...« جاء يف بدائع الصنائع:وأما الحنفية-
قضى بالغرة فلم يستفسر، فدؿ أف اغبكم ال ىبتلف كإف مل يستنب شيء من خلقو فال شيء فيو، ألنو ليس 

 .310  »جبنُت إمبا ىو مضغة 
 

 (الشافعية، اغبنابلة كاغبنفية )كاؼبستنتج من كل ما ذكرناه من أقواؿ الفقهاء ىو اتفاؽ اؼبذاىب الثالثة
حوؿ جواز إسقاط اعبنُت دكف كجوب الغرة على اعباين يف اؼبرحلة األكىل إىل بداية التخلق كتشكل مالمح 
اعبنُت على عكس اؼبالكية كاإلماـ الغزايل الذين قالوا حبرمة اإلسقاط مطلقا ابتداء من كلوج النطفة يف رحم 

 .الزكجة
 

– إسقاط اعبنُت قبل مضي أربعة أشهر على ضبلو « :كمن الفقهاء اؼبعاصرين عبد الكرًن زيداف إذ قاؿ
كمن األعذار اؼببيحة لألـ إلسقاط جنينها ...يباح للعذر اؼبشركع كبدكف العذر مكركه - أم قبل نفخ الركح فيو

 .311 » ...قبل نفخ الركح العالج للمرض
 

كسئل عبد اهلل بن عبد الرضبن اعبربين حوؿ مسألة إسقاط اعبنُت من امرأة مريضة بضغط الدـ كنصح 
 األطباء بعدـ اغبمل، لكن إرادة اهلل سبقت كضبلت كىي يف األسابيع األكىل للحمل، فهل هبوز ؽبا اإلجهاض؟ 

هبوز إسقاط النطفة قبل سباـ األربعُت يوما بدكاء مباح كهبوز بعد ذلك إذا كاف اغبمل وبقق « :فأجاب
 .312 » خطرا على النفس أك ضررا على البدف بتقرير من األطباء اؼبعتربين
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، اؼبكتب اإلسالمي،بَتكت، 03، زىَت الشاكيس، ط.، إش09أيب زكريا وبي بن شرؼ النوكم، ركضة الطالبُت كعمدة اؼبفتُت، ج-  
 .370.،ص1991

310
 .456، ص10أيب بكر بن مسعود الكاساين، اؼبرجع السابق، ج- 

311
 .408-407، ص05زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع السابق، ج- 

312
 .979-978، ص02أبو ؿبمد أشرؼ بن عبد اؼبقصود، اؼبرجع السابق، ج- 
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 .القطع اإلرادي للحمل بعد نفخ الروح-ب
 

بعد نفخ الركح عمدا كبدكف عذر مسوغ لذلك، يكوف  (اإلجهاض)أصبع الفقهاء على أف قطع اغبمل 
 :ؿبرما شرعا كاستدلوا يف ذلك

 

 ..« بقوؿ اهلل تعاىل -                     «313 كقوؿ اهلل تعاىل ، 

  « أيضا                                «  314. 

حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىو :قاؿ كباغبديث الذم ركاه األعمش عن زيد بن كىب عن عبد اهلل-
إف أحدكم هبمع خلقو يف بطن أمو أربيعُت يوما ، مث يكوف يف ذلك علقة مثل ذلك، مث " الصادؽ اؼبصدكؽ،

يكوف يف ذلك مضغة، مث يرسل اؼبلك فينفخ فيو الركح ك يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقو، كأجلو، كعملو، 
 .315.."كشقي أك سعيد

 

ذا مر بالنطفة ث ْنتَعاف  كأربعوف إ":ككذا حديث حذيفة بن أسيد الغفارم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ-
يا رب أذكر أـ : ليلة، بعث اهلل إليها ملكا، فصورىا كخلق ظبعها كبصرىا كجلدىا كغبمها كعظامها، مث قاؿ

  .316..."أنثى؟، فيقضي ربك ما شاء كيكتب اؼبلك
  .  » كإف نفخ فيو الركح كاستوت اػبلقة ازدادت اعبناية تفاحشا« كىذا قوؿ اؼبالكية كاإلماـ الغزايل بقولو

  
 كقد أصبع الفقهاء على أف قتل اعبنُت بعد نفخ الركح وبـر حرمة تامة مهما كاف اعبنُت مشوىا أك غَت « 

ذلك كمل يسمحوا باإلجهاض إال إذا كانت حياة اآلـ يف خطر، فقدموا حينئذ حياهتا على حياتو ألهنا 
 . 317»أصلو
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 .151سورة األنعاـ، جزء من اآلية - 
314

 .31سورة اإلسراء، اآلية - 
315

 .1220.، كتاب القدر، ص2643.ر.صحيح مسلم، اؼبرجع السابق، ح- 
316

 .1221، كتاب القدر، ص2645.ر.صحيح مسلم، اؼبرجع نفسو ، ح- 
317

 .40ؿبمد علي البار، مشكلة اإلجهاض، اؼبرجع السابق، ص- 
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إف ؾبلس اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دكرتو الثانية عشر اؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف 
ق 1410 رجب 22 إىل يـو السبت 10/02/1990ق اؼبوافق 1410 رجب 15الفًتة من يـو السبت 

 ، قد نظر يف موضوع إسقاط اعبنُت اؼبشوه خلقا كبعد مناقشتو من قبل ىيئة اجمللس 17/02/1990اؼبوافق 
إذا كاف اغبمل قد بلغ مائة كعشرين يوما فال هبوز إسقاطو كلو كاف التشخيص الطيب يفيد أنو مشوه « قرر أنو

 .318 » ...اػبلقة، إال إذا أثبت بتقرير عبنة طبية من األطباء
 

 

كتشتد اغبرمة إذا كاف الدافع إىل قطع اغبمل كإسقاط اعبنُت ىو اػبشية من الفقر كعدـ ربقيق اإلكتفاء 
 . 319اؼبعيشي لألطفاؿ أك كاف بدافع إصابة اعبنُت دبرض معد

 

إنتهينا من إبراز اغبكم الشرعي ؼبسألة تنظيم اإلقباب كالقطع اإلرادم للحمل كبقي لنا إيضاح موقف 
 .القانوف اعبزائرم من تلك اؼبسألتُت كذلك يف الفرع اؼبوايل

 
 الفرع الثاني 

 

 موقف القانون الجزائري من تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي للحمل
 

يتجلى لنا موقف القانوف اعبزائرم من مسألة تنظيم اإلقباب كقطع اغبمل من خالؿ صبلة القواعد 
القانونية اليت أقرىا لذلك، فهو يسمح للزكجُت خبلق فًتات متباعدة بُت الوالدات باللجوء إىل كسائل 

 .  (ثانيا)غَت أنو يف اؼبقابل ال يسمح بالتخلص من اغبمل عند حدكثو عن طريق عملية اإلجهاض. (أكال)مشركعة
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القرار الرابع للمجمع الفقهي اإلسالمي بشأف موضوع إسقاط اعبنُت اؼبشوه خلقيا يف دكرتو الثانية عشر، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي دبكة - 
 . 277.اؼبكرمة، اؼبرجع السابق، ص

319
 .335 ك 332.، ص19مجاؼبرجع السابق، أضبد بن عبد الرزاؽ الدكيش، فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء، - 
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 .األساس القانوني لتنظيم اإلنجاب: أوال
 

 اؼبتعلق 16/02/1985 اؼبؤرخ يف 05-85تناكؿ اؼبشرع تنظيم اإلقباب دبوجب أحكاـ القانوف رقم  
، ربت عنواف تدابَت ضباية الطفولة كاألمومة، إذ جاء يف الفقرة 320حبماية الصحة كترقيتها يف الفصل اػبامس

تتمثل ضباية األمومة كالطفولة يف صبيع التدابَت الطبية كاإلجتماعية كاإلدارية "  ما يلي68األكىل كالثانية من اؼبادة 
 :اليت تستهدؼ على اػبصوص ما يلي

 

 ".صحة األـ بتوفَت أحسن الظركؼ الطبية كاإلجتماعية ؽبا قبل اغبمل ك خاللو ك بعده- 
  

:"  من نفس القانوف بصريح العبارة مسألة تنظيم النسل بنصها على ما يلي70 كلقد تناكلت اؼبادة 
يكوف تباعد فًتات  اغبمل موضوع برنامج كطٍت يرمي إىل ضماف توازف عائلي منسجم كوبفظ حياة األـ 

 ".كطفلها كصحتها
 

يفهم من تلك اؼبادتُت أف اؼبشرع ركز على ضركرة توفَت اغبماية الالزمة للعائلة اعبزائرية من خالؿ خلق 
الظركؼ الطبية كاإلجتماعية اؼبالئمة، بدءا باحملافظة على صحة األـ ككصوال إىل صحة الطفل كمبوه اغبركي 

 .كالنفسي، حيث أقر أف تباعد فًتات اغبمل يكوف موضوع برنامج كطٍت منسجم يساعد على ربقيق ذلك
 

 السالفة الذكر، مل يكن قانونا عاما يلـز األسر اعبزائرية 70إف تنفيذ الربنامج الذم أشارت إليو اؼبادة 
بوجوب تنظيم النسل أك ربديده كإمبا يكوف تنفيذه بطريقة ضمنية، من خالؿ غرس ثقافة تنظيم النسل يف 
 71اجملتمع اعبزائرم كذلك بتوفَت الوسائل اؼبساعدة على اؼبنع اؼبؤقت للحمل كالًتكيج لو، حيث نصت اؼبادة 

توضع كسائل مالئمة ربت تصرؼ السكاف لتنفيذ الربنامج الوطٍت يف ؾباؿ تباعد " من ذات القانوف بقوؽبا 
 ".فًتات اغبمل
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 . 75 إىل 67قانوف ضباية الصحة كترقيتها ، الفصل اػبامس يف مواده من - 
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 ىو كاقع ملموس يف اجملتمع اعبزائرم، إذ أف الوسائل اؼبالئمة اليت تضمنتها ىذه 71إف ما أكردتو اؼبادة 
اؼبادة، ىي كل الوسائل اؼبساعدة على تباعد فًتات اغبمل كمنعو مؤقتا كىي موجودة بشكل كاسع، منها ما 

 . يوجد على مستول الصيدليات كمنها ما ىو من صالحيات اؼبستشفيات كالعيادات اؼبتخصصة
 

كيبكن القوؿ أف ىدؼ اؼبشرع من ىذه اؼبواد ىو ىدؼ اجتماعي كليس ىدفا اقتصاديا، تبناه ألجل 
 من قانوف األسرة يف فقرهتا الرابعة كاليت جاء 36ضباية األسرة اعبزائرية، كما أكد ذلك ىو تعديلو لنص اؼبادة 

 ".التشاكر يف تسيَت شؤكف األسرة كتباعد الوالدات"...فيها
 

فأصبح تسيَت شؤكف األسرة دبا فيها تباعد الوالدات من حقوؽ ككاجبات كال الزكجُت، فًتؾ بذلك اغبرية 
كهبذا يكوف اؼبشرع قد ساير ؾبمع الفقو اإلسالمي الرامي إىل إباحة تنظيم النسل . التامة ؽبما يف تقرير ذلك

كعدـ ربديده، بإصدار قانوف عاـ وبد من حرية الزكجُت يف اإلقباب، لكونو مقصدا ضركريا من مقاصد الشريعة 
 .اإلسالمية

 

 إذا كاف ىذا ىو موقف القانوف اعبزائرم من تنظيم اإلقباب فما ىو موقفو من القطع اإلرادم للحمل؟
 

 .التكييف القانوني للقطع اإلرادي للحمل: ثانيا
 

اعبنايات "تطرؽ اؼبشرع إىل موضوع القطع اإلرادم للحمل يف قانوف العقوبات يف الفصل الثاين بعنواف
 .313 إىل 304باؼبواد من "اإلجهاض"، يف القسم األكؿ منو ربت عنواف "كاعبنح ضد األسرة كاآلداب العامة

 

 :321 يتضح لنا أف جريبة اإلجهاض تقـو على أركاف ثالثة ىي304كباستقراء اؼبادة 
 

كجود اغبمل ىو احملل الذم يرد عليو السلوؾ اإلجرامي كىذا ما يسمى باعبانب اؼبفًتض، : الركن المفترض-1
كىو عبارة عن مركز قانوين أك كاقعي يسبق قياـ اعبريبة كالبد من ىذا الوجود قبل اػبوض يف مدل توافر أركاف 

 .322اعبريبة األخرل
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 .ج.ع. ؽ304اؼبادة - 
322

 .308.أمَتة عديل أمَت عيسى خالد، اؼبرجع السابق، ص- 
كيرل بعض الفقهاء أنو إذا نظرنا إىل اغبمل بوصفو ؿبال للحماية اعبنائية، ألصبح من غَت اؼبنطقي أف نعترب ما وبميو القانوف « يضيف اؼبؤلف نفسو-

 .309.اؼبرجع نفسو، ص. » ركنا يف اعبريبة- كجود اغبمل–ركنا فيما هبرمو، إال أف عددا من الفقهاء يعتربكف 
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كيستوم األمر بالنسبة للحمل الناتج عن اتصاؿ جنسي طبيعي أك بدكنو كما يف حالة التلقيح 
 .ج جاء عاما يشمل صبيع حاالت اغبمل.ع. ؽ304اإلصطناعي، ذلك أف نص اؼبادة 

 

ككوف أف حياة اعبنُت تبدأ منذ اللحظة اليت تندمج فيها اػبليتُت اؼبذكرة كاؼبؤنثة إىل غاية أكاف الوالدة، فإف 
يكوف يف الفًتة ما بُت اإلخصاب كبداية الوالدة، كقبل ىذه الفًتة أك بعدىا " قطع اغبمل"ؾباؿ إجهاض اغبمل 

فال يتحقق اإلجهاض، أضف إىل ذلك أف ىذه اعبريبة تتحقق بوقوعها على اؼبرأة اغبامل أك اؼبفًتض ضبلها، 
كحالة اإلفًتاض عند عدـ ظهور اغبمل كىو ما تكتشفو اؼبرأة خالؿ األياـ األكىل من انقطاع الدكرة الشهرية، 

 .323باعتبارىا إحدل الدالئل على كجود اغبمل
 

 :كيتمثل يف النشاط الذم يقـو بو اعباين كيتكوف ىو اآلخر من ثالثة عناصر ىي : الركن المادي-2
 

اؼبتمثل يف كل فعل يؤدم إىل قطع اغبمل قبل اؼبوعد الطبيعي بفعل إهبايب، من خالؿ استعماؿ  :الفعل اؼبادم-
أك كسائل صناعية كاألدكية اليت ربدث تقلصات يف الرحم أك آالت  (..عقاقَت ، أعشاب)كسائل طبيعي

ميكانيكية أك تدليك أك ضرب، أك بفعل سليب كًتؾ اغبامل دكف رعاية أك حبس الزكجة يف غرفة دكف عالج 
ج على .ع. ؽ304كغَت ذلك فبا يؤدم إىل إسقاط اغبمل، كاؼبشرع بدكره أكرد بعض تلك الوسائل يف اؼبادة 

 .سبيل اؼبثاؿ ال على سبيل اغبصر
 

تتمثل يف األثر الناتج عن السلوؾ اإلجرامي، كىو خركج اعبنُت من الرحم قبل موعد  :النتيجة اإلجرامية-
الوالدة، كما داـ أف اؼبشرع يعتد بأم مرحلة كاف عليها اغبمل، فهو بذلك مل يشًتط خركج اعبنُت حيا أك ميتا، 

 .بل اكتفى حبالة إهناء اغبمل قبل األكاف
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دراسة مقارنة، مذكرة ماجستَت يف القانوف فرع العقود كاؼبسؤكلية، -الشيخ صاٌف بشَت، اغبماية اعبنائية للجنُت يف ضوء اؼبمارسات الطبية اغبديثة- 
ج، اعبزائر، .ـ.جرائم األشخاص كاألمواؿ، د-؛ فروبة حسُت، شرح قانوف العقوبات اعبزائرم78.، ص2013-2012، 01جامعة اعبزائر

؛ أنظر يف ىذا اؼبعٌت، جدكم ؿبمد أمُت، جريبة اإلجهاض بُت الشريعة كالقانوف، مذكرة ماجستَت يف العلـو اعبنائية كعلم 124.، ص2006
 .66، ص2010-2009اإلجراـ، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، 
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كاعبدير بالذكر ىو أف ربقق النتيجة ليس شرطا يف كل األحواؿ، بل إف التحريض على اإلجهاض يعد 
 .324جريبة حبد ذاهتا ككذلك الشركع فيها

 

ىي اإلتصاؿ الواقع بُت السلوؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية، ذلك أف قاضي اؼبوضوع ىو  و:العالقة السببية-
 .من يفصل يف مدل توافر ىذه العالقة مستعينا باػبربة الطبية

 

يقصد بو إذباه نية الفاعل إىل الفعل اؼبفضي إىل إجهاض اغبمل، إذ أف جريبة اإلجهاض : الركن المعنوي-3
كعليو فمرتكب الفعل البد أف يعلم بأف فعلو موجو إىل امرأة حامل كأف تتجو إرادتو إىل . ىي من اعبرائم العمدية

 .325إحداث النتيجة كىي طرد اعبنُت قبل اؼبيعاد الطبيعي
 

كباؼبقارنة مع أحكاـ الفقو اإلسالمي، قبد أف اؼبشرع مل يفرؽ بُت إسقاط اغبمل قبل نفخ الركح أك بعده، 
كهبذا يكوف قد خالف غالبية الفقهاء كساير قوؿ اؼبالكية كاإلماـ الغزايل يف ذلك، إضافة إىل أنو أفرد مادة 

خاصة دبعاقبة اؼبرأة اغبامل اليت تقدـ على إجهاض نفسها أك سبكُت الغَت من فعل ذلك أك استعماؿ الوسائل 
 .326ج.ع. ؽ309اليت توصف ؽبا لذات الغرض كىذا دبوجب اؼبادة 

 

كمن زاكية أخرل فقد عمل اؼبشرع بقاعدة الضركرة اؼبوجبة إلسقاط اغبمل كقطعو اؼبعموؿ هبا يف الفقو 
ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبتو ضركرة إنقاذ " ج اليت نصت على أنو.ع. ؽ308اإلسالمي كىذا باؼبادة 

 ".حياة األـ من اػبطر مىت أجراه طبيب أك جراح يف غَت خفاء ك بعد إبالغو السلطة اإلدارية
 

 من القانوف اؼبتعلق حبماية الصحة كترقيتها، إذا مت اإلجهاض لغرض عالجي 72كأكد ذلك باؼبادة 
 .327استوجبتو ضركرة إنقاذ حياة األـ من اػبطر، على أف يتم يف ىيكل متخصص

 

ال هبوز للطبيب أف هبرم عملية لقطع "  من مدكنة أخالقيات مهنة الطب على أنو33كما نصت اؼبادة 
 ".اغبمل إال حسب الشركط اؼبنصوص عليها قانونا

                                                           
324

 .ج.ع. ؽ310 ك 304اؼبادتُت - 
325

إ، اؼبركز .ؽ.د.إ.؛ ربيع لعور، عقوبة اإلجهاض دراسة مقارنة بُت الفقو كالقانوف، ـ325.أمَتة عديل أمَت عيسى خالد، اؼبرجع السابق، ص- 
 .115.، ص02، ع2012اعبامعي تامنغست، معهد اغبقوؽ، 

326
 .ج.ع. ؽ309اؼبادة - 

327
يعد اإلجهاض لغرض عالجي ضركريا إلنقاذ حياة األـ من اػبطر أك اغبفاظ على توازهنا الفيزيولوجي كالعقلي اؼبهدد " على أنو72تنص اؼبادة - 

 .خبطر بالغ
 ". يتم اإلجهاض يف ىيكل متخصص بعد فحص طيب هبرل دبعية طبيب اختصاصي
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 المطلب الثالث
 

  مدى تأثير تنظيم اإلنجاب والقطع اإلرادي للحمل على فك الرابطة الزوجية
 

يبكن لتنظيم اإلقباب داخل األسرة أف يؤثر على استقرار اغبياة الزكجية، فباإلمكاف أف يصل عدـ 
التفاىم بُت الزكجُت إىل حد فك الرابطة الزكجية بينهما، باعتبار أف ذلك حق يكفلو القانوف، فأم إخالؿ بو 

كغٍت عن التبياف أف القطع اإلرادم للحمل بسبب أم من . (الفرع األكؿ)سيؤدم إىل اكبالؿ ميثاؽ الزكاج
 . (الفرع الثاين)الزكجُت سيدفع بالزكج اؼبتضرر إىل استعماؿ الوسائل القانونية اؼبتاحة لو لفك الرابطة الزكجية

 

 الفرع األول 
 

 اإلخالل بالحق في تباعد الوالدات كسبب لفك الرابطة الزوجية
  

:  يف فقرتو األخَتة الصادر عن ؾبمع الفقو اإلسالمي بشأف تنظيم النسل ما يلي01نص القرار رقم 
هبوز التحكم اؼبؤقت يف اإلقباب بقصد اؼبباعدة بُت فًتات اغبمل، أك إيقافو ؼبدة معينة من الزماف، إذا ... « 

دعت إليو حاجة معتربة شرعا حبسب تقدير الزكجُت، عن تشاكر بينهما كتراض، بشرط أف ال يًتتب على ذلك 
 .328  »ضرر كأف تكوف الوسيلة مشركعة، كأف ال يكوف فيها عدكاف على ضبل قائم 

 

حث اإلسالـ على التشاكر بُت الزكجُت يف حياهتما اليومية ضمانا الستقرار كزيادة اؼبودة كالرضبة بينهما، 

 « فبا يعٍت معو عدـ إنفراد أحد الزكجُت برأيو يف أم أمر يتعلق بأسرهتما مصداقا لقوؿ اهلل تعاىل    

    .. « 329 كقولو تعاىل أيضا  »...                          

   «330.   
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 .199.عبد الوىاب إبراىيم أبو سليماف، اؼبرجع السابق، ص- 
329

 .19سورة النساء، جزء من اآلية - 
330

  . 228سورة البقرة، جزء من اآلية - 
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كلعل مسألة اإلقباب من عدمو من أبرز شؤكف اغبياة الزكجية، فإنو حسب القرار الذم أكردناه، يندرج 
ربت إطار كجوب التشاكر بُت الزكجُت كتراضيهما كىو ما قاؿ بو أغلب فقهاء الشريعة اإلسالمية، فهل يستقيم 

القوؿ إذا كقع شقاؽ بُت الزكجُت حوؿ ىذا اؼبوضوع جبواز فك الرابطة الزكجية من الناحية الشرعية كذلك 
 بتمسك أحد الزكجُت بًتؾ اإلقباب أك بضركرة مواصلتو؟

 

أجاز الفقهاء القدامى العزؿ ؼبا ركم عن الصحابة رضواف اهلل عليهم كأقره الفقهاء اؼبعاصرين بإجازهتم 
استعماؿ كل ما من شأنو منع حدكث اغبمل دكف أف يكوف منطويا على ضرر، مع كجود حاجة معتربة شرعا 

كىذا ما يعٍت معو القوؿ بأف الزكجة إذا رأت يف التوقف عن اإلقباب لفًتة معينة من الزمن . يراىا الزكجاف
غَت أف إصرار . ألسباب صحية، كتضررىا من اغبمل اؼبتتايل كبعد إقرار األطباء فلها أف تستشَت زكجها يف ذلك

ىذا األخَت على مواصلة اإلقباب قد يبنعها من خلق فرصة ؽبا يف اسًتجاع صحتها كعافيتها، فبا يتحقق لديها 
 .ضرر ال يبكن ربملو فلها عندئذ طلب التفريق بينهما لتحقق صورة من صور الضرر

 

كمن زاكية أخرل إذا كاف قرار توقيف اإلقباب من طرؼ الزكج ألسباب معيشية يقابلو إصرار الزكجة على 
زيادة النسل كالتكاثر، فال يبكن للزكج إيقاع الطالؽ ؽبذا السبب ؼبا فيو من جحود لنعمة اهلل كسوء الظن برب 

 «العاؼبُت، ذلك أف رزؽ اؼبولود يولد معو كىو مقيد حبكمة اهلل عز كجل مصداقا لقولو تعاىل        

                              «331. 
 

 منو، قد تضمنت اغبقوؽ كالواجبات اؼبشًتكة للزكجُت، 36أما يف ظل قانوف األسرة قبد أف نص اؼبادة 
 كاليت صبع من 27/02/2005 اؼبؤرخ يف 02-05مع أف نص ىذه اؼبادة كاف ؿبل تعديل دبوجب األمر رقم 

خالؽبا اؼبشرع كل اغبقوؽ اؼبالية كغَت اؼبالية للزكجُت، دبا فيها التشاكر يف تسيَت شؤكف األسرة كتباعد الوالدات 
، كهبذا 332يف الفقرة الرابعة منها، كذلك سباشيا مع اإلتفاقيات الدكلية ككذا التغيَت اغباصل يف اجملتمع اعبزائرم

                                                           
331

 .06سورة ىود، اآلية - 
332

نستنتج بأف الغالبية العظمى من األفراد اؼببحوثُت يؤكدكف بأف مسألة قرار اإلقباب خاص بالزكجُت معا، خاصة حبكم األكضاع  كهبذا«- 
اإلقتصادية كاإلجتماعية السائدة اليت ساعدت اؼبرأة على اػبركج إىل ميداف العمل كإعانة الزكج يف مواجهة اؼبتطلبات األساسية لألسرة يف ظل ارتفاع 

،كهبذا يبكن تفسَت ذلك أف التخطيط العائلي ىو مسألة زبص كتعٍت الزكجُت الشًتاكهما يف القرار ...اؼبستول اؼبعيشي كضعف القرة الشرائية للفرد
دراسة ميدانية دبدينة باتنة، مذكرة ماجستَت يف علم اإلجتماع -بن بعطوش أضبد عبد اغبكيم، التخطيط العائلي يف األسرة اغبضرية؛ » ..اػباص بو

 .183-182.، ص2008-2007العائلي، جامعة باتنة، كلية العلـو اإلسالمية كالعلـو اإلجتماعية، 
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خلق اؼبشرع للزكجُت مركزا قانونيا متساكيا يف مسألة اإلقباب، ليقطع بذلك الطريق أماـ إنفراد أم منهما بقرار 
 .333تنظيم اإلقباب من عدمو

 

، يقابلو رغبة الزكج يف 334يعترب تنظيم األسرة من اؼبسائل اليت هتم اؼبرأة أكثر من الرجل يف الوقت اغبايل
زيادة األكالد كضماف اإلمتداد العائلي، فبا يًتتب عن كل ذلك ظهور عالمات الشقاؽ بُت الزكجُت، فهل يبكن 

 لكل منهما حسب رأم اؼبشرع اللجوء إىل الوسائل اؼبتاحة لفك الرابطة الزكجية؟
 

ج تنص على كجوب التشاكر بُت الزكجُت فيما يتعلق بتباعد .أ. ؽ36ما داـ أف الفقرة األكىل من اؼبادة 
 من نفس القانوف، فإف الزكجة اليت أضرىا تتابع الوالدات 53الوالدات، كبالتنسيق مع الفقرة العاشرة للمادة 

، 335كأرغمها الزكج على عدـ خلق فًتات بُت اغبمل كاآلخر ألسباب شخصية كحب اغبصوؿ على مولود ذكر
يبكنها طلب التطليق للضرر اؼبعترب شرعا، كللقاضي السلطة يف تقدير ذلك بالنظر لكوف أف اؼبشرع ترؾ اغبرية 

 .اؼبطلقة للزكجُت يف تقدير اؼبدة الزمنية اؼبعتربة يف تنظيم اإلقباب
 

كمن جهة أخرل فإف الزكجة اليت ال ترغب يف اإلقباب ألسباب غَت جدية كاإلكتفاء بولد أك كلدين فقط 
دكف إعطاء أم اعتبار لرأم الزكج يف ذلك، يكوف أساسا لتمكُت الزكج من فك الرابطة الزكجية كفقا ألحكاـ 

  .ج.أ. ؽ48اؼبادة 
 

ج .أ. ؽ36كما يتبادر إىل األذىاف ىل أف التشاكر بُت الزكجُت يف تباعد الوالدات اؼبشار إليو يف اؼبادة 
يرقى العتباره عقدا ملزما للجانبُت كبالتايل إخضاعو للقواعد العامة للعقود، خاصة يف حالة إتفاؽ الزكجُت على 

غَت أف الزكجة بدافع تعزيز بقائها يف كنف الزكج باإلكثار من األكالد، تتحايل على . خلق فًتة معينة للحمل
 زكجها كسبتنع عن استعماؿ كسائل منع اغبمل فيحدث اغبمل كيكتشف الزكج ربايلها ذلك؟ 

                                                           
333

ىذا كإف كنا نعلم أف رئاسة األسرة يف الشريعة اإلسالمية ىي للزكج مع عدـ اإلستغالؿ كالتسلط كما على الزكجة إال الطاعة كاػبضوع كمناط - 
 .ذلك ىو القوامة كليس مبدأ اؼبساكاة بُت الزكجُت

334
دراسة -جدكؿ سؤاؿ يظهر مدل تشجيع الزكج من عدمو على تنظيم األسرة؛ األخضر زكور، دكر التعليم العايل يف تنظيم األسرة اعبزائرية- 

-2007ميدانية دبدينة باتنة، مذكرة ماجستَت يف علم إجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو اإلجتماعية، 
 .163.،ص2008

335
كتعارض فكرة تنظيم األسرة مع العادات كالقيم األسرية، كجود األطفاؿ بشكل قوم يعد مصدر للرزؽ كاإلستقرار اإلجتماعي كبالتايل اغبفظ - 

على فبتلكاهتا كصيانتها من التفكك كاإلندثار عن طريق اعبذكر العائلية، باإلضافة إىل التأخر يف الزكاج الذم يكوف الدافع إىل إقباب أطفاؿ بطريقة 
 .184متتابعة ككذا اإلقتناع خبطورة كسائل منع اغبمل؛ بن بعطوش أضبد عبد اغبكيم، اؼبرجع السابق، ص
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كما ىو مؤكد أف الزكجُت كإف اتفقا على ضركرة تنظيم اإلقباب إال أهنما قد ىبتلفاف يف الوسيلة 
اؼبستعملة، ذلك أف أحدنبا قد يفضل كسيلة تكوف يف نظر الطرؼ اآلخر منبوذة، فالزكج كبدكافع دينية أخالقية 

قد يرفض بتاتا اللجوء إىل استعماؿ أية كسيلة من شأهنا منع حدكث اغبمل سواء كانت سلوكية أك طبية 
معاصرة، لكوف ذلك يعد يف نظره كأدا خفيا، أك أنو وببب استعماؿ الطرؽ السلوكية دكف الوسائل الطبية 

غَت أف الزكجة ترفض ذلك حبجة عدـ قباعة تلك الطرؽ السلوكية، . اؼبعاصرة ذبنبا للعبث يف أعضائو التناسلية
 .ما داـ أف ىناؾ كسائل طبية ذات نتائج يقينية، باعتبارىا ىي الطرؼ اؼبتضرر من تقارب فًتات اغبمل

 

، بل إف الزكجة كإف كاف يبدك لنا أهنا تكوف ىي السباقة 336كليس الزكج ىو الرافض يف كل األحواؿ
الستعماؿ أية كسيلة من شأهنا خلق فًتات متباعدة بُت اغبمل كاآلخر، غَت أف ما ذكرناه من أسباب يف جانب 
الزكج، قد تستند إليو الزكجة ىي األخرل، أك أهنا ترجح اغبفاظ على صحتها بتجنب اآلثار السلبية الناصبة عن 

استعماؿ الوسائل الطبية، خصوصا تلك اؼبفضية إىل أمراض مزمنة، فتتحمل متاعب اغبمل على تلك النتائج 
 .الوخيمة
 

ختاما كحسب رأينا، فإف مسألة تنظيم اإلقباب خبلق فًتات متباعدة بُت الوالدات يف كل األحواؿ حق 
يتقرر يف جانب الزكجة عند كجود اؼبانع الشرعي للحمل دكف أف يتقرر يف جانب الزكج بالتحجج بالوضع 

اؼبعيشي، كبالتايل إذا عبأ للطالؽ فيكوف متعسفا كللزكجة طلب التعويض، ىذا كإف كاف اؼبشرع قد ربدث عن 
 .       التشاكر يف تباعد الوالدات بصفة اعبمع فلم يفرؽ بُت رغبة الزكج أك الزكجة
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أكدت اإلحصائيات اليت أجريت على األسر العربية أف أغلب حاالت الفرقة الزكجية كاف سببها اإلصطدامات الشخصية بشأف تنظيم النسل - 
دراسة مقارنة بقانوف األسرة اعبزائرم، -أك ربديده كطريقة تربية األكالد كإدارة البيت؛ العريب خبيت، أحكاـ الطالؽ كحقوؽ األكالد يف الفقو اإلسالمي

 . 104.، ص2013، كنوز اغبكمة، اعبزائر، 01ط
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 الفرع الثاني
 

  القطع اإلرادي للحمل كسبب لفك الرابطة الزوجية
 

مل يتطرؽ فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل مسألة إحداث الفرقة بُت الزكجُت بسبب قطع اغبمل بصفة  
 337.غَت أهنم ربدثوا عن إذف الزكج يف اإلجهاض باعتباره مانعا من إهباب دية اعبنُت. إرادية من طرؼ الزكجة

 

كإذا كاف إسقاط اعبنُت طريقا لنجاة األـ من موت ؿبقق، فيمكن القوؿ بأف األمر جائز للضركرة، أما 
بدكف ضركرة معتربة شرعا فال هبوز أف يأذف باإلسقاط كإذا أذف فال هبوز للمرأة اغبامل أف تأخذ بو فتسقط 

 .338جنينها كإف فعلت أشبت كضمنت دية اعبنُت
 

كبالنظر إىل قوؿ فقهاء اؼبالكية يف مسألة التفريق بُت الزكجُت للضرر، قبد أف بعضهم يرل أف ثبوت 
الضرر الواقع من الزكج على الزكج كلو للمرة الواحدة األكىل كاؼ إلعطاء اؼبرأة حق اػبيار بالتفريق بينهما، أك 
دفع الظلم عنها مع البقاء معو، مع أف اؼبالكية قد توسعوا يف تصنيف صور الضرر اؼبوجبة للتفريق بُت الزكجُت 

 ".ال ضرر ك ال ضرار" عمال بقاعدة
 

كعليو فإف الزكج إذا طلب من زكجتو إسقاط ضبلها كأصر عليها، فيمكن اعتبار ذلك ضررا ىبوؿ ؽبا 
 .طلب التفريق دفعا للضرر الواقع هبا

 

كيف ؾباؿ التشريع اعبزائرم فإف نصوصو كاضحة، إذ تعترب القطع اإلرادم للحمل جريبة معاقب عليها 
حسب ما فصلناه سابقا، ك كفقا لذلك فال غرابة يف اعتبار قطع اغبمل سببا مقبوال الكبالؿ الرابطة الزكجية ما 

مل يكن ؿباطا بسبب من أسباب اإلباحة كاؼبتمثلة خصوصا يف الضركرة اغبتمية اؼبنطوية على إنقاذ حياة 
 .339الزكجة
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كاؼبرأة إذا ضربت بطن نفسها أك شربت دكاء لتطرح الولد متعمدة أك عاعبت فرجها حىت سقط الولد ضمن عاقلتها الغرة "..جاء يف فقو اغبنفية- 
؛ الشيخ نظاـ كصباعتو من علماء اؽبند األعالـ، الفتاكل اؽبندية اؼبعركفة بالفتاكل .."إف فعلت بغَت إذف الزكج كإف فعلت بإذنو ال هبب شيء

 .43-42.، ص2000، دار الكتب العلمية، بَتكت، 01العاؼبكَتينة يف مذىب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف، ط
338

 .406، ص05زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع السابق،ج- 
339

 .161.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، الزكاج كالطالؽ- 
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كاألمر نفسو فإف أحكاـ قانوف األسرة ربث األزكاج على احملافظة على مقومات األسرة كىذا ما هبعل 
القطع اإلرادم للحمل منافيا لذلك، فبا يبكن القوؿ معو أف قاعدة الطالؽ كاجبة اإلعماؿ يف ىذه اغبالة إذا 

ج، عليو أف يثبت أف قطع .أ. ؽ48توافرت شركطها، فلكي يتسٌت للزكج مقاضاة زكجتو على أساس نص اؼبادة 
اغبمل قد قامت بو زكجتو دكف مربر يسوغ ؽبا ذلك كمل يكن يعلم بو، بل مت بإرادهتا اؼبنفردة كال يبكن عندئذ 

 .340 من نفس القانوف52إلزامو بأحكاـ اؼبادة 
 

إف اػبربة الطبية يف ىذا اعبانب تلعب دكرا بالغ األنبية يف إثبات حقيقة كقوع قطع اغبمل، حيث أف 
الزكجة إذا أحدثت إجهاضا لنفسها كحاكلت إخفاء ذلك، فالطبيب الشرعي ىو الذم يقرر مدل صدؽ بالغ 

 .341الزكج يف ذلك، أـ أنو ؾبرد إدعاء كيدم ناتج عن اػبالفات القائمة بينهما
 

كاألىم بالذكر أف دعول الطالؽ اؼبرفوعة من الزكج ضد زكجتو اليت أسقطت ضبلها لضركرة حتمية سبثلت 
 .يف إنقاذ حياهتا ،كيف اإلطار اؼبنصوص عليو قانونا ، تكوف غَت مؤسسة كمسببة يكوف مصَتىا الرفض

 

كانت تلك ىي إشكاالت اإلقباب كاليت من شأهنا أف تؤدم إىل فك الرابطة الزكجية تناكلنا دراستها يف 
الفصل األكؿ من ىذا البحث كما بقي لنا إال االنتقاؿ إىل االكتشافات البيولوجية كالطبية اغبديثة ككيفية تأثَتىا 

 .  على فك الرابطة الزكجية خصصنا دراستها ضمن الفصل اؼبوايل
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 .161.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جياليل، الزكاج كالطالؽ- 
341

 .81، ص2005أسامة رمضاف الغمرم، اعبرائم اعبنسية كاغبمل كاإلجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، دار الكتب القانونية، مصر، - 
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 الفصل الثاني
 

  اإلكتشافات البيولوجية والطبية الحديثة 
 ومدى تأثيرها على فك الرابطة الزوجية

 

  « :يقوؿ سبحانو كتعاىل يف كتابو الكرًن                 

                    «342. 
 

كرد يف تفسَت ىذه اآلية أف اهلل عز كجل بُت قدرتو ككضح إبداعو يف اختبلؼ الناس من حيث لغتهم 
كبشرهتم كىيئتهم، إذ قيل أف أىل الدنيا منذ خلق اهلل عز كجل آلدـ إىل قياـ الساعة، ليس يشبو كاحد منهم 

 .343اآلخر، بل البد أف يفارقو بشيء من السمت أك اؽبيئة أك الكبلـ ظاىرا كاف أك خفيا
 

. إف حاجة اإلنساف إىل التعرؼ لذكم جنسو كانت يف البداية تعتمد على اإلختبلفات الشكلية الظاىرية
غَت أف ذلك مل يعد كافيا نظرا للتزايد اؼبستمر لبٍت البشر ككثرة مسائل اغبياة اإلجتماعية، فكاف لزاما البحث 

بإمكاهنا الكشف حىت عن أدؽ التفاصيل، كنظرا للدراسات اؼبستمرة على جسم اإلنساف  عن كسيلة جديدة
 .344سبكن العلماء من اكتشاؼ ما يسمى بالبصمة الوراثية كالعلـو الدموية
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، اآلية -   .22سورة الرـك
343

 .2227-2226.، ص03، اؼبرجع السابق، مج أيب الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت- 
344

كبُت أنو اؼبسؤكؿ عن نقل الصفات الوراثية من األصوؿ إىل " إفرم" من طرؼ العامل 1944 عاـ ADNيعود اكتشاؼ اغبامض النوكم - 
 ىبتلف من شخص ADNأف " أليس جفرم"كما أكد العامل  . ADNتركيبة " كيستوف ككريك" اكتشف العاؼباف 1985الفركع ، كيف عاـ 

، 01حجيتها يف اإلثبات اعبنائي كالنسب، ط-آلخر كال يبكن أف يتطابق عند شخصُت باستثناء حالة التوأـ اؼبتماثل؛ حساـ األضبد، البصمة الوراثية
 .26.، ص2010منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتكت، 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية                اإلكتشافاتالفصل الثاني  

 

 
101 

، إذ 346 كالتوافق الزكاجي345كاغبياة الزكجية قائمة على عدة عوامل أساسية، لعل أبرزىا التفاعل الزكاجي
 .هبما بتحدد مصَت العبلقة الزكجية بالنماء أك اإلكبراؼ أك اإلكببلؿ

 

كيعترب اإلتصاؿ اعبنسي بُت الزكجُت من أىم جزئيات التوافق الزكاجي كاستقرار العبلقة الزكجية، إذ ليس 
غَت أف عدـ اإلشباع اعبنسي ألحد . باإلشباع اعبنسي لذة جسدية عابرة بل ىو متعة نفسية طويلة األمد

 .347الزكجُت سيؤدم بو إىل الشعور باإلحباط كالتوتر، بل أكثر من ذلك إىل تفكك األسرة
 

ىذا كإف األطباء يف الوقت اغباضر قد سبكنوا من عبلج مرض العجز اعبنسي أك التقليل من حدتو كمل 
يتوقف دكرىم عند ذلك اغبد، بل أسهم يف اذباه مغاير، فساعد على انتكاس الفطرة السليمة لؤلشخاص 

 .اؼبصابُت دبرض اضطراب اؽبوية اعبنسية كدفع هبم إىل تغيَت جنسهم
 

كال يقتصر استقرار اغبياة الزكجية على اعبانب اعبنسي فحسب، بل يتعداه إىل اعبانب الصحي لكبل 
الزكجُت، فإصابة أحدنبا دبرض ؼبن شأنو زيادة أعباء ككاجبات الزكج اآلخر، خاصة إذا كاف ذلك اؼبرض مزمنا 
ال يرجى شفاؤه أك كاف معديا هبعل الزكج السليم يتفادل اإلحتكاؾ بزكجو خشية إصابتو بالعدكل، السيما يف 
ظل ما أفرزتو التطورات الطبية من اكتشافات ألمراض عديدة مزمنة معدية كغَت معدية قد يكوف ؽبا األثر البالغ 

 .على استمرار اغبياة الزكجية
 

على ضوء ما ذكرناه، فكيف لئلكتشافات البيولوجية كالطبية اغبديثة أف تؤثر على فك الرابطة الزكجية؟ 
للبصمة الوراثية كالعلـو  ىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عليو من خبلؿ ثبلثة مباحث، فاؼببحث األكؿ خصصناه

الدموية كأثرنبا على فك الرابطة الزكجية، أما اؼببحث الثاين فسنعاًف فيو األمراض اؼباسة جبنس أحد الزكجُت 
 . كأثرىا على فك الرابطة الزكجية، كاؼببحث الثالث ندرس فيو األمراض اؼبزمنة كأثرىا على فك الرابطة الزكجية
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عملية مهمة يف اغبياة الزكجية تدفعو كبو ربقيق األىداؼ منو أك تعوقو، كما أهنا عملية مركبة من عدة عمليات حسية كعقلية : التفاعل الزكاجي- 
ككجدانية يستحيل الفصل بينها كاقعيا، كوهنا تشًتؾ فيها حاسة أك أكثر من اغبواس اػبمس، فبا يعٍت أف التفاعل الزكاجي يعتمد على مدل سبلمة 

حواس الزكجُت كقدرهتما على اإلنتباه لؤلقواؿ كاألفعاؿ كالتعبَتات كاإلنفعاالت اليت ربدث بينهما؛ كماؿ إبراىيم مرسي، العبلقة الزكجية كالصحة 
 . 86-85، ص1995، دار القلم، الكويت، 02النفسية يف اإلسبلـ كعلم النفس، ط

346
يعترب الزكجاف متوافقاف عند تقبل كبل الزكجُت لسلوكيات الزكج اآلخر بالقياـ بواجباتو اذباىو كإشباع حاجاتو كاإلمتناع عن ما : التوافق الزكاجي- 

يؤذم كيفسد بو عبلقتو بو كباألسرة كقد تتعرض اغبياة الزكجية لصعوبات ربوؿ دكف ربقيق بعض أىداؼ الزكاج أك ربـر أحد الزكجُت من حقوقو أك 
 .195-194.إشباع بعض حاجاتو فبل يتحقق التوافق الزكاجي؛ كماؿ إبراىيم مرسي، اؼبرجع نفسو، ص

347
عثماف صاٌف بن عبد احملسن العامر، معوقات التوافق بُت الزكجُت يف ظل التحديات الثقافية اؼبعاصرة لؤلسرة اؼبسلمة، ؾبلة كلية الًتبية جامعة - 

 .124.؛ كماؿ إبراىيم مرسي، اؼبرجع نفسو، ص26.، ص17، ع2000اإلمارات العربية اؼبتحدة ، 
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 المبحث األول 
 
 

 البصمة الوراثية والعلوم الدموية وأثرهما على فك الرابطة الزوجية
 

 

فبا ال شك فيو أف الشريعة اإلسبلمية قد اشتملت على قواعد كلية كأحكاما استند عليها فقهاؤىا لتكوف 
كفيلة يف تبياف حكم كل نازلة أك كاقعة تنزؿ يف ىذا العصر، كنظرا لكوف البصمة الوراثية كالعلـو الدموية من 
اؼبستجدات اغبديثة أفرزهتا ثورة العلـو اعبينية، فقد بُت فقهاء الشريعة اإلسبلمية حكم استخدامها يف صبيع 

كما أف . اجملاالت ذات الصلة كخاصة مسألة النسب باعتباره من الضركريات اليت اعتٌت هبا الفقو اإلسبلمي
التشريعات الوضعية ىي األخرل قد حاكلت إبراز موقفها ذباه ىذه التقنية اغبديثة على غرار القانوف اعبزائرم 

 .السيما يف اؼبواد اعبزائية كاألحواؿ الشخصية
 

 

كيف نظر اؼبختصُت أنو يبكن اإلستعانة بالبصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف ؾباؿ النسب عند اغباجة إىل 
إثباتو أك نفيو أك حالة اهتاـ الزكجة بالزنا، إال أف ىذه الوسيلة قد تتصادـ مع الطرؽ الشرعية اليت كردت بشأهنا 

نصوص شرعية صروبة كقطعية، فبا يثور معو إشكاؿ أم الوسيلتُت أحق بالرجحاف، خصوصا إذا كاف ينجم عن 
 .األخذ هبا فك الرابطة الزكجية

 
لذلك فما ىي حقيقة تقنية البصمة الوراثية كالعلـو الدموية؟ كما ىي اإلشكاالت اليت ربد من استعماؽبا 
كوسائل نفي كإثبات للنسب يف ظل تضارب أراء الفقو اإلسبلمي؟ كأم من اآلراء ساير اؼبشرع اعبزائرم؟ كىل 

 يبكن فك الرابطة الزكجية بناء على نتائج البصمة الوراثية كالعلـو الدموية بعيدا عن الطرؽ الشرعية األخرل؟
 

للتفصيل يف ذلك سنتعرض ؼباىية البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف اؼبطلب األكؿ، مث رأم الفقو 
اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم من البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف اؼبطلب الثاين، كأخَتا مدل تأثَت 

 .البصمة الوراثية كالعلـو الدموية على فك الرابطة الزكجية ضمن اؼبطلب الثالث
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 المطلب األول 
 

 

 ماهية البصمة الوراثية والعلوم الدموية
 

 

إف ثورة اإلكتشفات البيولوجية كباألخص ما تعلق بعلم اعبينات قد توصلت إىل أف تركيبة البصمة الوراثية 
كما أهنا يف . كالدـ لدل البشر ال يبكن أف تتشابو، كوهنا ربتوم على صفات زبتلف من شخص إىل آخر

الوقت ذاتو يبكنها أف تشتمل على صفات أخرل تنتقل من اآلباء إىل األبناء، كلقد شاع استعماؽبا يف الدكؿ 
األمر الذم وبتم علينا تبياف حقيقة ىذه الوسائل التقنية . الغربية كصوال إىل الدكؿ العربية كأدلة إثبات يف احملاكم

اغبديثة، حيث سنخصص الفرع األكؿ لدراسة تقنية البصمة الوراثية بدراسة تعريفها كشركط العمل هبا، أما الفرع 
 .الثاين فنًتكو لتقنية العلـو الدموية بذكر تعريف الدـ كمكوناتو، مث الطرؽ العلمية لتحليلو

 
 

 الفرع األول
 

 البصمة الوراثية
 

 . (ثانيا)، مث شركط العمل بالبصمة الوراثية(أكال)ضمن ىذا الفرع سنعاًف تعريف البصمة الوراثية
 

 :تعريف البصمة الوراثية: أوال
 

 .(ج)، مث اؼبدلوؿ العلمي ؽبذه التقنية(ب)، كاصطبلحا(أ)يتجلى لنا تعريف البصمة الوراثية لغة
 

 .مصطلح البصمة الوراثية يًتكب من كلمتُت البصمة ك الوراثية: التعريف اللغوي-أ
 

 

 .348ىو فوت ما بُت طرؼ اػبنصر إىل طرؼ البنصر كالفوت ىو ما بُت كل إصبعُت طوال البُبصْصمُب : البصمة-1
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؛ ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم 317.، ص14أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن منظور، لساف العرب، اؼبرجع السابق، ج- 
 .1080.، اؼبرجع السابق،ص
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كالبصمة الوراثية عند اإلطبلؽ ينصرؼ معناىا إىل بصمات األصابع اليت تعٍت اإلنطباعات اليت تًتكها 
 اليت تكسو جلد 349عند مبلمستها األسطح اؼبصقولة، فيكوف ذلك األثر طبق األصل ألشكاؿ اػبطوط اغبلبية

كال تقتصر البصمة على اػبطوط . األصابع كىي ال تكوف متشاهبة حىت يف أصابع اليد الواحد للشخص بعينو
 .350اليت توجد يف األنامل بل تشمل كذلك تلك اؼبوجودة يف راحيت الكف كباطن القدمُت

 

ذلك اػبامت اإلؽبي الذم ميز اهلل سبحانو كتعاىل بو كل « :كقيل بأف البصمة تعرؼ بصفة عامة على أهنا
 .351» اؼبميزة لو يف الصوت كالرائحة كالعينُت كاألذنُت (بصمتو)إنساف عن غَته، حبيث أصبح لكل إنساف خاسبو

 

يقاؿ كرث أباه كمنو بكسر الراء،يرثو ، كيعيده، كرثا ككراثة كإرثا، كرِثة بكسر الكل، كأكرثو أبوه، : الوراثية-2
 .352الباقي بعد فناء اػبلق: جعلو من كرثتو ،كالوارث : ككرثو

 

كىو يعٍت بذلك علم يدرس انتقاؿ صفات الكائنات اغبية من جيل آلخر مع تفسَت الظواىر بطريقة ىذا 
 .اإلنتقاؿ
 

على ضوء ما تقدـ يبكن القوؿ بأف البصمة الوراثية ىي األثر الذم ينتقل من األصوؿ إىل الفركع بواسطة 
 .اؼبورثات الكامنة يف اػببليا التناسلية لؤلب كاألـ

 

 :التعريف اإلصطالحي-ب
 

نظرا لكوف البصمة الوراثية من اؼبستجدات اغبديثة، فإنو ال يوجد يف الفقو اإلسبلمي تعريف ؽبا، إال أف 
 :بعض الفقهاء اؼبعاصرين حاكلوا إعطاءىا تعريفا كلكنهم اختلفوا يف ذلك تبعا ؼبا يلي
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كىي عبارة عن خطوط تستخدـ عند إعداد اػبرائط الطبوغرافية يف علم اعبغرافيا، فهي تربط بُت عدد من " خبطوط الكنتور"ىناؾ من يسميها - 
، 2006، دار الثقافة، عماف، 01النقاط اؼبتساكية يف اإلرتفاع عند مستول ثابت؛ طو كاسب فبلح الدركيب، اؼبدخل إىل علم البصمات، ط

 .37.، ص01ىامش
350

 .37.طو كاسب فبلح الدركيب، اؼبرجع نفسو، ص- 
351

 .405.، ص1038كرًن زينب، اؼبرجع السابق، ىامش- 
352

 .177.، صالسابقؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، اؼبرجع - 
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لقد عرفتها ندكة الوراثة كاؽبندسة الوراثية اؼبنعقد بالكويت ربت رعاية اؼبنظمة اإلسبلمية للعلـو الطبية يف 
نسبة إىل -البنية اعبينية« : على أهنا15/10/1998ق، اؼبوافق 1419 صبادل الثانية 25 ك 23الفًتة ما بُت 

 .353 » اليت تدؿ على ىوية كل فرد بعينو-اعبينات، أم اؼبورثات
 

الصفات الوراثية اليت تنتقل من األصوؿ إىل الفركع كاليت من شأهنا ربديد « :كىناؾ من عرفها على أهنا
، كإف كاف ىذا 354 » شخصية كل فرد عن طريق ربليل جزء من حامض الدنا الذم ربتوم عليو خبليا جسده

 .التعريف مل يشرح مصطلح الدنا
 

الًتكيب الوراثي الناتج عن فحص اغبمض النوكم لعدد كاحد أك أكثر من « :كعرفها آخر على أهنا
 .، كإف كاف ىذا التعريف مل يوضح معٌت الدالالت الوراثية355  » أنظمة الدالالت الوراثية

 

  كلقد آثر البعض العمل بالتعريف التايل كإف كاف مشاهبا للتعريف الذم أكرده اجملمع الفقهي اإلسبلمي 
التفصيلية اليت تدؿ على ىوية كل إنساف  (أك الوراثية) البصمة الوراثية ىي الناتج عن فحص البنية اعبينية« :كىو
 .357 ال يدؿ على شيء ما مل يتم فحصوADN 356، ذلك أف جزمء  » بعينو

 

 

 :المدلول العلمي للبصمة الوراثية-ج
 

سبكن العلماء من اكتشاؼ أف جسم اإلنساف يتألف من مئات الببليُت من اػببليا كلكل منها كظيفتها 
 .اػباصة هبا، كما ربتوم اػبلية على نواة ىي مركز السيطرة على اػبلية كربمل الصفات الوراثية ؽبا كللجسم
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دراسة فقهية طبية مقارنة مزكدة بقرارات اجملامع الفقهية -علي ؿبي الدين القره داغي كعلي يوسف احملمدم، فقو القضايا الطبية اؼبعاصرة- 
 . 339.، ص2006، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت، 02كالندكات العلمية، ط

354
إبراىيم أبو الوفا ؿبمد، مدل حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اعبنائي يف القانوف الوضعي كالفقو اإلسبلمي،أحباث مؤسبر اؽبندسة الوراثية بُت - 

 .675.، ص02، ج2002 مام 07-05الشريعة كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف جبامعة اإلمارات، بتاريخ 
355

 .45.، ص2006، دار النفائس، األردف، 01خليفة علي الكعيب، البصمة الوراثية كأثرىا على األحكاـ الفقهية، ط- 
356-ADN : Acide Désoxyribo-Nucléique ;BERTHON- J.,Etude de la réplication de l’ADN 
chez les archaea,These présentée pour obtenir le grade de docteur en sciences, Université Paris 
sud 11, soutenue le 27/11/2008,p.19. 

357
، ، كلية اغبقوؽ يف القانوف اػباص، جامعة تلمسافق دكتوراأطركحةدراسة مقارنة، -زبَتم بن قويدر، النسب يف ظل التطور العلمي كالقانوين- 

  .237.، ص2011-2011
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كىي اليت  (الكركموسومات) من الصبغيات 46 كما يوجد هبا حسب ما دلت عليو اإلكتشافات الطبية 
، حيث يرث كل شخص تلك الصبغيات عن -اغبمض النوكم الريبوزم البلأكسجيٍت -تتكوف من اؼبادة الوراثية
 من األـ، عن طريق اغبيواف اؼبنوم كالبويضة كبارباد تلك الصبغيات 23 من األب ك 23أبيو كأمو مناصفة ،أم 

كما يوجد يف كركموزـك كاحد . اؼبوركثة عن الوالدين يتشكل لديو كركموزكمات خاصة بو هبعلو مستقبل عنهما
مورثة  (100.000)عدد كبَت من اعبينات الوراثية، يبكن أف يبلغ عددىا يف اػبلية البشرية الواحدة مائة ألف 

 . 358جينية تقريبا
 

 يتكوف من شريطُت يلتف أحدنبا على اآلخر يف شكل DNA أك ADNكجزء اغبمض النوكم 
سلم حلزكين كيف ىذا اعبزء كحدات متكررة تدعي نيوكليوتيدات مرتبطة، يتكوف النيوكليوتيد الواحد من سكر 

، (أ)أدينُت يرمز لو: منزكع األكسجُت كضبض الفوسفوريك كأحد القواعد النيًتكجينية إما (ريبوزم)طباسي 
 .359(ث)كالثيامُت يرمز لو  (س)، السياتوسُت يرمز لو (ج)اعبوانُت يرمز لو 

 

 

 :كمن أىم ما يتميز بو اغبمض النوكم دبا يلي
 

 .إختبلؼ اغبمض النوكم من شخص آلخر كال يبكن أف يكوف ىناؾ تشابو إال يف التوأـ اؼبتطابقة-
 .تعترب البصمة لوراثية من أدؽ الوسائل يف ربديد ىوية اإلنساف، ألف نتائجها قطعية ال تقبل الشك-
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 ، دار الفضيلة،الرياض ، 01عمر بن ؿبمد السبيل ، البصمة الوراثية كمدل مشركعية استخدامها يف النسب كاعبناية ، ط- 
 .11ك10.،ص2002

إكتشف العلماء العبلقة بُت عدد األمراض الوراثية كبُت إختبلالت تصيب الكركموزكمات ككاف أكؿ ما اكتشف بطبيعة اغباؿ اإلختبلفات يف -
العدد، فإذا زاد كركموزـك كاحد على الكركموزكمُت اللذين وبمبلف رقما معينا يف سلم الًتتيب نتج عن ذلك مرض كذا من األمراض الوراثية 

مرض الطفل اؼبغويل، حيث أنسببو ىو زيادة كركموزـك يف الزكج الثاين كالعشرين فنراه ثبلثة كركموزكمات كليس إثنُت، كإذا نقص كركموزـك :كمثالو
مرض التَتنر، حيث ىبتفي أحد الكركموزكمُت اؼبؤنثُت؛ سعد الدين : كاحد أصبح احد زكجي الكركموزكمات فردا كاحدا فهي أمارة مرض كذا كمثالو

 .33.، ص2010، مكتبة كىبة، القاىرة، 02دراسة فقهية مقارنة، ط-مسعد ىبليل، البصمة الوراثية كعبلئقها الشرعية
359

 .238، صالسابق؛ زبَتم بن قويدر، اؼبرجع 22.؛ خليفة الكعيب، اؼبرجع السابق، ص22.حساـ األضبد،اؼبرجع السابق،ص-  
-HARUN Y., le miracle de la création dans L’ADN , 2003, librairie SANA, paris, 
p.28 ;C.GAILLARDIN,C.R.TINSLEY, génétique moléculaire, cursus ingénieur agronome, 
Agro Paris Tech, 2007, p.04. 
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عمل البصمة الوراثية تقـو على كظيفتُت ال ثالث ؽبما، كظيفة اإلثبات ككظيفة النفي، تثبت النسب كاعبريبة -
 .360كتنفي اعبريبة كالتهمة

 

كىذا ما يكسبو اؼبركنة للتعرؼ  (حرارة، رطوبة كجفاؼ)سبيزه بقوة التحمل كالثبات أما أقسى الظركؼ الطبيعية-
 .361على أصحاب األشبلء ك اعبثث

 

 .362سبتع البصمة الوراثية بالقدرة على اإلستنساخ، إذ تعمل على نقل صفات النوع من جيل آلخر-
 

 .شروط العمل بالبصمة الوراثية: ثانيا
 

 .363(ب)كأخرل تقنية (أ)يبكن القوؿ بوجود شركط إجرائية
 

 

 :الشروط اإلجرائية-أ
 

يرتكز قباح ربليل اغبمض النوكم على الكيفية اليت تؤخذ هبا العينة كطريقة : كيفية صبع العينات كتوثيقها-
حفظها، إذ تبُت من الناحية العلمية أف العينات تفقد حيويتها كتفاعلها إذا مل يتم حفظها بطريقة جيدة سليمة، 

 .كىو ما يستلـز توثيق صبع العينات للرجوع إليها عند اغباجة
 
 
 
 

                                                           
360

-02ؿبسن العبودم، القضاء كتقينية اغبامض النوكم،حبث مقدـ خبلؿ اؼبؤسبر العريب األكؿ لعلـو األدلة اعبنائية كالطب الشرعي خبلؿ الفًتة - 
 .05.الرياض، ص- ، جامعة نايف للعلـو األمنية1411/2007-12ق اؼبوافق 04/11/1428
361

 .قدماء الفراعنة اؼبصريُت (مومياكات)ما يؤكد ذلك ىو سبكن العلماء من استخبلص اغبمض النوكم من جثث- 
؛ ؿبسن العبودم، 55.ـ، ص2012-ق1433غزة، -عائشة إبراىيم أضبد اؼبقادمة، إثبات النسب يف ضوء علم الوراثة، اعبامعة اإلسبلمية-362

 .48.؛ خليفة علي الكعيب، اؼبرجع السابق ، ص05.اؼبرجع نفسو ، ص
جزمء كاحد من اغبمض النوكم البشرم وبتوم على معلومات كافية ؼبأم حاؿ من األحواؿ   DNAاؼبعلومات اؼبخزنة يف بيبكن االستهانة ال -

  ؛ ستخدمة للتحكم يف كظائف اعبسم البشرمـاؼبعلومات   كىذهكتاب 1000 ؼبلء موسوعة من مليوف صفحة أك ؼبلء حوايل
 op.cit,p.13 HARUN Y., 

 ، إذ ينسخ من نفسو نسخا ؽبا نفس اػبصائص كبالتايل REPLICATION ىي اؼبادة الوحيدة اليت ؽبا القدرة على النسخ ADNجزمء -
وبدث التكاثر كىو اػباصية اؼبميزة للحياة على سطح األرض؛ طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية، البصمات كأثرىا يف اإلثبات اعبنائي، دار اعبامعة 

 .267.، ص2001اعبديدة، اإلسكندرية، 
363

إ، جامعة سيدم بلعباس،كلية .ؽ.ع.نزار كريبة ، نفي النسب بُت اللعاف كاكتشاؼ التقنية العلمية للبصمة الوراثية ، ـ- 
 .205.،ص07،ع2010اغبقوؽ،



الزوجية الرابطة فك على تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية                اإلكتشافاتالفصل الثاني  

 

 
108 

 1992 لسنة R 92-1تنفيذا ؼبا كرد يف نص اؼببدأ السادس من التوصية رقم : إعتماد اؼبعامل اؼبناسبة-
 هبب إجراء ىذه التحاليل يف معامل طبية تابعة لوزارة العدؿ أك حاصلة « :الصادرة عن اجمللس األكريب على أنو

كىذا ؼبنع القطاع اػباص كالشركات التجارية من اؼبتاجرة يف ىذا اؼبيداف، مع فرض . 364»على ترخيص بذلك
عقوبات ؼبن يقـو بالتبلعب باعبينات البشرية، يضاؼ إىل ذلك ضركرة تزكيد تلك اؼبعامل بأحسن األجهزة 

 .365كالتقنيات ذات اؼبواصفات الفنية العالية كالقابلة للتفاعل مع العينات كالظركؼ احمليطة هبا يف الدكلة
 

 لسنة R 92-1كلقد أقر ذلك نص اؼببدأ السادس من التوصية رقم : ضباية نتائج التحاليل للحمض النوكم-
هبب أف يتم ربليل اغبامض النوكم يف نطاؽ احًتاـ التوصيات « : الصادرة عن اجمللس األكريب على أنو1992

كما أف . 366 » كالقواعد اليت أقرىا اجمللس األكريب كاؼبتعلق باحًتاـ كضباية اؼبعلومات ذات الطبيعة الشخصية
 .بعض الدكؿ سبارس الرقابة على نوعية التحاليل مرتُت أك أكثر خبلؿ السنة من طرؼ ىيئة معتمدة

 

 :الشروط التقنية- ب
 

يبكن ربليل اغبمض النوكم بأخذ جزء من جسم اإلنساف ال يتعدل رأس دبوس : طريقة ربليل اغبمض النوكم-
من الدـ، اؼبٍت، العظم، جذكر الشعر، خبليا الفم، خبليا الكلية، خلية من البويضات اؼبخصبة، خلية من 

 :اعبنُت كيتم استخبلص ما ربملو من صفات موركثة كتتم العملية كما يلي
 

 . من العينات اؼبأخوذة من الدليل أك األب اؼبفًتضADNربصيل -
 . من كبل العينتُت إىل مبليُت الشظايا باستخداـ إنزًن خاص ADNتقطيع -
تفرد الشظايا عن طريق التفريد الكهربائي باعبُت، فبا هبعلها تتحرؾ بسرعة زبتلف باختبلؼ حجمها، -

 .367فالشظايا األصغر تتحرؾ بسرعة من الشظايا األكرب
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 .206. ، صالسابقنزار كريبة، اؼبرجع - 
365

إ، اؼبركز .ؽ.د.إ.؛ يوسفات علي ىاشم، مدل إستخداـ البصمة الوراثية يف ؾباؿ النسب، ـ50.، صالسابقخليفة علي الكعيب، اؼبرجع - 
 .70.، ص02، ع2012اعبامعي تامنغست، معهد اغبقوؽ، 

366
 .206.، صنفسونزار كريبة، اؼبرجع - 

367
 .243.، زبَتم بن قويدر، اؼبرجع السابق، ص42.سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق، ص- 
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لعرضها لفيلم أشعة سينية، ينتج عن ذلك " الغشاء" ككضعها على نوع من الورؽ يسمى ADNنقل شظايا -
 .368"الصورة اإلشعاعية الذاتية " ظهور شرائط قاسبة اللوف تسمى

 

تتم اؼبقارنة بُت عدد الشرائط كموافقتها كبُت كرات الدـ البيضاء اؼبأخوذة من اؼبتهم أك الشخص اؼبشكوؾ -
فيو، فإذا كاف ىناؾ توافق عد الشخص كاحدا كإذا كجد اختبلؼ اتضح بوجود شخصُت ـبتلفُت، سواء كاف 

 .ذلك يف ؾباؿ النسب أك اجملاؿ اعبنائي
 
 

بعد إجراء رباليل البصمة الوراثية يتحتم ربديد اؼبواقع كالعوامل الوراثية مع ربديد نسبة  :ربديد اؼبواقع الوراثية-
كجودىا يف اجملتمع عن طريق إحصاءات تبُت مدل اتساع ىذه العوامل فيو، كيتطلب األمر يف ذلك كجود خربة 

 .369ك زبصص رفيع اؼبستول ككفاءة عالية داخل اؼبعامل اؼبسند إليها عملية الفحص اعبيٍت
 

هبذا نكوف قد أسبمنا الفرع األكؿ لنتقل إىل الفرع الثاين كىو ال يقل أنبية يف ىذا اؼبطلب باعتباره كسيلة 
 .علمية ثانية يف ؾباؿ التأكد من صحة النسب

 
 

 الفرع الثاني 
 

 العلوم الدموية
 

، كأخَتا (ثانيا)، مث ذكر مكوناتو(أكال)لئلحاطة دبفهـو العلـو الدموية يستلـز األمر التطرؽ إىل تعريف الدـ
 .(ثالثا)الطرؽ العلمية لتحليلو

 

 .تعريف الدم: أوال
 .(ب)، مث يف اإلصطبلح(أ)سنعرؼ الدـ يف اللغة

  
 .370الدـ من األخبلط كأدميتو كدمَّيتُبو تدميةن إذا ضربتو حىت خرج منو دـ: التعريف اللغوي-أ
 

 
                                                           

؛ أسامة الصغَت، البصمات كسائل فحصها كحجيتها يف اإلثبات اعبنائي، دار Auto Radiongramيطلق على كل تلك العمليات ػ-368
 .243.؛ زبَتم بن قويدر، اؼبرجع السابق ، ص42.سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق ، ص؛ 73.، ص2007الفكر كالقانوف، اؼبنصورة، 

 .207.نزار كريبة، اؼبرجع نفسو، ص-369
 .294-293.، ص18أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر بن منظور، اؼبرجع السابق، ج-370
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 :التعريف اإلصطالحي العلمي-ب
 

الدـ سائل أضبر اللوف لزج يبؤل القلب كاألكعية الدموية اؼبتصلة بو من شرايُت كأكردة كشعَتات كاؼبصدر 
كما تبلغ كميتو يف اعبسم . (الثانية/شبانية مبليُت خلية)الذم ينتج أكثر من " نقي العظاـ" األساسي لو ىو

 .371 من كزف اعبسم1/13كلغ، أم نسبة / مللًت70دبعدؿ 
 

 .مكونات الدم: ثانيا
 

يتكوف الدـ من أربعة عناصر أساسية ىي الببلزما، كريات الدـ اغبمراء، كريات الدـ البيضاء كالصفائح 
 .الدموية

 
 

كتسمى باؼبصورة، كىي سائل مائي لونو يبيل إؿ الصفرة، يشكل حقبل تسبح فيو مكونات الدـ  :372الببلزما-أ
كتكمن كظيفة الببلزما يف تسهيل حركة اػببليا الدموية .  من حجم الدـ كلو%55األخرل ك سبثل نسبتو حوايل 

كنقل العناصر الغذائية من جهاز اؽبضم إىل صبيع اػببليا، كتوصيل الفضبلت الناذبة عن نشاط اعبسم من عرؽ 
كما تنقل بعض اؼبواد كالفيتامينات كاؽبرمونات كبعض األدكية . كبوؿ إىل األعضاء اؼبختصة بطرحها خارجا

 .كسبنح الدـ مناعة خاصة بو
 

مبليُت  (05)خالية من النواة تشكل نسبتها معدؿ طبسة ىي خبليا حية :373كريات الدـ اغبمراء-ب
مكعب، غنية دبركب بركتيٍت وبتوم على اغبديد يسمى باؽبيموجلوبُت يبتاز بسهولة إرباده كانفصالو عن /ملم

األكسيجُت، لذلك تكمن كظيفة ىذه الكريات يف نقل األكسجُت من الرئتُت إىل كل خبليا اعبسم مع العودة 
 .بغاز ثاين أكسيد الكربوف الذم تطرحو اػببليا ليتم التخلص منو خارج اعبسم
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 .462.أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع السابق، ص- 
372

 .462.أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع نفسو، ص-  
373

 .47.ف،ص.س.زىَت الكرمي، ؿبمد سعيد صباريٍت، سهاـ العقاد العارؼ، األطلس فيزيولوجيا اإلنساف، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، د-  
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ىي خبليا ؽبا نواة كزبتلف عن الكريات اغبمراء من حيث أهنا عديبة اللوف كىي  :كريات الدـ البيضاء-ج
كما أهنا سبتاز بوظيفة دفاعية، فهي تعمل على قتل العوامل اػبارجية من جراثيم كغَتىا كتبلغ . متغَتة الشكل

، كؽبا كظيفة أخرل تكمن يف إفراز مادة اؽبيستامُت اليت تعمل على توسيع 374ملم مكعب/ آالؼ 07نسبتها 
كما تفرز األجساـ اؼبضادة اليت تقـو . األكعية الدموية إضافة إىل إفراز مادة اؽبيبارين اليت سبنع ذبلط الدـ

 .375بًتسيب اؼبيكركبات أك تعديل ظبومها
 

 

، كتكمن كظيفتها باألساس يف كقف (ملم مكعب/ ألف300)تبلغ نسبتها كسطيا  :الصفائح الدموية-د
 .376 من كزف اإلنساف%07النزيف بواسطة عملية التخثر، كيشكل الدـ 

 

 .الطرق العلمية لتحليل الدم: ثالثا
 

 

كباللغة  (أ ب)ك (ك)، (ب)، (أ)توصل العلم إىل ربديد أربعة فصائل للدـ ىي
كيبكن التفريق بينها بواسطة بعض الربكتينات اليت تقع على سطح كريات الدـ . (A.B.O.AB)األجنبية

 (أ)، فاعبُت (ك-ب-أ)اغبمراء كاليت تتحدد عن اؼبعلومات الوراثية اؼبرسلة من قبل ثبلثة أشكاؿ جينية ىي 
اليت  (ب)معٍت بتكوين اؼبادة  (ب)، كاعبُت(أ)اليت يعترب كجودىا ربديدا للفصيلة  (أ)مسؤكؿ عن تكوين اؼبادة 

مؤديا بذلك الفصيلة  (ك)فيحدد إنتاج اؼبادة غَت الفعالة (ك)، كأما اعبُت (ب)يؤدم إنتاجها إىل ربديد الفصيلة 
معا، إذ أهنما متساكياف يف إحداث  (ب)ك  (أ)تكوف نتيجة كجود اعبُت  (أب)، يف حُت أف الفصيلة  (ك)

 .اؼبتنحي (ك)بركتيناهتما ، دبعٌت أهنما متساكياف يف التغلب، لكنهما يتغلباف كل على حدة على اعبُت 
 

كتوجد ىذه األشكاؿ اعبينية على نفس اؼبوقع الكركموزكمي، إذ من اؼبستحيل أف توجد كلها يف نفس 
الوقت، ذلك أف اعبينات كما ىو معلـو توجد بصورة أزكاج على الكركموزكمات اؼبتماثلة، فالًتاكيب اليت تؤدم 

، حيث أف ىذه الًتاكيب الستة ال تُبظهر (ك ك)، (ب ك)،(ب ب)، (أ ك)، (أب) (أ أ)ؽبا اعبينات الثبلثة ىي 
 377:سول أربعة فصائل نظرا للتكافؤ كالتغلب اغباصل بُت اعبينات الثبلثة كتبسيط ذلك
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 .47. ،صالسابق زىَت الكرمي، ؿبمد سعيد صباريٍت، سهاـ العقاد العارؼ، اؼبرجع - 
375

 .40.عائشة إبراىيم أضبد اؼبقادمة، اؼبرجع السابق، ص- 
376

 462.أضبد ؿبمد كنعاف، اؼبرجع السابق ،ص- 
377

 .66، ص1986أساسيات الوراثة البشرية كالطبية، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت، -ناصف مصطفى، الوراثة كاإلنساف- 
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 الفصيلة الناتجة التركيب الجيني

 فصيلة  أ  لكوف أ متغلب على ك أ أ ، أ ك
 لكوف ب متغلب على ك فصيلة ب ب ب ، ب ك

 فصيلة أ ب لكوف أ ، ب متكافئاف أ ب
 فصيلة ك  ك ك

 

أما يف ؾباؿ معرفة فصيلة دـ الطفل اؼبتنازع حوؿ نسبو، فيمكن أف نبُت يف اعبدكؿ أدناه فصائل الدـ 
 :378احملتملة ألطفاؿ من أزكاج ـبتلفة

 

 

 فصيلة الدم
فصيلة الدم المستحيل وجودها بين  فصيلة الدم المحتملة للطفل ألحد الزوجين            للزوج اآلخر

 أطفال هذا الزوج
 أ  ،  ب  ،  أ ب ك ك                             ك
 ب ، أب ك ، أ ك                             أ

 أ ، أب ك ، ب ك                             ب
 ك ، أب أ ، ب ك                             أب
 ب ، أب ك ، أ أ                              أ

 ال يوجد ك ، أ ، ب ، أب أ                              ب
 ك أ ، ب ، أب أ                              أب
 أ ، أب ك ، ب ب                            ب
 ك أ ، ب ، أب ب                            أب
 ك أ ، ب ، أب أب                          أب

 
 

 

كلقد أثبتت الدراسات العلمية بأف قرينة ربليل فصائل الدـ ؽبا دكر كاحد ىو نفي النسب ال إثباتو كؼبزيد 
 :من التوضيح، فتبعا للجدكؿ السابق
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 .69.ناصف مصطفى، اؼبرجع السابق ، ص- 
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، فالقوؿ إذف أف "ك"كأما فصيلة الطفل اؼبتنازع فيو " أ"كفصيلة دـ األـ " أب"فلو افًتضنا أف فصيلة دـ األب -
 .ىذا الطفل ىو ليس إبنهما على اإلطبلؽ

 

، فمن اؼبمكن أف يكوف الولد ىو لنفس الزكج، دكف "ب"أك " أ"أك " أب"أما إذا كانت فصيلة دـ ذلك اؼبولود-
اعبـز بنسبو ؽبما على الوجو اؼبطلق، ذلك أنو من اؼبمكن كجود زكج آخر وبمل نفس الفصائل الدموية كبالتايل 

 .379فتحليل الفصائل الدموية ال يستدؿ هبا إال يف ؾباؿ نفي النسب كليس يف إثباتو
 

باإلنتهاء من ربديد مفهـو البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف اؼبطلب األكؿ باعتبارىا كسائل علمية ذات  
نتائج قطعية، سوؼ نتعرض يف اؼبطلب اؼبوايل لرأم الفقو اإلسبلمي كالقانوف اعبزائرم من ىذه التقنيات يف ؾباؿ 

 .اإلستعانة هبا إلثبات النسب أك نفيو
 

 

 المطلب الثاني 
 

 رأي الفقه اإلسالمي وموقف القانون الجزائري 
 في البصمة الوراثية والعلوم الدموية

 
 

يبكن إبراز رأم الفقو اإلسبلمي يف تقنية البصمة الوراثية كالعلـو الدموية من خبلؿ معرفة اغبكم الشرعي 
الستخدامها يف نفي النسب كإثباتو، خصوصا ككبن نعلم أف ىنالك كسائل شرعية الستعماؽبا يف نفيو كإثباتو 

أما موقف اؼبشرع، فسيتبُت لنا من خبلؿ البحث يف نصوصو التشريعية كأحكامو القضائية .  (أكال)كطريق اللعاف
 .  (ثانيا)حوؿ مدل االعتداد هبذه التقنية عند التنازع يف حقيقة النسب
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؛ ناصف مصطفى، اؼبرجع السابق، 245.؛ زبَتم بن قويدر، اؼبرجع السابق، ص44-43.عائشة إبراىيم أضبد اؼبقادمة، اؼبرجع السابق،ص- 
-2014 يف القانوف اػباص، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، ق؛ يوسفات علي ىاشم، أحكاـ النسب يف التشريع اعبزائرم، أطركحة دكتورا69.ص

دراسة مقارنة بُت القانوف اعبزائرم كالقانوف اؼبوريتاين، مذكرة -؛ ؿبمد كلد عاؿ كلد ؿبميام، أحكاـ النسب كطرؽ إثباتو253-252.، ص2015
 .158-156.، ص2008-2007ماجستَت، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ،
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 الفرع األول 
 

 رأي الفقه اإلسالمي في استخدام البصمة الوراثية 
 وتحليل الدم لنفي النسب وإثباته

 

، مث مشركعية استخداـ البصمة (أكال)سنعاًف يف ىذا الفرع مسألة اللعاف كطريق شرعي لنفي النسب
، لنصل إىل استعماؿ البصمة الوراثية كربليل الدـ للتأكد من صحة النسب (ثانيا)الوراثية يف إثبات النسب

 .(ثالثا)الثابت
 
 

 .اللعان كطريق شرعي لنفي النسب: أوال
 
 

إف رابطة النسب ىي من أعظم الركابط اإلنسانية، إذ اىتم اإلسبلـ هبا كهنى اآلباء على أف ينسبوا 

 « :ألنفسهم أبناء ليسوا ؽبم فقاؿ اهلل عز كجل                       

          «   380. 

من ادعى " كما هنى الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم عن اإلنتساب لغَت اآلباء فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 .381"إىل غَت أبيو كىو يعلم فاعبنة عليو حراـ

 

غَت أف نفيو ال يكوف إال . 382لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية بطرؽ عديدة يف مسألة إثبات النسب
بطريق كاحد ىو اللعاف كلكونو كسيلة لنفي النسب كرد بشأهنا نص شرعي قطعي، كاف لزاما علينا تبياف أحكامو 

 .(د)مث اآلثار اؼبًتتبة عليو (ج)، كأركانو كشركطو(ب)، كمشركعيتو(أ)كذلك من خبلؿ إبراز تعريفو
 

 

 :تعريف اللعان-أ
 (.2)مث اصطبلحا (1)نتطرؽ إليو لغة

 

 

                                                           
380

 .04سورة األحزاب، جزء من اآلية -  
381

 .1058.، كتاب اؼبغازم، ص4326صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، حديث رقم - 
382

تتمثل ىذه الطرؽ يف الفراش، اإلقرار، البينة كىي اؼبتفق عليها عند الفقهاء كأما القيافة فقاؿ هبا اعبمهور ، كأما القرينة فقاؿ هبا بعض من - 
 .العلماء
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طرده كأبعده فهو لعُت كملعوف، كالعن امرأتو مبلعنة، كلعانا كتبلعنا، كالعن اغباكم : لعنو ،كمنعو: لغة-1
  «، كظبي كذلك لقوؿ اهلل تعاىل 383حكم: بينهما لعانا                  

 .، كما قيل بأنو اإلبعاد، مل ينتج عنو من اإلمث كاإلبعاد، دبعٌت أف أحد الزكجُت يكوف كاذبا، فيكوف ملعونا384»
 

 كإف كانت كلها تعٍت أف اللعاف ىو أف وبلف 385ذكر فقهاء اؼبذاىب األربعة تعريفات خبصوصو: إصطالحا-2
الرجل إذا قذؼ امرأتو بالزنا أربع مرات إنو ؼبن الصادقُت كاػبامسة أف لعنة اهلل عليو إف كاف من الكاذبُت، كأف 

 .386ربلف اؼبرأة عند تكذيبو أربع مرات إنو ؼبن الكاذبُت كاػبامسة أف لعنة اهلل عليها إف كاف من الصادقُت
 

 

 .لقد ثبتت مشركعية اللعاف بالقرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة: مشروعيته-ب
 

هبب التذكَت بأف اللعاف قبل أف يقع البد أف يسبقو قذؼ من الزكج زكجتو بالزنا أك نفي ضبلها ككلدىا، 

 « :كلقد نص القرآف الكرًن على حد القذؼ بقولو تعاىل                     

                                   «387. 
 

 «كقوؿ اهلل عز كجل                         
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 .1231.ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزآبادم ، اؼبرجع السابق، ص- 
384

 .07سورة النور، اآلية - 
385

عرفو اغبنفية كاغبنابلة بأنو؛ شهادات مؤكدات باأليباف مقركنة باللعن من جهة الزكج كبالغضب من جهة الزكجة، قائمة مقاـ حد القذؼ يف - 
حق الزكج كمقاـ حد الزنا يف حق الزكجة، لكن يصح اللعاف يف النكاح الفاسد عند اغبنابلة كال يصح عند اغبنفية؛ كىبة الزحيلي، اؼبرجع السابق، 

 .2743، ص08؛ إبن إدريس البهويت، اؼبرجع السابق، ج556.، ص07ج
كعرفو اؼبالكية بأنو حلف زكج مسلم مكلف على رؤية زنا زكجتو أك على نفي ضبلها كحلف الزكجة على تكذيبو أربعا بصيغة أشهد باهلل حبكم حاكم 

 .149، ص04كإف فسد نكاحو؛ بن طاىر اغببيب، اؼبرجع السابق، ج
كعرفو الشافعية بأنو كلمات معلومة ، جعلت حجة للمظطر إىل رمي شخص لطخ فراشو كألصق بو العار ؛ إبن الفراء البغوم ، اؼبرجع السابق ، 

 .  188.، ص06ج
386

 .204، ص02السيد سابق، اؼبرجع السابق، ج- 
387

 .04سورة النور، اآلية - 
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              «388. 
 

أف ىبلؿ بن أمية قذؼ زكجتو عند النيب صلى " فباغبديث الذم ركاه البخارم كغَته كمن السنة النبوية
يا : البينة أك حد يف ظهرؾ، فقاؿ: اهلل عليو ك سلم بشريك بن سحماء، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

نيب اهلل إذا رأل أحدنا على امرأتو رجبل ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النيب صلى اهلل عليو كسلم يكرر ذلك، 
 .389"كالذم بعثك باغبق نبيا إين لصادؽ كلينزلن اهلل ما يربئ ظهرم من اغبد، فنزلت اآليات: فقاؿ ىبلؿ

 

مث أضاؼ البخارم أف اهلل عز كجل أنزؿ على نبيو صلى اهلل عليو كسلم آيات اللعاف، فانصرؼ النيب 
إف اهلل يعلم أف : صلى اهلل عليو كسلم فأرسل إليها، فجاء ىبلؿ فشهد كالنيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ

إهنا اؼبوجبة، : أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟، مث قامت فشهدت، فلما كانت عند اػبامسة كقفوىا كقالوا
ال أفضح قومي سائر اليـو ، فمضت فقاؿ : فتلكأت كنكصت حىت ظننا أهنا ترجع، مث قالت: قاؿ إبن عباس

أبصركىا، فإف جاءت بو أكحل العينُت سابغ األليتُت خدًف الساقُت فهو لشريك : النيب صلى اهلل عليو كسلم
لوال ما مضى من كتاب اهلل لكاف يل كؽبا : بن سحماء، فجاءت بو كذلك، فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

 .390"شأف
كاغبكمة من مشركعية اللعاف ىو إهباد سبيل للضيق كاغبرج الذم يشق على كثَت من الناس يف ىذا 
األمر، إذ أف الزكج الذم رأل زكجتو تزين كمل يكن لو بينة ال ؿبالة سيصاب باألمل الشديد، فإذا نطق بذلك 

عقوبة القذؼ ألنو ليس معو بينة، كإف سكت أمل بو من الضيق ما ال يطاؽ، فكاف اللعن  خاؼ على نفسو من
 .391ىو الوسيلة اؼبشركعة لرفع ذلك اغبرج عنو

 

 :أركان وشروط اللعان-ج
أما أركانو، فقاؿ اغبنفية بركن كاحد كىو اللفظ اؼبتمثل يف الشهادات اؼبؤكدات باليمُت كاللعن من كبل -1

 .الزكجُت
                                                           

388
 .09 إىل 06سورة النور، اآليات من - 

389
 .652.، كتاب الشهادات، ص2671.ر. صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، ح- 

390
 .1186.، كتاب التفسَت، ص4747.ر. صحيح البخارم، اؼبرجع نفسو، ح- 

391
 .2015، ص03، اؼبرجع السابق، جأيب الفداء إظباعيل بن عمر بن كثَت- 
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 .392كأما صبهور الفقهاء فقاؿ بأنو أربعة أركاف ىي اؼببلعن، اؼببلعنة، سببو كلفظو
 

 393:فيشًتط لصحة اللعاف شركط عشرة ىي :كأما شركطو-2
 .استكماؿ لفظات اللعاف اػبمسة فإف نقص منها لفظة كاحدة مل يصح-

 

 .إتياف كل كاحد من الزكجُت باللعاف بعد إلقائو عليو-
 .إف قدـ لفظ اللعنة على شيء من األلفاظ األربعة أك قدمت اؼبرأة لعاهنا على لعاف الرجل مل يعتد بو-
 .قذؼ الرجل زكجتو بالزنا أك نفي الولد-
 .نفي الزكجة للقذؼ كال يبكن للزكج من اإلتياف بالبينة-

 

 .إشارة كل كاحد منهما إىل اآلخر إف كاف حاضرا أك بالتسمية أك نسبتو إليو-
 .أف يكوف دبحضر اإلماـ أك نائبو-
 .أف يؤتى بصورتو اؼبذكورة يف اآليتُت فإف مت إبداؿ لفظ مل يصح-
 .394أف يكوف بُت زكجُت-
 .395أف تطالب بو الزكجة، فإف مل تفعل فبل لعاف ألف ذلك حق ؽبا- 

 

 :إذا مت اللعاف أماـ القاضي كتوفرت صبيع شركطو ترتبت اآلثار التالية: اآلثار المترتبة على اللعان-د
 .سقوط حد القذؼ على الزكج اؼببلعن أما إذا مل يبلعن كجب عليو حد القذؼ-
 .التفريق بُت الزكجُت ألف النيب صلى اهلل عليو كسلم فرؽ بُت ىبلؿ كامرأتو بعد سباـ اللعاف-
 .التحرًن اؼبؤبد بُت الزكجُت كىو رأم أغلب الفقهاء-
 .إنتفاء الولد عن الزكج فبل ينسب إليو كإمبا ينسب ألمو-
 

                                                           
392

 .572.، ص07، اؼبرجع السابق، ج...كىبة الزحيلي، الفقو اإلسبلمي- 
393

، 43ق، ع1428عبد العزيز بن عبد اهلل اػبضَتم، أحكاـ اللعاف يف ضوء القرآف، ؾبلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية كآداهبا، - 
 .145-142.،ص19ج

394
يرل اغبنفية بوجوب كوف النكاح صحيحا ال فاسدا كذلك خبلفا لبقية األئمة الذين أجازكا اللعاف يف النكاح الفاسد، كما اشًتط اؼبالكية - 

اإلسبلـ يف الزكج دكف الزكجة كذلك خبلفا للشافعية كاغبنابلة الذين قالوا بأف اللعاف يصح من كل زكج يصح طبلقو؛ كىبة الزحيلي، اؼبرجع نفسو، 
 .149، ص04؛ بن طاىر اغببيب، اؼبرجع السابق،ج563-562، ص07ج

395
 .138، ص11ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي، اؼبرجع السابق، ج- 
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 .396ال هبوز رميها كال رمي كلدىا كمن فعل ذلك حد-
 .ال ذبب للمبلعنة على اؼببلعن نفقة كال سكن-
 .سقوط حد الزنا على اؼببلعنة كلو جاءت على صفة من رميت بو-
ال يسقط صداقها بعد الدخوؿ فبل يرجع بو عليها، فإف كاف صادقا استحل من فرجها عوض الصداؽ كإف -

 .397كاف كاذبا فأكىل كأحرل
 

كإذا كاف اللعاف كسيلة ثابتة بنصوص شرعية فما مدل مشركعية استخداـ البصمة الوراثية يف إثبات 
 .النسب؟، ذلك ما سبينو يف البند اؼبوايل

 

 :مشروعية استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب:ثانيا
 

 :لقد كجد بشأف حكم استخداـ البصمة الوراثية يف ؾباؿ إثبات النسب قولُت نبا
 

ذىب الفقهاء اؼبعاصركف إىل القوؿ جبواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية قياسا على مذىب : القول األول
 .398الفقهاء القائلُت جبواز اإلستعانة بالقيافة عند النزاع يف النسب أك عند تعارض أك تساكم األدلة

 

جاءت أـ سليم إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  :"كدليلهم ما أخرجو البخارم كمسلم ،عن أـ سلمة قالت
يا رسوؿ اهلل إف اهلل ال يستحيي من اغبق فهل على اؼبرأة من غسل إذا احتلمت؟ قاؿ النيب : ك سلم فقالت

: كربتلم اؼبرأة؟ قاؿ: يا رسوؿ اهلل: كقالت- تعٍت كجهها-إذا رأت اؼباء فغطت أـ سلمة: صلى اهلل عليو كسلم
 .400"، فبم يشبهها كلدىا399نعم، تربت يبينك

 

كيؤخذ من ىذا اغبديث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد أخرب أف الشبو مناطو اؼبٍت كالشبو مناط شرعي 
 .401لثبوت النسب، إذ أف اعبنُت ىبلق من ماء الرجل كماء اؼبرأة خبلفا ؼبن يزعم أنو ىبلق من ماء الرجل فقط

 

                                                           
396

 .148. عبد العزيز بن عبد اهلل اػبضَتم، اؼبرجع السابق، ص- 
397

 .149.عبد العزيز بن عبد اهلل اػبضَتم، اؼبرجع نفسو، ص- 
398

دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، -حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، البصمة الوراثية كمدل حجيتها يف اإلثبات- 
 .718.، ص2011،دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 02ط

399
 .153.، كتاب اغبيض، ص313ر؛. ، صحيح مسلم، اؼبرجع السابق، ح"تربت يداؾ" ك يف ركاية مسلم- 

400
 .45.، كتاب العلم، ص130.ر.صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، ح- 

401
 .191.، اؼبرجع السابق، ص...ابن القيم اعبوزية، ربفة اؼبودكد- 
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 «كقوؿ اهلل عز كجل                             

             «402كقولو تعاىل أيضا ،»           «403. 

 .404كؽبذا يبكن القوؿ بأف البصمة الوراثية تدخل يف حكم اؼبنصوص على طلبها 
 

يبكن إثبات النسب بالبصمة الوراثية قياسا على القيافة، اليت تعتمد على الصفات اؼبتشاهبة بُت اآلباء 
 (القيافة)أكىل من األصل  (البصمة الوراثية)كاألبناء كىو قياس جلي أك قياس أكيل، إذ اغبكم فيو يكوف للفرع 

غَت أف البصمة . ذلك أف القيافة ترتكز باألساس على الشبو الظاىر يف األعضاء، كاألرجل، كيغلب عليها الظن
 .405الوراثية ترتكز كلية على بنية اػبلية اعبسمية، كىذا ما هبعل نتائجها قطعية

 

ىناؾ حاالت تكوف البصمة الوراثية ىي اغبل يف ربديد األنساب، خصوصا عند كقوع كوارث طبيعية، 
كبذلك هتدؼ إىل احملافظة على األنساب كىذا من الكليات اليت أكجب الشرع اغبفاظ عليها كىو يعد كاجبا 

 .كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب
 

كما ىو معلـو أف الوسيلة إذا أفضت إىل مقصد مشركع عدت مشركعة، لذلك تكوف البصمة الوراثية 
مشركعة كفق مبدأ إعطاء الوسيلة حكم ما تفضي إليو، ألهنا هتدؼ إىل ربقيق مصاٌف العباد كاؼببلئمة ؼبقاصد 

 .406الشرع
 

كما استدؿ أصحاب ىذا الرأم بدليل عقلي مفاده أف أصوؿ الشرع كقواعده تقضي اعتبار الشبو يف 
إغباؽ النسب، كالشرع يبتغي اتصاؿ النسب كعدـ انقطاعو، فلهذا اكتفى يف ثبوتو بأدىن األسباب من شهادة 

اؼبرأة الواحدة كظاىر الفراش، فبل يستبعد أف يكوف الشبو الذم تقـو عليو البصمة الوراثية اػبايل من سبب مقاـك 
 .407لو كافيا يف ثبوتو

 

                                                           
402

 .53سورة فصلت، اآلية - 
403

 .21سورة الذاريات، اآلية - 
404

 .110.سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق، ص- 
405

 .721-720.حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص-  
406

 .353.الصاٌف بوغرارة ، اؼبرجع السابق، ص-  
407

 .724-723.حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع نفسو ، ص- 
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ذىب بعض العلماء اؼبعاصرين ك كزارة األكقاؼ الكويتية، إىل أنو ال هبوز إثبات النسب بالبصمة : القول الثاني
الوراثية، بناء على ما ذىب إليو فقهاء اغبنفية كاؽبادكية من الزيدية من أنو ال هبوز إثبات النسب بالقيافة، ألنو 

كالشارع حصر دليل النسب يف الفراش، . يشملها حكم الكهانة يف الذـ كاغبرمة، أك أف الشبو ال يثبت بو
 .408كىدؼ القيافة إثبات اؼبخلوقية من اؼباء ال إثبات الفراش، فبل يبكن اعتبارىا حجة يف إثبات النسب

 

 «كدليلهم يف ذلك قوؿ اهلل عز كجل                   

   «409 ،  ككجو اإلستدالؿ أف اهلل عز كجل خلق اإلنساف على الصورة اليت يريدىا ال على أساس قاعدة

 .410الشبو بُت الولد كأصلو كلو كاف األمر كذلك لكاف الناس كلهم على صورة أبيو آدـ عليو السبلـ
 

عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، أف أعرابيا أتى رسوؿ اهلل  كما استدلوا كذلك باغبديث الذم ركاه البخارم
يا رسوؿ اهلل إف امرأيت كلدت غبلما أسود كإين أنكرتو، فقاؿ لو النيب صلى اهلل : صلى اهلل عليو كسلم ، فقاؿ 

نعم، قاؿ : فهل فيها من كرؽ؟ قاؿ: ضبر، قاؿ: ما ألواهنا؟ قاؿ: نعم، قاؿ: ىل لك من إبل؟، قاؿ: عليو كسلم
لعلو يا رسوؿ اهلل يكوف نزعة عرؽ لو، فقاؿ لو النيب صلى اهلل : فأىن ىو؟ قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .411"كىذا لعلو يكوف نزعة عرؽه لو: عليو كسلم 
 

ككجو الداللة ىو النيب صلى اهلل عليو كسلم، قد ألغى الشبو الذم تعتمد عليو البصمة الوراثية يف إغباؽ 
 .412النسب، كلو كاف الشبو مثبتا للنسب ؼبا أثبتو ىنا مع انتفائو

 

اإلعتماد على القيافة يقـو على الشبو كىو أمر مدرؾ باغبس، فهذا حصل باؼبشاىدة فبل حاجة للقائف 
 .كإف مل وبصل بذلك مل يقبل إثبات النسب هبا كىذا ينطبق على البصمة الوراثية

 
 

                                                           
408

 .724. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص- 
409

 .08-07سورة اإلنفطار، اآليتاف - 
410

 .725. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع نفسو ، ص- 
411

 .700.، كتاب اللعاف، ص1500، حديث رقم 02، اؼبرجع السابق، جصحيح مسلم- 
412

 .725. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع نفسو، ص- 
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كذلك ما ال يلـز فيو اإلشًتاؾ كرؤية اؽببلؿ كمعرفة كرب اغبيواف كصغره كىذا فبا ىبتص بو أىل اؼبعرفة 
فيقبل فيو قوؿ القائف كاحدا أك أكثر، كالبصمة الوراثية تعد من قبيل ىذا النوع األخَت، فبل يدرؾ ماىيتها إال 

يف نتاج اآلدمي ألثر أيضا يف إنتاج  (البصمة الوراثية)األطباء  البيولوجيُت، كلو أثر الشبو الذم تقـو عليو القيافة
 .  413اغبيواف كاألمر ليس كذلك

 

كبُت ىذا كذاؾ يبكن القوؿ أف أدلة الرأم األكؿ ىي األكثر منطقية كسباشيا مع التقدـ العلمي  
كالبيولوجي على كجو اػبصوص كىذا يف مقابل ضعف أدلة الرأم الثاين، ذلك أف اؼبقصود بالشبو ليس ذلك 
الذم يقع من بُت األجانب الذين ال ذبمعهم صلة قرابة كالذم قد ال يوجد بُت األقارب كإمبا اؼبقصود بو ىو 
الشبو القائم على القواعد النًتكجينية كاألضباض النوكية اليت وبملها الطفل من أبويو مناصفة عند اإلخصاب، 

كأف احتماؿ تطابقهما من شخصُت ـبتلفُت ؼبن األمر النادر، كأف األحكاـ الشرعية تبٌت على الغالب ال على 
 .414القليل النادر

 

كلقد توصلت الندكة الفقهية باؼبنظمة اإلسبلمية للعـو الطبية يف دكرهتا اغبادية عشر اؼبنعقدة بالكويت 
إىل القوؿ أف البصمة الوراثية من الناحية العلمية كسيلة ال تكاد زبطأ يف التحقق من الوالدية البيولوجية كالتحقق 

من الشخصية كالسيما يف ؾباؿ الطب الشرعي كىي ترقى إىل مستول القرائن القطعية اليت يؤخذ هبا صبهور 
 .     415الفقهاء يف غَت قضايا اغبدكد

 

كما أقر اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسبلمي يف دكرتو السادسة عشر ما ذىبت إليو اؼبنظمة اإلسبلمية 
للعلـو الطبية حيث توصلت اللجنة اؼبنبثقة عنو إىل أف نتائج البصمة الوراثية تكاد تكوف قطعية، ففي إثبات 

 . 416%99.9999نسبة األكالد إىل الوالدين أك نفيهم تصل نتائجها إىل 
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 .730-729. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص- 
-2009 ، ،كلية اغبقوؽجامعة سدم بلعباس  يف القانوف اػباص،قنزار كريبة، أبعاد كـباطر مشكل اإلثبات يف ؾباؿ الزكاج، أطركحة دكتورا-414

 .389.، ص2010
415

، ربت عنواف الوراثة كاؽبندسة الوراثية كاعبينـو 15/10/1998 إىل 13ق اؼبوافق 1419 صبادل الثانية 25 إىل 23ما بُت  إنعقدت يف الفًتة- 
كؾبمع الفقو اإلسبلمي جبدة " اإليسسكو" البشرم كالعبلج اعبيٍت، رؤية إسبلمية ككذلك بالتعاكف مع اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة 

 .كمنظمة الصحة العاؼبية
416

 .733. ، ص1886حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع نفسو ، ىامش - 
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كانت تلك ىي آراء الفقهاء حوؿ استخداـ البصمة الوراثية يف إثبات النسب ضمن ىذا البند، فهل 
هبوز اللجوء إىل تقنية ربليل الدـ كالبصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب الثابت، ذلك ما سنعاعبو يف البند 

 . الثالث
  

 .البصمة الوراثية وتحليل الدم للتأكد من صحة النسب الثابت: ثالثا
 

إف النسب اؼبستقر ىو ما ثبت بأحد األدلة الشرعية كإذا استقر النسب التحق الولد دبن نسب إليو 
كاإلسبلـ قد أحاط النسب الثابت جبملة من األحكاـ كمنع العبث بو، . كتعلقت بو األحكاـ الشرعية اؼبرتبطة بو

أيبا امرأة :" كما مل هبز للوالدين إبطاؿ نسب كلدنبا للحديث الذم أكردناه، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
كىو -أدخلت على قـو من ليس منهم فليست من اهلل يف شيء كمل يدخلها اهلل جنتو،ك أيبا رجل جحد كلده 

 ".احتجب اهلل عنو كفضحو على رؤكس األكلُت كاآلخرين- ينظر إليو
 

ككما ال وبل للوالدين أف ينفيا كلدنبا إال بالطريق الشرعي، فكذلك ال هبوز للولد أف ينفي نسبو عن أبيو 
من " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ظبعت ابن مالك يقوؿ: للحديث الذم ركاه أبو عثماف النهدم، قاؿ
 .417"ادعى إىل غَت أبيو كىو يعلم فاعبنة عليو حراـ

 

كيرل اعبمهور من اؼبالكية كالشافعية يف األصح كاغبنابلة أنو ال هبوز الرجوع باإلقرار بالنسب، ألنو ثبت 
 .حبجة شرعية فبل يزكؿ كيف كجو للشافعية هبوز الرجوع عن اإلقرار بالبينة إذا كافقو اؼبقر

 

ىذا كإف كاف اإلسبلـ قد أكجب تلك اغبصانة اؼبتينة خوفا من زعزعة اإلستقرار يف اؼبعامبلت بُت الناس 
كغبرصو يف إثبات النسب، فإنو من جهة أخرل يتعارض مع حقيقة دينية أخرل تكمن يف التشوؼ يف إثبات 

 «اغبقيقة ككضع اغبقائق مكاهنا كدليل ذلك قولو تعاىل                    

                                    

                                

      «.418كقولو تعاىل»                    ....«419. 
 

                                                           
417

.  79-478.، ص1516ر.، ح01جأضبد بن حنبل، اؼبرجع السابق، - 
418

 .94سورة النساء، اآلية - 
419

 .17سورة ىود، جزء من اآلية - 
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إذا كانت ىذه اآليات كأمثاؽبا تأمر بالتبُت كالتبصر كالتحقق، فهل معٌت ذلك أنو من اعبائز شرعا 
 اإلعتماد على البصمة الوراثية كالعلـو الدموية للتحرم حوؿ النسب بعد ثبوتو شرعا؟

 

لئلحاطة هبذا التساؤؿ كالرد عليو، يتحتم علينا األمر التفريق بُت حالتُت نبا حالة التحقق الفردم للنسب 
 .كحالة التحقق اعبماعي للنسب عن طريق اؼبسح الشامل

 

 :حالة التحقق الفردي للنسب-
 

تناكؿ الفقهاء ىذه اؼبسألة بصفة عرضية يف بابُت من أبواب الفقو اإلسبلمي نبا دعول النسب عند 
، كتبسيط ذلك أف دعول النسب ال ترفع إال عند التنازع، كذلك 421 كالقيافة كطريق إلثبات النسب420اغبنفية 

بشرط عند من يقوؿ دبشركعية القيافة ك كجوب العمل هبا قياـ تنازع يف الولد نفيا كإثباتا مع عدـ كجود دليل 
كما لو ادعى رجبلف أك امرأتاف أك إذا كطء رجبلف امرأة شبهة كأمكن أف يكوف الولد . يقطع ذلك التنازع

 .422ألحدنبا كلكن كبلنبا ينفيو عن نفسو أك يثبتو لنفسو فالًتجيح يكوف للقيافة
 

إف الفضوؿ الزائد أك الشك الغالب على نفسية البعض من الناس كالذم قد يدفعهم إىل التحقق من 
صحة نسبهم عن طريق البصمة الوراثية كىو أمر غَت جائز شرعا ؼبا يًتتب عليو من قطيعة صلة الرحم كعقوؽ 

، خاصة إذا فندت نتائج البصمة الوراثية النسب 423الوالدين كسوء العشرة الزكجية كتفكك العبلقات األسرية
 .القائم، كاألكثر من ذلك سيصبح الشخص ؾبهوؿ النسب بعدما كاف نسبو ثابتا

 
 

 ؽبذا كلو فإنو ال هبوز ؿباكلة التأكد من صحة النسب عن طريق البصمة الوراثية كال غَتىا من الوسائل، «
كما أنو لو مت إجراء الفحص بالبصمة الوراثية للتأكد من نسب شخص من األشخاص كأظهرت النتائج خبلؼ 

احملكـو بو شرعا من ثبوت النسب، فإنو ال هبوز اإللتفات إىل تلك النتائج، كال بناء أم حكم شرعي عليها، 
 .424 » ألف النسب إذا ثبت ثبوتا شرعيا ال هبوز إلغاءه كإبطالو إال عن طريق كاحد كىو اللعاف

 
                                                           

420
 .492.، ص08عبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، اؼبرجع السابق، ج- 

421
 .410.، ص09زيداف عبد الكرًن، اؼبرجع السابق، ج- 

422
 .189.سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق،ص- 

423
 .267.، ص09، ع2013بن صغَت مراد، حجية البصمة الوراثية كدكرىا يف إثبات النسب، دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، - 

424
 .64.عمر بن ؿبمد السبيل، اؼبرجع السابق، ص- 
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 :حالة التحقق الجماعي للنسب- 
 

كسواء كاف التحقق من النسب بصفة فردية أك بصفة صباعية، فإنو يسرم عليو حكم التحرًن، ؼبا يف ذلك 
 .من الفنت كالتشكيك يف أعراض الناس كنقض ما أبرمو اإلسبلـ من استقرار

 

لقد منع ذلك اجملمع الفقهي اإلسبلمي يف دكرتو السادسة عشر اؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة ما بُت 
 ال هبوز استخداـ البصمة الوراثية بقصد « :ـ بقولو10/01/2002ك05ق اؼبوافق 26/10/1422ك21

التأكد من صحة األنساب الثابتة شرعا كهبب على اعبهات اؼبختصة منعو كفرض العقوبات الزاجرة، ألف يف 
 . » ذلك اؼبنع ضباية ألعراض الناس كصونا لنساهبم

كما كافق ؾبموعة من الفقهاء رأم اجملمع الفقهي بالقوؿ بأف التأكد من صحة النسب الثابت بأية 
كسيلة ىو أمر غَت مقبوؿ شرعا، ؼبا ينجم عنو من مفاسد عظمى أماـ ضعف النفوس البشرية أك من ىؤالء 

 .425الذين يريدكف أف تشيع البلول يف أكساط اجملتمعات
 

كختاما فإنو ال يصح اإلستناد إىل قاعدة التثبيت كالتبُت، ألف ؿبل ىذه القاعدة عند مظنة عدمها كىي 

 «، لقولو اهلل تعاىل426حاؿ الفسق                            

          «427. 
 

بالفراغ من إيضاح رأم الفقو اإلسبلمي من اللجوء إىل البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف ؾباؿ إثبات 
النسب كنفيو، نتوجو إىل إبراز موقف القانوف اعبزائرم من استخداـ تلك التقنيات اغبديثة كذلك بذكر موقف 

 .التشريع مث القضاء كىذا كلو يف الفرع اؼبوايل
 

 

 
                                                           

425
من ىؤالء العلماء عبد الرضبن بن عبد اهلل اؼبخضوب كسعد بن ناصر الشًتم كسعد الدين مسعد ىبليل كصاٌف الفوزاف كصاٌف الزىراين،كسعد - 

، موقع ىل يثبت بو نسب DNAاغبميد؛ ؿبمد فنخور العبديل، اغبمض النوكم أك البصمة الوراثية 
 .07/05/2015، تاريخ اإلطبلع 17-15.، صwww.alkutubcafe.com/book:اإلنًتنت

426
 .774. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص-  

427
 .06سورة اغبجرات، اآلية - 
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 الفرع الثاني 
 

 موقف القانون الجزائري من البصمة الوراثية والعلوم الدموية
 

يبكن لنا معرفة موقف القانوف اعبزائرم من كسيلة البصمة الوراثية كالعلـو الدموية يف ؾباؿ النسب من 
 .(ثانيا)، ككذا نظرة القضاء لتلك الوسائل (أكال)خبلؿ النصوص التشريعية اليت أقرىا اؼبشرع يف ىذا اعبانب

 

 .البصمة الوراثية والعلوم الدموية في ظل التشريع الجزائري: أوال
 

 من 40بالتأمل يف التشريع اعبزائرم قبد أف اؼبشرع قد اعتٌت دبقصد حفظ النسب من خبلؿ نص اؼبادة 
يثبت النسب بالزكاج الصحيح أك باإلقرار أك بالبينة أك بنكاح :"  اليت تنص على أنو11-84قانوف األسرة رقم 

 ". من ىذا القانوف34ك 33 ك 32الشبهة أك بكل زكاج مت فسخو بعد الدخوؿ طبقا للمواد 
 

ينسب الولد ألبيو مىت كاف الزكاج :"  من نفس القانوف اليت نصت على أنو41كأكد ذلك بنص اؼبادة 
ىذا كإف كاف اؼبشرع مل يصرح على جواز استعماؿ البصمة ". شرعيا كأمكن اإلتصاؿ كمل ينفو بالطرؽ اؼبشركعة

الواردة يف " بالطرؽ اؼبشركعية" غَت أنو يبكن أف يفهم من عمـو عبارة . الوراثية كالعلـو الدموية لنفي النسب
ج أف اؼبشرع مل يعًتض على تلك الوسائل اغبديثة لنفي النسب، أم عدـ اقتصاره على كسيلة .أ. ؽ41اؼبادة 

 .428اللعاف فقط، بل أخذ بكل الوسائل األخرل اليت يراىا القاضي أهنا باإلمكاف إبراز اغبقيقة
 

 فقد ذبلى بوضوح حوؿ إمكانية اللجوء 02-05 باألمر رقم 2005كلكن دبراجعة قانوف األسرة سنة 
هبوز :" ج على أنو.ا. ؽ40إىل الطرؽ العلمية يف ؾباؿ إثبات النسب، من خبلؿ الفقرة الثانية لنص اؼبادة 

، كىذا مسايرة للتطورات الطبية اغبديثة، كإف كاف اؼبشرع مل "اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات النسب للقاضي
، فما يعاب على ىذه الفقرة أهنا جاءت عامة، حيث مل ربدد 429هبعل لتلك الطرؽ العلمية تنظيما خاصا

الطرؽ العلمية ىل ىي التحاليل الدموية أـ البصمة الوراثية؟ أـ أنو ترؾ اجملاؿ مفتوحا إلمكانية اإلستعانة جبميع 
 الطرؽ العلمية اليت مل تكتشف بعد؟
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 .167.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ - 
429

 .283.، ص06، ع2012يوسفات علي ىاشم، أثر رباليل الدـ يف ضبط النسب، دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، - 
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كقد قاؿ بعض الفقو اعبزائرم بأف اؼبشرع أجاز اللجوء إىل الوسائل العلمية يف ؾباؿ إثبات النسب فقط، 
ككاف أجدرا منو تطبيقها يف كلتا اغبالتُت، سواء تعلق األمر بإثبات النسب أك نفيو، ضمانا لتحقيق العدالة يف 

 .430نطاؽ كاسع لكوف أف نتائجها قطعية يقينية، إذ أهنا ال تكاد زبطئ يف التحقق من الوالدية البيولوجية
 

، فبا يعٍت معو فتح اجملاؿ " هبوز للقاضي" ما يبلحظ أيضا على ىذا النص استعماؿ اؼبشرع لعبارة 
لسلطة القاضي يف العمل بالدليل العلمي من تركو، خصوصا إذا كاف ذلك يف مواجهة األدلة الشرعية اليت أقرهتا 

 .  يف فقرهتا األكىل40اؼبادة 
 

يبدكا أف اؼبشرع بعدـ إقدامو على شرح مؤدل نصو يف اللجوء إىل اػبربة العلمية عند إثبات النسب، قد 
ج يف فقرهتا األخَتة كمبادئ .أ.ؽ40ترؾ اجملاؿ لرجاؿ القانوف إليضاح التناقض اغباصل بُت تطبيق نص اؼبادة 

 .431قانونية دستورية كغَت دستورية
 

لعل أىم تلك العراقيل اليت قد تطرح نفسها حوؿ تطبيق الطرؽ العلمية يف إثبات النسب، ىي أف ىذه 
الوسائل تتطلب اغبصوؿ على معطيات جسدية، فبا هبعلها تتعارض مع مبدأ عدـ اؼبساس بالسبلمة اعبسدية 

 من دستور سنة 40كىي سبلمة مكفولة دستوريا، إذ نصت اؼبادة 432للشخص أك اغبق يف الكرامة اإلنسانية
تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة اإلنساف كوبظر أم عنف بدين أك معنوم أك أم :"  على أنو2016433

 ".مساس بالكرامة
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كلية -س، جامعة تلمساف.إ.ؽ.ع.بلحاج العريب، اعبوانب القانونية إلثبات النسب بالبصمة الوراثية يف ضوء قانوف األسرة اعبزائرم اعبديد، ـ- 
 . 18.، ص13، ع2012اغبقوؽ، 

431
إقرار، بينة، تلقيح إصطناعي، البصمة -ذيايب باديس، حجية الطرؽ الشرعية كالعلمية يف دعاكل النسب على ضوء قانوف األسرة اعبزائرم- 

 .110.، ص2010دراسة مقارنة مدعمة باإلجتهاد القضائي، دار اؽبدل، اعبزائر، - الوراثية، نظاـ ربليل الدـ
432

طباش عز الدين، اغبماية اعبزائية للحق يف الكرامة اإلنسانية ؼبرحلة ما قبل اؼبيبلد يف ظل تطور العلـو الطبية، ملتقى كطٍت حوؿ تأثَت التطور - 
 .71.، جامعة جباية، كلية اغبقوؽ، ص2013 أفريل 29-28العلمي كالتقٍت على حقوؽ اإلنساف، يومي 

433
 اؼبؤرخ يف 438-96 اؼبعدؿ للمرسـو الرئاسي، رقم 2016 مارس 06ق اؼبوافق 1437 صبادل األكىل 26 اؼبؤرخ يف 01-16القانوف رقم - 

 .07/03/2016، اؼبؤرخة يف 14ر، ع.،ج28/11/1996 اؼبتعلق بإصدار نص تعديل الدستور اؼبصادؽ عليو يف استفتاء 1417 رجب 26
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كتعد حرمة اغبياة اػباصة حقا يبكن أف يتأثر بإجراء فحص اغبمض النوكم، ذلك أنو يبحث عن 
اػبصائص الوراثية كإذا مت التعرؼ عليها أمكن الكشف عن اإلستعداد الوراثي لو، فبا يبد للغَت معلومات خاصة 

 من 35بالزكجُت تتسم بالطابع اػباص الشخصي كأف ىذه األفعاؿ سبس باغبريات كاغبقوؽ اؼبخالفة لنص اؼبادة 
يعاقب القانوف على اؼبخالفات اؼبرتكبة ضد اغبقوؽ كاغبريات كعلى كل ما يبس :" الدستور اليت تنص على أنو

 .434"سبلمة اإلنساف البدنية كاؼبعنوية
 

أنو ال هبوز إجبار " إىل جانب اؼببدأ الذم ذكرناه ىناؾ مبدأ عاـ آخر أقرتو ـبتلف القوانُت مفاده
، حبيث أف أخذ عينات للحمض النوكم ينطوم على إجبار الشخص "الشخص على تقدًن دليل ضد نفسو

 .435لئلشهاد على نفسو كيف ذلك خرؽ للمبدأ القانوين الراسخ
 

إذا كاف ذلك ىو موقف اؼبشرع من البصمة الوراثية كرباليل الدـ فما ىي نظرة القضاء لتلك الوسائل، 
 .ذلك ما سنوضحو يف البند الثاين

 

 .البصمة الوراثية وتحاليل الدم في ظل القضاء الجزائري: ثانيا
 

 كسيلة حديثة اإلستعماؿ يف القضاء اعبزائرم، السيما مع الغياب ADNتعد تقنية البصمة الوراثية 
التاـ للنصوص القانونية اليت تنظم مسألة إثبات النسب بالدليل العلمي، كلئليضاح أكثر فإننا سنبُت موقف 

 .القضاء من ذلك على مرحلتُت
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؛ أنظر يف ىذا اؼبعٌت، أضبد حساـ طو أضبد، اغبماية اعبنائية 298-297.، اؼبرجع السابق، ص...يوسفات علي ىاشم، أحكاـ النسب- 
؛ ذيايب باديس، اؼبرجع نفسو، 320.، ص2005دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، –الستخداـ اعبينات الوراثية يف اعبنس البشرم 

 .111.ص
435

كيف اؼبعٌت نفسو، يقصد دببدأ عدـ جواز إلزاـ الشخص تقدًن دليل ضد نفسو أنو ال هبوز ػبصم أف يلـز خصمو بتقدًن سند يبلكو، ألف كل - 
خصم لو اغبق يف اإلحتفاظ بأكراقو الشخصية؛ زركؽ يوسف، حجية كسائل اإلثبات اغبديثة، أطركحة دكتوراه يف القانوف اػباص، جامعة تلمساف، 

 .27.،ص2013-2012كلية اغبقوؽ،
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 .2005قبل تعديل قانون األسرة سنة : المرحلة األولى-أ
 

يف ظل ىذه اؼبرحلة يبكن القوؿ أنو مع عدـ كجود نصوص قانونية صروبة إلعماؿ ربليل الدـ كالبصمة  
الوراثية كدليل إلثبات النسب، فقد ربتم على القضاء أف يتحمل العبء األكرب يف تبياف ما هبب األخذ بو كما 

 .436ال هبب العمل بو من خبلؿ اؼببادئ القضائية اعبديدة اليت كاف يرسيها
 

كيف ىذا اعبانب سبكنا من الوقوؼ على قرار كاحد صادر عن غرفة األحواؿ الشخصية للمحكمة العليا 
" كاؼبتعلق بتعيُت خبَت من أجل ربليل دـ التوأمُت كاألطراؼ اؼبتنازعة لتحديد نسبها للطفلُت، إذ جاء يف القرار 

 كما بعدىا من قانوف األسرة الذم جعل لو قواعد إثبات مسطرة 40حيث أف إثبات النسب قد حددتو اؼبادة 
كضوابط ؿبددة تعٌت بكل اغباالت اليت يبكن أف ربدث، كمل يكن من بُت ىذه القواعد ربليل الدـ الذم ذىب 

إليو قضاة اؼبوضوع، فدؿ ذلك على أهنم قد ذباكزا سلطتهم اغباكمية إىل التشريعية، األمر الذم يتعُت معو نقض 
 .437"القرار اؼبطعوف فيو كإحالتو إىل نفس اجمللس

 

من اؼبقرر قانونا أنو يثبت النسب بالزكاج الصحيح كباإلقرار كالبينة " كأضاؼ قضاة احملكمة كذلك
 ". من قانوف األسرة34ك32،33كبنكاح الشبهة كبكل نكاح مت فسخو بعد الدخوؿ طبقا للمواد 

 

 41فبعض الفقو قد ارتأل أف اؼبسألة تتعلق بنفي النسب ككاف من األجدر العمل بأحكاـ اؼبادة 
ج، اليت تنص على إمكانية نفي النسب بالطرؽ اؼبشركعة كهبذا فهو يوسع من ؾباؿ إعماؿ تلك .ا.ؽ

 .438الطرؽ
 

إف احملكمة العليا بقرارىا ىذا مل تأخذ يف اغبسباف التطورات اغبديثة يف ؾباؿ علـو الطب كالبيولوجيا، مع 
مراعاة الظركؼ اإلجتماعية اليت أضحت ربيط باجملتمع اؼبعاصر، كالبفاض الوازع الديٍت كاهنيار القيم األخبلقية 

 .439كالركحية يف نفوس األفراد إىل جانب آفات أخرل
 

                                                           
436

 .13.، ص01،ع2003، 41إ، ج.ؽ.ع.تشوار جيبليل، القضاء مصدر تفسَتم تعسفي للقاعدة اؼبنظمة للنسب، ـ- 
437

 .88.، ص2001خ، .ؽ، ع.، ـ222674.، ملف رقم15/06/1999ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ- 
438

 .43.، ص03، ع2005إ، .ؽ.ع.بن شويخ رشيد، الطرؽ الشرعية كالقانونية لثبوت النسب أك نفيو، ـ- 
439

 .14.تشوار جيبليل، اؼبرجع نفسو، ص- 
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 .2005ما بعد تعديل قانون األسرة سنة : المرحلة الثانية- ب
 

لقد فتح اؼبشرع اجملاؿ للقضاة بإمكانية العمل بالدليل العلمي دبقتضى الفقرة األخَتة من اؼبادة 
، كاتضح ذلك جليا "هبوز للقاضي اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات النسب:" ج اليت نصت على أنو.أ.ؽ40

 من 40اؼببدأ أنو يبكن طبقا للمادة " ، حيث جاء فيو 05/03/2006يف قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 
 ك ال ينبغي اػبلط بُت إثبات – ADNاغبمض النوكم –قانوف األسرة إثبات النسب عن طريق اػبربة الطبية 

كبُت إغباؽ النسب يف حالة العبلقة غَت -  من نفس القانوف40اؼبادة -النسب يف الزكاج  الشرعي
 .440"الشرعية
 

إذا كاف اعًتاؼ القضاء بالدليل العلمي بعد التعديل التشريعي كاضحا، فإف ما يهمنا ىو كيفية تطبيق 
، اليت زبضع األدلة 441 من القانوف اؼبدين08ىذا النص مع كجود نصوص قانونية أخرل كلبص بالذكر اؼبادة 

ج .أ.ؽ40اؼبعدة مسبقا لئلثبات للنصوص اؼبعموؿ هبا كقت إعداد الدليل، دبعٌت آخر ىل يبكن إعماؿ اؼبادة 
 ؟442بأثر رجعي؟ أـ أف األمر يقتصر فقط حوؿ اختبلؼ طبيعة الدليل العلمي ربليل الدـ كتقنية اغبمض النوكم

 

ما ىو معلـو أف القاعدة القانونية تسرم من تاريخ صدكرىا كبدكف أثر رجعي، ذلك أف الوقائع وبكمها 
غَت أف اؼبشرع استثٌت من تلك القاعدة بعض األدلة اؼبعدة لئلثبات، فأخضعها . القانوف القائم أثناء حدكثها

 .للنصوص اؼبعموؿ هبا عند تقدًن الدليل
 

فلو فرضنا أف قضاة احملكمة العليا كضعوا البصمة الوراثية موضع الدليل اؼبعد لئلثبات، فيفهم أهنم سايركا 
ج .أ. الفقرة الثانية ؽ40التعديل التشريعي، لكن إذا كاف ال يبكن اعتبار الطرؽ العلمية اؼبشار إليها يف اؼبادة 

 قبل تعديلها ال تزاؿ تفرض نفسها على القضاة كإف 40من األدلة اؼبعدة لئلثبات مقدما، فالقوؿ إذا أف اؼبادة 
 .أصبحت بعد التعديل أكثر كضوحا، دبعٌت آخر فالنص القدًن بصياغتو يكوف دائما ىو الصاٌف للتطبيق

                                                           
440

 . كما بعدىا469.، ص01،ع2006ؽ، .، ـ355180.، ملف رقم05/03/2006ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ- 
441

زبضع األدلة اؼبعدة مقدما للنصوص اؼبعموؿ هبا يف الوقت الذم أعد فيو الدليل أك يف الوقت الذم كاف :" ج على أنو .ـ. ؽ08تنص اؼبادة - 
 ".ينبغي فيو إعداده

442
، 08،ع2009س،جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .إ.ؽ.ع.زبَتم بن قويدر، القضاء بُت التطور العلمي كالتشريعي يف مسألة إثبات النسب، ـ- 

 .276.؛ اؼبؤلف نفسو، النسب يف ظل التطور العلمي، اؼبرجع السابق، ص69-68.ص
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أما إذا فرضنا أف قضاة ذات احملكمة قد تيقن لديهم ضعف الدليل العلمي اؼبتمثل يف ربليل الدـ يف 
 مقارنة مع تقنية البصمة الوراثية كىو ما مت اعتماده يف القرار اؼبؤرخ يف 15/06/1999القرار اؼبؤرخ يف 

غَت أف عمومية . ، ففي ىذا معٌت للقوؿ بأف البصمة الوراثية أقرب لليقُت مقارنة مع اللعاف05/03/2006
 .443تفيد بعدـ التمييز بُت الدليل العلمي ربليل الدـ كالبصمة الوراثية" الطرؽ العلمية إلثبات النسب" عبارة 

 

ىذا ما ذكرناه يف رأم الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم من البصمة الوراثية كالعلـو الدموية، كما 
 .بقي لنا إال التطرؽ ؼبدل تأثَت الدليل العملي على فك الرابطة الزكجية يف اؼبطلب اؼبوايل

 

 المطلب الثالث 
 

 مدى تأثير البصمة الوراثية والعلوم الدموية على فك الرابطة الزوجية
 

زكاج صحيح  )الثابت أف النسب الشرعي يثبت شرعا كقانونا بالفراش القائم يف العبلقة الزكجية الشرعية
، لكن التساؤؿ يثور حوؿ (اللعاف) كيثبت باإلقرار كالبينة، كما أف نفيو ال يكوف إال بالطرؽ الشرعية (أك فاسد

؟ كما ىي حجيتو يف مسألة إثبات النسب (البصمة الوراثية كرباليل الدـ)مكانة الدليل العلمي من كل ذلك
، كاألىم من (الفرع األكؿ)كنفيو؟ كما ىي حدكد سلطة القاضي يف األخذ بو كترجيحو على الطرؽ الشرعية؟

 .(الفرع الثاين)ذلك ما ىو التكييف الفقهي كالقانوين لفك الرابطة الزكجية بعد نتائج الدليل العلمي؟

 الفرع األول
 

 حجية البصمة الوراثية وتحليل الدم في إثبات النسب ونفيه
 

، كمدل (أكال)ؼبعاعبة ذلك البد من اغبديث عن حجية الدليل العلمي يف مسألة النسب نفيا كإثباتا
 .(ثانيا)سلطة القاضي يف ترجيح الطرؽ العلمية على الطرؽ الشرعية

 

 .مدى حجية الدليل العلمي في مسألة إثبات النسب ونفيه: أوال
 :مسألة إثبات النسب ىي اغبالة العكسية ؼبسألة نفيو كلذلك يتحتم علينا التفصيل تبعا ؼبا يلي

 
 

                                                           
443

 .70-69.، اؼبرجع السابق، ص...زبَتم بن قويدر، القضاء بُت -  
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 :حجية الدليل العلمي في مسألة إثبات النسب- أ
إختلف الفقهاء اؼبعاصرين يف ربديد مرتبة الدليل العلمي من بُت طرؽ إثبات النسب األخرل بُت فريق، 

 .أحدنبا هبعلها يف مرتبة بعد اإلقرار كثانيهما يعتربىا كسيلة مكملة للطرؽ اؼبثبتة للنسب
 
 

 يرل أنصاره بأنو ال يبكن للدليل العلمي أف يقدـ على األدلة الشرعية كأف مرتبتو تصل إىل :444الفريق األول
أك  (الزكجية كالبينة كاإلقرار )درجة القيافة، فاإلستعانة بالدليل العلمي ال تكوف إال إذا انعدمت األدلة الشرعية

انعدـ العمل هبا لكوف تلك الطرؽ ىي األقول يف نظر الشرع كعامل الوراثة ليس من األصوؿ القاطعة اليت تثبت 
الولد للفراش " البنوة كاألبوة كاألمومة، بل تبقى ؾبرد قرينة لئلستئناس، إذ يقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 .445"كللعاىر اغبجر
 

كما أصبع عليو الفقهاء أف الفراش ىو أقول األدلة أثناء قياـ العبلقة الزكجية كيف اغبد األدىن للحمل مع 
فالقاعدة ىي أف « إمكانية اإلتصاؿ بُت الزكجُت،يقوؿ ؿبي الدين القرداغي حوؿ مكانة البصمة الوراثية كالفراش

 .446» ال يعلو على الفراش شيء من األدلة سول اللعاف الذم حصر اهلل فيو جواز نفي النسب الثابت بو
 

بل العكس تقدـ الشهادة على البصمة  (البينة)إف البصمة الوراثية أيضا ال يبكن أف تقدـ على الشهادة 

...«عند التعارض كذلك لثبوت الشهادة بالكتاب كالسنة كاإلصباع، فقولو تعاىل         

  ... «447كقولو تعاىل » ...      ...«448 . كما ال يبكن تعطيل النصوص الشرعية

الثابتة بالكتاب كالسنة دبجرد دليل علمي، فقد ينطوم على خطأ أك تبلعب بأدىن األسباب كعطس أك غبار، 
كيضاؼ إىل ذلك أف ترؾ األدلة الشرعية كاألخذ باألدلة العلمية ؽبو جحود لشرع اهلل كسنة رسولو الكرًن، 
كبالتايل سيقودنا ذلك إىل استتباع كل ما استجد من أدلة علمية يف ظل التطور الذم يشهده العامل كفتح 

 .449األبواب إلحبلؿ مكاف األدلة الشرعية كل ما هتواه النفس البشرية
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ؿبمد سليماف األشقر، كىبة الزحيلي، ناصر عبد اهلل اؼبيماف، ككاف ذلك نتاج حلقة اؼبناقشة حوؿ مدل حجية إستخداـ البصمة الوراثية : منهم- 
 .29/01/2000 إىل 28إلثبات البنوة كاؼبنعقدة بالكويت ما بُت 

445
 .39.،ص7464ر .، ح04؛ أضبد بن حنبل، اؼبرجع السابق، ج678.، كتاب الوصايا، ص2745ر .صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، ح- 

446
 .217.خليفة علي الكعيب، اؼبرجع السابق، ص- 

447
 .282سورة البقرة، جزء من اآلية - 

448
 .02سورة الطبلؽ، جزء من اآلية - 

449
 .313-312.خليفة علي الكعيب، اؼبرجع السابق، ص- 
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، فإذا أقر رجل 450كأما اإلقرار فقد اتفق أىل العلم على أنو يثبت بو النسب كما قاؿ ابن القيم اعبوزية
نسب كلد ؾبهوؿ النسب مع توفر شركط اإلقرار بالنسب فإنو يلتحق بو، فبل هبوز عندئذ عرضو على القيافة، 

 .451لعدـ كجود حالة التنازع كيعمل هبذا اغبكم يف ؾباؿ البصمة الوراثية
كيرل ؿبمد سليماف األشقر أف البصمة الوراثية ال هبوز أف تقدـ عند التعارض على الفراش كال على 

شهادة التسامح، كال على الشاىدين كلكن هبب أف تقدـ على القيافة، إذ القيافة طريقة بدائية بالنسبة ؽبذه 
 .452الطريقة اؼبتقنة اليت يكاد هبـز بصدؽ نتائجها

 

 فَتل أنصاره أف الدليل العلمي أكىل بالتطبيق من أدلة اإلثبات األخرل، خصوصا إذا : أما الفريق الثاني
تعارضت نتائجها مع فراش الزكجية كالشهادة، كوف أف البصمة الوراثية تعترب دليبل علميا حسيا كعلميا كقطعيا 

يف ربديد ىوية الشخص، فتدكر بُت السبب كالشرط كاؼبانع، فتعد سببا إذا رتب الشارع اغبكم على دليل 
اغبس، كثبوت النسب للمتنازعُت يف كطء الشبهة، إذ اعترب اإلسبلـ الشبو كاغبس السبب يف اإلغباؽ، كتكوف 

شرطا يف كل ما كصفو الشارع لقبولو شرط موافقة اغبس كالعقل، كثبوت النسب بالفراش، كتكوف مانعا من 
قبوؿ كل ما كضع لو شرط موافقة اغبس يف ربديد ىوية الشخص عند تعارض البصمة الوراثية معو، كما يبكن 

 .453قولو يف ىذا اؼبقاـ أف البصمة الوراثية ىي تفسَت للفراش اغبقيقي دكف ما كشف للعورة أك ىتك للعرض

                                                           
450

 .373.، ص05، اؼبرجع السابق،ج...ابن القيم اعبوزية، زاد اؼبعاد- 
451

يرل عمر بن ؿبمد السبيل؛ أف العمل بالبصمة الوراثية يف ؾباؿ إثبات النسب ال يعٍت معو بطبلف العمل بالقيافة، ألهنا طريق شرعي يف إثبات - 
، ؿببل للعمل دبها يف ؾباؿ إثبات النسب يف (القيافة كالبصمة)النسب عند كقوع التنازع، ثابت بالنص فبل هبوز إلغاؤه كإبطالو، لكن يبقى الطريقاف

 . 58-57.األحواؿ اؼبنصوص عليها، غَت أف القيافة فبالنص كأما البصمة فقياسا على القيافة؛ اؼبرجع السابق، ص
452

 .82سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق، ص- 
453

 .240.سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع نفسو، ص-  
إف األساس يف ىذا كلو مراعاة الشبو الذم يراه اؼبختصوف ، فإذا كاف كلد تنازع فيو أبواف أك ثبلثة أك أُبَماف، أك أكثر فهذا " يقوؿ عبد العزيز بن باز-

، مناقشات "، فيمكن للثقات الذين يعرفوف الشبو سواء بالبصمة أك غَتىا أف يشهدكا أف ىذا كلد فبلنة كىذا كلد فبلنة عند اإلشتباه...ؿبل البحث
 .48. عمر بن ؿبمد السبيل، اؼبرجع نفسو،ص؛13.جلسة اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسبلمي بشأف البصمة الوراثية يف دكرتو اػبامسة عشر،ص

 أف أصوؿ الشرع كقواعده كالقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبو يف غبوؽ النسب، ألف الشارع متشوؼ إىل اتصاؿ « يقوؿ ابن القيم اعبوزية-
األنساب، كعدـ انقطاعها كؽبذا اكتفى يف ثبوهتا بأدىن األسباب من شهادة اؼبرأة الواحدة على الوالدة كالدعول اجملردة مع اإلمكاف كظاىر الفراش، 

 دار بكر بن عبد اهلل أبو زيد،.إش؛ الطرؽ اغبكمية يف السياسة الشرعية ، » فبل يستبعد أف يكوف الشبو اػبايل عن سبب مقاـك لو كافيا يف ثبوتو
 .588.ف، ص.س.عامل الفوائد، جدة،د
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كما يرد على أقواؿ الفريق األكؿ أهنم اعتمدكا على األدلة اؼببنية على الظن الغالب كىذا ما هبعلها عرضة 
للخطأ كالنسياف كالتزكير، أما البصمة الوراثية فتقـو على اليقُت إذا احًتمت شركط العمل هبا كضوابطها لضماف 

 . سبلمة النتائج خاصة بعد تكرار ؿباكالت الفحص كظهور نفس النتائج
 

إف ما نرجحو بُت القولُت ىو ما ذىب إليو اجملمع الفقهي اإلسبلمي اؼبنعقد يف دكرتو السادسة عشر دبكة 
أف استعماؿ البصمة الوراثية يف ؾباؿ النسب، البد أف وباط دبنتهى اغبذر كاغبيطة كالسرية « اؼبكرمة بقولو

 ...كلذلك ال بد أف يتقدـ النصوص كالقواعد الشرعية على البصمة الوراثية
 :هبوز اإلعتماد على البصمة الوراثية يف ؾباؿ النسب يف اغباالت اآلتية

حاالت التنازع على ؾبهوؿ النسب دبختلف صور التنازع اليت ذكرىا الفقهاء، سواء كاف التنازع على ؾبهوؿ -
 .النسب بسبب انتفاء األدلة أك تساكيها أـ كاف بسبب اإلشًتاؾ يف كطء الشبهة ك كبوه

 .حاالت اإلشتباه يف اؼبواليد يف اؼبستشفيات كمراكز رعاية األطفاؿ ككبوىا ككذا اإلشتباه يف أطفاؿ األنابيب-
حاالت ضياع األطفاؿ كاختبلطهم بسبب اغبوادث كالكوارث أك اغبركب كتعذر معرفة أىلهم أك كجود جثث -

 . » مل يبكن التعرؼ على ىويتها أك بقصد التحقق يف ىويات أسرل اغبركب كاؼبفقودين
 

 :حجية الدليل العلمي في نفي النسب-ب
 

كرد يف ىذه اؼبسألة خبلؼ بُت الفقهاء اؼبعاصرين، سنحاكؿ فيما يلي إبراز رأم كل فريق كلو بنوع من 
 .اإلهباز

 يرل أنصاره أف اللعاف ىو الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب كال هبوز تقدًن الدليل العلمي :الرأي األول
 : عليو، كذلك ألف

أف آيات اللعاف ذكرت أف الزكج إذا مل يكن لو شهداء إال نفسو فعليو باللعاف لتجنب حد القذؼ كإعماؿ -
 .البصمة الوراثية ىنا أمر مردكد شرعا

أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أىدر الشبو البُت، القائم على الصفات الوراثية كعمل باغبكم األصلي يف - 
 .فالنسب ال ينفى إال باللعاف، "الولد للفراش كللعاىر اغبجر" حديثو
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قالوا بإمكانية اإلستغناء عن اللعاف كاإلكتفاء بالبصمة الوراثية، إذا تأكد لدل الزكج أف اغبمل مل : الرأي الثاني
 .454يكن منو كذىب إىل ىذا ؿبمد اؼبختار السبلمي مفيت تونس سابقا كيوسف القرضاكم كعبد اهلل ؿبمد

 

ال ينفى نسب الطفل باللعاف إذا أتت نتائج البصمة الوراثية تثبت صحة نسبو كلو العن الزكج، : الرأي الثالث
كينتفي نسبو بطريق اللعاف كحده إذا جاءت نتائج البصمة الوراثية مؤكدة قوؿ الزكج كتعد يف ىذا الصدد دليبل 

 .تكميليا
 

إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أف اغبمل أك الولد ليس من الزكج فبل كجو إلجراء اللعاف، غَت أنو : الرأي الرابع
يبقى للزكجة اغبق يف اؼبطالبة بو لدفع حد الزنا عن نفسها إلحتماؿ أف اغبمل نتج عن كطء شبهة، فإذا أثبتت 

البصمة الوراثية أف الولد من الزكج كجب عليو حد القذؼ، إال على قوؿ من يرل أف حد القذؼ حق للمرأة 
 .456 كعبنة الفتول بوزارة األكقاؼ الكويتية455كؽبا أف تسقطو كىذا قوؿ سعد الدين مسعد ىبليل

 

 :أدلة القائلين بأن نفي النسب ال يكون إال باللعان-
 

طريق اللعاف كارد دبقتضى آيات قرآنية صروبة، جاءت لتمكُت الزكج الذم رمى زكجتو من دفع حد   
 .القذؼ عن نفسو لعدـ إتيانو بأربعة شهداء كإعماؿ البصمة الوراثية يف ىذا اؼبوضع أمر مردكد شرعا

 

أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أىدر الشبو البُت، القائم على الصفات الوراثية كعمل باغبكم األصلي يف - 
، ألف النسب ال ينتفي إال باللعاف كال يبكن إلغاء حكم شرعي على أقواؿ "الولد للفراش كللعاىر اغبجر" حديثو

 .457طبية ظنية
 

 
 
 

                                                           
454

 .798. حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص- 
455

 .358سعد الدين مسعد ىبليل، اؼبرجع السابق، ص- 
456

 .799.حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع نفسو، ص- 
457

ك أما تقدًن اللعاف على الشبو ك إلغاء الشبو مع كجوده فكذلك أيضا ىو من تقدًن أقول الدليلُت على أضعفهما، " يقوؿ إبن القيم اعبوزية- 
،اؼبرجع ...،زاد اؼبعاد"كذلك ال يبنع العمل بالشبو مع عدـ ما يعارضو، كالبينة تقدـ على اليد ك الرباءة األصلية ك يعمل هبما عند عد تعارضهما

 .378، ص05السابق،ج
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ال يبكن اإلعتماد على البصمة الوراثية فحسب إلقامة حد الزنا على الزكجة، إذ البد من بينة كمن باب أكىل -
 .458فبل يبكن تقدًن الدليل العلمي على اللعاف كال على اغبد

 

فبلعنها، : إف ىبلؿ بن أمية قذؼ امرأتو بشريك بن سحماء، قاؿ: فيما ركاه البخارم عن أنس بن مالك قاؿ-
أبصركىا فإف جاءت بو أبيض سبطا فهو لزكجها ، كإف جاءت بو أكحل :"فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

لوال األيباف لكاف يل " ، فجاءت بو على النعت اؼبكركه، فقاؿ صلى الو عليو كسلم"جعدا فهو للذم رماىا بو
 ".كؽبا شأف

أم أف الزكج إذا العن زكجتو فبل يلتفت بعدئذ إىل قوؿ القائف أك الدليل العلمي، ألف ذلك يعارض 
 . حكما شرعيا مقررا

 

 :أما أدلة القائلين بأن النسب ينفى بالبصمة الوراثية-
 

أف اآليات الٍت نصت على اللعاف إمبا أقرتو يف حالة انعداـ الشهادة لدل الزكج، غَت أنو إذا كانت معو بينة -
 .كالدليل العلمي يشهد لقولو فليس ىناؾ مسوغ للعاف النعداـ الشرط يف اآلية

 

   «قوؿ اهلل تعاىل-                       

                                        

                             «459 ، فوجو الداللة ىو أف شق

 .القميص من جهة معينة يعترب شهادة كالدليل العلمي يقـو مقاـ الشهادة أيضا
 

... «قوؿ اهلل تعاىل-            ...«460،  كيستدؿ من ىذه اآلية أف نسب

الطفل ألبيو من مقاصد الشريعة، فإذا أثبت الدليل العلمي نسب الولد كأراد أبوه نفيو جملرد الشك أك التهرب من 
النفقة، خاصة مع ضعف الذمم يف زماننا ىذا، فالعدؿ يقتضي إغباؽ الطفل بأبيو مع عدـ سبكُت األب من 

 .461اللعاف ذبنبا لضياع الطفل
 

                                                           
458

 .805.حسٌت ؿبمود عبد الداًن عبد الصمد، اؼبرجع السابق، ص-  
459

 .28-27-26سورة يوسف،اآليات - 
460

 .05سورة األحزاب، جزء من اآلية - 
461

سلطاين توفيق، حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات، مذكرة ماجستَت يف العلـو القانونية زبصص علـو جنائية، جامعة باتنة، كلية اغبقوؽ، - 
 96.،ص2010-2011
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كالًتجيح ىو ما ذىب إليو اجملمع الفقهي يف دكرتو السادسة عشر يف القوؿ، بأنو ال هبوز شرعا اإلعتماد 
على البصمة الوراثية يف نفي النسب كال هبوز تقديبها على اللعاف، ذلك أف اغبكم الشرعي ال هبوز إبطالو كترؾ 

غَت أنو يبكن اإلستعانة هبذه التقنية كقرينة من القرائن . العمل بو إال بدليل نصي كىو غَت فبكن النقطاع الوحي
اليت تعمل على التحقق من صحة دعول الزكج أك عدمها للحيلولة دكف كقوع اللعاف، إذ أف الشرع متشوؼ 

 .462التصاؿ األنساب كبقاء اغبياة الزكجية
 

 .سلطة القاضي في ترجيح الطرق العلمية على الطرق الشرعية: ثانيا
 

يف الساحة القضائية يواجو الدليل العلمي يف ؾباؿ إثبات النسب عائقا كبَتا، قد أسست عليو الشريعة 
، ذلك العائق ىو (اللعاف)اإلسبلمية السمحاء أغلب أحكاـ النسب كمل هتدر من قيمتو إال دبا ىو أقول منو 

الفراش، الذم ىو ثابت بالكتاب كالسنة كاإلصباع، إذف فالدليل العلمي عند كجود الفراش يكوف ال أثر لو كما 
الولد للفراش كللعاىر :" ىو حكم الشبو الذم ألغاه الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف اغبديث الصحيح حُت قاؿ

 .463"اغبجر
 

كعائق آخر يفرض نفسو حىت على العائق األكؿ كىو اللعاف، الذم جعلو اهلل عز كجل فرجا كـبرجا 

   «للزكجُت، كإقامتو ىو من باب إقامة شرع اهلل لقولو عز كجل              

      ... «464فكذلك ال يبكن للدليل العلمي أف وبل ؿبلو عند أغلب القضاة ؼبنافاتو للنص الشرعي ،. 
 

 
 

                                                           
462

ذكر عبد العزيز القاسم كىو أحد القضاة دبحكمة الرياض الكربل، أف زكجا أراد مبلعنة زكجتو إثر كالدة بنت على فراشو، فأحاؿ القاضي - 
الزكجُت كالبنت إىل اعبهة اؼبشرفة على إجراء الفحوصات الوراثية، فجاءت النتائج تؤكد أبوة الزكج للبنت، فعدؿ ىذا األخَت عن اللعاف كزاؿ عنو 

الشك كرفع اغبرج عن الزكجة كأىلها جراء سوء الظن، فتحققت مصلحة عظمى نتيجة الفحص اعبيٍت؛ عمر بن ؿبمد السبيل، اؼبرجع 
 .45.السابق،ص

463
 -« le concept de filiation qu’il véhicule repose sur un principe cardinal : walad el frach ,-

l’enfant est le fils du lit- ; entendons du lit conjugal ou plutôt marital »,SAADI- R., le nom, le 
sang ou la filiation exhortée par le sang, revue algérienne des sciences  juridiques  économiques 
et politiques N 1 et 2 1991, p.57.

 

464
 .49سورة اؼبائدة، جزء من اآلية - 
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إف قياـ القاضي بًتجيح دليل على آخر، إمبا يتوقف على تأثَت كل منهما يف نفسيتو، ذلك أف الدليل 
العلمي يكوف غَت مؤثر هنائيا فبا هبعلو مًتددا يف األخذ بو كدليل قاطع كىذا بعكس األدلة الشرعية كاإلقرار 

، كأهنا رباكي كجداف القاضي أثناء اعبلسة، فتبعث يف نفسو الطمأنينة 465كالشهادة اليت ىي أدلة يقينية بذاهتا
كىذا ما يفتقر إليو الدليل العلمي، كوف أف إجراءات التحاليل البيولوجية تكوف يف غياب القاضي على الوجو 

الدائم، كخارج نطاؽ احملكمة خببلؼ األدلة الشرعية اليت تكوف ؿبسوسة كمسموعة لديو، يضاؼ إىل ذلك عدـ 
، فبا يدخل ذلك يف نفسيتو الشك كعدـ اإلرتياح، 466كقوؼ القاضي على نوعية القائمُت على إجراء التحاليل

الشاىد " خصوصا إذا علمنا أف نتائج الدليل العلمي ال تأتيو إال على ؾبرد كرقة كلقد أطلق عليها البعض باسم
 .467"الصامت

 

 40كبالعودة إىل نصوص القانوف قبد أف اؼبشرع قد نص على مسألة إثبات النسب كنفيو يف اؼبادتُت 
ج، مع العلم أنو أجاز للقاضي اللجوء إىل الطرؽ العلمية إلثبات النسب، كإف كنا نبلحظ أف .أ. ؽ41ك

، أما بشأف نفي النسب بالطرؽ 468 تظهر تسبيق األدلة الشرعية على الطرؽ العلمية40صياغة نص اؼبادة 
العلمية، فإف اؼبشرع قد سكت عن ذلك كنص على أف نفي النسب يكوف بالطرؽ اؼبشركعة كما ىو معلـو عند 

 .469فقهاء الشريعة اإلسبلمية أف الطريق الشرعي لنفي النسب ىو اللعاف فقط
 

اليت كاف نسبها يتأرجح يف ظل زكاج " صفية"كمن أبرز ما شهده القضاء يف ىذا الصدد قضية الطفلة
ـبتلط بُت جزائرية افًتض ضبلها مع رجل فرنسي اعبنسية، ككقع التنازع حوؿ نسبها بُت الزكج األكؿ اعبزائرم 

 ".جاؾ شاربوؾ"كعائلتو كالزكج الفرنسي اؼبسمى
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الوليدة كالغنم رده كعلى ابنك : كالذم نفسي بيده ألقضُت بينكما بكتاب اهلل:"بدليل أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أقاـ هبا اغبدكد كقولو - 
فغدا عليها فاعًتفت،فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :جلد مئة كتغريب عاـ،أغد يا أُبنيسُب إىل امرأة ىذا فإف اعًتفت فارصبها، قاؿ

 . 667.، ص2725-2724.ر. ؛صحيح البخارم، اؼبرجع السابق،ح"فرصبت
466

 .71.، اؼبرجع السابق، ص...يوسفات علي ىاشم، مدل استخداـ - 
 ؛ 14، اؼبرجع السابق، ص...؛ بلحاج العريب أضبد، اعبوانب القانونية 302.303.خليفة علي الكعيب، اؼبرجع السابق، ص-467

468
 .ج.أ. ؽ40اؼبادة - 

469
 .124.ذيايب باديس، اؼبرجع السابق، ص- 
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باللجوء إىل ربليل  (ش.ج)كالواقع أف لب موضوع القضية دار حوؿ اؼبطالبة بنفي نسب الطفل من أبيها
غَت أف اجتهاد احملكمة العليا كاف صروبا بالنص على أنو ال يبكن إصدار حكم بإلغاء عقد . اغبمض النوكم

بًتاب دكلة أجنبية، األمر الذم هبعل الوجهُت اؼبثارين غَت كجيهُت فبا يتعُت رفضهما كتبعا لذلك رفض 
 .470الطعن

 
 

كمن زاكية أخرل قبد أف القضاء قد استند إىل الدليل العلمي يف مسألة إلغاء النسب بعد نتائج ربليل 
اغبمض النوكم يف إحدل القضايا اؼبعركضة على ؾبلس قضاء معسكر، اليت تدكر كقائعها حوؿ إقداـ اؼبدعوف 

، باعتباره متبٌت (ع-ب )برفع دعول قضائية أماـ ؿبكمة تغنيف إلبطاؿ شهادة ميبلد اؼبدعى عليو (ب )فرؽ 
كبعد رفض الدعول من طرؼ احملكمة لعدـ  . 27/03/2005بتاريخ  (ؽ-ك)ك  (ؽ-ب)من طرؼ 

أماـ ؾبلس القضاء الذم أرجأ الفصل يف الدعول إىل حُت إجراء خربة فنية  (ب )التأسيس، استأنف الفريق 
كمقارنتها مع اغبمض النوكم ألبناء عمومتو، حيث جاءت نتائج اػبربة تؤكد أف  (ع-ب)للحمض النوكم 

، فصدر قرار حضورم هنائي يقضي بتصحيح (ؽ-ب)ليس من األقارب كبالتايل ليس إبنا شرعيا لػ (ع-ب)
، مع أمر ضابط اغبالة اؼبدنية لبلدية كادم (س-ب)ك (ـ-ف)كأف ىذا األخَت ىو إبن  (ع-ب)شهادة ميبلد 

 .471األبطاؿ بإجراء التصحيح اؼبقرر
 

 

كما لبلص إليو يف ىذه اؼبسألة أنو ال وبق للمحكمة تأخَت إجراء اللعاف يف التفريق بُت الزكجُت، ما داـ 
أف الزكج مصر على اهتاـ زكجتو كمستعد لئلمتثاؿ لؤلحكاـ الشرعية، فذلك يؤدم إىل إحداث بدعة يف الدين 

كتعطيل أحكاـ اهلل عز كجل، كأحسن ما فعل اؼبشرع إذ جعل التحليل البيولوجي يف اؼبرتبة األخَتة كأنو يبقى أمر 
 .472جوازم للقاضي
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 .521.،ص2007، 01ؽ،ع.،ـ375053.، ملف رقم13/12/2007ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ- 
ىذا كإف كاف جانب من الفقو يرل بأنو كاف من األجدر على القضاة التعامل باؼبثل مع القضاء الفرنسي الذم أخضع الدبلوماسي اعبزائرم إىل -

 متمسكا دبوقفو الرافض للخضوع ؽبذه التحاليل الطبية؛ بلحاج العريب أضبد، (ش.ج) رغم رفضو ، بينما بقي الفرنسيADNرباليل اغبمض النوكم 
  .17.اؼبرجع السابق،ص، ...اعبوانب القانونية 

471
، بُت 00521/09، الفهرس 00051/09.، قضية ربت رقم01/04/2009ش بتاريخ .أ.القرار الصادر عن، ؾبلس قضاء معسكر،غ- 

 .،392.، ص02، قرار غَت منشور؛ الصاٌف بوغرارة ، اؼبرجع السابق، ىامش(ع-ب)ضد  (ب)فريق
472

 .460.؛ كرًن زينب، اؼبرجع السابق، ص392.الصاٌف بوغرارة ، اؼبرجع نفسو، ص- 
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كعموما فإنو يبكن للقاضي أف يستعُت بالقرائن اغبديثة كتحليل الدـ كالصفات الوراثية كغَت ذلك فبا 
يستعاف بو للوصوؿ إىل اغبقيقة، لكن مع التحرز كالتثبت من اؼبشرفُت على إهباد ىذه القرائن، فإهنا بقدر ما 

 .473تعد تقدما علميا مباركا بقدر ما يبكن التبلعب هبا كتزكيرىا بطرؽ فنية كعلمية مبتكرة
 

 الفرع الثاني 
 

 التكييف الفقهي والقانوني لفك الرابطة الزوجية 
 بعد نتائج البصمة الوراثية وتحليل الدم

 

سنقف على ذلك من خبلؿ تبياف التكييف الفقهي لفك الرابطة الزكجية بعد نتائج البصمة الوراثية 
 .(ثانيا)، مث التكييف القانوين لفك الرابطة الزكجية بعد نتائج البصمة الوراثية كربليل الدـ(أكال)كربليل الدـ

 
 

 .التكييف الفقهي لفك الرابطة الزوجية بعد نتائج البصمة الوراثية وتحليل الدم :أوال
 

إف خصومة الزكجُت حوؿ نسب الولد ال تقـو إال يف حالة الشك الذم ينتاب الزكج ذباه حقيقة اغبمل 
غَت أف ىذه . أك الطفل الذم كلد ىو إبنو، كىو ما يدفعو إىل ؿباكلة التحقق من ذلك برفع دعول إنكار النسب

الدعول قد ينتهي اغبكم فيها إما بصحة إدعائو كإما ثبوت النسب يف جانبو كأف الولد ىو لو، كما نعلمو أنو 
من النادر أف يتنازع الزكجاف حوؿ نسب الولد كال ربدث فرقة بينهما، إال إذا عدؿ الزكج عن إدعائو، كإذا كاف 

تؤدم إىل التفريق بُت الزكجُت، فهل يبكن للدليل العلمي اؼبتمثل يف  (اللعاف)من الثابت أف الطرؽ الشرعية 
البصمة الوراثية كربليل فصائل الدـ أف ينتج األثر نفسو؟، كإذا كانت اإلجابة باإلهباب فما ىو التكييف الفقهي 

 كالقانوين لفك الرابطة الزكجية مقارنة بالطرؽ الشرعية؟
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 .301.302.، ص2007، دار النفائس،األردف، 01ؿبمود ؿبمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي يف الفقو اإلسبلمي، ط- 
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، فإف الفرقة تقع بالتحرًن اؼبؤبد 474يف ظل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فإنو دبجرد كقوع اللعاف بُت الزكجُت
على قوؿ الشافعية كاؼبالكية كاغبنابلة كأبو يوسف  الثورم كىو قوؿ علي كعمر كابن مسعود ؼبا ركم عن النيب 

 .475"ال سبيل لك عليها " صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ للمبلعن بعد اللعاف
 

كأما تكييف فرقة اللعاف فهي فسخ كليس طبلقا كىذا قوؿ الشافعي كأضبد كمن قاؿ بقوؽبما، كاحتجوا 
، فكانت فسخا كفرقة الرضاع، كاحتجوا بأف اللعاف ليس صروبا يف الطبلؽ كال 476بأهنا فرقة توجب ربريبا مؤبدا

نول الزكج بو الطبلؽ، فبل يقع بو الطبلؽ، قالوا كلو كاف اللعاف صروبا يف الطبلؽ أك كناية فيو لوقع دبجرد لعاف 
الزكج كمل يتوقف على لعاف اؼبرأة كألف الطبلؽ بيد الزكج إف شاء طلق أك إف شاء أمسك كىذا الفسخ حاصل 

 .477بالشرع كبغَت اختياره
 

 

، فإف أثره يقتصر على إثبات النسب أك نفيو (البصمة الوراثية ك فصائل الدـ)أما بالنسبة للدليل العلمي 
غَت أنو ال يبكن أف يوقع الفرقة بُت الزكجُت، بل يبقى ؾبرد قرينة يستند إليها القاضي، . عند من يقوؿ بذلك

كبالذات نتائج البصمة الوراثية كاليت يبكن أف تكوف يف صف الزكجة كتؤيد نسب الطفل إىل أبيو كبالتايل سبنع 
الزكج من اؼببلعنة، كقد تكوف يف صف الزكج، فيلجأ إىل اللعاف عند أغلبية العلماء اؼبعاصرين كمنهم من يرل 

 .478باالكتفاء بالبصمة الوراثية
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إختلف الفقهاء يف كقت كقوع الفرقة، فقاؿ اغبنفية كاغبنابلة ال تقع بالفراغ من اللعاف حىت يفرؽ اغباكم بينهما كبعد صدكر اغبكم، كالشافعية - 
قالوا إذا أكمل الزكج الشهادة ك اللعاف سواء التعنت الزكجة أك مل تلتعن، كأما اؼبالكية  كالليث كزفر فقالوا إذا فرغا من اللعاف سواء فرؽ بينهما اغباكم 

 ، .102-101.، ص05أك مل يفرؽ؛ اعبزيرم عبد الرضبن، اؼبرجع السابق، ج
ذلك أف اؼبالكية يركف أنو ال حاجة إىل حكم اغباكم بالفرقة، ألف النسب ال يتعلق نفيو بلعاهنا ألهنا تثبتو باللعاف كىو ينفيو فبل معٌت غبكم اغباكم؛ -

ضبيش عبد اغبق، دار الفكر، بَتكت ، . ، تح02القاضي عبد الوىاب البغدادم، ،اؼبعونة على مذىب عامل اؼبدينة اإلماـ مالك بن أنس ، ج
 . 909-908.،  ص1999

475
 .103.اعبزيرم عبد الرضبن، اؼبرجع نفسو، ص- 

476
، فبل هبتمعاف بعد اؼببلعنة أبدا فتحـر عليو دبجرد اللعاف ربريبا مؤبدا ظاىرا أك " فكانت تلك بعد سنة اؼبتبلعنُت:" قاؿ ابن شهاب: قاؿ مالك - 

أنوار "باطنا، سواء صدقت أك صدؽ؛ ؿبمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علواف الزرقاين، شرح الزرقاين على موطأ اإلماـ مالك بن أنس اؼبسمى
 .286.، ص2003، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 01، ط03؛ ج"الكواكب أهنج اؼبسالك شرح موطأ مالك

477
 .351،ص05، ج...ابن القيم اعبوزية، زاد اؼبعاد- 

478
 .437.خليفة علي الكعيب، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .التكييف القانوني لفك الرابطة الزوجية بعد نتائج البصمة الوراثية وتحليل الدم :ثانيا
 

كإذا جئنا إىل نصوص قانوف األسرة فإف اؼبشرع مل يتطرؽ إىل حالة فك الرابطة الزكجية بناء على نتائج 
البصمة الوراثية كالفصائل الدموية، كإمبا اكتفى هبا يف ؾباؿ إثبات النسب دكف نفيو، طبقا لعمـو نص اؼبادة 

 . من نفس القانوف41ج كعمبل باؼبادة .أ.ؽ40
كعلى ضوء ذلك، فإنو يبكن للقاضي أف يطلب من الزكج مبلعنة زكجتو إذا جاءت نتائج البصمة الوراثية 

كفصائل الدـ نافية لنسب الطفل لو مع احًتاـ أجل رفع الدعول القضائية، دكف أف يكوف ذلك ملزما لو على 
 .اعتبار أف طلب إجراء اللعاف ىو رخصة شرعية مقررة للزكج دكف غَته

 

كبالبحث يف التشريع قبد أف اؼبشرع مل وبدد أجبل معينا لقبوؿ دعول الزكج اليت يطلب من خبلؽبا إنكار 
نسب الطفل إليو، لكن القضاء استقر على عدـ قبوؽبا إذا أخرت كلو ليـو كاحد، مع أف األحكاـ القضائية 

 .479كانت متناقضة يف ىذه اؼبدة ما بُت يـو كاحد كشبانية أياـ كاثٍت عشر يوما
 

كما يرل جانب من الفقو أف الزكج إذا أثبت بواسطة الوسائل اغبديثة أف الولد ال يبكن أف ينسب إليو 
 .480الختبلؼ البصمات ؿبل الفحص، فبإمكانو أف يطلب الطبلؽ كيكوف طلبو مؤسسا

 
 

كيف اؼبقابل إذا جاءت نتائج البصمة الوراثية تؤكد نسب الولد إىل أبيو، فإهنا قد تدفع بالزكجة إىل طلب 
التطليق لتضررىا من افًتاء الزكج عليها كرميها يف شرفها كللقاضي النظر يف مدل إمكانية قبوؿ دعواىا كالتفريق 

 . ج ، كتكييف ما غبقها ضررا معتربا شرعا.أ. ؽ53بينهما، عمبل بأحكاـ الفقرة العاشرة من نص اؼبادة 
 

كما داـ أف اإلكتشافات البيولوجية يف الطب اغبديث قد سبكنت من الوقوؼ على مدل تطابق الصفات 
الوراثية بُت اآلباء كاألبناء من خبلؿ ربليلها للبصمات كالسوائل الدموية، فإنو يف ذات السياؽ قد استطاع 

األطباء كأىل اإلختصاص تشخيص تلك األمراض اليت تدفع باؼبصاب هبا إىل حدكد رفض جنسو البيولوجي 
 .       كالرغبة يف التحوؿ إىل اعبنس اؼبغاير بإجراء عملية التغيَت اعبنسي، ذلك ما سنعاعبو ضمن اؼببحث اؼبوايل
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 .83.، ص1989، 01ؽ، ع.، ـ35934.، ملف رقم25/02/1985ش، قرار بتاريخ .أ.اجمللس األعلى،غ- 
 .70.خ، ص.ؽ، ع.، ـ172379.، ملف رقم20/10/1998ش، قرار بتاريخ .أ.احملكمة العليا، غ-

480
 .167.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ- 
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 المبحث الثاني
 

 

  األمراض الماسة بجنس أحد الزوجين
 وأثرها على فك الرابطة الزوجية

 
 

يف ىذا العصر كجدت أمراض عديدة اختلفت قدر اختبلؼ مسبباهتا أثرت بشكل مباشر على حياة 
األفراد بصفة عامة كعلى حياة األزكاج بصفة خاصة سواء ما كاف نفسيا أك بدنيا، فقد يعًتم أحد الزكجُت 

شذكذ جنسي يدفعو إىل البحث عن أية كسيلة سبكنو من مقاطعة جنسو األصلي، فالزكج بدكره يرغب يف أف 
يصبح أنثى، أما الزكجة ىي األخرل ال تريد أف تبقى امرأة بل تكوف لديها حتمية الًتجل سباشيا كعلتهما 

 ، كالطب اغبديث قد ساعد ىذه الفئة بتحقيق ذلك عن طريق إجراء عملية جراحية 481النفسية أك العضوية
 .ظبيت بعمليات التحوؿ اعبنسي أك التغيَت اعبنسي

 

 لذلك فما ىي حقيقة عملية التغيَت اعبنسي؟ كىل يبكن ؼبرض اضطراب اؽبوية اعبنسية أف يسوغ 
للمصاب بو حق التحوؿ إىل اعبنس اؼبضاد عبنسو األصلي من الناحية الشرعية كالقانونية؟ كإذا كاف اؼبريض 

 متزكجا فما ىو األثر اؼبًتتب على الرابطة الزكجية من زاكية اإلكببلؿ كاإلستمرار؟ 
 

سنعاًف ماىية التغيَت اعبنسي يف اؼبطلب األكؿ، مث رأم الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم من ىذه 
اعبراحة يف اؼبطلب الثاين، كأخَتا مدل تأثَت التغيَت اعبنسي ألحد الزكجُت على فك الرابطة الزكجية ضمن 

 . اؼبطلب الثالث
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فالعلة النفسية ىي حب تشبو الرجل بالنساء يف الكبلـ كاغبركات كما زبتص هبن كتشبو اؼبرأة بالرجل يف الكبلـ كاللباس كغَتنبا من صفات - 
 .الرجولة، أما العلة العضوية فتتمثل يف كجود إهباـ جنسي، فتكوف للشخص أعضاء تناسلية غَت كاضحة تتأرجح بُت الذكورة كاألنوثة
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 المطلب األول
 

 ماهية التغيير الجنسي
 

ما داـ أف العمل الطيب قد بلغ مرتبة عالية من التقدـ، فلم تعد اػبنوثة أمرا مستعصيا، إذ بإمكاف 
الشخص تغيَت جنسو الطبيعي جبنس اصطناعي نقيض عن طريق إجراء عملية التغيَت اعبنسي، إال أف ىذه 

الظاىرة سبس بالكياف البشرم برمتو، كأف ؽبا األثر البُت على العبلقة الزكجية جراء إقداـ أحد الزكجُت على تغيَت 
 .(الفرع الثاين)، مث األسباب الدافعة إلجرائو (الفرع األكؿ)كتتجلى لنا ماىية التغيَت اعبنسي بذكر تعريفو . جنسو

 
 

 الفرع األول
 

 تعريف التغيير الجنسي
 

 

 .(ثانيا)، كاصطبلحا(أكال)نعرفو لغة 
 

 

 :ىي عبارة مؤلفة من كلمتُت: التغيير الجنسي لغة:أوال
 

 

، جعلو غَت ما كاف كحولو كبدلو 482كلمة تغيَت، من غَتت الشيء تغيَتا، أزلتو عما كاف عليو فتغَت-
 .484 كقولنا ىذا الشيء غَت ذلك، أم ىو سواه كخبلفو483بغَته

 

 

كلمة اعبنس، قيل اعبنس اسم داؿ على كثَتين ـبتلفُت بأنواع كقيل الضرب من الشيء كىو أعم من -
 .485النوع كمنو اجملانسة كالتجنيس

 
 

                                                           
482

 .175.، ص1987ؿبمد بن علي الفيومي اؼبقرئ، اؼبصباح اؼبنَت، ، مكتبة لبناف، - 
483

 . 1422.، ص2007، دار النفائس، لبناف، 01، ط02أضبد أبو حاقة، معجم النفائس الكبَت، مج- 
 ، دار 1979عبد السبلـ ؿبمد ىاركف ،. الفاء ، تح-الغُت- ،كتاب العُت04أضبد بن فارس بن زكريا ، مقاييس اللغة ، ج-484

 .404.الفكر،القاىرة،ص
 . 205.، ص2009أيب نصر إظباعيل بن ضباد اعبوىرم، الصحاح، دار اغبديث، القاىرة، -485
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 التغيير الجنسي إصطالحا:ثانيا
 

نعٍت بالتغيَت اعبنسي، استبداؿ جنس الشخص جبنس آخر، أم تغيَت اعبنس الطبيعي للشخص جبنس 
 . 486اصطناعي مضاد عبنسو األصلي

 

ربويل جنس الشخص من ذكر إىل أنثى، أك من أنثى إىل ذكر كذلك عن  « كىناؾ من يعرفو على أنو
 .487  » طريق اؼبعاعبات اؽبرمونية أك اؼبداخبلت اعبراحية اليت هتدؼ إىل إمباء األعضاء التناسلية أك إلغائها

 

 اغبالة اليت يوجد فيها Transsexualisme يقصد باؼبصطلح الفرنسي « كشبة من عرفو على أنو
ىذا . شخص من جنس ؿبدد مقتنعا اقتناعا مطلقا بانتمائو إىل اعبنس اآلخر، فبا يثَت بداخلو تناقضا رىيبا

التناقض يضفي عليو الشعور بأنو ؾبٍت عليو يف غلط ال وبتمل من الطبيعة، إذ يشعر بأنو أنثى يف جلد رجل أك 
العكس كيبغض جسده بغضا يدفعو إىل سلوؾ مسلك اعبنس اآلخر، إىل التخنث إىل االكبطاط إىل حىت قطع 

كهبذا ىبتلف ىذا الشعور عن الشذكذ . عضوه بنفسو أك االنتحار، إال أنو على الرغم من ذلك ال يعد ؾبنونا
،ففيهما على الرغم من الشك كالغمػػوض يف Travestisme كاػبنوثة Homosexualitéاعبنسي 

 .488  »مسػػلك الشخػػص ك ىويتػو اعبنسيػػػة ، إال أنػو ال يوجد لديو الشعػور باالنتماء إىل اعبنس اآلخػر 
 

 اعبراحة اليت « كما عاًف بعض الفقهاء عملية تغيَت اعبنس عند اغبديث عن اعبراحة احملرمة، فعرفها بأهنا
كخصيتيو، مث يقـو األطباء ببناء مهبل كتكبَت -الذكر-هبرل استئصاؿ عضو الرجل-يتم هبا ربويل الذكر إىل أنثى

هبرل استئصاؿ الثديُت كإلغاء القناة التناسلية األنثوية -أم ربويل األنثى إىل ذكر-الثديُت، كيف اغبالة الثانية 
كيف كلتا اغبالتُت ىبضع الشخص الذم ذبرل لو اعبراحة إىل عبلج نفسي كىرموين - الذكر-كبناء عضو الرجل

 .489  »معُت
 
 

                                                           
س،جامعة اعبزائر،كلية .إ.ؽ.ع.ج.تشوار جيبليل،األحكاـ اإلسبلمية يف مسائل التغيَت اعبنسي كاإلستنساخ البشرم،ـ-486

 .29.،ص36،ع1998اغبقوؽ،
487

 .50.،ص19، مج02، ع2003فواز صاٌف، جراحة اػبنوثة كتغيَت اعبنس يف القانوف السورم، ؾبلة جامعة دمشق، - 
دراسة مقارنة يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، دار الكتب القانونية، مصر، -الشهايب إبراىيم الشرقاكم، تثبيت اعبنس كآثاره-488

 .256.،ص2003
489

 .199.، ص1994، مكتبة الصحابة، جدة، 02ؿبمد اؼبختار الشنقيطي، أحكاـ اعبراحة الطبية كاآلثار اؼبًتتبة عليها، ط- 
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نظرا - تغيَت اعبنس–على مصطلح - تثبيت اعبنس-كمن جانب آخر فقد آثر بعض الفقهاء مصطلح 
جراحة تثبيت اعبنس ىي ذلك العمل الطيب اعبراحي الذم يقصد بو معاعبة « لداللتو حسب رأيهم ، بالقوؿ

 .490  »اػبنثى أك من يف حكمو من اػبلل الذم أصاب ىويتو اعبنسية أك خصائصو كمظاىره اعبنسية اعبسدية 
 

غَت أف الواقع يربز خبلؼ ذلك نظرا النتشار جراحة تغيَت اعبنس من بلداف الغرب إىل ـبتلف ؾبتمعات 
الدكؿ األخرل، فظهرت تلك الطائفة اليت أصبحت تتطلع إىل استبداؿ جنسها باعبنس اؼبضاد كإف كاف ال 

يشوهبم أم خلل يف معرفة جنسهم اغبقيقي فيزيولوجيا، مثلما ىو األمر يف اػبنثى، بل إف اؼبقاطع اعبنسي يشعر 
بأنو ضحية الطبيعة كأف جنسو الفعلي ليس ىو جنسو اؼبرفولوجي، بل جنسو البسيكولوجي، لذلك قبده يلجأ 
إىل إجراء عملية تغيَت اعبنس كإف كانت يف غالب األحياف تكوف صعبة كمتعددة، ليقـو بعدىا بتعديل حالتو 

 .491اؼبدنية
 

كلعل الشخص العاقل ال يبكنو تقبل مثل ىذه التصرفات اليت كصلت إىل حد إنكار اػبلقة اليت كجد 
عليها، ذلك أف ىذا التصرؼ مل يأت مصادفة، بل ىناؾ أسبابا تدفع بالشخص إىل اللجوء إىل إجراء ىذه 

 .العملية كىو ما سنعرج إليو يف الفرع اؼبوايل
 

 الفرع الثاني
 

 أسباب التغيير الجنسي
 

  «يقوؿ اهلل تعاىل يف ؿبكم تنزيلو           «492كقولو تعاىل أيضا».    

  «493 ،على حكمة اهلل عز كجل اليت اقتضت أف يكوف خلقو من الناس إىل غَت ذلك من اآليات الدالة 

 .494، إذ يتميز كل نوع خبصوصيات زبتلف عن النوع اآلخر، مع عدـ إنكار كجود اػبنثىنوعُت دكف سوانبا
 

                                                           
490

 .159-158.الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع السابق ، ص- 
491

 .19.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ - 
492

 .39سورة القيامة، اآلية - 
493

 .36سورة آؿ عمراف، جزء من اآلية - 
494

 .506.،ص18أضبد بن أيب بكر القرطيب، اؼبرجع السابق، ج- 
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سواء كاف الشخص ؿبل عملية التغيَت اعبنسي ذكرا أـ أنثى، فإنو يكوف مدفوعا بدكافع ذبعلو يقدـ عل 
 :مثل ىذا العمل كىذه األسباب كالدكافع تتمثل يف ما يلي

 

 الدافع النفسي:أوال
 

يتمثل ىذا الدافع يف شعور الشخص سواء كاف رجبل أك امرأة بعدـ تقبلو االنتماء إىل اعبنس البشرم 
الذم ىو عليو، فبا يعٍت ميلو إىل اعبنس اآلخر كالتشبو بو كىذه الظاىرة ىي معركفة منذ القدـ، كأطلق عليها 

 .بالتخنث
 

كالتخنث لغة يعٍت التثٍت كالتكسر، كزبنث الرجل إذا فعل ِفعْصَل اؼبخنث، كخنث الرجل كبلمو، إذا تشبو 
 .495بكبلـ النساء لينا كرخامة

 .496كأما اصطبلحا فيعٍت التزم بزم النساء كالتشبو هبن يف تليُت الكبلـ عن اختيار، أك الفعل اؼبنكر
 

كالتخنث كإف كاف يف الغالب يطلق الرجاؿ يف تشبههم بالنساء، غَت أف ذلك ال يبنع من إسقاطو على 
 .498، أم امرأة رنثى497حاؿ اؼبرأة اؼبتشبهة بالرجاؿ

 

إف أمر الرجل اؼبخنث أك اؼبرأة الرنثى، ال يتوقف عند ؾبرد حب التشبو باعبنس اآلخر، بل يتأكد بالرغبة 
يف التحوؿ إليو، ذلك أف كبل منهما يشعر بأنو يعيش يف جسد جنسو اؼبضاد، فالرجل يشعر بأنو امرأة يف جسم 

، كىذا ما يدفع بكبلنبا من جعل حقيقتو النفسية تتوافق مع 499رجل كاؼبرأة تشعر بأهنا رجل يف جسم أنثى
 .مظهره اعبسدم عن طريق إزالة أعضائو التناسلية كاستبداؽبا بإجراء عملية التحوؿ اعبنسي

 

                                                           
495

 .70.ؿبمد بن علي الفيومي اؼبقرئ، اؼبرجع السابق، ص-  
496

 .62.، ص1988، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة الكويت، 02، ط11اؼبوسوعة الفقهية، ج- 
، مكتبة الوفاء ، اإلسكندرية، 01دراسة مقارنة ، ط-شوقي إبراىيم عبد الكرًن عبلـ ، ربديد اعبنس كتغيَته بُت اغبظر كاؼبشركعية-497

 .127.،ص2014
 كليس اؼبخنث الذم يعرؼ فيو الفاحشة خاصة كإمبا ىو شدة التأنيث يف اػبلقة، حىت يشبو اؼبرأة يف اللُت كالكبلـ كالنغمة كالفعل « قاؿ الزرقاين -

 .125، 04 ؿبمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علواف الزرقاين، اؼبرجع السابق، ج؛ » كالعقل، سواء فيو عاىة الفاحشة أـ ال
،دار اآلفاؽ اعبديدة،بَتكت، 01ىي اؼبرأة اؼبسًتجلة ؛ طبلؿ حرب،الفشل أسبابو كنتائجو من زاكية التحليل النفسي،ط:الرنثى-498

 .54.،ص01،ىامش1994
499

 .127.؛ شوقي إبراىيم عبد الكرًن عبلـ، اؼبرجع نفسو، ص19.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ - 
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إف الدافع النفسي لعملية التعيَت اعبنسي يف حقيقة األمر ما ىو إال إتباع اؽبول كرغبة نفسية شاذة كنبية، 
كما ال يبكن اعتبار ذلك من قبيل . ربتاج إىل عبلج نفسي كإيباين ىبلص صاحبها من تلك العقدة النفسية
 .500األمراض العقلية، فهو دافع كنبي يؤثر على القدرات العقلية للشخص

 

ىذه اغبالة تتكوف لدل األشخاص يف الغالب نتيجة التأثَت السلوكي داخل األسرة، كباألخص كيفية 
معاملة كتربية األكالد، فمعاملة البنت على أساس أهنا كلد سواء بتذكَت اظبها عند مناداهتا أك إلباسها مبلبس 
خاص بالذكور هبعلها تتصف بصفات ذكورية كالشيء ذاتو بالنسبة للولد، فتمكينو من ارتداء مبلبس البنات 

زد على ذلك التفرقة يف . كاستطالة الشعر ككضع اغبلي كاجملوىرات كاإلفراط يف التدليل ؼبن شأنو اؼبساس برجولتو
اؼبعاملة بُت الولد كأختو، فجلب البنت من طرؼ الوالدين يولد لدل الولد بصفة ال شعورية حب التشبو بالبنات 

 .501لكسب عطف كحناف أبويو
 

لقد توصل اؼبختصوف إىل أف اؼبولود حُت كالدتو ال يتطور لديو اإلحساس بالتأنث أك التذكَت إال بعدما 
ينضج، لكن يف الوقت نفسو فإنو يتلقى تلميحات من قبل أمو حوؿ السلوؾ يف األشهر األكىل كأكد العلماء أف 

غالبية األمهات يعاملن أطفاؽبن بشكل مغاير عبنسو كإف عدت تلك التجارب كاػبربات غَت مؤذية للصيب 
كمؤثرة فيو، كوف أف الطفل صغَتا جدا، لكنها يف الوقت ذاتو تعد أساس كنواة اؽبوية اعبنسية اليت سبثل أكؿ 

شعور باإلنتماء للجنس التشروبي، لذلك بات من البلـز معاملة األطفاؿ منذ األياـ األكىل تبعا للجنس الذم 
 .  502كلدكا عليو

 

 .الدافع الوراثي:ثانيا
 

قد يولد الولد كال يبكن سبييزه إف كاف ذكرا أك أنثى، ذلك أف معيار التمييز بينهما يرتكز على ما ظهر من 
األعضاء التناسلية، فإذا كاف لو عضو الذكورة فهو ذكر كإف كاف لو عضو األنوثة فهو أنثى، أما إذا مل يتبُت 

 .503جنسو بعد الوالدة فهو خنثى
                                                           

500
 .15.، ص2011، ، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 01بديعة علي أضبد، اعبوانب الفقهية اؼبتعلقة بتغيَت اعبنس، ط- 

501
 .121.الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع السابق، ص-  

502
 . 140.، ص20، ع2008عبد الرضبن إبراىيم، ربوؿ اعبنس، ؾبلة شبكة العلـو النفسية العربية، - 

503
شخص لو آلتا الرجاؿ كالنساء أك ليس لو شيء منهما أصبل؛ علي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاين، معجم : اػبنثى يف الشريعة اإلسبلمية- 

 .89.ف، ص.س.التعريفات، تح،ؿبمد صديق اؼبنشاكم، دار الفضيلة، القاىرة، د
 .700.كاػبنوثة ىي اجتماع أعضاء الذكورة كاألنوثة يف شخص كاحد؛ أضبد ـبتار عمر، اؼبرجع السابق، ص-
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كلقد اعتمد فقهاء مذاىب الشريعة اإلسبلمية على معيار عبلمات التأنيث كالتذكَت عند الوالدة إىل أف 
 ، كاػبنثى عندىم إما مشكل كإما غَت مشكل، فاألكؿ ىو من مل تعرؼ 504تتبُت باقي العبلمات دبركر الزمن

ذكورتو من أنوثتو، أم أف ذبتمع لديو أعضاء الذكور كاإلناث معا أك ليس لو من أيهما شيء، كأما الثاين فهو 
 .الذم اتضحت ذكورتو أك أنوثتو

 

 اػبنثى ىو الذم لو ذكر كفرج امرأة أك ثقب يف مكاف الفرج ىبرج منو البوؿ، كينقسم « يقوؿ ابن قدامة
إىل مشكل كغَت مشكل، فالذم تتبُت فيو عبلمات الذكورة أك األنوثة فيعلم أنو رجل أك امرأة فليس دبشكل 

 .505 » كإمبا ىو رجل فيو خلقة زائدة، أك امرأة فيها خلقة زائدة
 

   «ككجػود اػبنثػى ثابػت عند صبهػور الفقهػػاء بدليل قوؿ اهلل عػػز كجػػل        

       «506
أم أف اهلل تعاىل بقدرتو اؼبطلقة كما خلق الزكجُت الذكر كاألنثى، فليس ببعيد عليو خلق  ، 

   .507اػبنثى كغَته
 

                                                           
504

؛ اغببيب بن طاىر، اؼبرجع 477.ف،ص.س.ؿبمد األمَت، الكبَت، اإلكليل شرح ـبتصر خليل، مكتبة القاىرة،د: اؼبذىب اؼبالكي- 
-558.، ص2000، اليمامة، دمشق، 02؛ صباؿ الدين بن عمر بن اغباجب اؼبالكي، جامع األمهات، ط366-365.، ص04السابق،ج

 .997.، ص2008، مركز قبيبَويْصو، مصر، 01، ط02؛ هبراـ بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدمَتم، الشامل يف فقو اإلماـ مالك، ج559
؛ ؿبمد بن الفراء البغوم، اؼبرجع السابق، 41.، ص06؛ ج71.، ص01أيب زكريا وبي بن شرؼ النوكم، اؼبرجع السابق، ج: اؼبذىب الشافعي-
 . كما بعدىا332.، ص01 كما بعدىا، ؿبمد بن عمر البجَتمي، اؼبرجع السابق، ج52.، ص05 كما بعدىا، ج310.، ص01ج
 كما بعدىا؛ كماؿ الدين 103.؛ ص91.، ص1989، دار اؼبعرفة، بَتكت، 30مشس الدين السرخسي، كتاب اؼببسوط، ج: اؼبذىب اغبنفي-

، اؼبطبعة الكربل األمَتية، مصر، 01، ط08ؿبمد بن عبد الواحد السيواسي مث السكندرم اؼبعركؼ بابن اؽبماـ اغبنفي، شرح فتح القدير، ج
، دار الكتب العلمية، بَتكت، 01، ط04، إبراىيم بن ؿبمد بن إبراىيم اغبليب، ؾَبْصَمع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، ج504.ق ص1318
 كما بعدىا، أيب اغبسن أضبد بن ؿبمد 461.، ص10 كما بعدىا، عبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، اؼبرجع السابق، ج467.،ص1998

 كما بعدىا؛ صدر الدين علي بن علي بن أيب 313.، ص2005، مؤسسة الرياف، بَتكت، 01البغدادم اؼبعركؼ بالقدكرم، ـبتصر القدكرم، ط
 .961.، ص2003، مكتبة الرشد، الرياض، 01، ط05العز اغبنفي، التنبيو على مشكبلت اؽبداية، مج

، 09؛ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي،اؼبرجع السابق،ج2253.،ص07منصور بن يونس بن إدريس البهويت،اؼبرجع السابق،ج: اؼبذىب اغبنبلي-
خ،دارة اؼبلك عبد .، ط03؛شرؼ الدين موسى بن أضبد بن موسى بن سامل أيب النجا اغبجاكم اؼبقدسي،اإلقناع لطالب اإلنتفاع، ج109.ص

 .  223.، ص2002العزيز،الرياض، 
 .109-108.، ص09ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي ،اؼبرجع نفسو،ج-505
  .49سورة الشورل، جزء من اآلية -506
 .503.، ص18أضبد بن أيب بكر القرطيب، اؼبرجع السابق، ج-507
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كأما يف السنة النبوية، فقد أخرج البيهقي عن ؿبمد بن السائب الكليب، أف النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 .508  »يورث من حيث يبوؿ « :سئل عن مولود لو قبل كذكر، من أين يورث؟ قاؿ

 

أما اػبنثى لدل األطباء، فيعرؼ على أنو ذلك الشخص الذم تكوف أعضاؤه اعبنسية الظاىرة مبهمة، 
 .-اؽبستوعبي–فيعمد الطبيب ألجل ربديد جنس اػبنثى أف ينظر إىل الغدد التناسلية حسب فحصها النسيجي 

. فإذا كانت الغدة خصية كباقي األعضاء التناسلية الظاىرة تشبو أعضاء األنثى، فالشخص خنثى ذكر كاذب
كإف كانت الغدة مبيض كاألعضاء التناسلية الظاىرة ذكرية، فهي خنثى أنثى كاذبة، كإف كانت للشخص مبيض 
كخصية أك نبا معا ملتحماف، فالشخص إذف خنثى حقيقية كال يلتفت حينئذ لؤلعضاء الظاىرة اليت ردبا تشبو 

 .509الذكر أك األنثى أك كليهما معا
 

كللتوضيح أكثر يف مسألة اػبنثى يبكن الرجوع إىل علم اعبنة ؼبعرفة كيفية ربديد جنس اعبنُت، إذ يوجد 
 :ىنالك ثبلثة مستويات يتحدد فيها جنسو كىي

 

 ببويضة اؼبرأة اغباملة yكيكوف ذلك عند تلقيح نطفة الرجل اغبامل للكركموسـو : اؼبستول الصبغي-أ
 فتكوف النطفة x، فإذا كانت البويضة قد لقحت بنطفة الرجل اغباملة للكركموسـو xدائما للكركموسـو 

 . كاعبنُت يكوف أنثى xxاألمشاج ذات الرمز 
 

تظهر خبليا الغدد التناسلية يف كيس اؼبخ للجنُت ابتداء من األسبوع الثالث، مث : اؼبستول الغددم-ب
تنتقل إىل اغبدبة التناسلية يف األسبوع اػبامس كال يبكن التمييز يف جنس اعبنُت على أساس غدتو التناسلية إال 

 ،كىذا مصداقا ؼبا جاء يف حديث حذيفة بن أسيد الغفارم أف رسوؿ اهلل صلى 510بعد سباـ األسبوع السادس
ذا مر بالنطفة ثِنْصَتاِف كأربعوف ليلة، بعث اهلل إليها ملكا، فصورىا كخلق ظبعها كبصرىا إ" :اهلل عليو كسلم قاؿ

 . " ..يا رب أذكر أـ أنثى؟،: كجلدىا كغبمها كعظامها، مث قاؿ
 

                                                           
508

؛ دكف ذكر  »  كرثوه من أكؿ ما يبوؿ منو« :قيل بأنو حديث موضوع، ك ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو أيت خبنثى من األنصار فقاؿ-  
، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت، 01، ط06إسناد اغبديث؛ ؿبمد ناصر الدين األلباين، إركاء الغليل يف زبريج أحاديث منار السبيل، ج

 .152.،ص1979
509

، 06، ع2005، 02ؿبمد علي البار، مشكلة اػبنثى بُت الطب كالفقو، ؾبلة اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي، ط- 
 .352.ص

510
 .357.ؿبمد علي البار، اؼبرجع نفسو، ص-  
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معلـو أف األعضاء التناسلية الظاىرة زبتلف بُت الذكر كاألنثى، كما أف : مستول األعضاء التناسلية-ج
غَت أف ىذه األعضاء تكوف غَت متمايزة إىل غاية األسبوع التاسع مث تبدأ يف الوضوح . لكل منهما أعضاء باطنة

كبشكل بطيء خبلؿ األسبوع التاسع، كلقد توصل األطباء إىل إثبات أف ىرموف الذكورة التستسًتكف 
Testesterone الذم تفرزه اػبصية ىو اؼبتحكم يف مسار األعضاء التناسلية الظاىرة كالباطنة، لذلك فإف 

إزالة خصية اعبنُت الذكر أك عدـ تشكلها يؤدم إىل كجود أعضاء تناسلية أنثوية رغم أف جنس اعبنُت يكوف 
 .511ذكرا على مستول الصبغيات

 

 .دوافع اجتماعية: ثالثا
 

 يبكن أف يقدـ الشخص على إجراء عملية التغيَت اعبنسي بدافع التنكر كالتخفي عند ارتكابو عبريبة 
معاقب عليها قانونا كي يفلت من العقاب أك قد تكوف الرغبة يف التحوؿ اعبنسي هبدؼ اغبصوؿ على الكسب 

 .512كاؼباؿ كما ىو الشأف يف الفارؽ اؼبوجود بُت إرث الذكر كإرث األنثى
 

إذا كاف ذلك ىو اؼبقصود بعملية التغيَت اعبنسي، فما ىو رأم الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم 
 .من تلك العملية، ذلك ما سنبينو يف اؼبطلب اؼبوايل

 

 المطلب الثاني 
 

  رأي الفقه اإلسالمي وموقف القانون الجزائري من التغيير الجنسي
 

 

 « يقوؿ اهلل عزؿ كجل                              

           «  513 ىذه اآليات تدؿ على أف أمر تصوير اإلنساف على أية صورة ىي من ،

 . كالذكورة كاألنوثة ىي من تدبَت اهلل عز كجل كحده كذلك514مشيئة اهلل عز كجل، قبيحة كانت أك حسنة
 

                                                           
511

 .358.، اؼبرجع السابق، ص...ؿبمد علي البار، مشكلة اػبنثى -  
512

، 2015طارؽ حسن كسار، مشركعية التحوؿ اعبنسي يف الفقو اإلسبلمي، ؾبلة كلية الًتبية للعلـو اإلنسانية، جامعة ذم قار، العراؽ، -  
 .219.، ص05، مج01ع

513
 .08-07-06سورة اإلنفطار، اآلية - 

514
بشار عواد معركؼ كعصاـ .الناس، تح-، األحقاؼ07أبو جعفر الطربم، تفسَت الطربم من كتابو جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، مج- 

 . 475-474.، ص1994، مؤسسة الرسالة، بَتكت، 01فارس اغبرستاين، ط
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لذلك فإجراء عملية التغيَت اعبنسي ىي تغيَت ػبلق اهلل عز كجل كرفض للفطرة اليت فطر عليها الشخص 
فبا هبعلها عملية جراحية ؿبرمة شرعا خاصة إذا كانت بدكافع نفسية حبتة، كلكن يبكن أف يكوف اللجوء إىل مثل 

 .ىذه العمليات أمرا مباحا عند ربقق شرط الضركرة عمبل بالقاعدة الفقهية القائلة الضركرات تبيح احملظورات
 

أما من الناحية القانونية فهي عملية تتناىف كنصوص القانوف لكوهنا تؤدم إىل إحداث تشوىات يف جسم 
 .الشخص اؼبريض، كالطبيب القائم هبا يعد مرتكبا عبريبة اػبصاء اؼبعاقب عليها قانونا

كلعل ىذا ما يدفعنا إىل التساؤؿ عن ما ىو رأم الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم من عملية 
 التغيَت اعبنسي ؟

كموقف  (الفرع األكؿ)سنحاكؿ اإلجابة عن ذلك من خبلؿ إبراز رأم الفقو اإلسبلمي يف التغيَت اعبنسي
 .(الفرع الثاين)القانوف اعبزائرم من ىذه العملية

 

 الفرع األول
 

 رأي الفقه اإلسالمي في التغيير الجنسي  
 

لقد تناكؿ فقهاء الشريعة اإلسبلمية عبراحة التغيَت اعبنسي من حيث توفر عنصر الضركرة إلجراء ىذه 
، مث تغيَت اعبنس (أكال)العملية، لذلك سنفصل آراءىم من خبلؿ التطرؽ لتغيَت اعبنس لغَت ضركرة

 .(ثانيا)للضركرة
 

 .جراحة تغيير الجنس لغير ضرورة:أوال
 

 يف ىذه الصورة ال يبكن القوؿ بوجود تشوىات خلقية يف األعضاء التناسلية للشخص الراغب يف تغيَت 
جنسو، بل إف أعضاءه بينة ال شك فيها، كما اؽبدؼ من إجراء تلك اعبراحة إال الرغبة يف التحوؿ إىل اعبنس 

 .اآلخر، فالذكر يريد أف يصبح أنثى كاألنثى تريد أف تصبح ذكرا
 

كيبقى الدافع كما سبق لنا التفصيل ىو الشعور بالكراىية كالنفور للجنس الطبيعي األصلي كذلك نتيجة 
 .ألسباب ـبتلفة كاختبلؿ يف الًتبية منذ الصغر كاتباع اؽبول كاألفكار الدنيئة أك التشبو باغبضارات الغربية
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لقد قاؿ فقهاء الشريعة اإلسبلمية حبرمة إجراء التغيَت اعبنسي يف ىذه الصورة ربريبا قطعيا، ؼبا فيو من 
كما أف الطبيب القائم هبذه العملية يعد آشبا ألنو كذلك تعدل على خلق اهلل كىذا ما . تغيَت ػبلق اهلل عز كجل

قاؿ بو ؾبلس اجملمع الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي دبكة اؼبكرمة يف دكرتو اغبادية عشر، كؿبمد علي 
البار كزىَت أضبد السباعي، كصاٌف بن ؿبمد الفوزاف كمصلح بن عبد اغبي النجار كآماؿ يس عبد اؼبعطي 

، ككانت أدلتهم يف ذلك من القرآف الكرًن كالسنة النبوية 515بندارم، كؿبمد بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي
 .كاؼبعقوؿ
 

  فمن القرآف الكرًن، قوؿ اهلل عز كجل     »               

                               «  516.  
 

أما من السنة النبوية فقد كردت أحاديث كثَتة يف ىذه اؼبسألة منها، اغبديث الذم ركاه قتادة عن عكرمة 
 لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اؼبتشبهُت من الرجاؿ بالنساء « :عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ
 . 517 » كاؼبتشبهات من النساء بالرجاؿ

 

 لعن رسوؿ اهلل صلى « :كاغبديث الذم ركاه طيب بن ؿبمد عن عطاء بن أيب رباح عن أيب ىريرة قاؿ
اهلل عليو كسلم ـبنثي الرجاؿ الذين يتشبهوف بالنساء كاؼبًتجبلت من النساء اؼبتشبهُت بالرجاؿ كراكب الَفبلَِة 

 .518 » كحده
 

 
 
 

                                                           
515

ق 1409 رجب 20 إىل 13القرار السادس بشأف ربويل الذكر إىل أنثى كبالعكس، الدكرة اغبادية عشر اؼبنعقدة دبكة اؼبكرمة يف الفًتة من -  
؛ ؿبمد علي البار كزىَت أضبد السباعي، الطبيب 262.، قرارات اجملمع الفقهي اإلسبلمي، اؼبرجع السابق، ص1989 فرباير 26 إىل 19اؼبوافق 

؛ صاٌف بن ؿبمد الفوزاف، العمليات التجميلية، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسبلمي قضايا طبية 325-324.أدبو كفقهو، اؼبرجع السابق، ص
؛ أماؿ يس عبد اؼبعطي بندارم، 2396.ق، ص1431، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، اؼبملكة العربية السعودية، 03معاصرة، مج

، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، 03الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية، السجل العلمي ؼبؤسبر الفقو اإلسبلمي قضايا طبية معاصرة، مج
 .119.؛ ؿبمد بن ؿبمد اؼبختار الشنقيطي، اؼبرجع السابق، ص2617.ق ، ص1431اؼبملكة العربية السعودية، 

516
 .119سورة النساء، اآلية - 

517
 .1485، ص5885.ر.صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، كتاب اللباس، ح- 

518
 .188.، ص8074ر .، ح04أضبد بن حنبل، اؼبسند، اؼبرجع السابق، ج- 
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كمن اؼبعقوؿ، أف ىذا النوع من العملية يدخل ضمن اعبراحة احملرمة، فهو ال ريب يؤدم إىل كشف 
 .العورات عند القياـ هبا كىو أمر منهي عنو عند غياب اغباجة كالضركرة اؼببيحة لذلك

 

كعملية تغيَت اعبنس ال ؿبالة تؤدم إىل ىدـ مقصد النسل الذم حثت عليو الشريعة اإلسبلمية، فاهلل عز 
كما أف ىذا العمل يفضي إىل انتشار . كجل ما خلق الذكر كاألنثى إال للتزاكج كالتكاثر كاستمرار البشرية

 .فاحشيت السحاؽ كاللواط كىي من األفعاؿ اؼبنهية عنها شرعا
 

كالتغيَت اعبنس يؤدم إىل اضطراب يف األحكاـ الشرعية اؼببنية على اإلستقرار، إذ التحوؿ اعبنسي 
سيحدث الفوضى كمنها اختبلؿ العبلقات األسرية، فعبلقة األب اؼبتحوؿ مع أبنائو كزكجتو كاحملرمات باؼبصاىرة 

 .519كالعديد من اؼبسائل اليت ستثار بعد ربولو
 

كما أف التغيَت اعبنسي يف حقيقة األمر ال يؤدم إىل إعطاء اؼبتحوؿ جنسا جديدا قادرا على القياـ 
بوظائفو البيولوجية كاإلقباب كاؼبخالطة اعبنسية، بل إمبا ىو إزالة األعضاء الظاىرة كفقا للجنس اؼبرغوب فيو 

كاستبداؽبا بأعضاء اعبنس اؼبتحوؿ إليو دكف أف تكوف فعالة، بالرغم من األدكية كاؽبرمونات اليت تقدـ للمتحوؿ 
 .520اعبنسي فيبقى الرجل رجبل كاؼبرأة امرأة

 

 .جراحة تغيير الجنس للضرورة:ثانيا
 

إذا كاف فقهاء الشريعة اإلسبلمية قد اتفقوا قديبا على أف اػبنثى اؼبشكل ينظر إىل حُت تبُت أمره عند 
البلوغ، فإف الفقهاء اؼبعاصرين يف الوقت اغباضر كنظرا للتطور اغباصل يف اجملاؿ الطيب كباألخص يف مسائل 

اعبراحة قد قالوا جبواز إجراء عملية تغيَت اعبنس، كوهنا تؤدم إىل تصحيح جنس الشخص كتثبيتو، حبيث ذبعل 
كهبذا فهي زبتلف سباما عن . أعضاءه الظاىرة مطابقة ألعضائو الباطنة كىذا بتوافر ضركرة تبيح تلك العملية

 .عملية التحويل اعبنسي غَت اؼبشركعة
 
 
 
 

                                                           
؛ 09/11/2015، تاريخ اإلطبلع www.almoslim.net  عمر عبد اهلل حسن الشهايب، تبديل اعبنس ضركرة طبية أـ انتكاسة فطرية،-519

 .164.شوقي إبراىيم عبد الكرًن عبلـ، اؼبرجع السابق، ص
520

 .44.؛ بديعة علي أضبد، اؼبرجع السابق، ص211.طارؽ حسن كسار، اؼبرجع السابق، ص- 

http://www.almoslim.net/
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 كمن أبرز من قاؿ بذلك ؿبمد خالد منصور كؿبمد علي البار كزىَت أضبد السباعي كؾبلس اجملمع 
الفقهي اإلسبلمي لرابطة العامل اإلسبلمي دبكة اؼبكرمة يف دكرتو اغبادية عشر كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 :، ككانت أدلتهم يف ذلك ما يلي521كاإلفتاء باؼبملكة العربية السعودية
 

  « قوؿ اهلل عز كجل  ، فمػػػن القػرآف الكريػػم                        

    «   
522

كيستدؿ من ىذه اآلية على أف عملية تثبيت اعبنس تدخل ضمن األفعاؿ اػبَتية اليت حثنا ، 

 .523عليها الدين اإلسبلمي،إذ ىو أمر موجو عبميع اػبلق على التعاكف على الرب
 

 « :كقوؿ اهلل عز كجل           «  ، كيستدؿ من ىذه اآلية أف اػبنثى ليس بنوع

 .524لكن لو حقيقة ترده إىل ىذين النوعُت كىي اآلدمية، فيلحق بأحدنبا من اعتبار نقص األعضاء كزيادهتا
 

 

أما من السنة النبوية، فاغبديث الذم ركاه زياد بن عبلقة عن أسامة بن شريك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 
، ككجو 525  »  تداككا عباد اهلل فإف اهلل مل ينزؿ داء إال أنزؿ معو شفاء إال اؼبوت كاؽبـر« :عليو كسلم قاؿ

اإلستدالؿ من ىذا اغبديث أف اػبنثى اؼبشكل إمبا ىو حالة مرضية تستلـز العبلج بإزالة اإللتباس كإبراز 
 .526األعضاء اغبقيقية اؼبستورة ليصبح الشخص إما ذكرا أك أنثى

 

كمن اؼبعقوؿ، فإنو يكوف للشخص ؿبل العملية أحكاما متوقفة على ظهور حقيقتو كذكر أك كأنثى، فمن 
غَت اؼبنطقي تركو على حالتو ما داـ أف ىناؾ كسائل عبلجية ترفع عن حالتو اللبس، ألف بقاءه كما خلق فيو 

 .528  » اؼبشقة ذبلب التيسَت«  ك »الضرر يزاؿ «  كالقواعد الفقهية تقضي بأف527ضرر كمشقة
 

                                                           
521

؛ القرار 324.، اؼبرجع السابق، ص...؛ ؿبمد علي البار كزىَت أضبد السباعي، الطبيب أدبو207.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع السابق، ص- 
 .29-28، ص01؛ أضبد بن عبد الرزاؽ الدكيش، اؼبرجع السابق، ج262.السادس بشأف ربويل الذكر إىل أنثى كبالعكس، اؼبرجع السابق، ص

522
 .02سورة اؼبائدة، جزء من اآلية - 

523
 .29-28.، ص01أيب بكر القرطيب، اؼبرجع السابق، ج- 

524
 .07.، ص06أيب بكر القرطيب، اؼبرجع نفسو، ج-  

525
 .512.، ص18952.ر.، ح07أضبد بن حنبل، اؼبرجع السابق، ج- 

526
 .207. ، صنفسوؿبمد خالد منصور، اؼبرجع - 

527
 .90.؛ بديعة علي أضبد، اؼبرجع السابق، ص207.ؿبمد خالد منصور، اؼبرجع نفسو، ص- 

528
 إىل 83.، ص1983، دار الكتب العلمية، بَتكت، 01جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي، األشباه كالنظائر يف قواعد كفركع فقو الشافعية، ط- 

 .183 إىل 179.؛ أضبد بن الشيخ ؿبمد الزرقا، اؼبرجع السابق، ص85
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إف مشركعية جراحة تثبيت اعبنس يف نظر الشريعة اإلسبلمية وبكمها مبدآف أساسياف، أكؽبما يقضي بأف 
معيار مشركعية ىذه اعبراحة ال يكمن يف نقص الرجولة كال يف نقص األنوثة، أم أف الرجل إذا كاف ؾببوبا أك 

عنينا ليس لو مربر إلجرائها، كما أف اؼبرأة اليت ال تشتهي الرجاؿ ليس ؽبا مربر لتغيَت جنسها، كثانيهما فيكمن 
يف عدـ اإلعتداد بإرادة اؼبريض الشخصية كمعيار ؼبشركعية العملية، ألف ذلك سيؤدم ال ؿبالة إىل إجراء مسخ 

 .529اؽبوية
 

بالتأمل يف الفتاكل الفقهية حوؿ مشركعية تثبيت اعبنس، يتضح أنو البد من توافر شرطُت ؾبتمعُت دكف 
 .530اإلكتفاء بأحدنبا

 

أف يكوف الشخص اؼبراد تثبيت جنسو بعملية جراحية خنثى كمظاىر خنوثتو عضوية ال نفسية، حبيث تتجو -
 .مظاىره اعبنسية إىل ذكر أك أنثى، فبا يستوجب التدخل اعبراحي لتثبيت جنسو

 

كجود الضركرة الطبية الداعية للتدخل اعبراحي، أم أف العملية تكوف ىي اغبل اؼبناسب للكشف عن حقيقة -
 .الشخص

 

كيف ىذا اؼبقاـ، فإف على الطبيب أف يعاًف باألسهل فاألسهل، فبل ينتقل إىل العبلج باعبراحة إال عند 
عدـ قباعة العبلج باألدكية، كأف ينظر إىل العلة ىل يبكن عبلجها أك ال، فإف مل يبكن عبلجها حفظ صناعتو 

 .531كحرمتو كال وبملو الطمع إىل عبلج ال يغٍت شيئا
 

 .كانت تلك ىي آراء الفقو اإلسبلمي كسننتقل إىل إبراز موقف القانوف اعبزائرم يف الفرع اؼبوايل
 
 
 
 
 
 

                                                           
529

 .219.الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع السابق، ص- 
530

 .221-220.الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع نفسو، ص- 
531

 .114.ف، ص.س.ابن القيم اعبوزية، الطب النبوم، دار الفكر، بَتكت، د- 
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 الفرع الثاني
 

 موقف القانون الجزائري من التغيير الجنسي 
 

بالبحث يف نصوص القانوف اعبزائرم قبد أف اؼبشرع مل يفرد لعمليات التغيَت اعبنسي نصوصا خاصة، فبا 
يقتضي األمر العمل بالقواعد العامة اؼبنصوص عليها يف بعض التقنينات، مع العلم أف ىذه الظاىرة يبكن أف 

يكوف ؽبا حكما جنائيا، مدنيا، كما أهنا سبس حىت األحواؿ الشخصية للمتغَت جنسيا، لذلك سنعاًف ذلك يف 
، كالتغيَت اعبنسي (ثانيا)، مث التغيَت اعبنسي كالقانوف اؼبدين(أكال)البنود التالية، التغيَت اعبنسي كالقانوف اعبنائي

 .(ثالثا)كقانوف اغبالة اؼبدنية
 

 .التغيير الجنسي والقانون الجنائي:أوال
 

 

 ال هبوز انتزاع أعضاء اإلنساف كال زرع «  من قانوف ضباية الصحة كترقيتها على أنو161تنص اؼبادة 
 .األنسجة أك األجهزة البشرية إال ألغراض عبلجية أك تشخيصية حسب الشركط اؼبنصوص عليها

 .» كال هبوز أف يكوف انتزاع األعضاء أك األنسجة البشرية كال زرعها موضوع معاملة مالية
 

حيث يستشف من نص ىذه اؼبادة أف أية عملية جراحية البد أف يكوف اؽبدؼ من إجرائها ىو عبلج 
يضاؼ إىل ذلك فإف الطبيب القائم . الشخص ؿبل العملية كىذا ما ال يبكن ربققو يف عملية التغيَت اعبنسي

 .هبذه العملية يكوف قد خرج عن قواعد مهنتو لكوف أف عملية البًت أك اإلستئصاؿ كانت دكف سبب طيب
 

 من مدكنة أخبلقيات الطب يكوف عمل الطبيب مقتصرا على ما ىو ضركرم يف 11فبموجب اؼبادة 
 .532نطاؽ ما ينسجم مع قباعة العبلج

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
532

 . من مدكنة أخبلقيات الطب11اؼبادة - 
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كبالعودة إىل نصوص قانوف العقوبات ، قبد أف ىذه العملية تكيف على أهنا جريبة معاقب عليها دبوجب 
، باعتبار أف عملية التغيَت اعبنسي كما بينا سابقا ال تتم إال بانتزاع األعضاء 533ج.ع. ؽ274أحكاـ اؼبادة 

التناسلية الظاىرة للشخص ؿبل التغيَت، فيتم استئصاؿ خصييت الرجل كذكره، أما اؼبرأة فينتزع ثدييها كرضبها، 
ذلك أف اؼبشرع مل يفرؽ بُت أف يكوف الشخص رجبل أك امرأة، إذ الغاية من ذبرًن ىذا الفعل ىو ضباية مقصد 

 .534النسل، فالطبيب قد قاـ بسلب ضحيتو بالعمد كسيلة التناسل كىذا ما يعرضو للمساءلة اعبنائية
 

ج ألجل .ع. من ؽ39فمن زاكية، فالطبيب القائم هبذه العملية ال يبكنو اإلستناد إىل أحكاـ اؼبادة 
اإلستفادة من أسباب اإلباحة إلعفائو من العقاب، كوف أف اؼبريض يعيش حياة نفسية جد صعبة كمعقدة 
تستلـز إحداث التوافق بُت كيانو النفسي كالفيزيولوجي، كىو ما ال يبكن تكييفو على أنو ضركرة تستوجب 

كمن زاكية أخرل ال يبكن اإلعتداد برضا الشخص اؼبريض، كوف أف ىذا الرضا سيؤدم حتما إىل . العبلج
 .535اؼبساس بالتكامل اعبسدم لو كانتقاص من مقدرتو الوظيفية

 

 يف فقرهتا 264كما يبكن مساءلة الطبيب الذم أجرل عملية التغيَت اعبنسي دبقتضى نص اؼبادة 
، بسبب إحداثو لعاىة مستديبة للشخص تؤدم إىل فقد اعبسم لعضو فيو، أك إمكانية من 536الرابعة

اإلمكانيات الطبيعية لو كإف كانت العبارة اليت استعملها اؼبشرع عامة، فبا يبكن معو القوؿ أف فقد القدرة على 
 .537اإلقباب كالتناسل يدخل ضمن ىذا اإلطار

 
 
 

 
 

                                                           
533

 . كل من ارتكب جناية اػبصاء يعاقب بالسجن اؼبؤبد« :ج على أنو.ع. ؽ274تنص اؼبادة - 
  . » كيعاقب اعباين باإلعداـ إذا أدت إىل الوفاة

534
 .33.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ- 

535
 .137.،ص2011-2010كشيدة الطاىر، اؼبسؤكلية اعبزائية للطبيب، مذكرة ماجستَت يف القانوف الطيب،جامعة تلمساف،كلية اغبقوؽ،- 

536
 كإذا ترتب على أعماؿ العنف اؼبوضحة أعبله، فقد أك بًت إحدل األعضاء أك اغبرماف « :ج على أنو.ع. ؽ264 من اؼبادة 04تنص الفقرة - 

 . » من إستعمالو أك فقد البصر أك فقد إبصار إحدل العينُت أك أية عاىة مستديبة أخرل فيعاقب بالسجن اؼبؤقت من طبس إىل عشر سنوات
537

-2010باعزيز أضبد ، الطب الشرعي كدكره يف اإلثبات اعبنائي، مذكرة ماجستَت يف القانوف الطيب، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ ، - 
 .62.،ص2011
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 .التغيير الجنسي والقانون المدني:ثانيا
 

إذا كاف من كاجب الطبيب زبليص اؼبريض من آالمو كأكجاعو كعللو كالسهر على ربسُت صحتو البدنية 
، فإف ذلك ال يربر بتاتا شرعية أم اتفاؽ يرـب بُت الطبيب 538كالنفسية كالعقلية، مع قيمة من الرضبة كالشفقة

 .كالشخص الراغب يف تغيَت جنسو
 

إف نصوص القانوف اؼبدين تقضي بأف كل اتفاؽ يكوف ؿبلو ـبالفا للنظاـ العاـ كاآلداب العامة ىو عقد 
كما داـ أف جسد الشخص يف ىذه العملية ىو ؿبل االتفاؽ، فإف ذلك يعد دبثابة تعد . 539باطل بطبلنا مطلقا

على تكاملية اعبسد كىو ما ال يبكن اإلعًتاؼ بو قانونا احًتاما ؼببدأ عدـ جواز التصرؼ يف حالة األشخاص أك 
 .540مبدأ عدـ مساس الشخص جبنسو، حبيث هبب عليو أف يعيش كما خلقو اهلل عز كجل

 

كمعلـو أف مسؤكلية الطبيب ال تقـو إال إذا توافرت أركاهنا، اػبطأ كالضرر كالعبلقة السببية بينهما، كمن 
غَت أف يف عملية .541بُت األخطاء اليت قد يرتكبها الطبيب أثناء أدائو ؼبهامو عدـ اغبصوؿ على رضا اؼبريض

التغيَت اعبنسي، فرضا الشخص اؼبريض نفسيا متوفر إال أنو ال يعتد بو كال يبكن للطبيب اإلحتجاج بو، كونو 
 .542يبس حبرمة الكائن البشرم اؼبتعلق بالنظاـ العاـ بل بالنظاـ الطبيعي

 
 
 
 
 

                                                           
538

عبد القادر الشيخلي، التنظيم األخبلقي لعبلقة الطبيب دبريضو يف الشريعة اإلسبلمية كاؼبواثيق الدكلية كالنظم العربية اؼبعاصرة، السجل العلمي - 
  .3527.ق ، ص1431، ، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، اؼبملكة العربية السعودية،04ؼبؤسبر الفقو اإلسبلمي قضايا طبية معاصرة،مج

539
 إذا كاف ؿبل اإللتزاـ مستحيبل يف ذاتو أك ـبالفا للنظاـ العاـ أك اآلداب العامة كاف باطبل بطبلنا « :ج على أنو.ـ. ؽ93تنص اؼبادة - 

 . » مطلقا
540

؛ اؼبؤلف نفسو، حق الشخص يف التصرؼ يف جسمو، الرتق العذرم كالتغيَت 34.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ- 
 .72.، ص06، ع2008س، جامعة تلمساف، كلية اغبقوؽ، .إ.ؽ.ع.اعبنسي مبوذجا، ـ

541
فروبة كماؿ، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، جامعة تيزم كزك، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، - 

 .195،ص2010
542

 .35.، اؼبرجع نفسو ، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ- 
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كمن زاكية الدفع بعدـ اؼبسؤكلية من جانب الطبيب الذم أجرل عملية التغيَت اعبنسي، فإف ىذا األخَت 
ال ينفعو الدفع بإثباتو أنو مل يرتكب أم خطأ كاف سببا يف اؼبساس بالسبلمة البدنية للشخص ؿبل التغيَت 

 .543 من قانوف ضباية الصحة كترقيتها239حسب ما تقضي بو اؼبادة 
 

 

إف القاضي اؼبدين يف ؾباؿ عملية التغيَت اعبنسي ال يبكنو على اإلطبلؽ تأسيس حكمو على مسألة رضا 
الشخص ؿبل التغيَت أك اإللتفات إىل دفع الطبيب بعدـ ارتكابو ألم خطأ، كوف أف ىذه العملية من أساسها ال 

 . 544تتسق مع األعماؿ الطبية كاألصوؿ الفنية للمهنة
 

 

إف الشخص ؿبل التغيَت كونو غبق بو ضررا جراء عملية التغيَت يكوف صاحب اغبق يف اؼبطالبة بالتعويض 
 .545غَت أنو إذا تويف فاغبق ينتقل إىل خلفو حسب ما تقضي بو القواعد العامة. ما داـ أىبل لرفع الدعول

 
 

 .التغيير الجنسي وقانون الحالة المدنية:ثالثا
 

تعترب حالة الشخص داخل اجملتمع ذات أنبية قصول، إذ على أساسها تبٌت اإللتزامات كاغبقوؽ، السيما 
كلقد عٍت اؼبشرع من خبلؿ إلزاـ ضابط اغبالة اؼبدنية على ضركرة تبياف جنس الطفل . ما تعلق جبنس الشخص

 من قانوف اغبالة 63بعد كالدتو إىل جانب اظبو كلقبو عند ربريره لعقد اؼبيبلد، حسب ما نصت عليو اؼبادة 
 .546اؼبدنية
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 من قانوف العقوبات أم طبيب أك 289 ك288 يتابع طبقا ألحكاـ اؼبادتُت « : من قانوف ضباية الصحة كترقيتها على أنو239تنص اؼبادة - 
جراح أسناف أك صيديل أك مساعد طيب على كل تقصَت أك خطأ مهٍت يرتكبو خبلؿ فبارستو مهامو أك دبناسبة القياـ هبا كيلحق ضررا بالسبلمة البدنية 

 . » ألحد األشخاص أك بصحتو أك وبدث لو عجزا مستديبا أك يعرض حياتو للخطر أك تسبب يف كفاتو
544

أنظر يف ىذا اؼبعٌت، داكدم صحراء، مسؤكلية الطبيب يف اعبراحة التجميلية، مذكرة ماجستَت يف القانوف اػباص، جامعة كرقلة، كلية اغبقوؽ - 
 .35.، اؼبرجع السابق، ص...؛ تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ67.، ص2006-2005كالعلـو السياسية،

545
 .36.، اؼبرجع نفسو، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ- 

546
، بتاريخ 21ر، ع. اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية، ج1970 فرباير 19ق اؼبوافق 1389 ذم اغبجة 19 اؼبؤرخ يف 20-70 من األمر رقم 63اؼبادة - 

28/02/1970. 
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كقد تكوف عقود اؼبيبلد أحيانا عرضة للتعديل سباشيا كحالة الشخص، كيف ىذا الصدد نص اؼبشرع 
 . » يسرم على اكتساب األلقاب كتعديلها القانوف اؼبتعلق باغبالة اؼبدنية« ـ على أنو. ؽ29دبوجب اؼبادة 

 

غَت أف قانوف اغبالة . كيف ىذا الشأف فإف الشخص الذم خضع لعملية تغيَت اعبنس قد تغَتت حالتو
اؼبدنية مل يتضمن نصا قانونيا يسمح للمتغَت اعبنسي تصحيح عقود حالتو اؼبدنية، ذلك أف ما جاء يف اؼبواد من 

 ال يبكن تطبيقها على حالة ىذا األخَت كإف أمكن القوؿ أف ىناؾ نقصا تشريعيا قد يفسر على 57 إىل 49
إال أف التفسَت اؼبوسع للمصلحة اؼبشركعة . أنو اعًتاؼ ضمٍت بإمكانية تبديل اغبالة اؼبدنية للمتحوؿ اعبنسي

 من نفس القانوف كقيد على إجراء التعديبلت على عقود اغبالة اؼبدنية يبكننا من 57اليت أكردىا نص اؼبادة 
القوؿ أف عملية التغيَت اعبنسي ما دامت ال تنطوم على مثقاؿ ذرة للمصلحة اؼبشركعة، بل ىي مفسدة عظمى 

 .547تبقى يف نظر ذات القانوف غَت مباحة
 

غَت أف ما نلحظو على اؼبشرع أنو مل يتعرض غبالة اػبنثى اغبقيقي الذم خضع لعملية تثبيت اعبنس، فبا 
ج اليت ربيلنا إىل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كبالتايل يبكن للقاضي .أ. ؽ222يفهم معو العمل بأحكاـ اؼبادة 

بعد رفع دعول التصحيح أمامو إصدار حكمو بتعديل عقد اؼبيبلد للشخص الذم مت تثبيت جنسو بعد التأكد 
 .548من خضوع الشخص لفحص طيب دقيق كتوفر صبيع الشركط اليت أكجبها الفقو اإلسبلمي

 

كلكن إذا تغَت جنس أحد الزكجُت فما ىو موقف الزكج اآلخر من ىذا التصرؼ؟ كما ىو مصَت العبلقة 
 . الزكجية؟ ذلك ىو فحول اؼبطلب اؼبوايل

 
 
 
 

 

 
 

                                                           
547

 .37-36.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ-  
548

 . من ىذا البحث155.أنظر، ص- 
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 المطلب الثالث
 

  مدى تأثير التغيير الجنسي ألحد الزوجين على فك الرابطة الزوجية 
 

إف من اآلثار الناصبة عن كاقعة اؽبركب من اعبنس الطبيعي للشخص كاإللتحاؽ باعبنس اآلخر، اؼبساس 
بوحدة الركابط األسرية دبجملها، دبا فيها العبلقة الزكجية حالة إذا كاف اؼبتحوؿ جنسيا متزكجا رجبل أك امرأة، 
ذلك أف العبلقات اإلجتماعية مبنية على إلتزامات كحقوؽ تًتتب يف ذمة كل فرد، فاؼبتصور أنو ال يبكن بتاتا 

للزكج الذم غَت جنسو أف يبارس كاجباتو الزكجية ذباه زكجتو أك سلطتو األبوية ناحية أبنائو، كيف اؼبقابل ال يبكن 
للزكجة اليت غَتت جنسها أف تلعب دكرىا األنثوم إزاء زكجها كال أف تكوف قادرة على تربية كحضانة أكالدىا،  

 .فبا يعٍت أف ىناؾ ىدرا للحقوؽ الزكجية كقلب للمراكز القانونية
 

فكيف يبكن لعملية التغيَت اعبنسي ألحد الزكجُت أف تؤثر على اغبياة الزكجية؟ كىل باإلمكاف أف يصل 
 ذلك إىل حدكد فك الرابطة الزكجية؟

 

، مث التكييف الفقهي (الفرع األكؿ)إليضاح ذلك سنتطرؽ للحقوؽ الزكجية اؼبتأثرة بعملية التغيَت اعبنسي 
 . (الفرع الثاين)القانوين لفك الرابطة الزكجية بعد إقداـ أحد الزكجُت على تغيَت جنسو

 
 

 الفرع األول 
 

 الحقوق الزوجية المتأثرة بعملية التغيير الجنسي
 

معلـو أف أساس الرابطة الزكجية ىو اغبقوؽ كالواجبات اؼبتبادلة بُت طرفيها كلقد رظبت الشريعة اإلسبلمية 
حدكدىا ألجل بلوغ مقاصده كضماف استمراره، فيقع على عاتق كبل الزكجُت القياـ دبا عليو كلو اغبق يف ربصيل 

كهبذا يبكن لعملية التغيَت اعبنسي أف تؤثر على العبلقة الزكجية . ما لديو من استمتاع كإعفاؼ كإقباب
 :باإلنتقاص من بعض اغبقوؽ أك إلغائها كلعل أىم تلك اغبقوؽ ما يلي
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 :549حق اإلستمتاع:أوال
 

إف حق اإلستمتاع ىو من اغبقوؽ اؼبًتتبة على عقد الزكاج، إذ هبب على كل من الزكجُت أف يعاشر 
زكجو باؼبعركؼ كأف يبكن كل منهما نفسو لآلخر لغرض اإلستمتاع كالتلذذ، ألف ىذا اغبق ىو مشًتؾ بُت 

الزكجُت، فاؼبرأة كما ربل لزكجها فزكجها وبل ؽبا كللزكج مطالبة زكجتو بالوطء كقت ما شاء إال عند كجود سبب 
شرعي مانع كللزكجة ىي األخرل أف تطالب زكجها بالوطء كعلى الزكج اإلستجابة، ألف ذلك يدخل يف حسن 

    « ..اؼبعاشرة كاستمرارية النكاح كيندرج ىذا يف معٌت قوؿ اهلل عز كج           « 550 

 

 :حق اإلعفاف:ثانيا
 

، كىي حبس النفس عما ىو قبيح كضبطها لئبل تنساؽ 551تتضح حقيقة اإلعفاؼ من تعريفو اللغوم
كراء الشهوة، إذ ال يعترب الشخص عفيفا كال متزنا إذا ساقتو شهوة بطنو إىل اإلكثار من األطعمة حىت تفقده 

ثركتو، مث يبسط يده لئلستدانة من الناس سواء أعطوه أك منعوه كلو أنو اعتدؿ يف نفقتو لكفاه مالو، فكذلك ىو 
 .552حاؿ اؼبتزكج كاؼبتزكجة إذ على كل منهما اإلبتعاد عن كل ما يدعوا إىل الريبة كصوف شرؼ الطرؼ اآلخر

 

 :حق السالمة من العيوب:ثالثا
 

إف حق سبلمة الزكجُت من أم عيب من أىم اغبقوؽ اليت تناكؽبا الفقهاء يف كتاب النكاح كما داـ أف 
اؽبدؼ األساسي من الزكاج ىو التناسل كحفظ النوع البشرم، فإف كجود أم عيب مانع ال ؿبالة سيؤثر على 

استمرار العبلقة الزكجية كلعل التغيَت اعبنسي لو تأثَت مباشر على ذلك لكوف أف مثل ىذه العملية سبس أعضاء 
الذكورة كاألنوثة للزكجُت، فبمقتضاىا ال يصَت بالزكج عيب اعبب كالعنة كاػبصاء فحسب بل يتعداه األمر إىل 

 .إرباد جنس الزكجُت
 

 

                                                           
549

إنتفعت، كاصطبلحا، ال ىبرج استعماؿ الفقهاء لو عن اؼبعٌت : اإلنتفاع، يقاؿ إستمتعت بكذا كسبتعت بو: اإلستمتاع، طلب التمتع، كالتمتع - 
 .160.، ص01اللغوم، ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم، اؼبرجع السابق، ج

550
 .10سورة اؼبمتحنة، جزء من اآلية - 

، يعف عفة كعفا كعفافا، فهو عفيف، كال ىبرج اؼبعٌت -551 العفة يف اللغة، الكف عما ال وبل كال وبمل، يقاؿ عف الرجل كعفت اؼبرأة عن احملاـر
 163.162.، ص30اإلصطبلحي عن اؼبعٌت اللغوم، اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، اؼبرجع السابق، ج

552
 .25.إلغات ربيحة، اؼبرجع السابق، ص- 
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 الحق في اإلنجاب وتكوين أسرة:رابعا
 

سبق لنا التفصيل يف مسألة اإلقباب ضمن اؼببحث الثاين من الفصل األكؿ من ىذا البحث، كما نشَت 
إليو ىو أف عملية التغيَت اعبنسي يًتتب عنها حرماف أحد طريف العبلقة الزكجية من حقو يف اإلقباب كتكوين 

أسرة، ذلك أف الزكج ؿبل عملية التغيَت اعبنسي قد أصبح مشاهبا عبنس زكجو اآلخر فبا يستحيل معو استمرار 
 . العبلقة الزكجية

 

 . من قانوف األسرة36 ك 04إف ىذه اغبقوؽ اليت تعرضنا إليها قد أشار إليها اؼبشرع دبوجب اؼبادة 
 

كإذا كانت تلك ىي أىم اغبقوؽ اليت من شأهنا أف تتأثر بعملية التغيَت اعبنسي، فما مصَت الرابطة 
 .الزكجية بعد أف أصبح طرفيها من جنس كاحد؟ ذلك ما نفصلو يف الفرع اؼبوايل

 

 الفرع الثاني
 

  التكييف الفقهي والقانوني لفك الرابطة الزوجية بسبب التغيير الجنسي
 

-لقد رأينا بأف الزكج الذم يقدـ على عملية تغيَت جنسو يكوف مدفوعا بأحد األسباب، إما دافع نفسي
أك دافع كراثي،  لذلك سنعاًف فك الرابطة الزكجية بالنظر إىل الدافع الذم - يضاؼ إليو الدكافع اإلجتماعية

 .كاف كراء تغيَت الزكج عبنسو
 

كقد تطرؽ فقهاء الشريعة اإلسبلمية إىل مسألة زكاج اػبنثى، فقاؿ اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة بأف زكاج 
 ، كإف كجد قوؿ للشافعي أف اػبنثى اؼبشكل ينكح بأيهما شاء، فإذا نكح 553اػبنثى اؼبشكل زكاج باطل

 .554بأحدنبا مل يكن لو أف ينكح باآلخر
 
 

                                                           
553

، دار الكتب 01، ط05أيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن عبد الرضبن اؼبغريب اؼبعركؼ باغبطاب الرعيٍت، مواىب اعبليل لشرح ـبتصر خليل، ج- 
؛ اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، اؼبرجع السابق، 245؛ جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي، اؼبرجع السابق، ص148.، ص1995العلمية، بَتكت، 

 .27.، ص20ج
554

 .112.، ص2001، دار الوفاء، اؼبنصورة، 01، ط06رفعت فوزم عبد اؼبطلب، ج. ؿبمد بن إدريس الشافعي، األـ، تح- 
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أما اغبنفية يف اؼبقابل فقالوا بأف زكاج اػبنثى اؼبشكل موقوؼ ال وبكم ببطبلنو كال بصحتو إىل أف تتضح 
 .555حقيقتو بظهور عبلمات الذكورة أك األنوثة

 

ىذا كإنو يف الواقع اإلجتماعي يبكن تصور إبراـ اػبنثى لعقد زكاج حسب ظاىره، إال أف حقيقتو 
ستكتشف دبجرد كقوع الدخوؿ كؿباكلة اإلتصاؿ اعبنسي بُت طريف العبلقة الزكجية إذ يتأكد بأف الزكج اػبنثى 
الذم أبـر عقد الزكاج على أنو رجل ما ىو يف حقيقة األمر إال أنثى أك أف الزكج اػبنثى الذم أبـر العقد على 

 .أنو امرأة ما ىو إال رجل لعدـ قدرهتا على معاشرة الرجاؿ
 

كما داـ األمر كذلك، فإف عملية تثبيت اعبنس على حسب ىذه اغبالة سيكوف ؽبا األثر البُت على 
العبلقة الزكجية كال مفر من كجود حالتُت بعد عملية التثبيت، فإما أف تؤدم العملية اعبراحية إىل تثبيت جنس 

كيًتتب على ذلك . الزكج على ظاىره كإما أف تكشف عن اعبنس اغبقيقي للزكج كالذم ىو عكس ظاىره
إمكانية استمرار العبلقة الزكجية بُت اؼبثبت كزكجو يف اغبالة األكىل أك بطبلف الزكاج بُت اؼبثبت كزكجو يف اغبالة 

 .556الثانية
فبالنسبة للحالة األكىل، فالزكج اػبنثى الذم أجرل عملية جراحية كثبت جنسو على ظاىره، فيمكن أف 

غَت أف الزكج اآلخر إذا طالب بفك الرابطة الزكجية قبل اعبراحة لعيب اػبنوثة فلو . تستمر اغبياة الزكجية معو
، إال أنو يشًتط أف ال يكوف عاؼبا 557ذلك ألنو عيب يثبت بو اػبيار كىو قوؿ اغبنفية كالشافعية ككجو للحنابلة

 .558بو كقت العقد أك رضي بو بعده
 

كحسب رأم البعض فإف رضا زكج اؼبريض بإجراء زكجو عملية تثبيت اعبنس، ال يبكن اعتباره تنازال 
ضمنيا عن حقو يف طلب فسخ النكاح لعيب اػبنوثة، فردبا يكوف قبولو ذلك من باب اغبفاظ على شعور زكجو 
اؼبقدـ على العملية اعبراحية أك أمبل يف شفائو كإمكانية اؼبعاشرة بصورة عادية بعد اعبراحة كيبقى حقو يف الفسخ 

 .559قائما ما مل يصدر منو ما يدؿ على رضائو بالعيب
 

                                                           
555

 .27.؛ اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، اؼبرجع السابق، ص114، 113، 110، 106.، ص30مشس الدين السرخسي، اؼبرجع السابق، ج- 
556

 .230.؛ طارؽ حسن كسار، اؼبرجع السابق، ص420-419.الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع السابق، ص- 
557

، 07؛ أيب زكريا وبي بن شرؼ النوكم، اؼبرجع السابق، ج595.، ص03عبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، اؼبرجع السابق، ج- 
 .59.، ص10؛ ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي، اؼبرجع السابق، ج178.ص

558
 .61.ؼبوفق الدين بن قدامة اؼبقدسي، اؼبرجع نفسو ، ص-  

559
 .420. الشهايب إبراىيم الشرقاكم، اؼبرجع نفسو، ص- 
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أما اغبالة الثانية، فإذا أدت جراحة تثبيت اعبنس إىل كشف عن حقيقة جنس الزكج بعكس ظاىره الذم 
أبـر على أساسو عقد زكاجو، أم أف كاف رجبل كأصبح امرأة أك كانت امرأة كأصبحت رجبل، فبل لبس يف القوؿ 

كما نعلمو أف من أىم أركاف الزكاج الصحيح أف يكوف بُت . ببطبلف الزكاج بطبلنا مطلقا الرباد جنس الزكجُت
 .ج.أ. ؽ04رجل كامرأة كىذا ما نص عليو اؼبشرع صراحة يف نص اؼبادة 

 

إف اغبالة الثانية اليت أكردناىا تتوافق كعملية التغيَت اعبنسي بدافع نفسي، بل يتعدل حكمها إىل القوؿ 
بانعداـ الزكاج بسبب إرباد اعبنس حسب نظرية اعبنس البسيكولوجي، كىذه اغبالة تكوف مطابقة سباما غبالة 

 .560كقوع الغلط أثناء الوالدة
 

. كاألىم ىو معرفة كيفية إهناء العبلقة الزكجية يف ظل نصوص قانوف األسرة كبإسقاط القواعد العامة
فالقوؿ أف زكج اؼبقاطع اعبنسي يبكنو التمسك بأنو كقع يف غلط جوىرم يكمن يف عدـ علمو باغبالة اعبنسية 

اغبقيقية لزكجو، حبيث لو علم بو قبل العقد ؼبا أقدـ على الزكاج بو، كلو اغبق يف إبطاؿ العقد يف ظل كل 
 .561الضمانات البلزمة غبماية مصاٌف أفراد العائلة دكف اؼبساس دبصاٌف اجملتمع

 

إف فك الرابطة الزكجية يف ىذا اؼبقاـ يبكن أف يكوف بالطبلؽ أك التطليق فللرجل التمسك بالطبلؽ على 
 يف فقرهتا الثانية كالثالثة، كوف أف زكجها بو 53الوجو اؼبطلق كللمرأة التمسك بالتطليق دبوجب أحكاـ اؼبادة 

عيب من العيوب اليت حالت دكف ربقق اؽبدؼ من الزكاج كأنو ىجرىا يف اؼبضجع أكثر من أربعة أشهر، كلعل 
ذلك يدخل كذلك ضمن الفقرة العاشرة من نفس اؼبادة ألف الزكجة تضررت من حالة زكجها، على أف يبقى 

 .562سبيل الطبلؽ بالًتاضي بُت الزكجُت أفضل لفك الرابطة الزكجية يف ىذه اؼبسألة
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 .39-38.، اؼبرجع السابق، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ -  
561

 .40.، اؼبرجع نفسو، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ -  
562

 .40.، اؼبرجع نفسو، ص...تشوار جيبليل، الزكاج كالطبلؽ -  
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كما نبدم بو من رأم ىنا، ىو أف زكج اؼبغَت جنسو أك اؼبثبت جنسو لو اغبق يف حل الرابطة الزكجية يف 
كل األحواؿ، فبالنسبة غبالة اؼبتغَت جنسيا فاألمر ليس ؿبل للجدؿ ككاضح كل الوضوح، كوف أف الزكج اؼبقاطع 

أما بالنسبة غبالة تثبيت الزكج اػبنثى عبنسو، . عبنسو قد تنصل من خلقتو كىذا فعل ؿبـر شرعا كفبنوع قانونا
فبالرغم من إمكانية استمرار الرابطة الزكجية إذا كانت نتائج اعبراحة أدت إىل توافق اعبنس اغبقيقي مع اعبنس 

الظاىر اؼبرـب على أساسو عقد الزكاج، فإنو يبكن للزكج اآلخر حل الرابطة الزكجية بالطرؽ اؼبتاحة لو قانونا، 
 .بسبب استحالة عودة زكجو إىل جنسو اغبقيقي بالصورة التامة

 

ىذا كإف كنا نسلم بالتطور الذم كصلت إليو اعبراحة الطبية، كلعل موقفنا ىذا يرتكز على اعتبار أف 
اػبنوثة من العيوب اليت توجب اػبيار سباشيا كرأم الفقهاء القائلُت بذلك، إذ أف الزكج اؼبثبت عبنسو يكوف قد 

اكتسب بعض صفات اعبنس الذم أشكل عليو كإف رجع يف مظهره إىل اعبنس اغبقيقي باستئصاؿ ما كاف زائدا 
كما هبد الزكج اآلخر صعوبة يف ؿبو الصورة اليت كاف عليها، فتعافو نفسو كال يبكنو اإلستمتاع بو . يف جسمو

كىذا ىدر ؼبقصد الزكاج كيتحقق الضرر كالضرر البد أف يزاؿ، كال حل غَت فك الرابطة الزكجية كللزكج اؼبثبت 
 .عبنسو اجملاؿ الواسع للزكاج بطرؼ آخر مل يطلع على حالتو اليت كاف عليها

 

كمل يقتصر دكر التطور الطيب على اؼبساس باؼبظهر اػبارجي عبسم اإلنساف كما ترتب عليو من آثار على 
اغبياة الزكجية للفرد، بل تعداه حىت إىل الكشف عن كل ما يكتنف اعبسم من آالـ كأمراض جبميع أصنافها، 

ابتداء بوجود الفَتكس اؼبسبب للمرض إىل حُت مرحلة الظهور البُت لو كباألخص إذا كاف اؼبرض مزمنا كمعديا 
ككاف اؼبصاب بو مرتبطا بعبلقة زكجية، فاحملتم ىنا ىو تأثر تلك العبلقة الزكجية إىل حد مطالبة الزكج السليم 

 .بالفرقة كفك الرابطة الزكجية ذلك ىو ؿبور اؼببحث اؼبوايل
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 المبحث الثالث
 

 األمراض المزمنة وأثرها على فك الرابطة الزوجية
 

عرؼ اإلنساف منذ القدـ أمراضا مزمنة معدية كانت تصيبو بشكل فردم أك صباعي مثل الطاعوف 
لكن مع بركز اإلكتشافات الطبية . كاعبدرم كغَتىا، أكدت حبياة اؼببليُت من البشر إال أف مسبباهتا كانت خفية

كباألخص يف ؾباؿ الكائنات اغبية الدقيقة سبكن من تأكيد دكر ىذه األخَتة يف اإلصابة باؼبرض، فقد مت 
 كاستمرت اإلكتشافات ألنواع 1883563 مث ميكركب الكولَتا سنة 1882اكتشاؼ ميكركب التدرف سنة 

 .كثَتة من الفَتكسات الناقلة للمرض أبرزىا فَتكس مرض اإليدز كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي
 

 كيف اعبانب اآلخر اكتشفت أمراض مزمنة غَت معدية كمرض السرطاف، إال أهنا فتاكة تنهك جسد 
 .الشخص اؼبصاب هبا كأكثر من ذلك تفقده توازنو كربد من قدراتو اعبسدية كالعقلية

 

إف ىذه األمراض كاف ؽبا التأثَت يف استمرارية اغبياة الزكجية عند إصابة أحد الزكجُت كصل إىل حدكد 
طلب اإلنفصاؿ كالفرقة من الزكج اؼبصاب، لذلك فما ىي حقيقة األمراض اؼبزمنة؟ كما مدل تأثَتىا على اغبياة 

 الزكجية؟ كما ىو رأم الفقو اإلسبلمي كموقف القانوف اعبزائرم منهما؟ 
 

لئلجابة على ذلك نتطرؽ لؤلمراض اؼبزمنة اؼبعدية يف اؼبطلب األكؿ، مث األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية ضمن 
 . اؼبطلب الثاين

 المطلب األول
 

 األمراض المزمنة المعدية وأثرها على فك الرابطة الزوجية
 

كما ذكرنا أف حلوؿ اؼبرض اؼبزمن اؼبعدم باألسرة سيؤثر تأثَتا جليا على تكاملها ككحدهتا، كإف كاف يف 
الوقت اغبايل أصبح باإلمكاف التقليل من آثارىا السلبية نتيجة التطور الطيب يف ؾباؿ الدكاء كالعبلج للكثَت من 

غَت أف الطب قد عجز عن التصدم ؼبسببات أنواع أخرل، كفَتكس مرض اإليدز كمرض اإللتهاب . أنواعها
 .الكبدم الوبائي
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 .06.، ص1998، ، الدار اعبماىرية، مصراتة، 03عثماف الكاديكي، األمراض اؼبعدية، ط-  
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الفرع ) لذلك سيقتصر حبثنا يف نطاؽ ىذين النوعُت دكف سوانبا بتبياف ماىية األمراض اؼبزمنة اؼبعدية
كأخَتا رأم الفقو اإلسبلمي ( الفرع الثاين)، مث مدل تأثَت األمراض اؼبزمنة اؼبعدية على اغبياة الزكجية(األكؿ

 . (الفرع الثالث)كموقف القانوف اعبزائرم من ىذه األمراض
 

 الفرع األول
 

 ماهية األمراض المزمنة المعدية
 

األمراض اؼبزمنة اؼبعدية ىي تلك األمراض اليت بإمكاهنا أف تنتقل من شخص مصاب إىل شخص سليم 
، كبصفة عامة فإف األسباب اليت تؤدم إىل parasites أك الطفيليات pathogensبسبب اعبراثيم اؼبمرضة 

اإلصابة هبا يف الغالب تكمن يف قدرة تلك اؼبيكركبات على اإلنتشار السريع كغزكىا عبسم الشخص السليم 
ككذا مدل شراستها كالعدد اؼبتسرب منها إىل جسم اؼبريض، إذ أنو كلما زادت كمية اؼبيكركبات الداخلة إىل 

 .564اعبسم أخفقت كسائلو الدفاعية يف رد اؼبرض
 

 .(ثانيا)، مث مرض اإللتهاب الكبدم الوبائي (أكال)سنفصل يف ىذا باغبديث عن مرض اإليدز
 .مرض اإليدز: أوال

 .(ج)، كأخَتا طرؽ الوقاية منو(ب)، مث أسباب اإلصابة بو(أ)سندرس تعريف مرض اإليدز 
 .تعريف مرض اإليدز-أ

 ىي ـبتصر لئلسم العلمي باللغة AIDSاإليدز ىو مرض عضوم يصيب جسم اإلنساف ككلمة 
 : 565اإلقبليزية ؽبذا اؼبرض كتعٍت بالتفصيل مايلي

 . كتعٍت اؼبكتسبA :AQUIREDحرؼ -
 .  كتعٍت اؼبناعة، أم جهاز مناعة اإلنسافI :IMMUNEحرؼ -
 . كتعٍت نقص أك فقداف أك اختفاءD :DELICIENCYحرؼ -
 . كتعٍت متبلزمة، أم صبلة من األعراض اؼبميزة ؼبرض معُتS :SYNDROMEحرؼ -
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منظمة الصحة العاؼبية، الكتاب الطيب اعبامعي، سبريض صحة اجملتمع، إع، لببة من أساتذة اعبامعات يف العامل العريب، أكاديبيا إنًتناشيوناؿ، - 
 .  360-359.، ص2006بَتكت، 

565
 .08-07.، ص1987، دار مكتبة اؽببلؿ،بَتكت، 01ؿبمد رفعت، ط. مرض العصر،إع-فاركؽ مصطفى طبيس، قاموس اإليدز الطيب- 
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إف ىذا اؼبرض ىو ظاىرة يصاب هبا الشخص باإلكتساب، ينتج عنها ىدـ اعبهاز اؼبناعي للشخص 
 كيبكن أف 566كالذم كىبو اهلل عز كجل لنا كمن مكونات ىذا اعبهاز كرات الدـ البيضاء كاعبهاز اللمفاكم

 .567نسميو دبرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة أك الفشل اؼبناعي
 

- مكتسب–يبكن أف يكوف فقداف اؼبناعة لدل اإلنساف بصفة كراثية على ىذا األساس أضيفت كلمة 
إلحداث الفرؽ بينهما، حيث أف مناعة اإلنساف قد تنخفض عند األشخاص الذين يصابوف بأمراض مزمنة 

أخرل ربتاج إىل تعاطي بعض العقاقَت كاألكراـ اػببيثة أك عند تلقي كمية عالية من مادة الكوريتيزكف أك عبلجا 
 .568يؤدم إىل إنقاص اؼبناعة ألجل نقل األعضاء

 

 .أسباب اإلصابة بمرض اإليدز-ب
 

لقد أثبتت األحباث العلمية أف مرض اإليدز يصنف ضمن خانة األمراض اؼبعدية، لذلك فإف احتماؿ 
 :اإلصابة بو ليس ببعيد كوف أف انتقالو يكوف بإحدل األسباب التالية

 

 :عن طريق تلقي السائل المنوي-1
 

يعد السائل اؼبنوم غنيا بالكريات البيضاء فبا هبعلو شديد العدكل، نظرا لتواجد أعدادا جد كبَتة  
كمعلـو أف السائل اؼبنوم ال ينتقل بُت األشخاص إال بطريق اإلتصاؿ اعبنسي الطبيعي، . 569لفَتكس ىذا اؼبرض

أم بالعبلقة اعبنسية القائمة بُت رجل كامرأة سواء يف إطار عبلقة زكجية شرعية أك يف إطار عبلقة غَت شرعية أم 
 .الزنا، كإما شذكذ جنسي كيتمثل يف تلك العبلقة اعبنسية بصورة اللواط

كما يبكن أف ينتقل بعملية التلقيح اإلصطناعي كتتجسد العدكل حالة قياـ األطباء القائمُت على تلك 
 .العملية مباشرة دكف فحص اغبيوانات اؼبنوية

 

 
                                                           

566
عبارة عن سائل مائي يدخل يف تركيب الدـ يعمل كوسيط لنقل األكسجُت كاؼبواد الغذائية من الدـ إىل خبليا اعبسم كيف اعبهاز اللمفاكم - 

الوقت ذاتو هبمع اؼبخلفات الذائبة من ىذه اػببليا كيعود هبا إىل الدـ لتتم عملية الطرح عن طريق الشعَتات الرقيقة كاؼبنتشرة يف األنسجة بُت خبليا 
 .58.اعبسم؛ زىَت الكرمي، ؿبمد سعيد صباريٍت، سهاـ العقاد العارؼ، اؼبرجع السابق،ص

567
 .10.فاركؽ مصطفى طبيس، اؼبرجع السابق، ص- 

568
 .133.، ص1986، دار اؼبنارة، جدة، 02ؿبمد علي البار، األمراض اعبنسية أسباهبا كعبلجها، ط- 

569
دراسة مقارنة، ؾبلة -ؿبمد أضبد البديرات، مدل اعتبار اإليدز مرض موت كتأثَته يف تصرفات اؼبريض يف القانوف األردين كالفقو اإلسبلمي- 

 . 56.، ص01، ع2006، 22جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، مج
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 : عن طريق نقل الدم ومشتقاته-2
 

يتجسد ذلك يف حالة نقل الدـ أك أحد مركباتو كىو ملوثا بفَتكس اإليدز من شخص آلخر، فبا يعرض 
جسم الشخص اؼبتلقي إىل اإلصابة باؼبرض، كمعلـو أف نقل الدـ يف اؼبستشفيات يستخدـ يف حاالت كثَتة، 

السيما عند إجراء العمليات اعبراحية أك نقل األعضاء أك حىت بالنسبة للشخص اؼبصاب بالنزيف كالذم يكوف 
 .570الناعورية، فلتجنب حدكث الوفاة البد من إعطائو دما طازجا (اؽبيموفيليا)دمو مصابا دبرض سيولة الدـ

 

 : إستعمال الحقن واألدوات الملوثة بفيروس اإليدز-3
 

يؤدم استخداـ اغبقن كاآلالت اؼبلوثة بالفَتكس إىل انتقاؿ العدكل كالصور الغالبة النتقاؿ ىذا اؼبرض 
 :هبذه الطرؽ تكمن فيما يلي

إستعماؿ أدكات اعبراحة كاغبقن الطبية كباألخص يف ؾباؿ العمليات اعبراحية دكف استبداؿ اغبقن أك تعقيم -أ
 .571األدكات اعبراحية ككذلك يف اؼبختربات كيرجع ذلك إىل اإلنباؿ كالبلمباالة

ينتقل فَتكس ىذا اؼبرض بُت فئة مدمنوا اؼبخدرات نتيجة تداكؽبم على إبر اغبقن يف : اغبقن باؼبخدرات-ب
 .572الوريد أك ما يسمى بالزرؽ

 

تكوف فئة اؼبرضى بعجز الكلى مهددة بإصابتهم بعدكل فَتكس نقص اؼبناعة : أجهزة تصفية الكلى-ج
اؼبكتسبة، جراء خضوعهم للعبلج بواسطة أجهزة غسيل الكلى كباإلمكاف أف تكوف ىذه األجهزة غَت معقمة 
بُت اإلستعماؿ كاآلخر، علما أف ىذه األجهزة ليست ؼبريض بذاتو كإمبا تستعمل لعبلج كل اؼبرضى القاصدكف 

 .573لتلك العيادة اؼبتخصصة
 
 
 

                                                           
إبراىيم بن سعد اؽبويبل، جريبة نقل مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة، حبث مقدـ الستكماؿ اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العدالة اعبنائية، -570

  .141.، اؼبرجع السابق، ص...؛ؿبمد علي البار،األمراض اعبنسية38.،ص2009جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، قسم العدالة اعبنائية،
571

 .39.إبراىيم بن سعد اؽبويبل، اؼبرجع نفسو، ص- 
572

 .141.ؿبمد علي البار، اؼبرجع نفسو، ص- 
573

أضبد حسٍت أضبد طو، اؼبسؤكلية اعبنائية عن نقل عدكل اإليدز يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، - 
 .12-11.،ص2007
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 : نقل وزرع األعضاء البشرية-4
معلـو أف انتزاع عضو من شخص مصاب دبرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة كزرعو يف جسم مريض آخر 

 574.سيؤدم حتما إىل انتقاؿ اؼبرض إىل جسم الشخص اؼبستقبل، كما يف حالة زرع الكلية كالقلب أك القرنية
 

 :إنتقال المرض من األم إلى جنينها-5
  

 :يبكن أف ينتقل اؼبرض من األـ إىل جنينها بإحدل الطرؽ التالية
 .بالدكرة الدموية لؤلـ إىل اعبنُت عرب اؼبشيمة-

 

 .غبظة الوالدة كعند ابتبلع اعبنُت لدـ األـ أك أحد سوائل اعبسم اغباملة للمرض-
 .575بعد الوالدة كأثناء اإلرضاع فهو ينتقل عرب اغبليب-

 

 :عن طريق اللعاب-6
 

توصلت الدراسات الطبية إىل أف فَتكس نقص اؼبناعة اؼبكتسبة يبكن أف ينتقل عرب اللعاب، خاصة عند 
 .576حدكث خدكش على مستول الشفتُت كالفم

 

إذا كانت تلك ىي الوسائل اليت يبكن أف ينتقل بواسطتها فَتكس نقص اؼبناعة اؼبكتسبة، فما ىي الطرؽ 
 اليت من شأهنا أف تساعد على توخي اإلصابة هبذا الفَتكس؟

 

 .طرق الوقاية من مرض اإليدز-ج
 

من منطلق أف الوقاية خَت من العبلج، ارتأينا اإلشارة إىل بعض التدابَت البلزمة للوقاية من ىذا اؼبرض 
 .كقد أصبلنا ذلك يف تدابَت شرعية كاجتماعية كأخرل صحية
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 .40.؛ إبراىيم بن سعد اؽبويبل، اؼبرجع السابق، ص09.ؿبمد أضبد البديرات، اؼبرجع السابق، ص- 
575

، 01دراسة فقهية مقارنة، ط-عبد اغبليم ؿبمد منصور علي، اعبنس بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي اؼبسموح كاؼبمنوع يف فراش الزكجية- 
 .  310-309.، ص2013اؼبكتب اعبامعي اغبديث، اإلسكندرية، 

576
-السرطاف، اإليدز، اإللتهاب الكبدم الوبائي-صاٌف حسُت أبوزيد، األمراض اغبديثة كأثرىا على استمرار اغبياة الزكجية يف الفقو اإلسبلمي- 

، مكتبة دار ابن 02؛ يوسف اغباج أضبد، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة اؼبطهرة، ط193.، ص2012، دار الثقافة، األردف، 01،ط
 .644.، ص2003حجر، دمشق، 
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  :التدابير الشرعية-1
 

ىناؾ مسائل ىامة حثت عليها الشريعة اإلسبلمية إذا ما ركعيت، فإهنا بالتأكيد ستساعد بشكل فعاؿ 
 :على تفادم انتقاؿ مرض متبلزمة نقص اؼبناعة اؼبكتسبة كىي تتمثل فيما يلي

 

يعترب الزكاج اؼبنفذ الوحيد كالشرعي لتمكُت الشباب من إشباع غرائزىم كذبنب : التشجيع على الزكاج كتسهيلو-أ
الوقوع يف احملرمات، مصداقا ؼبا جاء يف حديث عمر بن حفص عن األعمش عن عمارة عن عبد الرضبن بن 

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزكج، فإنو أغض :" يزيد عن عبد اهلل أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
 .577"للبصر كأحصن للفرج كمن مل يستطع فعليو بالصـو فإنو لو كجاء

 

لقد هنت الشريعة اإلسبلمية عن ارتكاب الفواحش كأمرت باإلبتعاد عن السبل اؼبفضية : إجتناب الفواحش-ب
إليها، بدء بتفادم اإلختبلط بُت اعبنسُت لعدـ إثارة الشهوات كالوقوع يف الزنا كونو من األسباب الرئيسية 

 .يضاؼ إىل ذلك ضركرة ذبنب كل فعل يعد من الشذكذ اعبنسي كاللواط. لئلصابة دبرض اإليدز
 

 :تكمن ىذه التدابَت فيما يلي: التدابير اإلجتماعية-2
 

يتوجب على اؼبصاب بفَتكس اإليدز اإلمتناع عن الزكاج من شخص معاىف لتجنب نقل العدكل إليو كإقباب -أ
 .أطفاؿ مصابُت بنفس اؼبرض

على اؼبرأة اؼبصابة هبذا اؼبرض أف سبتنع عن اإلقباب كاغبمل لتفادم انتقاؿ العدكل للجنُت قصد احملافظة -ب
 .على النسل

تدريس موضوع فَتكس نقص اؼبناعة اؼبكتسبة على مستول اؼبؤسسات الًتبوية، كيف ىذا اجملاؿ كضع اؼبكتب -ج
 .578 برناؾبا شامبل لذلك بغية التحسُت اعبذرم للوقاية من ىذا الفَتكس2001الدكيل للًتبية سنة 
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 .1293.، كتاب النكاح، ص5066ر .صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، ح- 
578

دليل إدراج تدريس فَتكس نقص اؼبناعة البشرية اإليدز يف اؼبناىج الرظبية، اؼبكتب الدكيل للًتبية، اليونسكو، جنيف، النسخة الثالثة، - 
 .01.،ص2006
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 :تتمثل فيما يلي: التدابير الصحية-3
 

التثقيف كالتوعية الصحية حوؿ انتقاؿ العدكل نتيجة اإلتصاالت اعبنسية، مع توضيح ـباطر ىذا -أ
 .579الفَتكس

 580.التحسيس على ضركرة إجراء الفحص الطيب قبل الزكاج للتأكد من خلو الطرفُت من فَتكس ىذا اؼبرض-ب
إعطاء تعليمات صارمة للمؤسسات الصحية، بإجراء الفحص اؼبسبق للراغب يف التربع بالدـ أك أم عضو -ج

 .581من أعضائو للتثبت من خلوه من الفَتكس
 

 .مرض اإللتهاب الكبدي الوبائي: ثانيا
 
 

، كأخَتا طرؽ الوقاية (ب)، مث أسباب اإلصابة بو(أ)سنوضح تعريف مرض اإللتهاب الكبدم الوبائي 
 .(ج)منو

 
 

 .تعريف مرض اإللتهاب الكبدي الوبائي-أ
 

 :اإللتهاب الكبدم عبارة مركبة سنفصل فيها تبعا ؼبا يلي
 

مصدر إلتهب كىو صبلة اإلنفعاالت اليت ربصل يف جزء من عضو بفعل عامل مرضي كالتهاب : إلتهاب-
 .582اللوزتُت، األذف الوسطى، اغبنجرة كالفم

 

غ كشكلو يشبو اؽبـر راقدا على 1500 إىل 1200ىو أكرب عضو يف جسم اإلنساف، إذ يزف حوايل : الكبد-
كما ينقسم إىل فص أيبن كبَت كفص أيسر صغَت يفصلهما الرباط . جنبو كيتواجد يف الربع العلوم األيبن للبطن

اؼبنجلي، حيث يتكوف كل فص من مبليُت من الوحدات الكبدية تدعى فصيصات ككل كاحدة منها تتألف من 
 .583كثَت من اػببليا اؼبرتبة حوؿ كريد مركزم

 

                                                           
579

مسودة اإلسًتاذبية العاؼبية بشأف توقي كمكافحة األمراض اؼبنقولة جنسيا، منظمة الصحة العاؼبية، صبعية الصحة العاؼبية التاسعة كاػبمسوف، - 
 .21.، ص18/05/2006 من جدكؿ األعماؿ، 11البند
580

، الغرفة التجارية الصناعية باإلحساء ، العربية السعودية  (فحص ما قبل الزكاج قرار أجياؿ  )مشركع مكافحة أمراض الدـ الوراثية - 
 .04.،ص2015،

581
 .103.، ص1986، ، دار ابن قدامة، بَتكت، 02عبد اغبميد القضاة، اإليدز حصاد الشذكذ، ط- 

582
 .2039.، ص03أضبد ؿبمد اؼبختار، اؼبرجع السابق، مج- 

583
 .37.، ص2009، دار الشركؽ، القاىرة، 02عبد الرضبن الزيادم، الكبد الدليل اؼبتكامل للكبد األمراض التشخيص العبلج، ط- 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية                اإلكتشافاتالفصل الثاني  

 

 
174 

إف إلتهاب الكبد الوبائي أك الفَتكسي ىو تغَتات تصيب الكبد بسبب كجود كاحد من طبسة فَتكسات 
كىذه الفَتكسات كإف كانت تسبب مرضا يف الكبد إال أهنا تتفاكت يف  (A,B,C,D,E )يشار إليها 

 .584السمات الوبائية كيف التاريخ الطبيعي كيف الوقاية كيف التشخيص كيف اؼبعاعبة
 

 فلو مصادر متعددة B ىو األكثر انتشارا إال أنو ال يًتؾ أثرا مزمنا على الكبد، أما الفَتكس Aفالفَتكس 
 فهو C، أما الفَتكس B مرتبط بوجود اإلصابة بالفَتكس Dغَت أنو يًتؾ أثرا مزمنا على كبد اؼبصاب كالفَتكس 

 يتواجد يف الغالب حالة الكوارث Eخطَت كمراكغ للجهاز اؼبناعي للجسم كلو أثر مزمن على الكبد كالفَتكس 
 مت اكتشافهما حديثا كمل يتم TTV ك Gكالفيضانات كال يًتؾ أثرا مزمنا على الكبد، كما أف ىناؾ فَتكس 

 .  585التعرؼ عن خصائصهما
 

كما أف ىذه الفَتكسات تتناسخ داخل خبليا الكبد مث تسرب جزئيات من مركبات الفَتكس إىل جدار 
اػبلية الكبدية، فينتج عنو ربفيز اعبهاز اؼبناعي اػبلوم ؼبهاصبة اػبلية اؼبصابة كالقضاء عليها كبنشاط اػببليا 

كإفرازىا ألجساـ مناعية تتفاعل كتساعد على ذبدد نشاط الفَتكس يف الدـ، كمع تكرر العملية  (ب)اؼبناعية
 .587 كىنا تكمن خطورة ىذا اؼبرض586يتشكل تليف

 

 .B 588 ك Aكبالنسبة ؼبقاكمة تلك الفَتكسات فقد توصل األطباء إىل إهباد لقاحات للتصدم للنوعُت 
 

بعد أف كقفنا على تعريف مرض اإللتهاب الكبدم الوبائي سننتقل إىل تبياف األسباب اليت من شأهنا أف 
 .تؤدم إىل اإلصابة هبذا اؼبرض يف الفقرة اؼبوالية

 
 

 

 

                                                           
 الوقاية من العدكل بإلتهاب الكبد الفَتكسي كمكافحتها، إطار العمل الدكيل، منظمة الصحة العاؼبية، موقع اإلنًتنت-584

www.who.int/topics/hepatitis07/10/2015، تاريخ اإلطبلع 05.، ص. 
585

 .55-54.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع السابق، ص-  
586

التليف ىو مرض تتحوؿ بو األنسجة إىل مواد متليفة فاقدة لشكلها كعملها األصليُت ؛ أضبد ؿبمد اؼبختار، اؼبرجع - 
 .2054.،ص03السابق،مج

587
 .54-53.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع نفسو ، ص- 

588
 .05.، اؼبرجع نفسو، ص...؛ منظمة الصحة العاؼبية، الوقاية من العدكل220.صاٌف حسُت أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص- 

http://www.who.int/topics/hepatitis
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 .أسباب اإلصابة بمرض اإللتهاب الكبدي الوبائي-ب
 

ينتقل ىذا اؼبرض عن طريق الطعاـ كالًتاب اؼبلوث بالفَتكس، كذلك أف عدـ : Aاإللتهاب الكبدم الوبائي -
نظافة اليدين بعد اإلستنجاء أك اختبلط قنوات الصرؼ الصحي باؼبياه الصاغبة للشرب ؼبن شأنو أف ينقل 

العدكل، ألف الكبد لدل الشخص اؼبصاب يفرز الفَتكس يف السائل اؼبرارم فينتقل عن طريق الرباز بعد 
 .589اختبلطو باؼباء كالغذاء فينتج عنو نقل العدكل

 

تكوف اإلصابة هبذا اؼبرض يف حاالت نقل الدـ اؼبلوث كمشتقاتو، أك ـبتلف : Bاإللتهاب الكبدم الوبائي -
كما اكتشف أف ىذا الفَتكس يبكنو العيش .إفرازات اعبسم كالسائل اؼبنوم كحليب األـ كالدموع كاللعاب،

خارج اعبسم كباألخص على اإلبر اؼبستعملة يف حقن الدـ أك اؼبشارط أك حىت بعد ذبلط الدـ كؼبدة ستة 
 .590أسابيع

 

ربدث العدكل هبذا النوع من الفَتكسات نتيجة نقل الدـ اؼبلوث كمشتقاتو  :Cاإللتهاب الكبدم الوبائي -
كاستعماؿ احملاقن ااؼبلوثة كاآلالت اعبراحية غَت اؼبعقمة كأدكات اغببلقة كفرش األسناف كعند ثقب األذف 

غَت أنو غبد اآلف مل يتم التأكيد على إمكانية انتقاؿ ىذا الفَتكس بالعبلقات اعبنسية أك من األـ إىل .كاػبتاف
 .591جنينها عند الوالدة

 

، ألف Bىذا الفَتكس ال ينتقل إال بُت األشخاص اؼبصابُت بالفَتكس نوع : Dاإللتهاب الكبدم الوبائي-
 .592كجوده متوقف على كجود ىذا األخَت سواء كاف يف كقت سابق لو أك كانت اإلصابة هبما متزامنة

 

إف طرؽ اإلصابة هبذا النوع من اؼبرض مشاهبة ؼبا ذكرناه من أسباب انتقاؿ  :Eاإللتهاب الكبدم الوبائي - 
، أم عن طريق اؼباء كالغذاء، كتزداد العدكل بو بازدياد معدالت اؼبراضية كالوفيات Aاإللتهاب الكبدم نوع 

 .593 كما ينتقل عن طريق العبلقات اعبنسية مع الشخص اؼبصاب بو. لدل اغبوامل كاؼبواليد
 

                                                           
589

 .05.، اؼبرجع السابق، ص...؛ منظمة الصحة العاؼبية، الوقاية من العدكل66.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع السابق، ص-  
590

 .74.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع نفسو، ص- 
591

 .90-89.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع نفسو، ص-  
592

 ، تاريخ اإلطبلع https://www.kaahe.org/healthموسوعة اؼبلك عبد اهلل بن عبد العزيز، إلتهاب الكبد، موقع اإلنًتنت - 
09/02/2016. 
 .05.، اؼبرجع السابق، ص...منظمة الصحة العاؼبية، الوقاية من العدكل-593
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 .طرق الوقاية من مرض اإللتهاب الكبدي الوبائي-ج
 

بعدما فصلنا يف أنواع الفَتكسات اؼبسببة ؼبرض اإللتهاب الكبدم الوبائي، فإف الوقاية من ىذا الداء 
 .زبتلف كتتعدد حسب ذلك التفصيل

 

 : البد من إتباع ما يليE ك Aفللوقاية من الفَتكس 
 

 .اغبرص على النظافة الشخصية الدائمة، يضاؼ إليها التوعية اعبماعية للنظافة العامة-
ذبنب أكل الطعاـ دكف غسل مع الطهي اعبيد لو ككذلك ضركرة إزالة القشرة اػبارجية للفواكو كاػبضر قبل -

 .األكل
 .594اإلبتعاد عن األكل كالشرب عند التجار اؼبتجولُت يف الشوارع-
على كل من يعمل يف ؾباؿ الغذاء كالصرؼ الصحي كالفئات األكثر عرضة لئلصابة بو استخداـ الطعم الواقي -

 .A 595من الفَتكس 
 

 :فبلبد من إتباع ما يليD  كC ك Bأما الفَتكس 
 

 .ذبنب اإلستخداـ اؼبشًتؾ لؤلدكات الطبية كاآلالت ذات اإلستعماؿ اليومي كاغبقن كفرش األسناف كاؼبقصات-
 .596التعقيم اغبرارم لآلالت الطبية-
 .597منع كل مريض مصاب هبذا اؼبرض من التربع بدمو كيستحسن منحو بطاقة تدؿ على إصابتو-
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 .11.، اؼبرجع السابق، ص...منظمة الصحة العاؼبية، الوقاية من العدكل-  
595

 .62.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع السابق، ص-  
596

 .226.صاٌف حسُت أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص- 
597

 .75.عثماف الكاديكي، اؼبرجع السابق، ص- 
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 الفرع الثاني
 

 مدى تأثير األمراض المزمنة المعدية على الحياة الزوجية
 

يعد اؼبرض داخل األسرة من أشد األزمات، خاصة إذا كاف من األمراض اليت يندر اإلصابة هبا ككاف 
الشخص اؼبصاب بو ىو الزكج أك الزكجة بالنظر إىل مركز كل منهما يف العائلة، حيث أف بوادر األثر اؼبًتتب 

، لتتعدىا إىل إحداث اإلختبلؿ (أكال)عليو ما تلبث أف تنعكس سلبا على اغبياة األسرية بدء باؼبعاشرة الزكجية
 .   (ثانيا)يف مسؤكليات كبل الزكجُت

 

 .تأثير األمراض المزمنة المعدية على قدرة الزوج المصاب على المعاشرة الزوجية: أوال
 

كوف أننا قد اقتصرنا يف حبثنا على نوعُت من األمراض اؼبزمنة اؼبعدية مرض اإليدز كمرض اإللتهاب 
الكبدم الوبائي، فسنربز ضمن ىذا الفرع كيفية تأثَت كل منهما على قدرة الزكج اؼبصاب على اؼبعاشرة اعبنسية 

 .   يف الفقرتُت اآلتيتُت
 

 .تأثير مرض اإليدز على المعاشرة الزوجية- أ
 

يبكن التفصيل يف ىذه اؼبسألة من خبلؿ اغبديث عن درجة اإلصابة دبرض متبلزمة نقص اؼبناعة 
اؼبكتسبة، إذ أف ىذا اؼبرض يربز لدل اؼبصابُت بعد فًتة سبتد من سنتُت إىل شباين سنوات من زمن انتقاؿ العدكل 

 .598كمعدؿ كسطي
 

لقد حاكؿ األخصائيوف يف ىذا اجملاؿ معرفة مراحل فَتكس نقص اؼبناعة اؼبكتسبة، إال أهنم صادفوا 
صعوبات عديدة، كوف أف اؼبصاب بو قد تظهر لديو أعراض أك قد تنعدـ مطلقا، إضافة إىل عدـ إمكانية ربديد 

زمن اإلصابة كفًتة اغبضانة عند كل شخص أك أف البعض اآلخر ال تتطور حالتهم إىل حد اإلصابة اغبقيقية 
 .599باؼبرض
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يف الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستَت، جامعة النجاح، -اإليدز-حناف ؿبمد فوزم عبد الرضبن إظباعيل، أحكاـ مرضى نقص اؼبناعة اؼبكتسبة- 
 .16.، ص2001فلسطُت، قسم الفقو كالتشريع، 

599
 .17.حناف ؿبمد فوزم عبد الرضبن إظباعيل، اؼبرجع نفسو، ص- 
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إف اؼبراحل اليت يتطور خبلؽبا ىذا اؼبرض تلعب الدكر البارز يف التأثَت على قدرة الزكج اؼبصاب على 
اؼبعاشرة الزكجية، ففي البداية أم مرحلة األعراض اؼبستًتة، فإف ىذا الزكج يبدك سليما كوف أف فَتكس اؼبرض 

يستًت كتظهر لدل اؼبصاب أعراض بسيطة كمألوفة كتلك اليت تكوف مصاحبة ؼبرض األنفلونزا، مثل ارتفاع درجة 
حرارة اعبسم كأمل يف العضبلت كالرأس، مث زبتفي لفًتة كيبقى الزكج اؼبصاب سليما لسنوات عدة، فبا هبعلو قادرا 

 .600على اؼبعاشرة كاإلتصاؿ اعبنسي، إال أنو يكوف ناقبل للفَتكس
 

بإصابة الطرؼ اآلخر بالفَتكس كإف كاف  (الزكج أك الزكجة)خبلؿ ىذه اؼبرحلة، فإف علم الزكج السليم 
، يؤدم بو إىل رفض اؼبعاشرة الزكجية خشية انتقاؿ العدكل إليو الستواء حالة 601يبدك دبظهر سليم كـبادع

 .اإلصابة بالفَتكس كاؼبوت احملقق
 

أما مرحلة الظهور البُت ألعراض اؼبرض لدل الزكج اؼبصاب كاليت يف األساس تؤثر على سبلمة اعبسد، 
كوهنا تؤدم إىل اهنيار تاـ نتيجة فقداف اؼبواد اؼبغذية األساسية كعدـ التمكن من اؼبقاكمة بسبب انعداـ التغذية 
مع اإلسهاؿ الدائم كؼبدة طويلة ينجم عنها ىزاؿ للجسم كاإلهناؾ كالتعب الذم يرافقو عدـ القدرة على اغبركة 

مصحوب بربكز بقع بيضاء يف الفم، مع تضخم الغدد اللمفاكية أحيانا ككذا طفح جلدم إىل غَتىا من 
 .602األعراض اليت ال تطاؽ كال ربتمل

 

كال يقف األمر عند ىذا اغبد، بل إف الزكج اؼبصاب هبذا اؼبرض يفقد توازنو العقلي كينتابو اإلحباط 
 .603كالكآبة أك حىت اعبنوف يف اؼبراحل اؼبتأخرة كالشلل نتيجة التهابات الدماغ كالنخاع الشوكي كالسحائي

 

كعليو فإنو خبلؿ ىذه اؼبرحلة ال كجود للمعاشرة الزكجية كوف أف الزكج اؼبريض غَت قادر ال من الناحية 
العضوية أك النفسية أك حىت العقلية، كإف كانت الزكجة ىي اؼبصابة، فإف الزكج ال ؿبالة سيمتنع عن اإلقًتاب 

 .604منها بالنظر إىل اغبالة اليت آلت إليها
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 .تأثير مرض اإللتهاب الكبدي الوبائي على المعاشرة الزوجية-ب
 

إف أعراض مرض اإللتهاب الكبدم الوبائي يف صبيع أنواعو تتشابو، إذ يبكن أف وبدث للشخص اؼبصاب 
بو ارتفاع يف درجة حرارة جسمو كآالـ يف العضبلت كاؼبفاصل مع فقداف الشهية كالتعب كاإلعياء كأحيانا إسهاؿ 

 .605كأمل يف البطن كبالضبط يف منطقة الكبد
 

كما ىو معلـو أف الطب اغبديث قد توصل إىل إهباد لقاحات كاقية من اإلصابة ببعض فَتكسات ىذا 
اؼبرض، دكف سبكنو من توفَت الدكاء اػباص للقضاء على تلك الفَتكسات بصفة هنائية، إذ أف ىذه اللقاحات من 

 .606شأهنا توليد مناعة للجسم ضد الفَتكس قبل اإلصابة بو
 

 

إف عضو الكبد يعد اؼبسؤكؿ عن إفراز اؽبرمونات اعبنسية يف جسم اإلنساف كبذلك يبكنو اغبفاظ على 
ىرمونات الذكورة لدل الرجاؿ، لذلك فهي تتأثر بوجود خلل يف كظائف الكبد، فينجم عنو تذبذب يف عملية 
البناء كالتكسَت يف اؽبرمونات يف اعبسم فبا ينتج عن ذلك الضعف اعبنسي، دبعٌت إرتفاع معدالت األنوثة على 

 .607كما يؤدم ذلك إىل زيادة حجم صدر الرجل كضعف الرغبة اعبنسية. حساب ىرمونات الذكورة
 

غَت أف البعض يرل بأنو ال توجد أحباث ذبريبية ضمن نطاؽ كاسع تؤكد أف إلتهاب الكبد الفَتكسي 
 يسبب العجز اعبنسي، إال أف األزكاج اؼبصابوف هبذا الفَتكس يكوف لديهم فشل يف عمل Cكباػبصوص نوع 

 .608اػبصيتُت كذىاب شعر اعبسم مع إعادة نشر كتوزيع الدىوف يف اعبسم كنقص الرغبة اعبنسية
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 .56.عبد الرضبن الزيادم، اؼبرجع السابق، ص- 
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إف اؼبعاشرة الزكجية السليمة عند الزكج تتحقق باؼبوازاة مع مدل سبتعو بالصحة اعبيدة كالثقة التامة كعدـ 
كما أف اإلثارة لديو تزداد بازدياد الراحة اعبسدية كىذا ما ال يلتمس لدل الزكج اؼبصاب . كجود أم توتر أك قلق

 .609هبذا اؼبرض، إذ أنو يؤدم إىل تعطيل اؼبعاشرة الزكجية برمتها إف مل نقل يعدمها من أصلها
 

كيستوم األمر بالنسبة للزكجة إذا كانت ىي اؼبصابة، فيحدث لديها نقص اإلىتماـ باعبانب اعبنسي 
 كاؼبتمثلة يف 610بسبب ما يلحق جسدىا من كىن كآثار بينة يف جهازىا التناسلي جراء تعاطيها لعقار األنًتفيوف

 .611حدكث حرقة كحكة كيزداد األمل بعد العبلقة اعبنسية، فبا يدفعها إىل اإلمتناع عن اإلتصاؿ بزكجها
 

 كال يقف تأثَت تلك األمراض اؼبزمنة اؼبعدية عند ىذا اغبد، بل وبدث اختبلال كاضحا يف التزامات الزكج 
 . كالزكجة

 

 .تأثير األمراض المزمنة المعدية على مسؤوليات الزوجين: ثانيا
 

 :تتمحور مسؤكليات األسرة اليت يتحملها طرفا العبلقة الزكجية حوؿ أربعة ؾباالت ىي
 .احملافظة على حقوؽ الزكج اآلخر كإشباع حاجاتو -
 .القياـ بأعماؿ كشؤكف األسرة-
 .رعاية األطفاؿ كتربيتهم-
 .كسب الرزؽ كربسُت مستول معيشة األسرة-

 

إف ىذه اؼبسؤكليات يسهم فيها كبل الزكجُت بقدر ما يتناسب كمركزه كبدرجات متفاكتة، سعيا منهما 
كعليو فإف حلوؿ اؼبرض داخل األسرة سينجر عنو اختبلؿ يف . لتحقيق التكامل بينهما يف ربقيق أىداؼ الزكاج

، مث (أ)القياـ بتلك اؼبسؤكليات على الوجو األكمل، لذلك سنربز كيفية تأثَت اؼبرض اؼبزمن على مسؤكلية الزكج 
 .(ب)تأثَته على مسؤكلية الزكجة
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 .  تأثير المرض المزمن على مسؤولية الزوج في كسب الرزق واإلنفاق-أ
 

ال جداؿ من الوجهة الشرعية أف العمل على كسب الرزؽ يندرج ربت مسؤكلية الزكج كليس داخبل يف 
كاجبات الزكجة، كونو ىو اؼبكلف باإلنفاؽ على أسرتو كلقد كردت أدلة شرعية عديدة على كجوب ذلك كقوؿ 

 ... « اهلل عز كجل                   .. « 
612

.  

" قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كيف اغبديث الذم ركاه أبو صاٌف عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
إما أف تطعمٍت كإما أف : أفضل الصدقة ما ترؾ غٌت كاليد العليا خَت من اليد السفلى كابدأ دبن تعوؿ، تقوؿ اؼبرأة

 .613..."تطلقٍت
 

 74 فإف اؼبشرع قد نص على التزاـ الزكج بالنفقة على زكجتو دبقتضى اؼبادة ،كحىت من الناحية القانونية
غَت أنو أكرد استثناء بشأف النفقة على األكالد إذ جعلها .  من نفس القانوف78ج كعدد مشتمبلهتا باؼبادة .أ.ؽ

 من ذات القانوف كىذا يتجسد حالة 76من التزامات الزكجة عند عجز الزكج على النفقة عليهم دبوجب اؼبادة 
 .614اؼبرض

 

كلو أتينا إىل الواقع االجتماعي لوجدنا أف عمل الزكج خارج البيت من اؼبسائل الضركرية ألسرتو، فهو 
غَت مهيأ ألف تكوف مسؤكليتو منحصرة يف أعماؿ البيت كتربية األكالد، كبالتايل إذا غبق بالزكج أم عائق هبعلو 
يقصر يف أداء مسؤكليتو كبو أسرتو، كإصابتو دبرض مزمن فتاؾ، فوضعية أسرتو ال ؿبالة ستتغَت، فتسقط األسرة 

يف ضيق كحرج بسبب انقطاع الكسب كشح اإلنفاؽ كال ذبد من يعيلها خصوصا أماـ التغَتات االجتماعية 
اغباصلة، حيث أصبحت اؼبعيشة يف الوقت اغبايل صعبة حىت بالنسبة لؤلصحاء، فما بالك بشخص مريض ال 

 .يقول حىت على إعالة نفسو
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613

 .1364-1363.، كتاب النفقات، ص5355ر .صحيح البخارم، اؼبرجع السابق، ح- 
614

 .ج.أ. ؽ78، 76، 74اؼبواد - 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية                اإلكتشافاتالفصل الثاني  

 

 
182 

كمعلـو أف إصابة أم شخص دبرض كبائي معد ىي مسألة توجب عزلو ككضعو دبصحات ربت الرقابة 
اؼبشددة ؼبنع اختبلطو باألصحاء كالتمكن من احتواء اؼبرض كىذا عمبل بالقاعدة الفقهية اليت تنص على أف 

كينجم عن ذلك العزؿ توقف الزكج عن العمل كتوفَت ما . 615  »درء اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاٌف « 
تشملو النفقة األسرية، السيما إذا كانت اإلصابة دبرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة كحىت بالنسبة ؼبرض اإللتهاب 

الكبدم الوبائي، فإنو على الزكج الذم يشتغل يف ؾباالت تتطلب بذؿ جهد بدين كبَت أف يتفادل تلك 
األشغاؿ خاصة يف مرحلة الطور اغباد للمرض، حبيث يكوف مطالبا بالراحة كمبلزمة السرير إذا كاف يشكو من 

 .616كىن شديد أك بوادر غيبوبة كبدية
 

 

 .تأثير المرض المزمن على مسؤولية الزوجة في القيام بواجباتها األسرية-ب
 

 

تتصف مسؤكلية الزكجة داخل بيتها األسرم بالًتكيب، إذ أهنا تصب يف اذباه زكجها من جهة، فيقع على 
كمن جهة أخرل هبب عليها أف . عاتقها القياـ بدكرىا األنثوم، فتظهر لو يف صورة حسنة لكي يسكن إليها

 .تكوف قادرة على إسباـ كاجباهتا ذباه بيتها كأكالدىا من خبلؿ القدرة على اإلقباب كاألمومة كتربية األكالد
 

إف كفاءة الزكجة هبذه الصورة ال يبكن أف تتجسد عند إصابتها دبرض معد كمرض اإليدز كاإللتهاب 
الكبدم الوبائي بدء بواجب اإلرضاع كاغبضانة، فإذا كانت تلك الواجبات من اغبقوؽ الثابتة شرعا للولد، فإنو 
يتعُت عزؿ الطفل عن أمو يف فًتة اإلرضاع، ذلك أف أىل اإلختصاص قد أكدكا على أف فَتكس اإليدز كمرض 

وبصل انتقالو إىل الطفل عن طريق الرضاعة كىنا يبكن أف يستأجر لو - Bنوع -اإللتهاب الكبدم الوبائي
 .617مرضعة أك توفر لو أغذية اصطناعية
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كلقد قاؿ فقهاء الشريعة اإلسبلمية أنو إذا كاف باألـ برص أك جذاـ سقط حقها من اغبضانة ألنو ىبشى 
 كجوب خلو اغباضن 620 كالفقو القانوين619، كعلى ىذا النحو أقر التشريع618على الولد من لبنها كـبالطتها

من أم مرض معد لتجنب انتقالو إىل الطفل احملضوف عمبل باؼبعيار الصحي ألحقية اغبضانة كالذم يشًتط 
دبقتضاه أف يكوف اغباضن قادرا على القياـ برعاية احملضوف غَت عاجز بسبب تقدـ يف السن أك إصابة دبرض 

 .معد، كوف أف الزكجة اؼبريضة ىي حباجة إىل الرعاية فبل يبكنها إعطاء ما ال سبلك
 

يف بنده الرابع قد أجاز حضانة  (7/9)90كيف اؼبقابل قبد أف اجملمع الفقهي اإلسبلمي يف القرار رقم 
األـ اؼبصابة بعدكل اإليدز لوليدىا كإرضاعو، كوف أف ذلك شبيو باؼبعايشة العادية ما مل يوجد تقرير طيب يبنعها 

 .621من القياـ بذلك
 

كما نلفت إليو ىو أنو بالنسبة ؼبرض اإليدز، فإف لو التأثَت البُت على كفاءة الزكج اؼبصاب بو، السيما يف 
مرحلتو الثانية أم بعد استحكامو يف جسم اؼبريض كظهور األعراض السريرية لدرجة أنو يبكن اعتباره مرض 

 .622موت حبجة استحالة عبلجو كاستوائو باؼبوت احملتم
 

كما ىو مؤكد أف الشريعة اإلسبلمية قد عاعبت مصَت العبلقة الزكجية يف ظل اغبالة اليت آلت إليها اغبياة 
األسرية، بسبب ما غبق بأحد الزكجُت من مرض معد كما قبم عنو من ضرر للزكج السليم كسايرىا بذلك 

 . القانوف اعبزائرم، ىو ما سنبسطو يف الفرع التايل
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 .2851.، ص08يونس بن إدريس البهويت، اؼبرجع السابق، ج- 
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 الفرع الثالث
   

 المزمنة المعدية رأي الفقه اإلسالمي وموقف القانون الجزائري من األمراض
 

كرد يف الشريعة اإلسبلمية أدلة ظاىرة ربث على عدـ ـبالطة األصحاء للمرضى دبرض معد كعدـ إلقاء 
النفس للتهلكة كيف الوقت ذات ىناؾ أحكاما تقر بأف اإلنساف لن يصيبو إال ما قدره اهلل عز كجل عليو، 

فيطلب منو التوكل عليو يف كل شيء، كبالتايل فإذا كاف اؼبصاب ىو الزكج أك الزكجة، فهل يكوف الزكج السليم 
ملزما بالبقاء مع زكجو اؼبريض دبرض مزمن كمعد؟ أـ لو اغبق يف فك الرابطة الزكجية بسبب اؼبرض بناء على آراء 

 الفقو اإلسبلمي كنصوص القانوف اعبزائرم؟
 

، مث موقف القانوف (أكال)سنعاًف ذلك من خبلؿ إبراز رأم الفقو اإلسبلمي من األمراض اؼبزمنة اؼبعدية
  .(ثانيا)اعبزائرم من تلك األمراض

    
 .رأي الفقه اإلسالمي في األمراض المزمنة المعدية: أوال

 

أقر فقهاء الشريعة اإلسبلمية القدامى التفريق بُت الزكجُت بسبب اؼبرض اؼبعد، لئبل تنتقل العدكل إىل 
. الزكج غَت اؼبريض كصونا للنسل كاجملتمع من انتقاؿ العدكل إليو، مع عزؿ اؼبريض حىت يتلقى العبلج البلـز

كأماـ ضعف الوازع الديٍت يف الوقت اغباضر كانتشار مرض اإليدز كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي كخشية 
تعمد نقل العدكل يف بعض اغباالت، فيكوف من البلـز الوقوؼ على مدل كجوب ذبنب اؼبصاب هبما كىل 

باإلمكاف إعطاء الزكج السليم حق فك الرابطة الزكجية عند إصابة زكجو على ضوء آراء الفقو اإلسبلمي 
 كالقانوف اعبزائرم؟

  
، مث (أ)لتوضيح ذلك سنبُت رأم فقهاء الشريعة اإلسبلمية القدامى يف اؼبرض كسبب للتفريق بُت الزكجُت
 .(ب)رأم الفقو اإلسبلمي يف مسألة الفرقة الزكجية عند كجود مرض اإليدز كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي
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 .المرض كسبب للتفريق بين الزوجين-أ
 

لقد تباينت أقواؿ فقهاء الشريعة اإلسبلمية القدامى يف شأف مسألة التفريق بُت الزكجُت بسبب اؼبرض 
 : كباألخص األمراض الناقلة للعدكل كاؼبنفرة للزكج السليم كجاءت أقواؽبم على ثبلثة

 

فذىب صبهور الفقهاء من اؼبالكية كالشافعية كاغبنابلة إىل القوؿ بثبوت حق فسخ النكاح بسبب عيب 
 :كأدلتهم يف ذلك، 623اؼبرض الذم كجد يف الزكج اآلخر، مع اختبلفهم يف ربديد ىذا العيب

 

إذا "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ما كرد عن عامر بن سعد بن أيب كقاص عن أسامة بن زيد أنو قاؿ-
 .624"ظبعتم بالطاعوف بأرض فبل تدخلوا عليو كإذا كقع كأنتم بأرض فبل زبرجوا فرارا منو

 

ال عدكل " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ظبعت أبا ىريرة يقوؿ: ما ركم عن سعيد بن ميناء أنو قاؿ-
 .625"كال طَتة كال ىامة كال صفر، كفر من اجملذـك كما تفر من األسد

 

أيبا رجل نكح امرأة كهبا برص أك جنوف أك جذاـ أك قرف :" كعن الشعيب عن علي رضي اهلل عنو أنو قاؿ-
 .626"فزكجها باػبيار ما مل يبسها،إف شاء أمسك كإف شاء طلق كإف مسها فلها اؼبهر دبا استحل من فرجها 

 

أيبا رجل تزكج امرأة كهبا " قاؿ عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو: عن وبي بن سعيد عن ابن اؼبسيب أنو قاؿ-
 .627"جنوف أك جذاـ أك برص فمسها فلها صداقها كذلك لزكجها غـر على كليها
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أما القوؿ الثاين، فذىب فقهاء اغبنفية إىل عدـ ثبوت اػبيار للزكج يف فسخ النكاح بسبب اؼبرض، حيث 
 كىو اؼبهر فبل  قالوا أف النكاح ال يفسخ بسائر العيوب كبالفسخ ال يظهر أف اؼبلك مل يكن، فبل يرتفع ما يقابل

 .هبوز الفسخ، كال شك أف ىذه العيوب ال سبنع من اإلستمتاع، أما اعبنوف كاعبذاـ كالربص فبل يشكل
 

كتفسَت اغبنفية لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف الفرار من اجملذـك ىو كجوب اإلجتناب عنو كذلك 
أف ذلك من كنايات الطبلؽ كال " إغبقي بأىلك"فبكن بالطبلؽ ال بالفسخ، ككذا حديثو عليو الصبلة كالسبلـ 

 .628يبكن اإلحتجاج بو إليقاع الفسخ من جانب الزكج
 

كخبصوص القوؿ الثالث، فالظاىرية قالوا أنو ال يفسخ النكاح بعد صحتو جبذاـ حادث كال برص كال 
 .629جبنوف كذلك، كال بأف هبد هبا شيئا من ىذه العيوب كال بأف ذبد بو شيئا ىي كذلك

 

كيف ىذا الصدد، فاألسلم ىو األخذ برأم القوؿ األكؿ لوجود األدلة الكافية لثبوت اػبيار يف فسخ 
 اعبذاـ « النكاح من طرؼ الزكج السليم، بسبب إصابة الزكج األخر دبرض معد كخَت دليل ما قالو الشافعي

كالربص فيما يزعم أىل العلم بالطب كالتجارب تعدل الزكج كثَتا كىو داء مانع للجماع، ال تكاد نفس أحد أف 
أنو إذا -كاهلل تعاىل أعلم-تطيب بأف هبامع من ىو بو، كال نفس امرأة أف هبامعها من ىو بو، فأما الولد فبُت

َلم كإذا سلم أدرؾ نسلو  . 630 »كلده أجذـ أك أبرص أك جذماء أك برصاء قلما َيسْص
 

عرفنا أف حادث إصابة أحد الزكجُت دبرض معد كمرض اعبذاـ كالربص كاف أمرا كاردا، فهل يستوم 
اغبكم نفسو مع األمراض اؼبزمنة اؼبعدية اؼبعركفة يف عصرنا كمرض اإليدز كاإللتهاب الكبدم الوبائي للقوؿ 

بإمكانية فك الرابطة الزكجية بالفسخ أك الطبلؽ، ىذا ما سنبينو يف البند اآليت، باغبديث عن رأم فقهاء 
 -.اإليدز كاإللتهاب الكبدم الوبائي-الشريعة اإلسبلمية اؼبعاصرين يف األمراض اؼبزمنة اؼبعدية
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 .رأي الفقه اإلسالمي في األمراض المزمنة المعدية الحديثة كسبب لفك الرابطة الزوجية-ب
 

باستقراء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، نلحظ أهنا جاءت غبماية مصاٌف العباد بدرء األضرار عنهم كجلب 
فبالزكاج . منافعهم كالعبلقة الزكجية قد نالت اغبظ األكفر من ذلك، كوهنا تصوف الفرد خاصة كاجملتمع عامة

وبصل قضاء الشهوة بطريق شرعي، فتعف النفس كوبفظ النسل كالنسب كوبدث التوالد كالًتاحم بُت طريف 
 .العبلقة، مع شرط عدـ اإلضرار بكل منهما لآلخر كاستفاء كل ذم حق حقو

 

غَت أنو إذا طرأ على أم منهما مرض من شأنو اغبيلولة دكف ربقيق تلك األىداؼ اؼبرجوة من الزكاج 
 90كباألخص إذا كاف من األمراض اؼبعدية اؼبستعصية عبلجها كمرض اإليدز، حيث جاء يف القرار رقم 

الصادر عن ؾبلس ؾبمع الفقو اإلسبلمي الدكيل اؼبنعقد يف دكرة مؤسبره التاسع بأبو ظيب يف الفًتة ما بُت  (9/7)
بأف العدكل بفَتكس العوز اؼبناعي البشرم « 1995 أفريل 06-01ق اؼبوافق 1415 ذم القعدة 01-06

ال ربدث عن طريق اؼبعايشة أك اؼببلمسة أك التنفس أك اغبشرات أك  (اإليدز)مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة
 أك ضبامات السباحة أك اؼبقاعد أك أدكات الطعاـ ككبو ذلك من أكجو اؼبعايشة يف  اإلشًتاؾ يف األكل كالشرب

 :اغبياة اليومية العادية كإمبا تكوف العدكل بصورة رئيسية بإحدل الطرؽ التالية
 .اإلتصاؿ اعبنسي بأم شكل كاف-
 .نقل الدـ اؼبلوث أك مشتقاتو-
 .إستعماؿ اإلبر اؼبلوثة كالسيما بُت متعاطي اؼبخدرات ككذلك أمواس اغببلقة-

 

 .اإلنتقاؿ من األـ اؼبصابة إىل طفلها يف أثناء اغبمل كالوالدة-

 :(اإليدز)ؽ السليم من الزكجُت يف طلب الفرقة من الزكج اؼبصاب بعدكل مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبح...
مرض معد تنتقل عدكاه  (اإليدز)للزكجة طلب الفرقة من الزكج اؼبصاب باعتبار أف مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسب 

  .631 » بصورة رئيسية باالتصاؿ اعبنسي
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كيبكن القوؿ أف األمراض اؼبزمنة اؼبعدية كيف مقدمتها مرض اإليدز ىي أشد خطورة من األمراض اليت 
ذكرىا الفقهاء كاعبذاـ كالربص، كبذلك يتعُت فسخ الزكاج من زاكية أف الوقاية خَت من العبلج كعمبل بالقاعدة 

كبالتايل فإف ىذا اؼبرض يضاىي باقي األمراض اؼبعدية يف أنو طريق للعدكل كغبد اآلف مل ". الضرر يزاؿ"الفقهية 
كما يشتد انتقالو باؼبعاشرة اعبنسية، فبا يتحتم معو القوؿ أنو ال هبوز اعبمع بُت شخصُت . يعثر لو على عبلج

 .632أحدنبا مصاب كاآلخر سليم
 

ذلك أف مرض اإليدز يبكن اعتباره من عيوب العصر اؼبوجبة للتفريق بُت الزكجُت، ما داـ أنو ثبت من 
الناحية العلمية كبصفة يقينية أنو معد عن طريق اؼبعاشرة اعبنسية كأف الطب اغبديث قد عجز عن إهباد عبلج 
ناجع يقي األصحاء، كاؼبسلم مطالب باإلبتعاد عن كل كباء قاتل عمبل حبديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

كما أنو قياسا على ما كاف معركفا من أمراض كاعبذاـ . عن مرض الطاعوف كحديثو عن الفرار من اجملذـك
كالربص كنبا من األمراض اؼبنفرة كأف مرض اإليدز مؤدم للموت حتما، إضافة إىل أف إجبار الزكج السليم على 

العيش مع الزكج اؼبصاب باؼبرض اؼبعدم كمعاشرتو فيو دعوة إىل عدـ اإلستقرار، كقد يدفع بالزكج السليم إىل 
 .633اللجوء إىل اغبيلة للتخلص من زكجو اؼبصاب كىذا ما سيًتتب عليو من بعث للفوضى يف أكساط اجملتمع

 

 كل عيب ينفر الزكج اآلخر منو كال وبصل بو مقصود « :كىذا يصب يف قوؿ ابن القيم اعبوزية حُت قاؿ
ككيف يبكن أحد الزكجُت من الفسخ بقدر العدسة من الربص كال ....النكاح من الرضبة كاؼبودة يوجب اػبيار

يبكن منو باعبرب اؼبستحكم اؼبتمكن كىو أشد إعداء من ذلك الربص اليسَت ككذلك غَته من أنواع الداء 
 .634 » العضاؿ؟
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كعلى ضوء ما تقدـ، فإنو بعد تقرير أىل اإلختصاص من األطباء على خطورة األمراض اؼبعدية كخاصة 
كبعد معرفة رأم -ككبن نضيف إليو كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي- مرض اإليدز كما ىو على شاكلتو

الفقهاء بالقوؿ بأف أم ضرر أك عيب أك مرض يضر بالزكجة فلها حق طلب فسخ النكاح، كما هبوز للزكج 
ليس لو نظَت من -كاإليدز كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي-فاؼبرض اؼبعدم. طلب الفرقة من زكجتو اؼبصابة

 .635األمراض، بل يعترباف من الكوارث فهما يدكماف بدكاـ اػبلق كينتقبلف من األقدـ إىل األحدث
 

حيث أف يف بقاء الزكج السليم مع الزكج اؼبصاب دبرض معد فيو عسر كحرج كمشقة ال ربتمل، لذلك 
يكوف إعطاء الزكج السليم حق الفرقة، كالفرار من أككد الواجبات ؼبا فيو من ضباية لو كلؤلسرة كاجملتمع كال يعد 

 .636ذلك عقوبة للمريض بل ىو حصر للضرر كدرء للمفسدة
 

كما دمنا قد تناكلنا يف حبثنا ىذا مرض اإللتهاب الكبدم الوبائي إىل جانب مرض اإليدز، فالقوؿ أف 
 بسبب عدـ Bىذين النوعُت من األمراض يستوياف يف اػبطورة كباألخص اإللتهاب الكبدم الفَتكسي نوع 

تكمن األطباء من إهباد عبلج شاؼ لو مع التيقن من انتقالو بُت األزكاج كالنسل، فيعطل اؼبقصود من النكاح 
، لذلك يستقيم القوؿ Cكوبصل نفرة الزكج السليم من اؼبريض كيضاؼ إليو اإللتهاب الكبدم الفَتكسي نوع 

 . 637جبواز التفريق بُت الزكجُت إذا طلبو الزكج السليم
 

إنتهينا من إبراز رأم الفقو اإلسبلمي من األمراض اؼبزمنة اؼبعدية اؼبكتشفة حديثا كدكرىا يف فك الرابطة 
الزكجية كسننتقل إىل تبياف موقف القانوف اعبزائرم من تلك األمراض كىل يبكن األخذ هبا كسبب لفك الرابطة 

 .الزكجية كىذا ضمن البند اآليت
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 .192.عدناف علي النجار، اؼبرجع السابق، ص- 
؛ علي ؿبي الدين القره داغي كعلي يوسف احملمدم، اؼبرجع 112.حناف ؿبمد فوزم عبد الرضبن إظباعيل، اؼبرجع السابق، ص-636

 . 258.السابق،ص
637

 .242.صاٌف حسُت أبو زيد، اؼبرجع السابق، ص- 
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 .من األمراض المزمنة المعدية موقف القانون الجزائري: ثانيا
 

يعد موضوع الصحة من اؼبسائل اؽبامة يف اغبياة العصرية، فنجد أف جل التشريعات الوضعية قد أكجدت 
كاؼبشرع ىو اآلخر قد . آليات قانونية للتكفل بو، بل أدرجتو ضمن اغبقوؽ الفردية اليت تتكفل الدكلة برعايتها

أقر نصوصا قانونيا غبماية ؾبتمعو من ـبتلف األمراض اؼبزمنة كاؼبعدية، كما أنو حرص على ضركرة خضوع 
 .اؼبقبلُت على الزكاج لفحص طيب مسبق ؼبا يف ذلك من ضباية لؤلسرة عند بداية تكوينها

 

 من منطلق ذلك فما ىو موقف القانوف اعبزائرم من األمراض اؼبزمنة اؼبعدية؟ كىل باإلمكاف فك الرابطة 
 الزكجية بسبب اؼبرض اؼبزمن اؼبعدم؟

، مث فك الرابطة الزكجية بسبب (أ)سنوضح ذلك بتبياف نظرة القانوف اعبزائرم لؤلمراض اؼبزمنة اؼبعدية
 .(ب)األمراض اؼبزمنة اؼبعدية يف ذات القانوف

 

 .نظرة القانون الجزائري لألمراض المزمنة المعدية-أ
 

 الرعاية الصحية حق « : من التعديل الدستورم مبدأ اغبق يف الصحة بنصها66أقر اؼبشرع دبوجب اؼبادة 
 .للمواطنُت

 .تتكفل الدكلة بالوقاية من األمراض الوبائية كاؼبعدية كدبكافحتها
 . »تسهر الدكلة على توفَت شركط العبلج لؤلشخاص اؼبعوزين 

 

كلقد تطرؽ اؼبشرع ؼبسألة األمراض اؼبعدية من خبلؿ نصوص قانوف ضباية الصحة كترقيتها يف الفصل 
، حيث نص يف اؼبادة 60638 إىل 52الثالث ربت عنواف الوقاية من األمراض اؼبعدية كمكافحتها يف اؼبواد من 

 على ضركرة تلقي األشخاص اؼبصابُت بأمراض معدية بعبلج استشفائي أك حر، مع إخضاع كل شخص 53
يصل باؼبريض إىل مراقبة طبية كصحية أك تلقي عبلج كقائي، ذلك أف اجملتمع اعبزائرم معرض لئلصابة دبثل ىذه 

 . 639األمراض يف ظل انتشار العبلقات غَت الشرعية كالتصرفات الدخيلة اؼبساعدة على انتقاؿ العدكل
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 . من قانوف ضباية الصحة كترقيتها60 إىل 52اؼبواد من - 

639
شرطية تثَت االستنفار الصحي يف تلمساف إلصابتها دبرض معد كخطَت سبثل يف فقداف اؼبناعة اؼبكتسبة، مت عزؽبا دبصلحة األمراض اؼبعدية - 

- شخصا خضعوا للتحاليل للتأكد من سبلمتهم كاف ؽبم احتكاؾ باؼبصابة؛ ؿ60باؼبستشفى اعبامعي لتلمساف، تبعو استدعاء ما ال يقل عن 
 .  24.، ص8108، ع31/03/2016بوربيع، جريدة اػبرب اعبزائرية، بتاريخ 
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كأكد اؼبشرع على ضركرة اإلخطار الفورم عند تشخيص أم مرض معد كإال تعرض الطبيب لعقوبات 
 . من نفس القانوف54إدارية كجزائية دبوجب اؼبادة 

 

 فرض العزؿ الصحي للشخص اؼبصاب 60ىذا كإف اؼبشرع قد أكجب يف الفقرة األخَتة من نص اؼبادة 
دبرض معد أك ؿبتمل إصابتو بو كيتعدل األمر عند الضركرة إىل إمكانية إتبلؼ أم شيء قد غبقت بو العدكل 

 . دكف ترتيب أم تعويض
 

 07كلو جئنا لنصوص قانوف األسرة لوجدنا أف اؼبشرع قد أقر ضباية مسبقة لؤلزكاج دبوجب أحكاـ اؼبادة 
مكرر، إذ ألـز الراغبُت يف الزكاج بتقدًن كثيقة طبية ال تزيد مدة صبلحيتها عن ثبلثة أشهر تثبت خلو طريف 

كما يتعُت على اؼبوثق أك ضابط . العبلقة من أم مرض أك أم عامل قد يشكل خطرا يكوف متعارضا مع الزكاج
اغبالة اؼبدنية التأكد من خضوع الطرفُت للفحوصات الطبية مع علمهما دبا قد تكشف عنو من أمراض أك 

 .640عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزكاج
 

كغٍت عن البياف أف ىذه اؼبادة بإلزامها توافر الشهادة الطبية كإجراء شكلي النعقاد عقد الزكاج هتدؼ إىل 
خلو الزكجاف من األمراض اؼبعدية كمن أم عامل يتعارض مع األىداؼ األساسية من الزكاج كمرض 

 .641كغَته من األمراض الفتاكة اؼبزمنة كاؼبعدية (اإليدز)السيدا
 

كمعلـو أف من إهبابيات الفحص الطيب كبالتحديد اعبيٍت استقرار األسر كالعبلقات اإلجتماعية، فيكوف 
أساس اختيار الشريك ىو السبلمة من أم مرض أك اإلرتباط بالزكج اؼبصاب بكل حرية كاقتناع دكف تدليس، 

ذلك أف نسبة معتربة من الفرقة الزكجية مردىا إىل اكتشاؼ عيب يف الزكج اآلخر، حبيث لو كاف عاؼبا بو ؼبا 
كالفقو اإلسبلمي كالقانوف اعبزائرم متفقاف على مبدأ حق فك الرابطة الزكجية بتوافر . أقدـ على اإلرتباط بو

العلل اؼبنفرة كاؼبعدية كالعيوب اػبلقية اليت ربوؿ دكف ربقق أىداؼ الزكاج من اؼبودة كالرضبة كالتآلف كاإلستقرار 
 .642النفسي كرجاء النسل
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 07 احملدد لشركط ككيفيات تطبيق أحكاـ اؼبادة 11/05/2006 اؼبؤرخ يف 154-06ج؛ اؼبرسـو التنفيذم رقم .أ. مكرر من ؽ07اؼبادة - 
 .14/05/2006، بتاريخ 31ر، ع. اؼبتضمن قانوف األسرة، ج09/07/1984 اؼبؤرخ يف 11-84مكرر من القانوف رقم 

641
 .28-27.مهداكم حسُت، اؼبرجع السابق، ص- 

642
مقارنة فقهية قانونية، ملتقى كطٍت حوؿ تأثَت التطور  (قبل كبعد الزكاج)إقركفة زبيدة، الفحص الطيب اعبيٍت كتداعياتو على حقوؽ اإلنساف- 

 .106-105.، جامعة جباية، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، ص2013 أفريل 29 ك28العلمي كالتقٍت على حقوؽ اإلنساف يومي 
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ما داـ أف األمراض اؼبزمنة اؼبعدية قد نالت حظا من قواعد القانوف اعبزائرم فهل يبكن فك الرابطة 
 .الزكجية بتوافر اؼبرض اؼبزمن اؼبعدم؟ ذلك ما سنربزه يف البند اؼبوايل

 

 .فك الرابطة الزوجية في القانون الجزائري بسبب األمراض المزمنة المعدية-ب
 

إف أسباب فك الرابطة الزكجية يف اجملتمع اعبزائرم زبتلف باختبلؼ الفئة اليت ينتمي إليها طرفا العبلقة 
الزكجية، فإىل جانب اختبلؼ اؼبيوؿ كاألفكار كعدـ التوافق اعبنسي للزكجُت، ىناؾ أسبابا أخرل بلغت نسبتها 

 بعد الدراسات اليت أجريت من بينها عامل اؼبرض الذم يقعد الزكج عن العمل كعن أداء كاجباتو 20%
 643.األسرية

 

كلكن الباحث يف طيات نصوص قانوف األسرة كفق ما أشرنا إليو يف مواضع سابقة، هبد أف اؼبشرع مل 
 من ىذا القانوف لتمكُت الزكجة من طلب التطليق عند كجود العيب الذم وبوؿ دكف 53يفرد سول نص اؼبادة 

 .ربقيق اؽبدؼ من الزكاج كهبذا يكوف قد كافق الفقهاء القائلُت حبق الزكج يف فسخ النكاح بسبب العيب
 

إف كلمة العيوب الواردة يف الفقرة الثانية من نفس اؼبادة يبكن أف تشمل العيوب اعبنسية كاعبسدية كحىت 
ساير الفقو اإلسبلمي القائل بعدـ النفسية، ما داـ أف اؼبشرع مل وبدد طبيعة تلك العيوب، كىنا يكوف اؼبشرع قد 

كركد العيوب اؼبوجبة ػبيار الفسخ على سبيل اغبصر، ذلك أنو اكتفى بتحديد العلة اليت توجب التطليق كىي 
ج، كىذا ما قاؿ بو ابن تيمية كابن القيم اعبوزية .أ. ؽ04عدـ ربقيق اؽبدؼ من الزكاج تنسيقا منع نص اؼبادة 

كهبذا يكوف قد ترؾ اجملاؿ الواسع للسلطة التقديرية للقاضي يف ربديد نوع كطبيعة العيب الذم ال يتحقق مع 
 .644كجوده أىداؼ الزكاج
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 .166.، ص2013ناجي بلقاسم عبليل، الطبلؽ يف اجملتمع اعبزائرم، دار ىومة، اعبزائر، - 
644

دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كقانوف األسرة اعبزائرم كبعض تشريعات األحواؿ -آيت شاكش دليلة، إهناء الرابطة الزكجية بطلب الزكجة- 
 .54-53.، ص26/06/2014الشخصية العربية،أطركحة دكتوراه يف القانوف،جامعة تيزم كزك، كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية، تاريخ اؼبناقشة 
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كعليو فإف األمراض اؼبزمنة اؼبعدية كاإليدز كاإللتهاب الكبدم الوبائي غَت القابل للشفاء أك الذم يتطلب 
ج كوهنا عيوبا منفرة ربوؿ .أ. ؽ53عبلجو مدة أطوؿ، يبكن أف قبرم عليهما أحكاـ الفقرة الثانية من اؼبادة 

كيف ىذا اؼبقاـ فالقوؿ أف قضاة احملاكم اعبزائرية قد تركت ؽبم السلطة التقديرية . دكف ربقيق اؽبدؼ من الزكاج
لفك الرابطة الزكجية باإلستناد على العيوب اؼبنفرة، فإنو من جهة ربديد خطورهتا يكوف األمر من اختصاص 

األطباء كاػبربات الطبية باعتبارىا دليل اإلثبات األقول يف ىذا اجملاؿ، حيث أف ىناؾ أمراضا جديدة زبتلف من 
حيث جسامتها كمدل عبلجها يف اؼبدة احملددة شرعا كقانونا أك استحالة الشفاء منها كبالتايل اغبكم بفك 

 .645الرابطة الزكجية
 

إف بعض العيوب اليت اعتربىا فقهاء الشريعة اإلسبلمية موجبة ػبيار فسخ النكاح قد أمكن عبلجها، 
فمرض اعبذاـ توصل الطب اغبديث إىل عبلجو كإف كاف ذلك يدـك بُت سنتُت كعشر سنوات ككذلك الربص 

غَت أنو بالرغم من ذلك ال يبكنا البتة . 646فهو مرض ثبت عبلجو طبيا كال خطورة فيو على اغبياة كلكنو معد
القوؿ بعدـ اإلبقاء عليهما كعيوب موجبة لفسخ النكاح، كوهنا عيوب أقرهتا نصوص شرعية ثابتة، بل األكىل أف 

نضيف إىل جانبها األمراض اؼبزمنة اؼبعدية كبالتحديد مرض اإليدز كمرض اإللتهاب الكبدم الوبائي جبميع 
 . أنواعو اليت مل يعثر ؽبا على عبلج

 

كعلى أساس ذلك، فإنو وبق للزكج الذم أصيبت زكجتو بأم من اؼبرضُت إهناء الرابطة الزكجية بالرخصة 
ج كللزكجة ىي األخرل طلب فك الرابطة الزكجية .أ. ؽ48القانونية لو اؼبتمثلة يف الطبلؽ عمبل بأحكاـ اؼبادة 

 من نفس القانوف لوجود العيوب اليت ربوؿ دكف ربقق اؽبدؼ من الزكاج حسب الفقرة 53دبقتضى أحكاـ اؼبادة 
 .الثانية منها ككجود الضرر اؼبعترب شرعا كفقا للفقرة األخَتة منها أيضا

 

 كلكن الضرر قد يتحقق كذلك عند كجود اؼبرض اؼبزمن كإف مل يكن معديا، فهل وبق ألم من الزكجُت 
 . فك الرابطة الزكجية حُت إصابة الزكج اآلخر بو؟، ىذا ما سنبينو يف اؼبطلب اآليت
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ظبَتة معاشي، أحكاـ التطليق على ضوء التعديبلت اعبديدة لقانوف األسرة اعبزائرم، ؾبلة اؼبنتدل القانوين، جامعة بسكرة، كلية اغبقوؽ كالعلـو - 
 .204.، ص2009، 06السياسية، ع

646
ؿبمد اغبسن مصطفى البغا، الفسخ القضائي بعيوب الزكجُت يف الفقو اإلسبلمي كقانوف األحواؿ الشخصية السورم، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو - 

 . 569.، ص24، مج01، ع2008اإلقتصادية كالقانونية، 
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 المطلب الثاني
 

  األمراض المزمنة غير المعدية وأثرها على فك الرابطة الزوجية
 

األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية أك كما تسمى أيضا باألمراض غَت السارية، ىي أمراض ال ينتج عنها بعد 
اإلصابة أية عدكل ألشخاص ؽبم إحتكاؾ بالشخص اؼبريض، كمعلـو أف ىذه األمراض ىي غَت قابلة للشفاء 

يف سائر األحياف كيكوف سبب اإلصابة هبا راجع إىل التعرض لفًتة طويلة لعوامل مسببة للمرض مرتبطة 
 كيبكن تقسيم األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية إىل أربعة ؾبموعات رئيسية 647.بسلوكيات شخصية أك عوامل بيئية

 .648أمراض القلب، كمرض السرطاف جبميع أنواعو، كأمراض اعبهاز التنفسي، كمرض السكرم: ىي
 

يف ىذا اؼبطلب سنقتصر على ؾبموعة كاحدة فقط كمدل تأثَتىا على فك الرابطة الزكجية كلبص مرض 
السرطاف باعتباره من األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية كاؼبؤثرة على اغبياة الزكجية، من خبلؿ دراسة ماىية األمراض 

تأثَت األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية على اغبياة الزكجية يف الفرع  اؼبزمنة غَت اؼبعدية ضمن الفرع األكؿ، مث مدل
 .الثاين، كأخَتا فك الرابطة الزكجية بسبب اؼبرض اؼبزمن غَت اؼبعدم يف الفرع الثالث

 

 الفرع األول
 

 ماهية األمراض المزمنة غير المعدية
 
 

يعد مرض السرطاف من األمراض اؼبزمنة األكثر شيوعا يف الوقت اغبايل، حيث سجلت إصابتو غبوايل 
، كما أف ىذا اؼبرض يصيب 649 مبليُت شخص07,09 عاؼبيا، تويف منهم 2008 مليوف نسمة سنة 12,08

اعبنسُت على حد سواء كالكشف عنو يعترب موتا ؿبققا، لذلك سنوضح مفهـو مرض السرطاف كونو من 
، مث أنواع أمراض السرطاف اليت تصيب الزكجُت كاؼبؤثرة على اغبياة (أكال)األمراض اؼبزمنة غَت اؼبعدية

 .(ثانيا)الزكجية
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عائشة ؿبمد صدكقي موسى، أثر األمراض اؼبزمنة على اغبياة الزكجية يف الفقو اإلسبلمي، رسالة ماجستَت يف الفقو كالتشريع، جامعة النجاح - 
 . 148.، ص2014الوطنية،كلية الدراسات العليا، فلسطُت، 

648
 ، تاريخ اإلطبلع http://www.almrsal.comىناء ؿبمد، ما ىي األمراض اؼبزمنة كؼباذا ظبيت هبذا اإلسم، موقع اإلنًتنت - 

19/01/2016. 
649
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 .مفهوم مرض السرطان: أوال
  

ما داـ أف مرض السرطاف ىو من األمراض اليت تًتؾ آثارا سلبية على حياة اؼبريض لكوهنا تتعدل اعبانب 
الصحي اعبسدم للمشخص اؼبصاب لتصل إىل حالتو النفسية كالعقلية، لذلك فمن األجدر أف نوضح مفهـو 

 .(ب)ككذا ذكر أسباب اإلصابة بو (أ)مرض السرطاف باغبديث عن تعريفو
 

 .تعريف مرض السرطان-أ
 

السرطاف ىو مرض يصيب خبليا اعبسم باعتبارىا الوحدة األساسية لبنائو، حيث تتم عملية استخبلؼ 
خبليا جديدة بشكل مستمر، ينتج عنها مبو اعبسم كذلك باستبداؿ اػببليا اؼبيتة أك معاعبة اػببليا التالفة بعد 

اإلصابة جبركح كىذه العملية تتحكم فيها جينات معينة كعليو فإف مرض السرطاف وبدث حُت تلف تلك 
. 650اعبينات فبا يؤدم إىل تصرؼ اػببليا بشكل غَت طبيعي كقد تنمو اػببليا مكونة كتلة يطلق عليها كـر

 كـر سوداكم يبتدئ مثل اللوزة أك أصغر فإذا كرب ظهر عليو عركؽ ضبر كخضر شبيو « :كيعرؼ كذلك على أنو
 .651  » بأرجل السرطاف ال مطمع من برئو كإمبا يعاًف لئبل يزداد

 

 :652إف ؼبرض السرطاف ظبات فبيزة لو تكمن فيما يلي
 . إكتفاء ذايت يف إثارات النمو اإلهبابية مع خبلق أكعية دموية جديدة-

 .عدـ اإلستجابة لئلثارات اؼبثبطة-

 .عدـ اػبضوع لعملية اؼبوت اػبلوم اؼبربمج الذم ينتج عنو طرح اػببليا اؼبعيبة-

 .عدـ التأثر بعملية التدمَت اليت يقـو هبا جهاز اؼبناعة-

 .التمكن من غزك أنسجة أخرل على طريق مدمر-
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 .43.نيكوالس جيمس، اؼبرجع السابق، ص- 



الزوجية الرابطة فك على تأثيرها ومدى الحديثة والطبية البيولوجية                اإلكتشافاتالفصل الثاني  

 

 
196 

 

كعملية اؼبوت اػبلوم اؼبربمج من الوظائف األساسية ػبلية اعبسم، إذ دبوجبها يتم التخلص من اػببليا 
اؼبصابة خبلل أك تلك اليت قرب آجاؿ هنايتها كيتحتم استبداؽبا، ككوف أف اػببليا السرطانية ىي شاذة، فإهنا 

كما أف األمر الذم عجز عنو األطباء ىو . تفلت من عملية اؼبوت اػبلوم اؼبنتظم فبا هبعلها ذات قدرة تكاثرية
عدـ إمكانية إتبلؼ تلك اػببليا بالعبلج الكيماكم أك اإلشعاعي مقارنة مع اػببليا العادية األخرل كإف كانت 

ىذه األخَتة ال سبوت هنائيا بالعبلج الكيماكم كإمبا تصاب بإصابة فبيتة ليتم إتبلفها عن طريق اؼبوت اػبلوم 
كال يتوقف األمر عند ىذا اغبد، بل إف اػببليا السرطانية ؽبا اإلمكانية على غزك أنسجة أخرل دكف . اؼبربمج

سبكن جهاز اؼبناعة للجسم من تدمَتىا، دبعٌت أف ؽبا القدرة على النمو يف اؼبوضع اػبطأ كىذا ما يتميز بو الوـر 
 .653اػببيث عن الوـر اغبميد

 

كلعل من السمات األساسية ؼبرض السرطاف كما ذكرنا ىي قدرتو على خلق مصدر دموم جديد لو عن 
طريق تنشيط مبو األكعية الدموية باإلستعانة جبينات ال تساىم يف تكوين األكعية الدموية الطبيعية، كىذا ما دفع 

 .654باألطباء إىل إهباد أدكية سبكن من منع إمداد الوـر السرطاين بالدـ للحد من زيادة مبوه
 

 :أسباب اإلصابة بمرض السرطان-ب
 

يبكن القوؿ بأف اإلصابة دبرض السرطاف تعود إىل أسباب كراثية كأخرل غَت كراثية، فالسرطانات اؼبوركثة 
تشكل جزء ضئيبل من النسبة اإلصبالية غباالت السرطاف، إال أف اإلصابة بو من اآلباء إىل نسلهم إحتمايل 

الوقوع كوف أف السرطاف يورث كأم صفة كراثية أخرل كيف أغلب األحياف تؤدم القابلية اؼبوركثة إىل اإلصابة 
كأفضل مثاؿ على ذلك مرض الببلستوما . بنوع كاحد كال ينطبق على صبيع أنواع السرطانات بشكل عاـ

الشبكي كىو سرطاف يظهر عند األطفاؿ كيبكن عبلجو بواسطة اعبراحة أك باألشعة إذا مت تشخيصو يف مرحلة 
 :656، أما السرطانات غَت الوراثية فهي تلك اليت تصيب جسم اإلنساف بسبب عوامل خارجية كأنبها655مبكرة
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654
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 .العوامل اؼبادية اؼبسرطنة كاألشعة فوؽ البنفسجية كاألشعة اؼبؤينة-
 (ملونات الغذاء)العوامل الكيميائية اؼبسرطنة كاإلسبستوس كمكونات دخاف التبغ كاإلفبلتوكسُت-

 .(ملوثات مياه الشرب)كاإلرسنيك
 .العوامل البيولوجية، كالعدكل الناصبة عن بعض الفَتكسات أك اعبراثيم أك الطفيليات-

 

 .السرطان التي تصيب الزوجين أنواع أمراض: ثانيا
 

إف مرض السرطاف ال يبكن أف قبده ؿبصورا يف صورة كاحدة أك اثنتُت، بل إف ىناؾ سرطانات شائعة يف 
ـبتلف اجملتمعات كىي زبتلف إختبلؼ األعضاء اؼبكونة عبسم اإلنساف كتكوف السبب الرئيسي يف إحداث 

غَت أننا يف ىذا البحث سنسلط الضوء على بعض أنواع تلك السرطانات كاليت نراىا مؤثرة .الوفاة لدل اؼبصاب
 :على اغبياة الزكجية سواء ما كاف خاصا بالزكج أك الزكجة أك كاف مشًتكا بينهما كىذه األنواع ىي

 

 .سرطاف الربكستاتا-
 .  سرطاف اػبصية-
 .سرطاف الثدم-
 .سرطاف عنق الرحم-
 .سرطاف الدـ-

 
 

 : سرطان البروستاتا- 1
 

 

ىذا النوع من السرطاف ال يصيب إال الرجاؿ كىو من أخبث السرطانات كتكوف اإلصابة بو عادة بعد 
سن الستُت كتزداد بصورة كبَتة بعد سن الثمانُت، كتكمن مشاكلو يف صعوبة التبوؿ أك كجود إلتهاب حاد أك 

كما يبكن أف يصاحب ذلك كجود دـ يف البوؿ أك يف السائل اؼبنوم كعدـ . مزمن مع تضخم عضو الربكستاتا
 .657شعور بالراحة يف اغبوض كتوـر الساقُت
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كمن األسباب اليت تساعد على اإلصابة هبذا اؼبرض إىل جانب عامل السن، فإف كجود إصابة ألحد أفراد 
 يف احتمالية اإلصابة بو، إضافة إىل تواجد ىرموف %10 إىل %05العائلة كاألب أك األخ تزيد من نسبة 

التستسًتكف يف اعبسم يساعد على اإلصابة هبذا النوع من السرطاف، كدبفهـو اؼبخالفة، فمن انعدـ لديو ىذا 
كما أف مبط التغذية . اؽبرموف لسبب كاستئصاؿ اػبصية اليت تلعب الدكر اؽباـ يف إفرازه ال يصاب هبذا اؼبرض

اؼبعتمد لدل الشخص لو األثر البالغ يف نشأتو، إذ أف التغذية اػبالية من اػبضركات كاأللياؼ كالغنية بالدىنيات 
 .658يزيد من احتماؿ اإلصابة بو

 
 

 :سرطان الخصية-2
 

يعد ىذا النوع من السرطاف الوـر األكثر انتشارا بُت الشباب يف الفًتة ما بُت سن العشرين كاألربعُت 
 كثانيتهما األكراـ غَت اؼبنوية seminomaسنة، كينقسم إىل صورتُت إحدانبا الوـر اؼبنوم 

nonseminomatous مع أف سبب اإلصابة هبذا السرطاف مل يتم ربديده كإف كاف كل رجل معرض ،
غَت أف األحباث الطبية ترجعو إىل بعض العوامل اإلحتمالية، كوالدة الطفل خبصية معلقة يف بطنو . لئلصابة بو

كعدـ إعادهتا إىل مكاهنا الطبيعي يف مرحلة مبكرة أك صغر حجمها أك كجود تشوىات خلقية أك اإلصابة 
دبتبلزمة كبلينفلًت، ىذا كإف التقدـ العلمي يف ىذا اجملاؿ قد أثبتت أف ىذا النوع من األكراـ كمن أكثرىا ذباكبا 

 .659 %95للعبلج بنسبة جد عالية تصل إىل أكثر من 
 

 : سرطان ثدي المرأة-3
 

يتحقق ىذا اؼبرض نتيجة النمو غَت اؼبنضبط للخبليا الظاىرية للثدم، حيث يشَت ذلك إىل كجود كـر 
خبيث تطور من تلك اػببليا، كعضو الثدم يتكوف من نوعُت من األنسجة أحدنبا تسمى األنسجة الغددية 
كالثانية تسمى األنسجة الداعمة، فاألكىل ربيط كتلف الغدد اؼبنتجة للحليب كقنواتو، أما الثانية فتتكوف من 

كما أف الثدم وبتوم على جهاز مناعي يطرح النفايات كالسوائل . أنسجة دىنية كأنسجة رابطة ليفية
 .660اػبلوية
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، كإف كاف ىناؾ من يرل أف 661أما عن العوامل اؼبؤدية لئلصابة بو فلم يتم ربديدىا كضبطها غبد اآلف
ؾبموعة من العوامل قد تساعد على اإلصابة بو كالتقدـ يف السن، أك التعرض للعبلج اإلشعاعي دبنطقة الثدم 

أك زيادة كثافة نسيج الثدم كتناكؿ اؼبشركبات الكحولية كأصحاب البشرة البيضاء ككذا تناكؿ اؽبرمونات 
 .662كاإلسًتكجُت كالربكجيستًتكف

 

 :سرطان عنق الرحم-4
 

توصل الطب اغبديث إىل أف السبب يف حدكث ىذا اؼبرض ىو فَتكس الوـر اغبليمي البشرم 
غَت أف اإلصابة بو ال تؤدم يف . كيعد من أكثر الفَتكسات اؼبنتشرة عن طريق العبلقة اعبنسية (HPV)التناسلي

معظم اغباالت إىل ظهور أية أعراض مع أنو مرتبط بالعديد من أنواع السرطانات اليت تصيب األعضاء التناسلية 
 .663للمرأة

 

 :سرطان الدم-5
، كينقسم إىل أربعة 664ىو مرض خبيث يصيب اػببليا اؼبكونة للدـ كاليت تكوف يف النخاع العظمي

 :665أقساـ رئيسية ـبتلفة ىي
 

 .سرطاف الدـ النخاعي اغباد-
 .سرطاف الدـ الليمفاكم اغباد- 
 .سرطاف الدـ النخاعي اؼبزمن-
 .سرطاف الدـ الليمفاكم اؼبزمن-
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ىذا كإف النخاع العظمي لدل الشخص اؼبصاب بسرطاف الدـ يقـو بإنتاج خبليا دـ بيضاء غَت طبيعية، 
كما تعمل على اإلحاطة بكريات الدـ اغبمراء . حيث أهنا ال سبوت يف الوقت احملدد ؽبا عكس اػببليا الطبيعية

 .666كالصفائح الدموية، فيصعب على كريات الدـ البيضاء أداء عملها
 

كلعل األسباب اؼبفضية إىل اإلصابة هبذا اؼبرض زبتلف من مريض آلخر، حيث مت التوصل أف التعرض 
لنسب عالية من اإلشعاعات كانفجار القنابل الذرية أك استخداـ العبلج اإلشعاعي من طرؼ األطباء 

، يضاؼ إىل ذلك عوامل أخرل XRAYSكباألخص طبيب األسناف عند التشخيص باألشعة السينية 
كالتدخُت كالعمل يف ؾباؿ البنزين كالعبلج الكيماكم عند اؼبصابُت بنوع آخر من السرطاف جراء تعاطيهم 

 .667لعقاقَت معينة من أجل مقاكمة السرطاف، فينتج عندىم سرطاف الدـ
 

بإصابة أحد الزكجُت بالسرطاف كباألنواع اليت كقفنا عندىا، فالنتيجة حتمية بتجاكز آثار ذلك اؼبرض 
 . ؼبعاناة الزكج اؼبريض إىل حد إمكانية مفارقة زكجو السليم لو

 

 الفرع الثاني
 

  مدى تأثير مرض السرطان على الحياة الزوجية
 

إف إصابة أحد الزكجُت بأم مرض مهما كاف نوعو ؼبن شأنو أف يلحق ضررا باؼبصاب بو، فبا ينتج عن 
ذلك إحداث خلل يف أداء دكره داخل األسرة على أكمل كجو، ىذا كيزداد األمر تعقيدا السيما إذا كاف اؼبرض 

 .مبلزما للشخص طيلة حياتو حىت كإف مل يكن ساريا
 

، ليصل األمر إىل اغبالة النفسية اليت (أكال)كلعل أكؿ مسألة تتأثر بذلك العبلقة اعبنسية بُت الزكجُت
 .(ثانيا)يكوف عليها الزكج اؼبصاب هبذا اؼبرض
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 .تأثير مرض السرطان على قدرة الزوج المصاب على المعاشرة الزوجية: أوال
 

ما داـ أف مرض السرطاف يصيب أعضاء جسم أحد الزكجُت، فبل ؿبالة أف ذلك ينعكس سلبا على 
األداء اعبنسي لكليهما خصوصا تلك األنواع اليت تطرقنا إليها، كوهنا سرطانات تصيب جزء من األعضاء 

التناسلية، ىذا كإف كاف البعض منها مل  يتوصل الطب إىل إثبات قدرهتا على سلب الشخص مقدرتو اعبنسية 
 .كإف كاف باإلمكاف معاعبتو

 

فبالنسبة لسرطاف الربكستاتا، فقد أمكن التحكم فيو كعبلجو من خبلؿ إعطاء الشخص اؼبصاب أدكية 
 من حاالت ىذا اؼبرض تشفى إذا مت تعاطي 90%كيماكية سبثلت يف اؽبرمونات اؼبخلقة كثبت أف أكثر من 

، كإف كانت طريقة العبلج œstrogène 668جرعات بصفة مستمرة كمنتظمة من اؽبرموف األنثوم اؼبخلق 
. باؽبرمونات ؽبا تأثَت سليب، حبيث أهنا تؤدم يف الغالب إىل فقداف الغريزة اعبنسية لدل بعض الرجاؿ اؼبصابُت

يف حُت قد يصاب البعض اآلخر بضعف يف إفراز اغبيوانات اؼبنوية، كمع ذلك مل هبـز الطب غبد اآلف على أف 
كما . سرطاف الربكستاتا يعدـ القدرة اعبنسية للمصاب بو ما مل يتم إزالة الشبكة العصبية الدموية بصفة كاملة

 .669يبكن أف يتم العبلج باستئصاؿ عضو الربكستاتا جذريا مع احملافظة على الشبكة العصبية الدموية
 

 كيكوف العبلج باعبراحة أك %95أما بالنسبة لسرطاف اػبصية، فقلنا بأف نسبة الشفاء منو تتجاكز 
غَت أف الطبيب قبل . العبلج الكيماكم أك العبلج اإلشعاعي كقد هبمع الطبيب بُت أكثر من طريقة كاحدة

مباشرة أم نوع من العبلج قد وبتاط ألمر مهم يكمن يف إمكانية تأثر عمل اػبصية السليمة عند عبلج اػبصية 
اؼبصابة، فيلجأ إىل ذبميد اغبيوانات اؼبنوية للمريض الستعماؽبا يف عملية التلقيح اإلصطناعي عند الطلب كعلى 

 .670اؼبريض اإللتزاـ بإرشادات الطبيب اؼبعاًف كاؼبتابعة الدكرية لتفادم حصوؿ انتكاسة للمرض
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ككذلك فإف إسئصاؿ خصية الزكج اؼبصابة ال تفقده إطبلقا قدرتو اعبنسية أك القدرة على اإلخصاب كىو 
كعليو فالطب قد . أمر يتحقق بوجود خصية كاحدة، مع إمكانية زرع خصية اصطناعية لتفادم شعوره بالنقص

توصل إىل القوؿ بإمكانية حدكث ضعف جنسي لدل بعض اؼبصابُت دكف البعض اآلخر كيبقى من الضركرم 
 .671اؼبتابعة باألدكية كالعقاقَت حىت حالة نزع كلتا اػبصيتُت

 

كأما سرطاف الثدم الذم يصيب اؼبرأة، فإف عبلجو بات فبكنا بعدة طرؽ منها العبلج الكيماكم كإف 
كاف لو األثر البُت على جسم الزكجة من خبلؿ ما وبدثو من تأثَتات جانبية كاؽبزاؿ كتساقط الشعر كالبفاض 

كتبقى أصعب طريقة . الرغبة اعبنسية كتغَت يف اؼبزاج ككذلك ما ينجم عن العبلج باألشعة من اضبرار يف اعبلد
للعبلج عند اؼبرأة اؼبصابة ىي استئصاؿ الثدم اؼبصاب كلية كيزداد األمر تعقيدا إذا مشلت عملية اإلستئصاؿ 

 .672كبل الثديُت
 

كمن زاكية تقبل الزكجة اؼبصابة للمعاشرة اعبنسية، فإف مرضها ال يبنعها من مباشرة حياهتا بصفة معتادة 
باستثناء فًتة العبلج الكيماكم نظرا للمضاعفات الناصبة عنو كالغثياف كالدكار كخطر التعرض للعدكل بسبب 

 .673تلف إنتاج كريات الدـ البيضاء اليت يستعملها اعبسم كوسيلة دفاعية
 

كعن إمكانية ضبل الزكجة اؼبصابة فهو أمر كارد بشرط توقفها عن تعاطي العبلج الكيماكم أك تأخَته، 
مع أنو ال يوجد دليل على أف سرطاف الثدم يضر باعبنُت، بل إف نوع العبلج ىو الذم قد يضر بو كغالبا ما 

لكن يف حاؿ استئصاؿ الثدم . يفضل األطباء تأخَت العبلج حىت هناية الثلث األكؿ من اغبمل إذا كاف كيماكيا
 .674باعبراحة فَتجع تأخَته إىل الثلث األخَت من اغبمل
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كبالنسبة إلصابة الزكجة بسرطاف عنق الرحم، فاألمر نفسو يبقى متوقفا على نوع العبلج اؼبتبع يف مسألة 
تقبل اؼبرأة للمعاشرة اعبنسية كالرغبة يف ذلك، إذ أف اغبل األنسب للزكجة اليت حظيت بعدد معترب من األطفاؿ 

ىو إجراء عملية استئصاؿ الرحم للتخلص هنائيا من الوـر السرطاين كأف ىذه العملية ال تؤثر على الرغبة 
 .675اعبنسية، إذ ال ارتباط ؽبا بالعبلقة الزكجية سواء بالنسبة للرغبة عند الزكج أك اإلشباع لدل الزكجة

 

 .تأثير مرض السرطان على نفسية الزوج المصاب: ثانيا
 

يعد نبأ اإلصابة دبرض السرطاف من األزمات الشديدة كالذم يًتؾ يف نفسية اؼبريض آثارا شبيهة بالصدمة 
غَت أهنا ال ترقى إىل درجة اإلعبلف . ، كبًت أحد األعضاء أك فقد أحد اغبواس676النفسية اليت تلم بالشخص

 .عن اإلصابة دبرض السرطاف
 

إف السرطاف كما ذكرنا مرض ـبادع، فهو قريب من أم شخص كيف أم كقت ككذا اإلعبلف عنو يكوف 
أمرا مفاجئا، إذ الشخص يعيش شعورا باػبيانة كالغدر من طرؼ جسده، فيصبح اعبسم اؼبتهم األكؿ بفقد كل 

 .677قدرات اؼبواجهة كؿباكلة احملافظة على ىويتو
 

لذلك فإف أثر مرض السرطاف ال يقتصر فقط على اعبانب العضوم اعبنسي أك اعبانب التوافقي 
للزكجُت، بل سيؤدم إىل البفاض يف ؿبدكدية العبلقة الزكجية، فيمكنو أف وبصر كيضيق من امتداد العبلقة 
الزكجية أك حىت يفككها، إذ أف سعادة كبل الزكجُت تنبع من سعادة الزكج اآلخر كلذة أحدنبا ىي مطلب 

 .الطرؼ اآلخر
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كيف ىذه اغبالة تظهر اآلثار على الزكجُت من خبلؿ استعماؽبما ؼبيكانيزماف دفاعياف نبا اإلنكار كاغبماية 
اؼبفرطة ضد القلق، فبا ينجم عن ذلك غلق باب اغبوار رغم اؼبعاناة كبذلك تكوف ىناؾ معاناة فردية لكليهما 

 .678دكف تقاسم األمل اغبقيقي، فالزكج اؼبريض يريد إكماؿ حياتو كما كانت عليو يف السابق
 

 :679كمن أىم الصفات اليت تتسم هبا شخصية اؼبريض ما يلي
 .التشاـؤ كسيطرة اإلحتماالت السلبية بالنسبة للحياة اؼبستقبلية-
 .اإلصابة بالقلق كعدـ الراحة كاإلستقرار-
 .الصدمة كعدـ التصديق دبا غبقو من إصابة كخاصة غبظة تشخيص اؼبرض-
 .عدـ القدرة على التفكَت كالًتكيز مع الشعور دبوجات من الغضب-

 

كلعل أبرز مثاؿ على ذلك يتمثل يف تأثَت مرض سرطاف الثدم على نفسية الزكجة، فهذه األخَتة زباؼ 
من فقداف كحدهتا اعبسدية، فتخشى الًتاجع كبًت أحد أعضائها، إذ أف جسدىا اؼبصاب دبرض مزمن يسبب 

كما أنو يف حالة استئصاؿ ثديها حينها تستلـز إعادة بناء صورهتا اعبسمية . أؼبا سيؤدم تدرهبيا إىل الًتاجع
كإهباد معامل جديدة ؽبويتها كأنوثتها كىذه التغَتات اؼبتميزة بالسرعة كالعنف تتسبب من جهة يف انقطاع عبلقة 

 .680اؽبوية مع الذات كمع اعبسم فتكوف السبب يف اإلحساس بالغرابة
 

بفقداف األسرة لتوازهنا بسبب عدـ تفاعل الزكج اؼبريض بالسرطاف مع الطرؼ اآلخر بالنظر إىل الوضعية 
اليت أصبح عليها من الناحية اعبسدية كالنفسية، فإف الزكج السليم ال يبقى لو سول التفكَت يف حل الرابطة 

 .  الزكجية بواسطة الرخص الشرعية كالقانونية اؼبتاحة لو
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 الفرع الثالث
 

  فك الرابطة الزوجية بسبب المرض المزمن غير المعدي
 

ال اختبلؼ بُت أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالنصوص القانونية حوؿ حل الرابطة الزكجية بسبب إصابة 
أحد الزكجُت دبرض معد، كلكن ىل باإلمكاف أف قبرم ىذا اغبكم حالة إصابة أحدنبا دبرض مزمن غَت معد 

مث نظرة القانوف  (أكال)كمرض السرطاف؟، سنوضح ذلك ضمن ىذا الفرع بإبراز رأم الفقو اإلسبلمي
 .(ثانيا)اعبزائرم
 

 .  في الفقه اإلسالمي: أوال
 

تبُت لنا أف السرطاف مرض غَت معد لكنو يف أغلب صوره يكوف مصاحبا للشخص طيلة حياتو، إال أنو 
ال يعترب عائقا ؼبباشرة اؼبصاب بو غبياتو العادية، إذ بإمكاف الزكج اؼبصاب أف يتصل بزكجو جنسيا كلو أف يقـو 
حبضانة أكالده حىت كإف كاف ذلك أثناء فًتة العبلج الكيماكم أك اإلشعاعي، فالعبلج باألسلوب األخَت ينتهي 

 .681تأثَته غبظة خركج اؼبريض من غرفة العبلج
 

كبالنظر إىل أقواؿ الفقهاء يف مسألة التفريق بُت الزكجُت عند كجود العيب اؼبوجب للخيار قبد أف آراءىم 
بالعلة اليت استند إليها كل فريق منهم كإف كانت الصورة الغالبة لديهم ىي -حسب ما فصلناه سابقا-زبتلف

علة عدـ ربقيق مقاصد النكاح كحدكث النفرة للزكج السليم من الزكج اؼبصاب كامشئزاز نفسيتو كخشية انتقاؿ 
 .العدكل إليو

 

كما أف ابن القيم اعبوزية قد كسع من نطاؽ العيوب اؼبوجبة للتفريق بُت الزكجُت، إذ يعترب أف كل مرض 
كعلى ىذا األساس، فإف مرض السرطاف . منفر وبوؿ دكف ربقيق أىداؼ الزكاج يوجب اػبيار للزكج اآلخر

باعتباره مرضا مزمنا يتوافر على العلة اؼبلزمة لفك الرابطة الزكجية، السيما إذا كاف من األنواع اليت سبس بالدرجة 
 .682األكىل اؼبقاصد الرئيسية للزكاج كاإلقباب كاؼبعاشرة الزكجية
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غَت أف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية من زاكية أخرل قد حثت على الًتاحم كالتواد بُت الزكجُت كبذؿ اعبهد 
كالصرب عند حدكث األزمات كعلى كل منهما الوقوؼ إىل جانب اآلخر عند إصابتو دبرض لئبل يزداد توتره 

كاف رسوؿ :" كقلقو كتضيق نفسو، كأبرز دليل ما ركاه ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة رضي اهلل عنها قالت
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذا مرض أحد من أىلو، نفث عليو باؼبعوذات، فلما مرض مرضو الذم مات فيو، 

 .683"جعلت أنفث عليو كأمسحو بيد نفسو ألهنا كانت أعظم بركة من يدم
 

كيرل البعض أنو ال كجود ألم مانع طيب لئلبقاء على العبلقة الزكجية عند إصابة أحدنبا بالسرطاف 
 .684لكونو غَت منفر، ما مل يكن ؿبل اإلصابة ىو اعبهاز التناسلي عند اؼبرأة

 

كاإلبقاء على حق الزكجُت يف فسخ عقد الزكاج ىو األجدر نظرا لًتجيح الرأم القائل بالتفريق بينهما 
بكل عيب منفر، خاصة إذا أدل ىذا اؼبرض إىل بًت أحد األعضاء البلزمة يف اؼبعاشرة الزكجية كاستئصاؿ 

خصييت الزكج أك كبل الثديُت للزكجة، فاألكىل أف ال نلـز أم منهما على البقاء مع الزكج اؼبصاب كلو كامل 
 .اغبرية يف البقاء معو أك الفرقة منو

 

كما نعلمو أف ىذا اؼبرض ىو من جنس األمراض اليت يندر إصابة اإلنساف هبا، فبا يكلف عمليات 
جراحية باىظة األشباف مثبل، فهذه ال تدخل يف النفقات الواجبة على الزكج كال ىي فبا يلزمو إال أف يطوع خَتا، 
ألف ىذا النوع من األمراض ليس كسابقو فهو عارض غَت عادم معتاد متكرر، فبل هبوز حباؿ أف نلـز الزكج دبا 

 .685يثقل كاىلو بشيء مل يلزمو بو الشرع كال دليل على إلزامو بو يف ىذه اغباؿ
 
 
 

                                                           
683

 .1046.، كتاب السبلـ، ص2192ر.صحيح مسلم، اؼبرجع السابق، ح- 
  " من سورة األنبياء83يقوؿ اهلل عز كجل كاصفا صرب النيب أيوب عليو السبلـ يف اآلية -                 

      "  ؛ حيث قيل يف قصتو أنو ابتلي دبرض شديد حىت أخرجو أىل قريتو، إال أف زكجتو كانت زبدمو إىل أف شفي؛ أضبد بن أيب
 .257-256.، ص14بكر القرطيب، اؼبرجع السابق، ج

684
 .175.عائشة ؿبمد صدقي موسى، اؼبرجع السابق، ص- 

685
دراسة فقهية ربليلية مقارنة، مذكرة ماجستَت يف العلـو اإلسبلمية زبصص أصوؿ -عز الدين عبد الداًن، حكم النفقة الشرعية للزكجة العاملة- 

 .28.، ص2007-2006الفقو، جامعة اعبزائر،
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 .في القانون الجزائري: ثانيا
 

 %06توصلت الدراسات مؤخرا إىل أف احتماؿ فك الرابطة الزكجية تزداد بوجود اؼبرض اػبطَت بنسبة 
كالصورة الغالبة تكوف من جانب الزكج بالطبلؽ، كالسبب يف ذلك ىو عدـ استطاعة الزكج على ربمل زكجتو 
اؼبريضة، إذ بفقداهنا لصحتها تزداد مشاغلو يف البيت يضاؼ إىل ذلك العناية الواجب توفَتىا لزكجتو اؼبريضة، 

مع العلم أف اجملتمعات العربية تصنف بأهنا ؾبتمعات ذكورية كوف أف األزكاج غَت معتادين على القياـ بتلك 
 .686اؼبسؤكليات اإلضافية، فيكوف السبيل الوحيد لتجنب مثل تلك اإللتزامات ىو حل الرابطة الزكجية

 

كاجملتمع اعبزائرم ىو اآلخر بات يشهد تفكك األسر بسبب مرض السرطاف كبالذات سرطاف الثدم 
الذم يصيب الزكجات، حيث أف حوايل أربعة آالؼ حالة طبلؽ تسجل سنويا بسبب ىذا اؼبرض كالسبب ىو 

 .687أف الزكجة قد فقدت جزء من أنوثتها
 

كيف رأم بعض القانونيُت أف مرض السرطاف بصفة عامة ىو مرض غَت معد كقد يبكن عبلجو باعبراحة 
أك األشعة أك األدكية الكيماكية كال خطر فيو ألنو ال يسبب أم ضرر مادم للزكج اآلخر كال وبدث لو النفرة، 
لذلك من غَت األسلم أف نثبت للزكجة حق خيار الفرقة، ألف ذلك يزيد من أمل اؼبصاب كىذا منايف ؼبا جاء بو 

 .688اإلسبلـ من مودة كرضبة بُت األزكاج
 

ج، فإف الزكجة .أ. من ؽ48إذا كاف بإمكاف الزكج فك الرابطة الزكجية بالطبلؽ استنادا إىل نص اؼبادة 
ج يف فقرهتا الثانية شريطة أف يؤدم اؼبرض .أ. ؽ53ىي األخرل بإمكاهنا طلب التطليق دبقتضى أحكاـ اؼبادة 

إىل إعداـ القدرة اعبنسية للزكج مثلما ىو اغباؿ عند إجراء عملية جراحية لنزع كلتا خصييت الزكج، فيصبح 
بذلك الزكج غَت قادر على اؼبعاشرة كال على اإلقباب كىذا عيب ىبوؿ للزكجة فك الرابطة الزكجية كىو ما أكد 

 .عليو القضاء اعبزائرم
 

                                                           
خدمة اإلذاعة العربية، أنا كأنت على الطريق مرض الزكجة يزيد من خطر الطبلؽ، موقع اإلنًتنت -686

http://www.arabicbroadcasting.com 16/09/2015 ،تاريخ اإلطبلع. 
687

أغلب طلبات اإلنفصاؿ تصدر من الرجاؿ، موقع اإلنًتنت، - آالؼ حالة طبلؽ سنويا يف اعبزائر بسبب سرطاف الثدم4إيباف خباد، - 
http://www.djazairess.com/alfadjr 28/04/2016، تاريخ اإلطبلع. 

688
 .36.آيت شاكش دليلة، اؼبرجع السابق، ص- 
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كيف ذات السياؽ ما داـ أف إحداث الفرقة بسبب اؼبرض اؼبزمن غَت اؼبعدم ليس منصوصا عليو يف قانوف 
األسرة ، فإف مرض السرطاف كإف كاف ذكره وبدث الفزع يف النفوس، فاألرجح كبصفة عامة أف ال يكوف سببا 

فليس للزكج أف يطلق زكجتو لوجوده كال للزكجة طلب التطليق بإدراجو ضمن العيوب اليت . للتفريق بُت الزكجُت
ربوؿ دكف ربقيق أىداؼ الزكاج، السيما ككبن نعلم أف التطور الطيب قد توصل إىل عبلج أنواع عدة ؽبذا اؼبرض، 

 ككذا سرطاف الثدم كعنق الرحم إذ مت %95فسرطاف الربكستاتا كاػبصية قد ذباكزت نسبة عبلجهما 
 .تشخيصهما يف فًتة مبكرة خاصة كإف كاف للزكجُت أكالدا كمل يفقد الزكج اؼبصاب قدرتو على اؼبعاشرة

 

لذلك كاستثناء على ما قلناه يتوجب على القضاة عند معاعبة أم طلب لفك الرابطة الزكجية بسبب 
مرض السرطاف دراسة كل حالة على حدة كالنظر فيما إذا كاف اؼبرض سيؤدم إىل اؼبساس دبقاصد الزكاج 

كأىدافو بعد األخذ برأم األطباء كاؼبختصُت، كلعل ىذا ما دفع باؼبشرع اعبزائرم إىل عدـ حصر العيوب اؼبوجبة 
 .  ج.أ. ؽ53لطلب التطليق يف اؼبادة 
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 :خاتمـــــــــــــة
 

وختاما دلا تقدمنا بو من دراسة، خنلص إىل أن التطورات الطبية قد يكون ذلا األثر البني على فك الرابطة 
الزوجية، ىذا وإن مل يكن ىناك نص شرعي أو تشريعي صريح يقضي بذلك ولكن قد يفهم من حتليل وتنسيق 

 .النصوص الشرعية والتشريعية مبجملها
 

فلو أتينا إىل التطورات الطبية ادلتمثلة يف التلقيح اإلصطناعي وطرق تنظيم النسل والقطع اإلرادي للحمل 
 .جند أن كلها تتعلق مبسألة اإلجناب وىو من أىم ادلقاصد اليت أبرم ألجلها عقد الزواج

 

على إثر ذلك، فإن وسيلة التلقيح اإلصطناعي هتدف إىل حتقيق ذلك ادلقصد يف إطار العالقة الزوجية 
الشرعية الذي مل يتحقق لطرفيها، وىي وسيلة جائزة يف نظر غالبية فقهاء الشريعة اإلسالمية سواء باألسلوب 

 45ويستوي األمر كذلك عند ادلشرع اجلزائري بادلادة . الداخلي أو اخلارجي مىت توافرت شروطها وضوابطها
 . ج، مع مراعاة ما تضمنتو من شروط مبا فيها رضا الزوجني باللجوء إىل ىذه التقنية.أ.مكرر ق
 

غري أنو يف حالة عدم حصول رضا الزوجني، فإن الفرقة الزوجية قد حتدث، فإذا كان الطرف الرافض ىو 
الزوجة فوفقا ألحكام الفقو اإلسالمي أنو ال ديكن للزوج فك الرابطة الزوجية بفسخ النكاح ولو ذلك برخصة 

ويف موقف قانون األسرة، . الطالق لوجود ادلربر الشرعي وىو عدم قدرة الزوجة على اإلجناب بالطريق الطبيعي
 منو وإن كان القضاء اجلزائري ال يعتد بذلك حسب ما 48فللزوج التمسك بالطالق لعقم زوجتو عمال بادلادة 

 .بيناه سابقا
 

 أما بالنسبة للزوجة، فحالة ما إذا كان زوجها عقيما ورفض العالج بتقنية التلقيح اإلصطناعي، فلها 
فسخ النكاح لقيام الضرورة واحلاجة إىل األوالد والشعور باألمومة حسب الشريعة اإلسالمية، عمال باحلديث 

يضاف إىل ذلك أن الزوج . الذي أورده ابن القيم وقاعدة عدم حصر العيوب ادلوجبة للتفريق بني الزوجني
بإمكانو حتقيق النسل بالزواج بامرأة أخرى على عكس الزوجة وىذا ما أقره القضاء بالقول بأن حرمان الزوجة 

 .ج.أ. ق53من األوالد يعترب ضررا يستوجب إزالتو تطبيقا ألحكام الفقرة العاشرة من ادلادة 
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كما ديكن إدراج العقم ضمن العيوب اليت حتول دون حتقيق اذلدف من الزواج ادلنصوص عليها يف الفقرة 
 . الثانية من نفس ادلادة وىذا يف غياب النص الصريح عن فك الرابطة الزوجية هبذا الطريق

 

وأما بالنسبة دلسألة تنظيم اإلجناب بالوسائل الطبية احلديثة، فعلمنا أهنا على العموم تأخذ حكم اجلواز 
لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية قياسا على العزل، بشرط وجود احلاجة اليت تدعو الستعماذلا وعدم إحلاقها ضررا 

وال ديكن اللجوء إىل تنظيم اإلجناب إال بتشاور الزوجني، فيمنع على أي . باجلسم وبعد مشورة طبيب موثوق
ج .أ. ق36منهما اإلنفراد بذلك القرار وىو ما أقره اجملمع الفقهي اإلسالمي وسايره يف ذلك ادلشرع بنص ادلادة 

 .يف فقرهتا الرابعة، إذ جعل من مسألة تباعد الوالدات حقا مشًتكا للزوجني
 

 غري أنو يف نطاق فك الرابطة الزوجية ونظرا النعدام النص الصريح شرعا وتشريعا، فالقول أن الزوج 
بإمكانو فك الرابطة الزوجية بالطالق حالة جلوء الزوجة إىل استعمال وسائل منع احلمل دون رضاه مع عدم 

 .وجود ادلربر الشرعي ادلتمثل أساسا يف تضررىا من تقارب فًتات احلمل أو حالة اكتفائها بولد أو ولدين
 

ىذا وللزوجة ىي األخرى طلب التفريق يف احلالة العكسية إذا أرغمها زوجها على استعمال وسائل 
ومن جهة أخرى إذا مل يوافقها يف خلق . احلمل ألسباب معيشية ورضيت ىي باحلمل ورأت نفسها قادرة عليو

فًتات متباعدة بني الوالدات مع وجود احلاجة وتقرير األطباء خبطورة احلمل على صحتها وديكن تكييف ذلك 
 . ج.أ. ق53على أنو ضرر معترب شرعا حسب الفقرة العاشرة من نص ادلادة 

 

والشيء نفسو بالنسبة للقطع اإلرادي للحمل، فإن الزوج إذا طلب من زوجتو إسقاط محلها وأصر 
وللزوج ىو اآلخر طالق زوجتو . عليها، فيمكن اعتبار ذلك ضررا خيول ذلا طلب التفريق دفعا للضرر الواقع هبا

علما أن ىذا الفعل . اليت قامت بقطع احلمل دون مربر يسوغ ذلا ذلك ومل يكن يعلم بو، بل مت بإرادهتا ادلنفردة
 .ىو منهي عنو يف أحكام الشريعة اإلسالمية ويعد جردية يعاقب عليها القانون
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أما بالنسبة لإلكتشافات البيولوجية والطبية احلديثة، فإن ما توصل إليو الطب قد مس بوحدة األسرة 
فالبصمة الوراثية والعلوم الدموية، بالرغم من تأكيد أىل اإلختصاص . واستقرارىا نتيجة اآلثار ادلًتتبة على ذلك

على جناعة ودقة نتائج ىذه التقنية يف إثبات نسب الطفل لوالديو أو عدم نسبو إليهما، إال أهنا من الوجهة 
الشرعية ال تؤدي إىل فك الرابطة الزوجية حالة أن جاءت نتائجها تؤكد عدم نسب الطفل لوالده، ذلك أن نفي 
النسب كما ىو معلوم ال يكون إال بطريق اللعان والذي يًتتب عليو التفريق األبدي بني الزوجني وىو أمر ثابت 

بنص شرعي قطعي وال جيوز إحالل البصمة الوراثية زللو أو تقدديها عليو، وإمنا ديكن اإلستعانة هبا كقرينة 
 .لإلستئناس

 

 40واألمر ذاتو حسب موقف ادلشرع حيث أجاز اللجوء إىل إثبات النسب بالطرق العلمية بادلادة 
أما يف رلال نفي النسب فما توصلنا . ج يف فقرهتا األخرية مع ترك السلطة التقديرية للقاضي باألخذ هبا.أ.ق

لذلك ففك الرابطة الزوجية بعد . ج أنو ال يكون إال بالطرق دلشروعة وىي اللعان.أ. ق41إليو من نص ادلادة 
نتائج الدليل العلمي يبقى متوقف على إرادة الزوجني، فإذا أتت نتائج التحليل البيولوجي نافية لنسب الطفل 

ألبيو، فللزوج إحداث الفرقة بطلب إجراء اللعان وللزوجة حال أن جاءت النتائج مؤكدة لنسب الطفل 
 .ج.أ. ق53ألبيو،فلها طلب التطليق للضرر الذي حلقها استنادا ألحكام الفقرة العاشرة من ادلادة 

 

وأما األمراض ادلكتشفة حديثا، فجراحة التغيري اجلنسي اليت يقدم عليها أحد طرفا العالقة الزوجية الزوج 
أو الزوجة سواء كان الدافع نفسيا أو وراثيا، فإنو ال زلالة ستؤدي إىل عكس ادلراكز القانونية يف نطاق ىذه 
العالقة، بل أكثر من ذلك ادلساس بالطبيعة القانونية ذلا، فتتحول من زواج شرعي بني رجل وامرأة إىل زواج 

مثلي بني شخصني من جنس واحد يف أغلب األحوال ما عدا حالة جراحة تثبيت جنس أحد الزوجني اليت ينتج 
 .عنها استقرار جنس الزوج اخلاضع للجراحة على حسب اجلنس الذي أبرم مبقتضاه عقد الزواج

 

وأن عملية التحول اجلنسي ىي تصرف غري جائز يف نظر أحكام الشريعة اإلسالمية، بل ىي عمليات 
كما أهنا يف نظر ادلشرع تعد جردية خصاء معاقب عليها مبوجب نصوص . مسخ زلرمة وتغيري خللق اهلل عز وجل

قانون العقوبات وىي أفعال تتعارض وأحكام مدونة أخالقيات الطب وقانون محاية الصحة وترقيتها دلا فيها من 
 .تعريض صحة األشخاص للخطر وادلساس بالوحدة اجلسدية
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وبصفة حتمية، فإن التغيري اجلنسي ألحد الزوجني يًتتب عليو فك الرابطة الزوجية ألهنا عملية تؤدي 
بداية إىل إسقاط وىدر احلقوق الزوجية كحق اإلستمتاع واإلعفاف والسالمة من العيوب واحلق يف اإلجناب 

وتكوين أسرة، ولعل تلك احلقوق من أعظم مقاصد النكاح، لتصل إىل إخراج عقد الزواج من دائرة الصحة إىل 
دائرة البطالن النعدام أىم أركانو وىو الركن البيولوجي، ذلك أن عقد الزواج ال يكون إال بني رجل وامرأة وىو 

 .مسألة متفق عليها بني فقهاء الشريعة اإلسالمية ونصوص قانون األسرة
 

وللزوج حق طالق زوجتو اليت غريت جنسها وللزوجة حق طلب التطليق للعيوب اليت حالت دون حتقيق 
 .اذلدف من الزواج أو الطالق عن تراض منهما

 

وبشأن التطور الطيب يف رلال الكشف عن األمراض اخلطرية، توجد ىناك أمراضا مزمنة ومعدية كشف 
الطب عن كيفية سرياهنا وما تلحقو من أضرار جبسد ادلصاب تصل إىل حد اعتبارىا مرض موت كمرض 

اإليدز، لذلك فإن الرابطة الزوجية ال زلالة معرضة لعدم اإلستقرار بسبب تأثري ىذا ادلرض على إلتزامات كال 
فالزوج ال ديكنو كسب الرزق واإلنفاق، والزوجة ال ديكنها القيام بواجباهتا األسرية كاحلضانة وتربية . الزوجني

األوالد وخدمة زوجها، بل أكثر من ذلك عدم استطاعة الزوج السليم من اإلقًتاب من زوجو ادلصاب لنفرتو منو 
 .وخشية انتقال العدوى إليو، فيبقى وجوده شبو معدوم ويًتتب على ذلك ضياع مقاصد النكاح

 

وإىل جانب ىذا ادلرض يوجد مرض اإللتهاب الكبدي الوبائي كونو من األمراض ادلعدية عجز الطب عن 
 .عالج بعض أنواعو مما ينتج عنو نفس األثر على فك الرابطة الزوجية

 

وما دام أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد مكنوا الزوج السليم من فسخ النكاح بوجود ادلرض ادلعدي أو 
بأي عيب حيول دون حتقيق مقاصده، فيستوي األمر بوجود ىذين ادلرضني داخل األسرة، إذ بإمكان الزوج 

ج عند إصابة .أ. ق48السليم فك الرابطة الزوجية حالة علمو بإصابة زوجو، وهبذا ديكننا العمل بأحكام ادلادة 
 . من نفس القانون عند إصابة الزوج53الزوجة وادلادة 
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أما بالنسبة دلرض السرطان، فهو من األمراض ادلزمنة غري ادلعدية اخلطرية وادلؤثرة على صحة الشخص 
ادلصاب البدنية والنفسية جيعلو غري قادر على التعايش، خاصة إذا جنم عنو حدوث تشوىات ظاىرة للعيان أو 

كما أنو يعد طريق للموت احملتم إذا كان من . منفرة بسبب العالج الكيماوي واإلشعاعي الذي يتلقاه ادلريض
 .أنواع السرطانات غري القابلة للشفاء

 

 لذلك فمن ادلؤكد أن إصابة أحد الزوجني هبذا ادلرض يؤدي إىل عدم استطاعة الزوج اآلخر على حتمل 
زوجو ادلريض، مع زيادة أعبائو األسرية، فيكون الطريق ادلناسب لتجنب مثل تلك اإللتزامات ىو فك الرابطة 

غري أنو وإن كنا قد . الزوجية إذا عملنا بالرأي اإلسالمي القائل بعدم حصر العيوب ادلوجبة للتفريق بني الزوجني
سلمنا بذلك إال أنو بالنسبة ذلذا ادلرض فاألرجح وبصفة عامة أن ال يكون سببا للتفريق بني الزوجني، فليس 

للزوج أن يطلق زوجتو لوجوده وال للزوجة طلب التطليق بإدراجو ضمن العيوب اليت حتول دون حتقيق أىداف 
 . الزواج، ألن ذلك يعد من األزمات الزوجية اليت تتطلب التكافل والًتاحم
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mahmoud.com/books 01/02/2016 ،تاريخ اإلطالع. 

عثماف صاحل بن عبد احملسن العامر، معوقات التوافق بٌن الزكجٌن يف ظل التحديات الثقافية ادلعاصرة -44
 .17، ع2000. لألسرة ادلسلمة، رللة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة

العرايب خًنة، التلقيح اإلصطناعي كأثره يف إثبات النسب، دفاتر سلرب حقوؽ الطفل، جامعة كىراف، -45
 .02،ع2011

  عمر عبد اهلل حسن الشهايب، تبديل اجلنس ضركرة طبية أـ انتكاسة فطرية،-46
www.almoslim.net 09/11/2015، تاريخ اإلطالع .

عوين عطا اهلل، استئصاؿ الرحم ال يفقد ادلرأة رغبتها، موقع اإلنرتنت -47
felesteen.ps/details/news 25/01/2016، تاريخ اإلطالع .

 www.deltauniv.edu.eg/Uploadfilesفاطمة النبوية، سرطاف الثدم، موقع اإلنرتنت -48
. 24/01/2016،تاريخ اإلطالع 

دراسة فقهية، رللة اجلمعية الفقهية السعودية، جامعة -فهد بن عبد الكرمي السنيدم، نفقة عالج الزكجة-49
 .،16، ع2013اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، 

، 2003فواز صاحل، جراحة اخلنوثة كتغيًن اجلنس يف القانوف السورم، رللة جامعة دمشق، -50
 .19،مج12ع

إ،جامعة .ؽ.ع.قاسم العيد عبد القادر،التلقيح اإلصطناعي،تعريفو، نشأتو كموقف ادلشرع اجلزائرم منو،ـ-51
. 03،ع2005سيدم بلعباس،كلية احلقوؽ،

كرمية عبود جرب، إستئجار األرحاـ كاآلثار ادلرتتبة عليو، رللة أحباث كلية الرتبية األساسية، جامعة ادلوصل، -52
 .09، مج2010، 03العراؽ، ع

بوربيع، شرطية تثًن االستنفار الصحي يف تلمساف إلصابتها دبرض معد كخطًن ، جريدة اخلرب اجلزائرية، -ؿ-53
. 31/03/2016، بتاريخ 8108ع

http://ibn-mahmoud.com/books?%20?????
http://ibn-mahmoud.com/books?%20?????
http://www.almoslim.net/
http://www.deltauniv.edu.eg/Uploadfiles
http://www.deltauniv.edu.eg/Uploadfiles
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سلسلة -ماىر أمحد السوسي، حق الزكجة يف فسخ النكاح بسبب عقم زكجها، رللة اجلامعة اإلسالمية-54
. 14، مج01، ع2006الدراسات اإلسالمية، غزة، 

زلمد أبو فارة، من ادلهم متابعة حاالت سرطاف الربكستات عن كثب نظرا إلمكانية حدكث انتكاسات؛ -55
 ، تاريخ اإلطالع www.aljazera.net/news/healthmedcine/2013موقع اإلنرتنت 

21/01/2016 .

زلمد أمحد البديرات، مدل اعتبار اإليدز مرض موت كتأثًنه يف تصرفات ادلريض يف القانوف األردين كالفقو -56
 22مج،01، ع2006دراسة مقارنة، رللة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، -اإلسالمي

زلمد احلسن مصطفى البغا، الفسخ القضائي بعيوب الزكجٌن يف الفقو اإلسالمي كقانوف األحواؿ -57
 .24، مج01، ع2008الشخصية السورم، رللة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، 

، السجل العلمي دلؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا -58 زلمد بن إبراىيم بن زلمد اجلاسر، أحكاـ التداكم باحملـر
. ق1431. ، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية01طبية معاصرة، مج

زلمد عبد احلميد السيد متويل، التداكم بالوسائل الطبية ادلعاصرة، السجل العلمي دلؤسبر الفقو اإلسالمي -59
. ق1431، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية، 01قضايا طبية معاصرة، مج

زلمد عبد اهلل، معلومات عامة عن سرطاف الثدم، موقع اإلنرتنت -60
www.oncologyclinic.org 24/01/2016 ، تاريخ اإلطالع  .

زلمد علي البار، مشكلة اخلنثى بٌن الطب كالفقو، رللة اجملمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي، -61
 .06، ع2005، 02ط

، موقع ىل يثبت بو نسب DNAزلمد فنخور العبديل، احلمض النوكم أك البصمة الوراثية -62
. 07/05/2015، تاريخ اإلطالع www.alkutubcafe.com/book:اإلنرتنت

-زلمد فوزم فيض اهلل، التلقيح اإلصطناعي،رللة الوعي اإلسالمي،الكويت،السنة الثانية كالعشركف، مارس-63
. 259، ع1986أفريل 

، 02، ع2002زلمد كاصل، اإلستنساخ البشرم يف الشريعة كالقانوف، رللة كلية احلقوؽ جبامعة دمشق، -64
. 18مج

http://www.aljazera.net/news/healthmedcine/2013
http://www.aljazera.net/news/healthmedcine/2013
http://www.oncologyclinic.org/
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معلومات لألطفاؿ كألكلياء األمر حوؿ لقاح فًنكس الوـر احلليمي معهد الصحة العمومية بالنركيج، -65
. 24/01/2016 تاريخ اإلطالع www.fhi.no/infoletters،  موقع اإلنرتنت HPVالبشرم 

منظمة الصحة العادلية، الوقاية من العدكل بإلتهاب الكبد الفًنكسي كمكافحتها، إطار العمل الدكيل، -66
. 07/10/2015، تاريخ اإلطالع www.who.int/topics/hepatitis موقع اإلنرتنت

ناصر عبد اهلل ادليماف، حكم إختيار جنس اجلنٌن يف الشريعة اإلسالمية، السجل العلمي دلؤسبر الفقو -67
، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية، 02اإلسالمي قضايا طبية معاصرة، مج

. ق1431

صلم عبد اهلل عبد الواحد، تقنيات اإلستنساخ للخاليا كاجلينات اإلنسانية لتشخيص كعالج األمراض؛ -68
التعرؼ ادلبكر على جنس اجلنٌن كالتحكم يف إختيار جنس اجلنٌن قبل العلوؽ كقبل إرجاع البويضة ادلخصبة 

. 12للرحم، رللة اجملمع الفقهي، السنة العاشرة، ع

إ، جامعة سيدم .ؽ.ع.نزار كرمية، نفي النسب بٌن اللعاف كإكتشاؼ التقنية العلمية للبصمة الوراثية،ـ-69
. 07،ع2010بلعباس،كلية احلقوؽ،

موقع اإلنرتنت  نسبة صلاح عمليات أكراـ شبكية العٌن، %97ىدية زلمود، -70
http://www.alyaum.com/article/1000473 03/05/2016، تاريخ اإلطالع .

ىناء زلمد، ما ىي األمراض ادلزمنة كدلاذا مسيت هبذا اإلسم، موقع اإلنرتنت -71
http://www.almrsal.com 19/01/2016 ، تاريخ اإلطالع .

، 2011ىند اخلويل، تأجًن األرحاـ يف الفقو اإلسالمي، رللة جامعة دمشق للعلـو اإلقتصادية كالقانونية، -72
. 27، مج03ع

السجل العلمي دلؤسبر الفقو اإلسالمي قضايا طبية ىيلة بنت عبد الرمحن اليابس، ربديد جنس اجلنٌن، -73
. ق،1431، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية، ادلملكة العربية السعودية، 02معاصرة، مج

ياسٌن بن ناصر اخلطيب، بنوؾ األجنة بنوؾ احليامن ادلنوية بنوؾ البييضات كاجلينات، السجل العلمي -74
، جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية بادلملكة 02دلؤسبر الفقو اإلسالمي الثاين قضايا طبية معاصرة، مج

. ق1431العربية السعودية، 

http://www.fhi.no/infoletters
http://www.fhi.no/infoletters
http://www.who.int/topics/hepatitis
http://www.almrsal.com/
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يوسفات علي ىاشم، أثر رباليل الدـ يف ضبط النسب،دفاتر السياسة كالقانوف،جامعة كرقلة، -75
. 06،ع2012

إ، ادلركز اجلامعي .ؽ.د.إ.يوسفات علي ىاشم، مدل إستخداـ البصمة الوراثية يف رلاؿ النسب، ـ-76
. 02، ع2012تامنغست، معهد احلقوؽ، 

77-SAADI   R., Le nom, le sang ou la filiation exhortée par le sang, 
revue algérienne des sciences  juridiques  économiques et 
politiques ,1991, N1 et 2. 

 .الندوات والمؤتمرات والملتقيات: رابعا

إبراىيم أبو الوفا زلمد، مدل حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف القانوف الوضعي كالفقو -1
اإلسالمي،أحباث مؤسبر اذلندسة الوراثية بٌن الشريعة كالقانوف، كلية الشريعة كالقانوف جبامعة اإلمارات، بتاريخ 

 .2002 مام 05-07

مقارنة فقهية قانونية،  (قبل كبعد الزكاج)إقركفة زبيدة، الفحص الطيب اجليين كتداعياتو على حقوؽ اإلنساف-2
، جامعة 2013 أفريل 29 ك28ملتقى كطين حوؿ تأثًن التطور العلمي كالتقين على حقوؽ اإلنساف يومي 

 .جباية، كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية

 للمجمع 10/01/2002إىل05ق ادلوافق 26/10/1422 إىل 21الدكرة السادسة عشر يف الفرتة من -3
 .الفقهي اإلسالمي دبكة ادلكرمة

طباش عز الدين، احلماية اجلزائية للحق يف الكرامة اإلنسانية دلرحلة ما قبل ادليالد يف ظل تطور العلـو الطبية، -4
جامعة ،2013 أفريل 29-28ملتقى كطين حوؿ تأثًن التطور العلمي كالتقين على حقوؽ اإلنساف، يومي 

 .جباية، كلية احلقوؽ

عاطف زلمد أبو ىربيد، أثر مرض اإليدز على الزكجية كما يتعلق بو من أحكاـ، مؤسبر كلية الشريعة كالقانوف -5
 صفر 13-13التشريع اإلسالمي كمتطلبات الواقع، اجلامعة اإلسالمية، غزة خالؿ الفرتة -الدكيل بعنواف

 .2006 مارس 14-13ق، ادلوافق 1427

عبد الناصر بن موسى أبو البصل، ربديد جنس اجلنٌن، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي -6
 .12/04/2006-08ق ادلوافق 14/03/1427-10خالؿ الفرتة 
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قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي دبكة ادلكرمة، الدكرات من األكىل إىل السابعة عشر، القرارات من األكؿ إىل -7
 .02، ط2004-1977الثاين بعد ادلائة، 

زلسن العبودم، القضاء كتقينية احلامض النوكم،حبث مقدـ خالؿ ادلؤسبر العريب األكؿ لعلـو األدلة اجلنائية -8
 ، جامعة نايف للعلـو 1411/2007-12ق ادلوافق 04/11/1428-02كالطب الشرعي خالؿ الفرتة 

 .الرياض-األمنية

زلمد بن حيي بن حسن النجيمي، ربديد جنس اجلنٌن، الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي -9
 .12/04/2006-08ق ادلوافق 14/03/1427-10خالؿ الفرتة 

زلمد علي البار، إختيار جنس اجلنٌن؛ كسائل التحكم يف جنس اجلنٌن كمدل صلاحها كحكمها الشرعي، -10
-08ق ادلوافق 14/03/1427-10الدكرة الثامنة عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي خالؿ الفرتة 

12/04/2006. 

 إىل 28مدل حجية إستخداـ البصمة الوراثية إلثبات البنوة كادلنعقدة بالكويت ما بٌن -11
29/01/2000. 

، 2008الطالؽ، دار احملجة البيضاء، بًنكت، -مركز إبن إدريس احللي للدراسات الفقهية، التقرير الفقهي-12
 .08 ك 07ع

مسودة اإلسرتاذبية العادلية بشأف توقي كمكافحة األمراض ادلنقولة جنسيا، منظمة الصحة العادلية، مجعية -13
 .18/05/2006 من جدكؿ األعماؿ، 11الصحة العادلية التاسعة كاخلمسوف، البند

ناصر عبد اهلل ادليماف، حكم إختيار جنس اجلنٌن يف الشريعة اإلسالمية، الدكرة الثامنة عشر للمجمع -14
 .ـ12/04/2006-08ق ادلوافق 14/03/1427-10الفقهي اإلسالمي خالؿ الفرتة 

 إنعقدت يف الفرتةالندكة الفقهية بادلنظمة اإلسالمية للعـو الطبية يف دكرهتا احلادية عشر ادلنعقد بالكويت -15
، ربت عنواف الوراثة كاذلندسة 15/10/1998 إىل 13ق ادلوافق 1419 مجادل الثانية 25 إىل 23ما بٌن 

الوراثية كاجلينـو البشرم كالعالج اجليين، رؤية إسالمية ككذلك بالتعاكف مع ادلنظمة اإلسالمية للرتبية كالعلـو 
 .كرلمع الفقو اإلسالمي جبدة كمنظمة الصحة العادلية" اإليسسكو" كالثقافة 

 Royal Academy Of، 2001 أيلوؿ 29ندكة بعنواف ذبارة األجنة كعودلة األنساب بتاريخ -16
science International Trustبًنكت ،. 
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يشار شريف داما أكغلو، حفظ النسل كالنسب كاألسرة، أحباث ككقائع ادلؤسبر العاـ الثاين كالعشرين، -17
 .اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، اليوناف

-18 DRIS N.,Le clonage entre espoir d'ordre thérapeutique à l'espèce 
humaine et atteinte à l'identité de l'homme,forum national sur l’impact 
du progrès scientifique et technique sur les droits de l’homme, fac de 
droit ,Univ.Bejaia,28-29/04/2013. 

 .المعاجم والقواميس والموسوعات: خامسا

خ،لوزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ .أيب الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر بن منظور، لساف العرب، ط-1
 .2010-ق1431كالدعوة كاإلرشاد بادلملكة العربية السعودية، دار النوادر، الكويت،

 .2009أيب نصر إمساعيل بن محاد اجلوىرم، الصحاح، دار احلديث، القاىرة، -2

 . 2007-ق1428، دار النفائس، لبناف، 01أمحد أبو حاقة، معجم النفائس الكبًن، ط-3

 .1979عبد السالـ زلمد ىاركف، دار الفكر، القاىرة، . أمحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تح-4

موسوعة جامعة لألحكاـ الفقهية يف الصحة كادلرض -أمحد زلمد كنعاف، ادلوسوعة الطبية الفقهية-5
 .2000، دار النفائس، بًنكت، 01كادلمارسات الطبية؛ تقد، زلمد ىيثم اخلياط، ط

 .2008، عامل الكتب، القاىرة، 01أمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، ط-6

علي بن زلمد السيد الشريف اجلرجاين، معجم التعريفات، تح،زلمد صديق ادلنشاكم، دار الفضيلة، -7
 .ف.س.القاىرة، د

، مؤسسة 08 ط،زلمد نعيم العرقسوسي.رلد الدين زلمد بن يعقوب الفًنكزآبادم، القاموس احمليط، تح-8
 .2005الرسالة،بًنكت، 

 .1987زلمد بن علي الفيومي ادلقرئ، ادلصباح ادلنًن، مكتبة لبناف، -9

 .ف.س.زلمود عبد الرمحن عبد ادلنعم، معجم ادلصطلحات كاأللفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاىرة، د-10

 .1988، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية لدكلة الكويت، 02ادلوسوعة الفقهية، ط-11
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 https://www.kaahe.org/healthموسوعة ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز، إلتهاب الكبد، موقع اإلنرتنت -12
. 09/02/2016، تاريخ اإلطالع 

، مكتبة دار ابن حجر، 02يوسف احلاج أمحد، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة ادلطهرة، ط-13
 .2003دمشق، 

 :النصوص القانونية: سادسا

 ادلتعلق بإصدار نص تعديل الدستور 1417 رجب 26 ادلؤرخ يف 438-96ادلرسـو الرئاسي، رقم -1
 مجادل األكىل 26 ادلؤرخ يف 01-16، ادلعدؿ بالقانوف رقم 28/11/1996ادلصادؽ عليو يف استفتاء 

 .07/03/2016، ادلؤرخة يف 14ر، ع. ،ج2016 مارس 06ق ادلوافق 1437

 . ادلتضمن قانوف العقوبات اجلزائرم ادلعدؿ كادلتمم1966 يونيو 08 ادلؤرخ يف 156-66األمر رقم -2

-05القانوف رقم ب  ادلتضمن القانوف ادلدين، ادلعدؿ كادلتمم26/09/1975 ادلؤرخ يف 58-75األمر رقم -3
 .44ر، ع.، ج2005 /20/06 ادلؤرخ يف 10

، ادلتضمن قانوف األسرة اجلزائرم، ادلعدؿ كادلتمم باألمر رقم 198جواف 09 ادلؤرخ يف11-84القانوف رقم -4
 .15ر،ع. ، ج2005 فرباير 27 ادلؤرخ يف 05-02

، ادلعدؿ 08ر، ع. يتعلق حبماية الصحة كترقيتها، ج1985 فرباير 16 ادلؤرخ يف 05-85القانوف رقم -5
 .44ر، ع.، ج2008 يوليو 20 ادلؤرخ يف 13-08كادلتمم بالقانوف رقم 

 ، ادلتضمن مدكنة 1992 يوليو 06 ادلوافق 1413 زلـر 05 ادلؤرخ يف 276-92ادلرسـو التنفيذم رقم -6
 .52ر، ع.أخالقيات مهنة الطب، ج

 احملدد لشركط ككيفيات تطبيق أحكاـ ادلادة 11/05/2006 ادلؤرخ يف 154-06ادلرسـو التنفيذم رقم -07
 . 31ر،ع. ادلتضمن قانوف األسرة، ج09/07/1984 ادلؤرخ يف 11-84 مكرر من القانوف رقم 07
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 التطورات الطبية وأثرها على فك الرابطة الزوجية في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري
 :ملخص

عرف العامل ادلعاصر تقدما ىائال يف رلال التقنيات ادلرتبطة بالتطورات واالكتشافات البيولوجية والطبية مكنت اجلنس البشري من معاجلة أغلب مشكالتو اليومية 
فبعدما كان إشكال العقم وعدم اإلجناب أمرا يالزم الزوجني طيلة حياهتما الزوجية متكن الطب من إجياد تقنية التلقيح االصطناعي كبديل . والوقوف على أسرار وخبايا جسده

ويف ادلقابل دلا كان تتابع الوالدات مرىقا للزوجني أوجدت العلوم الطبية وسائل متعددة لتنظيم اإلجناب وصلت إىل حدود قطع احلمل قبل موعده . لطريق احلمل الطبيعي
 . الطبيعي

وامتدت التطورات الطبية إىل غاية حتديد الصفات الوراثية للطفل ومقارنة مدى تطابقها مع ما حيملو أبواه من صفات بواسطة تقنية البصمة الوراثية والعلوم الدموية، 
كما أسهمت تلك االكتشافات الطبية يف الكشف عن خمتلف األمراض اليت تعرتي جسم اإلنسان سواء تلك األمراض اليت وجدت ضالتها يف عملية التغيري اجلنسي كوسيلة 

يرى مناصريها بأهنا العالج األنسب أو تلك األمراض اليت عجز الطب عن إجياد عالج ذلا، معدية كانت كمرض اإليدز ومرض اإللتهاب الكبدي الوبائي أو غري معدية 
 .كمرض السرطان

إن ىذه التطورات الطبية قد أثرت بشكل مباشر على فك الرابطة الزوجية، وىو ما عاجلتو أحكام الشريعة اإلسالمية، كون أن تلك التطورات من النوازل الواجب 
إعطاءىا التكييف الشرعي اخلاص هبا، وبادلوازاة فنصوص القانون اجلزائري قد تناولت بعض تلك التطورات بصفة صرحية دون تفصيل والبعض اآلخر قد أبقاه ادلشرع اجلزائري 

 .لذلك فهذه الدراسة جاءت كمحاولة لتبيان أثر التطورات الطبية على فك الرابطة الزوجية يف ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري. حتت نطاق القواعد العامة
 . تلقيح إصطناعي، تنظيم اإلجناب، قطع احلمل، بصمة وراثية، علوم دموية، تغيري اجلنس، أمراض:الكلمات المفتاحية

 
Les progrès médicaux et leur impact sur la dissolution du lien conjugal  

à la lumière des droits musulman et algérien  

Résumé : 
Le monde moderne a connu un énorme progrès dans le domaine des technologies liées à l'évolution et aux découvertes 

biologiques et médicales, lesquelles ont permis à l’être humain de résoudre un certain nombre de ses problèmes tout en décelant les 

secrets et les mystères de son corps. Si l'infertilité et l'infécondité n’ont pas cessé d’agacer les conjoints tout au long de leur vie 

conjugale, lesdites découvertes étant  à l’origine de la technique de l'insémination artificielle comme une alternative à la voie de la 

grossesse normale. Par contre,  si les naissances successives étaient épuisantes pour le couple, il n’en demeure pas moins que le 

recours à la science médicale vient de réglementer la reproduction, voire même à l’interrompre, quelle que soit sa phase.  

De surcroit, le progrès des dites découvertes nous permet actuellement non seulement d’identifier les caractéristiques 

génétiques d'un enfant, mais également de les comparaître avec ceux de ses parents par le biais des tests d'ADN. Notons également 

que ces découvertes ont contribué à la détection de diverses maladies qui affectent le corps humain, que ces maladies ayant trouvé 

leur tanière dans le processus de changement de sexe ou encore celles dont la médecine n'a pas réussi  jusqu’alors à trouver un 

remède, telles que le sida, l'hépatite ou encore le cancer qui n’est point une maladie contagieuse. 

Ces avancées scientifiques ont influencé directement sur les cas de dissolution du lien conjugal, cas que le droit musulman 

a régit  avec prudence du fait que ces développements nécessitent d’être qualifiés  sur le plan religieux. Parallèlement, les textes du 

droit algérien ont traité avec concision certains de ces développements, alors que d’autres sont passés sous silence, ce qui ouvre le 

champ à l’application des règles générales. Par conséquent, cette étude n’est qu’une esquisse de mettre en exergue l'impact de ces 

avancés sur la dissolution le lien conjugal à la lumière de la charia islamique et la loi algérienne. 

Mots clés: Insémination artificielle, planification familiale, avortement, empreintes génétiques, hématologie, transsexualisme, 

maladies.  
Medical progress and its impact on the dissolution of marriage  

in the light of the Islamic law and Algerian law  

Abstract: 

The modern world has known a tremendous progress in the field of technologies related to developments and biological 

and medical discoveries which enabled the human race to tackle most of the everyday problems and stand on the secrets and 

mysteries of his body. The infertility and childlessness problem was haunting the couple throughout their married life, Medicine 

was able to find the technique of artificial insemination as an alternative to the path of normal pregnancy, and in contrast, the 

successive births is exhausting for the couple, Medical Science has created a multiple ways to regulate reproduction, even reached 

the limits of the interruption of pregnancy before the normal schedule. 

 Medical developments extended until identify the genetic traits of a child and comparing their conformity with what holds 

his parents by DNA tests and blood science, also these medical discoveries contributed to the detection of various diseases 

plaguing the human body, whether those diseases which found its match in the process of sex change as a mean favored  by its 

supporters who see it as the most appropriate or those diseases that medicine has failed to find a cure, contagious as AIDS, 

hepatitis or other non infectious ones such as  cancer. 

These medical advances have influenced directly on unfolding the marital bond, which is addressed by the provisions of 

the Islamic Sharia, the fact that those developments considered as novelty which needs to be given its sharia conditioning, and in 

parallel the texts of Algerian law has dealt with some of these developments directly without pertinent details, other matters  have 

been kept  by Algerian legislator under the scope of the general rules. Therefore This study was an attempt to show the impact of 

medical advances to unfold the marital bond in the light of Islamic Sharia and the Algerian Law. 

Key words: artificial insemination, regulate reproductive , cut pregnancy, genetic imprint, bloody science, sex change, diseases. 

 


