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اإلهـــــــــــــداء 

 .....أىدي ثمرة جيدي إلى

إلى من أحمل اسمو بكل فخر وأحاطني برعايتو والدي الحبيب حفظو اهلل وأدامو تاجا فوق  -
. رؤسنا 

إلى والدتي الغالية ...........إلى التي عممتني باأللف أدبا، وبالميم محبة، بالياء يقينا -
أمي التي لم تبخل جيدا في تربيتي وتوجييي حفظيا اهلل ينبوع الصبر و التفاؤل و األمل، 

. ورعاىا

. إلى جدتي الغالية شفاىا اهلل وعافاىا  -

إلى رفيق دربي الذي أمدني بالمساعدة والعطاء زوجي الغالي، الذي حرص عمى أن أرتقي  -
لي بطموحاتي، وافتخر بنجاحي وتفانى في الوقوف إلى جانبي كمما احتجت إليو حفظك اهلل 

. وأطال اهلل في عمرك

إلى أول فرحتي ، وأول من عممتني معنى األمومة ، إلى فمذة كبدي ابنتي الغالية ، إلى 
. أجمل براءة حمقت في سمائي ، حبيبتي ، رودينا 

. إلى توأم روحي أختي الغالية ىجيرة أسعدىا اهلل ووفقيا في حياتيا  -

. جاد إلى إخوتي األحباء ، شمس الدين ، ريان ، ب -

. إلى أخي الذي لم تمده لي أمي مزوار شمس الدين  -

" . حبيب، عبد القادر، نادر " إلى كل من صديقتي فاطمة وحياة، و إلى أصدقائي  -

. إلى كل من ساندني ووقف بجانبي بإسداء النصيحة و الكممة الطيبة   -

 



ب  
 

 

ان ــر وعرفــشك

 

 

. أشكر اهلل تعالى أوال و أخرا

بن " أتوجو بخالص الشكر وجزيل ااِلمتنان وفائق عبارات التقدير و ااِلحترام إلى الدكتورة  
حيث تفضمت عمي باإلشراف عمى ىذه المذكرة ، ولم تدخر عمي جيدا " قارة مصطفى عائشة

. بإسداء النصيحة الخالصة ، والرأي الحسن متى لجأت إلييا 

. وسير معي الميالي حتى أتممت ىذا العمل كما أشكر زوجي العزيز الذي ساعدني كثيرا

. وأتقدم بشكر كل من ساعدني في انجاز ىذا البحث ولو بالكممة الطيبة 
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إن مشكمة العقم عند األزواج كانت و الزالت تشكل أىم عقبة تواجو الحياة الزوجية و   
األسرية السعيدة ، وىي تمثل إلى يومنا ىذا اكبر معاناة لمزوجين المذان يعانيان منيا ، فاألمومة 

وجل في نفس المرأة و حرمانيا من ثمار ىذه الغريزة  قوية ، خمقيا البارئ عزغريزة إنسانية 
يشكل عذابا نفسيا قاسيا ليا  و يوقعيا في حرج و ضيق شديدين ، فمن نعم اهلل عمى اإلنسان 

فيم الذين يمنحون الدفء و السعادة  ،أن يمنحو الذرية الن األوالد ىدف كل زواج الزوجين 
وليذا يعتبر إنجاب  ،سيمة شرعية ممكنة و إلنسان أن يطمب ذلك بكللمحياة الزوجية و ل

مصدر ، واألطفال أحد األسباب التي تساعد عمى استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين 
ئون وعال لو الدواء،فصار المرضى يمجوألجل معالجة ىذا الداء خمق اهلل جّل  ،السعادة األسرية

اهلل تعالى بوسائل مختمفة من العالج  بإذنيعيدوا ليم عافيتيم أىل الخبرة من األطباء حتى  إلى
 .المرض جتيم من ىذالو التطبيب ومعا

وبعد فشل عالج حاالت العقم وعدم اإلنجاب عن طريق الوسائل التقميدية كاستخدام 
ريعة في مجال معالجة العقاقير الطبية و التدخل الجراحي استطاع العمم أن يخطوا خطوات س

توصل العمماء لتقنيات حديثة مستعممة في مجال العموم الطبية و العموم اإلحيائية و  العقم
لمتوليد واكتمال البناء األسري بتحقيق حمم األزواج في اإلنجاب  بحيث تنجب المرأة بطريقة 

ن ىذه التقنيات غير طبيعية وكل ذلك من اجل القضاء عمى ىذه المشكمة أو التقميل منيا وم
الحديثة التمقيح االصطناعي بصوره المشروعة و منيا من كان منبعا لمشذوذ و االنحراف 
كالتمقيح االصطناعي بتدخل طرف ثالث أجنبي عن العالقة الزوجية و ذلك بالمجوء إلى 

والتي تكون عن طريق ٍاتفاق زوجين مع ٍامرأة أخرى من أجل  اإلنجاب عن طريق األم البديمة ،
 .تأجير رحميا ليم مقابل مبمغ مالي

فأصبحت ىذه الظاىرة حال لمشكمة العقم عند الزوجين و أخذت  تنتشر بشكل كبير 
 القاعدة التي ٍاستعمميا الغرب لتبرير تجاوزاتيم الناجمة  عمى أساس أن الغاية تبرر الوسيمة ،
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ىذه التقنية  مرور الزمن لم تعدمع و  تيم الشادة،فثقاعن تفاعل التقنية والعموم البيوطبية مع 
تقتصر عمى كونيا حال لممرأة العاقر العاجزة عن الحمل ألجل تحقيق أمومتيا  وذاتيا فقط 

نما نجد أنيا أصبحت تمجا إلييا النساء من أجل الرشاقة و الجمال فتحولت دواعي الحمل  ،وا 
ة لمقيم اإلنسانية و األخالقية البديل جمالية أكثر منيا عالجية و دون مراعاة بأنيا تجارب منافي

صارت ىذه المسالة محل نقاش وجدل من الجانب ، فدينية وتؤدي إلى اختالط األنساب و ال
اإلسالمي والجانب القانوني فقد ذىب جانب من الفقو اإلسالمي إلى تحريم تقنية الحمل باإلنابة 

لمجتمع و يمة عمى الدين و ان ليا عواقب وخألبكل صورىا بالرغم من تحقيقيا لغريزة األمومة 
 .معينة وذىب جانب أخر إلى جواز بعض صورىا ولكن بشروط األخالق ،

لم يتوصل إلى أحكام مستقرة  أيضا أن القضاء المقارنأما من الجانب القانوني فنجد 
فٍاختمفت الغربية ىذا بالنسبة لمدول عند الفصل في قضايا اإلنجاب عن طريق تأجير األرحام 

ولم يقتصر ىذا عمى األمر عمى الدول الغربية  عمييا ةعاقبالمإجازتيا و منعتيا و  أحكاميا بين 
بعد توغل أفكار الغرب في المجتمعات اإلسالمية بحيث فقط بل حتى الدول العربية و خاصة 

  . لنساء يعرضن أرحامين لاِليجار... أصبحنا نسمع دعوات في لبنان ومصر 

صورة   ما ذكرناه نستشف أن لمسألة استئجار األرحام أىمية بالغة لكونياومن خالل 
ظيرت في السنوات األخيرة في المجتمعات الغربية وحتى العربية التي بدأت تتأثر بيا   عصرية

 .بشكل أو بأخر والذي أدى إلى تضارب اآلراء حوليا سواء من الناحية الدينية أو القانونية
: في ما يميىذه الدراسة من  ىدفيكمن 

 .ماىية استئجار األرحام و نشأتيا ،وصوره وأسباب المجوء إلييامعرفة -

 .معرفة الطبيعة القانونية لعقد إجارة الرحم،وما يرتبو من ٍالتزامات عمى عاتق أطرافو -

 .تبيان موقف الشريعة اإلسالمية و القوانين الوضعية من عممية استئجار األرحام-
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 . ثار المترتبة عن ظاىرة ٍاستئجار األرحامتبيين اآل-

: وعمى ىذا األساس نطرح اإلشكالية  األساسية التالية 

في الشريعة اإلسالمية والقوانين ما مدى مشروعية عملية ِاستئجار األرحام  
   :لتي تتفرع عنيا إشكاليات ثانويةوا ، ؟الوضعية

 .؟الداعية ليا ىي األسباب ما مفيوم ظاىرة ٍاستئجار األرحام وما -
 .؟ما ىو التكييف القانوني لعممية ٍاستئجار األرحام -
 .؟ىي اآلثار المترتبة عنيا ما -

وذلك من أجل تحميل ىذه  الوصفي التحميميولإلجابة عن ىذه اإلشكاليات ٍاتبعنا المنيج 
القوانين الظاىرة من الناحية الفقيية ، التي تعتمد عمى األدلة الشرعية والفقيية ، ومقارنة ذلك ب

الوضعية الوطنية والدولية المتعمقة بموضوع الدراسة و ىو مشروعية ٍاستئجار األرحام وذلك 
: إلى فصمينبذلك مقسمين دراستنا ، المنيج المقارن  إلىبااٍلستناد 

. ماىية ٍاستئجار األرحام: الفصل األول

المترتبة  األرحام واآلثارن الوضعية من ٍاستئجار موقف الشريعة اإلسالمية والقواني:الفصل الثاني
 .عميو
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ماهٌة ٍاستئجار األرحام  :الفصل األول

إف عممية استئجار األرحاـ ىي صكرة مف صكر التمقيح الصناعي إذ أنو بدال مف أف   
تعاد البكيضة بعد تمقيحيا باألنبكب إلى رحـ الزكجة تعاد إلى رحـ امرأة أخرل غريبة عف 

الزكجييف كتككف حاضنة أك حاممة ليذه البكيضة حتى تكتمؿ مدة حمميا مقابؿ مبمغ مف الماؿ 
سبب ذلؾ في أغمب األحياف ىك أف رحـ الزكجة ال يككف صالحا الستقباؿ تبيع بو أمكمتيا ك

البكيضة أك بسبب عقـ أحد الزكجيف أك كبلىما أك بسبب اإلجياض المتكرر نظرا لكجكد 
مشاكؿ خمقية لدييا تمنعيا مف االحتفاظ بجنينيا داخؿ رحميا ، كنظرا لتعدد أسباب المجكء إلى 

لو ، تتعدد بتعدد الحاالت المرضية التي يعاني منيا أحد  ىذا العقد فقد ظيرت صكر متعدد
 .الزكجييف أك كبلىما 

كبانتشار ىذه الظاىرة بصكرة كبيرة أدل إلى ظيكر تسميات عديدة ليا ك التعدد في      
صكرىا كفي أسباب المجكء إلييا كباوعتبار أنو أطمؽ عمييا مصطمح اوستئجار األرحاـ فيؿ تعتبر 

: دا أـ ال كىذا ما سنتطرؽ لو في ىذا الفصؿ كفؽ مبحثيفىذه العممية عؽ

 .األرحاـمفيـك اوستػئجار  :األكؿالمبحث  

. التكييؼ القانكني لعممية اوستئجار األرحاـ:المبحث الثاني

 مفهوم استئجار األرحام :المبحث األول
كسيمة مف لقد اونتشرت فكرة اوستئجار األرحاـ في الكثير مف دكؿ العالـ كاوعتبركىا 

الكسائؿ الحديثة التي تكصمت إلييا الدراسات الطبية ك التي يمكنيا أف تحقؽ لمنساء خاصة 
التي ال تتمكف مف اإلنجاب غاية األمكمة ك تمكنيا مف أف تصبح أما كبذلؾ تتكلى ىي كزكجيا 

 .رعاية المكلكد كيككف كلدا قانكنيا ليما كيتكلياف رعايتو

 

 



 الفصل األول                                                                       مبهية اٍستئجبر األرحبم 
 

5 
 

  فقط كاونما اوستئجار األرحاـ لـ تقتصر عمى ىذه التسمية كالجدير بالذكر أف عممية

عرفت بتعابير كثيرة كأطمقت عمييا تسميات مختمفة ك متعددة كلكف المعنى كاحد  باإلضافة  
إلى ذلؾ  فاوف عممية ًاستئجار األرحاـ ىذه ليا عدة صكر يمكف إجرائيا بيا ،كلكف حتى يتـ 

ىناؾ أف ع  بالزكجيف  إلى اوستئجار رحـ اومرأة أخرل كما المجكء ليذه العممية ىناؾ أسباب تدؼ
ك ىذا ما سنتطرؽ لو في ىذا المبحث  ،بالمقابؿ أسباب تدفع بالمرأة المؤجرة لرحميا لمقياـ بذلؾ 

كعبلقتو بالتمقيح  كفؽ مطمبيف إذ أننا سنتناكؿ في المطمب األكؿ تعريؼ كنشأة اوستئجار األرحاـ 
. اوستئجار األرحاـ ك األسباب الداعية لو في المطمب الثاني االصطناعي ثـ تبياف صكر

 :تعرٌف ونشأة ٍاستئجار األرحام وعالقته بالتلقٌح االٍصطناعً: المطلب األول

لقد حاكؿ الفقياء إيجاد تعريفا دقيقا لمسألة الحمؿ لحساب الغير أك ما يسمى بتأجير 
كذلؾ ألنيا مسألة حديثة النشأة، فنجد أنو قد كجدت تعار يؼ عديدة ك لكف المعنى  األرحاـ

كاحد كىذا ما سنعرضو في ىذا المطمب بحيث سنعرؼ اوستئجار األرحاـ ك نشأتو في الفرع 
.   األكؿ ك عبلقتو بالتمقيح االوصطناعي في الفرع الثاني

: تعرٌف ٍاستئجار األرحام و نشأته:الفرع األول 

: ستئجار  ألرحام ٍا تعريف   -أوال

كقبؿ ( أرحاـ)ككممة ( اوستئجار) اوستئجار األرحاـ مصطمح مركب مف كممتيف كممة 
ب أكال إلى تعريؼ كؿ كممة عمى التطرؽ إلى تعريؼ مصطمح اوستئجار األرحاـ يجب أف نذه

. لحد

:  تعريف  الٍاستئجار -1

  : لتعريف  لمغوي-أ 

 كممة اوستئجار ىي كممة مستنبطة مف اإلجارة كىي تجمع بيف معنييف فاألكؿ ىك األجر 
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ٍعفى  فىً فٍ  "كدليؿ ذلؾ مف القراف الكريـ قكلو تعالى  ،1عمؿكىك العكض مقابؿ عمؿ أك جزاء   أىٍرضى
أف  قبؿأعطكا األجير أجره "ك مف السنة قكلو صمى اهلل عميو ك سمـ  2" أيجيكرىىيفَّن  فى تيكىيفَّن  لىكيـٍ 

كيراد مف جبر العظـ أجرة العامؿ كأنيا شيء  ، أما الثاني ىك جبر العظـ الكسير3"يجؼ عرقو
. 5طمب الشيء باألجرة: ، ك عرفو األصفياني بأنو 4يجبر بو حالو فيما لحقو مف كد فيما عممو

  :عرف  لفقياء  إلجارة بتعاريف متقاربة : لتعريف  الٍاصطالحي -ب

. عقد عمى المنافع بعكض:عرفيا الحنفية بقكليـ 

.    تمميؾ منافع شيء مدة معمكمة بعكض:كعرفيا المالكية بأنيا

. عقد عمى منفعة مقصكدة معمكمة قابمة لمبذؿ ك اإلباحة بعكض:كقاؿ الشافعية ىي 

عقد عمى منفعة مباحة معمكمة مف عيف معنية أك مكصكفة في الذمة مدة :بأنياكعرفيا الحنابمة 
.  6معمكمة أك عمؿ معمـك بعكض معمـك

 
استئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو،مجمة أبحاث كمية التربية -1  9األساسية ،جامعة المكصؿ ،المجمد كريمة عبدك جبر،و

 .241ص،3،العدد 

. 6سكرة الطبلؽ، اآلية  -2

 .5ق ، ص1405 لبناف، ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، 1عمي بف محمد بف عمي الجرجاني،التعريفات ،ط-3

 .62ق، ص1411، ، لبناف، دار الجبؿ، بيركت1أحمد بف زكرياء بف فارس، معجـ مقاييس المغة، ط -4

 .65،  بدكف سنة نشر ، ص  يا،سكردار القمـ،  دمشؽ الراغب األصفياني ، مفردات ألفاظ القراف ، بدكف ط ، -5

لكتركني-6   http://www.alukah.netالحسيف بف محمكد شكاط ك عبد الحؽ حميش ، تعريفات ، منشكر عمى المكقع االو

 .45ٌ:17عمى الساعة  13/05/2019تاريخ التصفح 

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 : لتعريف  لقانوني-ج

عقد يمكف :"قانكف المدني عمى أنو 467اإليجار في المادة عرؼ المشرع الجزائرم عقد 

نتفاع بشيء لمدة محددة مقابؿ بذؿ إيجار معمـك المؤجر ، كيككف " بمقتضاه المستأجر مف االو
 .1أنو يجكز أف يككف تقديـ عمؿ ماال، إالاألصؿ  الثمف في

 : تعريف  لرحم -2

:  لتعريف  لغوي -أ 

الرحـ كممة مستكحاة مف الرحمة كىي تدؿ عمى الرقة ك العطؼ ك الرأفة كيقاؿ مف ذلؾ  
كقد سمي ، رحمو يرحمو إذا رؽ لو كتعطؼ عميو كاستعممت في معاني مختمفة مثؿ رحـ األنثى 

كليذا يقاؿ صمة 2كيقصد بيا أيضا عبلقة القرابة  رحما ألف األـ ترحـ كتعطؼ عمى كلدىا،
. 3"رحـ اهلل فبلنا"تستعمؿ أيضا لبلحساف إلى المرحـك كذلؾ بقكؿ ىي ك ،الرحـ

:  لتعريف  الٍاصطالحي -ب 

بَّنٍصفى  كىاٍلميطىمَّنقىاتي  "لقكلو تعالى 4ىك بيت منبت الكلد ككعاؤه في البطف   ثىبلثىةى  ًبأىنفيًسًيفَّن  يىتىرى
كءو  ا يىٍكتيٍمفى  أىف لىييفَّن  يىًحؿُّل  كىالى  قيري مىؽى  مى اًمًيفَّن  ًفي المَّنوي  خى  اآلًخرً  كىاٍليىٍكـً  ًبالمَّنوً  ييٍؤًمفَّن  كيفَّن  ًإف أىٍرحى

بيعيكلىتيييفَّن  ؽُّل  كى دِّدًىفَّن  أىحى ا أىرىاديكاٍ  ًإفٍ  ذىًلؾى  ًفي ًبرى لىييفَّن  ًإٍصبلحن مىٍيًيفَّن  الَّنًذم ًمٍثؿي  كى كؼً  عى اؿً  ًباٍلمىٍعري ًلمرِّدجى  كى

 
،المتضمف القانكف المدني،ج ر العدد  58-75المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  2007مام 13المؤرخ في  05-07القانكف رقـ -1

 .2007-05-13الصادرة في  ،31

 .489أحمد بف زكرياء بف فارس ، معجـ مقاييس المغة ، المرجع السابؽ ، ص -2

 .360ق ،ص 1410، دار الفكر المعاصر ، بيركت، 1عبد الرؤكؼ المناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ، ط-3

 .  241سابؽ ، صألرحاـ كاآلثار المترتبة عميو ،مرجع كريمة عبكد ، اوستئجار ا -4
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مىٍيًيفَّن  ةه  عى ًكيـه  عىًزيزه  كىالمَّنوي  دىرىجى كلقد سماه القراف الكريـ أيضا بالقرار المكيف كذلؾ في قكلو  ،  1"حى

عىٍمنىاهي  : "تعالى اف  تالحقيقي الذم تمقى فيو الخمي الحكضكيعرؼ أيضا بأنو ،  2" مَّنًكيفو  قىرىارو  ًفي فىجى

 .3ك حينئذ تعمؽ في جدار الرحـ كتصبح عمقة عالقةمف ماء الزكجيف 

:  لتعريف  لطبي -ج

ىك عضك عضمي كمثرم مقمكب مف الجياز التناسمي لؤلنثى كيقع بيف المثانة كالمستقيـ 
يكاء البيض المخصب ك الجنيف الذم يتككف في  تسعة أشير الذم لـ كىك يعمؿ عمى تغذية كا 

 .4يكلد بعد

تعريف  ستئجار  ألرحام   -3

استئجار األرحاـ كقد أخذنا منيا ما يمي : لقد كجدت تعارؼ كثيرة كمتعددة لظاىرة و

يعرؼ بالحمؿ البديؿ كىك عبارة عف حؿ طبي يتـ المجكء إليو لمساعدة النساء الغير * 
تـ عممية اإلخصاب خارج الجسـ حيث ت5قادرات عمى الحمؿ كاإلنجاب بسبب مشاكؿ صحية

بتمقيح بكيضة المرأة بمني زكجيا في المخبر قبؿ أف تتـ زراعة تمؾ البكيضة المخصبة في رحـ  

 
 .228سكرة البقرة ، اآلية  -1

 . 21سكرة المرسبلت ، االية  -2

 .256ق، ص 1416، ، لبناف، مؤسسة الرسالة، بيركت1، ط1بكر عبد اهلل زيد، فقو النكازؿ، ج-3

لكتركني  سمير عبد الغفار، الرحـ ك المبايض ك الدكرة الشيرية،-4 تاريخ التصفح  www.webteb.comمأخكذ مف المكقع االو
 .21:30عمى الساعة  04/04/2019في 

لكتركني مقاؿ منشكر عمى  األرحاـ،تأجير  -5 التصفح تاريخ ،  https://ar.m.wikipedia.org>wiki المكقع االو
 13:42عمى الساعة  15/04/2019

http://www.webteb.com/
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كفي ىذه الحالة يطمؽ عمى المرأة صاحبة الرحـ اسـ  ، 1أخرل لتنمك كتستكمؿ فترة الحمؿ امرأة 
 األـ البديمة كتككف صاحبة البكيضة ىي األـ البيكلكجية كعندما تمد األـ البديمة الطفؿ تسممو

 .2مقابؿ مبمغ مالي متفؽ عميولمزكجيف 

مرأة كغالبا ما استخداـ رحـ امرأة أخرل تحمؿ لقيحو مككنة مف نطفة رجؿ كبكيضة او * 
زكجيف كتحمؿ الجنيف كتضعو كبعد ذلؾ يتكلى الزكجاف رعاية الكلكد كيككف كلدا قانكنيا  يككناف
 .3ليما

كىناؾ مف ذىب إلى تعريؼ عممية استئجار األرحاـ بأنيا عقد معاكضة عمى االنتفاع * 
.  4مرأة أجنبية لغرس المقيحة فيو عمى أف ال ينسب المكلكد إلييابرحـ او 

ستئجار األرحاـ  تجدر بنا اإلشارة إلى أنو لـ يقتصر عمى ىذه كبعد قيامنا  بتعريؼ او 
نما أطمقت عميو تس : ميات كمصطمحات عديدة أشيرىا ما يميالتسمية فقط كا 

:  لرحم  لظئر-1

 كمف  5الظئر بكسر الظاء الشالة بعدىا ىمز ىي العاطفة عمى كلد غيرىا المرضعة لو 

 
،دار عماد الديف، عماف، 1صفاء محمكد العياصرة،المستجدات العممية كأثرىا عمى الفتكل في األحكاؿ الشخصية،ط-1

 .289ق،ص1430

يماف،مصر، شكقي زكرياء-2  .15،ص2005الصالحي،الرحـ المستأجرة كبنكؾ األجنة،بدكف ط،العمـ كاالو

 ،مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،بيركت،1أحمد حسف عائشة،األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو ااًلسبلمي،ط-3
 .106ق،ص1429 لبناف،

 34،ص2009،كنكز اوشبيميا،الرياض،1،ط2فاؿ األنابيب،مجمدسعد بف عبد العزيز الشكيرخ،أحكاـ التمقيح غير الطبيعي،أط-4
،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،    1أبى بكر عبد اهلل بف آؿ زيد،طرؽ اإلنجاب في الطب الحديث كحكميا الشرعي،ط-5

 .  10،ص2006
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ثـ إيداع ذلؾ  مرأة بعد تعرضيا لمني الزكج حتى يمتحـ بيامف او " البكيضة"لمبذرة األنكثة ىنا قيؿ 
 .1"الرحـ الظئر"مرأة أخرل قيؿ لذلؾ رحـ او في 

: شتل  لجنين -2

كىك كاحد مف مصطمحات الرحـ الظئر كحقيقتو ىك انتزاع الجنيف كىك في  " القطع"الشتؿ 

كطريقة النقؿ  2ضيفا عمييا طيمة مرحمة تككنو ليحؿ النطفة كزرعو في رحـ المرأة أخرل مرحمة 
إال انو يكجد مف الفقياء مف اعترض عمى ىذه التسمية كمنيـ الشيخ ابف " الشتؿ"ىذه تسمى

قناعي في التمقيح الصناعي"تحت عنكاف  توفي رساؿ محمكد كذلؾ ؿ سبب كقد عؿ" الحكـ االو
نو يجب أف يسمى منيا كليس جنينا كذلؾ ألف الجنيف ال يككف أرفضو ليذه التسمية في ككف 

 .3كذلؾ حتى تنفخ فيو الركح

 : لمضيفة -3

كقد سميت بيذا االسـ  4كىي المرأة األخرل التي ينقؿ إلى رحميا البيضة المقيمة 
 .تستضيؼ في رحميا بكيضة امرأة أخرل لمدة زمنية محددة أم إلى غاية الكالدة ىاباعتبارىا أف

  

 

سكندريةأحمد محمد لطفي،التمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء -1  .  460،ص2006،،مصركآراء الفقياء،دار الفكر الجامعي،االو

  .636ق، 1426، ، مصر، دار الكفاء، المنصكرة1،ط3عبد الحميـ عكيس، مكسكعة الفقو اإلسبلمي المعاصر،ج-2

التمقيح الصناعي، بحث منشكر في مجمة المجمع الفقيي ،العدد  الشيخ عبداهلل بف زيد آؿ محمكد،الحكـ ااًلقناعي في اوبطاؿ-3
 . 19، صـ1998الثامف،

استئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو كريمة عبدك جبر،-4  .242سابؽ،ص، مرجع ٍو
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:  لحاضنة -4

ىذه الكلد كقد رفض الشيخ ابف محمكد  يقصد بيا األـ التي تقـك مقاـ األـ في تربية
إف ىذا مف باب الحقائؽ فاونو ال حضانة إال لمطفؿ الصغير حتى خرج إلى "قاؿ حيث التسمية 
 .1"حيا كماداـ في بطف أمو فاونو يسمى حمبل كأمو حامبل ال يقاؿ حاضنة  الكجكد

:  ألم  لمستعارة -5

مرأة أخرل كزكجيا مف مرأة تعير رحميا إلى او أطمقت ىذه التسمية باعتبار أف ىناؾ او 
إليو بيضة ممقحة إلى غاية كضع الجنيف كتسممو لمكالديف ليصبح كلدا قانكنيا أجؿ أف تنقؿ 

. 2ليما

:  ألم  لبديمة -6

يراف لما أباح عممية استئجار األرحاـ إلى تغير مصطمح  دعىلقد  مجمس الشكرل في االو
تخميؽ كتعرؼ األـ البديمة بأنيا ىي المرأة التي ساىمت في  ، 3الرحـ المستأجر بالرحـ البديؿ
كبذلؾ يندرج تحت ىذا التعريؼ األـ البيكلكجية المشاركة  الجنيف أك حممو أك أرضعتو،

 .4بالبكيضة،كاألـ المرضعة المساىمة ب رضاع الطفؿ مف ثدييا كدكف البكيضة

 

 
 .20بطاؿ التمقيح الصناعي، مرجع سابؽ،صالشيخ عبداهلل بف زيد آؿ محمكد،الحكـ ااًلقناعي في او  -1

 .3حكمو ، ص-دكافعو-آؿ عمار بف كقياف ، استئجار الرحـ ، حقيقتو نايؼ-2

استئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو كريمة عبدك جبر،-3  .244سابؽ،ص، مرجع ٍو

 العربية،دار النيضة  ،1، طتحميميةدراسة  القانكف،أحكاـ األـ البديمة بيف الشريعة اإلسبلمية ك  عبد الحميد عثماف محمد،-4
 .45، صق1416مصر، القاىرة ،
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:  لرحم  لمستأجر-7

كىك األكثر شيكعا كيسمى بيذا االسـ ألف في األغمب مثؿ ىذه العمميات تككف بعكض  

. 1الخ..............كىناؾ أيضا تسميات أخرل أـ بالككالة أـ باإلنابة 

: نشأة عممية  ستئجار  ألرحام -ثانيا

الحيكاف ك التي استعممت بيدؼ زيادة إنتاج تمؾ بدأت تقنية إجارة األرحاـ في عالـ 
الحيكانات ذات الصفات الممتازة  فيؤخذ عدد مف البكيضات مف أنثى حيكاف ذات الصفات 

الممتازة ك تخصب في المخابر تـ تزرع األجنة في أرحاـ في عدد مف الحيكانات األخرل العادية  
دية لتنمية األجنة المحسنة داخميا ك بعد ككاف األطباء البيطريكف أرحاـ تمؾ الحيكانات العا

 .2نجاح ىذه العمميات في عالـ الحيكاف نقمت ىذه التجارب مف الحيكاف لتطبؽ عمى اإلنساف

تمت أكؿ عممية تأجير الرحـ ك خرجت أكؿ طفمة جراء ىذه العممية إال  1983ففي سنة 
نما كانت ىبة ك ذلؾ ألف المرأة التي  أنجبت الطفمة تبرعت بحمميا كلـ تأخذ أنيا لـ تكف إجارة كا 

بتأجير رحميا مقابؿ " كيـ ككتكف"قامت السيدة  1985كفي سنة ،  مقابؿ عمى تأجيرىا لرحميا
كلكف ىذه السيدة بعد كضعيا ( جنيو اوسترليني 6500)ستة أالؼ ك خمس مئة جنيو إسترليني 

ىا كعرضت القضية عمى لمطفؿ رفضت تسميمو لمزكجيف المذاف اتفقا معيا عمى تأجير رحـ
 .3الزكجيف المذاف قاما بدفع النفقةالمحكمة ك التي حكمت بتسميـ الطفؿ إلى 

 
 .800ق،ص1421،دار النفائس، األردف،1، ط2ج عمر سميماف األشقر كآخركف ، دراسة فقيية في قضايا طبية معاصرة ،-5

لكتركني     ،"الحكـ-النشأة-المفيـك" تأجير األرحاـ  السيد،طارؽ -2 بحكث كدراسات كتقارير،  بحث منشكر في المكقع االو
.com www.lahaonline  ، 14:00عمى الساعة  02/04/2019تاريخ التصفح. 

 .142ص  سابؽ،مرجع  اإلسبلمي،لة بالحمؿ في الفقو األحكاـ المتص حسف،عائشة أحمد -3

http://www.lahaonline/
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كقد كقعت في بداية الثمانينات حالة حمؿ بيذه الطريقة إذ أنيا لـ تكف بكاسطة تأجير 
ماثيكال "بحمؿ بكيضة ممقحة عف أميا " جيكفانا كابريممي"كذلؾ ألنو قامت ابنة تدعى الرحـ 

. 1كبعد كالدة االبنة لمطفؿ سممتو لكالدتيا" كابريممي

إذا أنيا لـ تقصد الغرب فقط بؿ بدأت  لقد انتشرت ظاىرة استئجار األرحاـ بشكؿ شاسع
حتى الشرؽ كخاصة اليند حيث أصبح يتـ استغبلؿ النساء لمقياـ بعمميات تأجير رحميف تغزك 

. ك ذلؾ لرخص األجرة المدفكعة ليف مقارنة باألجرة المدفكعة في الدكؿ الغربية 

لغرض كتشير الدراسات إلى كجكد ككاالت لتأجير األرحاـ كشركات خاصة ليذا ا
كميمتيا البحت عف النساء الرغبات في الحمؿ ككانت أكؿ شركة في العالـ تخصصت في ىذا 

،أما في الكاليات المتحدة األمريكية فكانت ىناؾ شركة  2الغرض في مدينة فرنكفكرت بألمانيا
تسعى ليذا الغرض في لكس انجمكس  بحيث أنشئت جمعية تسمي جمعية " ستكركس"تسمى 

كذلؾ مف أجؿ البحث عف  3ت فصار يتكافد عمييا األزكاج المصابيف بالعقـ األميات البديبل
رحـ لئليجار مقابؿ الحصكؿ عمى أطفبل ليما ك غيرىا بحيث تشير اإلحصائيات إلى كجكد 

الؼ 17أ خاصة باستئجار األرحاـ ك أف معدؿ األجرة يصؿ إلى .ـ. مراكز في ك 15أكثر مف 
.   4المكاليد بيذه الطريقةاالت مئات دكالر كقد أنتجت الكؾ

 
شكقي زكرياء الصالحي ، التمقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسبلمية ك القكانيف الكضعية ، بدكف ط ، دار النيضة ، بدكف  -1

 .19ق ، ص 1422بمد النشر ، 

 .97، ص المرجعنفس إلسبلمية ك القكانيف الكضعية ، شكقي زكرياء الصالحي ، التمقيح الصناعي بيف الشريعة ا -2

 .19سابؽ ، ص لرحـ المستأجرة كبنكؾ األجنة ، مرجع شكقي زكرياء الصالحي ، ا-3

لكتركني السابؽ ،"الحكـ-النشأة-المفيـك" تأجير األرحاـ  السيد،طارؽ  -4  .المكقع االو

 

 



 الفصل األول                                                                       مبهية اٍستئجبر األرحبم 
 

14 
 

. يعالقة استئجار األرحام بالتلقٌح االٍصطناع:الفرع الثانً

    :تعريف  لتمقيح  الٍاصطناعي -1

منيا ما يمي   لقد عرؼ التمقيح االوصطناعي بعدة تعريفات سكؼ نأخذ

ك بكيضة المرأة مف غير الطرؽ  ،التمقيح بيف حيكاف الرجؿ المنكم إجراء عممية *
.  1المعيكد

زكج في المسالؾ التناسمية ىك عبارة عف إدخاؿ حيكانات منكية مستخرجة مف اؿ*
ارسة الجنسية المباشرة بيف كال يتـ ذلؾ عف طريؽ المـبيدؼ اإلخصاب أك اإلنجاب ، لمزكجة
ك إنما يحقف السائؿ المنكم بطريقة اصطناعية بكاسطة المحقف المخصص  ،ك الزكجة  الزكج
. 2لذلؾ

حاالت العقـ عند المرأة ك يتحقؽ ب دخاؿ مني زكجيا أك  لعبلج تجرلىك عممية *
. 3شخص أجنبي في عضكىا التناسمي بغير اتصاؿ جنسي

  : لتمقيح  الصطناعيأنو ع  -2

التمقيح ك ،صطناعي الداخمياالو  حالتمقي نكعيف إلىالتمقيح االصطناعي ينقسـ 
. كىذا ما سنتطرؽ لو قناعي الخارجي كلكؿ نكع منيما صكراالصط

 
 .53ق ، ص1417، دار البيارؽ ، بيركت ،  1زياد أحمد سبلمة ، أطفاؿ األنابيب بيف العمـ ك الشريعة، ط-1

 .251صفاء محمكد العياصرة،المستجدات العممية كأثرىا عمى الفتكل في األحكاؿ الشخصية ، مرجع سابؽ ، ص  -2

، دار البشائر  1سارة شافي سعيد الياجرم ، األحكاـ المتصمة بالعقـ ك اإلنجاب ك منع الحمؿ في الفقو اإلسبلمي ، ط-3
 .330ق ، ص1428اإلسبلمية ، بيركت ، 

 



 الفصل األول                                                                       مبهية اٍستئجبر األرحبم 
 

15 
 

 : لد خميطناعي  لتمقيح  الص -أ

 ك ىك ما اخذ فيو ماء الرجؿ ك حقف في محمو المناسب داخؿ ميبؿ المرأة زكجة 

كىنا يتـ التمقيح بيف  ،1خصابي الذاتيكيسمى أيضا باإلخصاب الداخمي أك التمقيح االو  ،غيرىاأك 
. الماء ك البكيضة داخؿ جسـ المرأة ك في المكاف المخصص لو

:  لد خميصور  لتمقيح  الصطناعي 

أف تؤخذ النطفة الذكرية مف الزكج ك تحقف في المكضع المناسب داخؿ ميبؿ الزكجة  *

: أك رحميا ك ليذه الطريقة حالتاف ىما 

. أف يتـ التمقيح أثناء الحياة الزكجية  -أ

. أف يتـ التمقيح بعد كفاة الزكج كمف مائو الذم احتفظت بو الزكجة بعد كفاتو -ب

تؤخذ نطفة مف رجؿ ك تحقف في المكضع المناسب مف زكجة رجؿ آخر حتى يقع  أف*
 .2كيمجا ليذه الصكرة إذا كاف الزكج عقيما ال بذرة في مائو داخميا،التمقيح 

(: طفل  ألنابيب) لتمقيح  الصطناعي  لخارجي  -ب

كىذا النكع إما أف يككف زكجيف أك بيف ’ 3 كىك أف يتـ التمقيح بيف ماء الرجؿ ك المرأة
 .أجنبييف

 
 .255صفاء محمكد العياصرة،المستجدات العممية كأثرىا عمى الفتكل في األحكاؿ الشخصية ، مرجع سابؽ ، ص -1
، فقو القضايا الطبية المعاصرة ،دراسة فقيية طبية مقارنو مزدكجة بقرارات المجامع الفقيية  عمي بف محي الديف القره  داغي-2

 .567ق،ص1429،دار البشائر اإلسبلمية، بيركت ، 3كالندكات العممية، ط
لعدد مركؾ نصر الديف ، التمقيح الصناعي في القانكف الجزائرم كالشريعة اإلسبلمية ، مجمة المجمس اإلسبلمي األعمى،ا-3

 .172،ص 1999الثاني،سنة
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 :صور  لتمقيح  لخارجي -أ
  لزوجيةفي إطار  لعالقة  : ألولى لصورة 

أف تأخذ نطفة مف زكج ك بكيضة مف مبيض زكجتو فتكضعا في أنبكب اختبار طبي 

االنقساـ ك التكاثر تنقؿ في الكقت المناسب مف أنبكب ثـ بعد أف تؤخذ المقيحة ب يتـ التمقيححتى 
ك يمجا ( طفؿ األنبكب)كىذه ىي ما يسمي ، االختبار إلى رحـ الزكجة لتعمؽ في جداره كتنمك

التي تصؿ بيف مبيضيا  (قناة فالكب)ليا عندما تككف الزكجة عقيما بسبب انسداد القناة 
. 1كرحميا

 خارج إطار  لعالقة  لزوجية  : لصورة  لثانية 

 :عدة حاالت نجد في ىذه الصكرة ك 

تمقيح خارجي في االختبار بيف نطفة مأخكذة مف زكج كبكيضة مأخكذة مف  أف يجرم*
مرأة ليست زكجتو يسمكنيا متبرعة ثـ تزرع المقيحة في رحـ زكجتو كيمجأ إلى ىذا مبيض او 

األسمكب عندما يككف مبيض الزكجة مستأصبل أك معضبل كلكف رحميا سميـ قابؿ عمكؽ 
. 2فيو كىك ما يسمكنو الحمؿ مف قبؿ الزكاج المقيحة

أف يجرم تمقيح خارجي في أنبكب اختبارم بيف نطفة رجؿ متبرع كبكيضة امرأة متبرعة *
كيمجأ إلى ذلؾ حينما تككف المرأة المتزكجة التي زرعت  ،رع المقيحة في رحـ امرأة متزكجة ثـ تز

. 3المقيحة فييا تعطؿ مبيضيا لكف رحميا سميـ

 
 .76شكقي زكرياء الصالحي ، التمقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسبلمية ك القكانيف الكضعية ، المرجع السابؽ ، ص -1

،بدكف سنة ،مصرحسني عبد السميع إبراىيـ ، مكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف تأجير األرحاـ ، بدكف ط ، جامعة األزىر-2
 .60النشر،ص

، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف     1لتمقيح االوصطناعي كأطفاؿ األنابيب ، طعرفاف بف سميـ العشى حسكنة الدمشقي، ا-3
 . 70ق،ص1426،
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أف يجرم تمقيح خارجي في كعاء االختبار بيف بذرتي زكجيف ثـ تزرع المقيحة في رحـ *
امرأة تتطكع يحمميا كيمجأ لذلؾ حينما تككف الزكجة غير قادر عمى الحمؿ لسبب في رحميا  

أك تككف غير راغبة في الحمؿ ترفا فتتطكع امرأة أخرل بالحمؿ  منتج،ا سميـ ك كلكف مبيضو
. 1عنيا

أف يجرم تمقيح خارجي في كعاء االختبار بيف بذرتي زكجيف ثـ تزرع المقيحة في رحـ *
أك الزكجة األخرل لمزكج  2امرأة متبرعة بحمؿ المقيحة كتككف المرأة ىنا ىي ضرة الزكجة

. 2الماءصاحب 

ؼ ممف خبلؿ تعرككتبياف أنكاعو كصكره كبعد التطرؽ إلى تعريؼ التمقيح االصطناعي 
استئجار األرحاـ يتضح أف العبلقة بيف عممية استئجار األرحاـ كبيف التمقيح االصطناعي تكمف 
حدل النتائج  في ككف استئجار األرحاـ يمثؿ صكرة مف صكر التمقيح االصطناعي الخارجي كا 

. ات التجارب في مجاؿ اإلنجابالتي ظيرت لعممي

صور و دوافع ٍاستئجار األرحام :المطلب الثانً

سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب إلى ذكر الصكر المختمفة لعممية استئجار األرحاـ في 
 .كافع الداعية لو في الفرع الثانيالفرع األكؿ كالد

صور ٍاستئجار األرحام  :الفرع األول

عممية اوستئجار األرحاـ ليا عدة صكر كأساليب مختمفة يمكف أف تجرل بيا ىذه  إف
 أنو ال يتـ الخركج عف طبيعة ىذه العممية كىي المجكء  إالالعممية كلكف كمع تعدد ىذه الصكر 

 

العبيكاف، الرياض، ،1دراسة فقيية مقارنة، ط محمد بف يحي بف حسف النجمي، اإلنجاب الصناعي بيف التحميؿ كالتحريـ،-1
 .123ق،ص 1432،

 . 812عمر سميماف األشقر كآخركف،دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة، مرجع سابؽ، ص-2
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: أخرل لتأجير رحميا كعميو ف ننا سكؼ نتطرؽ إلى ذكر ىذه الصكر كالتاليإلى اومرأة 

 ٍامرأة غريبة ن و لمتبرعة بالرحم أخذ  لنطفة و لبويضة من  لزوجي: لصورة  ألولى-1

في ىذه الصكرة يتـ أخذ نطفة الزكج كبكيضة زكجتو كيتـ زرع البكيضة الممقحة في رحـ 
اومرأة أخرل كذلؾ بعدما يتـ إجراء التمقيح الخارجي في أنبكب اوختبار في مختبر،كيتـ المجكء اولى 

العممية عندما تككف الزكجة غير قادرة عؿ الحمؿ بسبب مرض أك أف رحميا مريض   ىذه

 .1أك أنيا تقـك بذلؾ لتفادم أالـ كمتاعب الكالدة كمخاطرىا أك مف أجؿ المحافظة عمى جسميا

لمتطوعة لمحمل ىي  لزوجة أخذ نطفة من  لزوج و لبويضة من  لزوجة و : لصورة  لثانية -2
 لثانية 

ىذه الصكرة ىي نفس الصكرة أم تأخذ النطفة كالبكيضة مف الزكجيف إال أف االوختبلؼ 
يكمف فقط في ككف أف المرأة التي تعير رحميا أك تتطكع بو مف أجؿ حمؿ بكيضة ممقحة ليست 

نما ىي الزكجة الثانية لمزكج صاحب النطفة . 2اومرأة غريبة كا 

عيا في رحم  ٍامرأة متبرعة يبة بمني  لزوج وزرتمقيح بويضة  ٍامرأة غر:  لصورة  لثالثة -3
برحميا 

في ىذه الحالة يتـ تمقيح بكيضة اومرأة غريبة غير الزكجة بمني الزكج كيتـ المجكء إلى 
را عمى الحمؿ كمبيضيا غير ىذه الصكرة عندما تككف الزكجة عاقرا كيككف رحميا غير قاد

كيمكف أف تككف المرأة صاحبة البكيضة ىي نفس المرأة المتبرعة برحميا كما يمكف أف   ،سميما

 
.  96ق، ص1407جدة،  دار السعكدية، ،1، طار، أخبلقيات التمقيح الصناعيمحمد عمي الب-1

،دار الحكمة 1،ط1،ج اإلسبلميةالمسائؿ الطبية المستجدة في ضكء الشريعة  محمد عبد الجكاد حجازم النتشة،-2
. 177ق،ص1422،
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تككف اومرأة أخرل كبالتالي يتضح أنو ليس مف الضركرم أف يككف ىناؾ ثبلثة أطراؼ فقط في 
نما يمكف أف يككف أكثر مف ثبلثة .  1ىذه العممية كا 

عيا في رحم  ٍامرأة متبرعة تمقيح بويضة  لزوجة بمني  لرجل غريب وزر:  لصورة  لر بعة -4
   برحميا

ىذه الصكرة يتـ تمقيح بكيضة الزكجة بمني رجؿ غريب ثـ زرع البكيضة الممقحة في في 
المجكء إلى ىذه الحالة في حالة ما إذا كاف  ـيتكلرحميا، رحـ اومرأة أخرل متبرعة أك مؤجرة 

. 2الزكج عقيما كيككف رحـ المرأة مريض كلكف مبيضيا سميما كمنتجا لمبكيضات

تمقيح بويضة ِ مرأة أجنبية بمني رجل أجنبي وزرعيا في رحم ِ مرأة : لخامسة  لصورة -5
.  متبرعة برحميا

يتـ في ىذه الصكرة تبرع اومرأة ببكيضتيا كيتـ تبرع رجؿ بمنيو،ثـ تزرع المقيحة في رحـ 
يا كيعتبرانو كلدا حقيؽيستمما الطفؿ اومرأة أخرل تتبرع برحميا ثـ بعد اوكتماؿ الجنيف ككالدتو 

 .3ليما

:  لصورة  لسادسة -6

يتـ تمقيح بكيضة الزكجة بمني الزكج كيتـ تجميد المقيحة لمزكجيف كبعد كفاتيما تزرع 
. 4المقيحة في رحـ المرأة المستأجرة

 
 .142عاشة أحمد حسف األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص-1

. 166ص ق، 1428 دار الكتب العممية، بيركت، ،1ط ،اإلسبلميةاألرحاـ بيف الطب كالشريعة  إجارة محمد محمكد حمزة،-2

 .142عاشة أحمد حسف األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو اإلسبلمي، مرجع سابؽ، ص-3

 .142عاشة أحمد حسف األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو اإلسبلمي، نفس المرجع ، ص -4
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ٍاستئجار األرحام دوافع  :الفرع الثانً

يتـ المجكء لعممية تأجير الرحـ لعدة أسباب فمنيا أسباب خاصة بالزكجيف كأسباب 
: كسكؼ يتـ عرض ىذه األسباب كما يمي المؤجرة لرحمياخاصة بالمرأة 

:  أسباب لجوء  لزوجين إلى  ٍاستئجار  ألرحام-أ

الت االح تداكل كتطبيب فانو يمجا إلييا في إحدل عبارة عفىك التمقيح  :1طبيةدو عي  -1
 :التالية

ضعؼ الرحـ كعدـ القدرة عمى االستمساؾ الجنيف ك االحتفاظ بو مدة الحمؿ مما يؤدم إلى *
. طرد الحنيف 

. تكرر قبؿ اكتماؿ الحمؿ ككضع المكلكدـمعاناة المرأة مف أمراض تؤدم إلى كفاة الجنيف اؿ*

 .الرحـإذا كاف الحمؿ يسبب ليا أمراض شديدة كتسمـ الحمؿ أك كجكد عيكب خمقية في *

. أف يككف رحميا قد أزيؿ بعممية جراحية مع سبلمة مبيضيا أك تككف مكلكدة ببل رحـ*

. أف يككف الزكجيف عقيميف *

 :دو عي صحية  -2

 2لزكجة في حالة حمميايتـ المجكء إلى استئجار األرحاـ في حالة انو ىناؾ خطر عمى صحة ا

 
، 2006حسني محمكد عبد الدايـ ، عقد إجارة األرحاـ بيف الحضر كاإلباحة ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،مصر،-1

 .73ص

محمد المرسي زىرة ، اإلنجاب الصناعي أحكامو القانكنية كحدكده الشرعية ، دراسة مقارنة ،بدكف دار النشر،الككيت -2
 .162،ص1993،
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       .صحتياخكفا عمى كإذا أرادت الزكجة أف ال تتحمؿ أعباء الحمؿ كالكالدة خكفا مف أالـ الكالدة 

: دو عي جمالية  -3

ذلؾ المرأة ترفيا كذلؾ الف الحمؿ يذىب بنظارة الكجو فتصبح قبيحة المنظر بأف تقـك 

 .1منوأك أف جسميا يتغير فميذا تمجا إلى امرأة أخرل تحمؿ بدال  

 :لجوء  لمرأة  لمؤجرة لرحميا إليو أسباب

ىك الدافع األساسي مف تأجير المرأة لرحميا بحيث انو يتـ استغبلؿ النساء :   لعامل  القتصادي
الفقيرات المحتاجيف إلى الماؿ مف اجؿ تأجير أرحاميف لممتزكجيف المذاف يريداف إنجاب أطفاؿ 

.  2كيككف ذلؾ مقابؿ مبمغ مالي

. األسباب  ىناؾ عكامؿ أخرل أدت إلى ظيكر ىذه الظاىرة باإلضافة إلى ىذه 

.  3تطكر األبحاث البيكلكجية كالتي دعت إلى ظيكر ىذه الظاىرة كانتشارىا:   لعامل  لعممي

ىذا العامؿ ىك الذم أدل بالناس إلى  : 4 لعامل  لديني و ضعف  إليمان بالقضاء و لقدر
م طريقة كانت كينسكف باف اهلل بمشيئتو يجعؿ ليذا المجكء إلى ىذه الظاىرة كالسعي لئلنجاب بأ

 ميٍمؾي  ًلمَّنوً " بنينا كلذلؾ إناث أك يجعؿ إناثا ك ذككرا أك يجعؿ مف يشاء عقيما قاؿ اهلل تعالى 

 

 .201المستجدات العممية كأثرىا عمى الفتكل في األحكاؿ الشخصية ، مرجع سابؽ ، ص ، محمكد العياصرة -1

 1الجزائر النحكم سميماف، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الجنائي كالعمـك الجنائية، كمية الحقكؽ ، جامعة-2
 .18،ص2010-2011،

في العمـك اإلسبلمية، تخصص الشريعة كالقانكف،شعبة عمـك  ربيعة غندكفة،مذكرة تخرج لمحصكؿ عمى شيادة الماستر-3
 .19،ص 2014-2013إسبلمية،جامعة الكادم ،

 .19ربيعة غندكفة،مذكرة تخرج لمحصكؿ عمى شيادة الماستر في العمـك اإلسبلمية، نفس المرجع،ص-4
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ا يىٍخميؽي  كىاألىٍرضً  السَّنمىاكىاتً  ييـٍ  أىكٍ  (49) الذُّلكيكرى  يىشىاء ًلمىف يىيىبي كى  ًإنىاثنا يىشىاء ًلمىفٍ  يىيىبي  يىشىاء مى كِّدجي  ييزى
نىاثنا ذيٍكرىاننا يىٍجعىؿي  كىاً  ا يىشىاء مىف كى ًقيمن ًميـه  ًإنَّنوي  عى  .1" (50) قىًديره  عى

. التكٌف القانونً لعقد استئجار األرحام: المبحث الثانً

بدكف أجر بحمؿ  عقد إجارة الرحـ ىك عقد تتعيد بمضمكنو امرأة تشغؿ رحميا بأجر أك
بكيضة ممقحة اصطناعيا لزكجيف استحاؿ عمييما اإلنجاب كىذا العقد شأنو شأف باقي العقكد لو 

كخصائص ألنو أثار جدال كاسعا بيف عمماء الفقو إذ أنيـ لـ يتفقكا عمى الطبيعة القانكنية  أركاف
مرتب ألثاره  مف استبعد صفة العقد عنو في حيف ذىب فريؽ أخر إلى اعتباره عقدا فمنيـ

 :مطمبيفكىذا ما سنتطرؽ إليو في دراستنا كفؽ  القانكنية،

 .العقكدأركاف كخصائص عقد إجارة الرحـ كمقارنتو مع بعض  :األكؿالمطمب 

 .عميوالطبيعة القانكنية لعقد إجارة الرحـ كاآلثار القانكنية المترتبة : المطمب الثاني

. ألرحام ومقاربته ببعض العقود أركان وخصائص عقد إجارة ا: المطلب األول 

لقد ظيرت عدة محاكالت فقيية تحاكؿ إضفاء طابع الشرعية ككصؼ العقد عمى إيجاد 
كىذا ما  ل مقاربتو ببعض العقكد المسماة،كذىبكا إؿ ـ فحاكلكا كضع أركاف كخصائص لو،الرح

. سنتطرؽ لو في ىذا المطمب 

 .الرحمأركان عقد إجارة  :األولالفرع 

، فاإلرادة أك التراضي ىك قكاـ 2أثر قانكني تكافؽ إرادتيف أك أكثر عمى إحداث العقد ىك
 

 .50-49اآلية  الشكرل،سكرة -1

القانكنية،  حسيني ىيكؿ، النظاـ القانكني لئلنجاب الصناعي بيف القانكف كالشريعة اإلسبلمية، دراسة مقارنة، دار الكتب-2
 .343، ص2007مصر، 
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يككف ىذا العقد صحيحا كغير فاسد  تى، كح1العقد ألنيا تيدؼ إلى إنشاء االلتزاـ ك أساس 
. 2المحؿ كالسبب الرضا،كمشركع يجب أف يقـك عمى ثبلثة أركاف كىي 

 : لتر ضي -1

يقصد بالتراضي تكافؽ أك تطابؽ إرادتيف أك أكثر إلحداث أثر قانكني كينشأ ىذا 
، كالتي يجب أف تككف إرادة صحيحة 3في إبراـ العقد إرادتيما ،لتعبير المتعاقديف عف التراضي با

بحيث يككف مدركا لماىية ( يف الرشد القانكنيبالغ)  كاعية صادرة مف شخص كامؿ األىمية
، فعديـ األىمية كالصبي ك المجنكف ال إرادة ليما كأيضا 4( منزىا مف عكارض األىمية )العقد 

، كيككف التعبير عنيا باال جاب أك القبكؿ بيف 5رك سؾبالنسبة لشخص فقد كعيو بسبب مرض أ
ما بالمفظ أك اإلشارة  .           6الطرفيف المتعاقديف إما صراحة أك ضمنييف ، كا 

كما البد ليذه اإلرادة أف تككف خالية مف العيكب التي تشكب الرضا ك المتمثمة في  
رط في صحة العقد أف يككف الطرفاف  ، كعميو فانو يشت7التدليس ك االستغبلؿ اإلكراه، الغمط،

 
 2006حيزكمة شاكر رشيد الشيخمي ، الحمؿ كأحكامو في الفقو اإلسبلمي ،د ط، بدكف دار النشر، بغداد ،العراؽ،-1

 .300،ص

لتزاـ-2 .19،ص1980،، د ط ، د د ف، د ب ف1، جفي القانكف المدني العراقي عبد المجيد حكيـ، الكجيز في نظرية االو  

لكتركني -3 -sciencesjuridiqueأدميف،ممخص العقد ، منتدل األكراس القانكني ، بحث منشكر عمى المكقع االو
ahlamontada.net  15:15عمى الساعة  12/05/2019،تاريخ التصفح   . 

 .20،ص  2001ط ، مكفـ لمنشر كالتكزيع ، الجزائر ،  ، النظرية العامة لمعقد، الجزء األكؿ ، دليفبلعمي -4

 .103،ص1993،  ،العراؽسعيد مبارؾ كآخركف ، المكجز في العقكد المسماة ، د ط ، دار الحكمة ، بغداد-5

لكتركني-6  10/05/2019تاريخ التصفح  http://www.montada djelfa.infoالعقد كأركانو، بحث منشكر عمى المكقع االو
 .15:30عمى الساعة 

لكتركني السابؽ قانكني،أدميف،ممخص العقد ، منتدل األكراس اؿ  -7                                                                 .                           المكقع االو
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.  1إلبرامو مف جية كمف جية أخرل أف ال يشكب الرضا عيب مف العيكب التي ذكرناىاأىبل 

 ألنو يكجد نية تكافؽ إرادتيف،ذلؾ كيبلحظ في عقد إجارة الرحـ أف ركف الرضا مكجكد ك
عمى إبراـ العقد بحيث تتفؽ زكجيف مع امرأة أخرل لحمؿ بكيضة ممقحة ليما في رحميا إلى 

إال أنو في حالة إذا  القبكؿ،كالدتو كبمجرد قبكؿ ىذه المرأة ىذا العرض فانو تـ اإليجاب ك غاية 
أحدىما عيب مف عيكب العقد أحد المتعاقديف غير كامؿ األىمية أك عديميا  أك أصاب  كاف
نو ال يجكز إبطاؿ ىذا العقد كباقي العقكد كذلؾ ألف ىذا النكع مف العقكد يصعب إبطالو فاو 

البكيضة الممقحة لمزكجيف في رحـ البدء في تنفيذه ألف تنفيذ العقد يبدأ باستدخاؿ  خاصة بعد
بطاؿ العقد في ىذه الحالة ؿا يؤدم إلى أثار غير مرغكب مرأة التي قبمت حمؿ ىذه البكيضة كا 

. 2فييا تتعمؽ بحمؿ جنيف ككضعو طفبل

:  لمحل  -2

. 3يقصد بالمحؿ الشيء الذم يمـز المديف ب عطائو أك بعممو أك باالمتناع عف عممو

.   التزاـ البائع بنقؿ ممكية الشيء المبيع إلى المشترم: االلتزاـ ب عطاء : مثاؿ

. عمارم بعمؿ تصميمات أحد المصانعالتزاـ ميندس ـ: مثاؿ االلتزاـ بعمؿ 

. التزاـ مف يشترم قطعة أرض بعدـ البناء فكقيا: مثاؿ االمتناع عف العمؿ 

 
لكتركني  استشارات قانكنية مجانية ،د كأركانو ،تعريؼ العؽأمؿ المرشدم ،-1 بحث منشكر عمى المكقع االو

https://www.mohamad.net.ent  10:00عمى الساعة  23/05/2019،تاريخ التصفح. 

 .343، ص 2007، مرجع سابؽ حسيني ىيكؿ، النظاـ القانكني لئلنجاب الصناعي، -2

لكتركني السابؽأدميف،ممخص العقد ، منتدل األكراس القانكني،  -3  .المكقع االو

 

https://www.mohamad.net.ent/
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: لمحؿ شركط معنية كىيؿك 

 يككف المحؿ ممكف كغير مستحيؿ كيقصد باالستحالة ىنا عدـ قدرة الناس جميعا القياـ أف-1
. استحالة التزاـ شخص بنقؿ ممكية منزؿ تيدـ تماما كزاؿؾبمحؿ االلتزاـ كليس المديف فقط 

. أف يككف المحؿ معيف أك قاببل لمتعيف-2

. 1أف يككف المحؿ مكجكدا عند التعاقد -3

االلتزاـ في عقد إجارة الرحـ ىك رحـ المرأة التي قبمت يشغمو حمبل لحساب الغير  كمحؿ
. 2كىي تمتـز بتقديـ رحميا خاليا غير مشغكؿ بحمؿ كطاىرا سميما مف كؿ معكقات الحمؿ

 : لسبب -3

ىك الغرض أك الغاية التي يستيدؼ الممتـز تحقيقيا نتيجة التزامو مثاؿ في عقد البيع 
عند البائع ىك الحصكؿ عمى الثمف الذم يمتـز المشترم بدفعو أما السبب عند نجد أف السبب 

كيشترط في السبب أف يككف مكجكدا ، ، 3المشترم فيك رغبتو في الحصكؿ عمى الشيء المبيع
ذا كاف كذلؾ كاف ليس كىما أك صكريا ف  أمف ذا لـ يكجد كاف العقد باطبل كأف يككف صحيحا 

ال كأف يكك السبب غير صحيحا ف مشركعا أم أنو ال يخالؼ النظاـ العاـ ك اآلداب العامة كا 
. 4كاف العقد باطبل

 
لكتركني -1  .السابؽالعقد كأركانو، منشكر عمى المكقع االو

 .126، صمرجع سابؽ قانكف،األـ البديمة بيف لشريعة ك اؿ ـ، أحكاعبد الحميد عثماف محمد-2

لتز زالحكيـ، الكجيعبد المجيد -3  .19ص سابؽ،مرجع اـ في القانكف المدني العراقي، في نظرية االو

 .375ص سابؽ، عمرج، الصناعيحسيني ىيكؿ، النظاـ القانكني لئلنجاب  -4



 الفصل األول                                                                       مبهية اٍستئجبر األرحبم 
 

26 
 

كنجد في عقد إجارة الرحـ أف السبب مكجكدا فالدافع إلى التعاقد بالنسبة لمزكجيف 
بالنسبة لممرأة المؤجرة لرحميا ىك صاحبي البكيضة المخصبة ىك الحصكؿ عمى طفؿ ، أما 

إال أنو مخالفا ، الحصكؿ عمى األجر المتفؽ عميو مف قبؿ الزكجيف صاحبا البكيضة الممقحة
 .1كاآلداب العامة كليذا يعتبر ىذا العقد باطبل لمنظاـ العاـ

: خصائص عقد إجارة الرحم: الفرع الثانً

م اإليجاب ؽالعقكد الرضائية ،كذلؾ بمجرد تبلأف عقد إجارة الرحـ يعتبر مف  : عقد رضائي-1
الصادر مف الزكجيف صاحبا البكيضة الممقحة مع القبكؿ مف طرؼ األـ البديمة المؤجرة 

 .2لرحميا

يعتبر عقد إجارة الرحـ مف العقكد الممزمة لجانبيف ، ألنو ينشئ : عقد ممزم لجانبين -2
، فيصبح كؿ منيما دائنا كمدينا في نفس (البديمة الزكجيف ك األـ ) التزامات في ذمة المتعاقديف 

الكقت منذ نشكء العقد ، فتمتـز األـ مؤجرة الرحـ بتقديـ رحميا خاليا مف الشكائب ك المحافظة 
عمى صحتيا طيمة فترة الحمؿ كتسميـ المكلكد إلى كالديو بعد الكالدة ، كيمتـز الزكجيف بدفع 

. 3بؿ المالي لمعممية كغيرىا مف االلتزاماتتكاليؼ العبلج ك الكالدة كتقديـ المقا

يعتبر مف عقكد المدة كذلؾ ألف اولتزاـ المرأة صاحبة الرحـ مؤقتا حيث تبدأ  :  عقد  لمدة -3

 
 .110سابؽ، صالبديمة بيف لشريعة ك القانكف، مرجع عبد الحميد عثماف محمد، أحكاـ األـ  -1

المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ، كمية الحقكؽ ، جامعة  عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف-2
لكتركني  16بصرة ، ص عمى الساعة  22/04/2019التصفح   تاريخhttp://www.iasj.net بحث منشكر عمى المكقع االو

18:18. 

، النظرية العامة لبلولتزامات ،العقد كاإلرادة المنفردة، د ط، منشأة المعارؼ أحمد شكقي محمد عبد الرحماف -3
 .23،ص2004، ،مصر،اإلسكندرية

 

http://www.iasj.netتاريخ
http://www.iasj.netتاريخ
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 .1تنفيذ اولتزاميا مف  كقت زراعة البكيضة الممقحة في رحميا إلى غاية الكالدة

العقد المحدد ىك العقد الذم يعرؼ فيو أطرافو مقدار ما يأخذ كما يعطي كقت  :عقد محدد-4
فيتحدد مسبقا ما تأخذ األـ البديمة عند تسميـ الطفؿ كيعمـ الزكجيف مقدار ما   العقد،إبراـ 

 .2يعطيانو مف ماؿ لؤلـ البديمة ، في مقابؿ تسميميا لممكلكد عند انتياء فترة الحمؿ باإلنابة

يعتبر عقد إجارة الرحـ مف عقكد المعاكضة ، كذلؾ متى أخذت المرأة  :معاوضة عقد -5
صاحبة الرحـ مقاببل ماليا عف مكافقتيا لشغؿ رحميا ببكيضة ممقحة ليست ليا كىنا المعاكضة 

. 3أم شيء مقابؿ شيء كبالتالي ف نيا تؤجر رحميا

صاحبة الرحـ البديؿ يشغؿ يككف الحمؿ البديؿ مف عقكد التبرع متى كافقت  :عقد تبرع -6
. 4رحميا بدكف مقابؿ مالي ، كبذلؾ ف نيا تتبرع برحميا كال تؤجره

المنفعة في ىذا العقد تتمثؿ في احتكاء كالتغذية الجنيف في رحـ المرأة  :منفعةعقد يرد عمى -7
م ك المنفعة الزكجيف صاحب البكيضة الممقحة ف نيا تتمثؿ ؼ لمجنيف،المؤجرة لرحميا بالنسبة 

 .5األمكمةحصكليا عمى طفؿ بعد المعاناة ك الحرماف مف عاطفة األبكة ك 

 
 .07عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص-1
 .28مرجع سابؽ،صشكقي محمد عبد الرحماف ، النظرية العامة لبلولتزامات ،العقد كاإلرادة المنفردة،-2

 .07عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص -3

 .08عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ، نفس المرجع ،ص -4

الرحـ ، مجمة الدراسات كالبحكث القانكنية،كمية الحقكؽ ، التكييؼ القانكني لعممية تأجير حنافبمعباس أماؿ كبف عزيزة -5
لكتركني 197كالعمـك السياية،جامعة أبك بكر بمقايد تممساف،العدد الرابع ،ص  www.univ.msila.dz،منشكر عمى المكقع االو

 .15:15عمى الساعة  04/04/2019في تاريخ التصفح 

 

http://www.univ.msila.dz/
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  :العقودمقاربة عقد إجارة الرحم ببعض  :الثالثالفرع 

حتى نستطيع أف نكيؼ عقد استئجار الرحـ مف الناحية القانكنية فانو البد مف مقاربة 
 :مع غيره مف العقكد كذلؾ كما يميالرحـ  إجارةعقد 

إف عقد البيع ىك عقد يمتـز بمكجبو البائع بنقؿ ممكية شيء   : لبيععقد  ستئجار  لرحم وعقد -1

لممشترم مقابؿ ثمف نقدم ، كما أف البائع يمتـز بتسميـ المبيع كفؽ المكصفات المتفؽ عمييا  

كىك ماال يمكف أف يتحقؽ في عقد استئجار الرحـ بحيث تمـز المرأة الحامؿ   العيكب،كخاليا مف 

 ،لمكلكد إلى المرأة صاحبة البكيضة ، كيمكف أف ال يككف المكلكد سميما بعد الكالدة بتسميـ ا
بحيث يمكف أف يكلد مشكىا أك يكلد ميتا ىذا مف جية ، كمف جية أخرل نجد أنو كجية 

انتقادات عديدة ليذه المقاربة ألف الكائف البشرم مف الناحية القانكنية ال يمكف أف يككف محبل 
ضافة إلى ذلؾ ؼ اف المشترم يتعاقد في عقد البيع عمى شيء ال يممكو ك البيع ىي لمبيع ، كا 

الكسيمة لنقؿ ىذه الممكية كىذا ما ال يتحقؽ في عقد استئجار الرحـ كذلؾ ألف الزكجييف ىما 
.   1صاحبا البكيضة ، كأف ىذه البكيضة ىي ممكيما أصبل

تكيؼ عقد استئجار لمرحـ  إلىىناؾ فئة مف الفقياء ذىبكا : عقد  ستئجار  لرحم و لتنازل -2
امرأة أخرل صاحبة البكيضة ، ألف  إلىعمى أنو عقد يتـ فيو تنازؿ المرأة الحامؿ عف كليدىا 

ح امرأة الكليد ينسب إلى مف كلدتو ، كبالتالي االتفاؽ عمى أف تحمؿ امرأة بكيضة ممقحة لصاؿ
أة أخرل أك عمى األقؿ تنازؿ المرأة الحامؿ عف طفميا لصالح امرأخرل يعني شرعا كقانكنا 

 
بحث منشكر عمى المكقع انكف كاإلسبلـ، الرأم السكرية، بيف الؽ ر، اوستئجاعمرأسعد  أحمد-1

 .16:54عمى الساعة  15/04/2019تاريخ التصفح  .www.givenchyqatar.comااللكتركني
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المتنازؿ عند ما يريد تنازليا عف حقكقيا عمى المكلكد ، كقد كجية انتقادات ليذه المقاربة ألف 

في عقد إجارة الرحـ نجد  كعنيا، التنازؿ عف حقكؽ تخصو كحده فانو كحده مف يمكنو التنازؿ  
. 1أف األـ البديمة ال تتنازؿ عف حقكؽ تخصيا كحدىا بؿ تخص الكلد نفس أيضا

عقد العمؿ ىك عقد يتعيد فيو أحد المتعاقديف بأف يعمؿ   : لعملعقد  ستئجار  لرحم وعقد -3

شرافو مقابؿ أجر لحساب المتعاقد اآل كمف ىذا التعريؼ أجـز الفقياء   معيف،خر كتحت إدارتو كا 

أف ىذا النكع مف العقكد ىك بعيد كؿ البعد عف عقد إجارة الرحـ ،ك ىذا ألف عقد إجارة الرحـ ال 
عقد العمؿ أال كىي األجرة ،ألف األجرة في ىذا العقد قد تككف ماؿ تتكافر فيو الشركط األساسية ب

ط اإلشراؼ ك كأك خدمة أك إشباع غريزة معينة كقد تككف مجانية ، ككذلؾ ال يتكفر فيو شر
اإلدارة ألف المرأة الحامؿ ال تخضع لسمطة كرقابة األـ صاحبة البكيضة ألف العمؿ ال يككف 

نما ىك متكاصؿ . 1في الميؿ ك النيار كمف المستحيؿ إخضاعو لمرقابة لساعات معدكدة كا 

إف القانكف المدني عرؼ عقد اإليجار عمى أنو عقد : عقد  ستئجار  لرحم وعقد  إليجار -4
يمتـز المؤجر بمكجبو بتمكيف المستأجر مف العيف المؤجرة كفي المقابؿ يمتـز المستأجر بدفع بدؿ 

أف المرأة صاحبة البكيضة  لجانبيف بحيث ممزميفما أف كبله، كيتقارب العقديف في 2اإليجار 
، كمف ذلؾ فانو كجو الشبو بيف   3تنتفع بجسـ المرأة الحاممة البكيضة مدة زمنية لقاء أجر معيف 

 
لكتركني السابؽأحمد أسعد عمر ، اوستئجار بيف القانكف كاإلسبلـ ،  -1  .المكقع االو

 .المتضمف ؽ ـ ج ، 05-07القانكف  مف 146أنظر المادة -2

لكتركني السابؽ -3  .أحمد أسعد عمر ، اوستئجار بيف القانكف كاإلسبلـ ، المكقع االو
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العقديف ىك أف كبلىما ممـز لجانبيف، كمف عقكد المعاكضات ألف كؿ طرؼ يأخذ مقاببل لما  
رحـ ينتيي التـز بو ، ككبلىما مف عقكد المدة فاإليجار ينتيي بانتياء المدة المحددة كتأجير اؿ

بالكالدة ، إال أف السبب كالمحؿ في إجارة الرحـ ليما طبيعة خاصة ، إال أف ىذا التقارب أيضا 
كجيت لو انتقادات عديدة مف قبؿ الفقياء ككاف رأييـ أف التشابو بيف العقديف يبدك ظاىريا لكف 

ال كاف باط ال ، أما الرحـ الحقيقة غير ذلؾ فعقد اإليجار يعد عمى شيء جائز التعامؿ فيو كا 
ف عقد  مبلت ، باإلضافة إلى ذلؾ فاو اعـفيك جزء مف الجسـ البشرم كال يجكز أف يككف محبل لؿ

.  رحـ يمكف أف يتـ بدكف مقابؿ مالياإليجار يككف مقابؿ بدؿ إيجار في حيف أف عقد إجارة اؿ

الرحـ مف أجؿ كقالكا أيضا أف األمر الخطير في ىذه العممية أنيا تبدكا ظاىريا إجارة 
تغذية الجنيف كنمكه ثـ الكالدة ، لكف الحقيقة غير ذلؾ فاألـ الشرعية كالقانكنية لمطفؿ ىي التي 
كلدتو ، إذا فتسميـ األـ البديمة كليدىا لؤلبكيف البيكلكجييف مقابؿ مبمغ إيجار رحميا يعتبر عممية 

يات الدكلية تمنع االتجار تفاؽبيع بشر ، كبيع البشر الحر محـر شرعا ، كما أف الدساتير ك اال
فقد أجزمكا أف الحجج التي استند عمييا ىذا الفريؽ في مقاربة عقد إيجار  مف ثـك ، بالبشر

. 1الرحـ بعقد اإليجار ضعيفة جدا

. القانونٌة المترتبة علٌه  لتزاماتالطبٌعة القانونٌة لعقد إجارة الرحم واال: المطلب الثانً 

إيجار الرحـ ىي عبارة عف اتفاؽ بيف األـ البديمة صاحبة الرحـ ك الزكجيف   إف عممية

ك التزاـ كبل الطرفيف اتجاه بعضيما فيمتـز الطرؼ األكؿ كىما الزكجاف بدفع المقابؿ المتفؽ 
عميو لمقياـ بيذه العممية ، كيمتـز الطرؼ الثاني كىك المرأة صاحبة الرحـ بتسميـ المكلكد لكالديو 

كالدتو كنظرا لككف ىذا النكع مف االتفاؽ فريد مف نكعو فقد أثار حكلو مجمكعة مف بمجرد 
المشاكؿ القانكنية تتمثؿ في مدل اعتباره عقدا مرتبا لآلثار القانكنية مف عدمو؟ 

 
 .198بمعباس أماؿ كبف عزيزة حناف، التكييؼ القانكني لعممية تأجير الرحـ ،مرجع سابؽ،ص -1



 الفصل األول                                                                       مبهية اٍستئجبر األرحبم 
 

31 
 

إلى فرعيف، الفرع األكؿ الطبيعة القانكنية لعقد إجارة الرحـ تساؤؿ سنتطرؽ كلئلجابة عف ىذا اؿ
لتزامات القانكنية المترتبة عمى عقد إجارة الرحـ  .أما الفرع الثاني االو

  الرحمالطبٌعة القانونٌة لعقد إجارة  :األولالفرع 

لتحديد الطبيعة القانكنية لعقد إجارة الرحـ كمدل اعتباره عقدا مف عدمو انقسـ الفقو عمى 
نفسو إلى قسميف ، فريؽ يؤيد فكرة اعتبار تأجير الرحـ عقدا ، كالفريؽ أخر ينكر فكرة اعتبار 

ثؿ عقدا بالمعني القانكني لكممة عقد كيرل أنو مجرد تفاىـ بيف الزكجيف كاألـ البديمة ، كأف ـ
 . ىذا التفاىـ ال يمكف أف يسمك إلى مرتبة العقد 

:  التجاه  لمعارض لفكرة  عتبار إيجار  لرحم عقد-1

ينفي أصحاب ىذا االتجاه كصؼ عممية إيجار بالعقد ، كيرك بأف األمر ال يعدكا أف 
، كأف ىذا الكضع ال يرتب أم التزامات في ذمة الطرفيف 1يككف مجرد تفاىـ عمى كضع معيف 

 ،ف ىذه االلتزامات غير قانكنية ، كأيضا ألنو ال يكجد أم عقد أصبل يرتب تمؾ االلتزاماتأل
، ككنيا ىي مف تحمؿ كتضع المكلكد فيي غير 2فاألـ البديمة ىي األـ مف الناحية القانكنية 

لحكـ ، كبالتالي ف نيا إف لـ تقـ بتسميـ المكلكد فانو ال يمكف ا3ممزمة بتسميـ مكلدىا إلى الزكجيف 
.                                  4عمييا بالتعكيض إذا لـ تقـ بتسميـ المكلكد إلى أىمو

 
حسف محمد كاظـ كآخركف ، مشركعية الحمؿ لحساب الغير كأحكامو ، مجمة رسالة الحقكؽ ،جامعة كرببلء، العدد األكؿ ، -1

لكتركني  06، ص 2010 عمى الساعة  12/05/2019التاريخ التصفح  law.uokerbala.edu.iq،منشكر في المكقع االو
20:23. 

ستنساخ بيف التقنية كالتشريع ط-2  .44،ص2003، مؤسسة األعممي ، بيركت ، لبناف ، 1سيد عمي مكسكم السبزكارم،االو

 .06،ص المكقع االلكتركني السابؽ ة الحمؿ لحساب الغير كأحكامو ، حسف محمد كاظـ كآخركف ، مشركعي -3

 .256، ص 1996، ، مصر، د د ف، القاىرة1ممدكح خيرم ىاشـ، اإلنجاب الصناعي، ط-4
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كذىب أصحاب ىذا االتجاه في شرحيـ لسبب إنكارىـ إلحاؽ صفة العقد ب يجار    
النكع مف العمميات ىك عبارة عف اتفاؽ كىك اتفاؽ غير قانكني لعدـ مشركعية ىذا الرحـ ، بأف 
كال ألم تعامؿ  يجارلئلمي الذم ال يمكف أف يككف محبل اإلنساني اآلدالجسد المحؿ كىك 

، ميما كاف شكؿ ىذا التعامؿ لخركج جسد اإلنساف عف دائرة التعامؿ 1خرآ قانكني أك تصرؼ 
كليس ممؾ  ،2تعالىمف كرامة الجسد اآلدمي ألف الجسد ىك ممؾ اهلل  كمثؿ ىذا التصرؼ يحط

ال اعتبر التصرؼ باطبل .                3لمعبد فبل يصح أف يتصرؼ اإلنساف بغير ممكو كا 

كنجد أف القانكف الفرنسي قد تعامؿ عمى ىذا األساس كذلؾ ألف العقكد المبرمة بيف  
مطمقا لككنيا أفعاؿ ىي عقكد باطمة بطبلنا  الممقحة،المرأة الحامؿ ك الزكجيف صاحبي البكيضة 

بحيث نجد في ىذا السياؽ أف محكمة النقض الفرنسية قد أبدت ىذا ، 4عةكرشمحرمة كغير ـ
المكقؼ كاعتبرت أف كؿ ممارسة متعمقة بتأجير الرحـ ىي باطمة كأف دفع المقابؿ المالي  

، كما اعتبرت نفس المحكمة أف العقد الذم تمتـز بكاسطتو 5أك عدـ دفعو ال يغير مف المسألة 
أف يزرع في رحميا بكيضة ممقحة ليست ليا كأف تنجب جنينا ألجؿ أف تتنازؿ   برعا،تكلك امرأة 

 
 .213ك 212،ص 1958، دار النيركاف ، د ب ف ، 3محمد يكسؼ مكسى ،الفقو اإلسبلمي ،  ط-1

 .276صد س ف ،د ب ف ، ، د د ف ،1، ط 1اوبف نجيـ ، حقكؽ اهلل الخالصة كحقكؽ العباد ، ج-2

 .85السابؽ ،ص كقع االلكتركنيكاظـ كآخركف ، مشركعية الحمؿ لحساب الغير كأحكامو ، الـحسف محمد  -3

 .176،ص2007، دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ، مصر،  1حسني محمكد عبد الدايـ، عقد إجارة الرحـ ، ط-4

د ط ، دار الكتب القانكنية  سعدم إسماعيؿ البرزجي،المشاكؿ القانكنية الناجمة عف تكنكلكجيا اإلنجاب الجديدة ،-5
 .157،ص2009،مصر،
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 منذ كالدتو يخالؼ مبدأ معصكمية جسـ اإلنساف كمبدأ عدـ إمكاف المساس باألحكاؿعنو 
. 1الشخصية

 حجج  لرأي  لمعارض لصفة  لعقد في عممية تأجير  ألرحام -أ

أستند أنصار ىذا االتجاه عمى عدة حجج التي تبرىف سبب إسقاطيـ كصؼ العقد  لقد
 :لرحـ كمف أبرز ىذه الحجج ما يميعمى تأجير ا

، كبذلؾ ال 2إف رحـ المرأة غير قابمة لمبذؿ ك اإلباحة كال يجكز ىبتو كال تأجيره  -1
يجكز لممرأة أف  ف يككف محبل ألم عقد سكاء عف طريؽ التبرع أك المعاكضات ، كالأيصح 

نما يجب عمييا أف تخرجو مف نطاؽ التعامؿ ، كىذا ما ،  3تجعؿ جسدىا محبل لمتعامؿ فيو كا 
أيدتو محكمة النقض الفرنسية إذ قضت بأف االتفاؽ التي تيدؼ مبدئيا إلى التنازؿ عف األمكمة 

األمكمة التي بالنسبة لمطفؿ الذم ستمده لحساب الغير تصدـ الشعكر العاـ كتتعارض مع غريزة 
ككذلؾ محكمة االستئناؼ األمريكية عند نقضيا لحكـ محكمة  ،أكدعيا اهلل حتى في الحيكانات

نيكجرسي إذ بررت حكميا بأف االتفاؽ الذم ثـ بيف الزكجيف كالمرأة ىك اتفاؽ باطؿ ألنو يمـز 
.  4النظاـ العاـ المرأة الحامؿ بالتنازؿ عف حقيا كأـ لطفميا كالذم لـ يكلد بعد ذلؾ لتناقضو مع

إف كؿ إلزاـ أـ بالتنازؿ عف كليدىا قبؿ كالدتو ىك أمر يتنافى مع النظاـ العاـ   -2 

 
 .158سعدم إسماعيؿ البرزجي،المشاكؿ القانكنية الناجمة عف تكنكلكجيا اإلنجاب الجديدة ، نفس المرجع ،ص  -1

قتصادية كالقانكنية ، مجمد ىند الخكلي-2 ،  03،عدد 27، تأجير األرحاـ في الفقو اإلسبلمي ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االو
 . 19/04/2019تاريخ التصفح www.damascusuniversity.eduمنشكر عمى المكقع االلكتركني  10، ص 2011

 .06سابؽ ،صة الحمؿ لحساب الغير كأحكامو ، مرجع كآخركف ، مشركعي حسف محمد كاظـ -3

ىادم حسيف الكعبي ك سبلـ عبد الظاىر الفتبلكم ، عقد إجارة الرحـ ، مجمة المحقؽ الحمى لمعمـك القانكنية ك -4
كقع االلكتركني ،  منشكر عمى الـ117السياسية،العدد األكؿ،السنة السابعة، كمية القانكف،جامعة بابؿ ، العراؽ ،ص 

www.uobabylon.edu.iq/publications/law ، 20:20عمى الساعة  25/04/2019تاريخ التصفح. 

http://www.damascusuniversity.edu/
http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law
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. 1األمكمة، كأف كؿ اتفاؽ بيذا الشأف يعتبر باطبلطرة ؼك

، بسبب عدـ راجع إلى ككنو اتفاؽ غير قانكني إف عدـ عقدية تأجير الرحـ -3
مشركعية المحؿ كالسبب معا ، الذم يجعؿ الجسـ اآلدمي محبل لمتصرؼ بالرغـ مف أنو ال 

كىذا الشرط  مشركعيف،كأنو يعتبر باطبل كؿ عقد يككف محمو كسببو غير  فيو،يجكز التعامؿ 
ـ البشرم كسببو مخالؼ لمنظاـ ليس متكفر في عقد إجارة الرحـ ذلؾ ألف محمو متعمؽ بالجس

. 2العاـ

ىذا مكقؼ جانب مف الفقو كالذيف أنكركا الحؽ صفة العقد بعقد إجارة الرحـ كأقركا 
بطبلنو، إال أنو نجد ىناؾ جانب أخر مف الفقو كالذم ذىب إلى تأييد فكرة إضفاء صفة العقد 

. عمى إجارة الرحـ كىذا ما سنعرضو 

: ير  لرحم عقد  لرأي  لمؤيد العتبار تأج -2

يرل أنصار ىذا االتجاه أف الرابطة التي تحكـ الزكجيف صاحبا البكيضة كاألـ البديمة صاحبة 
الرحـ ىك العقد كأف ىذا العقد صحيح قانكنا معمميف فكرتيـ بمكقؼ بعض التشريعات ك القكانيف 

كينضـ بنكده  ، كذلؾ ألنو يسمح بكجكد عقد إجارة الرحـ 3الغربية كمنيا التشريع األمريكي
ألطراؼ المشاركة ، كذكركا أف عقد إجارة الرحـ يككف عف طريؽ تحرير عقديف بيف ا4كأحكامو

، كأنو يجب عمى كبل   5الزكجاف صاحبي البكيضة ك المرأة صاحبة الرحـ ـفي العممية ، كه

 
 116صىادم حسيف الكعبي ك سبلـ عبد الظاىر الفتبلكم ، عقد إجارة الرحـ، مرجع سابؽ ،  -1

 .281، ص2001، ،مصر، دار النيضة العربية، القاىرة2الحماية القانكنية لمجنيف البشرم، طالمجيد،رضا عبد الحميـ عبد -2

 .354سابؽ، صظاـ القانكني لئلنجاب الصناعي، مرجع حسيني ىيكؿ، الف -3

 .85،صسابؽ ة الحمؿ لحساب الغير كأحكامو ، مرجع حسف محمد كاظـ كآخركف ، مشركعي -4

 . 288، د س ف ،ص ،سكريا، المكسكعة القانكنية ، دمشؽ 1كىبة الزحيمي ، أحكاـ الجنيف ، المجمد األكؿ ، ط-5
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حتراـ ىذا العقد كالقياـ بالتزاماتيما، بحيث يمتـز الزكجيف بتحمؿ كافة المصاريؼ ك الطرفيف او 
في حيف تمتـز  المكلكد،النفقات التي تتطمبيا رعاية المكلكد طيمة فترة الحمؿ إلى غاية كضع 

 .1نيف كتسميمو لمزكجيف عند كالدتوصاحبة الرحـ ىي بدكرىا عمى المحافظة عمى الج

باإلضافة إلى ذلؾ فقد استندكا أيضا في تعميؿ مكقفيـ بفكرة ما نادم بو دعاة الحرية  

ك الذيف أجازكا إبراـ اتفاقات الحمؿ لحساب الغير كسبيؿ لتحقيؽ حمـ الزكجيف في الحصكؿ 
عطاء أمؿ لؤلـ العقيمة مف إشباع فطرتيا . 2عمى الكلد كا 

 الرحم ة على عقد إجارة المترتب القانونٌة لتزاماتاال :الثانًالفرع 

إف عقد إجارة الرحـ يرتب التزامات بيف طرفيو كبالتالي يجب عمى كؿ طرؼ أف ينفذ 
فتجد أنو يرتب التزامات بالنسبة لمزكجيف صاحبا البكيضة  عاتقو،التزاماتو التي تقع عمى 

.  الممقحة كنفس الشيء بالنسبة لممرأة صاحبة الرحـ المؤجر

:  صاحبا  لبويضة  لممقحة لتز مات  لزوجين  -1

يرتب عقد إجارة الرحـ بالنسبة لمزكجيف صاحبا البكيضة الممقحة مجمكعة مف االلتزامات 
 :يمي كىي كما

:  اللتز م بتحمل  لنفقات  -أ

يقع عمى عاتؽ الزكجيف صاحبي البكيضة الممقحة تحمؿ كؿ النفقات كالمصركفات التي تتطمبيا  

 
 .173سابؽ، ص امو القانكنية كحدكده الشرعية ، مرجع اإلنجاب الصناعي أحؾمحمد المرسي زىرة ،  -1

 .195بمعباس أماؿ كبف عزيزة ، التكييؼ القانكني لعممية تأجير الرحـ، مرجع سابؽ ، ص  -2
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: ىذه العممية بما في ذلؾ 

مدة مصاريؼ الفحكصات الطبية التي تجرل عمى األـ البديمة صاحبة الرحـ المؤجر أتناء ك -1
. الحمؿ كأحيانا لزكجيا أيضا 

. أجر عممية الكالدة ،كأجر الطبيب الذم ييتـ بيا  -2

. نفقات الغذاء كالمسكف ك الممبس  -3

. 1نفقات أخرل يتطمبيا الحمؿ كتقتضييا مصمحة الجنيف حتى الكالدة -4

المخصبة في رحـ المرأة التي كافقت عمى  كيقع ىذا االلتزاـ ابتداءا مف زرع المقيحة
.  2تأجير رحميا إلى حيف الكالدة

:  لتعويض عن  ألضر ر -ب

يمتـز الزكجاف صاحبا البكيضة الممقحة بتعكيض كؿ األضرار أك المخاطر التي تصيب 
أك تتعرض ليا بسبب الحمؿ كيستند ىذا التعكيض إلى قاعدة  المؤجرة،المرأة صاحبة الرحـ 

. 3بعةتحمؿ الت

:  لوفاء باألجرة  -ج

يجب عمى الزكجيف صاحبا البكيضة الممقحة أف يمتـز ما يدفع المبمغ المتفؽ عميو إلى  

 
 .242عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص -1

 .99سابؽ ، صإلسبلمية ك القكانيف الكضعية ، مرجع ، التمقيح الصناعي بيف الشريعة ا شكقي زكرياء الصالحي -2

 .134سابؽ ، صالدايـ، عقد إجارة الرحـ، مرجع حسني محمكد عبد  -3
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كتسميميا المكلكد ، كيتـ دفع  2، بعد انجاز ميمتيا1الرحـ المؤجر أك مف ينكب عنيا صاحبة 
في ك  4أك اإلجياض الغير اإلرادم 3ىذا األجر لصاحبة الرحـ البديؿ حتى في الحمؿ الكاذب 

 .5الكقت كالمكاف الذم تـ االتفاؽ عميو في العقد

 : لمولودتسمم  -د

يقع عمى عاتؽ الزكجيف صاحبا البكيضة المخصبة تسمـ المكلكد الناتج عف ىذا الحمؿ 
الدتو أيا كانت حالتو الصحية ك العقمية كالجسمانية بؿ حتى كلك كاف مشكىا أك بو عيكب بعد ك
ـ المكلكد الناتج عف ىذه الكسيمة بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يرفضا تسؿ، كال يجكز ليما  6خمقية 

سبب التشكه أك العيكب الخمقية التي فيو ألف ىذا الطفؿ ما ىك إال ثمرة بيضتيما المخصبة 
، كنجد أف ىذه الحالة قد كقعت فعبل في أمريكا بحيث  7تـ زرعيا في رحـ المرأة األجنبية  كالتي

استأجر زكجاف امرأة مقابؿ مبمغ مف الماؿ مف أجؿ تأجير رحميا ليـ كحمؿ بكيضتيما 
المخصبة بعد كالدة المكلكد اكتشفا أنو معاؽ كمصاب بنقص بالغ في الدماغ ، فرفضا تسممو  

، كامتنعكا أيضا عف دفع المبمغ المتفؽ عميو لممرأة صاحبة الرحـ ، فمجأ إلى   ك االعتراؼ بو

 

 .136سابؽ ، صد عبد الدايـ، عقد إجارة الرحـ، مرجع حسني محمك -1

 .99سابؽ ، صإلسبلمية ك القكانيف الكضعية ، مرجع شكقي زكرياء الصالحي ، التمقيح الصناعي بيف الشريعة ا --2

، منشكرات المركز العالمي لمدراسات اإلسبلمية،  1العذارم، التمقيح الصناعي بيف العمـ ك الشريعة اإلسبلمية،طسعيد كاظـ -3
 .31ق،ص1429إيراف ،

، 2007مصر،   أميرة عدلي أمير، جريمة إجياض الحامؿ في التقنيات المستحدثة، د ط، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،-4
   .14ص
 .130سابؽ، صالبديمة بيف لشريعة ك القانكف، مرجع عبد الحميد عثماف محمد، أحكاـ األـ  -5

 .243عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص-6

 .131سابؽ، صمرجع البديمة بيف لشريعة ك القانكف، عبد الحميد عثماف محمد، أحكاـ األـ  -7
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ألزمتيما  الممقحة كالقضاء كأصدرت المحكمة حكميا ب لحاؽ الكلد لمزكجيف صاحبا البكيضة 
. 1بتسممو

:  لتز مات  لمرأة صاحبة  لرحم  لمؤجر  -2

إف عقد إجارة الرحـ يجعؿ المرأة صاحبة الرحـ المؤجر ممتزمة اتجاه الزكجيف صاحبا 
 :يميلتزامات كما التي تقع عمى عاتقيا كىذه اال البكيضة الممقحة ببعض االلتزامات

:  اللتز م بتقديم  لرحم خالي وسميم  -أ

، كأف تككف طاىرة حميا خالي كغير مشغكؿ بحمؿ لمغيرتمتـز مؤجرة الرحـ التي بتقديـ ر
. 2مف الحيض ك النفاس كسميمة مف األمراض المعدية ك الخبيثة 

:  لمحافظة عمى  لجنين  -ب

المقيحة المخصبة في رحـ المرأة المؤجرة لرحميا ف نيا تمتـز بكافة التعميمات بعد زرع 
، كبالخضكع لكافة  3التي تعطى ليا مف طرؼ الطبيب الذم يشرؼ عمييا كيراقب عممية الحمؿ

. 4الفحكصات الدكرية الطبية طيمة فترة الحمؿ

تعمد أك أم خطر  كأيضا تمتـز ىذه األخيرة بعدـ تعريض الجنيف لمخاطر اإلسقاط الـ

 
 .252أحمد محمد لطفي ، التمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء ك آراء الفقياء ،مرجع سابؽ ،ص-1

 .137سابؽ ، صد عبد الدايـ، عقد إجارة الرحـ، مرجع حسني محمك -2

 .243المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف -3

 .244عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ، نفس المرجع ،ص -4
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لكجبات طعاـ منتظمة النصائح ك التعميمات فيما يتعمؽ بالغذاء مف حيث تناكليا  باعب تكخر، أ
ما يضره مثؿ التدخيف الكحكؿ  بتعاد عف كؿكتحافظ عمى صحتيا كصحة الجنيف ك االو 

الخ   ....1كالمخدرات كغيرىا كاالبتعاد عف الرياضة المتعبة كرفع األشياء الثقيمة

:  تسميم  لمولود  -ج

تمتـز المرأة صاحبة الرحـ المؤجرة بتسميـ المكلكد إلى كالديو صاحبا البكيضة الممقحة بعد 
الكالدة أك عند الكقت المتفؽ عميو ، كفي حالة كفاة أحد الزكجيف فعمييا لمطرؼ الذم عمى قيد 

ك أف لـ يكجد مف ( الكصي)الحياة ، أما في حالة كفاة كمييما فتسمـ الطفؿ إلى المكصى لو 
تسممو مف األقارب يقـك القاضي ب لحاقو ب حدل ديار األيتاـ ، أك أنو يبقى عند المرأة صاحبة م

. 2الرحـ المؤجرة إذا رغبت في االحتفاظ بو 

:   اللتز م بسرية عممية إجارة  لرحم  -د

تمتـز المرأة صاحبة الرحـ المؤجر بسرية ىذه العممية متى طمبا منيا الزكجيف إبقاء ىذا 
 .3كشفورا كلـ يريداف األمر س

   

 
 .244عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي ، المشاكؿ القانكنية كالشرعية لعقكد إجارة  األرحاـ ،مرجع سابؽ ،ص  -1

 .141سابؽ ، صد عبد الدايـ، عقد إجارة الرحـ،مرجع حسني محمك -2

 .141صحسني محمكد عبد الدايـ، عقد إجارة الرحـ، نفس المرجع ،  -3
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موقف الشريعة اإلسالمية و القوانين الوضعية من استئجار األرحام : الثاني الفصل

 اآلثار المترتبة عليه و

في ظؿ المفيـك التقميدم لألمكمة فاف فكرة تخمي األـ عف طفميا المرأة أخرل تبدك فكرة 
لممسؤكلية، منبكذة تماما كىك تصرؼ يحمؿ في طياتو كؿ معاني القسكة ك الالمباالة كانعداـ 

ذا تمعنا النظر فإننا نجد أف مسألة استئجار األرحاـ ىي أصال تقـك عمى تخمي األـ عف  كا 
طفميا ك تؤدم إلى قطع العالقة بيف الطفؿ كأمو الحقيقية عمدا لتصبح مؤجرة لمحمؿ بو ككأنيا 

جريمة مجرد مكظفة مؤقتة لإلنجاب ، كىناؾ مف يرل بأف تأجير األرحاـ يقترب مف ككنو يمثؿ 
دعارة مجاىرا بيا خاصة لما تقـك ىذه المرأة المستعارة بتأجير رحميا مقابؿ مبمغ مف الماؿ ، 

ألـ المستعارة كفي ىذا ما فيو مف االنتياكات لمكرامة اإلنسانية كلحقكؽ الزكاج إذا كانت ا
فإننا في ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى مبحثيف                                            ىنا  كمف ،متزكجة

.       مكقؼ الشريعة اإلسالمية ك القكانيف الكضعية مف استئجار األرحاـ : المبحث األكؿ 
  .األرحاـاآلثار المترتبة عمى استئجار  :الثانيالمبحث 

انين الوضعية من استئجار األرحام القوموقف الشريعة اإلسالمية و  :األولالمبحث 

لقد أثارت عممية استئجار األرحاـ جدال كاسعا بيف فقياء المسمميف الذيف ذىبكا إلى 
دراسة ىذه الظاىرة بكافة صكرىا مف اجؿ التكصؿ إلى حكـ ىذه المسالة في ما إذا كانت جائزة 

دكؿ الغربية كالدكؿ كضعية لؿأك محرمة شرعا ىذا مف جية كمف جية أخرل تناكلتو القكانيف اؿ
 .كقيميالقكانينيا كمبادئيا  العربية كفقا

مكقؼ الشريعة اإلسالمية مف استئجار  إلىك لتكضيح ذلؾ سنتطرؽ في المطمب األكؿ 
. األرحاـ كالمطمب الثاني مكقؼ القكانيف الكضعية مف استئجار األرحاـ
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 من استئجار األرحام  موقف الشريعة اإلسالمية: المطلب األول

لقد انقسـ الفقو اإلسالمي بصدر مسالة تأجير األرحاـ بيف مؤيديف ليا كبيف معارضيف 
 لاكلو في الفرع األكؿ كىناؾ مف دعليا فمنيـ مف دعا إلى بجكاز ىذه العممية ك ىذا ما سنتف

.  إلى تحريميا كىذا ما سنتطرؽ إليو ثانيا

جواز استئجار األرحام  : األول الفرع

ىناؾ بعض المعاصريف مف قاؿ بجكاز إجارة األرحاـ جكازا مطمقا الصكرة األكلى  

. ك الصكرة الثانية أم انو سكاء كانت صاحبة الرحـ زكجة أخرم أك امرأة غريبة 

خذ نطفة الزوج وبيضة الزوجة إجراء وتمقيح البويضة أ :األولىالقائمون بجواز الصورة  -1
( غريبة)زرعها في رحم امرأة أخرى في المخبر ثم 

أشير مف قاؿ بجكاز ىذه الصكرة ىك العميد السابؽ لكمية أصكؿ الديف بجامعة األزىر  
عبد المعطي بيكمي  كانت حجتو أف اإلسالـ يعالج كؿ حاجات البشر كال شيء يمنع مف 

لكنو ، رحاـ يجكز بالنسبة لمزكجيف فقط مف الديف ك العمـ معا ، كأكد أف تأجير األ االستفادة
. غير جائز حاؿ استخداـ ىذه الرخصة الشرعية بيدؼ التجارة 

: ك ىي 1بيكمي بنكدا لعقد اوستئجار الرحـ.كقد ذكر د

. تجرم األـ البديمة الفحكصات الالزمة لمتأكد مف سالمتيا صحيا-1

البديمة تحت مالحظة مستمرة ككاممة خالؿ مدة الحمؿ كتبقى تحت تصرؼ تكضع األـ -2
. الطبيب المعالج

 
 .284ىند الخكلي، تأجير األرحاـ في الفقو اإلسالمي، مرجع سابؽ ،ص  -1
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تككف األـ المستأجرة في سف مناسبة لمحمؿ كتقر بأال تتزكج إذا كانت غير متزكجة أك تمنع -3
. ج أثناء مدة الحمؿ حتى تضع المكلكدعف زكجيا إذا كانت ذات زك

تقر األـ البديمة أف تحتضف البكيضة الممقحة طيمة الحمؿ،كأف تراعى عدـ القياـ بأم مجيكد -4
. يؤثر سمبا في الحمؿ

كأنو ليس ليا الحؽ في  )...(ك )...(تقر األـ البديمة أف مف تضعو سيككف ابنا لكؿ مف -5
 (المادم جعؿاؿ)ية حقكؽ مادية أك معنكية سكل ا أكليس لو المطالبة بأم شيء خاص بو ،

. الذم ستحصؿ عميو نتيجة تطكعيا لمقياـ بالعممية

ف كنظر، أالذم أراه بعد طكؿ تأمؿ "ك أيضا نجد الدكتكر يكسؼ القرضاكم فقد قاؿ 
عف نتائجو ك أثاره  لكال يرض ،كال يطمئف إليو ،الفقو اإلسالمي ال يرحب بيذا األمر المبتدع

ثـ ذىب إلى كضع شركط حتى ، ف ىذه المسالة غير جائزة أكمف كالمو " بؿ يعمؿ عمى منعو،
. 1يصبح األمر جائزا

 :شركط الشيخ يكسؼ القرضاكم لجكاز ىذه المسالة ىي  كنجد

تعرض لألبكار  أفأف تككف الحاضنة أك المرأة المؤجرة لرحميا امرأة ذات زكج إذ ال يجكز -1
. زكاج لما في ذلؾ مف شبية الفساديامى لمحمؿ بغير ك األ

يجب أف يتـ ذلؾ بإذف الزكج الف ذلؾ سيفكت عميو حقكؽ كمصالح كثيرة نتيجة الحمؿ  -2
كالكضع ك إذا كاف الديف ينيي المرأة أف تصـك تطكعا بإذف زكجيا فكيؼ يحمؿ يشغؿ المرأة 

. ىر كنفاس قد يستغرؽ أربعيف يكماتسعة أش
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http://www.qaradawi.net/
http://www.qaradawi.net/
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يجب أف تستكفي المرأة الحاضنة العدة مف زكجيا خشية أف يككف برحميا ممقحة فال بد أف  -3
. ختالط األنسابمنعا الو تضمف امف رحميا 

نفقة المرأة الحاضنة كعالجيا كرعايتيا طكؿ الحمؿ كالنفاس عمى أب الطفؿ ممقح البكيضة  -4
. أك كليو مف بعده ألنيا تغذية مف دميا فال بد أف تعكض عما تفقد

حؽ األـ الحاضنة إف ترضع كلدىا إف تمسكت بذلؾ فاف ترؾ المبف في ثدييا دكف  مف-5
امتصاص قد يضرىا جسميا كما يضرىا نفسيا كليس مف مصمحة الطفؿ أف يجرم اهلل الحميب 

 1.في صدر أمو ثـ يترؾ عمدا ليغذم بالحميب الصناعي

: أدلة القائمون بجواز استئجار األرحام -أ

: اس استداللهم بالقي -1

لقد استدلكا بالقياس ك ذلؾ بقياس األـ صاحبة الرحـ عمى األـ المرضعة كىذا االستدالؿ 
. يتجمى في ثالثة أكجو

كاضحة في القراف الكريـ إذا ( الرحـ ك الثدم)إف المنفعة متشابية بيف العضكيف  :الوجه األول
ميوي "تعالى جعؿ اهلل سبحانو كتعالى الحمؿ كالفصؿ كالرضاع مرحمة كاحدة لقكلو  مْم اليوي  كىحى ًفصى  كى

 .2"شىيْمرنا ثىالثيكفى 

 
لكتركنييكسؼ القرضاكم، كتب فتاكل معاصرة،  -1  .السابؽ المكقع االو

 .15سكرة األحقاؼ ، اآلية  -2
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إف ىناؾ عالقة طردية بيف نمك الثدم لمحامؿ كبيف نمك الجنيف فالثدم مرتبط  :الوجه الثاني
مستعدا لإلحالؿ محؿ الرحـ في التغذية كانو إذا كاف يجكز نمكه بنمك الجنيف حتى يككف 

استئجار مرضعة كيمكف حتى إسناد حضانة المكلكد إلييا كتربية فانو يجكز استئجار الرحـ 
 .1أيضا فالجامع بينيا ىك االستئجار فيذه تؤجر ثدييا كتمؾ تؤجر رحميا

إف كال مف الرحـ كالثدم يتغذل منو الطفؿ فكما تنتو التغذية عف طريؽ الفـ في  :الوجه الثالث 
طعاـ ميضـك في حالة الرضاعة تتـ التغذية في الرحـ عف طريؽ الحبؿ السرم مستخمصة مف 

 .2ف االثنيف مصدريف ضركرييف لمجنيفاو أحشاء األـ كمنو ؼ

: استداللهم بالضرورة  -2

قكليـ بالجكاز نظر لكجكد ضركرة كذلؾ نظرا لكجكد أسباب حيث أنيـ ذىبكا في تبريرىـ ؿ
الخ ............طبية ما تمنع المرأة مف الحمؿ كككف رحميا مريض أك أنيا تكلد بدكف رحـ 

أك بسبب خكؼ مف انتقاؿ األمراض ك الكراثية لمكلد مف أمو ك نظرا ليذه األسباب كلحاجة 
.  3لى ضركرة استئجار رحـ امرأة اخرمالزكجيف في الحصكؿ عمى طفال ليما يمجئكف إ

: استداللهم باإلباحة -3

استدلكا ىنا بالقاعدة الفقيية أف األصؿ في األشياء اإلباحة كال تحريـ إال بنص قطعي كاستئجار 

 

 
لكتركني -1 تاريخ   http://www.rodielislam.comعبد الحي الفرماكم،تأجير األرحاـ ، بحث منشكر عمى المكقع االو

 .19:52عمى الساعة  06/04/2019التصفح 

 . 9نايؼ بف عمراف أؿ كقياف،حقيقة اوستئجار األرحاـ ،دكافعو ،حكمو ،المرجع السابؽ،ص-2

 عبد الحي الفرماكم ،تأجير األرحاـ ، المرجع السابؽ  -3

http://www.rodielislam.com/
http://www.rodielislam.com/
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.  1لـ يرد دليؿ عمى تحريمو فيجرل عمى األصؿ العاـ كىك اإلباحة األرحاـ 

: عدم وجود شبهة الزنا-4

لقد قالكا أف عمة التحريـ ىي شبية الزنا كاختالط األنساب كأف ىذه العممية ال ينطبؽ 
،كال يقاـ عميو حد الزنا ،  إلى إضافةعمييا تعريؼ الزنا ،ألف الحمؿ لـ يحدث نتيجة كطء محـر

أف تمقيح البكيضة بالحيكاف المنكم يجعؿ الجنيف يكتسب الصفات الكراثية لألبكيف فال اوختالط 
، كىذا ما أكده عمماء الطب في أبحاثيـ إذ 2لألنساب كما يمكف التأكد مف ذلؾ بتحميؿ نككم

نما فقط ىك يعمؿ  أجمعكا عمى أف الرحـ ال ينقؿ أم صفة كراثية كال يساىـ في تككيف الجنيف كا 
كحاضنة لمطفؿ ككظيفتو ىك حماية الطفؿ خالؿ فترة نمكه، كمده باألكسجيف كالمتطمبات 

 . 3الغذائية الالزمة لو مف األمشاج الرحمية

: مناقشة استدالالت القائمون بجواز الصورة األولى  -ب 

ىناؾ بعض الفقياء مف عارض أدلة أصحاب جكاز الصكرة األكلى ككاف ردىـ عميو كما 
    :يمي

: بالنسبة لمقياس -1

إف إباحة استئجار لمرضع إنما شرع لمضركرة كالمتمثمة في الحفاظ عمى حياة الطفؿ كذلؾ  *
الف أثناء فترة الحمؿ تحدث لممرأة الكثير مف المضاعفات ك األمراض ثـ مرحمة الكالدة ك ما 

الـ كىذا ما يجعميا غير قادرة عمى إرضاعيا  لمكلكد ىا كذلؾ يتـ المجكء إلى  آيصاحبيا  مف 

 
 .عبد الحي الفرماكم،تأجير األرحاـ ،المرجع السابؽ -1

 .158سابؽ ،صصمة بالحمؿ في الفقو االوسالمي،مرجع عائشة أحمد حسف،األحكاـ المت-2

 .166ق،ص1428،دار الكتب العممية، بيركت ،1االوسالمية، طمحمد محمكد حمزة،اوجارة األرحاـ بيف الطب كالشريعة -3
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فْم "امرأة أخرل مف اجؿ إرضاعو لقكلو تعالى  دتُّتْـم  كىاً  ًضعيكاْم  أىف أىرى تىرْم ْـم  تىسْم نىاحى  فىالى  أىكْمالدىكي ْـم  جي مىيْمكي  ًإذىا عى

تـي مَّمْم كؼً  آتىيْمتـي مَّا سى فال تقاس األـ البديمة كليذا ما جاز لمضركرة ال يقاس عميو غيره ، 1"ًبالْممىعْمري
 .2عمى األـ مف الرضاعة

ميوي "االستدالؿ عمى أف اهلل جمع بيف الحمؿ ك الرضاعة في قكلو تعالى *  مْم اليوي  كىحى ًفصى  ثىالثيكفى  كى
فيذا غير مسمـ بو حيث أف العطؼ ىنا يقتضي المعايرة فالحمؿ يختمؼ عف الرضاعة  3"شىيْمرن 

. 4ف الرضاعة تأتي في مرحمة تالية الحمؿ ك الكالدة تماما كذا الجمع يفيد الترتيب حيث أ

حيث أف ( الرضاعة)ك المقياس عميو ( استئجار الرحـ)ىناؾ فرؽ كاضح بيف مقياس * 

النسب بيقيف كليس فيو خمط لألنساب كليس فيو شغؿ لمرحـ بماء  ثالرضاع يثبت لطفؿ تاب
ًكنيكىيفَّ "أجنبي ك انو أيضا عقد اإلجارة لمرضاعة عقد شرعي بنص اآلية  يْمثي  ًمفْم  أىسْم  مِّف سىكىنتـي حى

ْـم  ًدكي كىيفَّ  كىال كيجْم ارُّت يِّقيكا تيضى مىيْمًيفَّ  ًلتيضى ف عى ؿو  أيكالتً  كيفَّ  كىاً  مْم ؿى  فىأىنًفقيكا حى تَّى يْمًيفَّ عى عْمفى  حى مىييفَّ  يىضى مْم  حى
عْمفى  فىًإفْم  ضى ْـم  أىرْم كا أيجيكرىىيفَّ  فى تيكىيفَّ  لىكي كؼو  بىيْمنىكيـ كىأْمتىًمري ف ًبمىعْمري تيْـم  كىاً  ًضعي  تىعىاسىرْم رىل لىوي  فىسىتيرْم أما ، 5"أيخْم

ني عميو  آرة غير شرعية ك ال كجكد لدليؿ قراستئجار األرحاـ ألجؿ الحمؿ فيك عقد إجا

 .6عدبنسبو  ىك يحصؿ لمف لـ يثبتك 

 
 .233اآلية  البقرة،سكرة  -1

 .259ق،ص1421، دار النيضة العربية، القاىرة، 1السنباطي، بنكؾ النطؼ كاألجنة، طعبد العاطي عطا -2

 . 15سكرة األحقاؼ ، اآلية -3

 .261سابؽ،صالسنباطي، بنكؾ النطؼ كاألجنة، مرجع عبد العاطي عطا  -4

 .6،اآلية  الطالؽسكرة -5

 .261سابؽ،صالسنباطي، بنكؾ النطؼ كاألجنة، مرجع  عبد العاطي عطا -6
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: بالنسبة لمضرورة -2

الرحـ المستأجرة غير مسمـ  قش دليؿ قكليـ بكجكد الضركرة في حالة الحمؿ عف طريؽكف
ما قبؿ ذلؾ فميست ىناؾ ضركرة ك أف أف الضركرة تتكفر بعد مجيء  الكلد لحفظ نفسو بيا أل

ء المفاسد مقدـ عمى جمب درتحقؽ االستفادة مف التقدـ العممي مصمحة كلكنيا مشكبة بمضرة ك 
 1ضرربضا انو ال يزكؿ ضرر مأك تقضي القاعدة  ،فال يجب إلحاؽ الضرر بالغير، المصالح 
ضرر المرأة التي ال تنجب أكالد بإضرار امرأة أخرل عف طريؽ  جبرنو ال يمكف أكمفاد ذلؾ 

تأجير رحميا كحمؿ بكيضة ممقحة إلى غاية أف تصبح جنينا ك تعرض نفسيا إلى أضرار 
. الحمؿ ك مخاطر الكالدة 

:  بالنسبة لمقاعدة الفقهية األصل في األشياء اإلباحة وال تحريم إال بنص قطعي -3

بضاع التحريـ ك أف القراف الكريـ حـر زكاج الرجؿ بالنساء م االو نكقش دليميـ باف األصؿ ؼ
بضاع ك المحرمات عميو ك التي ال يحؿ لو زكاجيف ك القراف الكريـ حيث ما حدث عف االو 

المحرمات مف النساء لـ يجعؿ األصؿ ىك التحريـ ك إنما حصر المحرمات ك لقد استدلكا 
البضع التحريـ ك الرحـ تابع بضع المرأة فكما أف أصحاب القكؿ بالتحريـ ك قالكا األصؿ في 

صحيح فكذلؾ الرحـ ال يجكز شغمو بغير حمؿ الزكج   كالبضع ال يحؿ إال بعقد شرعي 

ليذا بضاع التحريـ فإذا تقابؿ في المرأة حؿ كحرمة غمبت الحرمة كاألصؿ في االو "قاؿ إف نجيـ 
 .2"ال يجكز التحرم في الفركج

 
ماـ أحمد بف حنبؿ، طعبد القادر بف -1 ق، 1401، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2بدراف الدمشقي،المدخؿ اولى مذىب االو

 .298ص

زيف العابديف بف اوبراىيـ اوبف نجيـ،األشباه كالنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف، دط ، دار الكتب العممية، بيركت -2
 .90ق، ص1400،
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: الزنا  ةشبهل بالنسبة -4

الدليؿ في أف تأجير األرحاـ معنى الزنا كذلؾ لكضع حيكاف منكم في رحـ نكقش ىذا 
ف أزنا في ككف  قامرأة ليست زكجة ليذا الرجؿ ك الزنا محـر ليذا المعنى كال يغير مف اعتبار

ىذا ؼر الزكجة مصاحبا لبكيضة لقحت بو الحيكاف المنكم لغير الزكج ادخؿ لرحـ امرأة غي
ف نتيجة ىذا الحمؿ أف الطفؿ الناشئ في ىذه الحالة سيككف بيف او ؼ ىذا باإلضافة إلى ،ممنكعا

 .1الزكجيف ك طرؼ أخر كليس في اإلسالـ طرؼ ثالث في االنجاب

ال " ف يدخؿ الرجؿ ماءه في رحـ ال تحؿ لو فقاؿأكقد نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
كعف ابف عباس رضي اهلل ،  2"يحؿ المرئ يؤمف باهلل ك اليـك األخر أف يسقي ماءه زرع غيره 

تقسـ ك عف الحبالى حتى نيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يـك خيبر عف بيع المغانـ "عنو قاؿ
األىمية كعف  ؟ كعف لحـك الحمرأف يكطأف حتى يضعف ما في بطكنيف كقاؿ استقي زرع غيرؾ

 .3"لحـ كؿ ذم ناب مف السباع

ني من الزوج و البويضة من الزوجة وتمقيحها أخد الم :القائمون بجواز الصورة الثانية -2
. في المخبر ثم زرعها في رحم الزوجة األخرى لمزوج المتبرعة برحمها

لقد اقترح ىذه الطريقة فضيمة الشيخ محمد بف عثيميف رحمو اهلل تعالى في المجمع 
القرار الخامس مف   ، ك أقرىا 3ق1404الفقيي لرابطة العالـ اإلسالمي في دكرتو السابعة لعاـ 

 
 .60حسني عبد السميع اوبراىيـ، مكقؼ الشريعة االوسالمية مف تأجير األرحاـ، د ط ، د د ف ، جامعة األزىر،د ت ف ،ص-1

ماـ أحمد بف حنبؿ ،ج-2 ماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، مسند االو  .108، د ط، مؤسسة قرطبة ، د ت ف ،ص4االو

 .96،صمرجع سابؽ تمقيح الصناعي، محمد عمي البار، اخالقيات اؿ -3

 

 



موقف الشريعة ااٍلسالمية والقوانين الوضعية من اٍستئجبر األرحبم واألثبر المترتبة عليه       الفصل الثبني  
 

49 

 

"  التمقيح االصطناعي كأطفاؿ األنابيب" تحت عنكاف كقد جاء في ىذا القرار  الدكرة ىذه 

 :لي مما

 ،لمكلكدؿ ةمفتككف في حكـ األـ الرضاع، عف ضرتيا بالحمؿ أما الزكجة المتطكعة  
ألنو اكتسب مف جسميا ك عضكيتيا أكثر مما يكتسب الرضيع مف مرضعتو في نصاب 

.  1الرضاع الذم ما يحـر بو ما يحـر مف النسب

 :الثانيةأدلة القائمون بجواز الصورة -أ

لقد قاس المؤيديف لمصكرة الثانية عممية الحمؿ الحاصمة مف الزكجة الثانية لمزكج 
كاعتبركا أف الزكجة الحامؿ ىي أما بالرضاعة ككانت  صاحب المني عمى مسالة الرضاعة

 :استدالالتيـ عمى ذلؾ 

ف الماء مف الزكج ك البكيضة مف الزكجة  الزكجة الثانية ليس حراما كذلؾ ألف حمؿ أ -1

ك الرحـ المتبرع ىك رحـ مباح الف ماء الزكج لـ يدخؿ في رحـ امرأة غريبة دائما ىي زكجتو 
 .2شرعا فيي حاللو

 ،حـ قد تبرعت بحمؿ المقيحة لضرتياكالمرأة صاحبة الر ،إف المرأتيف زكجتاف لرجؿ كاحد -2
 .3ىنا مختفية فكحدة األبكة متحققة كالتماسؾ العائمي مكجكد كشبية االختالط األنساب

 
عمى المكقع االلكتركني  منشكر.148ق،ص2،1404قرارات المجمع الفقيي لرابطة العالـ االوسالمي،الدكرة السابعة،ط -1

http://islamhouse.com  14:00عمى الساعة  30/04/2019تاريخ التصفح. 

،دار الحكمة،بريطانيا 1،ط 1محمد عبد الجكاد حجازم النشتة، المسائؿ الطبية المستجدة في ضكء الشريعة اإلسالمية، ج-2
 .177ق ،ص1422،

 .202ق، ص1430، دار الصميعي، الرياض، 1مي غنيمي، الضكابط الشرعية ،طكفاء غني-3

 

http://islamhouse.com/
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ألجؿ ىذا أباح المجمع الفقيي لرابطة العالـ اإلسالمي باألغمبية ىذه الصكرة في دكرتو السابعة  

كلكف لشرط الحيطة الكاممة في عدـ اختالط النطؼ الف الخطأ في اختالط بكيضة ممقحة 

 .إلى أجياؿ ك أجياؿ بأخرل ستمد أثاره

 :الثانيةمناقشة القائمون بجواز الصورة -ب

ىناؾ مف ذىب إلى معارضة القائمكف بجكاز الصكرة الثانية ككانت حجتيـ في ذلؾ ما 
 :يمي

ة المرأة تمقح بكيض إف ىذه الصكرة يندرج تحتيا مشاكؿ كثيرة بحيث يكجد احتماؿ أف-1
يمتنع عنيا زكجيا كليذا فقد عاد المجمع الفقيي  كتصبح حامال في حالة ما لـ صاحبة  الرحـ

ق كالغي قراره في دكرتو السابعة ك الذم أجاز ىذه الصكرة كذلؾ الف 1405في دكرتو الثامنة 
الزكجة األخرل التي زرعت فييا لقيحو بكيضة الزكجة األكلى قد تحمؿ قبؿ انسداد رحميا عمى 

ثـ تمد تكأميف كال يعمـ كلد ، قاربة مع زرع الممقيحة حمؿ المقيحة مف معاشرة الزكج ليا في فترة مت
حد الحمميف كال تسقط إال مع أمضغة  كما قد تمكت عمقة أك ،المقيحة مف كلد معاشرة الزكج 

يؤدم اولى كذلؾ ؟،حمؿ معاشرة الزكج ىك كلد المقيحة أـأ كالدة الحمؿ األخر الذم ال يعمـ أيضا
 عمى ذلؾ مف أحكاـ رتبما يتختالط األنساب ألحقية األـ الحقيقية لكؿ مف الحمميف كالتباس او 

.  1ف ذلؾ كمو يكجب التكقؼ عف الحكـ في الحالة المذككرة او الميراث ك النفقة ك البر ك

ف المقيحة التي زرعت أتبيف بالفحص ؼىذا األمر قد حصؿ فعال في ألمانيا  أفك نجد 
في رحـ مستعار لـ تعمؽ ك إنما حممت تمؾ امرأة حمال طبيعيا مف زكجيا كاضطرت إلى  

 
 .االلكتركني السابؽ ع، المكؽ151-150، صق1405الثامنة، قرارات مجمع المجمس الفقيي، الدكرة -1
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 .1كليذا فقد باعت كليدىا ،دكالر أالؼ 8عف المكلكد بسبب استالميا مبمغ التنازؿ 

خالو لمزكجة ألنو مأذكف بو  دزكج يجكز استفمني اؿ ،كجكب التفريؽ بيف المني ك الجنيف -2
أما الجنيف الذم تككف بكيضتو ممقحة كيتـ زرعيا في رحـ الزكجة األخرل فيك غير مأذكف بو 

. 2شرعا كذلؾ ألنو ليس بماء الزكج

 :األرحامالقول بتحريم استئجار : الثاني الفرع

لة استئجار األرحاـ فنجد مف أمس اإلجماع عمى تحريـإلى لقد ذىب بعض أىؿ العمـ 
 :ما يميىا تحريـ بيف أصحاب

ـ الذم جاء 1986قرار المجمع الفقيي اإلسالمي في دكرتو الثالثة المنعقدة في عماف لعاـ  -1
ة األكلى كميا محرمة شرعا كممنكعة منعا باتا لذاتيا أك لما إف الطرؽ الخمس: "في قراره ما يمي

.  2"الشرعية رك غير ذلؾ مف المحاذم يترتب عمييا مف اختالط األنساب ك ضياع األمكمة

-03-30ـ الذم جاء في قراره بتاريخ 2001البحكث اإلسالمية في القاىرة لسنة  مجمع -2
يحـر استخداـ طرؽ ثالث في عممية حمؿ العمؿ سكاء كاف المكضكع سائال " ما يمي  2001

 .3"التفضؿ منكيا أـ بكيضة أـ جنينا ك الطرؼ الثالث سكاء عف طريؽ التأجير أك التبرع أك

الديار المصرية ك الذم أفتى باف تأجير األرحاـ محـر شرعا  الدكتكر عمى جمعة مفتي -3
ك ىناؾ قاعدة شرعية تقكؿ إف  ،منافعومخاطره أكثر مف  الحاالت الففي جميع  كغير جائز

 
 .151ق، ص1405قرارات مجمع المجمس الفقيي، الدكرة الثامنة ،-1

الفقو اإلسالمي الدكلي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، منشكر عمى المكقع  قرارات مجمع-2
لكتركني   www.fiqhocademy.otg.saاالو

 .283ىند الخكلي، تأجير األرحاـ في الفقو اإلسالمي، مرجع سابؽ ،ص -3



موقف الشريعة ااٍلسالمية والقوانين الوضعية من اٍستئجبر األرحبم واألثبر المترتبة عليه       الفصل الثبني  
 

52 

 

ف أدرء المفاسد مقدـ عمى جمب المنافع ك إف ىذا األمر يدخؿ الناس في دكامة الشؾ خاصة  
 .1فيو أفات كراثية مف الرحـ الذم نشف الطفؿ قد يكسب صأقالكا بض األطباء بع

 افمينضر اإلنساف مـ"إذا أكدكا أف اإلسالـ يحـر ذلؾ طبقا لقكؿ اهلل تعالى.عمماء األزىر -4
ك الصمب يعني صمب الرجؿ  " خمؽ مف ماء دافؽ يخرج مف بيف الصمب ك الترائب،  خمؽ

المرأة كبالتالي يككف األب الحقيقي صاحب الماء الدافؽ كىي النطفة ك ك الترائب تعني ترائب 
فيصير ف الجنيف يتغذل في رحـ أمو كمف دميا يقية ىي صاحبة البكيضة ك الرحـ ألاألـ الحؽ

 .2بنيا بالدـ ك الغداءاو 

إف تأجير األرحاـ "حمد كريـ أستاذ الشريعة اإلسالمية بجامعة األزىر حيث قاؿ أالدكتكر -5
بفحراما شرعا كال يثبت بو النسب كال يترتب عميو حؽ فا مو صاحبة الرحـ كمف حقيا أل الو

كقد أضاؼ أف مف ، االحتفاظ بو ك مخالفة العقد أك اإلنفاؽ الغير فالقكانيف مع األـ األخرل
مكف ك مخالفكف لتعاليـ الديف اإلسالمي كما أنيـ يخالفكف فطرة اهلل آث ـبيذه العممية فو كفيقـك

لبعض ؿك،ف يعطي ذككرا لمف يشاء كيعطي إناثا لمف يشاء أالتي فطر الناس عمييا بتعالى 
ميؽي  كىاألىرْمضً  السَّمىاكىاتً  ميمْمؾي  ًلمَّوً  ":لقكلو تعالى ،كيجعؿ بعضيـ عقيما  ،الذككر ك اإلناث  ا يىخْم  مى

يىيىبي  ًإنىاثنا يىشىاء ًلمىفْم  يىيىبي  يىشىاء ْـم  أىكْم  (49) الذُّتكيكرى  يىشىاء ًلمىف كى يي كِّجي نىاثنا ذيكْمرىاننا ييزى عىؿي  كىاً  يىجْم  يىشىاء مىف كى
ا ًقيمن ًميـه  ًإنَّوي  عى . 3"(50) قىًدير عى

 
عالـ العربي ،-1 لكتركني  أسماء أبك شاؿ، تأجير األرحاـ فقر مدقع كأمكمة مزيفة،شبكة االو منشكر عمى المكقع االو

www.moheet.com    13:56عمى الساعة  24/05/2019تاريخ التصفح في. 

مقاؿ منشكر عمى  15/03/2016عمماء األزىر عف تأجير األرحاـ حراـ شرعا كال يثبت نسب ،العربية نت،آخر تحديث -2
لكتركني   .21:21عمى الساعة  05/05/2019تاريخ التصفح في   www.arab-and-world/egypt.comالمكقع االو

 .50-49اآلية ،الشكرلسكرة  -3

http://www.moheet.com/
http://www.arab-and-world/egypt.com
http://www.arab-and-world/egypt.com
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كقضاء اهلل   الىيةاالو لمحكمة  تحد تعتبرمسالة استئجار األرحاـ ىذه إنني أرل أف ؼكليذا 
. 1ققدرك

الدكتكرة سعاد صالح أستاذة الفقو المقارف بجامعة األزىر تقكؿ إف تأجير األرحاـ تحريـ -6
سبب مشكالت عدة نذكرىا ملإلسالـ كتشكيو لمديف كىك في ظاىره يحؿ مشكمة لكف في باطنو 

 :كما يمي 

. ـ شرعا كال يثبت بو النسب كال يحؽ لصاحبة الرحـ أف تتنازؿ عف ابنيا اانو حر -1

ف الرحـ مشغكؿ كىنا ؿ فترة الحمؿ محرمة عمى زكجيا ألاألـ صاحبة الرحـ تككف خال إف -2
ف رحميا بو جنيف رجؿ أخر مخالفة دينية أخرل فالزكجة ال يمكف أف يجامعيا في تمؾ الفترة أل

. مما قد يؤدم لنزاعات أسرية ربما تؤدم إلى الطالؽ 

 نتيي تككينو ككالدتو كبالتالي فيك أصبحإف الجنيف يتغذم مف دـ أمو صاحبة الرحـ حتى م -3
ف استئجار او التالي ؼبـ صاحبة الرحـ كعميو فإنيا تككف كالدتو الحقيقية كلحما كدما ينتمي لأل

األرحاـ محـر شرعا ألنو ال يمكف أف ينسب الطفؿ لغير أمو التي حممتو ككضعتو حتى كلكاف 
 .2خرلأ مف بكيضة أـ

إف  ،تقكؿقسـ الفقو المقارف بكمية البنات التابعة لجامعة األزىرالدكتكرة ماجدة ىزاع رشيدة  -7
ف الرأم الغالب يرل أف قاعدة درء  أك أشارت إلى ، محرمة شرعا عمميات استئجار األرحاـ

 ،مؿ عميو ىذه األرحاـ مف مفاسد تفكؽ المصالحتالمفاسد مقدمة عمى جمب المصالح لما تش

 
لكتركني السابؽعمماء األزىر عف تأجير األرحاـ حراـ شرعا كال يثبت نسب ،العربية نت،  -1  .المكقع االو

 .نفس المرجع نسب،عمماء األزىر عف تأجير األرحاـ حراـ شرعا كال يثبت  -2
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فمف  ،يؤدم إلى اختالط األنساب  لأخراومرأة ة المرأة المتزكجة لرحميا لحمؿ لقيحة رإجاأف  ك
كيككف احتماؿ أف تحمؿ في حالة قياـ عالقة ،ض مالرحـ في حالة تبكالممكف أف تككف صاحبة 

الكلد إلى  ينسبك ك ىك األمر الذم يؤدم إلى اختالط األنساب  ،جنسية مع زكجيا كاردا جدا 
ىزاع أف مف بيف األسباب التي تـ  أضافت كلقد ، ك ىك ما حرمو الشرع ،لديو الحقيقييفاغير ك

باإلضافة إلى المفاسد التي  ،االعتماد عمييا في تحريـ استئجار األرحاـ امتياف كرامة المرأة 
كلفتت إلى أف ىناؾ الكثير مف الحاالت التي ،تنتج عف تأجير المرأة رحميا ألكثر مف أسرة 

مثؿ الخالؼ عمى باقي  ،تنشئ فييا خالفات بيف المرأة صاحبة التمقيح ك المرأة المستأجرة 
أك عدـ رغبة األـ في استالـ الطفؿ بسبب كجكد  ،أك عدـ رغبتيا في استكماؿ الحمؿ ،رتياأج

. 1تشكىات باإلضافة عدـ جكاز إجازة المرأة لرحميا ألنو يمحؽ بيا أضرارا كثيرة

عتناء الشرع ألف او إذا تعارضت مفسدة ك مصمحة قدـ دفع المفسدة غالبا " قاؿ ابف نجيـ  -8
تكا آبشيء ؼ إذا أمرتكـ" لذا قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ  ،اعتنائو بالمأمكراتبالمنييات اشد مف 
.  2"ك إذا نييتكـ عف شيء فاجتنبكه ،منو ما استطعتـ 

 :ك أيضا مف حكمة الفتكل بالتحريـ 

قيؿ  , 3السحاؽ محرمايقاس عمى السحاؽ ك ،كضع ماء امرأة أجنبية في رحـ امرأة أخرل  -1

 
صحيفة العرب، ،مقاؿ منشكر عمى المكقع  ما بيف تحقيؽ حمـ األمكمة كتحريـ الديف،اوستئجار األرحاـ -1

لكتركني  .11:15عمى الساعة  30/04/2019تاريخ التصفح   http://alarab.co.ukاالو

، دار الكتب العممية،بيركت، لبناف 1،ط13أبك الحسف عمي بف محمد بف الحبيب الماكردم البصرم،الحاكم الكبير،ج-2
 .224ق،ص1414،

 .190محمد عبد الجكاد حجازم النشتة، المسائؿ الطبية المستجدة في ضكء الشريعة اإلسالمية، مرجع السابؽ ،ص -3
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ك إف  , فيك محظكر كالزنا، ىك إتياف المرأة المرأة ،ما السحاؽ تعريفو أؼ"" الحاكم الكبير"في 

السحاؽ بيف النساء زنا :" لما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ ، خالفو في حده 
 2"لعدـ اإليالج بينيما  ،كالكاجب فيو التعزيز دكف الحد، 1"بينيف

رع حـر استمتاع غير الزكج ببضع المرأة  الشف او ؼ ،إف الرحـ ليس قابال لمبذؿ ك اإلباحة  -2 

 ،ف مف باب المحافظة عمى صحة األنساب ك نقائيا لبذؿ ك اإلباحة يككؿعدـ قابمية الرحـ ك 
.  3ككذالؾ اجارتو ،إلباحة ال تصبح ىبتو اكما ال يقبؿ لمبذؿ ك 

 .األرحامموقف القوانين الوضعية من استئجار : المطلب الثاني

أثارت مسألة إجارة الرحـ جدال كاسعا حتى بالنسبة لمدكؿ التي تجيزه كتعترؼ 
الفكرة حديثة عمى المجتمع مف جية، كمف جية أخرل ىي غير بمشركعيتو، ذلؾ ألف ىذه 

مقبكلة اوجتماعيا كأخالقيا ك دينيا كبيذا الصدد فإننا سكؼ نتعرؼ  في ىذا المطمب عمى مكقؼ 
  قكانيف الدكؿ الغربية منو في الفرع األكؿ ك مكقؼ قكانيف الدكؿ العربية في الفرع الثاني

. استئجار األرحام من ية الغربيةالقوانين الوضعموقف : الفرع األول

لقد تبايف مكقؼ الدكؿ الغربية حكؿ مسألة استئجار الرحـ مف دكلة ألخرل كسنبيف ىذا 
 :التبايف لبعض الدكؿ

 

 .63ق، ص1404،مكتبة العمـك كالحكـ، د ب ف،2،ط22سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني،المعجـ الكبير،ج-1

 .224سابؽ،صالماكردم البصرم،الحاكم الكبير، مرجع أبك الحسف عمي بف محمد بف الحبيب  -2

 .44ربيعة غندكفة ، اوستئجار األرحاـ ، دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسالمية كالقانكف الكضعي، مرجع سابؽ،ص-3
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: الواليات المتحدة األمريكية

كنتا  اتكالمؼلقد اختمفت التشريعات في الكاليات األمريكية بخصكص حكـ تأجير األرحاـ 
كمف حؽ الزكجيف الراغبيف  1ة لة مشركعأجعمت منيا مس ،ارككسكيس  ، نيفاذا ،كي نيكيكرؾ 

كليذا فقد تـ إنشاء مركز  ،إلى ىذه الكسيمة كحؿ مناسب لمشكمة العقـ  أيمجفي اإلنجاب أف 
. د عمى إيجاد الرغبات في تأجير األرحاـ في نيكيكرؾلمعقـ يساع

كتعتمد  ،فمكريدا فيي تجـر نشاط األـ المستأجرة  ،لكيزاف , نيكجرسي ،أما كاليات أدينيا 
. 2كعاء لالنجاب نو يجب احتراـ شخصية المرأة ك معاممتيا كإنسانة ال كحاضنة أكأعمى 

ـ في الكاليات المتحدة تأجير األرحاكنجد أف ىناؾ عدة أحكاـ قضائية حكؿ مسالة 
لتحمؿ ' مارم'اتفقا مع امرأة تدعى ' كليـ'زكجة ' سيريف' ففي محكمة قضية أسرة ، األمريكية

غير ، ألؼ دكالر باإلضافة لبعض االلتزامات األخرل  10بدال عف زكجتو بمقابؿ مالي قدره 
إلى القضاء بحيث  أبو فمج سميـ الطفؿ كحاكلت اليركبت' مارم'رفضت  ،نو بعد الكالدة أ

حكمت محكمة نيكجرسي بضركرة تسميـ الطفمة إلى كالدييا معممة حكميا بمشركعية الكسيمة 
التي أدت إلى حصكؿ األبكيف البيكلكجييف عمى الطفمة كىك أيضا ما أكده الحكـ المستأنؼ 

ف يككف أالغير ال يختمؼ عف البيع كرفضت  حيث رأت محكمة االستئناؼ أف الحمؿ لمصمحة
المكلكد محال لمتعاقد أك التفاكض كرفضت االستئناؼ ك أيدت حكـ المحكمة كذلؾ بإرجاع 

. الطفمة إلى أبكييا البيكلكجييف

فقد قامت كريستينا باتفاؽ مع زميمتيا  " مارؾ"كزكجيا " كريستينا كالفرت" كفي قضية 

 
 .34سايؽ ،ص شكقي زكرياء الصالحي،الرحـ المستأجرة ك بنكؾ األجنة، مرجع-1

باحة ، مرجع سابؽ ، ص-2  .184حسيني محمكد عبد الدايـ ، عقد اوجارة األرحاـ بيف الحظر كاالو
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حتفاظ قررت االو " آف"بالحمؿ باإلنابة عنيا كذلؾ بعد فشميما في معالجة حالة العقـ كلكف " آف"
  "أكركنج "حكمة بالطفؿ كادعت باف الطفؿ جاء نتيجة عالقة عادية بينيا كبيف زكجيا غير أف ـ

بحؽ األبكيف البيكلكجييف في  ،1990-10-22بكاليفكرنيا حكمت في حكميا الصادر ب
 1ستئناؼكىذا ما تـ تأكيده في حكـ االو  ،سترداد الطفؿ كذلؾ بعد التأكد مف األبكة البيكلكجية لواو 

رحميا أرادت تأجير  ،متزكجة ك أـ لطفؿ  في قضية السيدة األمريكية التي تدعى باميالس
لغرض استكماؿ دراستيا الجامعية لمحصكؿ عمى شيادة الدكتكراه فعرفت القضية ردا سمبيا كىك 

   2كالتجارية ع األمريكي لمسالة تأجير األرحاـ لألغراض الماديةالمشرما يبرر رفض 

: انجمترا 

عمى تجريـ كؿ أعماؿ التمقيح االصطناعي إذا  1985لقد نص القانكف االنجميزم لسنة 
بمعنى أف المشركع االنجميزم بنصو ىذا لـ يجـر الفعؿ ذاتو أم  ،كاف الغرض منيا تجاريا بحث

ما إذا تـ أ ،حمؿ امرأة لبكيضة امرأة أخرل ك إنما اعتبره محرما إذا كانت الغاية منو ىي الربح
-11-01ذلؾ عمى سبيؿ التبرع فمـ يجرمو كىذا ما يظير جميا في التعديؿ الذم أصدره بتاريخ 

ألطفاؿ المكلكديف بطريقة تأجير اعتبار منح الترخيص الو  الذم يعطي بمكجبو لمقضاء 1990
. 3كأنيـ كلدكا نتيجة لمزكاج العادماألرحاـ عادييف ك

: اسبانيا 

سبانيا عممية استئجار األرحاـ كىي تعتبر مف أكائؿ الدكؿ األكركبية التي  او  لقد أباحت

 
 .120الصناعي بيف الشريعة االوسالمية ك القكانيف الكضعية، مرجع سابؽ ،ص شكقي زكرياء الصالحي، التمقيح-1

 .121التمقيح الصناعي بيف الشريعة االوسالمية ك القكانيف الكضعية ، نفس المرجع ،ص شكقي زكرياء الصالحي،-2

باحة ، مرجع سابؽ ، ص -3  .186حسيني محمكد عبد الدايـ ، عقد اوجارة األرحاـ بيف الحظر كاالو
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سباني ىك مف أكثر القكانيف األكربية التي كالقانكف االو ، بنشاط التمقيح االصطناعي ازدىرت 
كقد ذىب العامميف بالقانكف في اسبانيا إلى القكؿ أف األخالؽ يجب أف ، 1أباحت ىذه العممية

إذا لـ تكف اجتماعية كلـ تكف مناسبة مع كقتنا ىذا كتحؿ مشاكمو كتككف في خدمة المجتمع 
 .2فيي أخالؽ قديمة بالية 

: بريطانيا 

التي سبؽ اإلشارة إلييا لجنة " كيـ ككتكف"لقد ككف مجمس العمـك البريطاني بعد قضية 
تكصياتيا  المجنةتتككف مف مجمكعة مف األطباء ك رجاؿ القانكف كرجاؿ الديف ك أصدرت ىذه 

تجو إلى او كضع قانكف خاص بيا في بريطانيا  كقد تـ، التجارية  ةبمنع كؿ أنكاع الرحـ المستعار
تحريـ كافة اإلجراءات التحضيرية أك التنفيذية المتعمقة بعمميات استئجار األرحاـ إذا كاف الدافع 

. 3مساعدة ك اإلعالفتفاؽ ك اؿالتحريض ك االو  كيندرج تحت ذلؾ كؿ أفعاؿ ،منيا غرضا تجاريا 

نو لـ يجـر عممية الرحـ المستعار أك البديؿ إذا كاف عمى أمف ىذا القانكف يستشؼ ك
ف يبحثاف عف اذؿكال الزكجيف اؿ ،ب بالحمؿ متطكعة بذلؾ غالتي تر سبيؿ التبرع كال سمكؾ المرأة

التحريـ يقع فقط عمى القياـ بيذا النشاط بمقابؿ مالي أك اإلعالف عنو  مافاو لحمؿ طفميما ك امرأة
. 4ع مركر الكقت قمت حدة المعارضة ليذه العممياتـك 

 
 .109شكقي زكرياء الصالحي، التمقيح الصناعي بيف الشريعة االوسالمية ك القكانيف الكضعية، مرجع سابؽ ،ص-1

 .34ك بنكؾ األجنة، مرجع سايؽ ،صشكقي زكرياء الصالحي،الرحـ المستأجرة  -2

باحة ، مرجع سابؽ ، ص -3  .183حسيني محمكد عبد الدايـ ، عقد اوجارة األرحاـ بيف الحظر كاالو

 .35شكقي زكرياء الصالحي،الرحـ المستأجرة ك بنكؾ األجنة، مرجع سايؽ ،ص -4
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: ألمانيا 

ـ كانت في مدينة رغـ أف أكؿ شركة في العالـ تخصصت في عمميات استئجار األرحا
ال أف القانكف األلماني كاف األكثر تحفظ عمى الصعيد األكربي فقد او   1فرانكفكرت بألمانيا

ما ـ فقرة خاصة باستئجار األرحاـ ك التي نصت عمى 1990خصص القانكف الصادر سنة 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ثالث سنكات أك بغرامة كؿ مف يجرم عممية تمقيح ": يمي

صناعي أك نقؿ بكيضات مخصبة المرأة بغرض أف تتنازؿ ىذه األخيرة عف الطفؿ بعد كالدتو 
أف ال تخضع ليذه العقكبة المرأة " كما نصت الفقرة الثالثة مف ذات المادة عمى  2 "المرأة أخرل

أما األمكمة فيي تبثث قانكنا لممرأة التي كضعت ،  3 "الحامؿ التي ترغب في االحتفاظ بالطفؿ
. 4جبرىا عمى التخمي عف طفمياحد او أ لطفؿ كال يستطيعا

  :استراليا

ىناؾ خمس كاليات في استراليا تقبؿ عقد إجارة الرحـ كلكف بصكرة غير تجارية كىي 
. 5فيكتكريا ، جنكب استراليا ، تسما يا ، إقميـ العاصمة األسترالية 

أف كؿ القكانيف في ىذه الكاليات تميز بيف تأجير الرحـ التجارم كالذم تجرمو   فنجد

 
 .31،ص سابؽشكقي زكرياء الصالحي،الرحـ المستأجرة ك بنكؾ األجنة، مرجع  -1

 .232مف تأجير األرحاـ، مرجع سابؽ، ص اإلسالميةحسني عبد السميع اوبراىيـ، مكقؼ الشريعة -2

 .33،ص سابؽشكقي زكرياء الصالحي،الرحـ المستأجرة ك بنكؾ األجنة، مرجع  -3

 .122ك القكانيف الكضعية، مرجع سابؽ ،ص اإلسالميةشكقي زكرياء الصالحي، التمقيح الصناعي بيف الشريعة  -4

5-Anita Shmcke,Surrogate motherhood law and legislation Astralia,Murdoch university electronic journal of 
law,http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues . 
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ـ المعدؿ  1984التجارم الذم تعترؼ بو كىذا ما أكده قانكف اإلجراءات الطبية لسنة كالغير 
كنجد أف  ـ في إقميـ العاصمة االسترالية ،1994فيكتكريا كقانكف اتفاقات األـ البديمة لسنة  في

حتفاظ بالمكلكد أك تسميمو خالؿ فترة ثالثة أياـ مف ـ البديمة باالو ىذه الدكؿ تعطي الحؽ لأل
.  1تاريخ الكالدة 

: فرنسا 

 4-345لقد جـر القانكف الفرنسي نسب طفؿ إلى امرأة تمده كقد نصت عمى ذلؾ المادة 
مف قانكف العقكبات الفرنسي ك عقكبتيا السجف مف خمسة إلى عشر سنكات مع األشغاؿ 

منو عمى انو يعاقب بالحبس مف عشرة أياـ إلى ستة أشير  1-353نصت المادة كما ،  2الشاقة
ك غرامة مف خمس مائة فرنؾ إلى عشركف ألؼ فرنؾ أم شخص يحرض بنية الكسب عمى 

ككؿ شخص قدـ بنية الكسب أك حاكؿ أف ,تنازؿ كالديف عف طفميما المكلكد أك الذم سيكلده 
كلقد جـر قانكف العقكبات الفرنسي الكساطة في ،  3فؿيقدـ كساطتو مف اجؿ استقباؿ أك تبني ط

كعاقب عميو بالحبس سنة كغرامة  277عمميات اإلنجاب عف طريؽ تأجير األرحاـ في المادة 
أم كساطة تتـ ألجؿ كجـر ، كضاعؼ العقكبة في حالة العكد  ،مالية مائة ألؼ فرنؾ 

ف إخصاب المرأة بمني شخص أجنبي عنيا يعتبر عممية تزكير في شيادة كأيضا فاو   ،4نجاباالو 
. 5الكالية 

 

 .16عقيؿ فاضؿ الدىاف ك رائد صيكاف المالكي، المشاكؿ القانكنية ك الشرعية لعقكد إجارة الرحـ، مرجع سابؽ،ص-1

 .102الكضعية، مرجع سابؽ ،صشكقي زكرياء الصالحي، التمقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية ك القكانيف  --2

 .103شكقي زكرياء الصالحي، التمقيح الصناعي بيف الشريعة اإلسالمية ك القكانيف الكضعية، نفس المرجع ،ص --3

 .618،ص2002،د د ف، د ب ف،1محمكد عبد الرحيـ،األحكاـ الشرعية كالقانكنية لمتدخؿ في عكامؿ الكراثة ك التكاثر،ط-4

 ،الدار العممية الدكلية،عماف،1يسي، مشكالت المسؤكلية الطبية المترتبة عمى التمقيح الصناعي،طعامر القاسـ أحمد الؽ-5

 .135،ص2001
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ستئجار األرحاـ عمى القضاء الفرنسي نذكر منيا لة او أك لقد عرضت عدة قضايا حكؿ مس

 :يميما  

قضية الزكجيف المذاف قاما بتكقيع اتفاؽ امرأة أمريكية لتحمؿ لحسابيما ك بعد اإلنجاب 
قدمت الزكجة طمب مف اجؿ التبني التاـ لمطفؿ أماـ احدم المحاكـ ألكؿ درجة ك لكف المحكمة 

غير انو بعد الطعف في الحكـ  ،رفضت ذلؾ عمى أساس مخالفة االتفاؽ لمنظاـ العاـ الفرنسي 
مة االستئناؼ بباريس جاء فيو أف تأجير األرحاـ ك الحمؿ باإلنابة إذا كاف خاليا مف أماـ محؾ

كلذلؾ جاء في منطكؽ حكميا قبكؿ , أم أغراض تجارية ال يتعارض مع النظاـ العاـ الدكلي 
-05-31كبعد الطعف فيو بالنقض بتاريخ , الطعف ك الحكـ بالتبني المطمؽ مف الزكجة لمطفؿ 

حكـ محكمة االستئناؼ باريس تمقت اعتراض كبيرا جدا مف طرؼ الفقياء حيث أف  ،ـ1991
كطمب بحؿ كؿ ،الباحثيف مما دعي النائب العاـ لمطعف فيو لصالح القانكف أماـ محكمة النقض 

 .الجمعيات الخاصة بالمساعدة عمى اإلنجاب بيذه الطرؽ عمى أساس مخالفتيا لمنظاـ العاـ 

بالتبني البسيط لزكجة األب لمطفمة " بكاتيو"ئناؼ كفي قضية أخرل قضت محكمة است
كلما طعف بالنقض أماـ محكمة النقض أصدرت ,ـ 1992الناتجة عف الحمؿ باإلنابة سنة 

. 1حكميا بعدـ شرعية الحمؿ باإلنابة عمى أساس مخالفتو لمنظاـ العاـ

القضاء الفرنسي رفضت مسالة استئجار األرحاـ ك اعتبرىا مخالفة لمنظاـ  كمف ىنا فاف
.  العاـ

 
 .174سابؽ،صاالوسالمية ك القانكف المقارف، مرجع النحكم سميماف،التمقيح الصناعي في القانكف الجزائرم ك الشريعة -1

 

 



موقف الشريعة ااٍلسالمية والقوانين الوضعية من اٍستئجبر األرحبم واألثبر المترتبة عليه       الفصل الثبني  
 

62 

 

 األرحامموقف الدول العربية من استئجار : الفرع الثاني

 كاتخذت مكقفياالعربية مف تناكلت ظاىرة اوستئجار األرحاـ الدكؿ تشريعات ىناؾ بعض 
 :يميبعض الدكؿ كما مكقؼ كسنبيف ىذه المسألة  حكؿ

: الجزائر

 2018جكيمية  02المؤرخ في  11-18لقد سمح المشرع الجزائرم في القانكف رقـ 
، في حالة العقـ  يعييتعمؽ بالصحة ، بتقديـ المساعدة الطبية عمى اإلنجاب خارج المسار الطب

دية ك البيكلكجية ك عالجية تسمح بتنشيط عياؿ ىذه المساعدة في ممارسات ثـتكتا ،المؤكد طبي
باضة ك التمقيح بكاسطة األنابيب ك نقؿ األجنة . 1صطناعيالتخصيب االو  عممية االو

نو حتى يتـ تقديـ المساعدة الطبية عمى اإلنجاب أك لقد نص المشرع الجزائرم عمى 
يجب إف يككف ىناؾ طمب مف رجؿ ك امرأة في سف اإلنجاب ، عمى قيد الحياة ، يشكالف زكجا 

يعانياف مف عقـ مؤكد طبيا ك يكافقاف عمى النقؿ أك التخصيب االصطناعي ك  ،مرتبطا قانكنا 
مع  ،دكف سكاىما  فقطكج ك بكيضة الزكجة ال يمكف المجكء فييما إال لمحيكانات المنكية لمز

. 2ستبعاد كؿ شخص أخراو 

ك البيع ك كؿ شكؿ أخر مف المعامالت  عالعممي، التبركما انو منع التداكؿ لغاية البحث 
  :المتعمقة ب

 .بالحيكانات المنكية -

 
الصادرة في  ،46،العددج ج رج،يتعمؽ بالصحة،02/07/2018المؤرخ في  11-18، مف القانكف رقـ 370أنظر المادة -1

 .36ص،2018ية ؿجكم 29

 .القانكفنفس ، مف 371أنظر المادة  -2
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. بالبكيضات حتى بيف الزكجات الضرات  -

. باألجنة الزائدة عف العدد المقرر أك الـ بديمة أك امرأة أخرل كانت أختا أك أما أك بنتا -

. 1بالسيتكبالـز -

 371في نفس القانكف بعقاب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة المشرع الجزائرم ك قد اقر 
مالية سنكات ك بغرامة  10سنكات إلى  5بالحبس مف  ،المذككر أعاله  11-18مف القانكف 

. 2دج  1000000دج إلى  500000مف 

ك المتعمقة بالتبرع ك البيع  ،مف نفس القانكف  374خالؼ نص المادة مك معاقبة كؿ مف 
سنة  20سنكات إلى  10بالحبس مف  ،ك كؿ أشكاؿ المعامالت بخصكص مكاد الجسـ البشرم 

. 3دج  2000000دج الى  1000000مالية ك بغرامة  ،

 45الجزائرم بيف حكـ استئجار األرحاـ صراحة في المادة  نجد أيضا أف المشرعك 
: ، ك التي نصت عمى ما يمي2005م تعديؿ مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم، ؼ

. يجكز لمزكجيف المجكء لمتمقيح االصطناعي، ك يخضع التمقيح االصطناعي لمشركط التالية "

. أف يككف الزكاج شرعا  -1

. أف يككف التمقيح برضا الزكجيف ك أتناء حياتيما  -2

. أف يتـ بمني الزكج ك بكيضة رحـ الزكجة دكف غيرىما -3

 

 .يتعمؽ بالصحة ،02/07/2018المؤرخ في  11-18رقـ ، مف القانكف374المادة أنظر  -1

 .، مف نفس القانكف434أنظر المادة  -2

 .، مف نفس القانكف435أنظر المادة  -3
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. 1ال يجكز المجكء إلى التمقيح االصطناعي باستعماؿ األـ البديمة  -4

ألبيو متى كاف الزكاج شرعيا، نو ينسب الكلد أمف نفس القانكف عمى  41المادة  تك نص
.  2ك أمكف االتصاؿ كلـ ينفو بطرؽ مشركعة

: ربــــــــــــالمغ

حيث أصبح في  ،لقد كضعت الحككمة المغربية حدا فاصال لمسالة استئجار األرحاـ
طبقا لمشركع قانكف " تأجير األرحاـ"،الذيف يكاجيكف صعكبة اإلنجاب ،إمكاف األزكاج المغاربة

كزارة الصحة المغربية كلقد أشارت كزارة الصحة المغربية أف اليدؼ مف ىذا أعمنت عنو 
التي يطرحيا  ،المشركع ىك كضع إطار يستجيب إلى التساؤالت األخالقية ك القانكنية ك الدينية

في ضؿ الفراغ القانكني الذم تعرفو " ةيكطبيالب"لمعمـك الطبية ك التقنيات التقدـ المتالحؽ 
مرأة كرجؿ المساعدة الطبية عمى او  ىذه ة عمى اإلنجاب كالذم حصر المساعدات الطبي

ا فقط شريطة الحصكؿ عمى ـية منوتمتأكبكاسطة أمشاج  ، متزكجيف فقط ك عمى قيد الحياة
. المكافقة الحرة ك المتنكرة لمزكجيف كتابية 

كج ثـ نقؿ ع أف ىذه العممية تقـك عبر تمقيح بكيضات األـ بالسائؿ المنكم لمزككأكد المشر
البكيضة الممقحة في رحـ األـ المؤجرة ك عند استكماؿ الحمؿ إلى نيايتو، يسمـ الطفؿ بعد 

كشددت الكزارة في ىذا المشركع عمى ضركرة احتراـ سرية  ،الكالدة إلى كالديو الطبيعييف
ـ عمى ممارسات قد تشكؿ  دمجرمة كؿ مف يؽ الخصكصيات ك المعطيات الخاصة باألمر،

 
،المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ ، المتضمف قانكف األسرة 1984 يكنيك 09المؤرخ في  11-84،مف قانكف رقـ  45أنظر المادة -1

 .27/02/2005،الصادرة في 15،العددج رج ج، ، 2005فبراير 27المؤرخ في  05-02

 ، مف نفس القانكف 41أنظر المادة -2
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ستغالؿ الكظائؼ التناسمية البشرية كتيدؼ إلى او  ،البشرم سكسالمة الجفمساس بالكرامة، 
 10إلغراض تجارية أك صناعية أك عمؿ تجارب عمييا مؤكدة كضع عقكبات بالسجف مف 

لمف يقـك بإحدل الممارسات  ،الؼ درىـ إلى مميكف درىـ500كبغرامة مف , سنة 20سنكات إلى 
جارية أك صناعية أك ألغراض ألغراض ت" لقيحة بشرية"ستحداث أك او  ،الممنكعة في القانكف

. 1غير المساعدة الطبية عمى االنجاب

: ر ـــــــــــــــــــمص

مرأة مصرية عف رغبتيا في تأجير رحميا مقابؿ او ف أعربت ألقد حدث مف عدة سنكات 
. ألؼ جنيو لمحمؿ الكاحد كنفقة ثالثمائة جنيو عف كؿ شير حمؿ 15

كترغب في تأجير ، ىا تتمتع بكامؿ صحتياك أكدت مف خالؿ مكقعيا عمى االنترنت أف
 ،(سنة 29 )رحميا بيذا المقابؿ كحددت صفتيا بأنيا شابة تبمغ مف العمر التاسعة ك العشركف

كتقيـ بالقاىرة كتعرض رحميا ألم امرأة ترغب في اإلنجاب كال تستطيع الحمؿ كاشترطت أف 
كأشارت أف لدييا كلداف يتمتعاف  ،ك عربية كليست أجنبيةأمصرية  تككف الراغبة في التأجير

كأنيا عمى استعداد لنشر كافة تفاصيؿ كتحاليؿ ك أشعة كانت قد أجرتيا عمى  ،بصحة جيدة
كأنيا تتمتع بنسبة خصكبة ك تبكيض عالية جدا بناءا  ،الرحـ لمتأكد مف خمكىا مف األمراض

نو مف الضركرم أالحككمة المصرية  كبمجرد ظيكر ىذا اإلعالف رأت، 2عمى شيادات طبية 
عضك  " ابتساـ حبيب"كليذا تقدمت النائبة , إصدار قانكف تجريـ استئجار األرحاـ حتى ال يحدث

 

لكتركني -1 نجاب عف طريؽ تأجير األرحاـ،الرياض، مقاؿ منشكر عمى المكقع االو نيى السداكم،المغرب يتيح االو
www.sayidaty.net   18:55عمى الساعة  15/05/2019، تاريخ التصفح في. 

لكتركني أسماء أبكشاؿ  ػ،تأجير األرحاـ فقر مدقع كأمكمة مزيفة، المكقع -2  .السابؽاالو

 

http://www.sayidaty.net/
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ريـ تأجير األرحاـ ك أخذت ىذه جقتراحات ك الشكاكل لتاالو  بمشركع قانكف لمجنةالشعب مجمس 
كطمبت كزارة العدؿ إحالة المشركع إلى مجمع ، مف كزارتي الصحة ك العدؿ كليفمسؤالمجنة رأم 

حالتو لجنة االقتراحات ك الشكاكل أالبحكث اإلسالمية الذم كافؽ عمى جميع بنكده بالكامؿ ثـ 
يد مف دمف قبؿ الع قتك المجنة التشريعية كتمت مناقش( لجنة المكضكع)إلى لجنة الصحة 

. ت المجنة مكافقتيا عمى المشركع بدأبعد ذلؾ  ،زارة الصحةاألطباء بحضكر مندكب مف ك

نو يحضر ألى منو ك التي تنص ع 5ك لقد تناكؿ ىذا األخير عدة مكاد أىميا المادة 
المجكء إلى عممية التمقيح الصناعي أك اإلخصاب الخارجي ك الذم يتـ عف طريؽ نطفة الزكج 

غير الزكجة تـ  لأخرمرأة ا لتزرع في رحـ او ثـ تعاد البكيضة المخصبة منو ،ك بكيضة الزكجة 
كما يحظر المجكء إلى التمقيح المساعد ك الذم يتـ عف  ،لمزكجيف ـ الطفؿ بعد كالدتو مسؿت

مرأة غير الزكجة حيث يككف نتاجيما طفال غير طريؽ االستعانة بنطفة متبرع أك بكيضة او 
. 1شرعي

اإلسالـ ديف دكلة، المغة العربية لغتيا " أف  مف الدستكر المصرم عمى 02ك نصت المادة 
. 2" ك مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي لمتشريع  الرسمية،

ال يجكز إجراء عمميات :"مف قانكف الئحة اآلداب الطبية في مصر عمى أنو 45كنصت المادة 
اإلخصاب المساعد داخؿ أك خارج جسـ الزكجة إال باوستخداـ نطفة زكجيا حاؿ قياـ العالقة 

الزكجية الشرعية بينيما،كما ال يجكز نقؿ بكيضات مخصبة لزرعيا في أرحاـ نساء غير 
 .3"كيضاتاألميات ليذه الب

 
منشكر عمى المكقع  ؿاليكمي، مقا ـممنكع بالقانكف، األىرا...األرحاـ تأجير الضمراني، عبير -1

لكتركني  .20:00عمى الساعة  22/04/2019تاريخ المصفح   www.alahramalyawm.comاالو

 .43،صمرجع سابؽ زىراء حسيف اوبراىيـ،اوجارة األرحاـ في ضكء القانكف المبناني ك القانكف المقارف،-2

 .، الئحة آداب المينة الطبية ، مصر 45 المادة -3
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ك مما سبؽ ذكره فاف جميكر العمماء في مصر يحرمكف استئجار األرحاـ ك بالتالي فاف 
. العممية محرمة في مصر ىذه

 :ليبيــــــــــــــــا

 403رقـ عي فجاء في المادة صطناكضع القانكف الميبي مكاد تبيف حكـ التمقيح االو 
كؿ مف لقح امرأة تمقيحا صناعيا بالقكة أك التيديد أك الخداع "  :العقكباتمف قانكف ( أ)مكرر

يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنكات  ك تككف العقكبة السجف لمدة ال تزيد خمس 
ك تزداد العقكبة بمقدار النصؼ إذا كقعت الجريمة مف طبيب  ،برضاىاسنكات إذا كاف التمقيح 

تعاقب المرأة ( : "ب)مكرر 403كجاء في المادة رقـ  ، "1 "أك صيدلي أك قابمة أك احد معاكنيو
التي تقبؿ تمقيحا صناعيا أك تقـك بتمقيح نفسيا صناعيا بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات  

المنصكص عمييا في الفقرة السابقة إذا كاف التمقيح بعممو ك ك يعاقب الزكج بذات العقكبة ، 
. 2" مف الغير رضاه ك سكاء  كقع التمقيح مف الزكجة أك

ك يالحظ مف ىذه المادتيف أف التمقيح االصطناعي بجميع صكره ك بما فييا استئجار 
الطبية في ليبيا ك األرحاـ مف الجرائـ التي يعاقب عمييا القانكف الميبي إال أف قانكف المسؤكلية 

ال يجكز تمقيح المرأة : " نص في المادة السابعة عشرة منو عمى انو ،ـ 1986الذم صدر عاـ 
صناعيا أك زرع الجنيف بالرحـ إال عند الضركرة كبشركط أف يككف المقاح في الحالتيف مف 

.    3"الزكجيف ك بعد مكافقتيا 

 
 ضد أخالؽ األسرة ـ، الجرائم، قانكف العقكبات الميب(أ)مكرر 403المادة -1

 .، نفس القانكف(ب)مكرر 403المادة -2

 .ـ1986، قانكف المسؤكلية الطبية الميبي ، الصادر عاـ  17المادة -3
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 :العـــــــــــــــــراق

يما يخص الحمؿ ؼيا مف أم نص قانكني أك أم تنظيـ إف التشريع العراقي جاء خاؿ
ة اإلسالمية التي تعد عمق األحكاـ تتنافي مع أحكاـ الشرألف ىذالغير أك الحمؿ البديؿ ،  لحساب

مصدرا رئيسيا لمقكانيف العربية ، كأف الحمؿ عف طريؽ األـ البديمة يككف محرما ألنو يؤدم إلى 
ختالط األنساب ، كأف القياـ بيذا العمؿ يعتبر باطال ، ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب او 

.  العامة 

 :أنومف القانكف المدني العراقي عمى ذلؾ بنصيا عمى  30ادة كلقد أكدت الـ

كال يككف مخالفا لمنظاـ العاـ ك اآلداب العامة  قانكنا،يمـز أف يككف محؿ االلتزاـ غير ممنكع "
ال كاف العقد باطال  عد باطال ألنو غير مشركع مف حيث مف الحمؿ لحساب الغير كعميو فاو " كا 

. 1المحؿ كالسبب

 :ــــورياســــــــــ

ره عقدا باطال ألف السبب كالمحؿ الرحـ كاعتب إف القانكف السكرم لـ يعترؼ بعقد إجارة
سبب العقد أف يككف مكجكدا كغير مخالؼ لمنظاـ ألنو يشترط في  العاـ،فيو مخالفاف لمنظاـ 

لتزاـ سبب أك كاف سببو مخالفا لـ يكف لالو  إذا"س .ـ.ؽ.137كىذا ما نصت عميو المادة  العاـ،
كأيضا محؿ العقد الذم يعتبر في ىذا العقد جسـ اإلنساف كالذم " لمنظاـ العاـ كاف العقد باطال 

المشرع في قانكف األحكاؿ الشخصية  ـأما مف ناحية النسب فقد نظال يجكز التعامؿ بو ، 
 :كف األحكاؿ الشخصية عمى ما يميمف قاف 129السكرم كنصت المادة 

 
زىراء حسيف اوبراىيـ،اوجارة األرحاـ في ضكء القانكف المبناني ك القانكف المقارف،رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا في قانكف -1

دارية ، ص  .43األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية كاالو
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زكجيا بشرط أف يمضي عمى الزكاج أقؿ مدة  إلىكلد كؿ زكجة في النكاح الصحيح ينسب  -1
 .الحمؿ

 .دعاهاو نسب الكلد مف الزكج إال إذا أقره أك  يثبتإذا انتفى أحد ىذيف الشرطيف ال  -2

 .                   إذا تكافر ىذاف الشرطاف ال ينفي نسب المكلكد عف الزكج إال بالميعاد  -3
...    ثمانكف يكما كأكثرىا سنة شمسية أقؿ مدة الحمؿ مئة ك"  128كما نصت المادة 

كفي ضكء ىذه المكاد يثبت نسب الطفؿ المكلكد إلى زكج المرأة الحامؿ إذا تكافرت شركطيا ك 
   .1دعاهاو إال فال يثبت إال إذا أقره أك 

: رانــــــــــــيإ

سنة 30يراف عقد إجارة الرحـ كصدرت ىذه اإلجازة مف السيد الخميني قبؿ لقد أجازت االو 
كيربط ذلؾ بالحصكؿ عمى إذف قانكني لمقياـ بو ، باإلضافة إلى عدد مف المراجع كأىميا 

المرشد األعمى لمثكرة اإلسالمية في إيراف لمسيد عمي خامنئي ، كقد أقره أيضا مجمس الشكرل 
ـ بحيث قنف فيو جكاز إجارة الرحـ مف الناحية القانكنية ك الذم  2008اإليراني قانكنا في عاـ 

طالب فيو بعض النكاب باستبداؿ مصطمح استئجار الرحـ بمصطمح الرحـ البديؿ ، كذلؾ ألف 
 100، كنجد أنو قد نمت مدينة في مدينة أصفياف 2المصطمح األكؿ ، غير مناسب في تعبيره 

أكده مركز اإلنجاب في أصفياف كتتراكح مقدار األجرة لمؤجرة عممية لعقد إجارة الرحـ كىذا ما 
 .2ألؼ دكالر أمريكي 15إلى  5الرحـ ب

 
لكتركني السابؽ -1  .أحمد أسعد عمر، اوستئجار األرحاـ بيف القانكف كاإلسالـ، المكقع االو

يراف  -2 باحة الؼ)فاطمة الصمادم،ظاىرة تأجير األرحاـ في االو لكتركني(قييةجدؿ اوجتماعي رغـ االو  ، منشكر عمى المكقع االو

http://www.ensan.net   21:00عمى الساعة  11/05/2019تاريخ التصفح في 

http://www.ensan.net/
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  ار المترتبة على استئجار األرحاماآلث: الثاني المبحث

يرل الفقياء أنو حتى لك سممنا بإباحة عممية استئجار األرحاـ فاف ذلؾ ال يخمك مف 
كحتى لك أخذت كؿ مقتضيات الحيطة ك الحذر، باإلضافة لمكثير  األنساب،مخاطر اختالط 

اإلشكاالت عمى المستكل القانكني أيضا خاصة ما يتعمؽ منيا بالنسب ك النفقة كالميراث مف 
ىذا مف جية أخرل فانو تترتب عنيا عكاقب كخيمة عمى األخالؽ كالمجتمع كعميو سنتناكؿ في 
ىذا المبحث إلى اآلثار المترتبة عف استئجار األرحاـ المتعمقة بشؤكف األسرة في المطمب األكؿ 

.                                       مطمب الثاني اآلثار المترتبة عف استئجار األرحاـ األخالقية ك النفسية كفي اؿ

ر األرحام المتعلقة بشؤون األسرة اآلثار المترتبة على استئجا:المطلب األول

لقد حرصت الشريعة اإلسالمية عمى تنظيـ شؤكف األسرة بما فييا النسب ك النفقة  

ميراث ،إال أف مسألة اوستئجار األرحاـ  ليا تداعيات عمى الجكانب السالفة الذكر لككنيا ك اؿ
ظاىرة جديدة ك مف نكع خاص خارجة عف النطاؽ الطبيعي لألسرة كىذا ما سيتضمنو ىذا 

. المطمب كفؽ فرعيف ، الفرع األكؿ سيتضمف النسب ،كالفرع الثاني سيتضمف  النفقة ك الميراث 

.  النسب:الفرع األول

حتى ال  ،كجعمت لو سكرا محكما  ،أكلت الشريعة اإلسالمية اىتماما كبيرا لحفظ النسب 
يدخؿ إليو مف ىك ليس منو فقد تكعد اهلل تعالى كؿ امرأة نسبت كلدىا إلى غير أبيو الحقيقي 

أيما امرأة أدخمت عمى قـك مف ليس " صؿ اهلل عميو كسمـ : أيضا كؿ رجؿ أنكر كلده فقاؿ 
منيـ فميست مف اهلل في شيء كلف يدخميا اهلل جنتو ك أيما رجؿ جحد كلده كىك ينظر إليو 

 كال يخرج منو مف ،  1"حتجب اهلل منو ك فضحو عمى رؤكس الخالئؽ مف األكليف ك اآلخريف ا

 

رقـ  ،الحديث1987،،لبناف، دار اوبف كثير، بيركت3، ط4محمد بف إسماعيؿ البخارم،الجامع الصحيح، ج-1
 .1572،ص4071
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ك أكجب أف  نسبيا،ألف المتبني غريب عف العائمة كبعيد عف  التبني،ىك فيو ليذا حـر اإلسالـ 
حـر أف يرغب اإلنساف عف  ،ككما حـر التبني لمنع دخكؿ اآلخريف  ،كؿ إنساف إلى أبيو  ليدع

مف ادعى إلى غير أبيو  ":كسمـفقد قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  أبيو،نسبو فيدعى إلى غير 
فمف رغب ،  بائكـال ترغبكا عف أ:" كأيضا قاؿ ، 1"نو غير أبيو فالجنة عميو حراـ أكىك يعمـ 

. 2"عنو أبيو فيك كافر

انتساب اإلنساف إلى أصمو الشرعي كنقاء "  :ميثاؽ األسرة في اإلسالـ عمى أفكقد نص 
ك ألجؿ تحقيؽ ىذا  ،األنساب ك صيانتيا مف االختالط مقصد شرعي مستقؿ عف حفظ النسؿ 

كشرعت األحكاـ الخاصة بالعدة كعدـ كتـ ما في األرحاـ   ،المقصد حـر اإلسالـ الزنا ك التبني 
. 3"كغير ذلؾ مف األحكاـ ،ك إثبات النسب ك جحده 

ىك الذم يتبع فيو الكلد أباه في :" أما في الجزائر فقد عرفو الدكتكر العربي بمحاج بقكلو 
ترتب عميو حقكؽ كتنتج عنو مكانع الزكاج ك، كيبنى عميو الميراث ،القانكف ك الديف ك الحضارة 

 .4"كية ك بنكية ككاجبات أب

ختالط رحاـ محؿ شؾ كذلؾ الو مف ىذا يتضح أف نسب الطفؿ الناتج عف تأجير األ
المكلكد بتقنية كليذا فقد كردت في ىذه المسألة تساؤالت عديدة حكؿ نسب الطفؿ  ،المياه

لمطفؿ الناتج عف عممية   مف ىي األـ الحقيقيةك مف ينسب الكلد؟  إلى األرحاـ،ستئجار او 

 
 .2485،ص6386محمد بف إسماعيؿ البخارم،الجامع الصحيح ،المرجع السابؽ ،الحديث رقـ -1

 192،ص2814محمد بف إسماعيؿ البخارم،الجامع الصحيح ، نفس المرجع ،الحديث رقـ -2

 .74ربيعة غندكفة، اوستئجار األرحاـ ،المرجع السابؽ ، -3

لكتركنيبمحاج العربي، إثبات -4  النسب باإلقرار كالبينة كبالطرؽ العممية الحديثة، بحث منشكر عمى المكقع االو

 www.droit-tlemcen.over-blog.com    17:30عمى الساعة 20/05/2019تاريخ التصفح. 

http://www.droit-tlemcen.over-blog.com/
http://www.droit-tlemcen.over-blog.com/
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كمف ىك األب الحقيقي لمطفؿ  صاحبة الرحـ؟ىؿ ىي صاحبة البكيضة أك  ستئجار األرحاـ ؟او 
 .الناتج عف ىذه العممية؟

لقد اختمؼ العمماء المعاصريف في نسب الطفؿ المكلكد بعممية استئجار األرحاـ مف 
: ناحية نسبو مف جية األـ كمف جية األب كىذا ما سنكضحو كالتالي

: نسب الطفل من ناحية األم-أ

فيؿ نسب الطفؿ لصاحبة  األـ،طفؿ مف جية لقد طرحت عدة تساؤالت حكؿ نسب اؿ
  كالنفقةالميراث كمف ىي األـ الشرعية ك التي ليا حؽ  ،البكيضة أـ لألـ المؤجرة لرحميا ؟

كأييما األـ التقميدية ؟ىؿ األـ ىي األـ البيكلكجية  األصمية،أييما األـ  ك الحضانة كغير ذلؾ؟
ىي التي تحممو كتغذيو  إلى الكليد ، أك مالمحثية التي تنقؿ الصفات ك صاحبة الجينات الكرا

 .مف دميا كتضعو بعد تسعة أشير؟

: قيفمنقسمكا إلى فراو  كنجد أنو حصؿ خالؼ في أجكبة الباحثيف عف ىذه األسئمة ك 

ينسب الطفل إلى األم صاحبة البويضة   :الفريق األول

صاحبة البكيضة ، أما يرل ىذا الفريؽ أف األـ الحقيقية ك التي ينسب إلييا الطفؿ ىي 
نما  صاحبة الرحـ المستأجر التي حممت ككلدتو فيي مثؿ أـ بالرضاعة ، كال يثبت ليا النسب، كا 

 :كذلؾ لألسباب التالية الرضاعة،يثبت ليا حكـ 

أف أساس المقيحة جاءت مف بكيضة امرأة لقحت بماء زكجيا،ثـ بعد التمقيح زرعت  -1
قد انعقد مف بكيضة امرأة كماء رجؿ بينيما نكاح شرعي  في رحـ امرأة أخرل ، إذا فالجنيف

صحيح ، كمداـ األمر كذلؾ فينسب الجنيف إلييا ، أما صاحبة الرحـ فإنيا غدت الجنيف بدميا 
 بعد بداية تككينو حتى اكتمؿ ككلد ، فيي لذلؾ تأخذ حكـ األـ المرضعة مف باب أكلى،

لؾ غذتو بعد أف تـ نمكه ككلد إنسانا سكيا، كىذه فالمرضعة غذتو بمبنيا ، كىذه غذتو بدميا ، كت
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غذتو كحضنتو في أحشائيا منذ بداية تككينو ، ككانت تغذيتو ىي السبب تكامؿ نمكه ككالدتو ، 
. 1ـالرحبسبب الرضاعة تستحقو صاحبة فكؿ ما حكمت بو الشريعة اإلسالمية لممرضعة 

البكيضة ك المنكم فقط ، كليس أف خصائص اإلنساف كصفاتو الكراثية تتقرر في -2
لصاحبة الرحـ المستعار أم دخؿ في ذلؾ ، ألف الرحـ ما ىك إال محضف كمستكدع فسجؿ 

الكراثي الحقيقي لمكليد قد جاء مف الخاليا الجنسية لألبكيف ، فإذا كاف األبكاف أشقريف كحصؿ 
لؾ في رحـ امرأة زنجية التمقيح مف خالياىما الجذعية في األنبكب ثـ زرع الجنيف الناتج عف ذ

. 2شقرأالحياة ككليد  نو لـ يحمؿ أم صفة مف صفاتيا ، بؿ يخرج إلىفاو 

أف الثمرة بنت البذرة ، ال بنت األرض ، فمثال مف زرع بو برتقاال يجني برتقاال ميما  -3
كانت األرض مزركع بيا ، فاألرض كاف كانت تجيز البذرة بكؿ ما تحتاجو ، لكنيا ال دخؿ ليا 

كنفس الشيء بالنسبة لمطفؿ الذم ىك ثمرة  ،  3كع أك جنس النبات الذم سينمك فييا بف

ينتج عف البكيضة كليس عف  البكيضة التي ىي البذرة ك الرحـ الذم ىك األرض ،فالطفؿك
 .تصبح جنيناأف  إلىكما الرحـ سكل مأكل البكيضة الممقحة التي تنمك فييا  ،الرحـ

أف ىذه البكيضة الممقحة أتمت مراحؿ نمكىا في أنبكب اختبار، أك في رحـ  لك -4
فيؿ يعقؿ أف تككف األـ ىي األنبكبة أك الرحـ  سكيا،صناعي، كخرج الكلد منيا إنسانا 

. 4الصناعي

 
ف،         ، د ب(2)عارؼ عمي عارؼ القره داغي، مسائؿ شرعية في قضايا المرأة، سمسمة بحكث فقيية في قضايا معاصرة-1

 .124د س ف،ص

نجاب ك منع الحمؿ في الفقو االوسالمي،-2  .461سابؽ،صمرجع سارة الشافي سعيد الياجرم،أحكاـ متصمة بالعقـ ك االو

 318ـ،ص1978السعكدية،، دار البياف العربي،جدة،1ياسيف الخطيب، ثبكت النسب،ط-3

نجا -4  .461سابؽ،صمنع الحمؿ في الفقو االوسالمي،مرجع  ب كسارة الشافي سعيد الياجرم،أحكاـ متصمة بالعقـ ك االو
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: ىناؾ بعض العمماء المعاصريف مف عارضكا ىذا الفريؽ كناقشكا أدلتيـ كما يمي

قكليـ بقياس الحمؿ داخؿ الرحـ الكالدة عمى الرضاعة ىك قياس باطؿ ك الفارؽ  -1 
اإلضافة إلى أف الحامؿ تعطي الجنيف كؿ ما يحتاجو مف الغذاء فيي تمنع بكبير جدا ، ؼبينيما 

كصكؿ المكركبات إليو بكاسطة المشيمة ، كما أنيا تعطيو مكاد المناعة التي يحتاج إلييا ، كىي 
تتعرض أثناء فترة الحمؿ لكثير مف المضاعفات ك األمراض ، فالحامؿ ال يقتصر دكرىا عمى 

فترة الحمؿ تأتي مرحمة الكالدة كما  بعدك  اوليو إمداده بكؿ ما يحتاجا تغذية الجنيف ، بؿ أيض
.  1يصاحبيا مف أالـ الطمؽ ك الكالدة ك آماؿ كفرحة بكليدىا

الخاليا الجنسية لألبكيف، ىذا  قكليـ بأف السجؿ الكراثي الحقيقي لمكليد قد جاء مف-2 
كمة ليست معتمدة عمى العكامؿ الكراثية ف كاف صحيحا إال أنو ال يسمـ بو عمى اإلطالؽ فاألـاو ك

. 2كحدىا

. ينسب الطفل عمى األم صاحبة الرحم: الثانيالفريق 

يرل ىذا الفريؽ بأف األـ الحقيقية ىي صاحبة الرحـ ك التي قامت بالكالدة ك اإلنجاب ، 
: كقد استدلكا مف القراف الكريـ كىي كما يأتي 

يْمنىا: " قكلو تعالى* مىتْموي  ًبكىاًلدىيْموً  اإًلنسىافى  كىكىصَّ مى مىى كىىْمننا أيمُّتوي  حى اليوي  كىىْمفو  عى ًفصى امىيْمفً  ًفي كى  عى
ًلكىاًلدىيْمؾى  ًلي اشْمكيرْم  أىفً  . 3"الْممىًصيري  ًإلىيَّ  كى

 
نجاب الصناعي، مرجع سابؽ، ص-1  .383محمد المرسي زىرة، االو

 .273،صمرجع سابؽعطا عبد العاطي السنباطي،بنكؾ النطؼ ك األجنة، -2

 . 14 اآلية سكرة لقماف -3

 



موقف الشريعة ااٍلسالمية والقوانين الوضعية من اٍستئجبر األرحبم واألثبر المترتبة عليه       الفصل الثبني  
 

75 

 

يْمنىا: " قكلو تعالى* سىاننا ًبكىاًلدىيْموً  اإًلنسىافى  كىكىصَّ مىتْموي  ًإحْم مى عىتْموي  كيرْمىنا أيمُّتوي  حى ميوي  كيرْمىنا كىكىضى مْم  كىحى
اليوي  ًفصى تَّى شىيْمرنا ثىالثيكفى  كى بىمىغى  أىشيدَّهي  بىمىغى  ًإذىا حى بىًعيفى  كى ًني رىبِّ  قىاؿى  سىنىةن  أىرْم ًزعْم  الًَّتي ًنعْممىتىؾى  أىشْمكيرى  أىفْم  أىكْم
مىيَّ  أىنْمعىمْمتى  مىى عى مىؿى  كىأىفْم  كىاًلدىمَّ  كىعى ا أىعْم اًلحن اهي  صى ضى ًمحْم  تىرْم يًَّتي ًفي ًلي كىأىصْم نِّي ًإلىيْمؾى  تيبْمتي  ًإنِّي ذيرِّ  كىاً 

ًمًميفى  ًمفى   .1"الْمميسْم

كيـ كىالمَّوي : " قكلو تعالى* رىجى ْـم  بيطيكفً  مِّف أىخْم مىميكفى  الى  أيمَّيىاًتكي عىؿى  شىيْمئنا تىعْم ـي  كىجى عى  لىكي  السَّمْم
ارى  ْـم  كىاألىفْمًئدىةى  كىاألىبْمصى كفى  لىعىمَّكي . 2"تىشْمكيري

كفى  الًَّذيفى "  :قكلو تعالى* ْـم  ىيفَّ  مَّا نِّسىاًئًيـ مِّف ًمنكيـ ييظىاًىري ْـم  ًإفْم  أيمَّيىاًتًي  الَّالًئي ًإالَّ  أيمَّيىاتييي
ْـم  نىيي لىدْم نَّييْـم  كى ؿً  مِّفى  مينكىرنا لىيىقيكليكفى  كىاً  كرنا الْمقىكْم فَّ  كىزي . 3"غىفيكره  لىعىفيكٌّو  المَّوى  كىاً 

مىقىكيـ:" كقكلو تعالى * عىؿى  ثيَـّ  كىاًحدىةو  نَّفْمسو  مِّف خى يىا ًمنْميىا جى كْمجى اًنيىةى  األىنْمعىاـً  مِّفْم  لىكيـ كىأىنزىؿى  زى  ثىمى
كىاجو  ْـم  أىزْم ميقيكي ْـم  بيطيكفً  ًفي يىخْم مْمقنا أيمَّيىاًتكي مْمؽو  بىعْمدً  ًمف خى ـي  ثىالثو  ظيميمىاتو  ًفي خى ْـم  المَّوي  ذىًلكي بُّتكي  ال الْمميمْمؾي  لىوي  رى
فيكفى  فىأىنَّى ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  رى . 4"تيصْم

ىذه اآليات كميا بيف القراف الكريـ أف األـ ىي صاحبة الحمؿ كىي التي قامت  في
.  5بالكالدة، كما أف فييا نفي األمكمة عف التي لـ تقـ بالحمؿ ك الكالدة 

 يتحدث اآليات، ىناؾ مف عارض ىذا الفريؽ في رأيو كذلؾ ألف اهلل عز كجؿ في ىذه 

 
 .15سكرة األحقاؼ، اآلية -1

 .78، اآلية حؿسكرة الف -2

 . 2، اآلية  سكرة المجادلة -3

 . 6، اآلية سكرة الزمر- 4

 .78ربيعة غندكفة،اوستئجار األرحاـ ،دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف الكضعي، مرجع سابؽ، ص-5
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تمد مكلكدىا ك تككف ىي صاحبة البكيضة أيضا ، فالجنيف منيا ك البكيضة منيا عف امرأة 
عممية استئجار األرحاـ صاحبة البكيضة امرأة ، كصاحبة الرحـ ك التي تمد في  أيضا ، كىنا

الطفؿ امرأة أخرل ، كىذه اآليات لـ تتحدث عف مثؿ ىذه الظاىرة ، كأيضا الشرع تحدث عف 
. 1األميات في إطار العالقة الزكجية ك الشرعية

  :الترجيحالمناقشة و 

صاحبة البكيضة ىي األـ الحقيقية ، ك تثبت بناءا عمى ما تـ مناقشتو ، ترجح أف المرأة 
ليا جميع أحكاـ الميراث ك النفقة ك الحضانة كغيرىا ، كذلؾ باعتبار البكيضة، كألف الطفؿ 

األـ  -يأخذ مف صاحب البكيضة كؿ الصفات الكراثية ، أما المرأة صاحبة الرحـ المستأجر
نما م –البديمة   .2ثبت ليا حكـ المرضعةفيي أـ حكيمة ، ال يثبت ليا النسب ، كا 

:  نسب الطفل من ناحية األب -ب

ؼ في نسب الطفؿ مف ناحية األب مثؿ االختالؼ مف ناحية األـ فالفريؽ ىناؾ مف اختؿ
أف الكلد ينسب ألمو صاحبة البكيضة يقكؿ أف األب الحقيقي ىك الزكج صاحب قاؿ الذم 
قيقي ىي صاحبة الرحـ فيقكلكف بأف األب الحأما الفريؽ الثاني ك القائؿ أف األـ الحقيقية  المني،

ىذا الطفؿ إليو ، ففي ىذه  أنكر الرجؿ نسب كىناؾ حالة ما إذا ،ىك زكج المرأة صاحبة الرحـ 
. 3الحالة ينسب إلى أمو

 
 .126عارؼ عمي عارؼ القره داغي، مسائؿ شرعية في قضايا المرأة، مرجع سابؽ،ص -1

 .127مسائؿ شرعية في قضايا المرأة، مرجع سابؽ،صعارؼ عمي عارؼ القره داغي،  -2

 .321، صمرجع سابؽياسيف الخطيب، ثبكت النسب،  -3
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. النفقة و الميراث :الفرع الثاني  

: النفقة  -1

الزكج الراعي لرعيتو ك المسئكؿ  ، فعمى1النفقة كاجبة بالكتاب ك السنة ك اإلجماع 
 كىالْمكىاًلدىاتي " :يقكؿ تعالى حياتيـ،كسكتيـ ك إطعاميـ كتأميف المسكف ك الدكاء ليـ الستمرار 

ًضعْمفى  لىيْمفً  أىكْمالدىىيفَّ  ييرْم كْم َـّ  أىف أىرىادى  ًلمىفْم  كىاًممىيْمفً  حى اعىةى  ييًت مىى الرَّضى ليكدً  كىعى قيييفَّ  لىوي  الْممىكْم تيييفَّ  ًرزْم ًكسْمكى  كى
كؼً  سْمعىيىا ًإالَّ  نىفْمسه  تيكىمَّؼي  الى  ًبالْممىعْمري ارَّ  الى  كي لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى ليكده  كىالى  ًبكى لىًدهً  لَّوي  مىكْم مىى ًبكى  ًمثْمؿي  الْمكىاًرثً  كىعى

االن  أىرىادىا فىًإفْم  ذىًلؾى  ا تىرىاضو  عىف ًفصى تىشىاكيرو  مِّنْمييمى نىاحى  فىالى  كى مىيْمًيمىا جي فْم  عى دتُّتْـم  كىاً  ًضعيكاْم  أىف أىرى تىرْم  تىسْم
ْـم  نىاحى  فىالى  أىكْمالدىكي ْـم  جي مىيْمكي تـي ًإذىا عى مَّمْم كؼً  آتىيْمتـي مَّا سى مىميكاْم  المَّوى  كىاتَّقيكاْم  ًبالْممىعْمري ا المَّوى  أىفَّ  كىاعْم ميكفى  ًبمى  تىعْممى
  .2"بىًصيره 

في النساء فإنكـ أخذتمكىف  تقكا اهللفا"  :لى اهلل عميو كسمـ في خطبتوكقاؿ رسكؿ اهلل ص
ف أحدا تكرىكنو فاو   فرستكـاهلل كلكـ عمييف أف ال يكطئف  بأماف اهلل كاستحممتـ فركجيف بكممة

 .3"فعمف ذلؾ فاضربكىف ضربا غير مبرح كليف عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ 

:  ستحقاؽ النفقة لمزكجة نجمميا فيما يمي كىناؾ شركط كضعيا العمماء الو 

. ف يككف عقد الزكاج صحيحا أ-1 

. أف تسمـ نفسيا إلى زكجيا -2

 
 .147ص د س ف، مصر،، دط، مكتبة التراث، القاىرة،2سيد سابؽ، فقو السنة ، ج-1

 .233اآلية  البقرة،سكرة  -2
 .886، ص1218رقـ ث، الحدم2، جمسمـ ح، صحيمسمـ بف الحجاج، الحج، باب حجة النبي صمى اهلل عميو كسمـ-3
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.  1تمكنو مف االستمتاع بيا أف-3

الشركط السابقة ال تنطبؽ عمى صاحبة الرحـ المستأجر باإلضافة إلى أف  أف كبما
اآليات القرآنية تتحدث عف نفقة الحامؿ داخؿ إطار العالقة الزكجية الصحيحة أما ىذا الحمؿ 

ليست ليا نفقة فيي  الزكجية ك المرأة الحامؿ ال تبث بصمة إلى الرجؿ العالقة ىك خارج إطار
إال إذا ،  صاحب المني ك إنما تككف النفقة مف قبؿ زكج المرأة صاحبة الرحـ قبؿ األب مف

. 2كانت أجرت رحميا بغير إذنو فتككف نفقتيا عمى قرابتيا 

: إال أف الشيخ القرضاكم كاف رأيو مخالفا في مكضكع النفقة حيث قاؿ

عمى أب الطفؿ  النفاس،ؿ مدة الحمؿ ك طك رعايتيا،نفقة المرأة الحاضنة كعالجيا ك " 
. 3"فالبد أف تعكض عما تفقد  دميا،ألنيا تغذيو مف  البكيضة،ممقح 

: الميراث  -2

إف الميراث ىك خالفة المتصؿ بالميت اتصاؿ قرابة أك نكاح أك كآلد في مالو كحقو القابؿ 
 ،، الكالدة ، ك النسب النكاح: ثة كقاؿ الفكزاف أسباب اإلرث المتعمؽ عمييا ثال، 4لمخالفة 

سبؽ كجكده كأنو ال يزكؿ ألنو يكرث بالفرض  كذلؾ ألفك النسب أقكل األسباب الثالثة 

 
  .148ص سابؽ،سيد سابؽ، فقو السنة، مرجع -1
 .84سابؽ، صبيف الشريعة كالقانكف الكضعي، مرجع  ربيعة غندكفة،اوستئجار األرحاـ ،دراسة مقارنة-2

لكتركني  القرضاكم،قضاياعممية يكسؼ -3 تنتظر أحكاميا الشرعية،كتاب منشكر عمى المكقع االو
http://www.qaradawi.net    05/04/2019تاريخ التصفح في. 

 79، ص 6معجـ مقاييس المغة، مرجع سابؽ،جفارس،اوبف -4

 

http://www.qaradawi.net/
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. 1النكاح فيكرث بالفرض فقط ك الكالء يكرث بالتعصيب فقط  ك التعصيب أما

ف خالؼ العمماء في فاو  الميراث،كحيث أف النسب مف أقكل األسباب التي بيا يستحؽ 
فالرأم الذم يرل أف ، ىناؾ رأييف أيضا أف في مسألة الميراث  إذ الميراث،النسب لو أثر عمى 

كأما مف ذىب إلى أف ، 2األبكيف الحقيقييف ىما صاحب الماء ك البكيضة ثبت لو الميراث منيما 
. نو يثبت الميراث لو منيما لديف الحقيقييف ىما صاحبة الرحـ كزكجيا فاو االك

كفي حالة إنكار األب لنسب الطفؿ إليو فاف الطفؿ يرث مف أمو مف كلد الزنا فيك يرث 
  3البر، النفقة ، التحريـ ، كسائر حكـ األميات: مف أمو ك أمو ترثو كليا عميو حؽ األمكمة مف 

ف المرأة صاحبة الرحـ ال ترث مف أصحاب البكيضة الممقحة ، ألنيا ال تمت ليـ كأيضا فاو 
. 4بصمة شرعية كليس ليا بيـ نسب كال قرابة 

بكيضة الممقحة كبيف صاحبة الرحـ كمف ىذا نستنتج أنو ال يكجد تكارث بيف صاحبي اؿ
. المستأجرة ك كليدىا

. اآلثار األخالقية و النفسية المترتبة على استئجار األرحام : المطلب الثاني 

لقد ترتبت عف القياـ بعممية استئجار األرحاـ أضرار كمفاسد عديدة فمنيا ما ىي أخالقية 
الؿ فرعيف، الفرع األكؿ سيتضمف مست باألخالؽ كمنيا ما ىي نفسية كىذا ما سنكضح مف خ

 .الظاىرةاآلثار األخالقية ك الفرع الثاني سيتضمف اآلثار النفسية المترتبة عف ىذه 

 
ق، 1419،مكتبة المعارؼ، الرياض، 4صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ط-1

 .30ص

 .218بالحمؿ في الفقو االوسالمي مرجع سابؽ،صعائشة أحمد حسف،أحكاـ متصمة -2

  .219عائشة أحمد حسف،أحكاـ متصمة بالحمؿ في الفقو االوسالمي،نفس المرجع،ص -3

 .89سابؽ، صم، مرجع ربيعة غندكفة،اوستئجار األرحاـ ،دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف الكضع-4
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 ٍاستئجار األرحاماألخالقية المترتبة على اآلثار : الفرع األول

لقد تعددت اآلثار األخالقية التي تترتب عف القياـ بعممية استئجار األرحاـ كسكؼ نذكر 
: منيا ما يمي 

 ،النسب إلى اختالط األنساب كتفكؾ رابطت إف ىذه الظاىرة تؤدم:اختالط األنساب -1
بديالت في كذلؾ يستنتج مف الكاقع بحيث ذكر الدكتكر يكسؼ ألفرت أف إحدل األميات اؿ

فؽ معيا كبعد قبض الثمف المتفؽ عميو ، فقد اضطرت تا بعد أف سممت الطفمة لألسرة الـألماني
األسرة بعد سنة مف كالدة الطفمة بإجراء تحاليؿ ليا إال أف المفاجئة كانت صادمة بحيث ظير 

ج أف الطفمة نتجت عف عالقة طبيعية بيف الرجؿ كزكجتو المؤجرة لرحميا ، كلـ تكف نتا
البكيضة الممقحة كلكف القضاء رفض تسميميا ألسرتيا الطبيعية بحجة أف المرأة صاحبة الرحـ 

نما ك صمت حتى  ،1قبضت الثمف  كأيضا أف ىذه العممية لـ تقتصر عمى المرأة األجنبية فقط كا 
إلى المحاـر فقد ذكر الدكتكر الجندم أف أما بديمة في جنكب إفريقيا كضعت أحفادىا، حيث 

بنة التي حممت بكيضة أميا ،  كأيضا االو ، 2اتفقت مع ابنتيا كزكجيا عمى أف تككف أما بديمة 

 .سابقا ك التي أشرنا إلييا

جره ألكثر مف أسرة كتنجب أجر رحميا يمكف أف تأالمرأة التي تف باإلضافة إلى ذلؾ فاو 
ففي ىذه الحالة مخالفة لمقاصد عدة أطفاؿ ثـ يحدث مستقبال تزاكج بيف أبناء ىذه األسر 

 .3ريعة اإلسالمية التي تحرص عمى نقاء النسب كصيانتو مف التدليس ك التزييؼ ك الضياعشاؿ

 
 .804عمر سميماف األشقر ك آخركف، دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ، مرجع سابؽ ،ص -1

 .229،ص2003أحمد نصر الجندم ،النسب في االوسالـ ك األرحاـ البديمة،دط،د ، دار الكتب القانكنية،مصر،-2

 .250كريمة عبدك جبر،اوستئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو، مرجع سابؽ،ص-3
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كعرفيا الناس ، كصبغيا بالصبغة التجارية ، مما  اهللإفساد معنى األمكمة التي فطرىا -2
عديدة ، كىذا  اك حقكؽ ةعظمتيا الشرائع كأناطت بيا مكاف معنى األمكمة التي مع ناقضتم

نما تككف مف شيء  خر بعد ذلؾ ىك آالمعنى العظيـ ال يككف في مجرد بكيضة ممقحة ، كا 
ك اليبكط  الكىف ، مدة الحمؿ ، التكتر ، القمؽ ، الطمؽ عند الكالدة ك الضعؼالكحـ ،الغثياف ،

. 1ك التعب بعد الكالدة 

كانت أما فقد  القد كـر اإلسالـ المرأة كأحسف إلييا كبيف حقكقيا فإذ: امتياف المرأة -3
إلييا ف كانت زكجة فقد أكجب عمى زكجيا اإلحساف عمى األب ، كاو  مياببرىا كقدأمر اإلسالـ 

ف عممية استئجار األرحاـ تحط مف مكانة كقيمة المرأة كتجعؿ كمعاممتيا بالمعركؼ ، كليذا فاو 
في العالـ عمى أداء  كتفتح الباب لمنساء الفقيراتمنيا تجارة مثؿ أم تجارة رائجة في األسكاؽ ،

 ،سانيةقتصادية كيصبح الطفؿ سمعة تباع كتشترل باسـ اإلفعمؿ كيذا تحت كطأة الحاجة االو 
بنتيا أف تتحمؿ متاعب فاألسرة الثرية التي ال تريد الو " أمنية األسرة المحركمة " كتحت شعار 

كيضة فقط كعمى المرأة المستأجرة  ال أف تقدـ الباو الحمؿ ك اآلـ الكالدة ك تريد أكالدا ، ما عمييا 

عانييف  آالـ مك، فامرأة تبيض ك أخريات تحممف كيتألمف عنيا أف تقـك بالحمؿ ك الكالدة 
 .2الحمؿ ك الكالدة 

أف ستر العكرة كاجب بإجماع المسمميف عمى الرجاؿ ك  صؿاأل :العكراتكشؼ -4
النساء كقد كضع عمماء الشريعة اإلسالمية شركط مف أجؿ كشؼ العكرة كىذه الشركط عامة 

عمى   المسممةنكشاؼ المرأة او كشؼ العكرة في حاالت الطبية كأف أجؿ تداكم المرأة كتككف مف 

 
 .808عمر سميماف األشقر ك آخركف، دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ، مرجع سابؽ ،ص  -1

 .824عمر سميماف األشقر ك آخركف، دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة ، نفس المرجع ،ص  -2
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إال لغرض مشركع  األحكاؿ،يجكز بحاؿ مف  ، الالجنسيتصاؿ يحؿ بينيا كبينو االو غير مف 
. 1يعتبره الشرع مبيحا ليذا االنكشاؼ 

ف مسألة تأجير األرحاـ ال يجكز فييا كشؼ العكرات كذلؾ ألنيا ىي أصال مف كعميو فاو 
. المسائؿ الغير مشركعة

حدكث الخالؼ  إلىلقد حـر اهلل سبحانو كتعالى كؿ أمر يؤدم :النزاع عمى األمكمة -5
ميكاْم  تىنىازىعيكاْم  كىالى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  كىأىًطيعيكاْم : " لجماعات لقكلو تعالىك النزاع بيف األفراد ، أك ا  فىتىفْمشى

تىذْمىىبى  ْـم  كى كي كاْم  ًريحي ًبري اًبًريفى  مىعى  المَّوى  ًإفَّ  كىاصْم . 2" الصَّ

كتأجير األرحاـ يؤدم في الغالب إلى حدكث نزاع بيف امرأتيف ، كذلؾ في مسألة مف 
البكيضة الممقحة ، أـ صاحبة الرحـ المستعار أك المؤجر ىذا مف  ىي األـ ، ىؿ ىي صاحبة

جية ، كمف جية أخرل النزاع الذم يحصؿ في حالة رفض الطفؿ فقد ذكرت الدكتكرة عائشة 
امرأة أمريكية لتقـك بحمؿ البكيضة الممقحة حتى يكتمؿ النمك  احسف أف زكجيف أمريكييف استأجر
دما أنجبت المرأة خرج ىذا الطفؿ معاقا، مما أدل إلى رفض كتتـ الكالدة مقابؿ أجر معيف كعف

عندما قامت المرأة كعتراؼ بو كرفضا دفع األجرة المتفؽ عمييا ، أصحاب البكيضة الممقحة االو 
القضاء ، أثبتت المحكمة أبكة أصحاب البكيضة ليذا الطفؿ إال أنيما رفضا  إلىبرفع األمر 

. 3دار الحضانة بستالمو فأكدعكه او 

أما في بريطانيا فقد كقعت مثؿ ىذه الظاىرة كلكف المحكمة أمرت األـ البديمة أف تحتفظ   

 
 .795ق،ص1428،مؤسسة الرياف،بيركت، 1عمي أحمد السالكس،مكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة،ط-1

 . 46،اآليةاالنفاؿسكرة  -2
 .148مرجع سابؽ،ص عائشة أحمد حسف،األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو االوسالمي،-3
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. 1بالمكلكد 

إف المكلكد الجديد يكلد معو جدؿ ال يمكت إال بمكت : " ؿ الدكتكر محمد لطفي قككم
مف حاالتيا إلى مشاكؿ كثيرة كمف ثـ حدكث نزاعات  %90صاحبو ، فيذه الكسيمة تؤدم إلى 

كخالفات بيف الناس ، ك الشريعة اإلسالمية تمنع كتحـر كؿ ما يؤدم إلى النزاع كالشقاؽ بيف 
. 2" الناس 

كمف مخاطر ىذه العمميات أف مصير الطفؿ ك إلحاقو  : " كيقكؿ الدكتكر محمد زىرة 
، بؿ كقد يككف محؿ نزاع بيف األـ الحاممة  مؤكد قد يككف في بعض الحاالت غيربأسرة معينة 

لمطفؿ كبيف األـ التي أكصت عميو ، كىكذا فقد تتمسؾ األـ الحاممة بالطفؿ كترفض 
ستالـ الطفؿ إلصابتو بتشكىات أك أمراض أك قد ترفض المرأة التي أكصت عميو او ....تسميمو

.   3"معينة كلد بيا 

الممقحة ، كبيف صاحبة الرحـ في حالة ما إذا  كقد يحدث  تنازع بيف أصحاب البكيضة
حدثت تشكىات لمجنيف بسبب سمكؾ كعادات ضارة مف قبؿ المرأة المؤجرة لرحميا مثؿ التدخيف 

تمؾ التشكىات الخمقية لمجنيف قبؿ كالدتو ، عف طريؽ  معالجة، تناكؿ الكحكؿ ، كأراد الطبيب 
المخاطرة بحياتيا كتعرض نفسيا لممكت مف  كالتدخؿ الجراحي ، فيؿ ستسمح ىذه المرأة بذلؾ 

أجؿ طفؿ ليس طفميا ، كىنا سينشب نزاع بيف صاحبة البكيضة كصاحبة الرحـ باعتبار أف 
رفض األـ صاحبة  عف تشكه الطفؿ ، مما قد يؤدم إلى كلةالمسؤصاحبة الرحـ المستعار 

  إلىىذا مف جية ، كمف جية أخرل فقد تتعرض المرأة  صاحبة الرحـ ،  ،البكيضة  تسممو

 
 .148عائشة أحمد حسف،األحكاـ المتصمة بالحمؿ في الفقو االوسالمي، مرجع سابؽ،ص -1

 .249ص مرجع سابؽ، أحمد محمد لطفي أحمد،التمقيح الصناعي بيف أقكاؿ األطباء كآراء الفقياء،-2

نجاب الصناعي، محمد المرسي زىرة،-3  .167ص مرجع سابؽ، االو
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تسمـ الحمؿ كبعضيا قد يعرض حياة المرأة الحامؿ إلى الخطر كال بد في ىذه الحالة لتدخؿ 
نياء الحمؿ حفاظ عمى حياة الحامؿ  فيذا يؤدم إلى حدكث نزاع .1الطبيب لمتضحية بالجنيف كا 

كدىا بأم طريقة ، ك المرأة كذلؾ ألف صاحبة البكيضة تريد الحصكؿ عمى مكؿ،المرأتيف بيف 
. صاحبة الرحـ ال يمكنيا االحتفاظ بالجنيف مف أجؿ حياتيا 

إفساد صفة الحياء ك إثارة الشبيات ، إف أجمؿ ما تكصؼ بو المرأة المسممة الحياء كىك 
لذا فإننا نرل أف ، " الحياء شعبة مف اإليماف : " شعبة مف اإليماف لقكلو عميو الصالة ك السالـ 

أة المتزكجة المسممة اذا عممت بحمميا ازدادت حياءا ك أكؿ شيء تفكر فيو ىك مالبس المر
الفضفاضة لتستر نفسيا كتخفي حمميا فيو ، مع أنو حمؿ شرعي ال غبار عميو ، ككمما كبر 
الجنيف ازدادت حياءا ، فأيف ىذا كمو مف المرأة المستأجرة لرحميا ال سيما إذا كانت أرممة أك 

كىذا أيضا قد يعرضيا إلى ، ؟؟ غدك كتركح بيف الناس كىي حامال بال زكاجمطمقة كيؼ ت
القذؼ ك اإلشاعة لمفاحشة في المجتمع خصكصا إذا كانت غير متزكجة ، فأيف ىذه المرأة مف 

.      2" رحـ اهلل امرئ حجب الغيبة عف نفسو : " قكؿ المأثكر 

. اآلثار النفسية المترتبة على استئجار األرحام  :الفرع الثاني 

: اآلثار النفسية عمى الطفل  -1 

إف عممية استئجار األرحاـ تؤثر شكؿ كبير عمى نفسية الطفؿ الناتج بيذه النفسية 
كبالتالي سكؼ يصبح مريض نفسيا ك تحدث لو اضطرابات ك أعراض قد تصيب تفكيره ك تنشأ  

 
 .260جبر،اوستئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو، مرجع سابؽ،صكريمة عبدك  -1

 .262كريمة عبدك جبر،اوستئجار األرحاـ كاآلثار المترتبة عميو، نفس المرجع ،ص -2
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في نفسو كبالتالي تتحكؿ إلى سمككيات تؤثر عمى قراراتو التكيفية مع ذاتو كمحيطو بشكؿ 
كال  يفىك معرفة أنو طفؿ ألـ،ضطرابات  في ىذه الحالة ق مف االو كلعؿ أىـ ما يحدث ؿ ،1سمبي

. يعرؼ مف ىي أمو الحقيقية ككيؼ أصال سكؼ يستكعب ىذه الظاىرة؟ 

أشير 9ف الطفؿ قد يحس كيشعر بأمو التي حممتو في بطنيا لمدة باإلضافة إلى ذلؾ فاو 
تعرضو لمشاكؿ  كيصبح مرتبطا بيا كفي حالة انفصالو عف أمو التي كلدتو فسيؤدم ذلؾ إلى

يؤدم نظاـ الحمؿ لحساب الغير إلى تعريض : " يقكؿ الدكتكر محمد زىرة ، كنفسية عديدة 
مستقبؿ الطفؿ لمخطر ، مف حيث أنو يسبب لو عدة مشاكؿ نفسية كاجتماعية ، كأكلى ىذه 
المشاكؿ اليجر كالترؾ ، فالترؾ بالنسبة لمطفؿ أيا كانت الظركؼ ك المبررات ىك ظاىرة 

. 2"سمبية عمى نفسية الطفؿ تحمميا نفسيا ، كقد تترؾ آثار يصعب

إف عممية استئجار األرحاـ تؤثر عمى الطفؿ الناشئ عنيا بشكؿ أك بأخر تأثيرا نفسيا إذ 
التكافؽ كالتكيؼ االجتماعي ، ك العزلة عف األفراد ك كء كس أنو قد يتعرض إلى اإلحباط

األطفاؿ ك أنو خمؽ بطريقة غير طبيعية كتجعؿ  المجتمع لما ينتابو مف شعكر أنو ليس كباقي
.  3منو طفال معقدا باإلضافة إلى أنو يمكف أف يصبح لو سمككا عدكانيا

 :حبة البويضة و األم صاحبة الرحم اآلثار النفسية عمى األم صا -2

إف األـ صاحبة البكيضة قد تتأثر نفسيا بعد كالدة الطفؿ كاستالمو كذلؾ لمعرفتيا أنو  

 
لكتركني-1 تاريخ  www.mawdoo3.comسناء الدكيكات،أسباب األمراض النفسية،مقاؿ منشكر عمى المكقع االو

 .11:30عمى الساعة  18/04/2019التصفح

نجاب الصناعي،مرجع سابؽ،ص -2  .166محمد المرسي زىرة،االو

 .سناء الدكيكات،أسباب األمراض النفسية،المكقع السابؽ -3
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لكنيا لـ تعرؼ غريزة األمكمة التي فطرىا اهلل سبحانو كتعالى في األـ ، فأىـ بنيا كمف صمبيا او 
مرحمة في حياتيا ك التي تشعرىا بإحساس األمكمة فعال كبكؿ تفاصيؿ الحمؿ لطفميا إلى غاية 

. أالـ كالدتو لـ تعرفيا كلـ تشعر بيا فمف جية ىك لكلدىا لكنو كأنو طفؿ متبني 

لرحـ فقد تتأثر بعد تسميـ الطفؿ لألسرة المتفؽ معيا كذلؾ ألف ىذا أما بالنسبة لألـ صاحبة ا
الطفؿ ىك طفميا التي حممتو في أحشائيا كتغذل مف دميا كعانت خالؿ فترة الحمؿ كعند 

المخاض ، فأصبحت تربطيا بالطفؿ عاطفة األمكمة كبتسميميا ليـ قد تشعر أنيا ضحت بفمذة 
نما قد يككف ذ لؾ الطفؿ فعال كليدىا كىذا في حالة ما إذا حدث حمؿ كبدىا كليس ىذا فقط كا 

كيؼ ستتقبؿ فكرة أنيا باعت أك  اطبيعي بينيا كبيف زكجيا كأف البكيضة الممقحة لـ تعمؽ فيف
تنازلت عف كلدىا ألسرة أخرل ؟ 
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لمكثير ممن عانوا عمى مدى سنوات تأجير الرحم ،ولو يعتبر الحل المثالي ظاىريا عقد  إن
أنو  إال،طويمة من العقم وممن طال عناءىم من الوسائل الطبية األخرى التي كانت بال جدوى 

رفض  إلى، وىذا مادفع بجميور العمماء  في الواقع مخاطره و سمبياتو أكثر من فوائده وايجابياتو
ىذه الظاىرة من الناحية الدينية و األخالقية و القول بتحريميا ولو أن ىناك البعض منيم من 

  .دعى بجواز بعض صورىا 

: توصمنا إلى عدة نتائج أىميا فإننا دراستنا  ومن خالل ما تقدم في

عقد إجارة الرحم أو األم البديمة ىو عقد تمتزم فيو صاحبة الرحم بتأجير رحميا لمزوجين  إن -1
 .تضعوثم تسمميم المولود بعد ما  بدونو،صاحبا البويضة الممقحة لتزرع فيو مقابل أجر أو 

اإلجياض المتكرر  ،العقمىناك أسباب عديدة لقيام إجارة الرحم فمنيا ما ىي مرضية مثل  -2
. المرأة في المحافظة عمى رشاقتيا ا ىي جمالية كرغبةومنيا م

إن لعقد إجارة الرحم طبيعة خاصة تميزه عن باقي العقود ألنو يقع عمى جزء من اإلنسان  -3
 .بووىو الرحم والذي يحرم التعامل 

. عقد إجارة الرحم منافي لمبادئ الشريعة اإلسالمية و لآلداب العامة  -4

منعتو ، أما الدول الغربية فأغمبيا أجازتو ولكن بصيغة غير  عربيةأغمب قوانين الدول ال-5
 .تجارية

نسميا ويجعميا  إن إجارة الرحم يفقد المرأة كرامتيا وحقيا في العفة وحماية عرضيا وحفظ -6
. كبضاعة يتاجر بيا

الرحم يعد عمال مجرما وغير مشروع ومناقض لفكرة األمومة وما تحممو من معاني  تأجير -7
...... القرب و المودة و االحتضان
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استئجار األرحام يؤدي إلى اختالط األنساب ويتعارض مع القيم األخالقية وييدد مصمحة  -8
  .الطفل ومستقبمو بالخطر من حيث أنو يسبب لو عدة مشاكل نفسية و اجتماعية 

 :وفي األخير نبرز أىم التوصيات

إصدار قوانين تمنع عممية ٍاستئجار األرحام في كل الدول العربية حتى ال تتسمل ىذه الظاىرة -1
 .إلييا بشكل أو بآخر

عطائيا فتوى -2 ضرورة ٍاتفاق عمماء الشريعة اإلسالمية عمى موقف واحد ٍاتجاه ىذه الظاىرة وا 
وذلك حتى ال يبقى الناس في حيرة من أمرىم حول ما إذا  قطعية عمى تحريميا وبجميع صورىا

 .كانت ىذه العممية مباحة أم ال

القيام بندوات و ٍاصدار مجالت وكتابة مقاالت حول خطورة ىذا الموضوع واآلثار المترتبة -3
عميو خاصة لمطفل و التي تؤدي ٍالى ضياعو وبثيا في جميع وسائل ااٍلتصال 

 .وذلك من أجل توعية أفراد المجتمع.....( تصال ااٍللكترونيةتمفاز،مذياع،مواقع االٍ )

 ذه العمميةمراقبة المراكز الطبية التي تقوم بعمميات التمقيح الصناعي، ومعاقبة كل من يقوم بو-4
 . سرا

 
 



 قائمــــــــة المصادر و المراجع                                                                           
 

89 
 

I- قائمة المصادر: 

 :القرآن الكريم -أ

 . سورة البقرة -1 

 .سورة األنفال-2

 .سورة النحل -3

 سورة لقمان-4

 .سورة زمر -5

 .سورة الشورى -6

 .سورة األحقاف -7

 .سورة المجادلة -8

 .سورة الطالق -9

 .سورة المرسالت -10

 :المعاجم -ب

 ، دار الجبل، بيروت، لبنان،1بن فارس، معجم مقاييس المغة، ط أحمد بن زكرياء -1
 .ه1411

، مكتبة العموم 2،ط22سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،المعجم الكبير،ج-2
 .ه1404والحكم، د ب ن،
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 II:المراجع بالمغة العربية -

 :الكتب العامة -أ

، دار 1،ط13البصري،الحاوي الكبير،ج أبو الحسن عمي بن محمد بن الحبيب الماوردي-1
 .ه1414الكتب العممية،بيروت، لبنان ،

واإلرادة المنفردة، د ط،  دأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظرية العامة لاٍللتزامات، العق-2
 .2004منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

 د ط، مؤسسة قرطبة ، ،4اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج-3

 .د ت ن  

الراغب األصفياني ، مفردات ألفاظ القران ، بدون ط ، دار القمم،  دمشق ، سوريا، بدون  -4
 .سنة نشر

 .د ب ن ،د س ن ، د د ن ،1، ط 1ٍابن نجيم ، حقوق اهلل الخالصة وحقوق العباد ، ج-5

 .ه1416بيروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالة، 1، ط1بكر عبد اهلل زيد، فقو النوازل، ج-6

حسني عبد السميع إبراىيم، موقف الشريعة اإلسالمية من تأجير األرحام، بدون ط، جامعة -7
 .، بدون سنة النشرراألزىر، مص

،  زين العابدين بن إبراىيم ٍابن نجيم،األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان، دط-8
 .ه1400دار الكتب العممية، بيروت، لبنان ،

سعيد مبارك وآخرون ، الموجز في العقود المسماة ، د ط ، دار الحكمة ، بغداد ، -9
1993. 
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 .، دط، مكتبة التراث، القاىرة، مصر، د س ن2سيد سابق، فقو السنة ، ج-10

،مكتبة 4المرضية في المباحث الفرضية، ط صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،التحقيقات-11
 .ه1419المعارف، الرياض،السعودية، 

 ،1صفاء محمود العياصرة،المستجدات العممية وأثرىا عمى الفتوى في األحوال الشخصية،ط-12

 .ه1430، ندار عماد الدين، عمان، األرد

بحوث فقيية في عارف عمي عارف القره داغي، مسائل شرعية في قضايا المرأة، سمسمة -13
 .، د ب ن، د س ن(2)قضايا معاصرة

، دار الوفاء، المنصورة، 1،ط3عبد الحميم عويس، موسوعة الفقو اإلسالمي المعاصر،ج-14
 .ه1426مصر،

، دار الفكر المعاصر ، 1عبد الرؤوف المناوي، التوقيف عمى ميمات التعاريف ، ط-15
 .ه1410بيروت، لبنان ، 

، مؤسسة  2الدمشقي،المدخل إلى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل، طعبد القادر بن بدران -16
 .ه1401الرسالة، بيروت، لبنان،

، د ط ، دون 1عبد المجيد حكيم، الوجيز في نظرية ااٍللتزام في القانون المدني العراقي، ج-17
 .1980دار النشر، دون بمد النشر،

، 1حسونة الدمشقي، التمقيح ااٍلصطناعي وأطفال األنابيب ، ط عرفان بن سميم العشى-18
 . ه1426المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،

،مؤسسة الريان، بيروت،  1عمي أحمد السالوس،موسوعة القضايا الفقيية المعاصرة،ط-19
  .ه 1428لبنان،
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روت ، لبنان، ، دار الكتاب العربي ، بي 1عمي بن محمد بن عمي الجرجاني،التعريفات ،ط-20
 .ه 1405

عمي بن محي الدين القره  داغي ، فقو القضايا الطبية المعاصرة ،دراسة فقيية طبية -21
،دار البشائر اإلسالمية، 3مقارنو مزدوجة بقرارات المجامع الفقيية والندوات العممية، ط

 .ه1429بيروت،لبنان،  

، النظرية العامة لمعقد، الجزء األول ، د ط ، موفم لمنشر والتوزيع ، الجزائر ، عمي فاللي-22
2001 . 

،دار 1، ط2عمر سميمان األشقر وآخرون ، دراسة فقيية في قضايا طبية معاصرة ، ج-23
 .ه1421النفائس، األردن،

نان ، ، دار ٍابن كثير، بيروت، لب3، ط4محمد بن إسماعيل البخاري،الجامع الصحيح، ج-24
1987. 

دراسة فقيية  محمد بن يحي بن حسن النجمي، اإلنجاب الصناعي بين التحميل والتحريم،-25
 .ه 1432،،العبيكان، الرياض1مقارنة، ط

 اإلسالميةالمسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة  محمد عبد الجواد حجازي النتشة،-26
. ه1422د ب ن ،،دار الحكمة ،1،ط1،ج

 .1958، دار النيروان ، د ب ن ، 3محمد يوسف موسى ،الفقو اإلسالمي ، ط-27

،الحديث 2مسمم بن الحجاج، الحج، باب حجة النبي صمى اهلل عميو وسمم،صحيح مسمم،ج-28
 .1218رقم،
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المذكرة  مــلخص

الصناعي،وىو عبارة عن  اإلنجابٍاستئجار األرحام يعتبر من أبرز الوسائل الحديثة في 
ٍاتفاق ينشأ بين الزوجين وٍامرأة أخرى تكون طرفا ثالثا بحيث تؤجر ليما رحميما من أجل 

 نشغاات عديدة من ناحيةالممقحة في المخبر،ٍاا أن ىذا اٍاتفاق قد طرح اٍ  حمل بويضتيما
التكييف القانوني لو،بحيث ىناك من أعطاه وصف العقد وىناك من نفى ىذه الصفة عنو 

ومن جية أخرى نجد أن ىذه الظاىرة كانت  وذلك ألنو يعتبر باطال منذ البداية ىذا من جية
متيا أفتوا بحر اإلسالميةمحل جدا واسعا من حيث مشروعيتيا ولكن أغمب عمماء الشريعة 

إزاءىا بين وعدم جوازىا بكل صورىا ،أما من الناحية القانونية فقد تباينت القوانين الوضعية 
و مباح وكانت نتيجة ىذه اٍاباحة ترتب العديد من المفاسد األسرية واألخالقية و  ممجر
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