
  
  
 

         

  

  

  

  

  
 

 

  المذكرة مــلخص

  
        عرف العالم المعاصر تقدما هائال في مجال التقنیات المرتبطة بالتطورات          

         و االكتشافات الطبیة التي مكنت الجنس البشري من معالجة اغلب مشكالته الیومیة

و عدم اإلنجاب أمرا یالزم و الوقوف على أسرار وخبایا جسده ، فبعدما كان إشكال العقم 

الزوجین طیلة حیاتهما الزوجیة ،استطاع الطب أین یبتكر  طرقا فعالة للقضاء على هذا 

أسبابه حیث أتاح فرصا لإلنجاب عن طریق التلقیح االصطناعي سواء كان تلقیحا  العقم و

مومة إال داخلیا أو خارجیا ، مما یمكن المحرومین من الذریة من تذوق مشاعر األبوة و األ

    أن هذه التقنیة الجدیدة لإلنجاب صاحبها الكثیر من األسئلة و القضایا األخالقیة و الفقهیة

و القانونیة و هذا ما دفع بالكثیر إلى التساؤل عن مشروعیتها ، لهذا كان علینا الوقوف عند 

ربیة أو هذه المشكلة و معرفة موقف الشریعة اإلسالمیة و التشریعات الوضعیة سواء الع

الغربیة منها ، و الذي توصلنا إلیه هو تباین القوانین المنظمة لهذه العملیة من دولة اللي 

أخرى بین المجرم والمبیح و الذي نتج عنها العدید من المفاسد األسریة و األخالقیة والنفسیة  

  .كنفي النسب  
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إلى والدي ووالدتي الذین رعاني صغیرةً و لم ینسیاني كبیرةً و لم یبخال علیا 

  بدعائھما كثیرا 

  فاطمة الزھراء ، خدیجة ، ملیكة ، عائشة و أخي العزیز محمد: إلى أخواتي 

  و إلى كل أفراد العائلة  الكریمة

  إلى إبراھیم الذي كان لي عوناً أستند علیھ

معروف أو ساعدني بمجھود أو قدم ب و كل من أدلى إليي في هللا إلى كل أحبت

  لي نصحاً 

  إلى كل طلبة العلم عامة و طلبة القانون خاصة

  لكل ھؤالء أھدي ھذا العمل المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

خیر فاتحة أفتتح بھا ھذه المذكرة ھو الشكر � باسط العلم و فاتح الخیر الذي أعز  إن

  .ره تعالى على نعمھ التي ال تفنى العباد و أكرمھم بعلمھ الوافر فنشك

رفیعة المقام أستاذتي الفاضلة  إلىأتقدم بفائق التقدیر و االحترام و خالص الشكر 

السدیدة عرفانا بفضلھا في  اآلراءو ذات النفس السخیة "عیساني رفیقة "الدكتورة 



على ھذا  اإلشرافالطریق أمامي و أعرب لھا عن امتناني الكبیر لقبولھا  إنارة

  .البحث و لتوجیھاتھا القیمة و متابعتھا المستمرة في انجاز ھذا العمل

أعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا  األفاضل األساتذة إلىو أتوجھ بالشكر الجزیل 

  .ھذا البحث بمناقشتھم و توجیھاتھم القیمة إثراء

  .كما أتوجھ بالشكر لكل من استفدت من جھودھم في انجاز ھذا العمل 

  شكرا جزیال للجمیع 
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ئات ومن سی أنفسناو نعود باهللا من شرور  إلیهونتوب الحمد هللا نحمده و نستعین به  إن      

 إالال اله  أنشهد أه اهللا فهو المهتد ، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا و دعمالنا ، من یهأ

وعلى اله  محمدا عبده ورسوله صلى اهللا علیه وسالم تسلیما  أنله و اشهد  اهللا وحده ال شریك

  .بعد  أمایوم الدین  إلىا وصحبه وسلم تسلیما كثیر 

االستقرار  إلىلحاجته  اإلنسان أعماقدافع فطري كائن في  اإلنجابالرغبة في  إن          

خلق االضطراب النفسي والروحي في كیان المحروم و  إلىالن الحرمان منه یؤدي  األسري

و القانون  اإلسالمیةوقد سعت الشریعة  األسریةالتي تعكر صفو الحیاة الزوجیة و العالقة 

ا ی﴿:لقوله تعالى الكریمة اآلیة ،فنبهتاإلنسانیة تحقیق هذه الفطرة والطبیعة ألجل

 َكِثیًرا ِرَجاًال  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي َربَُّكمُ  اتَُّقوا النَّاُس  َأیَُّها

  . 1» ﴾ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا اللَّهَ  ِإنَّ   َواْألَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ  َواتَُّقوا  َوِنَساءً 

من النكاح وقد حث النبي صلى اهللا علیه وسالم المسلمین على الزواج و التناسل وقال 

الودود الولود  اتزوجو  «: وقوله صلى اهللا علیه وسالم » سنتي فمن لم یعمل بسنتي فلیس مني 

الرزق ، وقام بتقسیمه بین العباد فمن العباد من  أنواع األوالدو جعل  »األممبكم  كاثرمني إف

یرزق بنین ، ومنه من رزق البنات ، ومنهم من رزق كال النوعین ، ومنه من حرم  إنقدر له 

  .منهم وهو العقیم 

، وهو مرض یصیب  النسل إنتاجدائما وهو عدم القدرة على  أووالعقم قد یكون مؤقتا     

  .الرجال كما یصیب النساء 

وقد نصت العلوم الطبیة الحدیثة لعالج العقم باستخدام وسائل تتماشى بعضها مع قواعد     

الدین و األخالق و مع النصوص القانونیة ، منها التلقیح االصطناعي ، سواء كان تلقیحا 

  ر تقنیة اإلنجاب االصطناعي و لظهالمصاحبة داخلیا او خارجیا ، وقد شهدت السنوات األخیرة 

                                                           
1
  .1 اآلیةسورة النساء ،    
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 لطبيا میة و مؤتمرات وفتاوى شرعیة ،سواء كان تناوله من الجانب العلمي اوعدة ندوات عل

  .من جهة القانون  أو اإلسالميالفقه من جانب أو 

الرغبة  وٕاشباعالوسائل التي ظهرت لعالج العقم ،  أحدثویعد التلقیح االصطناعي من 

هذه الوسیلة ، الن  إطالقاانه ال یمكن التسلیم بصحة هذه العملیة  إالللمحرومین من الذریة ، 

علمي رائد ومن  كتشاف افهي  ة ، ولكل منها حكم مختلف ، فمن جه تتعدد طرقها ووسائلها

 أنالمسلم ال یمكن إذ  ،اإلنسانلمساسها بحیاة  ذو ذو الشقد تشكل منها االنحراف  أخرىجهة 

  .جاء لیتماشى مع كل تطور  اإلسالميیبقى حائرا في مواجهة هذا التقدم فالدین 

على المستوى العلمي و  اإلشكاالتموضوع التلقیح االصطناعي یثیر الكثیر من  إن

التلقیح االصطناعي  إن إلى باإلضافة الشرعي والقانوني نظرا لتشعب الموضوعات التي یعالجها

 األجنةبنوك لحفظ و  ني بنوك لحفظ الم إیجادغریبة مثل  أنهاعلمیة اقل ما یقال عنها  إبعادله 

و كلها مواضیع سوف نطرحها على بساط البحث للوقوف  األرحام وتأجیروتحدید جنس المولود 

  .على مدى مشروعیتها 

العلم الحدیث من استعمال التقنیات الجدیدة  إلیهتوصل  المشرع الجزائري ماوقد سایر 

األزواج فقد قرروا اعتماد اإلنجاب لدى عدد معتبر من لمعضلة عسر حل  إلیجادالمعاصرة 

ما توفرت الشروط المنصوص لالتلقیح االصطناعي كطریقة من طرف اإلنجاب الغیر طبیعي ك

  . 2الجزائري األسرةمن قانون  45علیها المادة 

 -على اإلنجابالمساعدة للوسائل العلمیة والشرعیة وكان موضوع بحتنا هو الدراسة القانونیة 

    .االصطناعيالتلقیح 

ن أهمیة دراستنا لموضوع التلقیح االصطناعي في كونها طرق دخیلة على ثقافة مكت

ال في السنوات األخیرة وهو في حاجة إالمجتمع الجزائري و غیره من دول العالم الذي لم یعرفها 

                                                           
2
المؤرخ في  02- 05المتضمن قانون االسرة المعدل و المعمم باالمر رقم  1984یونیو  09المؤرخ في   11-84قانون رقم  - 

    21ص - 15ع - ج.ر.ج 2005فبرایر  27
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لها وما ینتج عنها من اثار على  المنظمة ماسة لمعرفة أحكامها الشرعیة ، وقواعدها القانونیة

   وهو النسل  أال اإلسالمیةمع ، كما ان هذه العملیة تحقق مقصدا من مقاصد الشریعة المجت الفرد

   و تمكینهم من ذلك  اإلنجابالذین یعانون مشكلة عدم  األزواجومساعدة  ،هیلالمحافظة عو 

نفي نسب المولود الناتج  أوذلك مسالة ثبوت  إلىبه الشرع و القانون ضف في حدود ما یسمح 

الطبیة وغیرها لمعرفة  األنظمةوحاجة الطبیب و المشرع و  أهمیةعن هذه العملیة كما لها من 

 . لإلنجابم الشرعي للوسائل العلمیة الحدیثة كالح

دراستنا لهذا الموضوع ، معرفة موقف المشرع الجزائري من هذه  أهدافومن بین 

ا لفت نظر المجتمع الجزائري إلى التطورات الجدیدة بخصوص ذك، و  لإلنجابالوسائل الحدیثة 

البدیلة و واألم هذه التقنیات مع ضرورة تنبیه المشرع و المجتمع لخطورة هذه الوسائل و 

حتى یستغل هذا ثالث خارج العالقة الزوجیة من اجل سن القوانین و تنظیمات  فاالستعانة بطر 

   .الفراغ القانوني من طرف الممارسین له 

و  لإلنجابمن هذه الوسائل الحدیثة  اإلسالمیةتحدید موقف الشریعة  إلى باإلضافة

 ما، و التشریعات الغربیة والغریبة منهاموقف  إلى إضافةوضعها لهذه العملیة ، الضوابط التي 

  .به المشرع الجزائري لمعالجة هذا الموضوع جاء 

 : لبحث في هذا الموضوع هي ا دفعتنا إلىالتي  األسبابومن 

و القانون  اإلسالمیةمعرفة مدى مشروعیته التلقیح االصطناعي خاصة في الشریعة   .1

  .الجزائري وباقي القوانین

  .عرفة مدى تصدي ، المشرع لحقوق الطفل الناتج عن هذه الوسائل م  .2

رغم وجود الوسائل العلمیة الحدیثة  اإلنجاببسبب عدم  األسريانتشار ظاهرة التفكك   .3

   .األسريعلى ذلك و تحافظ على تماسك  األزواجالتي تساعد  لإلنجاب

، حیث قمنا اسة على المنهج التحلیلي المقارناعتمدنا في هذه الدر اننا  اإلشارةتجدر  

، وقانون  األسرةوموقف المشرع الجزائري في قانون  بدراسة مسائله عند فقهاء القانون،
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في هذا  اإلسالمیة، مستشهدین بما جاءت به شریعتنا الجدید من هذه المسالةالصحة 

 اإلشكالیةطرح  إلىیدفعنا  ، وهذا ماوانین المقارنة العربیة والغربیةالخصوص و كذا موقف الق

ة والقانون ؟ وفیما فقمفهوم التلقیح االصطناعي ؟ وما مدى مشروعیته في ال ما :التالیة 

  الناجمة عن هذه التقنیة ؟ اآلثارمثل تت

  :   فصلین  إلى قسمه ن أناقتضت طبیعة البحث  اإلشكالیةعلى هذه  لإلجابة 

 فقد خصصناهلثاني  أما الفصلوان ماهیة التلقیح االصطناعي نبع األولفقد كان الفصل  

    .االصطناعي التلقیح أثارلمشروعیة و 
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 :تمهید 

تعتبر مشكلة العقم من اكبر المشاكل التي تهدد استقرار وسعادة كل زوجین ، فعندما یتأخر    

اإلنجاب عندهما تبدأ رحلة البحث عن العالج من اجل الظفر بنعمة األوالد الذین یعتبرون زینة 

اِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة : (الحیاة الدنیا لقوله تعالى  الدُّْنَیا  َواْلَباِقَیاُت الصَّ

وعندما تستنفذ كل الحلول یجد الزوجان نفسهما أمام  كلمة   وبین هذا وذاك  ، 1)َثَواًبا َوَخْیٌر َأَمًال 

  .مریرة و هي العقم 

سواء ،ه العلوم الطبیة لحل  مشكلة العقم تنجازات التي حققر اإلبیعد التلقیح االصطناعي أك   

أكان تلقیحا داخلیا أو خارجیا ، مما یمكن المحرومین من الذریة من تذوق مشاعر األبوة 

  .واألمومة 

ستقوم دراستنا في هذا الفصل وذلك بتقسیمه إلى مبحثتین ، األول نحدد فیه مفهوم  لذا

ح االصطناعي وتطوره التاریخي  و أسباب حیث یلم المبحث بتعریف التلقی االصطناعيالتلقیح 

أنواع التلقیح : اللجوء إلیه و المحاذیر الشرعیة  المترتبة عنه أما في المبحث الثاني 

  االصطناعي وصوره  
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  صطناعي مفهوم التلقیح اإل  :المبحث األول   

بالتلقیح التعریف : قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب ، یتناول المطلب األول 

فیتناول أهمیة التلقیح اإلصطناعي :االصطناعي وتطوره التاریخي  ، أما المطلب الثاني 

المحاذیر الشرعیة المترتبة عن التلقیح : وأسباب اللجوء الیه  و یتناول المطلب الثالث

  .اإلصطناعي

   تعریف التلقیح االصطناعي وتطوره التاریخي :المطلب األول

صطناعي و ب فرعین نخصص الفرع األول لتعریف التلقیح اإلسنتناول في هذا المطل

  .الفرع الثاني لتطوره التاریخي

  تعریف التلقیح االصطناعي : الفرع االول 

هذا المصطلح یتكون من كلمتین هما التلقیح و اإلصطناعي سنشرح كل منهما على 

  .حدا

  التعریف اللغوي :أوال 

طعمها بلقاح الفحل من النخل حتى تعلق : الرجل النخلة) لقح ،یلقح، تلقیحا (من :  التلقیح لغة

علقت من الرجل و حبلت و لقحت الناقة ،قبلت ماء الفحل ،) لقح ،یلقح، لقحا (و الثالثي منه 

وهو وضع طلع الذكور في اإلناث ، وهو مأخوذ من لقاح الناقة أي ، 1وحملت منه فهي القح

  .أحبلها

لقح یدل على : وقال ابن فارس،  2قیح هي األمهات وما في بطونها من األجنةو المال

وقال أصلع اللقاح  3ألنثى ثم یقاس علیه ما یشبهه ، ثم قال و اللقاح ماء الفحل إحبال ذكر

                                                           

  .     129ص ،1991لبنان للطباعة و النشر، بیروت،  حسن سعید  الكرمي، الهادي الى لغة العرب، المجلد الرابع، دار - 1

، المجلد الخامس، دار احیاء التراث 3،لسان العرب ،طابن منظور اإلفریقي  محمد بن مكرم الدین لجما ابو الفضل - 2

                 . 4058،ص  1999العربي، بیروت ، 

أحمد بن فارس بن زكریاء أبو الحسین،معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة و النشر - 3

   .261،ص1979 ،د ب ن و التوزیع،
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وهذا یتضح أنه إذا إستبان التلقیح  إستبان  1لإلبل ثم أستعیر به للنساء ، فیقال لقحت إذا حملت

  . الحمل

 صنعه ، یصنعه مصنوع و صنع عمله و اإلصطناع افتعال   من الصنیعة :  اإلصطناعي لغة

إذا سأل رجال ألن یصنع له ،و هي العطیة و الكرامة و اإلحسان و یقال اصطنع فالن خاتما 

  . 2خاتم ،و الصناعي ما لیس بطبیعي

  التعریف اإلصطالحي  : ثانیا 

  .من بینها هذه التعریفات عرف التلقیح اإلصطناعي بعدة تعریفات 

فالتلقیح الطبیعي یتم  ،یختلف مفهوم التلقیح الطبیعي عن مفهوم التلقیح اإلصطناعي 

تصال الجنسي بین الرجل و المرأة و یتحقق بالتقاء الحیوان المنوي للرجل مع بویضة بطریقة اإل

الجماع الطبیعي ، وكل عملیة المرأة داخل الجهاز التناسلي األنثوي في قناة فالوب أثناء حالة 

  .تلقیح بغیر اإلتصال الجنسي، الطبیعي هي عملیة تلقیح صناعي 

فالمراد باإلدخال هو  ،هو إدخال مني الرجل في رحم المرأة بطریقة آلیة: یضاأو یعرف 

أخذ السائل المنوي و ایصاله إلى الرحم ، سواء كان یتوسط ذلك وضعه في وعاء مخبري تلقح 

بماء الرجل ، ثم إدخالها في رحم المرأة ، أو قذف المني مباشرة في رحم المرأة  فیه المرأة

  . 3بواسطة حقنة أو نحوها 

                                                           

    .4057ابن منظور، المرجع السابق، ص - 1

 ،دار الكتب العلمیة ،بیروت 1،طاحمد بن محمد بن  علي الفیومي احمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر   - 2

   .210لبنان، د س ط ،ص 

  البشائر االسالمیة، بیروت  ، دار2على محیي الدین القره داعي و على یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة، ط - 3

   .564ص  2006لبنان،



 ماهیة التلقیح االصطناعي                                :الفصل األول 

 

9 
 

 1أنه التقاء الخلیة المذكرة بالخلیة الجنسیة المؤنثة فیختلطان لیكونا اللقیحة:وعرف كذلك 

  . األنثىأو هو دخول الحیوان المنوي في بویضة 

وتكون ، وان المنوي بالبویضة األنثویة داخل جسم األنثى الحی التقاءأنه : وكذلك عرف

  . 2عادة في الثلث األعلى من قناة المبیض 

حیث یعنى ، هو التلقیح داخل الرحم وخارجه بغیر الطریق الطبیعي :ومن تعریفاته كذلك

الجنسي الطبیعي بین الرجل و  االتصالاإلنجاب بغیر  أوكل طریقة أو صورة یتم فیها التلقیح 

  . 3المرأة أي بغیر عملیة الجماع 

ومن خالل التعریفات السابقة نجدها نظرا لحداثة  هذا الفرع من فروع العلم الحدیث 

ونحن بهذا الصدد نبحث عن تعریف ،نسبیا قد أسهبت في شرح مضمون اإلنجاب الصناعي 

ال یكون على صورة واحدة ، لذا یمكننا  جامع لإلنجاب الصناعي و السیما وأن هذا األخیر

مجموعة اإلجراءات الطبیة الرامیة إلى إخصاب بویضة الزوجة : تعریف اإلنجاب الصناعي بأنه

وذلك إلنجاب الطفل هذا من جهة و  ،بماء الزوج داخل الرحم أو خارجه بدون اتصال جنسي

باإلنجاب الصناعي نسجل تحفظنا على تسمیة هذا الفرع من فروع الطب  أخريمن جهة 

وذلك لتدخل شخص ثالث غیر الزوجین في إطار إنجاب ) باإلنجاب الطبي (  تسمیته حونرج

الطفل فضال عن تسمیة اإلنجاب بالصناعي یقحمنا في مشكلة التدخل في الخلق و التكوین و 

فالطبیب بهذا الصدد ال یصنع  ، 4شبهة إمكانیة تخلیق كائنات حیة أو إیجاد حیاة دون العدم

لكن درجة الكتب و المصادر العلمیة و  ،لیتم تسمیة هذا الحقل باإلنجاب اإلصطناعي يءش

                                                           

ن ، .ب . ، دار كنوز أشبیلیا للنشر و التوزیع،د1محمد بن هائل بن غیالن المدحجي ، أحكام النوازل في اإلنجاب، ط  - 1

  . 613، صه1432

  . 85،ص 1990دار ابن حازم، د ب ن ، ، 1ط عمر بن محمد بن ابراهیم  غانم، احكام الجنین في الفقه اإلسالمي،  - 2

، دار الكتاب   1ط.خدام الهندسة الوراثیة و التلقیح االصطناعي في الفقه المقارن،اماني علي المتولى، ضوابط است - 3

  . 157ص.2010الحدیث، القاهرة، 

، دار النهضة 1الشرعیة و القانونیة للتدخل في عوامل الوراثة و التكاثر، ط األحكاممحمود عبد الرحیم مهران ،  - 4

  . 51،ص2002الحدیثة،القاهرة،  
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إنجاب الطفل بغیر الطریقة الطبیعیة باإلنجاب  عرفتالفقهیة المتخصصة بالموضوع 

  اإلصطناعي

  . التعریف القانوني و الفقهي: ثالثا 

باللجوء إلى الشریعة  اكتفتعربیة لتعریف التلقیح اإلصطناعي بل لم تتطرق القوانین ال :قانونا

  .ولقد أشار المشرع الجزائري لهذا الموضوع دون الخوض في تعریفه،اإلسالمیة في هذا 

نطفة الرجل ببویضة المرأة بطریقة صناعیة أو بغیر اإلتصال الجنسي المباشر  التقاء: فقهیا 

  .وذلك لغرض الحمل 

قل بعد نثم ت،تلقیح بویضة الزوجة بماء الزوج التي تتم داخل األنابیب ویراد به كذلك  

  . 1رحم المرأة داخل اإلطار الطبي المعروف و بمعرفة الهیئة الطبیة المختصة إلىذلك 

  التطور التاریخي للتلقیح االصطناعي :الفرع الثاني 

لیصبح أهم إنجاز علمي ،حیث طبق  ،لقد مر التلقیح االصطناعي بالكثیر من المراحل 

  على النبات والحیوان  في البدایة و في محاولة لتطبیقه على اإلنسان فإن العلماء سخروا كل 

إمكانیاتهم ألجل ذلك و الحقیقة أن هذه التقنیة قد مرت بتطورات رهیبة ومتسارعة قبل 

  .استقرارها على الشكل المتعارف علیه اآلن

أول عملیة حمل عن طریق التلقیح اإلصطناعي وهي العملیة التي  م تمت 1899ففي سنة  -

وذلك بإجراء تلقیح عن الزوج إلى زوجته و بالفعل " جون فنتر"قام بها الدكتور اإلنجلیزي 

  .نجحت العملیة وتكون الحمل ألول مرة نتیجة عملیة تلقیح 

لمتسارع والمذهل ونتیجة التطور ا"جون فنتر"نتیجة الصدى الذي لقیته عملیة الدكتور

للتطورات الطبیة بشكل عام وعملیات التلقیح اإلصناعي بشكل خاص ،توصل العلماء في فرنسا 

  م إلى إجراء أول عملیة تلقیح اصطناعي على امرأة بغیر نطفة زوجها  1918في سنة 

                                                           

 ، دار الفكر الجامعي 1ن الحظر و االباحة وموقف الفقه االسالمي منها، طیشاهین، أطفال االنابیب بمحمود سعد  - 1

    . 86،، ص2010االسكندریة 
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أنبوب (فأصبح التلقیح یتم خارج الرحم في أنبوبة  ،م تطورت الفكرة أكثر1944وفي عام  -

  .ثم تنقل البویضة إلى رحم المرأة التي أخذت منها أو إلى غیرها من النساء )  تبار اخ

من اصطناعیا،و م تم استخدام حیوانات منویة مجمدة ألول مرة لتلقیح ادمي 1953وفي عام -

  .اجل ذلك فكر العلماء جدیا في إنشاء بنوك لحفظ النطف و البویضات و األجنة

،التي  1"لویزا براون" ل عملیة والدة  طفلة أنابیب المسماة تمت بنجاح أو 1979وفي عام -

  .ولدت في بریطانیا 

إجراء عملیات  حد هذا وقد تطورت تجارب التلقیح االصطناعي حیث ذهب العلماء إلى -

  .التلقیح في أرحام الحیوانات لتقوم بالحمل بدال من األمهات اآلدمیات 

من الحیوان المنوي لزوجها ومن  جنین نشأ تمت عملیة والدة طفل ألم1983وفي عام  -

  .لیظهر مفهوم األم المتبرعة  أخرى  بویضة تبرعت بها امرأة

تمت أول عملیة والدة للطفلة ،وبعد أن كان العلماء قد أجروا عملیة التلقیح  1984وفي عام -

 يد علملتكشف لنا التصرفات الطبیة المستخدمة عن مولو  " مجمد" من جنین" زو"االسترالیة  

  . 2جدید اسمه علم اإلستنساخ

  أهمیة التلقیح االصطناعي وأسباب اللجوء إلــیه: المطلب الثاني  

  أهمیة التلقیح االصطناعي: الفرع األول 

  :لعملیة التلقیح االصطناعي أهمیة جمة على األفراد و المجتمعات منها  

والتي ،جتماعیة من خصومات ضطرابات النفسیة للزوجین ، و المشاكل اإلالحد من اإل -1

،ومن خالل تحقیق هذا الحلم تحفظ طاقة األمة و أموالها  3تنشأ بسبب فقد القدرة على اإلنجاب 

الرابطة الزوجیة ، خاصة إذا علمنا أن قانون األسرة الجزائري  انحاللومعنویاتها ، وتقل نسبة 

                                                           

  . 27، ص  2002، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ،  3ط عبد الهادي مصباح، اإلستنساخ بین العلم والدین ، - 1

  عي في القانون الجزائري والشریعة االسالمیة و القانون المقارن، أطروحة لنیل شهادة النحوى سلیمان ، التلقیح اإلصنا - 2

    . 14، ص2010/2011الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیه الحقوق، جامعة الجزائر، 

، دار النهضة 2ط ، دراسة مقارنة،االستنساخ و تداعیاته، الحمایة القانونیة للجنین البشري،عبد المجید یملرضا عبد الح - 3

   .61، ص2001العربیة، القاهرة 
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 عن األخر  االنفصالالزوجین في ستجابة لطلب أحد إلسببا مجدیا ل ویعتبر العقم مبررا مقنعا 

  .ونفس الحكم بالنسبة لباقي قوانین األحوال الشخصیة في البلدان العربیة 

یعتبر التلقیح اإلصطناعي أحد الوسائل الناجحة في عالج العقم ، ویكرس أحد مبادئ  -2

حقوق اإلنسان،وهو حق الفرد في اإلنجاب و ابتغاء النسل ، تلبیة لنداء الفطرة بإشباع غریزتي 

األمومة و األبوة، وال یخفى ما في هذا اإلنجاز العلمي من تكثیر النسل ، فالقوة البشریة التي 

  . 1لكها أي بلد هي قوة لها حسابها ووزنها في فرز أقطاب القوة یم

تكثیر و تحسین بعض السالالت كما ونوعا من خالل الجمع بتقنیة التلقیح اإلصطناعي  -3

العالیة في لحومها وألبانها ، وكان األطباء البیطریون أول من  المردودیةبین سالالت ذات 

یمكن إیجاد أصناف جدیدة من النبات و الحیوان وذلك كما ،مارس هذه التقنیة لهذا الغرض 

  .باإلخصاب اإلصطناعي بین صنفین  متباینین ینتمیان إلى نفس النوع 

إمكانیة تجنب الكثیر من األمراض الوراثیة مبكرا من خالل الفحص الوراثي للقیحة قبل -4

   . 2جنس المولود زرعها في الرحم وانتقاء الخالیا الجنسیة السلیمة ، وكذا التحكم في 

  التلقیح االصطناعي  إلىأسباب اللجوء : الفرع الثاني

مما ال شك أن أهم غایة یهدف إلیها الزواج هي تحصیل النسل ، فحاجة اإلنسان إلى   

ر ضرورة فطریة منذ فجر التاریخ  وأن هذه الحاجة یبررها حب البقاء على عتبإنجاب ذریــة ت

وهكذا یتم المحافظة على العمود  ،األجیال ، وتكثیر سواد األمةهذه األرض ،وخلق تواصل بین 

الفقري الذي ترتكز علیه األسرة ، غیر أن هذه الحاجة ال تحقق نتیجة لعوائق مرضیة تحول 

  . دون ذلك ترجع أساسا إلى تعدد أسباب العقم سواء عند المرأة أو الرجال

ستدعي اللجوء إلى التلقیح اإلصطناعي وبغض النظر عن نوع العقم یمكن جعل األسباب التي ت

  .كوسیلة من وسائل عالج آثار العقم

  

                                                           

  . 25ص 1996، بیروت، الدار العربیة للعلوم، 1زیاد أحمد سالمة ، أطفال األنابیب بین العلم و الشریعة ،ط - 1

   .25صالمرجع السابق ، عبد الهادي مصباح  - 2
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  عند المرأة : أوال 

في هذه الحالة  ألنهیعتبر ضیق المهبل أول األسباب المؤدیة لعقم المرأة ، : ضیق المهبل -1

یدخل القضیب بالشكل الطبیعي ، فال یتم اإلیالج الكافي، فیحدث القذف في مدخل المهبل  ال

أو في القسم األسفل منه ، وتعود أسباب ضیق المهبل إلى أسباب خلقیة أوعصبیة نفسیة ، أو 

  . 1لوجود تقرحات وجروحا في غشاء البكارة

یكون العصیر المهبلي في حالته الطبیعیة حامضا لیحمي المهبل من :  حموضة المهبل-2

لرحم ، فإذا ازدادت حموضته الجراثیم الفتاكة و یساعد المني على االنزالق في مجرى عنق ا

  . 2شلت حركة الحیوانات المنویة و بالتالي قلت فرص حدوث الحمل

قد یصاب عنق الرحم بالتهابات مزمنة تسبب فیه تقرحات  :إلتهاب عنق الرحم وتقرحاته -3

ذات لون أحمر إذا طلیت بطبقة من الیود، وتسبب هذه التقرحات مع مرور الزمن تورما في 

جاعلة منه مرتعا للجراثیم، و التي تؤدي بدورها لنشوء أورام  ،ندبا عمیقة فیهعنق الرحم و 

  . 3سرطانیة خبیثة 

وباقي األعضاء ) قناة فالوب (قات مع األنبوب اهذه األورام تتسبب إلتص: أورام المبیض-4

  التناسلیة الداخلیة ، فتصبح  كتلة لحمیة واحدة ، فیضطر الجراح عند استئصال ورم المبیض

  .استئصال المبیض جزئیا أو كلیا مما یجعل المرأة عقیما  و

إن الممارسة الجنسیة في فترة الحیض ،و في :  الممارسة الجنسیة في فترة الحیض-5

األسابیع األولى بعد الوالدة تؤدي أحیانا إلى إصابة المرأة بأمراض خطیرة بسبب انتشار الجراثیم 

  .بسهولة في المسالك التناسلیة 

                                                           

   .218ص 1988.، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان 5عالجه،طفاخوري سبیرو ، العقم عند الرجال والنساء أسبابه  - 1

،دار النفائس للنشر والتوزیع،األردن،  1ط ،خالد منصور ، األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالميمحمد  - 2

   .74،ص 1999

  . 226فاخوري سبیرو، المرجع السابق ،ص  - 3
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  . 1وجود أجسام مضادة في جسم المرأة تقتل الحیوانات المنویة -6

  وهو الذي یصیب المرأة بعد إنجابها طفل أو اثنین ،أوبعد تعرضها لإلجهاض  : العقم الثانوي-7

وترجع أسبابه على مضاعفات الوالدة خاصة إذا كانت والدة عسیرة ونتج عنها أنزفه حادة 

الرحم والنفیرین كاألمراض الزهریة وأمراض الحمى التي تصیب  وااللتهابات، وتمزقات

  .2الباطنیة

عجز أو ضیق رحم المرأة  عن إمساك الجنین، رغم سالمة المبیض كإصابته ببعض األورام -8

  .الباطنیة ، فتلقح بویضتها ثم تزرع في رحم امرأة أخري 

 االنسداد،ألن  3المزمنة لقناتي فالوب أو انسدادها یمنع البویضة من اإللقاح  االلتهابات-9

معناه عدم قدرة التقاء الحیوان المنوي بالبویضة،وبالتالي ال یتم اإلخصاب، وفي هذه الحالة 

  .یضطر األطباء إلى سحب الخالیا الجنسیة و إخصابها داخلیا أو خارجیا 

  .4العقم غیر مفسر -10

   عند الرجل: ثانیا 

كشف الطب  ،على عكس ما كان معتقدا سابقا في تحمیل الزوجة وحدها مسؤولیة عدم اإلنجاب

الحدیث عن وجود حاالت یكون العقم فیها سببه متعلقا بالرجل ، و ترجع أسباب العقم عند 

  .الرجال و التي تستدعى اللجوء إلى التلقیح اإلصطناعي

  

                                                           

 ،دار وائل للطباعة و النشر والتوزیع،الكویت  1زیاد صبحي علي الذیاب ،احكام عقم اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة ،ط - 1

  .  79، ص 1995

   .21فاخوري سبیرو، المرجع السابق، ص  - 2

، 2006اإلسكندریة ،، دار الفكر الجامعي، 1أحمد محمد لطفي أحمد، التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء آراء الفقهاء، ط - 3

  . 48.49: ص ص

،دار النفائس ،عمان ، 1طارق عبد المنعم محمد خلف ، أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه اإلسالمي، ط - 4

  . 59،ص2010
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الخصیبة لدى الزوج قلیال، فتجمع حصیلة عدة دفعات من  إذا كان عدد الحیوانات المنویة -1

  . 1وتركز ثم تحقن في محلها المناسب من الزوجة ،المني 

  .على اإلخصاب الحیوانات المنویة للزوج غیر نشیطة نشاطا فعاال ، فال تقدر تإذا كان -2

  .إذا كانت الحیوانات المنویة عند الزوج أكثر من الحد الطبیعي -3

التشوهات الخلقیة في شكل العضو الذكري للرجل، وفي حالة الضعف الجنسي أو سرعة -4

  .اإلنزال

  .زیادة لزوجة الحیوانات المنویة عند الرجل  -5

  . 2قلة تركیز النطف أو ضعف نشاطها  انسداد األنابیب المنویة الذكریة، أو -6

  . 3لجنسیة الشاذةاإلصابة باألمراض الجنسیة بسبب اإلباحیة و الممارسات ا -7

  أسباب مشتركة بین الزوجین : ثالثا 

  .إصابة أحدهما بمرض خبیث یستدعي العالج باألشعة و العقاقیر فیصاب بالعقم-1

األمراض الجنسیة المختلفة كالسیالن و الزهري، التي تسبب عدم الخصوبة للرجل و المرأة -2

   . 4بإحداث التهاب في الغدة التناسلیة 

األسباب التي تقف وراء عدم اإلخصاب لدى أحد الزوجین أو كالهما،یمكن للطبیب بتشخیص 

أن یشرف على عملیة التلقیح االصطناعي لمعرفة أي صورة من صور هذه العملیة تكون 

  .مناسبة للحالة المعروضة علیه 

  

                                                           

هـ 1429،، دار إبن الجوزي للنشرو  التوزیع، الریاض 1اسماعیل مرحبا ،البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة ،ط - 1

   .398ص

 منذر طیب البرزنجي و شاكر غني العادلي ، عملیات اطفال األنابیب و االستنساخ البشري في منظور الشریعة االسالمیة  - 2

  . 48م ، ص2001/هـ1422، مؤسسة الرسالة للطباعة ، بیروت، 1ط

العدد الثالث،  اإلسالميمجلة مجمع الفقه  محمد علي البار، القضایا االخالقیة الناجمة عن التحكم في تقنیات االنجاب ، - 3

    .   110، ص1987

   .333، ص1993، دار القلم، دمشق ،1محمد علي البار ، زهیر أحمد السباعي، الطبیب أدبه وفقهه ، ط - 4
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  . المحاذیر الشرعیة المترتبة عن التلقیح االصطناعي: المطلب الثالث 

فها إلى محاذیر نالتلقیح االصطناعي بكل أنواعه محاذیر متعددة، نستطیع أن نصیترتب عن 

  : صحیة ومحاذیر نفسیة و أخري اجتماعیة و التي سیتم ذكرها كاآلتي 

  .المحاذیر الصحیة : الفرع األول

زیادة احتمال والدة أطفال مشوهین بالعیوب الخلقیة ، فالجماع الطبیعي فیه عوازل كثیرة  -1

الحیوانات المنویة الشاذة و المریضة تموت في الطریق، فال تصل إلى البویضة، بینما تجعل 

یستهان به من الحیوانات  إذا قمنا بحقن الحیوانات المنویة مباشرة في الرحم فإن عدد ال

المریضة والمشوهة و الشاذة، قد تصل إلي البویضة ، كما أن الحیوانات المنویة و البویضات 

  .  1ت كثیرة حیث أنها تبقى فترة خارج بیئتها الطبیعیةتتعرض لتغیرا

أنها موصلة إلى الموالید التوائم أو الحمل المتعدد ومعلوم  ما في هذا من أضرار متعددة  -2

مثل مضاعفة الخطر على المرأة ، ذلك أن الطبیب نظرا لرغبته في نجاح التلقیح یدخل أكثر 

  . 2یحصل بإذن اهللا تعالى نجاحها كلیا من بویضة ملقحة في رحم المرأة ، و قد 

شلل الدماغ نتیجة :إن أطفال األنابیب أكثر عرضة لإلصابة باألمراض العصبیة مثل  -3

الرتفاع إمكانیة اإلنجاب المتعدد ،الناجم عن زرع العدید من البویضات المخصبة في رحم 

  .3األم

مبیضها للحصول على أكبر عدد  المخاطر الناجمة عن األدویة التي تعطى للمرأة، لتحفیز-4

من البویضات مثل استسقاء في البطن و صعوبة في التنفس، وعدم سهولة الحركة بل قد تؤدي 

  . 4إلى تزاید الوالدة غیر الناضجة و احتمالیة اإلصابة بسرطان المبیض

  

                                                           

   .192محمد على البار، القضایا األخالقیة الناجمة عن التحكم في تقنیات االنجاب ،المرجع السابق ، ص - 1

  هـ، 1407مؤسسة الرسالة ، بیروت، لبنان  ، ،1ط ،1عبد اهللا أبوزید ، فقه النوازل قضایا فقهیة  معاصرة ،ج بكر بن - 2

   . 274- 273ص ص 

   .464اسماعیل مرحبا، المرجع السابق،  ص  - 3

   . 464ص  ،نفس المرجع - 4
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   .المحاذیر االجتماعیة: الفرع الثاني

ن أكثر عدد الذكور أكثر من اإلناث أل فتح باب التحكم في جنس الجنین، مما قد یجعل -1

  .الناس یفضلون الذكور عن اإلناث ، مما یسبب إخالال في التكوین الدیمغرافي السكاني 

وجود اإلحتمال الكبیر بحدوث الخطأ، بأن تأخذ عینة من شخص أجنبي : في النسب  -2

االستبدال عمدا أم  وتنسب إلى الزوج ،أو استبدال بویضة الزوجة بامرأة أخري سواء كان هذا

  . 1خطأ یؤدي إلى هدم المحافظة على النسب، و معلوم أن حفظه من ضروریات الشرع 

  . 2التلقیح بماء الزوج بعد انتهاء  عقد الزوجیة و موت الزوج  -3

عدم األمن من العبث بالحیوانات المنویة و البویضات الزائدة ألنه بعد مرور مزاولة هذه -4

لدى الطبیب في المختبر مجموعة من البویضات الملقحة مجمدة تحسبا لفشل العملیة ، یبقى 

  العملیة ، لیقوم بإعادتها مرة أخرى و هكذا ، فما مصیر هذه األجنة في حال نجاح العملیة ؟

فهو سبیل لنقلها إلى أجنبي عنها، وهو محرم قطعا ،وٕاتالفها بعد نجاح العملیة خسارة كبیرة في 

  .نها عملیة صعبة یتعسر الحصول علیها وتوفیرهامیزان األطباء ،أل

  .استخدام األجنة الفائضة  في مجال األبحاث، و هو أمر ترفضه المجامع الفقهیة -5

تؤدي هذه العملیة إلى المطالبة بوجود بنوك للمني ، وهذا باب شر عظیم یكسب فیه  -6

  .و ال السماح بفتح الباب له بالباطل، و تختلط فیه األنساب فعلى المسلمین عدم الخوض فیه ،

  المحاذیر النفسیة : الفرع الثالث

  .انكشاف عورة المرأة لرجل غریب عنها  -1

إن فشل محاولة واحدة من محاوالت التلقیح االصطناعي، وهي كثیرة الحدوث له تأثیر على -2

  .الزوجین من جانبین

  .فسیة كبیرة یولد لدى الزوجین خیبة أمل شدیدة و أضرار ن :الجانب األول 

                                                           

   . 115محمد خالد منصور، المرجع السابق، ص - 1

   .82صناعي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،العدد الثاني،  صوالتلقیح ال األنابیب أطفالعلى البار،محمد - 2
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فإن فشل العملیة یولد لدیهما الرغبة في تكرار إجراء العملیة مرة ثانیة و ثالثة  :الجانب الثاني 

وهكذا، مما یؤدي إلى إفالس كامل وخراب اقتصادي لما للتلقیح اإلصطناعي من تكالیف 

  .باهظة ،باإلضافة إلى التمزق الرهیب الذي سینتج عن كل محاولة 

األبوة و األمومة من جهة،  و فقدان عاطفة البنوة من جهة أخرى ،إضافة  فقدان عاطفة -3

إلى المولود الذي حصل بطریقة یكتنفها الغموض سیعرض هذه البنیة اإلنسانیة إلى توجیه 

الشكوك حولها و توسع دائرة الكالم في الوسط االجتماعي، األمر الذي یؤثر سلبا على 

  . 1النفسیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .463ص مرجع السابق،، الاسماعیل مرحبا ،البنوك الطبیة البشریة - 1
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  أنواع التلقیح االصطناعي وصوره:المبحث الثاني 

صطناعي هو عملیة یتم فیها تلقیح البویضات األنثویة لقد عرفنا أن التلقیح اإل

بالحیوانات المنویة الذكریة، بغیر االتصال الجنسي بین الرجل و المرأة ،بالنظر إلى أن اإلنجاب 

المرضیة المسببة للعقم من جهة  هو هدف منوط بالمتزوجین من جهة، و الختالف الحاالت

أخرى ، فانه تعددت تقسیمات الفقه ألنواع التلقیح االصطناعي لغیر القادرین على اإلنجاب، و 

التي من المحتمل بعد إرادة اهللا عز وجل أن یحدث الحمل ومن ثم تحقیق رغبة سالكیها، من 

قسم إلى تلقیح اصطناعي داخلي ، حیث الزوایا التي تنظر منها إلیه فباعتبار محل التلقیح الرحم

  .و آخر خارجي 

  . باعتبار مادة التلقیح المني و البویضة قسم إلى تلقیح بماء الزوجین و آخر ماء غیر الزوجین

باعتبار سبب التلقیح قسم إلى وسائل لمعالجة ضعف خصوبة الرجل و آخر لمعالجة ضعف 

داخل رحم الزوجة ،و تلقیح داخل رحم خصوبة المرأة ،و باعتبار محل الحمل قسم إلى تلقیح 

  . 1الغیر و آخر داخل أنبوب اإلختبار 

سوف  نتبع تقسیم التلقیح ، و بعد هذا االستعراض للصور الغیر الطبیعیة لإلنجاب 

  .صطناعي بالنظر إلى مكان حدوث التلقیح اإل

الزوجین أو وعلیه سوف نقسم التلقیح اإلصطناعي إلى التلقیح االصطناعي الداخلي بین 

غیرهما و التلقیح االصطناعي الخارجي بین الزوجین أو بتدخل الغیر و انتهاء الحمل لحساب 

  :في المطالب الثالثة اآلتیة ) إیجار األرحام ( الغیر 

  .التلقیح اإلصطناعي الداخلي : المطلب األول 

  . التلقیح االصطناعي الخارجي: المطلب الثاني

  .رحام تأجیر األ:  المطلب الثالث

  
                                                           

شادیة الصادق حسن ،حكم اإلسالم  في التلقیح االصطناعي، مجلة العلوم والبحوث االسالمیة ،العدد الثاني ، فبرایر  - 1

  . 05،ص 2011
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   التلقیح االصطناعي الداخلي :المطلب االول

   تعریف التلقیح اإلصطناعي الداخلي :الفرع األول

تعددت التعریفات التي قبل بها بشأن التلقیح االصطناعي الداخلي، نذكر بعضها على 

  : النحو التالي

هو إدخال السائل المنوي في المجاري التناسلیة  :یقصد بالتلقیح االصطناعي الداخلي 

عند المرأة بهدف اإلنجاب، عن طریق حقن كمیة ضئیلة منه داخل عنق الرحم بعد الكشف 

  علیه وتعقیمه ،وتحقن الكمیة المتبقیة من السائل المنوي في قعر المهبل ، خلف عنق الرحم

  . 1أو ساعتین وتبقى المرأة بعد ذلك  مستلقیة على ظهرها لمدة ساعة 

هو العملیة التي یتم بموجبها إدخال حیوانات منویة نشطة في الرحم في وقت  " :ویعرف 

التبویض ، وذلك بحقن السائل المنوي بطریقة اصطناعیة بواسطة محقن مخصص لذلك ویتم 

  . 2بإدخال قسطرة رفیعة  جدا عبر جدار عنق  الرحم 

عمال الطبیة التي تتم عن طریق إدخال ماء مجموعة من األ: ني هیكلیعرفه الدكتور حس

الرجل في الموضع المخصص له عند الزوجة ،بغیة اإلنجاب وذلك لضرورة عالجیة و بضوابط 

  . 3البد من توافرها

ستدخال و یعنون به كما عرف الفقهاء المسلمون هذا النوع من التلقیح وكانوا یسمونه باال

  . 4إذا كان زوجها خصیا أو محبوبا أو مقطوع الذكر إدخال الزوجة مني زوجها في قبلها،وذلك"

  .وهو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع

  :ویالحظ على وسیلة التلقیح االصطناعي الداخلي مایلي 

                                                           

   .381ري سبیرو، المرجع السابق ،صفاخو  - 1

   . 92، ص2003محمود أحمد طه، اإلنجاب بین التجریم و المشروعیة، د ط ،منشأة توزیع المعارف، مصر،   - 2

 دار الكتب القانونیة د ط ، حسیني هیكل،النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة ، - 3

   .126،ص 2007مصر،

البشریة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم اإلسالمیة جامعة بغداد،  باألعضاءمدى شرعیة التصرف  ،عارف علي عارف - 4

  . 158، ص 1991العراق،
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  أنها تقوم على استبعاد االتصال الجنسي بین الرجل و المرأة كوسیلة لإلنجاب، لیحل

الراغبة في الحمل ، فإذا تمت عملیة إدخال محله حقن النطفة الذكریة في مهبل المرأة 

  .الحیوان المنوي في المهبل بنجاح، سارت األمور بعد ذلك كما لو كان اإلنجاب طبیعیا 

  یالحظ أن دور الطبیب هنا و إن كان ضروریا ال غنى عنه إال انه محدود إذ ما قورن

  .یة في الرحم بدوره في الوسائل االخرى ، اذ یقتصر دوره على حقن النطفة الذكر 

  كما یالحظ على هذه  الوسیلة أنها قد تكون بین الزوجین، و قد تكون بتدخل الغیر

  . 1الرجل، فهي الوسیلة لعالج عقم الرجل عموما  هبحسب نوع العقم الذي یعاني من

  خطوات التلقیح اإلصطناعي الداخلي:الفرع الثاني 

  : اعي الداخلي وذلك كاألتيتعدد الخطوات التي تمر بها تقنیة التلقیح االصطن

تبدأ بدایة الدورة الشهریة بثالث أیام ،وفیها یقوم الطبیب بإعطاء الزوجة  :الخطوة األولى 

المطلوب إجراء العملیة لها ،األدویة المنشطة للمبیض للتأكد من تكوین البویضة ونضجها ثم 

  . 2اإلستروجین یجري لها تحلیال للدم، للتأكد من وجود النسبة المعقولة لهرمون 

هذه  تبدأ الخطوة الثانیة  بعد مرور اثني عشر یوم من الدورة الشهریة، وتسمى: الخطوة الثانیة

التبویض، وفیها یقوم الطبیب بقیاس حجم الحویصالت عن طریق األشعة ثالثیة  بأیام الفترة

األبعاد لیقرر ما إذا كانت مناسبة للتلقیح من عدمه ، فإذا وجد أن هذا الحجم مناسبا أعطى 

للزوجة عالج هرموني منشط النطالق البویضة ومن الواجب أن یتم ذلك قبل عملیة الحقن بمدة 

   .ساعة  36ال تقل عن 

بعد  "الحیوانات المنویة للرجل" وفیها یقوم الطبیب بأخذ الخالیا الذكریة المفرزة : الخطوة الثالثة

تنقیتها من الشوائب العالقة بها في المختبر و اختیار الجید منها لینقلها إلى التجویف الرحمي 

جة بعدها للمرأة بواسطة جهاز خاص، و ذلك حتى یتم الحمل بإذن اهللا تعالى و تترك الزو 

                                                           

مطبوعات جامعة  د ط ، -دراسة مقارنة -محمد مرسي الزهرة، االنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة  - 1

   .21،22ص،  ص 1993- 1992الكویت، 

2  - monroy alberto , chemistry and physiology of fertilization , new york holt rinehart and winston , 1965 , p05. 
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ممدودة على ظهرها مدة ساعة على األقل لتساعد النطف الذكریة على الوصول إلى الجهاز 

التناسلي لها حیث تنتظرها البویضات في البوق، ومن األفضل أن ترتاح الزوجة لمدة یومین أو 

  .1ثالث بعد ذلك 

  صور التلقیح االصطناعي الداخلي :  الفرع الثالث 

یتم اللجوء إلى هذه الوسیلة : الداخلي بحیوانات الزوج أثناء حیاتهالتلقیح االصطناعي -1

عندما تكون الحیوانات المنویة للزوج سلیمة، و األنابیب عند الزوجة مفتوحة و الرحم بحالة 

جیدة،  إال أن السبب الذي یمنع الحمل هو وجود مضادات ضد الحیوانات المنویة في عنق 

ك تؤخذ الحیوانات المنویة من الزوج وتحقن رأسا داخل الرحم، ومن أجل التغلب على  ذل

تجویف الرحم، لذلك تعد هذه الصورة عبارة عن عملیة حقن لحیوانات الزوج في الرحم بدال من 

  .وضعها في المهبل 

و یقصد بذلك أن تأخذ الحیوانات : التلقیح االصطناعي الداخلي بحیوانات الزوج بعد موته-2

الزوجیة ،و قبل الموت ویحتفظ بها في بنوك المنى وبعد انتهاء الحیاة المنویة أثناء الحیاة 

الزوجیة بموت أو طالق بائن تعمد الزوجة إلى استرجاع المني و إجراء التلقیح لیتم لها 

  .2الحمل

في هذه الحالة یأخذ الحیوان المنوي من متبرع : التلقیح اإلصطناعي الداخلي بمني متبرع -3

  .یر مقابل ثم تلقح به زوجة رجل آخر بدون اتصال جنسي بینهما بمقابل أو غ "مانح"

او والسبب  في اللجوء إلى هذه الوسیلة ،هو عقم الزوج الناتج عن قلة عدد الحیوانات المنویة 

  . 3وعدم قدرتها على اختراق البویضة ،وجود تشوهات أو خلل فیها 

  

                                                           

   .129حسیني هیكل،المرجع السابق ،ص   - 1

   .83، ص 1996، الدار العربیة للعلوم ، لبنان، ،1زیاد أحمد سالمة، أطفال األنابیب بین العلم و الشریعة ،ط - 2

،دار الجامعة  الجدیدة -دراسة مقارنة–الضوابط القانونیة لإلستنساخ  كمال محمد السعید عبد القوي عون، - 3

   .78، ص2013اإلسكندریة،
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  :ضوابط التلقیح اإلصطناعي الداخلي :الفرع الرابع 

یجب مراعاة ضوابط معینة تكفل إضفاء صفة الجواز والمشروعیة على هذه العملیة و 

  :یلي  تتمثل هذه الضوابط فیما

  أن یتم التلقیح االصطناعي الداخلي بین زوجین یربطهما عالقة زوجیة مشروعة وقت

زوجیة نه ال یمكن إجازة هاذ األسلوب من التلقیح إال بوجود رابطة أأي :إجراء التلقیح 

مشروعة، وان تكون قائمة أثناء طلب التلقیح حقیقة ال حكما،وال یمكن بأي حال إجازة 

التلقیح بانعدام رابطة الزواج الشرعي أو انتهائها بوفاة أو طالق ،الن األساس في  هاذ 

  .الكالم أن الزواج مشروع في عملیة التلقیح االصطناعي 

  رضا كل من الزوج والزوجة لصحة إجراء البد من :أن یكون التلقیح برضا الزوجین

  .التلقیح االصطناعي والرضا في هذه الحالة له طرفان الزوج والزوجة 

  فهو ال یثیر أدنى مشكلة ألنه ذا شق واحد أال وهو تخصیب :بالنسبة لرضا الزوجة

  .البویضة داخل الرحم 

  االستعمال  أما رضا الزوج ذا شقین، األول اخذ المني من الرجل والثاني طریقة  

  ال یتصور فیه عدم الرضا إذ یستحیل أن یؤخذ المني من الزوج من غیر :الشق األول

  .رضاه 

  فهو الذي یتصور فیه عدم الرضا وهو طریقة االستعمال :الشق الثاني.  

 1ویجب ان یكون الرضا الصادر من كل منهما سلیما خالیا من عیوب االرادة.  

 التلقیح االصطناعي عالج ولهذا : ي لعالج العقم ضرورة استهداف التلقیح االصطناع

ویبقى التلقیح  ،لمعالجة العقم قد استنفذت األخرىتكون كل الوسائل  أنمن الضروري 

عند تحقق العقم وعدم القدرة على  إال إلیهااالصطناعي وسیلة احتیاطیة ،ال یلجا 

                                                           

   .86لسابق ،صاحمد محمد لطفي احمد ،المرجع ا - 1
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التلقیح االصطناعي لیس بدافع  إلى، فهناك من یلجأ أخرىالمعالجة بطرق ووسائل 

  : وٕانما ألهداف أخرى ومثال ذلك  ،معالجة العقم

 التلقیح االصطناعي لهدف تحقیق صفة الجنس البشري.  

  التلقیح لهدف تحدید جنس الجنین.  

  1وتشوهات  أمراضالتلقیح لتجنب.  

  التلقیح االصطناعي الداخلي لتحقیق هذه  إلىفقد  قرر الفقهاء عدم جواز اللجوء

   .األهداف

 تتم عملیة التلقیح االصطناعي بواسطة طبیب مختص وبناء على تقریر طبي من  أن

أطباء متخصصین وعلى الطبیب القائم ان یتصف بجملة من المواصفات بدءا بتقوى اهللا 

مع  إلیه،بقدر ما یحتاج  إالعز وجل  وان یعمل على ستر عورات مرضاه وعدم النظر 

مرضاه بالتماطل علیهم لزیاد الربح  أموالوعدم االستثمار في  باإلخالصضرورة التحلي 

  .  التحلي بالفقه والعلم الشرعي لتمییز الحالل من الحرام هكما یطلب من

 2تتم العملیة في المراكز الطبیة المتخصصة لذلك  أن .  

  لخارجي التلقیح االصطناعي ا: المطلب الثاني 

لقد تناولنا تقنیة التلقیح اإلصطناعي الداخلي بصورها المختلفة، وبالرغم من فوائدها 

العدیدة إال أن هذه التقنیة لم تستطع التغلب على كافة أنواع العقم و لذلك حاول الباحثون إیجاد 

قیح وسیلة أخرى یتم بها التغلب على عدم القدرة على اإلنجاب ، فتوصلوا إلى تقنیة التل

  .االصطناعي الخارجي 

  تعریف التلقیح االصطناعي الخارجي : الفرع األول 

  :الخارجي أهمها  االصطناعيهناك عدة تعریفات للتلقیح 

                                                           

   . 136-134النحوي سلیمان ،المرجع السابق ،ص ص  - 1

   .09شادیة الصادق حسن ،المرجع السابق ،ص - 2
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هو العملیة التي فیها تلقیح البویضة من المرأة خارج جهازها التناسلي ، ویتم " أنه 

الملقحة إلى رحم المرأة أو رحم امرأة التلقیح بماء الذكر، فإذا ما تم التلقیح أعیدت البویضات 

  . 1 "أخرى وهذه الطریقة اشتهرت باسم طفل األنابیب

 التلقیح الذي یتم عن طریق سحب بویضة أو أكثر من رحم المرأة " ویعرف أیضا أنه 

بعد استثارتها بواسطة هرمونات   La Parosxopieوذلك عن طریق تدخل جراحي   یسمى 

ثم تلقح بمني الزوج بغیر اتصال جنسي ،وتوضع في أنبوب له نفس السائل الالزم ،منشطة 

للنمو و بعد مرور فترة من الوقت یومین ونصف تقریبا، یتم اإلنقسام و بعد أن تتكون البویضة 

  . 2الملقحة یتم زرعها في رحم المرأة لتنمو وتتطور بعد ذلك 

ا من المبیض و تعریضها للحیوانات سحب البویضة عند نضجه " :وهو كذلك عبارة عن

المنویة في محضن خاص، له درجة حرارة ورطوبة و غیرها من الظروف المالئمة لحیاة النطفة 

اإلنسانیة و بعد تحقیق اإلخصاب وحدوث االنقسام الخلوي للنطفة تعاد إلى رحم األم بعد یوم 

  . 3دها خارج الرحمو أو یومین من وج

  لقیح االصطناعي الخارجيخطوات الت: الفرع الثاني 

وتتم هذه   تتمثل في تنشیط مبیض المرأة  ومتابعة قدرته على إنتاج البویضات  :الخطوة األولى 

وذلك بعد انتهاء الدورة الشهریة بثالث أیام  ،الخطوة بحقن المرأة بهرمونات منشطة للتبویض

لتنشیط التبویض، و بعد ما یقرب من أسبوعین من بدایة الدورة الشهریة تكون البویضات قد 

بلغت العدد و الحجم المطلوب ثم تعطى المرأة حقنة من هرمون معین و بعدما یتم استخراج 

  .4البویضات في ظرف ثمانیة و ثالثون ساعة من هذه الحقنة

                                                           

   .341صالمرجع السابق ، محمد علي البار، زهیر أحمد السباعي،   - 1

علم و اإلیمان للنشر و ، د ط ، ال شوقي زكریاء الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة االسالمیة و القوانین الوضعیة - 2

  .66التوزیع ، دسوق ، ص 

،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  1عائشة أحمد سالم حسن ، االحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي ط - 3

   .131، ص2008،  لبنانالتوزیع ،

    .238حسیني هیكل، المرجع السابق، ص - 4
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استخراج البویضات الصالحة لإلخصاب ویتم استخراج البویضات عن طریق :الخطوة الثانیة 

الكلي حسب تقدیر الطبیب ورؤیته  إبرة ،یتم إدخالها في البطن تحت المخدر الموضعي أو

ویمكن مالحظتها على شاشة جهاز الموجات فوق الصوتیة و هي طریقة تمتاز بسهولتها و 

  . 1سرعتها 

وفیها یقوم الرجل باالستمناء حیث یقوم الطبیب بمعاملة السائل المنوي معاملة  :الثالثة الخطوة 

یة ،تم توضع في مزرعة لمخاصة، الختیار الحیوانات المنویة القویة الموجودة به بطریقة ع

خاصة ، وبعدها یؤخذ جزء منها لیوضع في طبق بتري مع البویضة في المحضن بهدف 

  . 2تلقیحها 

 48الى24من الحضانة المحضن بعد حوالي  االختبار أنابیب إخراج وفیها یتم :الرابعة الخطوة 

 أربع أوخلیتین  إلىتكون البویضة قد انقسمت اإلخصاب  أحدثتساعة لفحص البویضات ،فإذا 

 ألنهامرحلة التوتیة وتسمى كذلك  إلىحتى تصل ،الفرصة لالنقسام الخلوي  إتاحةوذلك بهدف 

  .التوت في شكلها الخارجي  ثمرةتشبه 

وهي زرع األجنة في الرحم و فیها یقوم الطبیب المختص في مدة تتراوح بین : الخطوة األخیرة 

یومین أو ثالثة  لتكوین الجنین بزرع أو نقل  ثالث أو أربع أجنة للرحم عن طریق قسطرة 

هذه العملیة تتم بدون خاصة ،یتم إدخالها  في المهبل وعنق الرحم لتثبیتها في جدار الرحم و 

تحذیر المرأة  و التأكد من إلصاق األجنة بالرحم، یقوم األطباء بإعطاء المرأة مجموعة من 

األدویة لمدة أسبوعین من لحظة الزرع حتى التأكد من التصاق األجنة بجدار الرحم مع 

  . 3االستمرار بالمتابعة للتأكد من بقاء الحمل و استمراره

  

  

                                                           

   . 64زیاد أحمد سالمة ، المرجع السابق، ص - 1

   .66شوقي زكریاء الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة االسالمیة و القوانین الوضعیة، المرجع السابق، ص - 2

    . 91طارق عبد المنعم محمد خلف، المرجع السابق ، ص - 3
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  صور التلقیح االصطناعي الخارجي  :الفرع الثالث

  :  للتلقیح االصطناعي الخارجي عدة صور

أن تأخذ النطفة من الزوج و البویضة من مبیض زوجته ،ثم یوضعان في : الصورة األولى

أنبوب اختبار و تحت شروط معینة ومالئمة، تلقح نطفة الزوج بویضة زوجته ثم بعد أن تبدأ 

زوجة نفسها ، لتنمو بشكل عادي و یلجأ إلى هذا األسلوب عندما في االنقسام تنتقل إلى رحم ال

  ).قناة فالوب( تكون الزوجة عقیما بسبب انسداد القناة التي تصل بین مبیضها و رحمها

أن یجرى التلقیح الخارجي بین نطفة مأخوذة من الزوج و البویضة مأخوذة من  :الصورة الثانیة 

ه النطفة ،ثم تزرع في رحمها و یلجأ إلى هذا األسلوب لیست زوجة الرجل الذي أحذ من امرأة

  .عندما یكون مبیض الزوجة معطال أو مستأصال 

أن یجرى التلقیح الخارجي في أنبوب اختبار بین نطفة رجل و بویضة من امرأة :الصورة الثالثة 

ون لیست زوجة له، ثم تزرع في رحم امرأة أخرى متزوجة و یلجأ إلى هذه األسلوب عندما تك

  .المرأة المتزوجة التي زرعت فیها اللقیحة عقیما ،وزوجها عقیم و یریدان ولدا

أن یجرى تلقیح خارجي في وعاء االختبار بین نطفة زوج و بویضة زوجته ثم :الصورة الرابعة 

هذا األسلوب حین تكون الزوجة غیر قادرة  إلىتزرع اللقیحة في رحم امرأة متطوعة ،و یلجأ 

  . 1في رحمها أوهي غیر راغبة في الحمل  على الحمل لسبب

    ضوابط التلقیح االصطناعي الخارجي: الفرع الرابع 

 :الضوابط التي ینبغي مراعاتها لكي تكون هذه العملي مشروعة تتمثل في 

 یقتصر التلقیح على ماء الزوجین  أن.  

 العالقة الزوجیة الشرعیة   أثناءیكون التلقیح  أن. 

 منها البویضة  أخذتن یتم زراعة اللقیحة داخل رحم الزوجة التي أ. 

                                                           

أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة تخصص الفقه وأصوله بوعالم عبد العالي، أحكام المرأة الحامل في الفقه المالكي،  - 1

   .302، ص2015-2014، 1قسم العلوم االسالمیة، جامعة وهران  ،كلیة العلوم االنسانیة و الحضارة االسالمیة
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  الت الضرورة القصوى كعدم قدرة الزوجین على اإلنجاب افي ح إالأن ال یلجا إلیه

  الطبیعي 

 عقلي في الجنین  أونفسي  أوهذه الطریقة لن تسبب ضرر صحي  أنمن  األطباء تأكد

على الجنین  اإلضراربعد والدته ،فإن تیقن الطبیب المشرف على العملیة من وجود هذه 

لقوله صلى اهللا علیه وسلم  ال ضرر وال  إجراؤهاویحرم علیه ،فال یجري العملیة  أمه أو

  ضرار 

  االختبار ببطریق انبو  اإلنجابرضا الزوجین على.   

 ط النطف واللقائح بوجود ضمانات النقل في جمیع باختال األنسابن یؤمن اختالط أ

تكون هناك لجنة طبیة موثوق بها  أنمراحل العملیة وزیادة الحذر واالحتیاط فال بد 

  . 1مؤسسة رسمیة غیر ربحیة  أوسواء كانت في مركز حكومي ،علمیا ودینیا 

  أخرى امرأة أوبحضور زوجها  إالالتي یعالجها  والمرأةال تجوز الخلوة بین المعالج .   

  تأجیر األرحام: المطلب الثالث

تطلق علیه فقد  التيفإننا نبین أهم المسمیات  األرحامقبل البدء بتعریف مصطلح تأجیر 

الرحم الظئر ، شتل الجنین ، األم المستعارة واألم بالوكالة :ورد و أطلق علیه عدة تسمیات منها 

الحمل لحساب الغیر  و المالحظ أن كل هذه وكذلك سمي باألم  البدیلة و األم الحاضنة و 

  .المصطلحات ذات مدلول طبي واحد وهو ما سیتم بیانه في التعریف بهذا المصطلح 

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .  135،ص 1990،دار القلم للمالیین بیروت ،1،ج1،دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ،ط وآخرون األشقر عمر - 1
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  تعریف تأجیر األرحام : الفرع األول

  التعریف اللغوي :أوال 

  . تعریف االجارة-1

ما  اسم لألجرة ،و الجمع أجر وربما جمعها أجرات، بفتح الجیم و ضمها وهو:  في اللغة /أ

لألجیر في مقابلة العمل ،وهناك معنى آخر لألجر وهو الجبر بمعنى جبر العظم الكسیر  ىیعط

  .جراء ما لحقه من كد العمل هو الجامع بین المعنیین أن أجرة العامل كأنها شيء یجبر به حال

  . 1"بأنه طلب الشيء باألجرة " االستئجار: ياألصفهانكما عرف 

  . 2عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض :في االصطالح/ ب

 األخرعقد یلتزم بموجبه أحد الفریقین المسمى مؤجرا بمنح الفریق  األشیاءة ر قانونا إجا/ج

  . اإلیجارالمسمى مستأجرا االنتفاع بشيء  غیر منقول أو منقول لوقت معین ومرادفها 

  تعریف الرحم 

  .الراء والحاء و المیم أصل واحد یدل على الرقة و العطف و الرأفة : في اللغة  /أ

یقال في ذلك رحمه، یرحمه ، إذا  رق له و تعطف علیه ، والرحم و المرحمة والرحمة بمعنى و 

یرحم و یرق  ، ثم سمیت رحم األنثى رحما من هذا، ألن منها ما یكون ما3الرحم عالقة القرابة 

له من ولد و الرحم رحم المرأة ، و امرأة رحوم تشتكي رحمها ،ومنه استعیر الرحم للقرابة لكونهم 

  .4خارجین من رحم واحدة 

  موضع تكوین الجنین ، ووعاؤه في البطن، وهي مؤنثة وجمعها أرحام : في االصطالح  /ب

  

  

                                                           

   .65، ص2009،دار القلم، دمشق، 4الراغب األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودي ،ط - 1

   .94م، ص2005 - هـ 1426، دار الكتب العلمیة، بیروت ،4أبي حامد بن محمد الغزالى، احیاء علوم الدین، ط - 2

   .498أحمد بن زكریاء ابن فارس، المرجع السابق، ص - 3

   .499الراغب االصفهاني، المرجع السابق، ص - 4
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  :اهللا تعالى یقول

َ نْ  َیِحلُّ  َوَال  ُقُروءٍ  َثَالَثةَ  ِبَأْنُفِسِهنَّ  َیَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ ﴿  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ  َلُهنَّ

ِلَك ِإنْ  ِفي ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوُبُعوَلُتُهنَّ  اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنَّ  ُكنَّ  الَِّذي  ِمْثلُ  َوَلُهنَّ  ِإْصَالًحا َأَراُدوا ذَٰ

  .1" ﴾ َعِزیٌز َحِكیمٌ  َواللَّهُ   َدَرَجةٌ  َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ   ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنّ 

  .2 ثُمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر مَِّكیٍن﴾ ﴿: وهو القرار المكین المذكور في قوله تعالى

قى فیه الخلیتان من ماء الزوجین و حینئذ تعلق في جدار توض الحقیقي الذي تلحهو الأیضا 

  .3الرحم وتصبح علقة عالقة 

  : التعریف االصطالحي

  :بعدة تعریفات نذكر منها ما یلي  األرحامعرف تأجیر 

أخرى حتى تلد  امرأةملقحة بحیوان منوي من زوجها، في رحم  امرأةهو زرع بویضة من 

  . 4مقابل مبلغ من المال أو دون مقابل مالي

وذلك بأن یضع ،واالنتفاع به ) لیس زوجا لها( أنه عقد تلتزم فیه امرأة رحمها لرجل 

حیواناته المنویة عن طریق التلقیح االصطناعي لمدة معینة أقصاها مدة الحمل وذلك لقاء أجر 

  .ده بعد والدتهمعین متفق علیه و بأن تسلم المولود لوال

ویعرف أیضا بأنه عقد معاوضة على االنتفاع برحم امرأة أجنبیة لغرس اللقیحة فیه على 

  . 5أن ال ینسب المولود إلیها 

  

                                                           

   . 228سورة البقرة، االیة - 1

   . 21سورة المرسالت، االیة - 2

   . 256بكر عبد اهللا ابو زید، فقه النوازل ،المرجع السابق، ص - 3

دین للنشر ، دار عماد ال1الشخصیة، ط األحوالعلى  الفتوى في  صفاء محمود العیاصرة، المستجدات العلمیة و أثرها - 4

   .289ص  م،2009،والتوزیع ،عمان

م  2005، دار كنوز إشبیلیا للنشر و التوزیع، الریاض، 1سعد عبد العزیز الشویرخ، أحكام التلقیح غیر الطبیعي، ط - 5

   .15ص
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  الخطوات التى تتم بها تقنیة استئجار األرحام : الفرع الثاني 

یتم االتفاق  في شكل قانوني بین الزوج والزوجة  أصحاب  البویضة الملقحة كطرف  -1

ستحمل هذه البویضة بداخل رحمها كطرف ثاني، بمقتضى هذا  التيأول و بین السیدة 

االتفاق یتحمل الزوج و الزوجة كافة التكالیف المالیة بدایة من الفحص الطبي لألم 

ضال عن أجر الطبیب ونفقات الغذاء أثناء مدة الحمل الحامل وحتى والدة هذا الطفل ، ف

و أجر السكن و الملبس وكافة النفقات األخرى أثناء الحمل و الوالدة و بعد الوالدة 

  .1بثمانیة أسابیع 

یلتزم الزوج والزوجة صاحبا البویضة الملقحة باإلشراف على الطفل الذي سیولد أیا  -2

وصات الطبیة البیولوجیة أن الطفل هو نتاج كانت حالته الصحیة ،بشرط أن تثبت الفح

  .البویضة الملقحة 

یلتزم الزوج و الزوجة بالمحافظة على سریة العملیة متى طلب منه الطرف الثاني و  -3

  .العكس صحیح

بدفع المبلغ المتفق علیه للطرف الثاني بعد انتهاء ) الزوجان ( یلتزم الطرف األول   -4

  .المهمة الملقاة على عاتقه 

الطرف الثاني  بالخضوع للفحوصات الطبیة المطلوبة قبل التلقیح و الزرع وأثناء  یلتزم -5

  .2الحمل و بعد الوالدة 

  .األرحاماألسباب الداعیة إلیجار  :الفرع الثالث

یل هذه صظهور هذه النازلة ویتم تف إلىهناك عدة أسباب ذكرها العلماء یرون أنها أدت 

  : في النقاط التالیة األسباب

 كما لو كانت المرأة صاحبة البویضة بدون رحم أو أصیبت بتشوهات أو :طبیة  أسباب

  .والدته إتماممرض یجعل الحمل مستحیال أو عدم مقدرة الرحم على حمل الجنین حتى 

                                                           

   .99شوقي زكریاء الصالحي ،التلقیح الصناعي بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة ، المرجع السابق، ص - 1

   .346- 345حسیني هیكل، المرجع السابق، ص ص  - 2
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  أن تخشى المرأة حدوث مضاعفات خطیرة تهدد حیاتها أو صحتها بسبب الحمل أو أن

ى رشاقتها ،أو دواعي اقتصادیة كأن تكون هناك دواعي جمالیة كمحافظة الزوجة عل

  .تكون الزوجة تعمل في وظیفة مرموقة وتخشى التعطل عن العمل بسبب الحمل 

  كان لكالهما  إذاالمولود ، خاصة  إلىالوراثیة  األمراضخوف األزواج من انتقال بعض

  . األمراضوأسرته تاریخ طبي خاص بهذه 

 الرحم وآالم الوضع ومتاعب النفاس  التغلب على مصاعب الحمل و الوالدة من أوجاع.  

  صابتها بمخاطر الحمل المتأخر وذلك عندما تكون المرأة في سن إخوف المرأة من

  . 1تغیرات الحمل الجسمانیة، وتأثیرها سلبا على الجسم  ىمتقدمة أو تخش

  :األرحام استئجارصور : الفرع الرابع

استئجار األرحام یتكون من صور و أسالیب تلقیح مختلفة، هذه األسالیب المختلفة  إن

أخرى و لیست رحم األم صاحبة البویضة  امرأةتجمعها حقیقة واحدة و هي كون الرحم هي رحم 

  :تحمل ال تكون األم الحقیقیة و هذه الصور كالتالي  فالتي

من الزوج وتؤخذ البویضة من الزوجة ) الحیوان المنوي ( تأخذ النطفة : األولىالصورة  -1

وفي هذه الصورة ال تعاد  أخرى امرأة،وتتم عملیة التلقیح في المختبر ثم تزرع اللقیحة في رحم 

تكون غیر راغبة في الحمل ترفها  الزوجة ألنها تكون غیر قادرة على الحمل أو إلىاللقیحة 

  . 2نها تسلمه للزوجین وعندما تضع المولود فإ

  .في العالم بشكل عام األرحامتعرف بها عملیة استئجار  التيشهرة و  األكثروهذه الصورة هي  

أخذ مني الزوج وبویضة زوجته وتلقیحها في طبق و بعد نمو اللقیحة : الصورة الثانیة   -2

  .للزوج متبرعة بذلك  ثانیة  رحم زوجة إلىتعاد 

                                                           

دراسة مقارنة بین الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي، رسالة ماستر في العلوم : ربیعة غندوفة ،استئجار األرحام - 1

   .18، ص2014، 2013االسالمیة تخصص الشریعة و القانون، كلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة، جامعة الوادي، 

   .812، ص ، المرجع السابقعمر سلیمان االشقر  - 2
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هذه الطریقة اقترحها فضیلة الشیخ محمد بن عثیمین رحمه اهللا في المجمع الفقهي لرابطة 

هـ و قد قبلها المجمع وقتها، ثم عاد ومنعها في  1404في دورته السابعة عام  اإلسالميالعالم 

من واحدة یكون في الغالب  أكثردورته الثامنة وهذه الطریقة تتم عند المسلمین الن الزواج من 

  .  1دى المسلمینل

تكون البویضة من متبرعة و الحیوان المنوي من الزوج ،ویتم الحمل و :الصورة الثالثة -3

الوالدة من قبل امرأة متبرعة وفي هذه الحالة تكون الزوجة عاقرا، حیث تكون غیر قادرة على 

البویضات و غیر قادرة على الحمل و یكون رحمها غیر صالح للحمل ،قد تكون المؤجرة  إنتاج

  .غیرها  أولرحمها هي ذاتها من تبرعت بالبویضات 

تتبرع امرأة أجنبیة ببویضة ،ویتبرع رجل أجنبي بحیواناته المنویة وتقوم امرأة :الصورة الرابعة 4-

لها  أملالصورة حیث تكون الزوجة عقیما وال  بالتبرع برحمها ، یلجأ إلى هذه أخرىأجنبیة 

 إلىوكذلك الزوج حیث یكون عقیما و ال أمل له باإلنجاب، عندها یتوجه  اإلنجاب أوبالشفاء 

باالتفاق مع مصرف المني أو مع شركات أخرى  أوأحد بنوك المني لشراء جنین مجمد 

لدیها القدرة على الحمل و بعد ، یقومان باستئجار رحم امرأة أجنبیة  األرحاممختصة بتأجیر 

  . 2الوضع یسلم الزوجان المولود على أنه ابنهما

تلقیح بویضة الزوجة بماء رجل غریب لیس زوجها، ثم تزرع اللقیحة أو :الصورة الخامسة 5-

الجنین المجمد في رحم امرأة أجنبیة ، وتستعمل هذه الصورة في حال كون الزوج عقیما و 

  . 3حمها و لكن مبیضها سلیمالزوجة عندها خلل في ر 

  

                                                           

، سلسلة 1، ط - دراسة مقارنة–محمد عبد الجواد حجاري النتشة، المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة االسالمیة  - 1

   .177،هـ، ص1422 د ب ن ،اصدارات  الحكمة ،

، 2007، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1یة ،طمحمد محمود حمزة ،اجارة االرحام بین الطب و الشریعة االسالم  - 2

  .  166ص

    .142عائشة أحمد حسن سالم ، المرجع السابق، ص - 3
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  :تمهید 

نظرا لألهمیة البالغة التي تحیط بعملیة التلقیح االصطناعي ،حاول الفقهاء رصد كل 

بسبب  ،البین  صوره وأنواعه لبیان مدى مشروعیة هذه التقنیة بالرغم من االختالف الفقهي

والفكري والثقافي بین دول العالم ،فقد كان التركیز على إیجاد الضوابط التي االختالف الدیني 

تقنیة التلقیح  تحكم هذه العملیة حتى ال تخرج هذه األخیرة عن أطرها المشروعة ،والمالحظ أن

االصطناعي أفرزت عدة إشكاالت قانونیة وأخالقیة خاصة بما یتعلق بمصیر البویضات 

جة وكیفیة التصرف فیها ،وكذا نسب األطفال المولودین عن طریق هذه الملقحة الزائدة عن الحا

من خالل هذا الفصل الى دراسته باإلضافة إلى اختیار جنس الجنین وهذا ما سنتطرق  ،التقنیة

حیث سنعرض مشروعیة التلقیح االصطناعي في المبحث األول ،الذي قسمناه إلى مبحثین 

  .عي في المبحث الثانياآلثار الناجمة عن التلقیح االصطناو 
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  مشروعیة التلقیح اإلصطناعي :المبحث األول 

ا المبحث الى مشروعیة التلقیح االصطناعي في الشریعة ذسنتطرق من خالل ه

وموقف المشرع الجزائري وما جاء به من  ة الغربیة والعربیةالمقارن انینالقو وموقف  اإلسالمیة

  .وقانون الصحة الجدید  األسرةتعدیالت من خالل قانون 

  موقف الشریعة اإلسالمیة من التلقیح اإلصطناعي : المطلب األول

  لقد أضحت عملیة التلقیح االصطناعي من المسائل التي اهتم بها الفقه المعاصر

باعتبارها من النوازل التي لم یضبطها نص شرعي ، حیث كثرت بشأنها الدراسات وأقیمت لها 

في الشرعي علیها ، نظرا لألقاویل التي ثارت لیلحكم التكاالندوات و المؤتمرات قصد تنزیل 

بشان هذه الوسیلة التي ینتج عنها الحمل دون االلتقاء العضوي للزوجین ، ورأى الفقه اإلسالمي 

  .تضح من خالل الحكم الشرعي للتلقیح االصطناعي بجمیع صورهی

  مدى شرعیة التلقیح االصطناعي الداخلي بین الزوجین :  األولالفرع 

المعاصر على رأي موحد في هذه المسألة، فاعترض البعض  اإلسالميلم یتفق علماء الفقه 

  .1علیها ورفضها ، وذهب البعض إلى إجازتها بضوابط معینة

القول بعدم جواز االلتجاء إلى وسائل التلقیح  إلىذهب بعض العلماء :  االتجاه المعارض

  .الصناعي جمیعها ،ومنها وسیلة التلقیح االصطناعي الداخلي مطلقا 

  : مجموعة من الحجج تؤید قولهم منها  إلىواستند هذه االتجاه 

ذالك أن التلقیح ویقصد ب: وجل  التلقیح االصطناعي یتعارض مع مشیئة اهللا عز -

ویتعارض مع نصوص القرآن الكریم  وقدرة  ، 2یعتبر خارقا لقوانین الطبیعیة  االصطناعي

ِللَِّه ُمْلُك السَّماواِت َواْألَْرِض َیْخُلُق ما َیشاء َیَهُب ِلَمْن : قوله تعالى إلىومشیئته استندا اهللا 

                                                           

 ، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة-دراسة مقارنة -لإلنجاب الصناعي أبو حوه،االنعكاسات القانونیة طارق عبد اهللا 1

 . 26ص2005،المنصورة، 

–دراسة مقارنة –محمد عبد الوهاب خولي ،المسؤولیة الجنائیة لألطباء عن إستخدام الوسائل المستحدثة في الطب والجراحة  2

   .26،ص1997، دار النهضة العربیة ،بیروت ،2،ط)زراعة االعضاء–طفل األنبوب –التلقیح الصناعي (
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َأْو ُیَزوُِّجُهْم ُذْكراًنا َوإِناثًا َوَیْجَعُل َمْن َیشاء َعِقیًما ) 49(َیشاء ِإناثًا َوَیَهُب ِلَمْن َیشاء الذُُّكوَر 

  .1)50(ِإنَُّه َعِلیٌم َقِدیٌر 

اآلیة الكریمة تدل على حكمة اهللا سبحانه و تعالى وقدرته وعطائه وفى اختالف الناس مابین 

، ویجوز التداوي و عقیم وولود وبین إناث وذكور، فالعقم مشیئة من اهللا لحكمة ال یعلمها إال هو

، إال أننا ال ینبغي  2البرء منه وما التلقیح االصطناعي إال وسیلة للتداوي منه أو الحد من آثاره

أن نتوسع في أجزاء مثل هذه العملیات و إبقائها فى نطاق ضیق محدود، مع التسلیم بأن اهللا 

  .هسبحانه و تعالى هو الشافي و القادر ال مراد لحكمه وال مغیر لقضائ

من المتفق علیه بین رجال الفقه االسالمي أنه ال :على عورة المرأة  اإلطالععدم جواز  -

   3یجوز ألحد الجنسین أن یطلع على عورة األخر إال اذا كان هناك ضرورة عالجیة

فالضرورات تبیح المحضورات فإذا كانت هناك ضرورة عالجیة جاز ألحد الجنسین أن 

  .یطلع على عورة الجنس االخر

لهذا فإن التساؤول المطروح في هذا الشأن  هل یعتبر اللجوء الى التلقیح االصطناعي من  

  قبل الضرورة التي تجیز إطالع  أحد الجنسین على عورة الجنس األخر؟

الى ان التلقیح االصطناعي مهما كان  الدافع الیه ال یرقى الى مرتبة  ذهب البعض -

المغلظة أمام الطبیب األجنبي عنها، وذلك لعدم الضرورات التي تبیح كشف عورة المرأة 

  . 4استجماعه شروطها وقیودها المقررة في الفقه

الى جواز االطالع على عورة المرأة وذلك إذا دعت الیه الحاجة وتنزل  ذهب البعض -

  . 5الحاجة حینئذ منزلة الضرورة

                                                           

.50- 49سورة الشورى ،االیتان   1  

  .62ع السابق ،صمحمد مرسي الزهرة، المرج  2

 علي داود الجفال ، المسائل الطبیة  المعاصرة وموقف الفقه االسالمي منها، رسالة دكتوراه ، كلیة الشریعة  والقانون   3

  .83، ص1985القاهرة 

ورة الد ،مكة المكرمة اإلسالميوالرأي  الشرعي فیها ،المجمع الفقهي  األنابیبمصطفى الزرقا، التلقیح الصناعي وأطفال   4

  .28م، ص 1980الثالثة ، 

رسالة دكتوراه كلیة الشریعة و  ،اإلسالمیةاحكام النسب و طرق ابثباته ونفیه في الشریعة  ،محمد على یوسف المحمدي   5

  .224ص، 1986،القانون 
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ورة وهو أما بالنسبة لكشف المریض عن عورته فیحكمه معیار آخر غیر معیار الضر 

مجلس مجمع الفقه اإلسالمي  إلیهالتوازن و الترجیح بین مصالح المتعارضة وهذا  ما انتهى 

العالج من  إلىأن احتیاج المرأة  إلىع محیث ذهب المج،بمكة المكرمة في دورته السابعة 

یعتبر غرضا مشروعا یبیع  إزعاجاعیة في جسمها تسبب لها یمرض یؤذیها أو من حالة غیر طب

  . 1على غیر زوجها لهذا العالج   االنكشافلها 

  في الزواج هو االستمتاع الذي یحصل به المتعة الحسیة و  األساسیةأن من الحقوق

یتحقق في التلقیح  ما ال للزوجین لینجم عنه إنجاب األوالد و هو السكون النفسي

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَیْسُكَن  "االصطناعي لقوله تعالى 

ا َتَغشَّاَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفیًفا َفَمرَّْت ِبِه  َفَلمَّا َأْثَقَلت دََّعَوا اللََّه َربَُّهَما َلئِ  ْن آَتْیَتَنا ِإَلْیَها  َفَلمَّ

ذلك   إلى، وما دام أن التلقیح االصطناعي ال یؤدي  2" اِكِرینَ َصاِلًحا لََّنُكوَننَّ ِمَن الشَّ 

في الفروح التحریم حتي یقام  األصل( فیكون حكمة التحریم طبقا للقاعدة الفقهیة القائلة 

  . 3)الدلیل على الحل

  یعارض قوله تعالى  وامتهان لها وهو ما  اإلنسانالتلقیح االصطناعي یمس بكرامة" 

ْمَنا َوَلَقدْ  ْلَناُهمْ  الطَّیَِّباِت  نَ ــمِ  َوَرَزْقَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  يـــفِ .َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِني َكرَّ   َعَلىٰ .َوَفضَّ

  . 5، وهذا یتشابه مع فاحشة الزنا 4" َتْفِضیلً  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثیرٍ  

  .جواز التلقیح االصطناعي الداخلي من الزوجین :  االتجاه الؤید

  : هذا الرأي هو قول أغلب الفقهاء المعاصرین وأدلتهم في ذلك

  

                                                           

  .169حسیني هیكل، المرجع السابق ،ص 1

  .189سورة األعراف ،اآلیة   2

  .86  محمد خالد منصور ،المرجع السابق، ص 3

  . 70سورة اإلسراء، اآلیة   4

  .87- 86محمد  خالد منصور، المرجع السابق ص ص  5
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  بجامع  -االتصال الجنسي-قیاس التلقیح االصطناعي الداخلي على  التلقیح الطبیعي

  .أن كال منها ینبغي به تحصیل النسل بطریق شرعي وهو الزواج 

  النسل( اإلنسانيومقاصدها حفظ النوع   اإلسالمیةأن من أسمى أهداف  الشریعة (

وبقاؤه وال یتحقق ذلك إال عن طریق التواصل الجنسي الطبیعي بین الزوجین و حینما 

التلقیح االصطناعي  إلىیتعذر حدوث الحمل طبیعیا ألسباب مرضیة أو خلقیة فإنه یلجأ 

  .الداخلي بین الزوجین حفاظا على هذا المقصد العظیم 

  ان عملیة التلقیح االصطناعي الداخلي تندرج ضمن عموم جواز التداوي و المعالجة

  .الطیبة من العقم 

  انعدام نص شرعي من الكتاب أو السنة یحضر اإلنجاب في الطریق التقلیدي و یحرم

ف عنها العلم والطب مادامت تتم ضمن الحدود الشرعیة التي یكش التيغیره من الطرق 

  .تمنع اختالط األنساب 

  التلقیح االصطناعي یقضي على الكثیر من اآلالم النفسیة للزوجین و الضغوطات و

   1تنشأ بسبب الحرمان من البنوة التيالمشاكل األسریة 

  :عینة وذلك بدلیل التلقیح االصطناعي ضمن شروط م إجراءهو جواز : القول الراجح

  أن عملیة التلقیح االصطناعي تكون عالجا للعقم مادام أن التداوي مشروع في الشریعة

  2فالعقم حالة مرضیة تستوجب العالج اإلسالمیة

  التلقیح االصطناعي اذا تم مع احترام الشروط والضوابط الشرعیة، فإنه ال محالة سیهدف

  .اإلسالمیةمقصد حفظ النسل و النسب في الشریعة  إلى

                                                           

ص  2010زوبیدة إقروفة ،التلقیح اإلصطناعي دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،دار الهدى ،الجزائر، 1

  . 24-23ص

و القانون الجزائري ، رسالة  اإلسالمیةفي  ضوء الشریعة  غزالى صامت ،التطورات الطبیة وآثرها على فك الرابطة الزوجیة 2

- 2015في القانون الطبى،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم القانون الخاص ،جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان ، ماجستیر

  .27، ص2016
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 نیة على الیسر ودفع المشقة ،و الحرج على المكلفین وٕاباحة بأن الشریعة االسالمیة م

هذه الصورة فیه  دفع للحرج و المشقة على الزوجین وٕانجاب طفل یسعدان به و تحقیق 

  .تمام نعمة الزواج لهما فالمشقة تجلب التیسیر  

  هذه العملیة مع خلق اهللا لإلنسان ألنه من خاللها یمر الجنین بجل عدم تعارض

  . المراحل التى أوجبها صنع اهللا عز وجل

 وراثة واصل ذلك الحیوان المنوى وله بأمه صلتان و لكل مولود بأبیه صلة تكوین  إن

صلة تكوین وراثة وأصلها البویضة و الثانیة صلة حمل و والدة وحضانة وأصلها  األولى

 األحكامحم ،فالمولود متصل بأبویه شرعا و طبعا وعلى هذه الصلة تترتب جمیع الر 

، وهذا متحقق في هذه  الصورة من 1الشرعیة التى رتبها اهللا تبارك و تعالى على ذلك

  . التلقیح االصطناعي الداخلي

من الزوج  المنوياذا كان الحیوان  في صورة ما الداخليولقد أكد جواز التلقیح االصطناعي 

  .و البویضة من الزوجة و الرحم رحمها مجموعة من القرارات و الفتاوى 

  حكم التلقیح االصطناعي الخارجي بین الزوجین :  الفرع الثاني 

  .الخارجي بین الزوجین إلى فریقین  االصطناعياختلف الفقهاء في حكم التلقیح 

العلماء  أكثرالتلقیح االصطناعي الخارجي بین الزوجین وهو قول  إجراءجواز  :االتجاه المؤید 

  بمكة المكرمة في قراره الخامس في دورته السابعة  اإلسالميالمعاصرین ، وبه أخذ مجمع الفقه 

  . 2وأكد هذا الجواز بقراره الثاني في لدورته الثامنة

  

  

  : أدلتهم في  ذلك
                                                           

  .247بكر بن عبد اهللا أبو زید، المرجع السابق ، ص 1

ة المكرمة ، القرار الثاني ،الدورة الثامنة بشأن التلقیح اإلصطناعي واطفال االنابیب، بمك اإلسالميقرارات مجمع الفقه   2

 :،الموقع اإللكتروني 2011دیسمبر 07الموافق لـ 1433محرم  12:بتاریخ 

                    www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4571.htm    11:15على الساعة                                                               
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  الزوجین على التلقیح الطبیعي ، بجامع أنه كال قیاس التلقیح اإلصطناعي الخارجي بین

منهما ینبغي به حصول النسل بطریق شرعي وهو الزواج ،فإن الحیوان المنوى من الزوج 

هو الذي یلقح بویضة الزوجة في التلقیح الطبیعي نتیجة المعاشرة الزوجیة وكذلك 

  .1یحصل في التلقیح الخارجي فینبغي أن یأخذ حكمة وهو الجواز

  حصل عن طریق التلقیح یاألبناء وهذا  إنجاب اإلسالمأن من أهم مقاصد الزواج في

هذه الصورة ، فإنها محققة لهذا المقصد العظیم  إلىتعذر فإنه یلجأ  إذاالطبیعي لكن 

 .الزوجین  وبرضيفیكون جائزا في ظل قیام الزوجة 

 ان جائزا للحصول التلقیح االصطناعي الخارجي هو طریق من طرق  عالج العقم ، فك

 .على ولد من ماء الزوجین

التلقیح االصطناعي الخارجي بین الزوجین وأدلتهم في  إجراءعدم جواز :  االتجاه المعارض

  :ذلك 

  یمكن القطع معها بحمل  ال یعدو أن یكون تجربة علمیة ضنیة ، ال األنبوبأن طفل

طبیعیة یبقیان شیئا ضنیا المرأة و إنجابها ألن الحمل و اإلنجاب حتى في الحاالت ال

 . 2علم اهللا وٕارادته وحده إلىمحضا مرده 

  ومنعه ،اذ  أن هذه القاعدة  األنبوبتفرض حظر طفل  اإلسالمأن قاعدة سد الذرائع في

تحظر على المسلم شیئا من الحالل الصریح مخافة الوقوع في الحرام الصریح، وطفل 

یطلب بغض النظر عن وصفة بالحل و الحرمة سبیل غیر مشروع ،وهو  األنبوب

الكشف عن عورة المرأة ومالمستها وتصویب النظر الى مواطن الفتنة، فیكون أولى 

  .بالتحریم مما حرم سد الذرائع

  للتحكم في جنس الجنین  األطباءالتلقیح الخارجي یتیح الفرصة أمام. 

                                                           

  .28، ص1981األردن ، د ط ، عبد العزیز الخیاط، حكم العقم في االسالم، مطابع وزارة االوقاف ،  1

  .96محمد خالد منصور ،المرجع السابق ،ص   2
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 و الحیوان المنوي على التفاعل غیر  االنشطارى المادة التى تساعد البویضة عل أن

  .مما یعني احتمال وجود مواد محرمة شرعا . معروفة 

  ، من الممكن تلقیح  إذعملیة التلقیح االصطناعي الخارجي محفوفة بمخاطر جمة

بویضة الزوجة بمني غیر مني الزوج مما یترتب علیه خلط في األنساب كما قد یصاب 

  .راض و حتى األم  ذلك الجنین بتشوهات و أم

جواز إجراء التلقیح االصطناعي الخارجي متى توافرت شروطه وضوابطه التي : القول الراجح 

أقرها القائلون بإباحتها شرعا ، لوجود العالقة الزوجیة الشرعیة و حالة الضرورة و التأكد من 

اختالط اللقیحات بحیوانات منویة لیست للزوجین مع ضمان عدم وقوع آثار سلبیة  إمكانیةعدم 

  . 1على المولود و الحامل معا  

   حكم التلقیح االصطناعي بحیوانات الزوج بعد موته: الفرع الثالث 

وهي أن تلجأ المرأة المتوفى عنها زوجها إلى تلقیح خارجي بین بویظتها و مني زوجها   

دا في بنك المني أو أن یكون لهما جنین مجمد ، لیتم غرس اللقیحة أو الجنین الذي كان مجم

في رحمها و لقد ثار بشأن هذه المسألة خالف  فقهي بین قولین أحدهما یرى بحرمة العملیة و 

  .آخر یقر بجوازها مع عدم استحسانها 

  : التلقیح االصطناعي في العدة:وال أ

العملیة و إن كانت غیر مستحسنة فهى جائزة شرعا اذا تم التلقیح القول أن هذه :  األولالقول 

  .بمني الزوج بعد موته أو أثناء فترة العدة 

  : أدلتهم في ذلك

  استدل هذا القول بما قرره الفقهاء من أن المرأة اذا حملت بعد وفاة زوجها و كانت معتدة

عند الفقهاء و رجل و جاءت به ألقل من ستة أشهر وشهد بوالدتها امرأة  واحدة  وأ

أمرآتان عند أبي حنیفة فإن الولد یثبت نسبه، الن الفراش قائم بقیام العدة ، و الن 

                                                           

 –، الكویت ، الثانیة و العشرون مارس 259، ع  اإلسالميمحمد فوزي فیض اهللا ، التلقیح االصطناعي ،مجلة الوعي   1

  . 37،ص 1986أفریل 
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النسب قبل الوالدة و ثبت أن النطفة من  الزوج، و لكن من غیر المستحسن ان تلجأ 

  .بهذه الطریقة  اإلنجاب إلىالمرأة 

 یجب أن تشهد على أنها أخذت منى  یري الدكتور الخیاط أنه حتى ال ترمى بأقاویل الزنا

زوجها من مصرف المني و یكون الشهادة عند ایداع مني الزوج المتوفي و عند 

  . 1استخراجه

  یري البعض أن أحكام الزوجیة ال تنتهي بالوفاة بل بإنتهاء العدة الشرعیة المعتبرة  

دامت متأكدة أنه مرأة أن تستدخل منى زوجها المتوفي عنها و ذلك أثناء العدة ما للف

  . 2مني زوجها ولم یستبدل او یختلط بغیره

  .حرمة اجراء هذه الصورة من التلقیح االصطناعي  :القول الثاني 

  :أدلتهم في ذلك 

  على هذه الصورة من التلقیح  اإلقدامأن الحیاة الزوجیة تنتهى بمجرد لحظة الوفاة و

االصطناعي غیر جائز شرعا الن الزوجیة تنتهي بالوفاة وعندئذ یكون التلقیح بنطفة من 

  3غیر الزوج فهي نطفة محرمة 

 الضرورة وال حاجة في تلقیح المرأة  ان التلقیح االصطناعي إنما یجوز عند الحاجة أو

  4نة عن طریق الزواجنفسها بعد وفاة زوجها اذ حاجتها إلى الذریة ممك

  ویمكن االستدالل لتحریم التلقیح بعد انتهاء الزوجیة بالوفاة بأن عدة المرأة المتوفى عنها

ماء الزوج  إدخال،وفي  5لتحقیق براءة الرحم –زوجها إنما شرعت مما شرعت ألجله 

  .لما وضعت العدة ألجله إفسادأثناء هذه العدة 

  .یح االصطناعي بعد الوفاة و أثناء فترة العدة هو حرمة اجراء التلق: القول الراجح

                                                           

   . 30،صالمرجع السابق  عبد العزیز الخیاط ،  1

  .82زیاد سالمة ، ،المرجع السابق ، ص  2

  31- 30مصطفى الزرقا ،المرجع السابق ، ص ص   3

  .426اسماعیل مرحبا، المرجع السابق ،ص  4

  .31،ص 1989،  دار المعرفة، بیروت،   1 شمس الدین السرخسي، المبسوط ، ط   5
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  وقفل لباب من الشر  األنساب اختالطاجتناب الوقوع في دائرة المحرمات  ومنع،

  .العظیم

  :التلقیح االصطناعي بعد انتهاء العدة :ثانیا 

 و انتهاء العدة فقد ) طالق  أوبوفاة الزوج (التلقیح االصطناعي بعد انتهاء الزوجیة  إن

اجتمع الفقهاء على حرمته ألنه بعد انتهاء العدة تنتهي الحیاة الزوجیة و یجوز للمرأة أن 

  ترغب فیه، و یجوز لها أیضا أن تتصرف كأي امرأة غیر متزوجة  إنسان أيتتزوج من 

  .الذي طلقها بائنا یكون قد انتهى  أوما كان یربطها مع زوجها المتوفى  أن إذ

  أخذت الزوجة مني زوجها المتوفي بعد االنتهاء من العدة  إذابناءا على ما سبق فانه

وتم تلقیحها فإنه مما ال شك فیه أن هذه الحالة محرمة بل تلتقي مع الزنا في إطار واحد 

  1دخلت منیه ألنه ال توجد صلة مشروعة بین المرأة وبین الرجل المتوفي الذي است

  حكم التلقیح االصطناعي بین الزوجین بإسهام الغیر :الفرع الرابع 

في هذه الصورة من التلقیح االصطناعي، قد یكون هذا الغیر الزوجة الثانیة للزوج وقد 

  .یكون امرأة أو رجل أجنبیین عن الزوجین 

فقد یكون الزوج عاجز عن : وجود حیوان منوي أو بویضة أجنبیة أو كالهما معا: أوال

البحث عن متبرع یمنحهما منیه أو جلبه من  إلىلسبب معین، مما یدفع الزوجین  اإلخصاب

الخالیا الذكریة المجمدة ونفس الشئ في حال كون الزوجة غیر قادرة على إفراز  بنوك المني أو

أة تمنحهما بویضة بدیلة بویضات قابلة للتلقیح فیحتم على طرفي العالقة الزوجیة االستنجاد بامر 

  . 2رحم الزوجة  إلىبمقابل مالى او على وجه التبرع ، حیث یتم التلقیح وتعاد اللقیحة 

حملت من ماء أجنبي  إذاالن الزوجة ، األسلوبقالو بحرمة هذا  اإلسالمیةان فقهاء الشریعة *

حمل به معنى الزنا ونتائجه و المعلوم أن الزنا محرم قطعا بنصوص  غیر ماء زوجها فهو

                                                           

  .134حسني هیكل، المرجع السابق، ص   1

  .33غزالي صامت ،المرجع السابق ، ص  2
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و الولد الذي یتخلق و یولد من هاذ الصنیع حرام بیقین ،القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة 

  . األنسابإللتقائه مع الزنا المباشر في اتجاه واحد وهو یؤدي الى االختالط 

  ):رحم استئجار ال( الرحم االجنبي :ثانیا 

 زرع البویضة الملقحة بماء الزوجین داخل رحم زوجة ثانیة للزوج ،وهو : األول األسلوب

ثم   االختبار أنبوبأن یجرى التلقیح خارجي بین نطفة الزوج و بویضة الزوجة داخل 

  .للزوج األخرىتزرع اللقیحة في رحم الزوجة 

  : اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على قولین

مشروعیة زرع البویضة الملقحة داخل رحم الزوجة الثانیة للزوج ویمثل هذا االتجاه  :االولالقول 

  :عدد من الفقهاء المحدثین واستدلوا بما یلي  

    ماء الزوج یكون محترما حین خروجه ، وحال حقنه مع بویضة الزوجة وغرس البویضة

ة زوجیة قائمة ونسب الحمل عالق إطارفي رحم الزوجة الثانیة وان هذه العملیة تمت في 

  .1محفوظ

 هذه العملیة لیس فیها اختالط لألنساب ، وال یوجد فیها مفسدة من مفاسد الزنا  إن.  

 القرآن حدد موضع الحرث في المرأة وهنا كلتا الزوجین حرث لصاحب النطفة و  إن

  . األخرىلقیحة  إحداهنال مانع من حمل  بالتالي

عدم مشروعیة زرع البویضة الملقحة داخل رحم زوجة ثانیة  للزوج ویمثل هذا : القول الثاني

  :االتجاه غالبیة الفقهاء المحدثین و استدلوا في ذلك 

  المرأة الضئر ممنوعة ومحرمة و الحمل منها منسوب إلیها ولیس منسوب لصاحبة

  .البویضة ،وال یكون طفل األنبوب إال بین الزوجین

                                                           

قسم الفقة  ،كلیة الشریعة و القانون رماجستیالشرعیة المتعلقة باالخصاب خارج الجسم، رسالة  حكاماأللبني محمد جبر،  1

  .56ص، 2007غزة،  اإلسالمیةالمقارن، الجامعة 
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  ء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفي التبرع بحمل اللقیحة مفاسد قرر الفقهاء أن در

النزاع  إلىنزاعات وخالفات وكل ما یؤدي  إلىفیه من مصالح ، إذ تؤدي  تفوق ما

  .والشقاق كان محرما 

  إن الزوجة المتبرعة بالحمل قد تحمل في الوقت نفسه من علوق بویضة ضرتها قبل

حیقة ، فتلد توأما وال قلها في فترة متقاربة مع زرع اللانسداد رحمها من معاشرة الزوج 

  .1یعلم ولد اللقیحة من ولد المعاشرة 

 تضر بالطفل من الناحیة النفسیة و االجتماعیة نتیجة انتزاع الطفل من األم  اإلباحة

الحامل التي تعلق بها فترة تسعة أشهر، ویعطى ألخرى لتتولى تربیته خاصة عند بلوغه 

 .ویعلم بقصة والدته 

  :القول الراجح

  :یلي القول بعدم مشروعیة زرع البویضة الملقحة داخل رحم زوجة أخرى للزوج وذلك لما

  التي استدلوا بها  األدلةقوة.  

 الحامل من حرمانها من مشاعر األمومة و شعورها بأنها مجرد وعاء للحمل  األم تضرر

  .فقط

  الن الرغبة اذا  اإلنجابأنه ال یجوز التذرع بتحقیق رغبة المرأة المعتلة المبیض في

وتدخل الضرة في هذه الحالة  أولىالشرع  إتباعتعارضت مع محظور شرعي ، فان 

  .من االختالط  األنسابیتعارض مع الشرع و هو حفظ  اإلنجابللمساعدة في 

  تفكك  إلىالذي یؤدي  األمرالواحدة بسبب هذه العملیة  األسرة أفرادتولد نزاعات بین

  .2أواصر روابط العائلة فیما بینهم 

  

                                                           

،مذكرة ماستر في العلوم االسالمیة ،كلیة العلوم  -دراسة مقاصدیة –فایزة بومدادة ،وسائل معاصرة للحفاظ على النسل   1

  . 49، ص 2015االنسانیة والعلوم االجتماعیة ،قسم العلوم االسالمیة جامعة ابي بكر بلقاید ،تلمسان ، 

.50، ص   نفسه المرجع  2  
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  . الزوجین داخل رحم مرأة أجنبیةزرع البویضة الملقحة بماء : االسلوب الثاني 

اذا كان العلماء قد اتفقوا على ان وضع البویضة الملقحة من مني الزوج في رحم زوجة 

وذلك لعدم توفر  أجنبیة  مرأةایحرم هذا  مع  أنلنفس الزوج محرم شرعا فمن باب أولى  ةثانی

  .الضوابط الشرعیة لذلك

  التلقیح االصطناعي موقف القانون المقارن من : المطلب الثاني 

العربیة  وتبیان موقف الدول سواء الغربیة أو إظهار إلىخالل هذا المطلب  سنتطرق من

هائلة في هذا  طااأشو حول مسألة الطرق العلمیة الحدیثة لإلنجاب، فالدول الغربیة قطعت 

وضعت نصوص خاصة في هذه المسألة بینما نجد نصوص الدول العربیة  أنهاالصدد، كما 

أنها لیست بصفة مطلقة ودائما نجد غموض و  إالعالجت هذه المسألة ،  أنهابالرغم من 

  .فراغات قانونیة 

موقف التشریعات الغربیة من  األولفرعین یتناول الفرع  إلىسنقوم بتقسیم هذا المطلب 

  .ناول الثاني موقف التشریعات العربیة منه التلقیح االصطناعي و یت

  موقف التشریعات الغربیة من التلقیح االصطناعي:  األولالفرع 

 إلىهذه الوسائل ذلك راجع  إلىتعتبر الدول الغربیة هي األولى التي استعملت وتطرقت  

تتناول هذه جعل قوانینها  في مختلف المجاالت وهذا ما الحدیثةمدى مواكبتها للتكنولوجیا 

  .المسألة بكل تفاصیلها 

   التشریع النرویجي: أوال

م مجموعة من الضوابط ال 1988جویلیة عام  18أورد القانون النرویجي الصادر في 

  .بد من مراعاتها عند استخدام وسائل التلقیح االصطناعي الداخلي من أهمها 

  في مراكز تساندها الحكومة للمتزوجین فقط الصناعيضرورة ان یتم التلقیح.  

  عدم معرفة الزوجین اسم صاحب المني المستخدم.  

  1وجود تصریح خاص من الجهات الصحیة المختصة بجلب المني .  

                                                           

  .140حسني هیكل،المرجع السابق  ،ص  1
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  :ثانیا التشریع االسباني 

هناك تقارب بین التشریع اإلسباني ونظیره النرویجي، حیث اصدر المشرع  أنالمالحظ 

 إیاهالطبي المساعدة، مضمنا  اإلنجاب أحكامم لینظم 1988لسنة  35ن رقم اإلسباني القانو 

المشرع النرویجي  أوردها التيمجموعة من النصوص القانونیة بعضها یماثل  نفس النصوص 

ال یقل عمر الزوجة عن أاشترط المشرع اإلسباني : تضیف بعض الشروط مثال األخرىو 

،فضال عن توافر إقرار مكتوب من السیدة وزوجها  عدا سنة میالدیة كاملة  18ثمانیة عشر 

  .المطلقات والمنفصالت 

األرملة البد من إقرار من زوجها قبل الوفاة  أو في وصیة الستخدام منیة خالل ستة  أما

  .1أشهر من تاریخ الوفاة 

في  أوردالمشرع اإلسباني في القانون الخاص باإلنجاب الطبي المساعد  أنویالحظ 

المتمثل في  ناعيطاالصتحدید للهدف من تقنیات التلقیح : منه بالفقرة الثالثة األولى المادة

، و اتبع في عجز الفقرة الثالثة من  إزالتهالطرق التقلیدیة في  إخفاقعالج العقم اإلنساني بشرط 

و الوراثیة الخطیرة  األمراضفي حالة  إتباعهایجب  ناعيطاالصذات المادة أن  تقنیات التلقیح 

 . 2التي یتوقع انتقالها للطفل و یراد عدم حدوثها

  :التشریع االیطالي : ثالثا

جریمة یعاقب علیها الزوجان بالحبس  االصطناعياعتبر المشرع االیطالي تقنیة التلقیح 

م و المنظم للمستشفیات الجامعیة لألطباء و 1984، ویوجد نفس السلوك الصادر  3لمدة عام

و الموجه لوزارة الصحة الخاص  1985كتاب الدوري الصادر في مارس  أیضاالباحثین و 

  . صطناعياالبالشروط المتطلبة للتلقیح 

  

                                                           

  .69كمال محمد السعید عبد القوي عون،المرجع السابق ، ص 1

.69نفس المرجع ،ص     2 

  .42، صالمرجع السابق والقوانین الوضعیة،   اإلسالمیةشوقي زكریاء الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة  3
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  :التشریع األلماني : رابعا

م قانون یتعلق بحمایة البویضة 1990دیسمبر  13في  األلمانيأصدر المشرع 

لك تأكیدا على الغایة من وسائل التلقیح االصطناعي المتمثلة في عالج عقم ذالمخصبة و 

فقرة األولى ، أعقب ذلك في المادة الثالثة منه التأكید على  األولىالزوجین او الصدیقین المادة 

  . 1ناعي في تحقیق الضرورة الطبیة في حاالت المرض الوراثي طغایة وسائل التلقیح اإلص

  : شریع الفرنسيموقف الت: خامسا 

الصادر  653لقد بین المشرع الفرنسي موقفه من التلقیح االصطناعي في القانون رقم

تقنیة التلقیح االصطناعي بجمع أنواعه ووسائله ، حیث  أحكامم الذي نظم فیه  1994عام 

یجب أن یكون  اإلنجابالمساعدة الطبیة على "الفقرة الثانیة على أن  251نصت المادة 

ورتب المشرع الفرنسي على حالة تجاوز " الوراثیة  األمراضموضوعها عالج العقم أو تجنب 

هذه الغایة عقوبة جزائیة تضمنت الحبس لمدة ال تزید على خمس سنوات وغرامة مالیة تقدر 

  ..2من ذات القانون 4-152ألف فرنك فرنسي بموجب المادة 500بـ

  الذین تربطهم عالقة زواج  األزواجیة التلقیح االصطناعي بین أجاز  المشرع الفرنسي تقن

 .أن یكون أحد الزوجین أو كالهما عقیما  األقلالعقم طبیا على  إثباتلكن وجب 

أما بالنسبة لغیر المتزوجین، فإن القانون الفرنسي ترك المجال مفتوحا أمامهم للجوء الى 

بتان أنهما یقیمان معا لمدة سنتین كاملتین على ، لكن بشرط یث اإلنجابالمساعدة الطبیة على 

الفقرة  241من قانون الصحة العامة و التي تقابلها المادة  2-152األقل ، حسب نص المادة 

وعلى ان یثبت الشریكان قیام الحیاة  الخاص بالعلوم اإلحیائیة ، 800-2004من القانون رقم 2

  .3ق عقد یمنحه قاضي الشؤون العائلیةالمشتركة بینهما لمدة سنتین و یتم ذلك عن طری

                                                           

. 142حسیني هیكل، المرجع السابق ،ص   1 

2  - loi n 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humane – journal officiel lois et décrètes 

www.google.com. 

تشوار الجیاللي، الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة و البیولوجیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر  3

.101،ص 2001    
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وقد أورد المشرع الفرنسي من خالل هذا القانون مجموعة من الشروط و الضوابط 

یتعلق  األخربعضها یتعلق بالزوجین راغبي اإلنجاب عن طریق التلقیح االصطناعي و البعض 

وذلك على  ناعيطاالصبالقیود اإلجرائیة التي یجب أن تمارس من خاللها عملیات التلقیح 

  : النحو التالي

  .تتمثل الشروط الخاصة بالزوجین فیما یلي :   الشروط المتعلقة بالزوجین/أ 

اشترط المشرع الفرنسي :  الحصول على الرضى الحر المستنیر مفرغا في شكل كتابي-)1

لقیح على القیام بعملیة الت األخرصراحة ضرورة رضا الطرفین، فال یمكن أحدهما إجبار الطرف 

، وأن  اإلكراهاالصطناعي ،وأن یكون الرضا صحیحا وخالیا من العیوب كالغش والتدلیس و 

  .یصدر الرضا في شكل كتابي ومحاط بالسریة 

في راغبي التلقیح  اإلنجابیقصد بذلك توافر سن :  توافر سن معینة لدى راغبي الزاواج-)2

 األمریختلف  إذحیث أن المشرع الفرنسي  ترك أمر سن التلقیح لتقدیر الطبیب القائم بالتقنیة ، 

رغم  التساوي في السن و یقدر ذلك الطبیب حسب الحالة الصحیة  آخري إلىمن حالة 

سعا في للزوجین أخذا في االعتبار وضع الطفل المنتظر أال یكون بینه وبین أبویه فرقا شا

  . 1العمر 

هذه الشروط عبارة عن قیود إجرائیة البد من ممارسة : الشروط المتعلقة بعملیة التلقیح/ب

  :تقنیات التلقیح االصطناعي في ظلها وتنقسم هذه القیود إلى 

نظرا لحرس المشرع :  ضرورة الترخیص اإلداري للمركز المتخصص في هذا المجال-1

عن  اإلنسانالصناعي، و الذي یمس  اإلخصابالفرنسي على تحقیق الهدف االجتماعي من 

  : قرب ،فإنه قد استلزم عدة أمور في المراكز المتخصصة في هذا المجال منها

  العلمیة و المادیة التي تمكن هذه  اإلمكانیاتالترخیص الطبي، فضال عن توافر

ضرورة العمل من خالل فریق طبي و  إلى إضافةكفاءة و اقتدار المراكز من العمل ب

                                                           

مجلة كلیة  –دراسة مقارنة  –نافع تكلیف ، مجید دفار العماري ، الحمایة الجزائیة الموضوعیة للتلقیح الصناعي البشري  1

  .399، ص  2018، اشباط  37التربیة األساسیة للعلوم التربویة و اإلنسانیة ، جامعة بابل ، العدد 
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بیولوجي متخصص على مستوى عال  من الكفاءة و الخبرة وضرورة تجهیز تلك 

  .المراكز بأحدث الوسائل و  اآلالت

 ممارسة هذه التقنیات من خالل المراكز اإلستشفائیة العامة فقط.  

  1خضوع المراكز اإلستشفائیة لقانون الصحة العامة.  

یعتبر هذا القید شرطا جوهریا : ضرورة السماح بالتلقیح من خالل لجنة طبیة متخصصة  -2

لسلوك سبیل التلقیح الصناعي كوسیلة استثنائیة ال یتم اللجوء إلیها إال بعد عرضها على لجنة 

لتلقیح من عدمه ،طبقا لدراستها لظروف كل حالة طبیة یكون لها مطلق الحریة في اتخاذ قرار ا

، وهذا من شأنه تقلیص  حاالت المخالفة و تحقیق الدور الذي من أجله شرع هذا ىعلي حد

على الراغب بالتلقیح  1994لسنة  653من القانون رقم  152/10أوجبت المادة  إذالقانون 

  :القانونیة التالیة اإلجراءاتأن یتخذ جملة  اإلنجاباالصطناعي لغرض 

 بتقدیم طلب كتابي إلیها و التي تمارس دورها :العرض على لجنة طبیة متخصصة بذلك

مقابلة شخصیة للزوجین الستجالء حقیقة الدوافع التي دفعتهم للجوء  إجراءمن خالل 

لتلك الوسائل لما تملكه هذه اللجان من عدة تخصصات طبیة، تمكنها من دراسة هذه 

فة الجوانب النفسیة و الصحیة و االجتماعیة للزوجین لكي تتمكن من تقدیم الحالة من كا

  .تقریرها و اتخاذ القرار بشأنها 

 ص ملف شامل لكل حالة یتم عرضها على اللجنة الطبیة الذي  یحوي على كافة یخصت

المعلومات و البیانات على الزوجین، ومضمون ما تم خالل المقابلة و قرار اللجنة 

القبول أو الرفض،  ویتاح للزوجین الطعن على هذا القرار باالستئناف  أمام النهائي ب

  .لجنة أخرى خاصة تشمل نفس التخصصات السابقة ویكون قرارها نهائیا ال طعن فیه

                                                           

   .146حسیني هیكل ،المرجع السابق ،ص  1
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في حالة قبول اللجنة فإنه ال یتم االلتجاء للوسیلة المقترحة للتلقیح إال بعد مرور مدة 

فقة اللجنة، و الحكمة من ذلك هو إعطاء الفرصة للزوجین في شهر قابلة للزیادة من تاریخ موا

  . 1تلك الوسیلة ، فقد یجد حال آخر لما یعانیان منه إلىالتروي قبل اللجوء 

ومقابل ذلك قد تتضح رؤیة أخرى للجنة خالل هذه المدة، تجعلها تعید النظر في قرارها 

مقترحة بما قد یجعلها تغیر الوسیلة بالموافقة في ضوء احتماالت الفشل و النجاح للوسیلة ال

  .ذاتها أو تؤجل تنفیذها إلى وقت الحق

وبناء على ما تقدم ذكره بشأن موقف المشرع الفرنسي من التلقیح االصطناعي انه قد 

م و أحاطها بجملة من الشروط و 1994لسنة  653أجاز استخدام هذه التقنیة في القانون رقم 

التي من شأنها أن تنظم ممارسة هذه التقنیة بشكل یتفق مع  اإلجرائیةالقیود الموضوعیة و 

تمس الغایة التي من أجلها شرع  التيالمصلحة العامة و النظام العام و عدم وقوع المخالفات 

  . 2هذا القانون و قد رتب على مخالفة هذه الشروط المسؤولیة الجنائیة أو المدنیة معا 

 .من التلقیح االصطناعي موقف التشریعات العربیة:الفرع الثاني

واكبت الدول العربیة التقدم التكنولوجي في مجال الطب كغیرها من الدول الغربیة 

العلمیة الحدیثة لإلنجاب، لكن بالرغم من ذلك إلتزمت الصمت حول هذه المسألة،  للوسائل

أو لعدمها هذه الدول ال بإباحتها وال لتحریمها، تاركین الحكم على مشروعیتها  بحیث لم تتطرق

  .للفقه

   المشرع اللبناني : أوال 

 288الطبیة رقم  اآلدابنص المشرع اللبناني على تقنیة اإلخصاب الطبي المساعد في قانون 

   22/02/19943الصادر في  1994لسنة 

                                                           

.112،ص   2003،منشأة المعارف ، االسكندریة ،  1نجاب بین التجریم والمشروعیة ،طمحمود احمد طه، اإل  1  

  .   400، ص المرجع السابقنافع تكلیف مجید دفار العماري ، 2

التجارب الطبیة البشریة وزرع " 2/1994/ 22الصادر في  1994لسنة  288نص قانون االداب الطبیة اللبناني رقم  3

  :الموقع االلكتروني. موقع نت دارة العدالة القانونیة " اصطناعي واإلجهاض والتلقیح ا األعضاء

  http//www.justice-lauhome.com 14:45على الساعة.         
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ال یجوز إجراء عملیة التلقیح االصطناعي او " فنص في المادة الثامنة منه على أنه 

   "الخصوبة المساعدة إال بین الزوجین و بموافقتهما الخطیةالحمل بواسطة تقنیات 

البد عند إجراء عملیة التلقیح االصطناعي من توافر مجموعة من الشروط تتمثل في 

  . الشرط الموضوعي و شروط  أخرى یجب أن تتوفر في الزوجین

  :المشرع المغربي: ثانیا 

لمستجدات الحدیثة من باب جاء القانون المغربي خالیا من نصوص تحدد موقفا من ا

التحصیل لیس إال فقد اختار المشرع التزام الحیاد إتجاه العدید من التطورات العلمیة خصوصا 

نتائجها قد تجاوزت مجاالت التجربة و  أنفي مجال الطب و البیولوجیا، على الرغم من 

طناعي أو االختبار و أضحت حقائق على مستوى الواقع مثل تحول الجنس ، التلقیح االص

  . 1أطفال األنابیب 

م المتعلق  2001لسنة  93أصدر المشرع التونسي القانون رقم  :المشرع التونسي : ثالثا 

  :و نص هذا القانون على .  2بالطب اإلنجابي

یخضع الطب اإلنجابي ألحكام هذا القانون و یمارس في كنف ضمان كرامة  : 1الفصل 

  .اإلنسان و صون حرمته الجسدیة

صد بالطب اإلنجابي على معنى هذا القانون، كل األعمال الطبیة الداخلة في إطار و یق

  .المساعدة الطبیة على اإلنجاب والرامیة إلى معالجة عدم الخصوبة 

    األنبوبالسریریة والبیولوجیة داخل  كل األعمال یشمل الطب اإلنجابي: 2الفصل 

لى اإلنجاب البشري خارج المسار الطبیعي عمل آخر له اثر معادل و یؤدي إ أوأو أي تقنیة  

  .لذلك 

                                                           

 دكتوراه في القانون الخاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  أطروحة- دراسة مقارنة - طفیاني مخطاریة ،التلقیح اإلصطناعي 1

   65، ص2014 - 1013،جامعة تلمسان ،قسم الحقوق 

.73كمال محمد السعید عبد القوي عون ، المرجع السابق ،ص  2  
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یهدف الطب اإلنجابي إلى االستجابة لطلب شخصین متزوجین و ذلك قصد تدارك :  3الفصل

  .عدم الخصوبة لدیهما و یقدم هذا الطلب كتابیا 

ال یمكن اللجوء إلى الطب اإلنجابي إال بالنسبة إلى شخصین متزوجین و  على قید  :4الفصل

  . اإلنجابالحیاة و بواسطة أمشاج متأتیة منهما فقط وان یكونا في سن 

األجنة في إطار الطب اإلنجابي إال بالحضور   وال زرع األمشاجال یمكن تلقیح : 5الفصل 

  .ل على موافقتهما الكتابیة الشخصي للزوجین المعنیین و بعد الحصو 

یمكن استثنائیا للشخص غیر المتزوج و الذي یخضع لعالج أو الذي یستعد  : 6الفصل 

للخضوع إلى عمل طبي من شأنه أن یؤثر على قدرته على اإلنجاب اللجوء إلى تجمید أمشاجه 

  لقواعد و بقصد استعمالها الحقا في إطار زواج شرعي، و في نطاق الطب اإلنجابي و طبقا  ل

 . 1الشروط الواردة بهذا القانون 

 التشریع  السعودي : رابعا

نص النظام العقابي للمملكة العربیة السعودیة ،على أنه یمكن لجمیع المحكوم علیهم من 

الرجال المتزوجین الحق في لقاء زوجاتهم في مكان آمن، وذلك بمرور شهرین متصلین على 

لى أن المشرع ما دام قد أباح تنظیم ذلك بین أحد المتزوجین وجودهم بالسجن لذلك ذهب الرأي إ

 .2المسجونین، فمن باب أولى اللجوء إلى وسیلة التلقیح االصطناعي

 26بخصوص مسألة تأجیر األرحام فقد عقدت ندوة خاصة باألمن والمجتمع في 

استئجار الرحم :برئاسة األستاذ الدكتور علي القحطاني فرأى هذا األخیر أن  2005یسمبر د

یخالف القواعد القانونیة، ألنه یتم فیه إشراك طرفا ثالثا أو رابع بما یخالف الطبیعة البشریة بین 

وه المتزوجین، لهذا أعتبر فعال محرما یجب أن یدرجه المشرع في إطار قانون العقوبات، كما ن

                                                           

.74كمال محمد السعید عبد القوي عون ،المرجع السابق ،ص  1  

حمشاشي ،البصمة الوراثیة وتأثیرها على حقوق اإلنسان ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق  أمینة 2

  .  15،ص   2015جامعة تلمسان،
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الباحث إلى أن اإلنسان یمكنه أن یبتكر أي شيء ویتاجر به باستثناء الجنس البشري حیث ال 

  .یمكن تحویل الجنس لسلعة تباع و تشتري 

و قد سن التشریع السعودي عقوبات في حالة ما إذا تم التلقیح دون رضا أحد الزوجین أو تدخل 

  .1متبرع في العملیة 

  التشریع المصري : خامسا

رغم أنها ،جاء التشریع المصري خالیا من أیة نصوص تعالج تلك المستجدات اإلنجابیة 

مما استلزم  ،تشكل موضوعا حیویا و خطرا لمساسها بقیم المجتمع اإلسالمي و مفاهیمه الدینیة

تحدید ضوابطها و تنویر أحكامها و إلى أن یجئ الوقت الذي یصدر فیه المشرع المصري 

قانونا ینظم هذه المستجدات اإلنجابیة الحدیثة ، و قیام هذا التشریع بإحاطة كل الجوانب 

المصري المتعلقة بهذه المستجدات فانه یعتد بأحكام الشریعة اإلسالمیة و القواعد العامة للقانون 

لمواجهة هذا النقص التشریعي والتي لن یعتد بها من الناحیة العملیة، ألنه ال یمكن توقیع أیة 

و إذا .  2جزاءات جنائیة بها لتردع محاولة خرقها من جانب الطبیب أو المریض على سواء 

  یةكان المشرع المصري لم یتعرض لتقنیین عملیة التلقیح االصطناعي في إطار العالقة الزوج

فإنه البد من النص على ضوابط و شروط معینة تحكم هذه التقنیة، بحیث تكون في إطار 

یكون التلقیح االصطناعي  أنالعالقة الزوجیة و بعد استنفاذ كافة الطرق العالجیة األخرى، و 

هو الوسیلة الوحیدة الممكنة لإلنجاب مع توافر الرضا الكامل للزوجین بشأن هذه العملیة مع 

  .3عقوبة معینة یراها المشرع لمخالفة هذه الضوابط فرض 

                                                           

،دراسات -دراسة مقارنة–سیف ابراهیم المصراوة ،التكییف الجرمي والقانوني للتلقیح اإلصطناعي دون رضا احد الزوجین  1

   . 513،ص  2015،العدد الثاني ، 42جلد مشریعة والقانون ،العلوم ال

.113طه ،المرجع السابق ،ص  أحمد محمود  2  

.26شوقي زكریاء الصالحي ،التلقیح الصناعي ،المرجع السابق ،ص   3  
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لذا فإنه یشترط للجوء إلى وسائل اإلخصاب االصطناعي من وجهة نظر القانون المصري و 

في ظل افتقاده لتنظیمها ذات الشروط و الضوابط المعتمدة شرعا التخاذ سبیل تلك التقنیات 

  :التناسلیة و تتمثل هذه الضوابط في

  التلقیح اإلصطناعي  بین زوجین و حال حیاتهمالزوم أن یكون. 

 أن یتم التأكد من تحقق العقم باستنفاذ مختلف وسائل التغلب علیه 

 أن تتحد الغایة من اإلخصاب بتحقیق اإلنجاب و عالج العقم . 

  تحریم التجاوزات البیولوجیة التي تهدف إلى تحدید جنس الجنین و التي تؤدي إلى إثراء

ري مع اتخاذ االحتیاطات  الالزمة لضمان سالمة الزوجین و منع صفات الجنس البش

 .اختالط اإلفرازات التناسلیة

و قد أعدت نقابة األطباء المصریة برنامجا طبیا لمواجهة هذه المستحدثات العلمیة و الذي 

و قد نصت الئحة  یكاد أن یشتمل على جمیع الضوابط الشرعیة المستفادة من أحكام الشریعة 

في  2003لسنة 238آداب مهنة الطبیب في مصر الصادرة بقرار وزیر الصحة و السكان رقم 

تخضع عملیات اإلخصاب المساعد لبویضة الزوجة من نطفة الزوج "على انه  44المادة 

تقنیات اإلخصاب المعملي أو الحقن المجهري للضوابط  داخل جسم الزوجة أو خارجه 

تستهدف المحافظة على النسل البشري و عالج العقم، مع الحرص على نقاء  األخالقیة التي

  .األنساب و على المعاییر القانونیة الصادرة من الجهات المتخصصة 

ال یجوز إجراء عملیات اإلخصاب المساعد داخل أو " على انه  45و نص في المادة 

  .ة الزوجیة الشرعیة بینهما خارج جسم المرأة إال باستخدام نطفة زوجها حال قیام العالق

ال یرخص بممارسة عملیات اإلخصاب المساعد إال في " على انه  47و نص في المادة 

  . 1" المراكز المجهزة و المرخص لها بممارسة تلك العملیات

 

                                                           

سبتمبر  5بتاریخ  2003لسنة  238مهنة الطب المصریة الصادرة بقرار وزیر الصحة والسكان برقم  آدابنصوص الئحة   1

   .م2003
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 موقف المشرع  الجزائري من التلقیح االصطناعي :المطلب الثالث 

لقد اعترف المشرع الجزائري باللجوء إلى التلقیح االصطناعي بهدف اإلنجاب و تفرض 

هذه الطریقة نفسها عندما یكون اإلنجاب الطبیعي مستحیال وحفاظا على األنساب، وحرصا 

وكذا الولد الناتج عن هذه العملیة، إضافة إلى مسؤولیة  )الزوج والزوجة(على سالمة المعالجین 

  .ه عن األخطاء التي قد یرتكبونها أثناء ممارستهم لهذه العملیةالطبیب وأعوان

من خالل هذا المطلب سنعالج الموقف التشریعي تجاه هذه التقنیة الحدیثة لإلنجاب ففیما 

الجانب التشریعي وضع المشرع الجزائري عدة ضوابط تحكم هذه العملیة بموجب تعدیله  یخص

قضائیة بخصوص  أحكاماالجانب القضائي فال نلمس  ماألقانون األسرة وقانون الصحة الجدید 

  .هذه العملیة 

 الموقف المستنبط من قانون األسرة الجزائري: الفرع األول

سلك المشرع الجزائري بدوره ما سلكته الكثیر من التشریعات العالمیة التي أقرت تقنیة 

بموجب تعدیل قانون األسرة صطناعي ، حیث أجاز صراحة هذه التقنیة و تصدى لها التلقیح اإل

" مكرر بنصها  45م ،و استحدث نص المادة  20051فیفري 27المؤرخ  في  02-05باألمر 

و أحاط هذه التقنیة بإطار قانوني  و  ......" یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح االصطناعي

  :اآلتیةصطناعي للشروط ضوابط تتماشى و أحكام الشریعة اإلسالمیة ،یخضع التلقیح اإل

 أن یكون الزواج شرعیا.  

  أن یكون التلقیح برضا الزوجین و أثناء حیاتهما.  

 أن یّتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرها.  

 ال یجوز اللجوء إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة.  

                                                           

المؤرخ  11- 84،المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبرایر  27هـ الموافق لـ 1426محرم 18المؤرخ في  02- 05مر رقم أ 1

المتضمن قانون األسرة الجزائري ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  1984جوان  09الموافق لـ ه1404رمضان  09في 

   .2005،  44الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
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المشرع الجزائري لم یعط لنا تعریفا للتلقیح االصطناعي و لم  أنمن خالل نص المادة نالحظ 

یذكر صوره بل أكد على ضرورة مراعاة الشروط التي أوردها و الغایة من ذلك هو تجنب 

  .المخاطر و المحاذیر التي قد تنجم عن استعمال هذه التقنیة ال سیما في مجال النسب

أوردها المشرع الجزائري في نص المادة  یمكن معالجة الشروط القانونیة الموضوعیة التي

  : السالفة الذكر على النحو التالي

 أن یكون الزواج شرعا : الشرط األول 

  نرى أن قانون األسرة الجزائري مأخوذ من أحكام الشریعة اإلسالمیة في معظم أحكامه

إن لم یكن في كلها و بالرجوع إلى هذا القانون یشترط للقیام بعملیة التلقیح االصطناعي وجود 

  عالقة شرعیة بین الرجل و المرأة بمعنى ثبوت الزواج الصحیح فیما بین الزوجین بعقد شرعي

 .   1یستوفى لألركان الشرعیة في أي زواج، و مسجل لدى مصلحة الحالة المدنیة 

  للزوجین المرتبطین بعقد عرفي فال یمكنهما االستفادة من التلقیح االصطناعي أما بالنسبة

إال بعد تثبیت زواجهما قضائیا، و ذلك من أجل إثبات حالتهما أمام المركز أو المؤسسة 

 .2المتخصصة 

اشترط المشرع الجزائري أن یكون محل التلقیح االصطناعي زوجان، رجل و امرأة 

عي مما یستبعد خضوع المرأة العزباء لهذه التقنیة و السماح بذلك مرتبطین بعقد زواج شر 

 .یتعارض مع النظام العام و اآلداب العامة  و یهدد النظام االجتماعي 

و بالتالي فإن كل وسیلة تستخدم لإلنجاب خارج إطار العالقة الشرعیة یترتب على كل 

 أثارها البطالن 

                                                           

اقرار ،بینة ،تلقیح (الجزائري  األسرةبادیس ذیابي ،حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون  1

   .26، ص 2010،دار الهدى ،الجزائر،)ثیة ،نظام تحلیل الدم اصطناعي ،البصمة الورا

الجزائري ،مجلة العلوم  األسرةزكیة حمیدو تشوار، شروط التلقیح االصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون  2

   .91،ص 2006، العدد الرابع ، كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان، واإلداریةالقانونیة 
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یتضمن هذا الشرط جزئیین : الزوجین و أثناء حیاتهماأن یكون التلقیح برضا  :الشرط الثاني 

 : أساسیین و هما 

یعد شرط رضا الزوجین بإجراء التلقیح االصطناعي من  :أن یكون التلقیح برضا الزوجین

الشروط األساسیة التي یجب توافرها ألن األمر یتعلق بالمساس بجسم اإلنسان الذي یحظى 

سالة اختیاریة و لیست إجباریة، إذ ال بد أن یعبر الراغبان في فالبنوة م ، 1بحمایة قانونیة تامة 

 . التلقیح االصطناعي عن رضاهما قبل إجراء العملیة و أن یتمسكا به إلى حین إجراءها

من  40كاملة وفقا لنص المادة  سنة 19یشترط في رضا الزوجین أن یكون بالغان 

و صریحا و مستنیرا بعواقب التجربة فبالتالي  القانون المدني الجزائري، و أن یكون الرضا كتابیا

  .السالفة الذكر ج.أ.قمكرر  45إعطاء موافقتهما یؤدي إلى تحقق الشروط وفقا لنص المادة 

 : أن یتم التلقیح حال حیاتهما

ال یكفي أن تتم عملیة التلقیح االصطناعي بین رجل و امرأة تربطهما عالقة زواج شرعیة 

بل یجب باإلضافة إلى ذلك أن تتم عملیة التلقیح االصطناعي بالفعل و العالقة الزوجیة مازالت 

، یظهر أن قصد المشرع الجزائري من وضع هذا القید منع الزوجة من تلقیح نفسها 2قائمة 

ا المتوفي، بحجة حفظ ذكرى الزوج أو بحجة رضا الزوج قبل وفاته ولتفادي الوقوع بمني زوجه

 .في عدة تعقیدات في هذا المجال 

فال یجوز من الناحیة الشرعیة و ال القانونیة أن یتم التلقیح االصطناعي بعد وفاة الزوج أو 

الرابطة الزوجیة بینهما فإن انفصال الرابطة الزوجیة بینهما بالفسخ أو الطالق أو الموت فبانتهاء 

  .التناسل بین الزوجین یعتبر الغیا و باطال

  

 

                                                           

، دار الفكر الجامعي ، 1لنظام القانوني لإلنجاب الصناعي واالستنساخ والحمایة القانونیة للجنین ،طخالد مصطفى فهمي ،ا 1

   .37،ص2014اإلسكندریة ،

.46محمد مرسي الزهرة ،المرجع السابق ،ص  2  
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 :أن یتم بمني الزوج و بویضة الزوجة دون غیرها: الشرط الثالث 

و هذه هي الصورة الشرعیة و القانونیة التي أقرها المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته 

من أن التلقیح االصطناعي هو عملیة  ،بمكة المكرمة بالسعودیة 1985ینایر  28الثامنة في 

تلقیح بویضة الزوجة الشرعیة بماء زوجها في أنبوبة ثم توضع في رحم الزوجة لوجوب عیب 

 .1بها فهذا حالل للضرورة الشرعیة و من باب التداوي المشروع و ینسب المولود لألب و لالم 

رجل غیر زوجها و  من خالل هذا الحكم یجب استبعاد حاالت الزوجة التي لقحت بماء

كذا بویضة من زوجة أخرى كما ال یجوز شرعا و قانونا للمتزوجین استئجار أو استعارة رحم 

 .  2امرأة أجنبیة كحاضنة لمائهما 

ال یجوز اللجوء " ج .أ.مكرر ق 45نص المشرع الجزائري صراحة في المادة : الشرط الرابع 

إذ اقر بمنع اللجوء إلى التلقیح االصطناعي  " إلى التلقیح االصطناعي باستعمال األم البدیلة

باستعمال األم البدیلة و ذلك أنه الحظ أن المشاكل المنبثقة عن هذه التقنیة هو المأساة  

  االجتماعیة الناجمة عنها كالخالف القائم بین المرأة الحامل و الزوجین على حقهما في الطفل

بغیرها في مرحلة تكوین الجنین ووضعه ،ذلك أن  و بهذا ال یجوز أبدا استبدال األم الطبیعیة

األمومة لیست مجرد عالقة بیولوجیة، و لیست سلعة تستعمل على سبیل اإلیجار و االستئجار 

  :تعالىو إنما األمومة عالقة وجدان و رابطة لقوله 

ْیَنا" ْنَسانَ  َوَوصَّ  َوِلَواِلَدْیكَ  ِلي اْشُكْر  َأنِ  َعاَمْینِ  ِفي َوِفَصاُلهُ  َوْهنٍ  َعَلىٰ  َوْهًنا ُأمُّهُ  َحَمَلْتهُ  ِبَواِلَدْیهِ  اْإلِ

 . 3"ِإَليَّ اْلَمِصیرُ  

و الدال على اآلیة أن التي تحمل هي  األم و لیست من تمنح البویضة لغیرها لقاء أجر 

 .4معین، لذلك تم منع استعمال األم البدیلة أثناء عملیة التلقیح االصطناعي

                                                           

.538،ص 1987التلقیح االصطناعي ،دار السعودیة ،جدة ،  أخالقیاتمحمد علي البار ،  1  

.685،ص 2015، دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر،2الزوجیة واثارها في قانون االسرة الجزائري، ط أحكامبلحاج العربي،  2  

.  14 اآلیةسورة لقمان ،   3  

.31بادیس ذیابي ،المرجع السابق ،ص   4  
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أحكام الشریعة اإلسالمیة ،ألن األم البدیلة فضال عن كونها ذریعة  إن المشرع الجزائري سایر

إلى اختالط األنساب نتیجة االزدواج في التكوین و النشأة و الخلطة ، فهي وسیلة أیضا إلى 

 .الشر و الفساد و الشبهات التي ال حصر لها

  11- 18الموقف المستنبط من قانون الصحة الجدید رقم : الفرع الثاني  

موضوع التلقیح  111-18المشرع الجزائري في قانون الصحة الجدید رقم  نظم

أحكام خاصة وبالمساعدة الطبیة على "االصطناعي في القسم الثالث و ادرجه تحت عنوان 

 المساعدة الطبیة على"التي تنص على مایلي  370،ووضع لها تعریفا في المادة " اإلنجاب 

  . خارج المسار الطبیعي في حالة العقم المؤكد طبیا اإلنجاب هي نشاط طبي یسمح باإلنجاب

و تتمثل في ممارسات عادیة و بیولوجیة و عالجیة تسمح بتنشیط عملیة اإلباضة  و  

 " التلقیح بواسطة األنابیب و نقل األجنة و التخصیب االصطناعي

یالحظ أن المشرع الجزائري قد أستعمل مفهوما أوسع من التلقیح االصطناعي و هو 

المساعدة الطبیة على اإلنجاب  و الذي یشمل أي ممارسة تسمح إما بتنشیط عملیة اإلباضة أو 

التلقیح بواسطة األنابیب أو ما یسمى بالتلقیح االصطناعي الخارجي، أو تعلق بنقل األجنة أو 

 . بالتخصیب االصطناعي

الصحة الجدید رقم شروط اللجوء إلى تقنیة المساعدة الطبیة على اإلنجاب في قانون : أوال

18-11 . 

اشترط المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توافرها سواء تعلقت بالزوجین 

 :الراغبین في اإلنجاب بالتلقیح االصطناعي أو بالهیئة القائمة بالعملیة و هي كالتالي

 :الشروط المتعلقة بالزوجین الراغبین في المساعدة الطبیة على اإلنجاب*

                                                           

سمیة یتعلق بالصحة ،الجریدة الر  2018یولیو سنة 2الموافق لـ  1439شوال عام 18المؤرخ في  11-18القانون رقم  1

   .2018یولیو  29الصادر في  46الدیمقراطیة ،الشعبیة ، العدد  الجزائریة للجمهوریة
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اشترط وجود طلب كتابي من الزوجین الراغبین في المساعدة الطبیة على اإلنجاب، و یجب 

 .. 1تأكید هذا الطلب بعد شهر من تاریخ استالمه من الهیكل أو المؤسسة المعنیة 

فقد اوجب المشرع الجزائري على الزوجین تحریر طلبا و لم یحدد شكله في الفقرة األولى 

أعاد المشرع الجزائري التأكید علیه في الفقرة الثانیة من نفس المادة  و لكن ، 3712من المادة 

وجود رغبة جادة من الزوجین في اإلنجاب عن : أولهما یمكن أن نفهم من هذا التأكید تفسیرین

التأكد من حیاة الزوجین أثناء اللجوء إلى التلقیح : ثانیهماطریق التلقیح االصطناعي 

 یاة الزوجین شرط من الشروط الواجب توافرها االصطناعي على اعتبار أن ح

  وجوب أن یكون الزوجان في سن اإلنجاب. 

  وجوب أن یكون الزوجان على قید الحیاة  وبذلك یكون قاطعا كل السبل على من یرید

 .اإلنجاب بعد  وفاة احد الزوجین

  اللجوء الى أن یكون الزوجان مرتبطان قانونا فال یمكن لمن ارتبط بعقد عرفي ان یطلب

 . 3التلقیح اإلصطناعي

  أن یعاني الزوجان عقما مؤكد طبیا و یوافقان على النقل أو التخصیب االصطناعي.  

  وجوب أن یكون التلقیح بین الزوجین فحسب و یمنع كل تدخل من الغیر إلجراء هذه

 .التقنیة

  

                                                           

یقدم الزوج والزوجة كتابیا وهما على قید الحیاة طلبهما :" على  11-18من قانون الصحة   2ف  371تنص المادة  1

من تاریخ استالمه من الهیكل او المؤسسة  ،ویجب علیهما تاكیده بعد شهر واحد  اإلنجابالمتعلق بالمساعدة الطبیة على 

   "المعنیة 

تخصص المساعدة الطبیة على اإلنجاب حصریا ،لإلستجابة لطلب یعبر :"  11-18من القانون  1ف   371تنص المادة  2

ان على عنه رجل وٕامراة في سن اإلنجاب ،على قید الحیاة ،یشكالن زوجا  مرتبطا قانونا یعانیان من عقم مؤكد طبیا ویوافق

استبعاد  عالنقل او التخصیب اإلصطناعي ،وال یمكن اللجوء فیها اال للحیوانات المنویة للزوج وبویضة الزوجة ،دون سواهما ،م

   .كل شخص اخر

دكتوراه ،تخصص قانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  أطروحةبغدادي لیندة،الوضع القانوني للممارسات الطبیة الحدیثة ، 3

   .208- 207،ص  ص 2018جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،
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 :الشروط المتعلقة بالهیئة المشرفة على إعداد العملیة 

 اشترط المشرع الجزائري في الفریق الطبي القائم بالعملیة ما یلي 

  أن تتم األعمال العیادیة و البیولوجیة العالجیة المتصلة بالمساعدة الطبیة على اإلنجاب

  :من قبل 

  ممارسین معتمدین لهذا الغرض في مؤسسات أو مراكز او مخابر مرخص لها بذلك و

 . 1 11-18من قانون  372هذا ما نصت علیه المادة 

 وجوب مراعاة قواعد الممارسات الحسنة و األمن الصحي . 

  وجوب خضوع المؤسسات المشرفة على المساعدة الطبیة على اإلنجاب لمراقبة المصالح

  السلطة الصحیة إلىالصحیة الخاصة و یتعین علیها إرسال تقریر سنوي عن نشاطاتها 

 .112-18من ق  373المعنیة و هذا ما نصت علیه المادة  

-18القیود المتعلقة بإجراء عملیة المساعدة الطبیة على اإلنجاب وفق قانون الصحة   -ج 

11  

قیودا على ممارسة  11-18وضع المشرع الجزائري من خالل قانون الصحة الجدید 

و لعل هذه القیود جاءت لعدة اعتبارات اجتماعیة و شرعیة ،المساعدة الطبیة على اإلنجاب 

أهمها حمایة اللقائح البشریة من أن تكون محل أي تعامل ما لي بها تجسیدا لمبدأ معصومیة 

الجسم البشري هذا من جهة و الحفاظ على النسب من االختالط من جهة أخرى و ذلك بالنظر 

 :شرعیة و تتمثل هذه القیود فیما یلي ما یترتب عنها من محاذیر قانونیة و    إلى

  منع أي تداول لغایة البحث العلمي أو تبرع أو بیع و كل شكل آخر من المعاملة

 :المتعلقة 

                                                           

من قبل ممارسین  اإلنجابالعیادیة والبیولوجیة العالجیة المتصلة بالمساعدة الطبیة على  األعمالتتم : 372تنص المادة  1

   "مخابر یرخص لها الوزیر المكلف بالصحة بممارسة ذلك أومراكز  أومعتمدین لهاذ الغرض ،في مؤسسات 

یتم تنفیذ المساعدة الطبیة على اإلنجاب مع مراعاة قواعد الممارسات الحسنة  أنیجب :"على مایلي  373تنص المادة   2

اإلنجاب واألمن الصحي في هاذ المجال المحددة عن طریق التنظیم ،تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبیة على 

   "السلطة الصحیة المعنیة  إلىتقریر سنوي عن نشاطاتها  إرساللمراقبة المصالح الصحیة المختصة ،ویتعین علیها 
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  بالحیوانات المنویة أو البویضات حتى بین الزوجات الضرات. 

  امرأة أخرى كانت أختا أو أما أو بنتا  أوألم بدیلة  أواألجنة الزائدة عن  العدد المقرر. 

  السیتوبالزم 

انه یتم اللجوء في حالة المساعدة الطبیة على :وخالصة ما جاء به قانون الصحة الجدید 

اإلنجاب للزوجین على الحیوانات المنویة للزوج وبویضة الزوجة دون سواهم ،واستبعاد كل 

من المعاملة  أخرالبیع وكل شيء  أواإلعارة  أوشخص اخر ،كما یمنع القانون الجدید التبرع 

 امرأة أوالخاصة بالحیوانات المنویة وبالبویضات حتى بین الضرات وباألجنة الزائدة الم بدیلة 

بنتا ویعرف المساعدة الطبیة على اإلنجاب بالنشاط الطبي الذي  أو أختا أو،أما كانت  أخرى

  .یسمج باإلنجاب خارج المسار الطبیعي
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   آثار التلقیح االصطناعي: المبحث الثاني 

لقد أفرزت عملیة التلقیح اإلصطناعي عدة اشكاالت قانونیة وأخالقیة خاصة فیما یتعلق   

اختیار  إشكالیةبمصیر البویضات و اللقائح الزائدة من عملیة التلقیح وكیفیة التصرف فیها وكذا 

ا سنتعرض له في هذا مو لة یجنس الجنین وكذا نسب األطفال المولودین نتیجة هذه الوس

   :المطالب التالیة

   ومصیر البویضات الملقحة األجنةبنوك :  األولالمطلب 

الحمل یحدث بتلقیح حیوان منوي واحد لبویضة المرأة ،وهذا الحیوان یكون  أنمن المعلوم   

المنویة التي یحتوي علیها مني الرجل ، وفي عملیة التلقیح الخارجي  الحیواناتمن بین مالیین 

بممارسة مهام عملهم على بویضة واحدة ملقحة و  األطباءیقوم . یتم تلقیح أكثر من بویضة 

التي تم تلقیحها ، دون فائدة و بالتالي تعتبر بویضات زائدة عن  األخرىبالتالي تبقى البویضات 

و الظروف و  األحوالرها مصیر مجهول  هذا المصیر یختلف تبعا الختالف ینتظ،الحاجة 

  .كذلك اختالف المكان الذي تجري فیه هذه العملیة 

  . الزائدة األجنةتجمید :  األولالفرع 

تعتبر مسألة تجمید األجنة أحد المشاكل التي تفرزها عملیة التلقیح االصطناعي الخارجي   

  .أو عملیات طفل األنبوب 

یتم حفظها في ثالجات خاصة  األولىالمجمدة هي أجنة في مراحلها المبكرة أو  األجنةو   

لحین  ،في درجة حرارة معینة ، و في سوائل خاصة تحفظ حیاته وتبقى على حالها دون نمو

  .من الثالجات المحفوظة بها و یسمح لها بالنمو إخراجهاوعند طلبها یتم  إلیهاالحاجة 

في المركز   1984وأول جنین مجمد ولد سنة  1983لقد عرفت هذه التقنیة في استرالیا سنة 

  .1الطبي بملیورن االسترالیة و سمى أزري

  

 
                                                           

. 149أحمد محمد لطفي محمد ،المرجع السابق،ص   1 



التلقیح االصطناعي و اآلثار الناتجة عنه أحكام:         الفصل الثاني   

66 

 

  :األسباب الداعیة إلى تجمید األجنة

  :الدافعة  الستخدام تقنیة تجمید البویضات الملقحة مایلي  األسبابلعل من أهم 

 إلىبدورها تؤدي  األخیرةوفرة البویضات التي یفرزها المبیض بعد تحفیزه  باألدویة و هذه  /1

  .بویضة في بعض الدورات  14 إلىإفراز عدد كبیر من البویضات قد تصل 

  و التقلیل من تكالیف العملیة  األولىعملیة الزرع في حالة فشل المحاولة  إجراءسهولة  /2

آالف و ستة آالف دوالر ، وفي الجزائر تبلغ  أربعةالواحدة ما بین حیث تبلغ تكلفة العملیة 

  .  1مئة ألف دینار حواليدات الخاصة اتكالیفها في العی

الحمل المتعدد بالنسبة للمرأة و مشقة سحب البویضات من جدید ، و التقلیل من  اجتناب /3

  . األدویةالمشاكل الصحیة التي قد تتعرض لها الزوجة أثناء تناولها 

مما یسهل  ،من شأنها إصابة الجنین خاصة الوراثیة منها التي األمراضمعرفة الكثیر من  /4

  . 2على األطباء تشخیصها ومعالجتها في الوقت المناسب 

تعتري  التيالسالفة  الذكر إال أنه توجد بعض المساوئ  األسبابوبالرغم من جدیة و أهمیة 

  . إلنسانیةاعملیة التجمید في حالة النطف 

  : األجنةحكم تجمید : ثانیا 

  .المعاصرین لهذه الوسیلة و اختلفوا بشأنها على قولین  اإلسالمیةتعرض فقهاء الشریعة       

ب فقهاء الشریعة لالزائدة عن الحاجة  وبه ذهب  أغ األجنةعدم جواز  تجمید : القول األول

  :  المعاصرین بحجة اإلسالمیة

  استعماال محرما في حالة وفاة الزوجین استعمال اللقیحة.  

  حبس حیاة الجنین من االستمرار دون الحاجة لذلك.  

كما أن مدة التجمید قد تطول مما یؤدي الى میالد أطفال ألكثر من مدة الحمل القانونیة وما 

  اإلنسانیترتب على ذلك من مخاطر على الطفل الن البویضة الملقحة بین أول أطوار حیاة 

                                                           

.على الساعة العاشرة مساءا 28/05/2013قناة النهار الجزائریة حصة خاصة حول العقم و اإلنجاب بثت یوم    1     

.  124محمد محمود حمزة ،المرجع السابق ،ص   2  
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الفائضة ،لما فیه من عدم احترام الحیاة  األجنةوأول مراحل وجوده فال یجوز تجمید هذه 

  .و العبث فیه  اإلنسانیة

  تقضي بعدم شرعیة  23/03/1980المصریة فتواها بتاریخ  اإلفتاءوبه أصدرت دار

 الرشیقة القوام سریعة الفهم بنطف األنثىالتي تتوجه بعضها لتلقیح  لألجنةبنوك  إنشاء

القویة إلثراء الصفات في الجنس البشري ، و اعتبرت  األجسامأو ذوي  األذكیاءرجال 

   . 1  األسریةالحیاة  النتهاءو نذیر  األسرةذلك شرا مستطیرا على نظام 

الزائدة عن الحاجة و قال به بعض الفقهاء الشریعة  األجنةجواز تجمید : القول الثاني 

 :المعاصرین واضعین لذلك عدة شروط من بینها  اإلسالمیة

  أن یشرف على العملیة جهة طبیة موثوقة.  

 قانون ینظم هذه العملیة  إصدار .  

  فیتم اللجوء لألجنة المجمدة  األولى،انها تسهل عملیة التلقیح بهد فشل عملیة الزرع

  .إلعادة العملیة دون تدخل جراحي لسحب البویضات من جدید 

  في اختیار الوقت المناسب إلجراء عملیة الزرع وتعد ضمانة للزوجین  باءاألطتساعد

 .اللذین یخشیان على قدرتهما الجنسیة مستقبال 

  :القول الراجح 

لقوة حججه و  األرجحصوب و الزائدة عن الحاجة هو األ األجنةیبدو أن القول بعدم تجمید 

قد تنشأ عن عملیة التجمید كاختالط  وظهور الطابع التجاري للعملیة، حیث  التيللمخاطر 

أصبحت اللقائح تستخدم كمستحضرات في مواد التجمیل ، كما أن ذلك یعتبر تعدي على 

و یستثنى من ذلك تجمیدها لالستفادة منها  اإلنسانلتكوین  األساسیةاللقائح التي تعتبر البنیة 

  . نجاباإلفي الحمل و  آخريمرة 

                                                           

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة 1و التلقیح االصطناعي، ط اإلجهاضسناء عثمان الدبسي، االجتهاد الفقهي المعاصر في  1

.178،ص 2010، دمشق، سوریا   
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ومصیرها بالرغم من إباحته لعملیة  األجنةأغفل المشرع تنظیم عملیة تجمید  :في الجزائر 

،مما یحتم علیه وضع  11-18من خالل قانون األسرة وقانون الصحة الجدید  األنابیب أطفال

تنظیم قانوني دقیق لهذه العملیة لتفادي المخاطر التى تفرزها ، وقد أصدرت وزارة الصحة 

التي نظمت فیها عملیة تجمید بعض  2000ماي 12المؤرخة في  300التعلیمة الوزاریة رقم 

موافقة الزوجین إلعادة استعمالها من طرف الزوجین في حالة  اللقاح الزائدة عن الحاجة بعد

الحمل و حددت مدة التجمید بثالث سنوات و بعد انقضاء  إحداثفي  األولىفشل المحاوالت 

تعدم  ویحرر محضر بذلك وفي حالة وفاة أحد الزوجین أوطالقهما ،هذه المدة تعدم اللقائح

 الزوج بنوعیة منیه المحفوظ وعدده  إعالمضرورة  إلىر اللقائح، كما تشیر التعلیمة السالفة الذك

حددت مدة حفظ المني  بسنة واحدة قابلة للتجدید بناء على طلب الزوج وأن الزوج المخول 

  . 1البیولوجي وثیقة تثبت ذلك بمعیة الطبیب إمضائهوحده باسترجاع منیه او المطالبة بإهداره بعد 

  .البویضات الملقحة اجراء التجارب على :الفرع الثاني 

تعتبر البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة من أكثر المنتجات البشریة استخداما في   

جعلها متوفرة  العلمیة، وذلك لسهولة الحصول علیها وسهولة حفظها لمدة أطول مما األبحاث

رب تختلف جعلها محال إلجراء  التجارب علیها إال أن هذه التجاو  بسهولة بین أیدي العلماء 

  .بحسب الهدف الذي تصبو الى تحقیقه فإما أن تكون عالجیة أو غیر عالجیة 

 ألنهاالتجارب علیها  إجراءأنه ال یجوز تلقیح البویضات بهدف  إلىهنا  اإلشارةتجدر   

 إنسانيلإلنسان و ألن هذا العمل یعتبر غیر  األولىالنواة  باعتبارهاحرمة یجب احترامها 

  .و قدسیته اإلنسانومناف لكرامة 

  التجارب على البویضة الملقحة  جراءإحكم :أوال 

التجارب على البویضات الزائدة عن الحاجة وقد  إجراءمن  اإلسالمیةموقف الشریعة   

  .قسمین  إلىانقسموا 

                                                           

العدد  واإلداریةمنه مجلة العلوم القانونیة  قاسم العید عبد القادر، التلقیح االصطناعي تعریفة، نشأته وموقف المشرع الجزائري 1

   .211- 210ص، ص  2007،الثالث ، كلیه الحقوق جامعة الجیاللي لیاس ، سیدي بلعباس 
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  :التجارب علیها و استدلوا على ذلك بما یلي  إجراءحرمة :  القول األول

  .تبدأ من یوم خلقه  اإلنسانفي بدایة حیاته ، ألن كرامة  إلنسانلامتهان  /1

  .1 اإلنسانسد  للذرائع و خوفا من االعتداء على  /2

  :التجارب علیها  إجراءجواز القول الثاني 

المعاصرین یجیزون أجراء التجارب العلمیة على اللقائح  اإلسالمیةأن فقهاء الشریعة      

الزائدة اذا كان الغرض منها عالجیا  ولم یحددوا موقفهم من التجارب غیر العالجیة و هذا 

الزائدة على الحاجة  األجنةالموقف یعتبر مسایرا لالتجاه المنادي بضرورة االستفادة من هذه 

  .علمیا

  ى البویضات الزائدة عن الحاجةالتجارب عل إجراءقیود : ثانیا

أن یكون الهدف من التجربة عالجیا ، الن في نجاح هذه التجارب فائدة عامة قد تكون  /1

  .للمرضى و قد تكون لمهنة الطب 

انعدام الخطر في التجربة یقتضى هذا الشرط أن ال یكون في إجراء التجربة تعریض حیاة  /2

التى یتعرض لها الشخص  اآلالم ، وأن تكون بضرر مستدیم  إصابتهالمریض للخطر أو 

  . 2المریض تتناسب مع ما یحصل علیه من عالج

كانت احتماالت نجاح التجربة أكثر من  إذاوذلك یتحقق :أن تلقى التجربة حظا من النجاح  /3

تلك التجربة على الحیوانات مثال ،ومن مقتضیات نجاح  إجراءاحتماالت فشلها في ضوء 

  .3التجربة أن تكون قائمة على أسس علمیة واضحة تقرها الجمعیات الطبیة المعترف بها 

  .یوما  14لمجمدة مدة ا األجنةالتجارب قبل بلوغ   إجراءضرورة  /4

  .بعد خضوعها للتجارب  األجنة إهدارضرورة  /5

                                                           

.226اسماعیل مرحبا ،المرجع السابق ، ص  1  

،ص  1989محمد عبد الغریب، التجارب الطبیة و العلمیة وحرمة الكیان الجسدي لإلنسان،مطبعة ابناء وهبة حسان،القاهرة ، 2

10 . 2  

  1987بحث في مشكالت المسؤولیة الطبیة ونقل االعضاء،دار الفكر العربي،: حمدي عبد الرحمن، معصومیة الجسد 3

.49ص   
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  .الرضا الكتابي للزوجین / 6

  .1 األخالقأال تكون التجارب مخالفة للنظام العام و  /7

الزائدة في قانون األسرة  األجنةالتجارب على  إجراءبالنسبة للمشرع الجزائري لم ینظم    

- 18وال في قانون الصحة الجدید   02-05رقم  األمرمكرر من  45بموجب المادة  الجزائري

لم تشر لهذه التقنیة و قد یكون راجعا لعدم وجود مخابر  300،كما أن التعلیمة الوزاریة رقم  11

متطورة للقیام بهذه التجارب و لحداثة التلقیح االصطناعي في الجزائر الذي یعرف تطورا 

  .متسارعا في القطاع الخاص

  من البویضات الملقحة الزائدة  التخلص:الفرع الثالث 

  انه بخالف ذلك  إالتمكن من التخلص منها ،  التيالزائدة أحد الحلول  األجنة إهداریعتبر     

یعتبر  األجنةما تم الوقوف عند هذه العملیة بشيء من التفكیر و التدقیق الن قتل هذه  إذا

قائح مع ضرورة استخراج العدد للإلنسان، لذا وجب احترام هذه ال األولىتعدي على البدایات 

الزائدة عن الحاجة فجواز هدرها وعدمه یتوقف على طبیعة  األجنةالكافي منها حتي یتم تفادي 

  البویضة هل یمكن اعتبارها جنینا ام ال ؟

  قولین  لىإالمعاصرین و اختلفوا حولها  اإلسالمیةعرضت هذه المسألة على فقهاء الشریعة 

  .البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة  إهدارجواز : األولالقول 

  : حججهم فى ذلك أن

  .الحیونات المنویة  إهدارلیس لهذه البویضات حرمة الحیاة و قیاسها على *

 إذا" بقوله  1990مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثامنة سنة  هو هو نفس الموقف الذي تبنا-

أن تنتهي  إلىحصل فائض من البویضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عنایة طبیة 

  .2"حیاة ذلك الفائض على الوجه الطبیعي 

                                                           

للنشر والتوزیع ، القاهرة  واإلیمان،دار العلم 1ترتبة على عملیة  التلقیح الصناعي، طالم اآلثارشوقي زكریاء الصالحي  1

   .30ص،2007

. 199،المرجع السابق ص اإلنسانالعربي بلحاج ،أحكام التجارب الطبیة على   2  
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البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة وهو قول بعض فقهاء  إهدارتحریم :القول الثاني 

یجوز  احترامها و ال المعاصرین بحجة أن لهذه البویضات حرمة یجب اإلسالمیةالشریعة 

  .لإلنسان  األولىألنها تعتبر البدایات  ، إتالفها

قد تنجم عن  التيالفقهاء المسلمون یمیلون إلهدار هذه اللقائح تفادیا للمشاكل  إن:القول الراجح 

قد  التيومنعا للنزعات  اإلهمالمن االختالط في حالة  األنسابتجمیدها والمحافظة على 

  .تحدث بشأنها نتیجة وفاة أحد الزوجین أو طالقهما 

مكرر من  45الزائدة في المادة  األجنة إهدارلم ینص صراحة على :موقف المشرع الجزائري 

فقد  11-18الجزائري أما في قانون الصحة  األسرةالمعدل و المتمم لقانون  02-05رقم  األمر

عن  األمشاج إتالفتحدد شروط حفظ و  "بقوله  376نص صراحة من  خالل نص المادة 

البویضات الملقحة   إتالفیدل على أنه یجوز  األمشاج إتالففمصطلح " طریق التنظیم 

  .تكون وفق للتنظیم الخاص بقانون الصحة  إتالفهاالزائدة عن الحاجة و لكن طریقة 

الزائدة  األجنةالسالفة الذكر أعطت الحق المركز في تحطیم هذه  300إن التعلیمة الوزاریة رقم 

لألجنة  اإللزاميو أكدت على التحطیم  التجمیدعن الحاجة بعد انقضاء مدة ثالث سنوات من 

  . 1طالق أوالزائدة عن الحاجة في حالة انحالل الرابطة الزوجیة بوفاة 

  المولود الناتج عن التلقیح االصطناعي نسب :المطلب الثالث  

فله ،مثله مثل المولود عن الطریق الطبیعي  االصطناعيالطفل المولود بتقنیة التلقیح  إن     

،وذلك حمایة له وهذا ما سوف نعالجه من خالل التطرق  إلیهمینسب  أنحقوق تجاه والدیه وهو 

  .في إطار العالقة الزوجیة وخارجها  االصطناعينسب الطفل عن التلقیح  إلى

  العالقة الزوجیة  إطارالتلقیح االصطناعي في   نسب المولود عن :األولالفرع 

تتم الوالدة أثناء حیاة الزوجین و الثانیة أن تتم الوالدة  األولىیجب التمیز هنا بین مسألتین      

  :بعد انتهاء العالقة الزوجیة وهذا ما سنبینه  فیما یلي 

                                                           

.210، ص قالتلقیح االصطناعي تعریفه نشأته وموقف المشرع الجزائري منه المقال الساب،قاسم العید عبد القادر  1  
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  نسب المولود الناتج عن طریق التلقیح االصطناعي بین الزوجین و أثناء حیاتهما : أوال

   اإلسالمیةموقف الشریعة -1

كان الزوج على قید الحیاة و عبر عن رضاه بخضوع زوجته لعملیة التلقیح االصطناعي  إذا  

توفرت الشروط   تى الزوجین م إلىبنطفته ، فإن المولود الناتج عن هذه العملیة یثبت نسبه 

لتجنب اختالط النطف ، سواء تم التلقیح  األزمةالشرعیة و القانونیة  وروعت االحتیاطات 

  .1"الولد للفراش " خارجیا فینسب الطفل ألبویة طبقا لقاعدة  أوداخلیا 

إن هذه المسألة ال تثیر مشكلة في تحدید النسب مادام الماء للزوجین و توفر البینة، ذلك      

 التي اإلداریةمن خالل حضور الطبیب المعالج و الطاقم الطبي المساعد له و كذلك الوثائق 

  .2العملیة ما لم ینفیه الزوج بالطرق الشرعیة  إجراءتثبت موافقة الزوجین على 

ا بین الطفل المولود نتیجة اتصال طبیعي و الطفل الناتج عن طریق التلقیح فال خالف هن     

  االصطناعي في مسألة ثبوت النسب و تثبت لهذا المولود كل حقوق التي تثبت للطفل المولود

  . 3بالطریق الطبیعي 

تم  إذاال خالف بینهم في مسألة النسب  إذاالمعاصرین  اإلسالمیةوبهذا قال فقهاء الشریعة     

  . 4العالقة الزوجیة متى روعیت الشروط و الضوابط الشرعیة إطاربماء الزوجین و في 

الجزائري  حددت الشروط الواجب  األسرةمن قانون  مكرر 45نجد المادة :  المشرع الجزائري

   المذكورة  عملیة التلقیح االصطناعي فإذا تمت العملیة وفق الشروط القانونیة إلجراءتوفرها 

التى نص علیها القانون الن  األبوةفي هذه المادة فان المولود في هذه الحالة یستفید من قرینه 

بل یكفي  ،5نتیجة االتصال الجنسي المباشر للزوجین  اإلنجابیكون  أنلم یشترط  األخیرهذا 

                                                           

.209احمد محمد لطفى ،المرجع السابق، ص  1  

.59شوقي زكریاء الصالحي، االثار المترتبة على عملیة التلقیح الصناعي،المرجع السابق ،  ص  2  

 2006، دار الفكر الجامعي ،االسكندریة، 1أمیرة عدلي أمیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة،ط 3

   .180،ص

.89محمد خالد منصور، المرجع السابق، ص   4  

.79بغدالى الجیاللي، المرجع السابق، ص  5  
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لى أن یكون المولود نتج عن التقاء مني الزوج و بویضة الزوجة أثناء حیاتهما الزوجیة وولد ع

  .1فراشهما و متى تحقق ذلك فإن النسب یكون ثابتا 

  :المشرع الفرنسي 

أقر المشرع الفرنسي بثبوت نسب الطفل الذي یولد نتیجة التلقیح االصطناعي بناءا على      

التلقیح االصطناعي هو  إلىاعتبرت اللجوء  التيمن قانون الصحة العامة  152نص المادة 

عالقة  أوسواء تم ذلك بین الزوجین یربط بینهما عقد زواج  األبوةلغرض تحقیق مشروع 

أبدى الزوج موافقة  إذاالدته ، فالطفل ینسب ألبیه بمجرد و  عاقلالمشتركة لمدة سنتین على 

كتابیا على القیام بعملیة التلقیح االصطناعي ما لم یقم الزوج بإثبات أن الطفل ولد نتیجة غش 

یتواطأ مع الطبیب المشرف على العملیة كما أن القانون من زوجته كتلقیحها بمنى متبرع 

أقر به فله الرجوع عن قراره  حتى ولو ، الصدیق حق نفى هذا النسب أوالفرنسي یعطي للزوج 

  . 2كما یجوز للغیر من الورثة االعتراض على هذا القرار

  .الزوجیةثانیا نسب المولود الناتج عن طریق التلقیح االصطناعي بعد انتهاء الرابطة 

قد تتم عملیة التلقیح االصطناعي بعد انحالل الرابطة الزوجیة بطالق أو وفاة عن طریق     

تلقیح بویضة الزوجة بمني زوجها المجمد بعد وفاته و  أو األجنةزرع اللقیحة المجمدة في بنوك 

المشاكل   إثارة إلىبعدها مما تؤدي  أوفترة الحمل المقررة قانونا  أثناءیولد المولود أما 

  .بخصوص ثبوت النسب  

المعاصرین في مسألة تحدید نسب الطفل الناتج عن  اإلسالمیةوقد اختلف فقهاء الشریعة     

  .قولین  إلىطریق التلقیح بماء الزوجین بعد انتهاء الرابطة الزوجیة 

                                                           

،المركز  األسرةالجزائري ،مذكرة ماجستیر ،في قانون  األسرةمسعودي یوسف،اإلشتراط في عقد الزواج وتطبیقاته في قانون  1

   .67، ص2007الجامعي، بشار،

201-200احمد محمد لطفي، المرجع السابق، ص ص  .  2  
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مه نتیجة وضعها له ، وال ینسب یقول أن المولود یعامل معاملة ابن الزنا فیثبت أل: األولالقول 

  .  1للزوج المتوفي صاحب النطفة ألنه لم یعد زوجها فال یلحق به 

ال یثبت نسب الطفل المولود بعد الوفاة و بعد مدة الحمل الشرعیة ألنه في هذه الحالة یعتبر    

فبالتالي یأخذ المولود الناتج عن هذه  ،العالقة الزوجیة إطارأن التلقیح االصطناعي قد تم خارج 

  .العملیة حكم ابن الزنا 

تمت عملیة التلقیح في فترة العدة مستدلین على ذلك  إذا المنوفيثبوت نسبه ألبیه : القول الثاني

وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك " بحدیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم لعائشة رضي اهللا عنها 

  . 2" تك و كفنتك و صلیت علیك ودفن

دل الحدیث الشریف على العالقة الزوجیة ال تنتهي عند الوفاة ألنه یحق لكال الزوجین     

لذا  ،بعد وفاته و الن  فراش الزوجیة قائم بالعدة و النطفة ثبت أنها من الزوج األخرتغسیل 

  .عملیة التلقیح االصطناعي إجراءیجوز 

  :القول الراجح 

 أدلتهمنسب المولود بعد انتهاء العالقة الزوجیة بأمه دون أبیه لقوة   إلحاقالقول  أرجح    

تثبت نسب  أنوالنقطاع العالقة الزوجیة بینهما ، الن الحقیقة البیولوجیة ال تعني بالضرورة 

بل من وجود رابطة زوجیة وأن یولد على فراش الزوجیة وال  ،الطفل لمن یحمل صفاته الوراثیة

ترید أن تحیي ذكرى زوجها على  التيالمرأة  أنانیةترفض  اإلسالمیةریعة ینكره والده الن الش

  .حساب الطفل المولود 

  : المشرع الجزائري  -2

 45عملیة التلقیح االصطناعي بعد وفاة الزوج بنص المادة  إجراءمنع المشرع الجزائري     

المرأة لطفل بهذه الطریقة یلحق نسب الولد  إنجابالجزائري، و في حالة  األسرةمكرر من قانون 

                                                           

. 204عارف علي عارف القروه داعي و علي یوسف المحمدي ،المرجع السابق، ص  1  

،دار إحیاء الكتب العربیة 1تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة ،ج, ابن ماجة ابو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني 2

   .47، ص2009
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،الن الوفاة تحل الرابطة الزوجیة من وقت حدوثها و یعتبر الزوج في  المنوفيلها دون زوجها 

  . األجنبيحكم 

الجزائریة  األسرةمن قانون  128كما أن التلقیح بهذه الصورة ال یتماشى مع نص المادة     

لذلك فإن . المیراث  الستحقاقحمال وقت افتتاح التركة  أوالتي یشترط أن یكون الوارث حیا 

مدة من  أقصىالتلقیح بعد الوفاة یعطي للورثة الحق في االعتراض على نسب المولود بعد 

 التيمن نفس القانون  42لنص المادة ا طالق طبق أومن وفاة  أشهرالحمل المقررة بعشرة 

  .رو أقصاها عشرة أشه أشهراقل مدة الحمل ستة " تنص على انه 

  :المشرع الفرنسي

 إجراءمنع اللجوء للتلقیح االصطناعي بعد الوفاة كما انه لم یحدد نسب الطفل المولود بعد     

سیما ال،عملیة التلقیح بعدة الوفاة لذلك یجب العودة الى القواعد  العامة في القانون الفرنسي 

یوم من  300من قانون المدني الفرنسي التي اعتبرت والدة الطفل ألكثر من  315المادة 

المولود  أنبالرغم من  األرملةاالتصال الجسماني ال ینسب لزوج  أوغیاب  الزوج  أوطالق 

هذا بسبب طوال المدة التي تتطلبها هذه العملیة إال انه ینسب ، وفيتللمكمل الصفات الوراثیة 

  . 1ه في حالة والدته بعد وفاة زوجهاالم

  . نسب الطفل الناتج عن التلقیح االصطناعي بنطفة الغیر الفرع الثاني

المعاصرین اجمعوا على حرمة اللجوء لوسیلة التلقیح  اإلسالمیةفقهاء الشریعة  أنمر علینا    

غیر  اإلسالمیةالذي تحرمه الشریعة  األنسابختالط إ إلىتؤدي  ألنهااالصطناعي بنطفة الغیر 

  .اختلفوا في نسب الطفل الذي ولد نتیجة هذه الوسیلة على قولین  أنهم

  

  

  

                                                           

أطروحة دكتوراه في قسم القانون القانوني لعملیتي نقل وزرع األعضاء البشریة و التلقیح االصطناعي، اإلطارأسماء سعیدان،  1

. 196ص  ،  2012،  1الخاص ، جامعة الجزائر    
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  :نفي النسب  عن الزوج : األولالقول 

یعلم یقینا انه لیس منه بل یجب علیه نفیه كما انه یلحق  ألنهال ینسب هذا الولد للزوج     

نسبه بصاحب المني ،الن الولد المتخلق من نطفة الغیر یأخذ حكم ولد الزنا وولد زنا ال یثبت 

  . 1یلحق بأمه  وال یثبت له نسب من ناحیة األب إنمانسبه من الزاني و 

  ثبوت نسبه الى الزوج: القول الثاني 

لم ینفه بالطرق الشرعیة لنفي النسب الن  سب للزوج ألنه ولد على فراشه ،ماالطفل ین إن    

  . 2فراش الزوجیة أقوى و ال ینفي النسب إال باللعان 

م انه اتبقى قائمة ماد إنماحق الزوج في رفع دعوى نفي نسب الطفل ال تسقط و  أنكما     

عملیة التلقیح  إجراءو ال یعتد برضاه السابق على  اإلنجابعجزه على  إثباتعلى را قاد

  .رضاه للنظام العام واآلداب العامة  ةلمخالف

 إالقفة بصراحة من نسب الطفل نتیجة االستعانة بنطفة الغیر ملم یحدد المشرع الجزائري      

 یتم التلقیح بمنى الزوج و بویضة أناشترطت  التي األسرةمكرر من قانون  45ان المادة 

نص  إلىالطفل المولد ال ینسب لصاحب الفراش و بالرجوع  أنمما یعني ،الزوجة دون سواهما 

   األنسابالزواج المحافظة على  أهدافالتي اعتبرت  من بین  األسرةالمادة الرابعة من قانون 

یقر  أن أملبمسألة النسب في  اإلخاللالمشرع الجزائري یمنع كل فعل من شانه  أنمما یعني 

الذین تسول لهم  األجنبيالمشرع عقوبة رادعة في حق الزوجین و الطاقم الطبي و الطرف 

  .  3اإلنجابعن العالقة الزوجیة في تحقیق  أجنبیةبویضة امرأة  أواالستعانة بمني رجل  أنفسهم

المعدل لقانون  1994لسنة  653بموجب قانون رقم  ينص المشرع الفرنس:المشرع الفرنسي 

بین  أووجدت عالقة زوجیة  إذاالقیام بعملیة التلقیح بماء غیر الزوجین  إجازةالصحة العامة 

                                                           

 2011،، د ب ن،دار الفكر الجامعي 1الشحات ابراهیم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن عملیة التلقیح الصناعي، ط 1

   . 143،ص د

. 90محمد خالد المنصور، المرجع السابق، ص  2  

دكتوراه في القانون  أطروحة، -دراسة مقارنة –القانونیة العامة لنظام اإلنجاب الصناعي  اإلحكامالعربي الشحط عبد القادر،  3

   .23، ص  2000الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة وهران ،
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 أوال تكون البویضة و النطفة معا لغیر الزوجین كما اشترط رضا الزوجین  أنالصدیقین بشرط 

  . 1یكون الرضا كتابیا أنالصدیقین و 

لكن  إلیهفموافقة الزوج على تلقیح زوجته بمني رجل آخر موافقة ضمنیة النتساب  المولود     

بالنسب یمكن  اإلقرارالنسب الن  إنكارموافقته  ال تعني انه تنازل عن حقه في رفع دعوى 

  .عدول المقر عنه خالل عشر سنوات واالعتراض علیه من الغیر 

یمكن للطفل التعرف على أصله  ال إذالسریة المشرع الفرنسي وضع مبدأ ا أنكما     

من  08فقرة  16البیولوجي و الهدف من ذلك ضمان االستقرار العائلي له هذا ما أكدته المادة 

عالقة النسب بین  نفت  من نفس القانون 19فقرة  311قانون المدني الفرنسي و الن المادة 

المشرع  أنیرفع دعوى التعویض ضد المانح مما یعني  أنیحق للطفل  الطفل و المانح و ال

  .الفرنسي وفر الحمایة للمتبرع في مواجهة الطفل المولود نتیجة تبرعه بمنیه

   األرحامنسب الطفل الناتج عن تأجیر :لفرع الثالث ا

التلقیح االصطناعي أصبح بدیال لالتصال الجنسي بالنسبة لألشخاص الذین یعانون  إن    

التي حملت ووضعت لیست صاحبة البویضة ، فقد  األمالعقم فأصبح من الممكن أن تكون 

ال  بالتاليصاحبة الرحم و  األخرىشارك في تكوین المولود امرأتان احدهما صاحبة البویضة و 

وموقف  اإلسالمیةالبحث عن موقف الشریعة  إلىلكلیهما هذا ما یدفعنا ینسب  أنیمكن للمولود 

  .التشریع حیال هذه المسألة 

   اإلسالمیةموقف الشریعة :أوال 

   األمو لجهة  األبلجهة  األرحامسنقوم بالتعرض لحكم نسب الولد الناتج عن وسیلة تأجیر    

  : األبتحدید نسب المولود من ناحیة 

  :نبحث في عدة فروض و نبین الحكم لكل حالة على حدى  األبمن ناحیة     

 أبیه إلىحیث ینسب مباشرة  إشكال يأنسب الطفل ال یطرح : اذا كانت المرأة زوجته ثانیة له

الولد للفراش " صاحب الحیوان المنوي الذي ولد على فراشه مصداقا لقوله صلي اهللا علیه وسلم 
                                                           

.171حمد طه، المرجع السابق، ص أمحمد   1  
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 ألنها ولدته حال قیام الرابطة الزوجیة ما ،األبوةمن قرینة  أیضاستفادته الو ". والعاهر للحجر 

  . 1قطعیة تثبت عكس ذلك وٕاال فالحكم یكون بالظاهر وهو الفراش أدلةلم تكن هناك  

 اإلسالمیةاختلف فقهاء الشریعة :قامت بالحمل أجنبیة عن الزوج  يكانت المرأة الت إذا      

  :حول هذه المسألة على قولین 

   ثبوت النسب لصاحب الفراش:  األولالقول 

لم  كانت متزوجة ما إذاالمولود ینسب لزوجها صاحب الفراش،  أنیري أصحاب هذا القول      

 أنوال یستطیع زوج المرأة صاحبة البویضة . 2ینكره بالطرق الشرعیة الن الطفل ولد على فراشه 

ینكر نسب الطفل بإثبات انتقاء  أنزوج المرأة الحامل یحق له  أنیكون هو أب الطفل غیر 

  .الحقیقة البیولوجیة 

  ثبوت النسب لصاحب المني :  القول الثاني

و ال ینسب لصاحب الفراش وقد قاسوا ذلك  األصلينسب الولد یكون لصاحب المني  إن     

  3.على مسألة الوطء بالشبهة او النكاح الفاسد

قامت بالحمل غیر متزوجة فان المولود ال ینسب ألبیه البیولوجي  التيالمرأة  كانت إذاأما     

  .4و ینسب ألمه النعدام الفراش ،یأخذ حكم الزنا  إنماو 

بین جهة األم  األرحامتعد مشكلة نسب طفل استئجار :  األمتحدید نسب المولود من ناحیة /ب

مردها من هي األم  ،الفقهیة األوساطثار بشأنها جدل كبیر في  التيمن المشاكل المعقدة 

  الحقیقیة التي ینسب  لها الطفل  ؟ هل هي صاحبة البویضة ام صاحبة الرحم ؟

                                                           

،مصر ، ص 2011،دار الفكر الجامعي،1الشحات ابراهیم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن التلقیح االصطناعي،ط 1

105.   

   .249محمد محمود حمزة ،المرجع السابق، ص  2

. 250المرجع نفسه، ص  3  

، رسالة دكتوراه قانون ) ل الدم ،تحلیاصطناعيالنسب ،البصمة الوراثیة ،تلقیح  إثبات( رابحي فاطمة الزهراء زوجة تبوب ، 4

  .   242، ص 2012خاص ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر،
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 اإلسالميوهذا القول ما اختاره مجمع الفقه : الحقیقیة األمصاحبة البویضة هي : القول األول

  .و أغلب العلماء المعاصرین و استدلوا بذلك على ما یلي  أعضائهبرأي أكثریة 

للجنین تشكیلة وراثیة لصاحب المني و صاحبة البویضة في حین تقتصر عالقة  إن      

واعتبار  ، 1لألكسجین و المتطلبات الغذائیة الالزمة له إعطائهالطفل و صاحبة الرحم على 

ومن ثم یحرم على المولود الزواج منها . 2للمولودصاحبة الرحم بمثابة األم من الرضاع بالنسبة 

  .أبنائهامن  أو

فقد ذكرت في  اإلنسانأن النسب یقوم على الحقیقة البیولوجیة فالنطفة هي بدایة خلق       

نَساُن " القرآن الكریم إما باسم الماء المهین ، الماء الدافق و المني ومن ذلك قوله تعالى  ُقِتَل اْإلِ

ثُمَّ َأَماَتُه ثُمَّ السَِّبیَل َیسََّرهُ ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدََّرهُ ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقهُ َما َأْكَفَرهُ 

  .3"َفَأْقَبَرهُ 

فهي أمه  4التي حملت ووضعت:صاحبة الرحم المستأجر إلىالطفل ینسب  :القول الثاني 

  :الحقیقة و هو قول بعض العلماء المعاصرین و استدلوا بذلك على مایلي 

التي حملت وولدت لقوله  هي الحقیقة  األم أن إلىأشارت بعض النصوص القرآنیة  .1

ِئي َوَلْدَنُهْم   ُأمََّهاُتُهمْ  ِإنْ   ُأمََّهاِتِهمْ  َما ُهنَّ  ِنَساِئِهمْ  ِمْنُكْم ِمنْ  ُیَظاِهُرونَ  الَِّذینَ " تعالي  ِإالَّ الالَّ

  . 5" َغُفورٌ  َلَعُفوٌّ  اللَّهَ  َوإِنَّ   َوُزوًرا اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمْنَكًرا َلَیُقوُلونَ  َوإِنَُّهمْ 

لم تلد فال  التيعن المرأة  األمومةاهللا سبحانه وتعالي نفى  أنالكریمة  اآلیةوجه الداللة من 

  .نسب لها 

                                                           

الجزائري ،،رسالة دكتوراه في العلوم  األسرةعلى النسب في قانون  أثرهاة زوبیدة، االكتشافات الطبیة و البیولوجیة و فرو إق 1

   .177،  ص2009-2008ة جامعة الجزائر ،الفقه، كلیة العلوم اإلسالمیة ،قسم الشریع أصول:اإلسالمیة تخصص 

.257ص 2006،دار الفكر العربي ،اإلسكندریة ، 1، طاإلباحةبین الحظر و  األرحامحسني ممدوح  عبد الدایم، عقد اجارة   2  

. 21 إلى 17 اآلیات: سورة عبس  3  

.284- 283،ص ص، د س ندریة دار الجامعة الجدیدة ،االسكن ،1،طاألرحاممحمدعبد ربه محمد السبحي، حكم استئجار   4  

.2 اآلیةسورة المجادلة،   5  

http://www.quran-for-all.com/t-80-1-17.html
http://www.quran-for-all.com/t-80-1-18.html
http://www.quran-for-all.com/t-80-1-19.html
http://www.quran-for-all.com/t-80-1-20.html
http://www.quran-for-all.com/t-80-1-21.html
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من صاحبة البویضة فان ذلك  الحقیقیةاعتبرت األم  إذاففي حالة  األمومةفساد معنى  .2

الن دورها قاصر على تقدیم البویضة دون الحمل  الحقیقة األمومةیتعارض مع معنى 

  .من  الرضاعة  األمعانت مشقة الحمل و الوالدة فتصبح في حكم  التيبینما 

هي  التي  األمبذل وعطاء و بهذا المفهوم فان المرأة األجدر بوصف  األمومةجوهر  .3

ال تعتمد على العوامل الوراثیة وحدها وان كان لها  األمومة أنتبرعت بالحمل كما 

  . واشمل علمیا وشرعیا  أوسع األمومة أن إالفي تكوین الجنین  أهمیتها

  :القول الراجح 

التي ینسب لها المولود من هذه  ةیالحقیق ماألالراجح انه یبدوا أنه من الصعب تحدید      

للمولود فقد نهمل دور المرأة  ةیالحقیق األمالبیولوجیة هي  األماعتمد على انه  فإذاالوسیلة 

كون في صدد تزویر النسب البیولوجي للمولود  فاألجدر نو بالتالي  ،صاحبة الرحم المستأجرة

للمولود الناتجة عن هذه العملیة هي صاحبة البویضة الن صاحبة الرحم  قیقیةحال األمتكون  أن

  .حاضنة و ال یمكن اعتبارها كاألم من الرضاع أمهي بمثابة 

  :موقف المشرع الجزائري  

الجزائري على عدم  األسرةمن قانون  02مكرر الفقرة  45نص المشرع الجزائري في المادة      

الى سلعة  األمومةلكي ال تتحول   .1عملیة التلقیح باستعمال الرحم المستأجر إلىجواز اللجوء 

هذه الوسیلة إال انه لم یرتب جزاء  إلى اللجوءالمشرع الجزائري منع  أنتؤجر وتستأجر ، رغم 

  .2مخالفة هذا الشرط عن 

  :المشرع الفرنسي 

استئجار  إلىالبدیلة لها شأن في المجتمع الفرنسي فقانونا یمنع اللجوء  األممسألة  إن     

خارج عن المتاجرة  اإلنسانیمنع التصرف في حالة الشخص و الن جسم  ألنه،الرحم 

  . والرحم لیس واحدا منها  األشیاءواالتفاقات التي یبیحها القانون  قاصرة  على 

                                                           

. 186النحوي سلیمان ،المرجع السابق، ص   1  

.   31بادیس ذیابي، المرجع السابق، ص  2  
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المكاتب و الجهات  أنعلى  12الفقرة  227قانون العقوبات الفرنسي نص في المادة  أنكما    

المستأجرات للرحم  أووالمتبرعات   اإلنجابالراغبة في  األطرافالتي تتولى الوساطة بین 

  . 1فرنسي الف فرنك 100  إلىتتعرض لعقوبة الحبس لمدة سنة مع غرامة مالیة تصل 

  اختیار جنس الجنین : المطلب الثاني

أو اختیار لجنس الجنین، بعض هذه  عرضت عدة وسائل و طرق للوصول إلى تحدید      

الطرق ضنیة النتائج بمعنى أن نتائج نجاح االختیار حسب الطلب لیس حتمیا،وال جازما و لكنه 

علمیة تتبع إجراءات توصل إلى نتائج دقیقة ال  مخبریهاحتمالي بدرجة كبیرة و هناك طرق 

و لهذا سوف ،مجال للشك في حصول النتیجة فیما إذا تم التلقیح و نجحت العملیة دون أخطاء 

نتطرق من خالل هذا المطلب إلى حقیقة اختیار جنس الجنین و النظریات المحددة لجنس 

  .الجنین و موقف الشریعة اإلسالمیة منها 

  حقیقة اختیار جنس الجنین :الفرع األول 

و " تدخل اإلنسان بالعمل على اإلحداث حمل من صنف یراه " اختیار جنس الجنین هو      

قد تبین لنا من خالل هذا التعریف أن اختیار جنس الجنین یسیر وفق نظام علمي یتم خالله 

  .اختیار أحد الجنسین الذي یرغب به

لبعض المفاهیم العلمیة المتعلقة بهما و ذلك على و لتصور هذه القضیة، البد من اإلشارة 

  :النحو التالي

،الذي یحمله  2إن القاعدة العلمیة الثابتة الیوم أن جنس المولود یتحدد بنوع الكروموسوم       

الحیوان المنوي، و لقد بینت الدراسات العلمیة أن الرجل هو الذي یتسبب في مجيء الذكر أو 

في حین  (y)األنثى، حیث أن الحیوانات المنویة في ماء الرجل نصفها یحمل الصبغى المذكر 

و  (x)أما بویضة المرأة فال تحمل إال الصبغى    (x)النصف األخر یحمل الصبغى المؤنث 
                                                           

دكتوراه ،كلیة الحقوق جامعة عین الشمس  أطروحة، اإلنسانحبیبه سیف سالم راشد الشامسي، النظام القانوني لحمایة جسم  1

   .371  360، ص   ، ص2005،

،كلیة  2،ج  19بحوث الفقهیة و القانونیة ،عالالتدخل البشري في اختیار جنس المولود،مجلة : علي علي غازق تفاحة 2

                                                                              1365:ص  2004الشریعة و القانون جامعة األزهر ، فرع دمنهور،
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كان الجنس ذكرا، أما إذا تلقحت  (y)إذا تلقحت البویضة بحیوان منوي یحمل الصبغى المذكر 

  البویضة

  .كان الجنین أنثى  (x)بحیوان منوي یحمل الصبغى المؤنث 

  ) یحدد جنس المولود(و علیه فاإلنسان الذكر به زوج مختلف من الكروموسومات الجنسیة 

  1.(xx)ألنثى فالكروموسومات متماثلة أما في ا (xy)و یرمز له بالرمز 

  النظریات المحددة لجنس الجنین : الفرع الثاني 

إذا كان غدا بإمكان العلماء تحقیق اإلخصاب في أنابیب اختبار و بنجاح منقطع النظیر فان 

البعض من العلماء یتصور اآلن أنه أصبح باإلمكان تحدید جنس المولود أیضا، وأصبحت هذه 

و تعددت صورها من خالل العملیات التقلیدیة بإتباع أنماط تقلیدیة و ،العملیة  واقعا مفروضا 

بیة حدیثة ،متجاوزین بذلك الصراع الشرعي الدائر بین من یجیزها و من یحرمها طرق ط

  .بحسب ما سنراه 

  :الطرق الطبیعیة غیر المخبریة الختیار جنس الجنین:أوال 

  :إتباع نظام غذائي معین/1

اثبت العلماء بأن لتغذیة المرأة دور مؤثر في عملیة اختیار جنس المولود ،حیث وجدوا بأن    

المأكوالت لها مستقبالت ترتبط بها الحیوانات المنویة مباشرة في جدار البویضة، و التي  بعض

  .عن طریقها تخترق الحویمنات جدار البویضة و تتم عملیة اإلخصاب 

  :االعتماد على توقیت الجماع /2

و هذه الطریقة العلمیة دقیقة جدا تعتمد على الخصائص الفیزیائیة التي تكون الحیوانات       

  .لموعد اإلباضة لدى السیدات دور كامل في تحدید جنس المولود أنالمنویة حیث 

                                                           

هنیة ومنال محمد رمضان ،اختیار جنس الجنین بسبب الورض الوراثي ،مجلة الجامعة االسالمیة ، العدد  إسماعیلمازن  1

   .30،ص 2009،ینایر األول
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فالحیوان المنوي الذكري له صفات تمیزه فهو یتمیز بخفة وزنه ،وسرعة حركته، غیر أنه ال      

لفترة طویلة و العكس من ذلك تماما فان الحیوان المنوي األنثوي یتمیز بثقل الوزن یمكنه العیش 

  .و بطئ الحركة و یمكنه أن یعیش لفترات أطول

و بناءا على ذلك فان تحدید موعد االباضة لدى السیدات سیحدد لنا حتما جنس المولود     

أن حدوث الجماع كان مباشرة  عن طریق تحدید الوقت المناسب للمعاشرة الزوجیة، فلو فرضنا

  .فان المولود في الغالب سیكون ذكر و العكس صحیح  ،بعد حدوث االباضة

إن هاته الطریقة نسب نجاحها ضعیفة جدا و لهذا دائما ینصح األطباء بإرفاقها بحمیة      

غذائیة مساعدة مع وجوب حساب موعد اإلباضة الن هذا الموعد یختلف من امرأة ألخرى و 

  .نفس المرأة من شهر ألخر  لدى

  :استخدام عقاقیر هرمونیة / 3

یذكر األطباء أن استخدام هرمون التستوستیرون ، یؤدي إلى احتمال إنجاب ذكر،واستخدام      

  1.هرمون منشط لإلباضة یؤدي إلى احتمال إنجاب أنثى 

  الوسائل الحدیثة المستخدمة الختیار جنس الجنین: ثانیا

   :طریقة الغربلة/1

یقوم األطباء بإعطاء أدویة منشطة للمبایض لرفع عدد البویضات المفرزة و لرفع فرص الحمل 

  ثم یقومون بحقن الرحم ،) تحریض اإلباضة(أیضا ألننا دائما بصدد عقم ، و هذه العملیة تسمى 

بالحیوانات المنویة الحاملة للجنس المرغوب في الحصول علیه فقط، و بعد فصلها بطریقة 

  .الغربلة في المختبر

فقط یوصي العلماء بضرورة إرفاقها بحمیة ،هي األكثر انتشارا في العالم  ةإن هذه العملی      

غذائیة مالئمة و احترام مواعید الحقن بحسب مواعید اإلباضة لدى السیدة ،لیتم الحقن في وقته 

  % . 80المالئم و استطاعت هاته الطریقة أن تحقق نتائج طبیة حتى 

                                                           

.32مازن اسماعیل هنیة ومنال محمد رمضان  ،المرجع السابق ،ص    1  
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  : طریقة الفصل /2

نتیجة عدم تحقیق الطرق السابقة لنتائج مرضیة انكب العلماء ألجل إیجاد وسائل أكثر دقة      

و أصبح االعتماد الكلي على محتویات المادة الوراثیة و فكرة هاته  ) DNA(إلى أن تم اكتشاف 

بما  DNAدة الوراثیة الطریقة أن الحیوان المنوي الحامل للكروموسوم األنثوي تحتوي على الما

  .أكثر من الحیوان المنوي الحامل للكروموسوم الذكري %  2,8یقارب 

و هذا الفرق یمكن العلماء بعد قیاسه من فصل الحیوانات المنویة الذكریة عن األنثویة 

  .  Fow cytometer instrument .1باستعمال أدوات معقمة و معقدة تسمى 

إجراء هذه العملیة البد من الفحص و التأكد من الفصل التام و و بطبیعة الحال و بعد      

و %  73بهذه الطریقة استطاع العلماء إیجاد عینات مستقلة غنیة بالحیوانات الذكریة بنسبة 

، أخیرا یتم استخدام العینة المهجریة إما للحقن %  88عینات حیوانات منویة أنثویة بنسبة 

تقلیدیة أو للحقن المجهري و أصبحت نسب نجاح العملیات االصطناعي أو أطفال األنابیب ال

  %. 90تصل إلى 

أنها طریقة مكلفة جدا مما یجعلها متاحة لفئة  ،غیر أن عیوب هاته الطریقة كثیرة أهمها     

  .قلیلة من العالم باإلضافة إلى أن مراكز إجرائها محدودة ذلك أن تجاربها حدیثة جدا 

  :األجنة طریقة أخذ خزعة من /3

تعتبر الطریقة األكثر انتشارا و األكثر ضمانا أیضا عند الحمل و تصل نسب نجاحها       

و هي طریقة مطورة لعملیات أطفال األنابیب و تعتمد هذه الطریقة على متابعة % 99حتى 

  .األجنة في األنابیب بعد تشكلها و انقسامها

الرحم بعد ثالث أیام من إجراء التلقیح و عند  و تتم هذه العملیة عن طریق ثقب في جدار       

یتم سحب خلیة واحدة و ذلك ال یشكل أي ضرر للجنین و تدرس : خالیا  8االنقسام إلى 

                                                           

.ائص الكیمیائیة والوظیفیة للخلیة صتستخدم لدراسة وحساب الخ أداة  1  
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لتحدید جنس المولود و لذلك ال تعاد إال األجنة المرغوب ) FISH(الخلیة باستعمال طریقة 

  .بجنسها

یة كبیرة جدا في دراسة الصفات الوراثیة ووجد العلماء أن هذه الطریقة أیضا لها فاعل    

الستبعاد الكثیر من األمراض و التشوهات التي تصیب الجنین في المستقبل في حالة اختیار 

  .جنس المولود 

  اختیار جنس الجنین حكم : الفرع الثالث 

تعتبر مسالة تحدید جنس الجنین من نوازل العصر الحالي، فقد تضاربت و اختلفت أراء     

الفقهاء المعاصرین حول هذه المسالة، فانقسموا بین مبیح لها ورافض لها ونبین حجج  كل فریق 

  :كاألتي

یرى بجوار اختیار جنس الجنین مطلقا لحاجة أو لغیر حاجة وهذا ما ذهب إلیه :  القول األول

  : قلة من الفقهاء المعاصرین، وقد استدلوا على قولهم بأدلة نذكر منها 

َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمواِلَي ِمْن َوراِئي َوكاَنِت اْمَرَأِتي عاِقًرا َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلی�ا    «:لىقوله تعا/ 1

  .1» َیِرثُِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضی�ا 

َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْیَس الذََّكُر  َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأنَثىٰ « :وقوله تعالى 

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیمِ  ْیُتَها َمْرَیَم َوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ   . 2» َكاْألُنَثٰى  َوإِنِّي َسمَّ

اوي فالدعاء بطلب الولد جائز شرعا ومن المقرر أن ما جاز فعله جاز طلبه ، وبما أن التد    

لعالج العقم جائز شرعا، فهو من األخذ باألسباب فال ینافي التوكل على اهللا تعالى وهو من 

  .باب السعي في إنشاء جنین فكذا تحدید جنسه من باب أولى 

إن ما یفعله األطباء في اختیار جنس المولود هو نوع من أخد باألسباب وهو أمر مشروع و  /2

 .وجل ال یتعارض مع إرادة اهللا عز

                                                           

.6-5،  اآلیتانسورة مریم،  1  

36 اآلیةعمران ، ألسورة   2  
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إن القاعدة الفقهیة تنص على أن األصل في األشیاء اإلباحة حتى یرد الدلیل بالتحریم و  /3

  .مسالة اختیار جنس المولود لم یرد النص على تحریمها مما یدل على إباحة ذلك

إن اختیار جنس الجنین قد یكون بوجود ضرورة داعیة لذلك  كوجود أمراض ممكن أن  /4

اث في المستقبل كبعض األمراض الوراثیة التي تنتقل عبر اإلن تصیب الذكور أو

  .األنثویة)x(الكروموسومات  

 و إن الشریعة اإلسالمیة راعت رفع الحرج و التیسیر على الناس في أمر أمكننا اهللا عز/ 5

 .   جل منه

عدم جواز اختیار جنس الجنین عن طریق التلقیح االصطناعي أصالة ال تبعا :  القول الثاني

  :  ن غیر حاجة و استدلوا على ذلك بعدة أدلة نذكر منها م

ُرُكمْ  ُهَو الَِّذي« :قوله تعالى  /1   1»ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیمُ  ِإلَٰهَ  َال   َیَشاءُ  َكْیفَ  اْألَْرَحامِ  ِفي ُیَصوِّ

 ن تحدید جنس الجنین یتضمن منازعة اهللا عز وجل في خلقه و مشیئته ، وما اختص بهإ /2

فخص نفسه بالعلم . من علم ما في األرحام ،فال یعلم أحدا ما في األرحام ذكرا أو أنثى 

إعالما لنا أن ال احد غیره یعلم ذلك و انه من علم الغیب الذي ال یعلمه إال هو فال  ،باألرحام

  . 2یمكن القول بوجود بشر یدعى علم جنس الجنین و التحكم في اختیاره 

  التدخل في جنس الجنین یعتبر تطاول على إرادة اهللا و مشیئته و إفسادا في األرض / 3

  .و عبثا في النظام العام للكون 

التدخل الطبي  الختیار جنس الجنین قد یكون ذریعة الختالط األنساب و ذلك باختالط / 4

، إما على سبیل  الحیوانات المنویة و البویضات بعد أخدها من الزوجین بغیرها في المختبر

  .ختیار جنس الجنین إلالخطأ أو العمد وسدا لهذه المفسدة یحكم بتحریم التدخل الطبي 

                                                           

06- سورة ال عمران ،االیه  1  

، 2003،دار الفتح للدراسات والنشر ،عمان ، 1ایاد ابراهیم،  الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع ،ط 2

.127ص،   
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إن القول بجواز اختیار جنس الجنین یؤدي إلى اختالل نسبة التوازن بین الذكور واإلناث  -5

وع اإلنساني وذلك بازدیاد عدد الموالید الذكور، و هذا بالضرورة یؤدي إلى تناقص عدد أفراد الن

  .كما هو في المجتمع الصیني 

  :  الرأي الراجح

  و أدلتهم في مسالة اختیار جنس الجنین  بالتلقیح االصطناعي بعد عرض أراء الفقهاء     

یظهر القول بجواز اختیار جنس الجنین  على المستوى الفردي دون الجماعي مع وجود حالة 

یح االصطناعي في أصله هو الراجح و لكي  تكون الضرورة التي یمكن بها اللجوء إلى التلق

  :عملیة اختیار جنس الجنین مشروعة وجب التقید بالضوابط و الشروط التالیة 

ضرورة اللجوء إلى التلقیح االصطناعي و ) من أطباء مختصین (أن یثبت بقرار طبي / 1

  .اثیة العكس لتجنب إصابة األوالد باألمراض الور  إنجاب الذكور دون اإلناث أو

  .  أن ال تكون قضیة اختیار جنس الجنین كسیاسة عامة للدولة/ 2

هذه المراكز المتخصصة  إذ ان لم یتطرق إلى مسالة اختیار جنس الجنین ، : المشرع الجزائري

بالمساعدة الطبیة على اإلنجاب في الجزائر ال تقوم بهذه العمل، و هذا ألسباب أخالقیة ودینیة 

و قانونیة  لكن تبقى هذه المسالة تحتاج إلى وجود نص قانوني منظم لذلك ،إذ ال یمكن القول 

بجنس الجنین ، ففي بعدم جواز اختیار جنس الجنین في حالة وجود أمراض وراثیة متعلقة 

 . 1غیاب النص التشریعي المنظم لمسالة تحدید جنس الجنین سیفتح الباب للمتالعبین 
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ت قبول قتطورا كبیرا و انتشارا هائال كما التقنیة التلقیح االصطناعي عرفت ن إ

الذین رؤوا فیها األمل الوحید في تحقیق رغبتهم بضم  ،اإلنجاب غیر القادرین على  األشخاص

  .مولود إلیهم 

ومع أنها تمیزت بعدة فوائد و ایجابیات إال أنها أفرزت العدید من السلبیات التي انعكست 

والتساؤالت المعقدة ودفعت  سلبا لتطرح على الساحة القانونیة جملة من المشاكل العویصة 

  .و القضاء إلى جانب التشریع إلى التدخل من اجل إیجاد حلول لهابالفقه  المعاصر 

 أحكاممن خالل دراسة التلقیح االصطناعي فقد استمد نصوصه من  وما نالحظه أیضا

  .بعنایة كبیرة  أحاطتهقد  اإلسالمیةما فعل باعتبار الشریعة  فأحسن اإلسالمیةالشریعة 

مرض عویص و  أوعد التلقیح االصطناعي من مواضیع العصر و الذي یحل مشكال یو 

  :ئج وهي على النحو التالي و نستخلص من دراستنا له بجملة من النتا هو العقم

  : النتائج 

دمج كل من منیه و  أو المرأةماء الرجل في رحم  قنبحعملیة التلقیح االصطناعي تتم / 1

  .الداخلي والخارجي  نوعیه  ثم زرعها فیها ، و هذا على المرأةبویضة 

لعالج العقم  أخیرالمباحة طبعا كحل  سالیبها بأاعتبرت الشریعة اإلسالمیة هذه الوسائل  /2

العملیة و تخوفا من  إجراءة والمتبقیة بعد ائدخاصة لما فیه من حساسیة حول مصیر األجنة الز 

  .طاالختال

غالبیة فقهاء الشریعة اإلسالمیة على اختالف مذاهبهم أجاز عملیات التلقیح االصطناعي  /3

  .النسب بین المولود و أبویه  أثارالواقعة بین الزوجین ورتبوا 

وار التلقیح االصطناعي بعد انتهاء العالقة الزوجیة بالوفاة أو الطالق أو خارج إطار جدم ع /4

المولود إلى صاحب النطفة بینما رأى اآلخرون  ةثبت نسب أبو ابعضهم   أنالعالقة الزوجیة إال 

ج صاحبه البویضة ومنهم من رتب أحكام الزنا آخرون و ز  أوالحافة بزوج صاحبة الرحم ، 

  .لزنالأحكاما صاحبة البویضة ومنهم من رتب  جو ز  أوبزوج صاحبة الرحم ،  قهإلحا
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القوانین الوضعیة الغربیة تطرق بعضها إلى أحكام التلقیح االصطناعي بنوعیه الداخلي / 5

حظر و تجریم بعض  إلىبعض هذه القوانین  تار ثأوالخارجي و في مختلف صورها حیث 

  .ضمنیا  أوصورها و تنظیم أحكام النسب فیها سواء صراحة 

طبقا للقواعد العامة في  اإلسالمیةفقهاء الشریعة  أراءها من قفالقوانین العربیة یقترب مو  إن/ 6

  .صور التلقیح و إثبات النسب فیه لعدم وجود قانون خاص نظم مثل هذه العملیات  ةمشروعی

الشروط التي یستلزم توفرها إلجراء عملیة التلقیح  إلىالجزائري في هذا الصدد  المشرع أثار/ 7

  .وقانون الصحة الجدید،الجزائري  األسرةمن خالل التعدیالت الواردة في قانون االصطناعي 

تحریم وتجریم كل الصور التي یساهم فیها طرف أجنبي عن الزوجین بویضة أو حیوان / 8

  .یؤدي إلیه من اختالط األنساب  ظرا لمامنوي أو رحما مستعارا ن

 األمتثیر مشكلة  أنهاكما  األنساباختالط  إلىتؤدي ألنها البدیلة  ألما إلى تحریم اللجوء/ 9

  .للمولودالحقیقیة 

التجارب  وجواز فقط، اإلنجابجواز تجمید البویضات المخصبة بین الزوجین ومن اجل / 10

  .معاالموافقة من الزوجین  أخدهذه البویضات وبعد  على العالجیة

البویضة كما یثبت نسب الطفل  أو  ثبوت الطفل لجهة الزوج في حالة تبرع الضرة بالحمل/ 12

من جهة األب صاحب الفراش ما لم ینفا بالطرق الشرعیة إذا  الناتج عن طریق الرحم البدیلة

  كانت المرأة الحاملة متزوجة 

   :التوصیات

  :كاألتي وابرز التوصیات التي یمكن اقتراحها في هذا الموضوع أهممن 

 األحكام ألهم أكثرمواد جدیدة للتفصیل والتوضیح  إضافةوجب على المشرع الجزائري / 1

  .االصطناعيیحكم عملیة التلقیح  يالقانونیة التي تمثل النظام القانوني الخاص الذ

ضع إطار جزائي على مخالفة أحكام المادة وجب على المشرع الجزائري في التفكیر في و / 2

  .رر من قانون األسرةكم 45
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عملیات  إجراء أثناءاالحتیاطات الالزمة و مراعاة القیود الشرعیة والضوابط القانونیة  أخد/ 3

  .األنسابعلى  االتلقیح االصطناعي حفاظ

 ثوق الو یكون العاملون في مراكز التلقیح االصطناعي من المسلمین الذین یمكن  أننوصي / 4

   .مسلمینالمختلفة عن قیم  أخالقیةبهم الن غیر المسلمین یتمتعون بقیم 
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  :باللغة العربیة 

  المصادر:أوال 

 القرآن الكریم  . أ

 النصوص القانونیة  . ب

 األوامر 

،المعدل  2005فبرایر  27هـ الموافق لـ 1426محرم 18المؤرخ في  02-05أمر رقم  .1

 1984جوان  09ه الموافق لـ1404رمضان  09المؤرخ في  11- 84والمتمم للقانون رقم 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  المتضمن قانون األسرة الجزائري ،الجریدة

 .2005،  44رقم 

  القوانین: 

یتعلق  2018یولیو سنة 2الموافق لـ  1439شوال عام 18المؤرخ في  11-18القانون رقم  .2

الصادر في  46بالصحة ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،الشعبیة ، العدد 

  .2018یولیو  29

" 2/1994/ 22الصادر في  1994لسنة  288نص قانون االداب الطبیة اللبناني رقم  .3

 ." التجارب الطبیة البشریة وزرع االعضاء والتلقیح ااصطناعي واإلجهاض 

 238نصوص الئحة آداب مهنة الطب المصریة الصادرة بقرار وزیر الصحة والسكان برقم  .4

  .م2003سبتمبر  5بتاریخ  2003لسنة 

  الكتب : ثانیًا 

  الكتب العامة  . أ

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن  ،ابن ماجة ابو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني .1

 .2009،دار إحیاء الكتب العربیة 1ماجة ،ج

، المجلد 3ابو الفضل جما الدین،  محمد بن مكرم  ابن منظور اإلفریقي ، لسان العرب ، ط .2

    .  1999الخامس، دار احیاء التراث العربي، بیروت ، 

 1426، دار الكتب العلمیة، بیروت ،4أبي حامد بن محمد الغزالى، احیاء علوم الدین، ط .3

  .م2005 -هـ
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ین،معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السالم محمد أحمد بن فارس بن زكریاء أبو الحس  .4

 .1979هارون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، د ب ن، 

،دار 1احمد بن محمد بن  علي الفیومي احمد ،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،ط .5

  .الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان، د س ط 

، مؤسسة الرسالة ، 1،ط 1قضایا فقهیة  معاصرة ،جبكر بن عبد اهللا أبوزید ، فقه النوازل  .6

  .هـ 1407بیروت، لبنان  ،

حسن سعید  الكرمي، الهادي الى لغة العرب، المجلد الرابع، دار لبنان للطباعة و النشر،  .7

  .1991بیروت، 

،دار القلم، 4الراغب األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودي ،ط  .8

 .2009دمشق، 

 . 1989،  دار المعرفة، بیروت،   1شمس الدین السرخسي، المبسوط ، ط  .9

 الكتب المتخصصة  . ب

، دار 1أحمد محمد لطفي أحمد، التلقیح الصناعي بین أقوال األطباء آراء الفقهاء، ط .1

 .2006الفكر الجامعي، اإلسكندریة ،

الجوزي للنشرو   ، دار إبن1سماعیل مرحبا ،البنوك الطبیة البشریة وأحكامها الفقهیة ،طإ .2

 .هـ1429التوزیع، الریاض ،

اماني علي المتولى، ضوابط استخدام الهندسة الوراثیة و التلقیح االصطناعي في الفقه  .3

  .2010، دار الكتاب  الحدیث، القاهرة،  1ط.المقارن،

، دار الفكر 1أمیرة عدلي أمیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة،ط .4

  . 2006ي ،االسكندریة، الجامع

،دار الفتح  1ایاد ابراهیم،  الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع ،ط .5

 .2003للدراسات والنشر ،عمان ،

بادیس ذیابي ،حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون األسرة  .6

،دار الهدى )ثیة ،نظام تحلیل الدم اقرار ،بینة ،تلقیح اصطناعي ،البصمة الورا(الجزائري 

 . 2010،الجزائر،
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، دار هومة للطباعة 2بلحاج العربي،أحكام الزوجیة واثارها في قانون االسرة الجزائري، ط .7

 .2015والنشر ،الجزائر،

تشوار الجیاللي، الزواج والطالق تجاه االكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة و البیولوجیة ،  .8

 .2001الجامعیة ،الجزائر  دیوان المطبوعات 

،دار الفكر 1حسني ممدوح  عبد الدایم، عقد اجارة األرحام بین الحظر و اإلباحة، ط .9

 . 2006العربي ،اإلسكندریة ، 

حسیني هیكل،النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بین القانون الوضعي والشریعة  .10

  . 2007اإلسالمیة ،د ط ، دار الكتب القانونیة ،مصر،

بحث في مشكالت المسؤولیة الطبیة ونقل : حمدي عبد الرحمن، معصومیة الجسد .11

 .  1987،دار الفكر العربي،األعضاء

خالد مصطفى فهمي ،النظام القانوني لإلنجاب الصناعي واالستنساخ والحمایة القانونیة  .12

  .2014، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ،1للجنین ،ط

، الحمایة القانونیة للجنین البشري،االستنساخ و تداعیاته، رضا عبد الحلیم عبد المجید .13

 .2001، دار النهضة العربیة، القاهرة 2دراسة مقارنة، ط

زكیة حمیدو تشوار، شروط التلقیح االصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون  .14

وق ، جامعة األسرة الجزائري ،مجلة العلوم القانونیة واإلداریة، العدد الرابع ، كلیة الحق

 . 2006تلمسان، 

زوبیدة إقروفة ،التلقیح اإلصطناعي دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون  .15

 . 2010الوضعي،دار الهدى ،الجزائر،

، الدار العربیة للعلوم، 1زیاد أحمد سالمة ، أطفال األنابیب بین العلم و الشریعة ،ط .16

 . 1996بیروت، 

،دار وائل  1قم اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة ،طزیاد صبحي علي الذیاب ،احكام ع .17

 .1995للطباعة و النشر والتوزیع،الكویت ،

، دار كنوز إشبیلیا للنشر و 1سعد عبد العزیز الشویرخ، أحكام التلقیح غیر الطبیعي، ،ط .18

 .م2005التوزیع، الریاض، 
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صطناعي، سناء عثمان الدبسي، االجتهاد الفقهي المعاصر في اإلجهاض و التلقیح اال .19

  . 2010،منشورات الحلبي الحقوقیة دمشق، سوریا ، 1ط

الشحات ابراهیم محمد منصور، نسب المولود الناتج عن عملیة التلقیح الصناعي،  .20

 . 2011،مصر،دار الفكر الجامعي ، 1ط

،دار العلم 1شوقي زكریاء الصالحي اآلثار المترتبة على عملیة  التلقیح الصناعي، ط .21

 .2007والتوزیع ، القاهرة واإلیمان للنشر 

شوقي زكریاء الصالحي، التلقیح الصناعي بین الشریعة االسالمیة و القوانین الوضعیة ، د  .22

 .ط ، العلم و اإلیمان للنشر و التوزیع ، دسوق 

صفاء محمود العیاصرة، المستجدات العلمیة و أثرها على  الفتوى في األحوال الشخصیة،  .23

 .م 2009.، دار عماد الدین للنشر والتوزیع ،عمان 1ط

طارق عبد المنعم محمد خلف ، أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه  .24

 .2010،دار النفائس ،عمان ، 1اإلسالمي، ط

،المؤسسة  1سن ، االحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي طعائشة أحمد سالم ح .25

 .2008الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،لبنان ، 

عبد العزیز الخیاط، حكم العقم في االسالم، مطابع وزارة االوقاف ، د ط ،األردن ،  .26

1981،. 

یة اللبنانیة ، ، الدار المصر  3عبد الهادي مصباح، اإلستنساخ بین العلم والدین ،ط  .27

 . 2002القاهرة ، 

على محیي الدین القره داعي و على یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة،  .28

 . 2006، دار البشائر االسالمیة، بیروت ،لبنان،2ط

التدخل البشري في اختیار جنس المولود،مجلة البحوث الفقهیة و : علي علي غازق تفاحة .29

 .2004،كلیة الشریعة و القانون جامعة األزهر ، فرع دمنهور، 2،ج  19القانونیة ،ع

،دار القلم 1،ج1عمر االشقر وآخرون ،دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة ،ط .30

  .1990للمالیین بیروت ،
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، دار ابن حازم، 1عمر بن محمد بن ابراهیم  غانم، احكام الجنین في الفقه اإلسالمي، ط  .31

 . 1990د ب ن ، 

، دار العلم للمالیین،  5و ، العقم عند الرجال والنساء أسبابه عالجه،طفاخوري سبیر  .32

 . 1988.بیروت، لبنان

،دار -دراسة مقارنة–، الضوابط القانونیة لإلستنساخ كمال محمد السعید عبد القوي عون .33

 .2013الجامعة  الجدیدة اإلسكندریة،

، دار كنوز أشبیلیا 1، طمحمد بن هائل بن غیالن المدحجي ، أحكام النوازل في اإلنجاب .34

 .ه1432ن ، .ب . للنشر و التوزیع،د

،دار 1خالد منصور ، األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي، طمحمد  .35

 .1999النفائس للنشر والتوزیع،األردن،  

محمد عبد الجواد حجاري النتشة، المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة االسالمیة  .36

 .،هـ1422، سلسلة اصدارات  الحكمة ،د ب ن ، 1، ط - مقارنةدراسة –

محمد عبد الغریب، التجارب الطبیة و العلمیة وحرمة الكیان الجسدي لإلنسان،مطبعة  .37

  . 1989ابناء وهبة حسان،القاهرة ،

محمد عبد الوهاب خولي ،المسؤولیة الجنائیة لألطباء عن إستخدام الوسائل المستحدثة في  .38

زراعة –طفل األنبوب –التلقیح الصناعي (–دراسة مقارنة –ة الطب والجراح

  .1997، دار النهضة العربیة ،بیروت ،2،ط)االعضاء

، دار القلم، دمشق 1محمد علي البار ، زهیر أحمد السباعي، الطبیب أدبه وفقهه ، ط .39

،1993. 

 .1987محمد علي البار ،أخالقیات التلقیح االصطناعي ،دار السعودیة ،جدة ،  .40

، دار الكتب 1محمد محمود حمزة ،اجارة االرحام بین الطب و الشریعة االسالمیة ،ط   .41

 .2007العلمیة، بیروت، لبنان، 

دراسة  -محمد مرسي الزهرة، االنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة  .42

 .1993-1992د ط ، مطبوعات جامعة الكویت،  - مقارنة

، دار الجامعة الجدیدة 1استئجار األرحام،طعبد ربه محمد السبحي، حكم  محمد .43

 .،االسكندریة ، د س ن
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على البار،أطفال األنابیب والتلقیح الصناعي ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،العدد محمد .44

 .الثاني

محمود أحمد طه، اإلنجاب بین التجریم و المشروعیة، د ط ،منشأة توزیع المعارف،  .45

 .2003مصر، 

النابیب بین الحظر و االباحة وموقف الفقه االسالمي منها، محمود سعد شاهین، أطفال ا .46

 .2010، دار الفكر الجامعي ،االسكندریة 1ط

محمود عبد الرحیم مهران ، األحكام الشرعیة و القانونیة للتدخل في عوامل الوراثة و  .47

 .2002، دار النهضة الحدیثة،القاهرة،  1التكاثر، ط

ال االنابیب والرأي  الشرعي فیها ،المجمع الفقهي مصطفى الزرقا، التلقیح الصناعي وأطف .48

 .م 1980االسالمي مكة المكرمة، الدورة الثالثة ، 

منذر طیب البرزنجي و شاكر غني العادلي ، عملیات اطفال األنابیب و االستنساخ  .49

، مؤسسة الرسالة للطباعة ، بیروت، 1البشري في منظور الشریعة االسالمیة ،ط

  .م 2001/هـ1422

  الجامعیة الرسائل: ثالثًا 

  أطروحات الدكتوراه  . أ

النحوى سلیمان ، التلقیح اإلصناعي في القانون الجزائري والشریعة االسالمیة و القانون  .1

المقارن، أطروحة لنیل شهادة  الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیه الحقوق، 

 .2010/2011جامعة الجزائر، 

إثبات النسب ،البصمة الوراثیة ،تلقیح ( الزهراء زوجة تبوب ،رابحي فاطمة  .2

 .2012، رسالة دكتوراه قانون خاص ،كلیة الحقوق جامعة الجزائر،) صطناعي،تحلیل الدم 

بوعالم عبد العالي، أحكام المرأة الحامل في الفقه المالكي، أطروحة دكتوراه في العلوم  .3

م االنسانیة و الحضارة االسالمیة قسم العلوم االسالمیة تخصص الفقه وأصوله كلیة العلو 

 .2015-2014، 1االسالمیة، جامعة وهران 

أمینة حمشاشي ،البصمة الوراثیة وتأثیرها على حقوق اإلنسان ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  .4

 .  2015في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق جامعة تلمسان،



 قائمة المراجع
 

99 

 

الطبیة الحدیثة ،أطروحة دكتوراه ،تخصص  بغدادي لیندة،الوضع القانوني للممارسات  .5

  .2018قانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

علي داود الجفال ، المسائل الطبیة  المعاصرة وموقف الفقه االسالمي منها، رسالة دكتوراه  .6

 .1985، كلیة الشریعة  والقانون ،القاهرة 

أطروحة دكتوراه في القانون - دراسة مقارنة -یح اإلصطناعيطفیاني مخطاریة ،التلق  .7

  .2014 -1013قسم الحقوق ،جامعة تلمسان  ، الخاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

عارف علي عارف ، مدى شرعیة التصرف باألعضاء البشریة، رسالة دكتوراه، كلیة  .8

 . 1991العلوم اإلسالمیة جامعة بغداد، العراق،

، رسالة - دراسة مقارنة - أبو حوه،االنعكاسات القانونیة لإلنجاب الصناعيطارق عبد اهللا .9

 .2005،المنصورة،  دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة

حبیبه سیف سالم راشد الشامسي، النظام القانوني لحمایة جسم اإلنسان ،أطروحة دكتوراه  .10

 .2005،كلیة الحقوق جامعة عین الشمس ،

إقروفة زوبیدة، االكتشافات الطبیة و البیولوجیة و أثرها على النسب في قانون األسرة    .11

أصول الفقه، كلیة العلوم اإلسالمیة :الجزائري ،،رسالة دكتوراه في العلوم اإلسالمیة تخصص 

 .2009-2008،قسم الشریعة جامعة الجزائر ،

عضاء البشریة و التلقیح أسماء سعیدان، اإلطار القانوني لعملیتي نقل وزرع األ .12

 .االصطناعي،أطروحة دكتوراه في قسم القانون الخاص ، جامعة الجزائر 

دراسة –العربي الشحط عبد القادر، اإلحكام القانونیة العامة لنظام اإلنجاب الصناعي  .13

 . 2000، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة وهران ،-مقارنة 

المحمدي، احكام النسب و طرق ابثباته ونفیه في الشریعة االسالمیة، محمد على یوسف  .14

 . 1986رسالة دكتوراه كلیة الشریعة و القانون ،

 الماجستیر و الماستر رسائل  . ب

لبني محمد جبر، األحكام الشرعیة المتعلقة باالخصاب خارج الجسم، رسالة ماجستیر كلیة  .1

 . 2007الشریعة و القانون، قسم الفقة المقارن، الجامعة اإلسالمیة غزة، 
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،مذكرة ماستر في  -دراسة مقاصدیة –فایزة بومدادة ،وسائل معاصرة للحفاظ على النسل  .2

االنسانیة والعلوم االجتماعیة ،قسم العلوم االسالمیة جامعة ابي العلوم االسالمیة ،كلیة العلوم 

 .2015بكر بلقاید ،تلمسان ، 

غزالى صامت ،التطورات الطبیة وآثرها على فك الرابطة الزوجیة في  ضوء الشریعة  .3

االسالمیة و القانون الجزائري ، رسالة ماجستیر في القانون الطبى،كلیة الحقوق والعلوم 

 .2016-2015م القانون الخاص ،جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان ،السیاسیة ،قس

دراسة مقارنة بین الشریعة االسالمیة و القانون الوضعي، : ربیعة غندوفة ،استئجار األرحام .4

رسالة ماستر في العلوم االسالمیة تخصص الشریعة و القانون، كلیة العلوم االجتماعیة و 

 .2014، 2013االنسانیة، جامعة الوادي، 

مسعودي یوسف،اإلشتراط في عقد الزواج وتطبیقاته في قانون األسرة الجزائري ،مذكرة  .5

 .2007ماجستیر ،في قانون األسرة ،المركز الجامعي، بشار،

  و المقاالت المجالت: رابعاً 

  . 2016، جوان  15سمیة صالحي،دفاتر السیاسة و القانون ، العدد  .1

الجرمي والقانوني للتلقیح اإلصطناعي دون رضا احد سیف ابراهیم المصراوة ،التكییف  .2

  2015،العدد الثاني ، 42جلد م،دراسات علوم الشریعة والقانون ،ال- دراسة مقارنة–الزوجین 

شادیة الصادق حسن ،حكم اإلسالم  في التلقیح االصطناعي، مجلة العلوم والبحوث  .3

 . 2011االسالمیة ،العدد الثاني ، فبرایر 

قاسم العید عبد القادر، التلقیح االصطناعي تعریفة ، نشأته وموقف المشرع الجزائري منه  .4

مجلة العلوم القانونیة واإلداریة العدد الثالث ، كلیه الحقوق جامعة الجیاللي لیاس ، سیدي 

 . 2007بلعباس ،

شأن التلقیح بمكة المكرمة ، القرار الثاني ،الدورة الثامنة ب اإلسالميقرارات مجمع الفقه  .5

 .2011دیسمبر 07الموافق لـ 1433محرم  12:االنابیب، بتاریخ  وأطفال االصطناعي

 مازن إسماعیل هنیة ومنال محمد رمضان ،اختیار جنس الجنین بسبب الورض الوراثي  .6

 . 2009مجلة الجامعة االسالمیة ، العدد األول ،ینایر

تحكم في تقنیات االنجاب ، مجلة مجمع محمد علي البار، القضایا االخالقیة الناجمة عن ال .7

   .1987الفقه اإلسالمي العدد الثالث، 
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، الكویت ، 259محمد فوزي فیض اهللا ، التلقیح االصطناعي ،مجلة الوعي اإلسالمي ، ع  .8

  . 1986أفریل  –الثانیة و العشرون مارس 

نافع تكلیف ، مجید دفار العماري ، الحمایة الجزائیة الموضوعیة للتلقیح الصناعي البشري  .9

مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة و اإلنسانیة ، جامعة بابل ،  –دراسة مقارنة  –

 . 2018 فبرایر،  37العدد 

  المواقع االلكترونیة:  خامساً 

1. www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4571.htm   
2. :  http//www.justice-lauhome.com    

 المراجع باللغة األجنبیة
 

1. monroy alberto , chemistry and physiology of fertilization , new york holt 
rinehart and winston , 1965 . 
2. loi n 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humane – journal 
officiel lois et décrètes www.google.com. 
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