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 إجارة الرحم بين الشريعة والقانون

Womb Rental between Shari’ah and Law  
 Lect. Firas Jabbar Kareem                          (1) م. فراس جبار كريم

 ملخصال

وكذلك مشــكالته الصــحية بصــورة خاصــه،فقد  االنســان جهداً يف حل مشــكالته بصــورة عامة، مل أيلُ 
ستطيع الوالدة ابلطريقة تحالً ملن ال ،ةاكتشف االنسان وقبل مئات أو اآلف السنني طريقة الوالدة القيصري

الطبيعية، كذلك وبعد جهد اســــتمر لعشــــرات الســــنوات فقد إســــتطاع العلم أن يعا  مســــالة عدم اإلجناب 
 رحم املرأة.لفساد او مرض 

مســــالة االجناب الصــــناعي بصــــورة عامة وإجارة االرحام ابخلصــــوص من املســــائل املعاصــــرة املهمة  دوتع
 اا اىل معاجلات حقيقية على مستوى الفقه االسالمي والقانون.تاليت حت

Abstract 
People have spared no effort in solving his problems in general, as well 

as his health problems in particular. Hundreds or thousands of years ago, 

man discovered the method of cesarean delivery, a solution for those who 

could not give birth in the natural way. Or a woman's womb disease. 

The issue of induced childbearing in general and surrogacy in particular 

is an important contemporary issue that needs real solutions at the level of 

Islamic jurisprudence and law. 

                                                        
 .--كلية القانون/ جامعة أهل البيت  -1
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 29: العدد

 المقدمة 

 أواًل: موضوع البحث
اإلكتشـــــــــــــــاف العلمي احلديث كونه حاًل طبياً لبعض احلاالت املرضـــــــــــــــية اليت تعانيها املرأة ويكون  نَّ إ

مبيضــــها ســــليماً،كما لو كانت بدون اعضــــاء تناســــلية أو م إســــتئصــــال رمحها بســــبب مرض من األمراض 
 أويكون رمحها معيباً.

ية وأتثريها ســـــــــلبياً على وختشـــــــــى تغريات احلمل اجلســـــــــمان ةيف ســـــــــن متقدم ةذلك عندما تكون املرأكو 
الشك أن التعامل على جسد االنسان جعلت منه مادة طبيعية ميكن دراستها وسص ابلذكر رحم  اجلسم،

وأمهلت هذه االســـــــــاليب  االنثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها اجلنني حلني إكتمال منوه وتســـــــــليمه اىل أهله،
 الرحم الغريب عنه،فقد مجهر عجز هذه املســــتحدثه مشــــاعر االمومة ومشــــاعر اجلنني نفســــه بعد تكوينه يف

 .االساليب املستحدثه عندما مل تستطيع أن تصل اىل غايتها
 ثانيًا: أهمية البحث

ما احدثه التطور العلمي والتقين يف كل جماالت احلياة يف زمن تتجدد فيه االمور وتتسارع يف الظهور،  .1
مي حلول ملشــــــــــكالت عضــــــــــوية وهي ما فاصــــــــــبح هذا التطور له أتثريا مباشــــــــــرا على حياة الناس بتقد

 تسمى إبجارة الرحم(.
 إنَّ للشريعة االسالمية الدور الكبري والفعال وامجهار املرونة يف تعاطيها مع هكذا مستجدات. .2
االنسان لديه حب االطالع بطبيعته فحاجته للمستجدات املعاصرة وبيان موقف الشريعة االسالمية  .3

 والقوانني يعد حاجة ملحة لديه.
 ثًا: مشكلة البحثثال

تثار حول مســــــــالة إجارة الرحم الكثري من االشــــــــكاليات الشــــــــرعية والقانونية واالجتماعية واالخالقية  .1
 فتحتاا اىل معاجلة حقيقية.

مل حتظ هذه املســــالة ابلتنظيم التشــــريعي على مســــتوى البالد العربية وعلى وجه اخلصــــوص يف العراق،  .2
بوضــــع قانون خاص يعا  املوضــــوع بشــــكل قانوين مســــتمد أحكامه من لذا البد من معاجلة املســــالة 

 الشريعة االسالمية.
 رابعًا: أهداف البحث

 يهدف البحث اىل بيان حقيقة إجارة الرحم بشكل دقيق. .1
 توضيح الفرق بني عقد إجارة الرحم وبعض العقود والتصرفات اليت قد تتشابه معه. .2
 تبة عليه وأهم اثر هو نسب املولود الناتج عن عملية إجارة الرحم.معاجلة األنر الشرعية والقانونية املرت  .3
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 خامسًا: منهجية البحث.
ان املنهجيـة املتبعـة يف هـذا البحـث هو املنهج التحليلي املقـارن، اذ نبني القواعـد العـامـة لعقـد اإلجـارة 

ة االسـالمية وكذلك مع ما للموضـوع من خصـوصـية، كما نقوم بتحليل األراء الفقهية املسـتمدة من الشـريع
 االراء الفقهية القانونية خللق معاجلة فعالة ملادة البحث.

 سادسًا: خطة البحث. 
عليه قســــــــمت دراســــــــتنا يف هذا املوضــــــــوع على ثالثة مباحث، بينا يف األول مفهوم إجارة الرحم، ويف 

م املرتتبة على إجارة الثاين خصـــــــــص ملوقف الشـــــــــريعة االســـــــــالمية والقانون منه، والثالث تناولنا فيه االحكا
 الرحم، ويف  ايته اىل اهم ما توصلنا اليه يف البحث من نتائج ومقرتحات.

 مفهوم إجارة الرحم: المبحث األول

إنَّ عقد اإلجارة بشــكل عام يتميز بعنصــر الزمن، اذ ان الزمن هو عنصــر جوهري فيه وكذلك يُعد من 
ينعكس على عقد إجارة الرحم على الرغم من وجود اختالف بني العقود املســـــــــــــــتمرة التنفيذ وهذا الطابع 

املبحث على مطلبني  العقدين النه ذو طبيعة خاصــــــــــة وعليه ســــــــــنتكلم عن مفهوم إجارة الرحم مقســــــــــمني
وسصـــــــــــــــص الثــاين اىل متييز إجــارة الرحم عمــا يشـــــــــــــــتبــه معــه من  نتنــاول يف األول التعريف إبجــارة الرحم،

 التصرفات وكما أيط:
 التعريف بإجارة الرحم: ب األولاملطل

لكي نقف على املفهوم الدقيق لعقد إجارة الرحم واالحاطة به البد من التعريف الشـــــــــــامل له ويتحقق 
ذلك من خالل تعريف الرحم لغًة واصــــــــــــــطالحاً وشــــــــــــــرعاً، وبعدها التعريف إبجارة الرحم وذلك يف فرعني 

 نعقد الثاين لبيان تعريف اجارة الرحم وكما أيط:و  نتناول يف األول تعريف الرحم لغة واصطالحا وشرعا
 تعريف الر م: ال رع األوض
مشــــــــرتك بني عدة معاين منها هو موضــــــــع تكوين اجلنني ووعاؤه يف  ةلفظ الرحم يف اللغ الرحم لغة: ان

 .(2 ن البطن او هو الوسط الذي يتكون فيه اجلنني ووعاؤه يف البط
ألنه ميســــك اجلنني طوال مدة ، ، فقد عرف ابنه  العضــــو الذي يتخلق فيه الولدما تعريفه اصــــطالحاً أو 

 .(3 ( أيذن هللا له ابخلروا احلمل ويوفر له كل ماحيتاجه من غذاء ومحاية اىل ان
حويصــــــلة صــــــغرية احلجم يف   يتضــــــمن معنيني معىن عضــــــوي هو لفظ ابنهاما شــــــرعا فقد عرفوا الرحم 
يتســــع ويكرب تبعاً لنمو اجلنني بداخله اىل ان يصــــل اىل قمة متدده يف  اية  اســــفل التجويف البطين للمرأه،

 .(4 (د خروا اجلنني طفالً فرتة احلمل مث يعود اىل حالته االوىل تدرجيياً بع

                                                        
 هـ،1405(، نشر أدب احلوزة، قم، 12، ابو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري، ا  لسان العرب 2-

 .632، ص مادة  رحم(
 .92ص 2015ر النهضة العربية، القاهرة،، دامن أتجرياالرحام ةاالسالمي ةموقف الشريعابراهيم،  د.حسين عبد السميع -3
 .35هـ، ص1416 القاهرة،، دار النهضة العربية،(الرحم الظئر حكام االم البديلةأد.عبد احلميد عثمان حممد، - 4
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 29: العدد

اما ابلنســـبة اىل املعىن الثاين املشـــرتك الناتج عن الصـــلة احلميمة بني الرحم والتوالد،كما ان صـــلة الرحم  
 االشارة اىل املقصود ابلرحم يف  ثنا هو املعىن العضوي. وجتدر ،ةأو القرابة واجبة وقطيعتها معصية كبري 
لـذلـك ميكن  ،لنـا من التعريف على اجـارة الرحم والـذي هو حمور  ثنـابعـد ان بينـا مفهوم الرحم البـد 

 الرحم يف الفرع الثاين وكما أيط: إجارةتعريف 
 الر م : تعريف إ ارةال رع الااك
عن نطفة امشـاا  يءبشـغل رمحها أبجر أو بدون أجر  مل انشـ ةعقد تتعهد مبقتضـاه إمرأ عبارة عن 

يهما األجناب لفســـاد رحم الزوجة ويطلق عليها تســـميات عديدة منها  صـــبة صـــناعياً لزوجني أســـتحال عل
 .(5 االم البديلة(، االم احلاضنة، البطن املؤجرة،  الرحم املستعار

 البويضـــــــــــــــة( تلقيحاً خارجياً يف وعاء إختبار مث  ةتلقيح ماء رجل  النطفة( مباء إمرأ أو هو عبارة عن 
أخرى قد تتطوع  ملها حىت والدة اجلنني أو مبقابل  ةحم إمرأزرع هذه البويضـــــــــــــــة امللقحة  اللقيحة( يف ر 

 .(6 (أجر معني
 .(7 (عقد على املنافع بعوض فمنهم من عرف إجارة الرحم أبنه 

 .(8 (عنه  عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة اجنبية وقد عرف على انه
 .(9 (واإلابحة بعوضعقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل   أبنهوقد عرف 
 .(10 (مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً  ةعقد على منفع وعرف أبنه 

وا عقـــد اإلجـــارة كعقـــد البيع من عـــدتقـــدم من تعريف الفقهـــاء إلجـــارة الرحم أب م  ويالحظ على مـــا
فعقد البيع حمل التمليك فيه هو الشـــــــــــــــيء  لكنهما خيتلفان من حيث حمل التمليك، حيث كالمها متليك،

أن تكون املنفعــة ومنــاط التفريق بينهمــا بينمــا حمــل التمليــك يف عقــد اإلجيــار هو منفعــة الشـــــــــــــــيء،  اتــه،ذ
املقصــــــودة من اإلجارة قابلة للبذل واإلابحة، أي االشــــــياء اليت جتوز فيها اإلجارة شــــــرط أن تكون منفعتها 

 .أحكام عقد اإلجارةأما إذا كانت حمرمة فال جتوز إجارهتا ومن مث الجيري على االخرية  مباحة،
 تمييز عقد إجارة الرحم عن غريه: املطلب الثاني

قد يشــــــــــابه عقد إجارة الرحم غريه من العقود والتصــــــــــرفات القانونية، فقد يشــــــــــابه عقد البيع، او عقد 
ســــــنتكلم يف هذا املطلب عن  العمل او عقد املقاولة او عقد االجيار او بعض التصــــــرفات مثل الرضــــــاع لذا

                                                        
االسالم واملشكالت الطبية املعاصرة، جملة العرب العدد احلادي عشر،  ،(الرحم الظئر أطفال االانبيب د.حسان حتوت، -5
 .189ص م،1981
هـ، 1404ربيع االخر  11-6، جمموعة قرارات الدورة السابعة املنعقدة يف مكة املكرمة للفرتة من جملة جممع الفقه االسالمي -6

 .150، ص العدد الثاينالقرار اخلامس، الطبعة الثانية، 
، 1ط ،ة االسالميةبني القانون الوضعي والشريع يالنظام القانوين لألجناب الصناع د.حسيين هيكل، -7

 .347م،ص2006االسكندرية،
 .314ص، 2007، دار املؤرمل العريب، بريوت، 2، دراسة فقهية، طوسائل اإلجناب الصناعية، حممد رضا السيستاين -8

 العدد ة،والقانوني ةجملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي ، أتجري االرحام يف الفقه االسالمي،  ث منشور يفهند اخلويلد. 9-
 .438ص ،2011،السابع والعشروناجمللد  ،الثالث

، اجلزء 1لشرح  تصر خليل، أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف ابحلطاب الرعيين، ط مواهب اجلليل -10
 .493 هـ، ص1416، دار الكتب العلمية، بريوت، 7
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التصــــــــرفات قد تشــــــــبه عقد إجارة الرحم اىل حد ما، لكن هنالك ما مييزه عند مقارنته العقود و جمموعة من 
 وكما أيط: ود والتصرفاتالعق همع هذ

 وعقد البيع ر معقد إ ارة ال: ال رع األوض
تزم بعد الوالدة بتسليم املولود اىل يتفق مع عقد البيع من حيث إن املرأة احلامل تل رحمإن عقد إجارة ال

حيث يلتزم البائع بتســــليم املبيع اىل املشــــرتي حســــب  املرأة صــــاحبة البويضــــة،كما هو احلال يف عقد البيع،
 .(11 فهذا البيع يرد على شيء مستقبلي هو الطفل املواصفات املتفق عليها وخالياً من العيوب اخلفية،

فبموجب عقد  رحام والبيع إال إن بينهما إختالفات جوهرية،ورغم هذا التشـــــــــــــــابه بني عقد إجارة اال
البيع يلتزم البائع إبن ينقل للمشـــــــــرتي ملكية شـــــــــيء أوحقاً مالياً آخر مقابل  ن نقدي أو عوض مايل،أما 
االنســـــان البشـــــري الميكن قانوانً أن يكون حمالً لعقد بيع فهو ليس ماالً والشـــــيء،كما إن املرأة احلامل قد 

ابإلضـــــافة اىل ذلك كيف تضـــــمن العيوب اخلفية اليت تكون  ،(12 وعة ابحلمل دون مقابل نقديتكون متط
 .(13 انجتة عن أمراض وراثية يف االبوين البيولوجيني أو أحدمها

 وعقد الع ك ر معقد إ ارة الالااك: ال رع 
مبجرد الرتاضــــــي فينشــــــا العقد بتطابق إرادط العاقدين،كما إ ما  ينعقديتفق العقدان يف إن كالً منهما 

فالعامل يف عقد العمل يلتزم ، ويشـــــكل فيهما الزمن عنصـــــراً جوهرايً يف التنفيذ من العقود امللزمة للجانبني،
وكذلك صـــــــاحبة الرحم املســـــــتاجر تلتزم بتكملة رحلة احلمل املدة  ابلعمل ملصـــــــلحة رب العمل مدة معينة،

 .(14 عية لهالطبي
ففي عقد العمل أن  ،(15 عدم إمكانية إســـــــــــــتيعاب عنصـــــــــــــر التبعية القانونية فهيوجه االختالف أأما 

يؤدي العــامــل العمــل حتــت إدارة وإشـــــــــــــــراف صــــــــــــــــاحــب العمــل،والميكن أن يكون ذلــك يف عقــد إجــارة 
للفحوصــــات االرحام،ففي فرض حتملها يف بداية فرتة احلمل أن توضــــع حتت الرقابة واالشــــراف خلضــــوعها 

 .(16 لكن اليعقل أن تطيق املراقبة والتقيد طيلة فرتة احلمل الطبية املختلفة،
وهو من العناصر االساسية لعقد  اً حمدد اً جر اكما إن عقد العمل من عقود املعاوضة أي أيخذ العامل و 

لعمل إ اء وميكن للعامل أو رب ا أما عقد الرحم املســــــــتاجر قد يكون معاوضــــــــة وقد يكون تربعاً، العمل،

                                                        
 .176ص ،م2000، دراسة مقارنة، القانونية وحدوده الشرعيةاالجناب الصناعي أحكامه  د.حممد املرسي زهرة، -11
، كلية احلقوق  جملس دكتوراه مقدمة اىل أطروحة ،سعد، املشكالت القانونية الناجتة عن التلقيح الصناعي ةحممد عطي ةد.عطي -12

 .328ص، م2001، جامعة طنطا
إجيار الرحم، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق، جامعة االسكندرية،  د.هيام إماعيل السحماوي، -13
 .103صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع إبراهيم،، 418ص، 2011
ن سنة طبع، ، مكتبة اجلالء، املنصورة، بدو 1ا املصادر االرادية،النظرية العامة لاللتزامات، البيه، إبراهيم د.حمسن عبد احلميد -14

 .34ص
قانون  د. يوسف الياس، د.عدانن العابد، ،2015( لسنة 37سادساً( من قانون العمل العراقي النافذ رقم   -1املادة   -15
 .8بدون سنة طبع، ص  املكتبة القانونية، بغداد، العمل،

 .112ص، 1989ة، القاهر  دار النهضة العربية،، عقد املقاولة د.حممد لبيب شنب، -16
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إال إن عقد الرحم املســـــــــــتاجر التقبل طبيعته فكرة  عقد العمل قبل إنتهاء مدته بشـــــــــــروط حددها القانون، 
 (17 إ اءه قبل إنتهاء حالة احلمل وحصول الوضع.

 وعقد املقاولة ر م ارة الإعقد الاال : ال رع 
الطرف أن يصـــــنع شـــــيئاً أو يؤدي عمالً لقاء أجر يتعهد به  الطرفنيعقد يتعهد أحد  يقصـــــد ابملقاولة 

املســـلمة إليه وإال التزم  االشـــياءأي يتعهد املقاول بعمل أو صـــنع شـــيء ويلتزم ابحملافظة على  .(18 األخر( 
برد قيمتهــا،كمــا حيق للمتعــاقــد االخر أن يفســـــــــــــــخ العقــد حينمــا يثبــت إمهــال املقــاول ويكون لــه احلق يف 

 .ةإلمتام العملي تكليف مقاول اخر
يكفي أن تلتزم بتنفيذ العمل املســـند إليها وهو محل اجلنني فحســـب بل  وكذلك املرأة صـــاحبة الرحم ال

القيام به وذلك بعد تســليمه،كان يكون  يتضــمن هذا االتفاق ضــمان العيوب اخلفية يف العمل املوكل إليها
إليها من خالل تعاطيها ألي دواء أو صر  الطفل مصـــــاابً بتشـــــوهات راجعة اىل تقصـــــريها يف العمل املوكل

ؤثر على صــحة اجلنني،ويف املقابل يلتزم صــاحب العمل صــاحب النطفة املنوية( بتســلم الطفل بعد والدته ي
 .(19 بناءاً على االتفاق املربم بينهم وأن يقوم بسداد املقابل أو األجر املادي املتفق عليه بعد إمتام العملية

جد إختالف بينهما حيث جند إن صـــــــــــاحبة الرحم التقوم أثناء احلمل بتصـــــــــــنيع وعلى الوجه االخر يو 
ها وابلتايل اليســـتطيع ئشـــيء،كما إ ا التســـتطيع رد قيمة اجلنني يف أي مرحلة من مراحل تطوره يف أحشـــا

لذا فإن أحكام ،اجلنني وضــــــــعنطفة يف رمحها وتكليف أمرأة أخرى مبهمة ال الزوجان فســــــــخ العقد بعد غرز
 قاولة وطبيعته التنطبق على العالقة بني الزوجني وصاحبة الرحم.عقد امل

 عقد إ ارة الر م وعقد االجيارالرابع: ال رع 
 متليك منفعة معلومة بعوض معلوم ملدة معلومة وبه يلتزم املؤجر ان ميكن املستاجر من يقصد ابإلجيار 
 اذ ،رحمبعض اخلصائص مع عقد إجارة ال. حيث يتضح إن عقد االجيار يشرتك يف (20 االنتفاع ابملاجور(

إال إ ما خيتلفان ومن العقود الزمنية،  الشـــــــــــــيء وعقد يرد على منفعة كون كل منهما عقد ملزم للجانبني،
 من حيث االداء واحملل الذي يرد عليه كاًل منهما.

أيخذ كل طرف يف العقد مقابالً ملا  اذفمن حيث االداء جند إن عقد االجيار اليكون إال معاوضـــــــــــــــة 
 فقد يكون معاوضة وقد يكون تربعاً. رحمأماعقد إجارة ال طرف االخر،اليعطيه 
أما من حيث احملل فنجد إن حمل إلتزام املؤجر هو متكني املســــــــــتاجر من االنتفاع ابلعني املؤجرة طوال و 
بينما اليقتصـــر دور املرأة يف  وال يتحقق ذلك إال إذا قام املؤجر بتســـليم املســـتاجر هذه العني، ة اإلجيار،فرت 

فإذا أفرتض إن ، أســـــــــــاســـــــــــي يف عملية التخليق على التمكني من االنتفاع بل يقوم بدور   رحمعقد إجارة ال
وفضــالً  .(21 نفصـــالً عن جســـم املرأةالعني املؤجرة هي الرحم فإنه من املســـتحيل تســـليم الرحم لإلنتفاع به م

                                                        
 .72، ص1980، دار النهضة العربية، القاهرة، أصول قانون العمل سن كريه،ح -17
 .1951( لسنة40واملعدل رقم   ( من القانون املدين العراقي النافذ864املادة   -18
  .364صمصدر سابق،  د.حسيين هيكل، ،423صمصدر سابق،  د.هيام السحماوي، -19
 .1948( لسنة131رقم   صرياملدين ( من القانون امل558ة املاد ( من القانون املدين العراقي النافذ،722املادة   -20
 .98صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع ابراهيم، -21
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وابلتايل فهو  ومن مث فال يعد شــــــــــيئاً، ورحم املرأة جزء منها، عن هذا فإن عقد االجيار يرد على االشــــــــــياء،
 .(22 خارا عن نطاق التعامل

 والرضاع ر م ارة الإعقد : ال رع اخلامس
 .(23 (معلومة بدونه ملدةعقد تتعهد مبقتضاه إمرأة إبرضاع غري ولدها أبجر أو  الرضاع 

رحم وعقد الرضاع،حيث إن الرحم إجارة الومن خالل هذا التعريف جند إن هناك أوجه شبه بني عقد 
والثدي يشـــــرتكان يف إن دور كل منهما ومجيفي ومها يكمالن بعضـــــهما البعض يف منو الطفل مع االخذ يف 

ن ميكن أن يكما إن العقد،  املورونت وإكتســــــــــــــــاب االعتبار أبن ليس ألي منهما دور يف عملية التخليق
وهناك حكمة إهلية وهي العلة يف حترمي هللا للزواا من االخوة ، تربعال وديكوان من عقود املعاوضـــــــــــــــة أو عق

ذكر يف القرآن الكرمي جيمعوا  اإهلي اً وســـــر  اً ليمع اً طبي اً فلو متعنا النظر فيها لوجدان إن هناك ســـــبب ابلرضـــــاعة،
فماابلك االبن ابلرحم الذي يبىن حلمه وعظامه من دم  ىن من لنب ثدي املرضـــــــــــعة،على إن عظام الطفل يب

 .(24 أمه ابلرحم
ففي عقد إســــــتئجار االرحام قيام املرأة  ورغم هذا التشــــــابه إال إ ما خيتلفان يف بعض الفروق اجلوهرية،

يالف املرأة  لتنفيذ،املســـــــــــــــتاجرة  مل اجلنني وهي على بينة اتمة إبســـــــــــــــتحالة الرجوع يف التعاقد وتوقف ا
رئ بشـــــــرط توفر بديل غذائي إلســـــــتمرار حياة اإلي ســـــــبب ط ةاملرضـــــــعة فإمكانية الرجوع عن التعاقد وارد

ففي عقد  فإمكانية إنتهاء العقد دون خســــــــائر يف عقد الرضــــــــاعة أقل من عقد احلمل املســــــــتاجر، الطفل،
على عكس  ستقبال من وجود أم ابلرضاعة،الرضاعة التوجد آآلم الوالدة ابالضافة اىل عدم نفور الطفل م

 .(25 األم ابلرحم 
أما يف الرحم الظئر  موضــوع حمل االتفاق يف املرضــعة الظئر يكون على الطفل إبعتباره إنســان، نَّ أكما 

 من نواتج االنسان. اً يكون نطفة االمشاا إبعتبارها انجت
 إجارة الرحمموقف الشريعة االسالمية والقانون من : المبحث الثاني

الشـــــك أن التعامل على جســـــد االنســـــان جعلت منه مادة طبيعية ميكن دراســـــتها وسص ابلذكر رحم 
وأمهلت هذه االســـــــــاليب  االنثى فهو حاضـــــــــنة يوضـــــــــع فيها اجلنني حلني إكتمال منوه وتســـــــــليمه اىل أهله،

فقد مجهر عجز هذه  ،املســـتحدثه مشـــاعر االمومة ومشـــاعر اجلنني نفســـه بعد تكوينه يف الرحم الغريب عنه
يف وجهات النظر  اً لذا جند ان هنالك اختالف االساليب املستحدثه عندما مل تستطيع أن تصل اىل غايتها،

                                                        
، م1998 ، املكتبة التوفيقية، القاهرة،5ط، فقه املعامالت املدنية والتجارية يف الشريعة االسالمية د.نصر فريد واصل، -22

، د.حممد املرسي 437صمصدرسابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،118ص، مصدر سابق، د.عبد احلميد عثمان حممد ،132ص
 .177صمصدر سابق،  زهرة،

 ( منه. 1610كتاب مرشد احلريان، املادة    -23
هتا القانونية يف جمال القانون املدين، وتغيري اجلنس، بعض صور التقدم الطيب وانعكاسا التلقيح الصناعي ،ةد.علي حسني جنيد -24

يف كل  التلقيح الصناعي بني احلل واحلرمة ، د.عبد السالم عبد الرحيم السكري،28ص، 1991، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1ط
مصدر  د.عبد احلميد عثمان،.224ص، 1995، مطبعة محادة، مصر، 1من الشريعة االسالمية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، ط

 .81ص، سابق
 .430صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -25
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، يف الشريعة االسالمية والقانون من مشروعية هذا العقد من عدمه، وسنوضح يف هذا املبحث املوقفني معاً  
 وكما هو األط:

 الشريعة االسالمية من إجارة الرحمموقف : املطلب األول
رتتبة من جراء عمليات االجناب بوســــــيلة العديد من املصــــــا  امل أبن هناكبعض االطباء والفقهاء  يؤكد
ومع ذلك ميكن القول أبن هناك الكثري من املفاســـــــــــــــد اليت ميكن أن ترتتب على  االرحام االنثوية، إجارة

ي املعاانة النفســـية واالجتماعية اليت قد تصـــيب اجلنني بعد أن االرحام ومن هذه املفاســـد ه إجارةعمليات 
صــــــــاحبة الرحم  لألم ابلرحم  موهل ســــــــيكون والؤه لألم البيولوجية صــــــــاحبة البويضــــــــة أ، يصــــــــبح إنســــــــاانً 

 .(26 ؟اليت محلته (املستاجر
ق املفســــــــــــــدة من خالل املعاانة النفســــــــــــــية واالجتماعية اليت قد تصــــــــــــــيب االم صــــــــــــــاحبة الرحم قوتتح

وتتحقق كذلك من خالل كشـــف  ،مومةســـتاجر،ابالضـــافة اىل شـــعور االم البيولوجية اىل إفســـاد معىن األامل
 .(27 عورة املرأة اليت يراد أتجري رمحها

مادة للمتاجرة  اوأيضــــــاً من خالل املســــــاس بكرامة االنســــــان وذلك إبســــــتخدام تلك االعضــــــاء وجعله
ابالضــــــــــــــــافـة اىل إنـه يؤدي اىل إنرة  ،(28 التمليـك كـالبيع بعرض رمحهـا للبيع أو اهلبـة ال ـا تعترب من عقود
فقد  ،؟للوليد صـــاحبة الرحم تكون أماً  مصـــاحبة البويضـــة أ اجلدل والنزاع واخلالف حول حتديد أي املرأتني

أســــهمت كالً منهما يف وجوده وابلتايل فقد تتمســــك صــــاحبة البويضــــة أبن أصــــل الطفل يرجع إليها وهي 
يف حني حتتج املرأة احلاضــــــــــــــنة أب ا أحتوت اجلنني يف رمحها وتغذى من دمها  الوراثية،مصــــــــــــــدر صــــــــــــــفاته 

مومة فرضاً لصاحبة البويضة فإن هذا وإن أزال ضرر عنها،إال إنه فلو أثبتنا األ املتاعب من أجله، وحتملت
ضــــرر آخر وهذا غري فنكون قد أزلنا الضــــرر ب حيرم صــــاحبة الرحم من التمتع بثمرة محلها ووالدهتا وعنائها،

 وهنا جيب أن يكون درء املفاسد أوىل من جلب املصا . جائز،
االرحام اىل اختالط االنســاب،حيث توضــع البويضــة امللقحة يف الرحم املســتاجر يف فرتة  إجارة وتؤدي
 ا حيتمل تعرض صـــــــــــــــاحبة الرحم املســـــــــــــــتاجر للحمل قبل أربعة اايم قبل وبعد فرتة التبويض إذا  التبويض،

صل إتصال جنسي مع زوجها خالل هذه الفرتة وذلك يؤدي اىل أحتمال احلمل بتؤم ورمبا كان أحدمها ح
 .(29 نتاا البويضة امللقحة وكان الثاين نتاا محل طبيعي يف االم صاحبة الرحم

                                                        
، موقف الشريعة االسالمية من التصوير واالحكام املتعلقة به، دراسة فقهية مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة بالل حامد إبراهيم -26

 .101 ، ص2007اىل جامعة االزهر، 
، املبسوط ،83صهـ، 1406، مؤسسة النشر االسالمي، ايران، 1، القاضي عبد العزيز بن الرباا الطرابلسي،اجلزءاملهذب -27

، مصدرسابق، حممد رضا السيستاين ،146ص هـ،1406، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، 10ا، سرخسيال لشمس الدين
يف شرح شرائع االسالم،للشيخ  ، جواهر الكالم70ص ،2ا ، بريوت،، للشيخ حممد بن علي ابن حممد الشوكاين، نيل االوطار167ص

، لالمام أيب زكراي حميي الدين بن شرف النووي، اجملموع يف شرح املهذب ،351،ص3ا حممد حسن النجفي، دار الكتب االسالمية،
 .169ص ،3ادار الفكر، بريوت، 

مسند االمام أمحد بن  ،،289ص ،3االفكر، بريوت، ، دار 1، بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي، طسنن النسائي -28
 .189ص 3ا ،حنبل

العدد اخلامس ،مقال منشور اريدة صوت االزهر، أتجري االرحام مرفوض طبيًا وأخالقيًا وأجتماعياً  ،د.إبراهيم بدران -29
 .11ص ،م2001مايو ،ه1422صفر ،والثمانون
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ورمبا توضـــــــع البويضـــــــة امللقحة يف رحم مســـــــتاجر تكون حامالً يف أول أايم احلمل وتلد واحدا هو أبن 
، مث تقوم بتسليمه اىل صاحبة البويضة على إعتبار إنه ولدها لرحم وزوجها وهي التعلم أنه ولدها،صاحبة ا

وتتحقق املفسدة إذا كانت هناك خطورة يف إحتمال محل الضرة يف مثل هذه احلالة،فرمبا حتمل الضرة على 
د النزاع والصـــــــــــــــراع بني اللقيحة وتضـــــــــــــــع تؤام اليعرف كل منهما أبن من،أو رمبا ميوت أحد التوأمني فيزدا

 .(30 م الذي على قيد احلياةوءَ تَ الالزوجني حول 
وهلذا جند الفقه االســـالمي قد اختلف يف مســـالة إجارة االرحام، فاجته اىل ثالثة اجتاهات ذهب األول 

 اىل جواز إجارة الرحم، وذهب الثاين اىل عدم جوازه، واما الثالث فقد فرق بني حالتني وكما أيط:
فقد أســــــــــــتندوا على ماذهبوا إليه  ،(31 إجارة االرحاماألول: وهو االجتاه الفقهي اجمليز لوســــــــــــيلة  األجتاه

ووصــــــينا االنســــــان بوالديه احســــــاان محلته امه كرها ووضــــــعته كرها  :قال تعاىل ابلنص واملعقول ففي النص
 .(32 ومحله وفصاله ثالثون شهراً 

مجع بني الرضــــــــــــاعة واحلمل يف آايته هو توحيد احلكم ويرى أصــــــــــــحاب هذا الرأي احلكمة من إن هللا 
وأن  ،(33 فيهما لكو ما من مصدر غذائي واحد،وإنه ليس يف احلمل حلساب الغري أثر مباشر على اجلنني

 إجارةإلابحة  مجعهما وضـــمهما يف فرتة واحدة مدهتا ثالثون شـــهراً ليس له تفســـري إال لتكون نصـــاً مباشـــراً 
 .(34 بتحرمي الكرمي ه القرآنر يذك ار االابحة أن اليكفي القر  االرحام،كما

 أو االســــــتناد اىل املعقول أو مايســــــمى بنظرية الضــــــرورة يف الفقه االســــــالمي واليت يباح عندها احملظور،
فكذلك  فكما االســــــالم يبيح بعض االمور على خالف األصــــــل كاكل امليتة عند االشــــــراف على اهلالك،

مبرض التســــــــتطيع معه احلمل،فهذه ضــــــــرورة ميكن مع قيامها اللجوء اىل  رمحها أو أصــــــــيب لاملرأة اليت عط
 .(35 إجارة الرحماحلمل عن طريق 

، اىل حظر أتجري االرحام اذ ذهب ،(36 إجارة االرحاماإلجتاه الثاين: وهو االجتاه الفقهي املنكر لوسيلة 
أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنني وهللا جعل لكم من أنفســـــــــكم  الفقهاء من قوله تعاىل ســـــــــتدلَّ افقد 

يهب ملن يشــــــــــــــــاء إاننً ويهب ملن يشــــــــــــــــاء الذكور...وجيعل من يشــــــــــــــــاء  تعاىل وقوله ،(37 وحفدة...
 .(38 عقيماً 

                                                        
 .193ص، مصدر سابق، د.هيام إماعيل السحماوي 30-
، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس دراسة مقارنة ،االنعكاسات القانونية لإلجناب الصناعي .طارق عبد هللا حممد أبو حوه،د -31

عبد السميع  د.حسين ،151صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي،، 237ص، 2005كلية احلقوق، جامعة منصورة، 
 .163صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، ،،381صمصدر سابق، هيكل، د.حسين ،146صمصدرسابق،  إبراهيم،
 (.15  اآليةسورة االحقاف: -32
النهضة  دار، دراسة مقارنة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي، بنوك النطف واالجنة السنباطي، عبد العاطيعطا  د. -33
 .259ص، م2001 ، القاهرة،العربية

 .153صسابق،  مصدر د.هيام إماعيل السحماوي، -34
 .148صمصدر سابق،  د.حسين عبد السميع، -35
 ،209ص، 2003، دار الكتب القانونية، مصر احمللة الكربى، د.أمحد نصر اجلندي،النسب يف االسالم واألرحام البديلة -36

 .253صمصدر سابق،  د.طارق عبد هللا حممد أبو حوه، ،164صمصدر سابق، هيام إماعيل السحماوي،د.
 (.72  اآلية سورة النحل: -37
 (.50 -49 يتان سورة الشورى اآل -38
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 29: العدد

 بني العباد ومل ينسَ  وإن هللا تعاىل قد قســــم االرزاق إلرادة هللا ومشــــيئته، وهم يرون يف هذا العمل حتدايً  
ومسالة االجناب مرتوكة يف النهاية للقدر  و ولداً أو منصبا أو صحة،....ا ،والرزق قد يكون ماالً أ إحد،

اإلهلي،كما إن إدخال البويضــــــــــــة امللقحة  النطفة االمشــــــــــــاا( يف رحم إمرأة أجنبية عن الزوا فيه شــــــــــــبهة 
والشـــــــــريعة االســـــــــالمية حرمت كل أمر يؤدي اىل حدوث  واملســـــــــلم مامور إبن يتقي الشـــــــــبهات، ،(39 الزان

االرحام ســـــــوف تؤدي اىل حدوث هذا اخلالف والنزاع بني  إجارةوإن مســـــــالة  اخلالف والنزاع بني االفراد،
جارة االرحام إ،كما إن ؟هل هي صـــــــاحبة البويضـــــــة امللقحة أم هي اليت محلت وولدت املرأتني أيهما األم،

 .(40 تؤدي اىل إختالط االنساب
عوى يف غري حملها ألن إبســـــــتطاعة الزوجني أن يتفرقا وها ددأما دعوى الضـــــــرورات تبيح احملظورات فيع

وكـــذلـــك للرجـــل أن يتزوا على إمرأتـــه كي ينجـــب من الثـــانيـــة إذا تعــذر  ويرزقهم هللا الـــذريـــة بعـــد التفريق،
 .من االختبار واالبتالء يف هذه احلياة لإلنسان اً وه نوععدوهم بذلك  االجناب من االوىل،

لزوجة اخرى  املستاجراىل التفريق بني ما إذا كان الرحم  البعضاإلجتاه الثالث: ففي هذا االجتاه ذهب 
حيث قالوا ابحلُل يف الصورة االوىل واحلرمة يف ، وبني ما إذا كان الرحم لزوجة أجنبية  ضرة للزوجة االوىل(،

 .(42  (41 الثانية
 ليت أســـــتدل هبا أصـــــحاب الرأي االول القائل ابالابحة،ا هانفســـــالدلة اب يف الصـــــورة االوىل اأســـــتدلو  اذ

 .(43 اليت أستدل هبا أصحاب الرأي الثاين القائل ابحلرمة هانفس وابلصورة الثانية ابالدلة
ابالضــافة اىل ذلك فإن الزوجة صــاحبة الرحم احلاضــن  الضــرة للزوجة االوىل( إذا كانت ســليمة املبيض 

أما لو كانت صــــــاحبة الرحم معتلة ،حاجة لبيضــــــة زوجته معتلة الرحم فإن اإلجناب يتحقق منها للزوا دون
 املبيض فتكون إحدامها مكملة لألخرى.

 موقف القانوع من إجارة الرحم: املطلب الثاني
يؤكد إن احلمل حلساب الغري ليس عقداً ابملعىن القانوين  إجتاه،اجتاهني علىقد إنقسم  القانوين إن الفقه
 :طوآخر يرى الطبيعة العقدية للحمل حلساب الغري وسنفصل ماسبق على النحو اآل لكلمة عقد،

 .املنكر لو ود فكرة العقد يف اَل ك َلساذ الغري: االجتا  األوض أوال  
 صاحبة الرحم أصحاب البيضة امللقحة واالم أبن إجارة الرحم هو جمرد تفاهم بني الزوجني هيرى أنصار 

وإن هذا الوضـــــــــــــع اليرتب أية إلتزامات على عاتق أي من طرفيه، ولعل من أهم هذه  على وضـــــــــــــع معني،
كام له من الناحية   اتســتطيع االحتفاظ ابملولود ونســبته إليهأو االلتزامات وضــع املولود مث تســليمه اىل أهله 

                                                        
إبريل ،ه1422احلرامحمرم  ،العدد الثمانون ،مقال منشور اريدة صوت االزهر ،إستئجار أرحام الزان ،د.رشدي شحاته أبو زيد -39
 .292ص، م2001
 .261ص، سابق صدرم، السنباطي عبد العاطيد.عطا -40
د.هيام إماعيل  ،163صمصدر سابق، د.حسين عبد السميع إبراهيم، ،315صمصدر سابق،  السيستاين،حممد رضا  -41

 .177صمصدر سابق، السحماوي،
 .477ص ،م1991 ة،الطزكي التجارية،القاهر  بعةاالسالم واملشكالت الطبية املعاصرة،مط ،د.زكراي الربي -42
العدد ،جملة منار االسالم ،الرحم املستاجر بني احلظر واإلابحة يف الفقه االسالميم البديلة األ ،عبد احلليم حممد منصورد. -43
 .34ص، م2001أكتوبر،،ه1422،السابع
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فضـــــــــالً عن إنه الميكن احلكم عليها بتعويض  ا إذا مل تقم بتســـــــــليم هذا املولود،القانونية،النه الميكن إدانته
 .(44 ا للمولودهمايل مقابل عدم تسليم

 .املميد لو ود فكرة العقد يف اَل ك َلساذ الغري االجتا  الااك :اثنيا  
ترتبط بعقد يتم حتريره بينها وبني االطراف املشــاركة  ن املرأة صــاحبة الرحم املســتاجريؤكد هذا االجتاه أب
،ويعترب الزوجان املســـــتاجران مها الوالدان الشـــــرعيان هلذا (صـــــاحبا البيضـــــة امللقحة وهم يف الغالب الزوجني 

 .(45 املولود،فيقع عليهما عبء حتمل كافة النفقات اليت يتطلبها رعاية املولود
أن هــذه  اذددهتــا القوانني واللوائح اخلــاصــــــــــــــــة مبهنــة الطــب، القول إبن هــذه االلتزامــات قــد حــ وميكن

 االلتزامات أتخذ الطابع العقدي إذا م تنفيذها يف إطار عقد عالا طيب بعيداً عن املستشفيات العامة.
العالقة العقدية مصـــــدر االلتزامات اليت تقع على عاتق الطبيب املتمثل يف تقدمي اخلدمات الطبية  عدوت

ويكون ذلك مقابل إلتزام أطراف عالقة الرحم املســـــتاجر  مة لعالا املريض وحتقيق مصـــــلحته،والرعاية الالز 
ن امن قبل املريض أو من ينوب عنه ويف موضـــــــــــــــوع  ثنا غالباً مايكون الزوج ابدفع االتعاب املتفق عليه

املطــالبـة  وإذا إمتنع املريض عن تنفيــذ إلتزامــه بــدفع االتعــاب كــان للطبيــب، أصـــــــــــــــحــاب النطف البيولوجيــة
وإذا حدث  بتنفيذه جرباً عنه ومقاضــــــــــاته المتناعه عن إداء ماهو مســــــــــتحق يف ذمته طبقاً للقواعد العامة،

 اةنزاع بشـــا ا أو مل يتفق عليها أصـــالً خضـــعت لتقدير احملكمة مع االســـتعانة أبهل اخلربة من االطباء مراع
 .(46 يف ذلك شهرة الطبيب وماعاد على املريض من نفع وفائدة

الرعاية والعالا الطيب قد متت  تونالحظ هنا إن مسؤولية الطبيب تظل مسؤولية تعاقدية حىت لو كان
،ابإلضافة الالزمة،وعليه أن يبذل العناية (47 بدون مقابل من جانب املريض،أي على سبيل الود أو الصدفة

واملوافقة على نتائجها والرضــــــــــا ابآلنر قبل املريض أو أهله أو أقاربه من اىل إلتزامه  صــــــــــوله على رضــــــــــاء 
 .(48 املرتتبة عليها

وســــــــــبب ذلك يرجع اىل خطورة االعمال الطبية واليت ُأحيط هبا علماً من قبل مىت ماكانت مشــــــــــروعة 
لم بكون رضــاء أطراف عالقة الرحم ،وغري متعارضــة مع النظام العام أســاســاً  املســتاجرورغم هذا فإننا النســَ

بية اليت تكون على النطف البشرية وذلك ملا تتسم به من خطورة،سواء كان من حيث إلابحة االعمال الط
 .(49 طبيعتها أو من حيث جسامة اآلنر املرتتبة عليها

                                                        
راشد الشامسي، النظام القانوين حلماية جسم االنسان، أطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية احلقوق،  د.حبيبة سيف سامل -44

  .249، ص2005جامعة عني هس، القاهرة، 
مصدر ، د.هيام إماعيل السحماوي،355صمصدرسابق، هيكل، د.حسيين ،267ص،سابقمصدر د.حممد املرسي زهرة، -45
 .415صسابق،

، عقد العالا الطيب، دراسة حتليلية وأتصيلية لطبيعة العالقة بني الطبيب واملريض، دار الفكر د.حممد السعيد رشدي -46
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1،مدى فعالية رضا املريض يف العقد الطيب، طيل،د.جمدي حسن خل72ص،2015اجلامعي،القاهرة،
 .7صبدون ستة طبع، 

 144ص-املرجع السابق د.حممد حسنني منصور: -47
،د.علي 391ص،1995، دار النهضة العربية،القاهرة،عمران،االلتزام بضمان السالمة وتطبيقاته يف بعض العقود عليد.حممد  -48

 .5ص،1995، دار النهضة العربية، االسكندرية، إلتزامات الطبيب يف العمل الطيب ،حسني جنيدة
، دراسة مقارنة بني القانون املدين والفقه االسالمي، جامعة عني هس، كلية زراعة االعضاءو نقل  الكندري، هللاأمحد عبد -49
 .150ص، 1997احلقوق، 
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ومن املتفق عليــه إن العقــد ، (50 وجيــب عليــه االلتزام ابحملــافظــة على أســـــــــــــــرار املريض اليت يطلع عليهــا 
نه يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة اليقتصر على إلزام املتعاقد مبا ورد فيه،لك

 .(51  سب طبيعة االلتزام
ورغم كون املســــــــــؤولية الطبية يف الغالب مســــــــــؤولية عقدية ترتتب على االخالل إبلتزام كان نتيجة عقد 

للطبيب يف يلحق املريض فإن ذلك الينفي إنعقاد املســــــــؤولية التقصــــــــريية  اً طيب صــــــــحيح ينشــــــــا عنه ضــــــــرر 
،كان يكون ســــــــــببه غري مشــــــــــروع أو  الفاً ل داب ااحلاالت اليت يوجد فيها عقد طيب ابطل بطالانً مطلق

 .(52 العامة أو كإخالل الطبيب إبلتزام أصلي مصدره نص القانون،عندئذ تكون مسؤوليته تقصريية
 أحكام إجارة الرحم: المبحث الثالث

رفات القانونية وغريها البد يف النهاية من ترتيب األنر ان كل عقد من العقود أو تصـــــــــــرف من التصـــــــــــ
عليها، وعقد إجارة الرحم كغريه من العقود يرتب جمموعة من احلقوق وااللتزامات على عاتق أحد طرفيه 
وهي صاحبة الرحم املستاجر، ومن األنر ايضا املرتتبة عليه مسالة نسب املولود، فقد حصل خالف لدى 

ســــالمية عن إثبات نســــب املولود وذهبوا اىل عدة اجتاهات يف ذلك، وعليه ســــنتطرق يف فقهاء الشــــريعة اال
هذا املبحث اىل اهم االحكام اليت ترتتب على إجارة الرحم وهي حقوق والتزامات املرأة صـــــــــــــــاحبة الرحم 
املســــــــــتاجر، وســــــــــيكون عنوان املطلب األول، وحالة إثبات النســــــــــب املختلف عليها بني فقهاء الشــــــــــريعة 

 سالمية سواء كان من جهة األب ام من جهة األم، والذي سيكون عنوان املطلب الثاين وكما أيط:اال
 والتزاماتها حقوق املرأة صاحبة الرحم املستأجر: املطلب األول

إن من حقوق املرأة صـــــــــــاحبة الرحم املســـــــــــتاجر يكون يف توفري الفحوصـــــــــــات الطبية الالزمة هلا وتوفري 
وأيضــاً بدفع مقابل ملنفعة صــاحبة ، وكذلك إســتحقاقها لألجر ملدة احلمل، خالل فرتة احلملالعناية الطبية 

 .(53 الرحم مبقابل إجارةويكون هذا يف احلاالت اليت يكون فيها  الرحم املستاجر،
أما ابلنســـــــبة اىل التزامات صـــــــاحبة الرحم حيث تتمثل ابلتاكد قبل القيام بعملية زرع النطف يف رمحها 

أي خلوه من النطف املكونــة من خالل زوجهــا إذا كــانــت ذات زوا، ويتم ذلــك مبعرفــة  ة رمحهــا،من براء
الطبيب حيث يقوم بغسل الرحم وتشفط مجيع البيوضات املوجودة به ومن مث تزرع النطف يف رمحها وتقوم 

 .(54 بتسليم املولود ألصحاب النطف
من خالل إدمــان  واالمتنــاع عن كــل مــايضـــــــــــــــر اجلنني،وكــذلــك التزامهــا ابلرعــايــة واحلفــاظ على اجلنني 

ملخدرات أو الكحوليات أو حماولتها لإلنتحار أو إصـــابتها بفريوس جنســـي ا على صـــاحبة الرحم املســـتاجر

                                                        
 .77ص، 1986، القاهرة، دار النهضة العربية، النظرية والتطبيقعقد العالا الطيب بني  د.عبد الرشيد مامون، -50
 .466صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -51
، 2006، دار النهضة العربية،القاهرة، 1،طحممد عبد الظاهر حسني،صور  ارسة املهن احلرة وأثرها على مسؤولية املهين د. -52

 .40ص
الصناعي يف القانون املدين، دراسة قانونية فقهية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  االجناب،السيد د. دوح خريي هاشم 53-
 .344صمصدر سابق،، د.حبيبة سيف سامل،254ص، 2005
يلتزم املؤجر أن يسلم املستاجر العني املؤجرة   يف التقنني املدين املصري اجلديد اليت جاء فيها (564 تطبيق لنص املادة  -54
 (.يف حالة تصلح معها الن تفي مبا أعدت له من املنفعة وفقاً ملا م عليه االتفاق أو طبيعة العني وملحقاهتا
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 .(55  على اجلنني املتخلق من نطفتهما واملغروس يف رمحهااً ثر سلبيؤ نتيجة معاشرة زوجها  ا 
من قبلها بعد إبرامها عقد إجيار رمحها أو التعرض الذي كذلك إلتزامها بضـــــــــــــمان التعرض الصـــــــــــــادر و 

بعــــد غرز نطف االبوين البيولوجيني يف رمحهــــا بوقــــت  هــــاحيــــدث من أحــــد أتبــــاعهــــا كزوجهــــا إذا جــــامع
أوهلما اختالط االنســـــــــــــــاب عن طريق ختصـــــــــــــــيب زوجته،وننيهما احتمال  ن،حتماالاقريب،فيكون هناك 

 .(56 إجهاض نطفهم نتيجة مجاعه هبا
عندئذ ميكنهم اخليار بني الدعوى العقدية أو  اً ضـــــــــرر  أصـــــــــحاب النطف( انحلق املســـــــــتاجر الزوج فإذا

فتكون عقدية نتيجة عقد االجيار املربم بينهما كما ميكنهم رفع دعوى تعويض مباشـــرًة  الدعوى التقصــــريية،
قبل الكافة،كما يكون  عليها إســـتناداً اىل مســـؤوليتها التقصـــريية عن إخالهلا ابلواجب العام املفروض عليها

عن ما أصـاهبم من ضـرر،واالصـل يف تعويض املسـتاجر احلاصل له  اً هلم يف مجيع احلاالت أن يطلبوا تعويضـ
من املؤجر أال يتجاوز قيمة التعويض االجرة املتفق عليها،ومع ذلك جيوز أن حيكم بتعويض أكرب،كما يرى 

نفيذ العيين أن حيبس االجرة عنه اىل أن يقوم بوقف البعض إنه جيوز للمســـــــــــــــتاجر حىت يدفع املؤجر اىل الت
 .(57 تعرضه،النه الميكن أن يطلب فسخ عقد إجارة الرحم إال قبل البدء بتنفيذ العقد

 إثبات النسب: املطلب الثاني
فاحلياة تبدأ منذ حلظة امليالد يعقبها ثبوت  يثبت للمولود من حقوق هو ثبوت النســـــــــــــــب، إن أول ما

ينشــــا األبناء نشــــاة كرمية طيبة شــــرع هللا هلم حقوقاً  تلفة تؤدي اىل إصــــالحهم وأول هذه ولكي ، النســــب
فاخلروا اىل الدنيا بغري  احلقوق هو ثبوت نســـــب كل فرد اىل أبيه حىت الختتلط االنســـــاب ويضـــــيع االبناء،
 نسب ينتمي االنسان إليه أو فرع مبين على االصل يصبح وكان االنسان مل يكن.

وهو  ظهر أمهية النســــب يف كو ا النســــيج الذي يشــــكل االســــرة اليت تتكون من وحدة الدم،ومن هنا ت
فهو يلعب دوراً  ســـــواء أكان طبيعياً أم صـــــناعياً إبجارة الرحم، بذلك يعد أهم اآلنر املرتتبة على االجناب،

ية وغري ذلك،وإذا كبرياً إذ إنه االصــــــــل الذي يتفرع عليه غريه من االحكام مثل املرياث واحلضــــــــانة والوصــــــــ
 .(58 إنتفى النسب إنتفيا

ومن هذا املنطلق سـنوضـح إثبات النسـب البن الرحم من جهة األب اترة، ومن جهة األم اترة أخرى، 
 املطلب على فرعني وكما أيط: هذا بتقسيم

                                                        
 .329صمصدر سابق،د.حممد املرسي زهرة، -55
يف القانون املدين املصري، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  د.حممود مجال الدين زكي،الوجيز يف النظرية العامة لإللتزام -56
 .554ص،1978
إذا أخل املؤجر إبلتزامه بعدم التعرض للمستاجر يف إنتفاعه ابلعني املؤجرة على النحو املتقدم كان لألخري وفقاً للقواعد العامة  -57

إذا كان هناك مايربر ذلك أو يطلب إنقاص االجرة أو بضمان  أن يطلب أما التنفيذ العيين بعدم التعرض وأما أن يطلب فسخ االجيار
 زوا صاحبة الرحم( يف تعرضه وأخفق املؤجر صاحبة الرحم املستاجر( وتقرر املدعى به قضاًء أو رضاءً  ا أفلح املتعرضاالستحقاق إذ

 االبوين البيولوجيني( بضمان االستحقاق ومعىن هذا الضمان ثبوت احلق للمستاجر يف أن يطلب  وترتب على ذلك حرمان املستاجر
 ( من القانون املدين املصري.572/2إنقاص االجرة مع التعويض يف احلالتني إن كان له مقتضى. املادة تبعاً للظروف فسخ االجيار أو 

  .39ص، 32ا، عبد الرمحن بن حممد احلنبلي مجع وترتيبة، جمموع فتاوي شيخ االسالم أمحد بن تيمي -58
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 إثبات النسب من  هة االذ: ال رع األوض 
من عملية إجارة الرحم بثبوت نســـــــبه ابلنســـــــبة للمولود من الفقهاء فيما خيص ثبوت النســـــــب  أختلف

يف حالة إذا كانت أو  جهة االب إذا كانت صـــاحبة الرحم املســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطفة الذكرية،
 على ثالث حاالت وكما أيط: صاحبة الرحم املستاجر متزوجة أو منفردة

الذكرية،فهنا يقل حجم إذا كانت صـــاحبة الرحم املســـتاجر زوجة ننية لصـــاحب النطف  :احلالة االوىل
ب الشــــــــــرعي للمولود قطعاً،الن النطفة املســــــــــتخدمة يف التلقيح هي نطفته والنه هو املشــــــــــكلة،النه هو األ

 .(59 صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد
 رأيني: نكون امامإذا كانت صاحبة الرحم املستاجر متزوجة،فهنا  :احلالة الثانية
ول: إذا كانت صاحبة الرحم املستاجر إمرأة ذات زوا،فإن نسب املولود يثبت لزوجها ويدعم الرأي األ
 .مجيعاً انحية الزوا والدة زوجته لذلك الطفل فتكتمل بذلك الشروط من ثبوت النسب 

تثبت له احلقوق املرتتبة فالرأي الثاين: إن املولود ينســــب اىل زوا صــــاحبة البويضــــة اليت لقحت بنطفته 
ون من بويضــــة إمرأة يكن اجلنني قد الثبوت النســــب،وال ينســــب اىل زوا صــــاحبة الرحم املســــتاجر، على 

 .(60 وماء رجل بينهما نكاح شرعي صحيح
 غري متزوجة. إذا كانت صاحبة الرحم املستاجر :احلالة الثالثة

فإن الولد ينسب الباحثني املعاصرين إنه إذا كانت املرأة صاحبة الرحم املستاجر غري متزوجة  حديرى أ
يف ذلك هو  الســـببلزوا صـــاحبة البويضـــة املخصـــبة وتثبت له كل احلقوق املرتتبة على ثبوت النســـب،أما 

إن النسب يشرتط فيه املشروعية أثناء إنزال املين وال يشرتط  كذلك  أحرتام املائني حال االنزال والتخصيب،
 .(61 ةفيه املشروعية أثناء إدخاله يف املرأ

 إثبات النسب من  هة األم: ال رع الااك
أم اىل  صــاحبة الرحم املســتاجرم هل ينســب اىل األ م،ابلنســبة اىل النســب من جهة األاختلفت اآلراء 

املولود اىل املرأة صــــــــاحبة الرحم املســــــــتاجر ومدى  ةنقوم بعرض مدى إمكانية نســــــــبســــــــلذلك  ،م اجلينيةاأل
 ، وكما أيط:ه اىل املرأة صاحبة البويضةتإمكانية نسب
 .مد  إمكانية نسب املولود اىل املرأة صا بة الر م املستأ ر :أوال  

الولد الناتج من عملية الرحم املســــــتاجر ســــــينســــــب اىل صــــــاحبة الرحم أن  ،(62 هذا الرأي أنصــــــاريرى 
ال اىل صاحبة البويضة املخصبة،واألدلة اليت بىن عليها أصحاب هذا الرأي اىل نسبه اىل االم اليت املستاجر 

وإن االم يف القرآن الكرمي هي اليت ولدت،كما يف  محلته كو ا هي اليت عانت من مشـــــاق احلمل والوالدة،

                                                        
 .43، ص1415احلديث، القاهرة، ،دار 1مجال الدين الزيلعي، اهلداية شرح بداية املبتدي،اجلزء الثالث، ط  -59
 الزواا والطالق وأنرمها(، دار الكتب،  د. أمحد الكبيسي، الوجيز يف شرح قانون االحوال الشخصية وتعديالته، اجلز األول، -60

 .204 -196، ص 1990جامعة بغداد، 
مقدمة اىل جملس كلية القانون،  ،حسام عبد الواحد كامجم، اجلنني وأحكامه يف الفقه االسالمي والقانون، رسالة ماجستري -61

 .158، 1994جامعة بغداد، 
 .558صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، ،،427صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، -62
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الذين يظاهرون منكم تعاىل  ،وقوله(63 وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شـــــــــــــيئاً  قوله تعاىل
، وإنه مىت محلت املرأة ذات زوا وولدت (64 من نســـــــــــــــائهم ما هن أمهاهتم ان أمهاهتم اال الالئي ولد م

يكون النســب هلا ولزوجها أايً كان مصــدر احلمل ســواء من تلقيح صــناعي أو زرع جنني أو غصــب أو زان 
 .(65 إبعتبار إن الولد للفراش
 مكانية نسبة املولود اىل املرأة صا بة البوي ةاثنيا : مد  إ

 أختلف الفقهاء حول هذه املسالة على ثالثة أراء وكما أيط:
ول: إن املرأة صـــــاحبة البويضـــــة وإن مل تكن أمه شـــــرعاً فإ ا ليســـــت أجنبية عنه بل هي مبثابة الرأي األ

 هوحيث إن هذا الوليد  ،عملية اجلزء من الكلوذلك الن علة التحرمي يف الرضـــــاع هي  م من الرضـــــاع،األ
 .(66 من صاحبة البويضة ء ال يتجزأجز 

الرأي الثاين: يرى إنه ال إعتبار للعالقة بني املولود وبني املرأة صــــــــاحبة البويضــــــــة وعملها هدر الترتتب 
حاملة  الرأي ال جيانب روح العدالة، اذ ان صـاحبة البويضـةإن هذا ويذهب الباحث اىل  ،(67 عليه أحكام

 الن التربع به اليثبت احلرمة. مفالفكرة ليست يف تغذية األ للصفات الوراثية،
ومن  ،الرأي الثالث: ذهب اىل أن النســـب يف حالة الرحم املســـتاجر يثبت لصـــاحبة البويضـــة املخصـــبة

ة كاســـــــــاس يإليها أصـــــــــحاب هذا الرأي بقوهلم أبن القرآن الكرمي أهتم ابلعوامل البيولوج االدلة اليت أســـــــــتند
 .(68 رلثبوت النسب واىل هذا ذهب اواز احلمل عن طريق الرحم املستاج

يف أكثر من موضـوع إن االصـل يف االنسـان النطفة وإ ا أسـاس تكوينه وهي  القرآن الكرمي حيث ذكر
خلق االنســـــان من نطفة تعاىل  ذكرها هللا تعاىل يف حمكم كتابه العزيز بقوله ذااملســـــماة ابلنطفة االمشـــــاا،

 تعاىل وقوله ،(70 هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة....تعاىل هوقول ،(69 فاذا هو خصــــــــــــيم مبني
 .(71 إان خلقنا االنسان من نطفة أمشاا...

بيضـــــــــــــــة ملقحًة مباء خيرا بني الصـــــــــــــــلب أي  فهذه االايت تدل على إن االنســـــــــــــــان خلق من نطفة،
والرتائب،وأيضـــــــــاً يدل على ان الولد ينســـــــــب لصـــــــــاحبة البيضـــــــــة اليت خصـــــــــبت مباء زوجها وفقاً للحقيقة 

 .(72 البيولوجية اليت ذكرها القرآن الكرمي

                                                        
 (.78  اآليةسورة النحل: -63
 (.2اآلية :ةسورة اجملادل -64
 .524صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، -65
 .150جمموعة قرارات الدورة السابعة للمجمع الفقهي االسالمي، مصدر سابق، ص  -66
 .594صمصدر سابق،  د.هيام إماعيل السحماوي، -67
 .422صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، -68
 .4 ةاالي سورة النحل: -69
 .67ةسورة غافر:االي -70
 .2ةسورة االنسان:االي -71
 .426صمصدر سابق،  حممد رضا السيستاين، ،522صمصدر سابق،  د.حممد املرسي زهرة، -72
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 الخاتمة 

فقه بعد أن تناولنا موضـــــــــــــوع إجارة الرحم بني الشـــــــــــــريعة والقانون، وبينا أحكامه وكل ما يتعلق أبراء ال
 االسالمي من خالفات وأختالف، فقد توصلنا يف النهاية اىل جمموعة من النتائج والتوصيات. 

 أواًل: النتائج
تطرقت يف  ثي هذا اىل تعريف الرحم ومن مث تعريف اجارة الرحم، لتبني لدى القارئ الكرمي مفهوم  .1

االصـــــــطالحية او الشـــــــرعية أبن اجارة الرحم، وتوصـــــــلنا من خالل التعريفات ســـــــواء كانت اللغوية او 
مفهوم إجارة الرحم هو عقد بني طرفني احدمها الزوا وزوجته اصــــــــــحاب النطفة والطرف األخر املرأة 
صـــاحبة البويضـــة على مدة احلمل أبن تلتزم صـــاحبة البويضـــة بتســـليم الطفل بعد الوالدة ســـاملا اليهما 

 مقابل عوض او بدونه(.
من العقود والتصــــــرفات، وان هنالك فروقاً واضــــــحة بني هذا العقد ميزت بني عقد إجارة الرحم وغريه  .2

 وغريه على الرغم من ان هنالك جمموعة من نقاط التشابه بينه وبني هذه العقود والتصرفات.
بينت موقف الشــريعة االســالمية منه، وتوصــلنا أبن هناك أراء مؤيدة وبعضــها معارضــة ملثل هذا النوع  .3

حاب الرأي املعارض كونه ميس حياة االنســـان وكرامته، وما له من أنر من العقود، واوضـــحنا فيه اصـــ
 نفسية تنعكس على الطفل بعد والدته.

موقف القانون من عقد إجارة الرحم، مل يبتعد كثريا عن موقف الشـــــــــــريعة االســـــــــــالمية من عقد إجارة  .4
قود غري املســــماة وذو الرحم، ويف  اية املطاف أضــــفى عليه الصــــفة العقدية على الرغم من انه من الع

 طبيعة خاصة.
ابلنســــبة لالنر املرتتبة على عقد إجارة الرحم، هو اثبات النســــب، وهناك جدل واســــع من قبل الفقه  .5

 والقانون، ولكن يف النهاية يثبت لصاحيب النطفة والبويضة أي االبوين البولوجيني(.
 ثانيًا: التوصيات.

أت ابالنتشــــــــــار خصــــــــــوصــــــــــا بعد معاانة املرأة من االجناب ان مجاهرة إجارة الرحم من الظواهر اليت بد .1
لالســــــــــــــباب الطبية والبايلوجية، لذا نقرتح اجياد معاجلة قانونية تشــــــــــــــريعية فعالة خلدمة اهداف التطور 

 العلمي يف التكنلوجيا احلديثة مبا يتالءم مع احكام الشريعة االسالمية.
ي الباحث أبن تنشئ مراكز متخصصة تتكون من بعد اجياد احللول التشريعية ملثل هذه الظاهرة، يوص .2

 كوادر طبية موثوق هبا، وحتت اشراف ورقابة الدولة.
يوصي الباحث اجلهات املختصة املعاجلة لعقد إجارة الرحم، ان ختلق موازنة فعالة بني اهداف التطور  .3

 العلمي، وبني جنوح االنسان من هذا التطور.
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