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 وعرفانشكر 
احلوذ هلل الزي أًاس لنا دسب العلن واملعشفة وأعاًنا على أداء هزا الىاجة ووفقين 

 اىل اجناص هزا العول .

أجىجه جبضٌل الشكش واالهحناى اىل كل هي ساعذًً هي قشٌة او هي تعٍذ على 

وأخص تالزكش االسحار , إجناص هزا العول ويف جزلٍل ها واجهحه هي صعىتات 

املششف )أمحذ علً تشٌسن( الزي مل ٌثخل علٍنا تحىجٍهاجه وًصائحه القٍوة  اليت كاًث 

 عىًاً يل يف إمتام هزا الثحث
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 مقدمة:

كوسيمة يحمي بيا نفسو من الوقوع في المحرمات  لإلنسانشرع اهلل سبحانو وتعالى الزواج      

والكبائر , وكذلك كوسيمة لحفظ نسمو ونسبو وىذا االخير الذي يعتبر السبب االول في الزواج 

الشرعي , اال أن االنسان قد يبتمى من اهلل عزوجل بعوائق تحول بينو وبين تحقيق غايتو االولى 

معينة , اال  ألسبابق في امراض او عقم أحد الزوجين من الزواج وتكوين االسرة , وتتمثل العوائ

ان ىذه العوارض قد تكون سبب حل الرابطة بين الزوجين او قد يتجاوزىا الزوجان اما بالتبني 

والتكفل بتربية طفل , واما بعالج , فاهلل عزوجل لم يخمق في ارضو من داء اال ولو عالجو , وىذا 

)تداو فإن اهلل عزوجل لم ينزل داء اال وانزل معو دواء(, وقد  لقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم :

تكون ىذه االدوية اما في اعشاب او عقاقير او حتى عمميات جراحية , وقد ال تحقق ىذه النتيجة 

المرغوبة دائمًا , مما جعل التفكير وبذل الجيود من قبل العمماء لحل ىذا المشكل الذي يشوب 

الى انحالليا في اغمب االحيان , وادى ىذا الجيد من قبل عمماء رابطة الزواج والذي يؤدي 

االجنة الى ابتكار طريقة التمقيح االصطناعي كتقنية يمجأ الييا في حال عدم نفع االدوية , اال ان 

ىذه التقنية قد أحدثت جداًل في مدى مشروعيتيا خاصة وأن البعض يستغميا في اغراض اخرى 

 االنسان. كاالستنساخ والمعب بجينات

اال ان ىذا لم يعق الشريعة االسالمية والقانون في وضع ضوابط تتحكم في ىذه التقنية لكن     

دون المساس او تجاوز في التشريع الذي وضعو اهلل سبحانو وتعالى لنا وىذا باستخداميا كوسيمة 

ل التطرق اليو بين الزوجين فقط دون تجاوز تحقيق السبب الشرعي ليا , وىذا ما سنحاو  لإلنجاب

في دراستنا احكام التمقيح االصطناعي محاولين الغوص في مفيومو وشروطو ورأي القانون والفقو 

 االسالمي فيو.
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وتكمن اىمية دراستنا لموضوع التمقيح االصطناعي في التعرف عمى ماىية التمقيح     

مقيح االصطناعي االصطناعي , حول المقصود بو وانواعو والطرق التي تقام بيا عممية الت

والتعرف عمى موقف القانون العراقي والمواقف العربية والغربية منو وموقف الشريعة االسالمية 

 والضوابط التي وضعتيا ليذه العممية.

ومن اسباب اختيار الموضوع معرفة مدى مشروعية التمقيح االصطناعي خاصة في الشريعة     

راقي , والتعريف بخطوات التمقيح االصطناعي التي يجب االسالمية والقانون , وموقف القانون الع

 االلمام بيا عند المجوء ليذه العممية.

ومن اكثر الصعوبات التي واجيتنا في الدراسة ىي قمة المراجع حول موضوع التمقيح     

 االصطناعي , وخاصة المراجع التي تخص القانون العراقي.

 التالية : وللتفصيل في موضوع دراستنا اتبعنا الخطة

 : ماىية التمقيح االصطناعي . المبحث االول

 : تعريف التمقيح االصطناعي. المطلب االول

 : اساليب التمقيح االصطناعي.المطلب الثاني 

 .: موقف القانون والشريعة االسالمية من التمقيح االصطناعي المبحث الثاني

 : موقف القانون من التمقيح االصطناعي. المطلب االول

 : موقف الشريعة االسالمية من التمقيح االصطناعي . المطلب الثاني
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 المبحث االول

 ماىية التلقيح االصطناعي

في ىذا المبحث الى التعرف عمى التمقيح االصطناعي وىذا من خالل تعريف المقصود سنتطرق 
التمقيح االصطناعي , بو لغةً  وشرعًا وقانونًا ومعرفة انواعو , واالسباب التي تقودنا لمجوء لتقنية 

وبناء عمى ىذا قسمنا ىذا المبحث الى مطمبين يتناول المطمب االول التعريف بالتمقيح 
 االصطناعي , اما المطمب الثاني فيتناول انواع التمقيح االصطناعي.

 المطلب االول

 قانونًا(. –شرعًا  –التعريف بالتلقيح االصطناعي )لغة 

يتكون من كممتين ىما : التمقيح واالصطناعي , سنشرح كل  ىذا المصطمحتعريفو في اللغة : 
 منيما عمى حدة .

التمقيح : التمقيح من المقح وىو يعني لغة : الحميل , والمالقيح : االميات وما في بطونيا من  .1
 (1)االجنة . 

)وىو من المقاح , واصمو لالبل , ثم استعير في النساء فيقال : لقحت اذا حممت , وتجمع عمى 
, قال تعالى : )وارسمنا الرياح (2)القيح , ومعنى المالقيح ما في بطون النوق من االجنة(م

 .(3)لواقح(. 
, مصنوع وصنع : عممو , واالصطناع افتعال من الصنعة وىي االصطناعي:صنعة , يصنعو .2

 (4)اذا سأل رجل ان يصنع لو خاتمًا.اصطنع فالن خاتمًا والكرامة واالنسان,ويقال:العطية 

                                                           
  .115االحكام المتصلة بالحمل فً الفقه االسالمً , د. عائشة محمد سالم حسن , ص ((1
  .115المصدر نفسه , ص ((2
  .22سورة الحجر : االٌة  ((3
  .1التكٌٌف الفقهً والقانونً للتلقٌح االصطناعً ودوره فً اثبات النسب , قطاف شهرزاد , ص ((4
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 تعريف التلقيح االصطناعي في معناه العام شرعاً 

 تعددت التعريفات االصطالحية من قبل العمماء , كل حسب مفيومو لو عمى النحو التالي :

 " انو إدخال مني سميم في العضو التناسمي لممرأة بغير الطريق الطبيعي ". .1

 " ىو نقل المواد المنوية صناعيًا من الذكر الى ميبل االنثى ". .2

انو اجراء عممية التمقيح بين حيوان الرجل المنوي وبويضة المرأة من غير الطريق "  .3

 (1)المعيودة".

)التمقيح االصطناعي ىو التقاء الحيوان المنوي بالبيضة االنثوية داخل جسم االنثى ويكون ذلك 

 عادة في الثمث االعمى من قناة المبيض.

وكذلك عرف بأنو نفوذ الحيوانات المنوية الذكرية في البيضات االنثوية , وعرف ايضًا بأنو التقاء 

 (2)نطفة الرجل ببيضة المرأة بطريقة صناعية او بغير االتصال الجنسي المباشر لغرض الحمل(. 

ى الرحم ومن المعموم ان تخمق الولد انما يكون من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل فيحل ال

وفي ىذا يقول سبحانو وتعالى : )خمق من ماء دافق يخرج من بين الصمب والترائب(, والماء ىو 

المني والمعنى الكمي ان االنسان خمق من مني مدفوق او مصبوب في الرحم والماء ىنا ىو مني 

الماء بأنو  الرجل والمرأة , الن االنسان مخموق منيما , وجعميما ماء واحدة المتزاجيما , ثم وصف

يخرج من بين الصمب والترائب , اي صمب الرجل )فقرات ظيره( وترائب المرأة )اضالع قفصيا 

 (3)الصدري(.

 
                                                           

  .115االحكام المتصلة بالحمل فً الفقه االسالمً , د. عائشة احمد سالم حسن , ص ((1
  .121النظام القانونً لالنجاب الصناعً بٌن القانون الوضعً والشرٌعة االسالمٌة , د. حسٌن هٌكل , ص ((2
  .121المصدر نفسه , ص ((3
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 :تعريف االنجاب الصناعي في معناه العام قانوناً 

نظرًا لحداثة معرفة العالم بمفظ االنجاب الصناعي وما تبع ذلك من احداث ضجة لدى جميع     
وخاصة المسؤولين عن  باألطباءكما احاطت االفراد عامة واالطباء خاصة , نجد ان ىذه الضجة 

لحل االنجاب وعدمو في الدول المختمفة سيما االوربية قد أحاطت بالمشرع وبالفقو القانوني , وذلك 
المشاكل التي تثار عند المجوء الى االنجاب الصناعي سواء كانت ىذه المشاكل خاصة بالمرأة 

ىذه العممية واخيرًا  بإجراءصاحبة البيضة او بالرجل صاحب السائل المنوي او بالطبيب الذي قام 
  (1)بالمركز الذي تمت اجراء العممية بداخمو . 

ونجد ان معظم المشاكل التي يثيرىا االنجاب الصناعي ىي مشاكل قانونية من شأنيا المساس    
, وفي مواجية ىذا التقدم العممي المذىل  لألسرةبالدعائم التقميدية لمبنوة والمساس بالوحدة البيولوجية 

تراف بيذه يخشى بعض الفقو ان يكون القانون قد وقف جامدًا , فيجب عمى رجال القانون االع
المسألة المستحدثة , ومعرفة كيفية التعامل معيا عن طريق التدخل التشريعي لتنظيميا ووضع 
الحدود الفاصمة بينيا وبين االنظمة التي تتشابو معيا في الوسيمة لكنيا تختمف من حيث 

 (2)المشروعية . 

الى المجوء الى الشريعة لم تتطرق القوانين العربية لتعريف التمقيح االصطناعي , بل اكتفت    
 (3)من الناحية الدينية. االسالمية في ىذا , نظرًا لحساسية الموضوع خاصة 

ان حال القانون العراقي كحال بقية القوانين العربية التي سكتت عن التطرق ألحكام التمقيح    
 (4)االصطناعي. 

                                                           
  .116ص مصدر سابق , د. حسٌن هٌكل , ((1
  .117 – 116المصدر نفسه , ص ((2
  .11قطاف شهرزاد , مصدر سابق , ص ((3
دراسة مقارنة فً القانون والشرٌعة االسالمٌة , حٌدر حسٌن  –اشكالٌات اثبات النسب فً صور وفرضٌات التلقٌح الصناعً  ((4

  .133كاظم الشمري , ص
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و في مصر وقاموا اجتيد الفق دالصناعي فمق لإلنجابونظرًا لعدم وجود تعريف جامع مانع      

الصناعي حيث ينظر كل فقيو الى االنجاب الصناعي من زاوية  لإلنجابة دعدبوضع تعريفات مت

 خاصة بو , ومن اىم ىذه التعريفات :

االنجاب الصناعي ىو عممية تجرى لعالج حاالت العقم عند المرأة وذلك بالتحقق من ادخال    

جنبي في عضوىا التناسمي بغير اتصال جنسي , او ىو مني الزوج الى الزوجة او شخص ا

الكشف عن المجيول الذي يتجول بصمت داخل ظممات البطون واالرحام , او الصراع والتكالب 

  (1)بين خمسمائة الف مميون خمية ذكرية في الدفعة الواحدة وبويضة انثوية . 

الصناعي فنجد . )اي الفقو( يصف العممية  لإلنجابوامام عجز بعض الفقو عن وضع تعريف    

التي يتم بيا االنجاب الصناعي ويؤكد ان الحاصل فييا ىو ان تؤخذ نطفة الرجل وتزرع في ميبل 

الزوجة , وىو نفس الذي يحصل في حالة المباشرة الطبيعية بين الزوجين ال فرق سوى االستعاضة 

مناسب من ميبل الزوجة امام الموضع العن عضو الذكورة بمزرقة تزرق بيا نطفة الزوج في 

 (2).العنق

 

 

 

                                                           
  .111ص مصدر سابق , د. حسٌن هٌكل , ((1
  .111المصدر نفسه , ص ((2
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 المطلب الثاني

 طرق التلقيح االصطناعي

 التلقيح الداخلي: –الطريقة االولى 

ىو ادخال الحيوان المنوي الى موضع التناسل من االنثى بتقنية طبية عوضًا عن الجماع    
ثم استخدمت بتقنيتيا الحديثة عمى نطاق  الطبيعي , وفكرة ىذه الطريقة عرفت قديمًا باالستدخال

واسع, وال تزال في عالم الحيوان حيث يكفي مني الذكر الواحد الجيد لتمقيح عشرات االالف من 
االناث , بل تمكن العمماء من تبريد المني وحفظو صالحًا لمتمقيح لعشرات السنين تحت درجة حرارة 

م , 1953الداخمي بتقنيتيا الحديثة عمى االنسان سنة معينة , وقد تم تطبيق فكرة التمقيح الصناعي 
ويالحظ عمى ىذه الطريقة انيا تقوم عمى استبعاد االتصال الجنسي بين الذكر واالنثى كوسيمة 

, كما ان دور الطب فييا وان كان ضروريًا اال انو يقتصر عمى حقن مني الذكر في  لإلنجاب
موضع التناسل من االنثى ليمتقي الحيوان المنوي بالبيضة وتمضي عممية االخصاب والعموق 
بجدار الرحم كما لو كان التمقيح طبيعيًا , ومن ثم فان ىذه العممية تصمح كعالج لعدم االخصاب 

 (1)في اآلتية: 

تموث السائل المنوي , او ضآلة عدد الحيوانات المنوية الفعالة فيو حيث يجمع بطريق االستمناء  .1
اليدوي ثم يعامل بغرض تنقية واستخالص الحيوانات المنوية النشطة ومعالجتيا بمواد تزيد من 

 نشاطيا ثم تحقن في رحم المرأة في فترة اإلباضة.
وافرازات الميبل او عنق الرحم عند المرأة مما يعوق وصول التنافر المناعي بين مني الرجل  .2

الحيوانات المنوية لمبيضة او يؤدي الى ىالكيا فيمزم لتجاوز ىذا الخطر حقن المني بطريق 
 التمقيح الصناعي الداخمي.

في حالة الزوج  العنين او المجبوب فيجمع منيو ان استطاع ان يسيمو , او يؤخذ بطريق  .3
 (2)ستطع , ويحقن في رحم المرأة بالتمقيح الداخمي . الجراحة إن لم ي

                                                           
  .411 – 411االحكام الشرعٌة والقانونٌة للتدخل فً عوامل الوراثة والتكاثر , د. السٌد محمود عبدالرحٌم مهران , ص ((1
  .411, ص المصدر نفسه ((2
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 حاالت التلقيح الصناعي الداخلي:

 التلقيح الصناعي الداخلي لحيوانات الزوج اثناء حياتو : .8
يتم المجوء الى ىذه الوسيمة عندما تكون الحيوانات المنوية لمزوج سميمة واالنابيب عند الزوجة 

الذي يمنع الحمل ىو وجود مضادات ضد الحيوانات مفتوحة والرحم جيد , ولكن السبب 
 المنوية في عنق الرحم.

 التلقيح الصناعي الداخلي بحيوانات الزوج بعد موتو : .7
يقصد بذلك أن تؤخذ الحيوانات المنوية اثناء الحياة الزوجية وقبل الموت , ويحتفظ بيا في 

ن تعمد الزوجة الى استرجاع بنوك المني , وبعد انتياء الحياة الزوجية بموت او طالق بائ
لم تنجب من زوجيا اثناء الحياة الزوجية , واالنجاب  ألنياالمني واجراء التمقيح ليتم ليا الحمل 

  بحيوانات الزوج بعد الوفاة قد يكون اثناء العدة او بعد انتيائيا.
الزوجة بعد انتياء التمقيح بحيوانات الزوج بعد موتو اثناء فترة العدة: يقصد بيذه الصورة ان  . أ

الحياة الزوجية بموت الزوج واثناء فترة العدة , تعمد الى استرجاع مني زوجيا واعادة التمقيح 
 بو ليتم ليا الحمل.

التمقيح الداخمي بحيوانات الزوج المتوفي بعد انقضاء العدة : مفاد ىذه الصورة ان الزوجة بعد  . ب
لزوج منيو في البنك , ارادت ان تأخذ ىذا المني وفاة الزوج وبعد انتياء العدة وذلك بعد حفظ ا

 ليتم ليا التمقيح.
 التلقيح بحيوانات متبرع ال تربطو بالمرأة رابطة الزوجية: .4

في ىذه الحالة يتم تكوين الجنين داخل رحم الزوجة بغير االتصال الطبيعي مع الزوج وسبب 
ت المنوية لو , او وجود تشوىات اجراء ىذه الحالة ىو عقم الرجل الناتج عن قمة عدد الحيوانا

او خمل فييا وعدم قدرتيا عمى اختراق البيضة وىذه النطفة المتبرع بيا من طرف ثالث غير 
الزوجين ساعد عمى وجودىا ظيور ما يعرف حاليًا باسم بنوك المني المنتشرة في كثير من 

   (1)البالد االوربية والواليات المتحدة االمريكية وغيرىا . 

 

 
                                                           

  وما بعدها. 131د. حسٌن هٌكل , مصدر سابق , ص ((1
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 التلقيح الصناعي الخارجي : –ريقة الثانية الط

يتم في ىذه الحالة جمع الحيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم في أواني او انابيب او رحم     
صناعية , حيث تؤخذ بويضات ناضجة من المبيض بع تنشيطو بواسطة ابر او حقن ىرمونية 
وتوضع في انبوب خاص يحتوي عمى سائل فسيولوجي مناسب , ثم تضاف اليو حوينات منوية 

ثنائية الخمية  –النطفة االمشاج  – يحصل التخصيب , وعندما تصبح الزيجة تىطازجة وتترك ح
 او رباعيتيا , تنقل البويضات الممقحة عن طريق الميبل الى داخل الرحم العموق.

ويمكن عزل النطفة االمشاج وخزنيا في ثالجة خاصة لفترات متراوحة من الزمن تحت درجة     
لى رحم االم او رحم مستأجرة في الوقت المناسب , فقد ال تكون االم معينة من الحرارة , ثم نقميا ا

فيتم االتفاق مستعدة فسيولوجيًا او حتى نفسيًا او اجتماعيًا الستقبال البويضة الممقحة داخل رحميا 
الزوجة رحمًا غير رحميا , وىذا  –عمى موعد آخر يضمن نجاح العممية وكذلك قد تختار االم 

وقت مناسب لالم البديل التي توافق احتضان البويضة الممقحة لمزوجين بزراعتيا يحتاج الى تعيين 
البويضة  –االمشاج  –مستقباًل االحتفاظ بالنطف  باإلمكانداخل رحميا وىذا يعني انو سيصبح 

اخل )بنك( لفترات طويمة في بعض مراكز معالجة العقم واالستفادة منيا في دلزوجين ما  –الممقحة 
 (1)وقت الحق. 

 وبناءًا عمى ذلك يمكن القول ان التمقيح الخارجي يستمزم تدخاًل طبيًا عمى مرحمتين :

االولى: تسبق سحب بويضات المرأة من المبيض , ولزيادة فرص النجاح وتقميل مرات التدخل يتم 
 تنشيط عممية التبييض تنشيطًا صناعيًا , وذلك باعطائيا جرعات ىرمونية.

الثانية : تكون بعد اجراء عممية تمقيح البويضة االنثوية بالنطف الذكرية في انبوب االختبار , حيث 
حم المرأة لكي يكون جاىزًا الستقبال البويضة الممقحة , وقبل عممية الزرع مباشرة يجب اعداد ر 

 (2)تجري معالجة الرحم معالجة ىرمونية. 

                                                           
  .61التلقٌح الصناعً بٌن العلم والشرٌعة ,د. سعٌد كاظم العذاري , ص ((1
  .16 – 15قطاف شهرزاد , مصدر سابق , ص ((2
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 ويمجأ الى ىذا النوع من التمقيح والذي يسمى احيانًا بالتخصيب االنبوبي في بعض الحاالت وىي:

 استعمال اشعة الميزر.تمف بوقي الرحم بصورة ال ينفع معيا العالج بما في ذلك  .1

 ضعف الحيوانات المنوية. .2

 مميون. 22انخفاض عددىا عن  .3

 وجود مضادات ليا داخل السائل الميبمي. .4

 بطء حركة النطف. .5

نفور سوائل عنق الرحم المعابية من الحيوانات المنوية وعرقمة حركتيا نحو فتحة االنابيب  .6

 ارجًا وداخل االنبوب الصناعي.الرحمية لتمقيح البويضة فميمتجأ الى تخصيب البويضة خ

 اسباب غامضة ومجيولة. .7

اصابة الزوجة ببعض االمراض التي ال تساعدىا عمى الحمل , فتمقح البويضة بمني الزوج , ثم  .8

 توضع في رحم بديل.

 االورام البطانية الرحمية. .9

 تقاعس االنابيب الرحمية عن القيام بوظائفيا كاممة. .12

 (1)ات ناضجة في الوقت المناسب. امتناع الحويصمة من اطالق بويض .11

 

 

 

                                                           
  .61 – 61, ص , مصدر سابقد. سعٌد كاظم العذاري ((1
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 المبحث الثاني

 موقف القانون والشريعة االسالمية من التلقيح االصطناعي

 المطلب االول

 موقف القانون من التلقيح االصطناعي

 موقف القانون العراقي : -اوالً 

المادة االولى / ان القانون العراقي لم يتطرق الى ىذه الحاالت مطمقًا , ولكن بالرجوع الى      

والتي نصت عمى : )اذا لم يوجد  1959لسنة  188الفقرة الثانية من قانون االحوال الشخصية رقم 

نص تشريعي يمكن تطبيقو فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص ىذا 

 القانون(.

فقو الشريعة االسالمية لبيان وبيذا نجد ان المادة المذكورة تشير الى امكانية الرجوع الى    

مشروعية الحاالت والحصول عمى استفتاء بذلك وربط ىذا االستفتاء مع اوراق الدعوى وجعمو سببًا 

 (1). من اسباب الحكم

 

                                                           
 بالرابط : لألنترنتمتاح على الشبكة العالمٌة  ((1

https://porums.alkafeel.net/showthread.php?t=77654  
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 موقف القوانين العربية: -ثانياً 

لم تتطرق اغمب القوانين العربية لتنظيم موضوع التمقيح االصطناعي خاصة من حيث تحديد     

مفيومو وماىيتو , بل اكتفت بالرجوع الى الشريعة االسالمية في احكامو وىذا نظرًا لحساسية 

الموضوع , خاصة انو جاء من عند الغرب , وتفاديًا لما قد يحدث عن ىذا من تجاوزات لعقيدتنا 

خرى االسالمية , اال ان ىناك بعض التشريعات العربية قد اشارت اليو عمى غرار الدول الغربية اال

كالتشريع المصري والمبناني والبحريني واالردني , اذ يمكن ان يكون السبب في ىذا لتعدد االديان 

 في ىذه الدول حيث ال يمكن بناء نظام تشريعي عمى اسس اسالمية لغير المواطنين المسممين.

و في ومن الدول التي نظمت موضوع التمقيح االصطناعي نجد ان القانون الميبي حيث اتج     

المعدل  1972لسنة  175البداية الى تجريم التمقيح االصطناعي بكل صورة وذلك بموجب القانون 

مكرر : لكل من لقح امرأة تمقيحًا صناعيًا بالقوة او  4-3لقانون العقوبات حيث جاء في المادة 

ة سنوات التيديد او الخداع يعاقب مدة ال تزيد عن عشرة سنوات وتكون العقوبة ال تزيد عن خمس

اذا كان التمقيح برضاىا , وتزداد العقوبة بمقدار النصف اذا وقعت الجريمة من الطبيب الصيدلي 

  (1)او قابمة او احد معاونييم . 

 

                                                           
 512مقارنة( , سٌف ابراهٌم المصراوة , صالتكٌٌف الجرمً والقانون للتلقٌح الصناعً دون رضا احد الزوجٌن )دراسة  ((1

  وما بعدها.
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اضافة الى القانون الميبي نظم القانون التونسي شروط التمقيح االصطناعي في الفصمين الرابع    

بالطب االنجابي, وجرم حالة التمقيح االصطناعي في المتعمق  2221لسنة  93والخامس من قانون 

انعدام رضا الطرفين, او تدخل متبرع في العممية بين الزوجين ووضع ليا عقوبات , بالحبس 

 لخمس سنوات او غرامة قدرىا عشرة االف دينار.

ولقد جاء في التشريع االماراتي والسعودي بين عقوبات عمى اذا ما تم التمقيح بدون رضا احد    

 (1)الطرفين او تدخل متبرع في العممية . 

 موقف القوانين الغربية: -ثالثاً 

التمقيح االصطناعي لذلك بدييي ان قطعوا باعتبار ان المجتمع الغربي ىو منبت ومنشأ فكرة     

اشواطًا في تطوير ىذه التقنية والتحكم فييا , سواء عمى الصعيد الطبي او التشريعي خاصة مع 

التي تكمفيا ىذه  الباىظةاالقبال الكبير عمييا من طرف الفئات المحرومة من الذرية , رغم المبالغ 

ل ولما كان المجتمع الغربي مجتمع براغماتيًا عممانيًا العممية , إذ في سبيل االنجاب تيون االموا

كما يتاجر في  باألجنةتسيره المادة وال تحكمو العقيدة فقد زاغت بيم االىواء حتى اصبحوا يتاجروا 

المتاع المادي في االسواق , ويتبرع بعضيم لبعض بالنطف والبويضات ويستأجرون االرحام كما 

وال  لألسرةيح بين المتخادنين , واقروا نسب حمميا , ولم يعد بذلك تستأجر المحالت واجازوا التمق

نحو ربع مميون طفل ال يعرف وال لممومة كرامتيا وحرمتيا وقدسيتيا , وأضحى بذلك  لألبوة

 (2)اصميم.

 
                                                           

  وما بعدها. 513, ص, مصدر سابق سٌف ابراهٌم المصراوة  ((1
  .14, ص والقانون الوضعً( , زبٌدة اقروفة التلقٌح االصطناعً )دراسة مقارنة بٌن الفقه االسالمً ((2
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 1992ولقد جاء كذلك في قانون االخصاب البشري وعمم االجنة البريطاني الصادر في     

لموافقة الخطية لمزوجين , اما في الواليات المتحدة االمريكية فقد اجازت فاشترط ليذه العممية ا

ليذه القوانين التمقيح االصطناعي في ما بين الزوجين ومن القوانين الغربية التي جاءت مخالفة 

الغربية , نجد ان القانون االيطالي قد حرم عممية التمقيح االصطناعي ووضع عقوبة السجن لمدة 

 سنة لمزوجين.

بالتمقيح اال لزوجين ذكر وانثى واثناء حياتيما وفي من يسمح ليما اما في فرنسا فال يسمح    

من سنتين اما االميات العازبات  ألكثر, او بين خميمين تجمعيما عالقات حرة ومستمرة  باإلنجاب

 والشواذ فال يستفيدون من ىذه التقنية.

, تاريخ صدور قانون االخصاب  1994وىذا الوضع مخالف تمامًا لما استقر عميو القضاء قبل    

الصناعي , اذ كان الطفل الذي يولد من نطفة اجنبي لزوجين يجمعيما زواج شرعي يكون ابنًا 

 (1)قانون مدني(.  112شرعيًا لمزوج )المادة 

ممية التمقيح االصطناعي شريطة ان يكون اجاز ع 1992وفي القانون االلماني الصادر عام    

 لإلنجاببين الزوجين واثناء حياتيما , اما ما جاء في القانون االسباني فقد شرع ىذه االداة كطريق 

 (2)عمى أن يكون قد استنفذ الزوجين كل طرق العالج من العقم مسبقًا . 

 

                                                           
  .31قطاف شهرزاد , مصدر سابق , ص ((1

 .142حٌدر حسٌن كاظم الشمري , مصدر سابق , ص (2)
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 المطلب الثاني

 موقف الشريعة االسالمية من التلقيح االصطناعي

مما سبق ذكره في البحث ان اساليب التمقيح االصطناعي قد اختمفت وتعدت , ولضرورة ىذه     

االداة لعالج العقم الذي يصنف كمرض , ىذا االخير الذي جاء في سنة النبي )صمى اهلل عميو 

ث وسمم( ضرورة لمتداوي والعالج منو لقولو " من تداوى بحالل اهلل كان لو شفاءه" , من ىذا الحدي

يتنافى فيو ليا , وبما نستخمص ان التداوي في الشريعة االسالمية ال بد منو عمى ان ال تخل بما 

ان موضوع التمقيح االصطناعي صادر من الغرب قد نجد فيو العديد من التجاوزات لمبادئ ديننا 

بط االسالمي , ىذا ما استند عمى الضرورة االحاطة بالموضوع من الناحية الشرعية ووضع ضوا

واسس من قبل العمماء والفقياء بتحديد االساليب التي ال تتنافى مع شريعتنا , وىذا بأن ال يخرج 

التمقيح عن الزوجين المرتبطين بعقد زواج شرعي , واثناء حياتيما أي ان تكون النطفة من الزوج 

 (1)والبويضة من الزوجة دون تدخل طرف ثالث . 

محفوظ بعد فراق الزوجية بالطالق او وفاة او غيرىما , إذ يمنع فال يكون التمقيح االصطناعي بماء 

 (2)بنوك المني ألي سبب من االسباب.شرعًا االحتفاظ بالمني من الزوج , وال يسمح بقيام ما يسمى 

 
                                                           

  .25, ص مصدر سابققطاف شهرزاد ,  ((1
  .61احكام الزوجٌة واثارها فً قانون االسرة الجزائري , العربً بلحاج , ص ((2
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لما قد يستغل ىذا في امور الميراث والتركات واختالط االنساب , وقد يؤثر كذلك عمى صحة 

 طول مدة تجميد النطف ويصبح االمر من وسيمة عالج الى وسيمة مرض.المولود او امو من جراء 

في حدود الرابطة الزوجية واثناء قياميما , اي انو حتى في  لإلنجابكما ان تحديد ىذه الوسيمة    

الطالق وبكل صورة ال يجوز االخذ بيا الن الزوج يصبح اجنبيًا ىنا , وىذا حفاظ عمى االنساب , 

فاذا حدث وان خرج الزوجين عن الصور المشروعة التي حددىا , ولقحت الزوجة بمني رجل غير 

ني اجنبي عنيا او شتمت لقيحة في رحميا , قد دخمت في باب زوجيا , او لقحت بويضة امرأة بم

 (1)تجاوزات الشريعة االسالمية والتحريم , اللتقاء ىذه االساليب بالزنا . 

جاء في قرارات مجمع الفقو االسالمي في دورتو الثامنة بمكة المكرمة بشأن التمقيح  دولق   

من اساليب التمقيح االصطناعي الذي يكون االصطناعي واطفال االنابيب وحول االسموب السابع 

فيو زرع لقيحة الزوجين في رحم زوجة اخرى لو , لوجود عمة ما في رحم الزوجة صاحبة البيضة , 

انو جائز عند الضرورة مع االشارة من قبل اعضاء المجمس الى بعض المالحظات حولو منيا : 

حمل وتنجب توأمين يتعذر معرفة كل منيما انو قد تحمل في وقت زرع المقيحة الزوجة المتبرعة بال

ممين وكذلك في ىذا ال يعرف الى اي ام ينسب ب, او تموت عمقة او مضغة احد الحالى زوجة ينس

 (2)ىذا ما يؤدي الى التباس في االحكام.مما يؤدي الى اختالط االنساب من جية االم , 

 

 
                                                           

  .113, الحمل ارثه , احكامه وصوره المعاصرة بٌن الشرٌعة والقانون , ص عٌسى امعٌزة ((1
  .26قطاف شهرزاد , مصدر سابق , ص ((2
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وبعد المشاورات بين اعضاء المجمس واستشارات المتخصصين حول ىذا قرروا ان التمقيح 

الطريقتين اما بحقن نطفة الرجل في الموضع المناسب  بإحدىاالصطناعي بغية االستيالد يكون 

 لمزوجة )التمقيح الداخمي(.

 لتمقيح الخارجي(.او بتمقيح نطفة الرجل وبويضة زوجتو في انبوب اختبار ثم تزرع في رحميا )ا

, وىو الطبيب  ألجنبيواضافة عمى ىذا ما تصحبو ىذه العممية من كشف لعورات كال الزوجين 

وكذلك لما تثيره من شكوك حول اختالط في النطف , عند القيام بالعممية او االحتفاظ بيا دون عمم 

مترددًا في جواز ىذه  اصحابيا , وفي ىذا قال الشيخ احمد ازرقا : " وانني كنت في سابق اجوبتي

 الصورة , التي تبدو مبدئيًا جائزة شرعًا , وكان تردي فييا من ثالث نواح :

من ناحية غموض نتائج التجربة ومن حيث احتمال ارتفاع نسبة التشوه , وكذلك احتمال تأمينيا  -

 الى امراض اخرى .

 ير المني او البيضات.من جية كونيا صالحة الن تكون ذريعة لمفساد والشك في االنساب بتغي -

 كل تمقيح اصطناعي يستمزم لكشف العورات. -

من ىذا يبقى لنا القول ان عممية التمقيح ال يمجئ ليا اال لمضرورة القصوى , وحين استنفاذ كل 

  (1)طرق العالج االخرى , ووجود كفاءة اخالقية خاصة لمطبيب الذي يقوم بالعالج. 

 
                                                           

  .21 – 27 – 26قطاف شهرزاد , مصدر سابق , ص ((1
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 التداوي منو امران :ومما يوجب العمل عمى عالج العقم و 

 (1) ان الشريعة االسالمية ال تجيز التبني مصداقًا لقولو تعالى : " وما جعل ادعياءكم ابناءكم". .1

يؤدي العقم الى قمة عدد المسممين , مع ان رسولنا يحثنا عمى التكاثر بقولو " تزوجوا الولود  .2

 الودود فإني مكاثر بكم االمم يوم القيامة " , ىذا من ناحية .

ومن ناحية اخرى , انو ما دام الشخص قد انجب او يمكن لو ان ينجب بالعالج والمساعدة 

بو اهلل عزوجل الذرية وىو عقيم الطبية المشروعة , فان ذلك يعني انو ليس بعقيم , إذ كيف يي

االنجاب حتى بالمساعدة الطبية , اما اذا كانت  ؟ فالرجل العقيم ىو الذي يستحيل عميو 

الطبية )العالج( يمكنيا تذليل العقبة التي تحول بينو وبين االنجاب بطريق مشروع المساعدة 

 (2)فميس في ىذا خرق لقوانين الطبيعة او خروجًا عمى الدين او تحديًا لممشيئة االليية . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .4االحزاب :  ((1
  .161 – 167وسائل االخصاب الطبً المساعد وضوابطه , فرج محمد سالم , ص  ((2
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 الخاتمة :

في االخير وفي ختامنا لموضوع احكام التمقيح االصطناعي , الذي يعد موضوع من       

مواضيع العصر الحالي ىذا النتشاره في جميع انحاء العالم والذي يحل مشكل او مرض 

عويص وىو العقم , نستخمص من دراستنا لو الى جممة من النقاط سنستدرجيا عمى النحو 

 التالي :

ضوع عرف قديمًا بما يسمى االستدخال , ولقد عولج من قبل التمقيح االصطناعي كمو  .1

 العديد من الفقياء مسبقًا عمى ىذا االساس.

عممية التمقيح االصطناعي تتم بحقن ماء الرجل في رحم المرأة , او دمج كل من منيو  .2

 وبويضة المرأة ثم زرعيا فييا , وىذا عمى نوعيو .

المباحة طبعًا , كحل اخير  بأساليبيااالصطناعي  اعتبرت الشريعة االسالمية عممية التمقيح .3

لعالج العقم , وىذا خوفًا من ما يعرف باختالط االنساب فيو , واحتياط منو خاصة لما في 

ىذا الموضوع من حساسية حول موضوع مصير المقيحات المتبقية بعد اجراء العممية , 

 ب فييا.ومدى امانة االطباء في التخمص منيا بعد ذلك وعدم التالع

لم يرد في القانون العراقي نص حول موضوع التمقيح االصطناعي , اما القوانين العربية  .4

فبعضيا اشارت اليو وبعضيا لم تتطرق اليو , واختمفت مواقف القوانين الغربية حول التمقيح 

 االصطناعي.

 لمتمقيح االصطناعي خطوات وضوابط يجب مراعاتيا في ما يخص الزوجين او القائمين .5

 بعممية التمقيح.
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

حسين ىيكل , النظام القانوني لالنجاب الصناعي بين القانون الوضعي والشريعة االسالمية  -1

 .2227, دار الكتب القانونية , 

 التمقيح وفرضيات صور في النسب اثبات الشمري , اشكاليات كاظم حسين حيدر -2

 .2212,  والشريعة القانون في مقارنة , دراسة االصطناعي

 . 2212اقروفة , االكتشافات الطبية البيولوجية واثرىا عمى النسب , دار االمل ,  زبيدة -3

, الطبعة االولى منشورات  والشريعة العمم بين الصناعي , التمقيح العذاري كاظم سعيد -4

 . المركز العالمي لمدراسات االسالمية 

 الزوجين احد رضا دون الصناعي لمتمقيح والقانون الجرميسيف ابراىيم المصراوة , التكيف  -5

 .2215دراسات عموم الشريعة والقانون , العدد الثاني ,  (مقارنة دراسة)

عائشة احمد سالم حسن , االحكام المتصمة بالحمل في الفقو االسالمي , الطبعة االولى ,  -6

 .2228مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع , 

بدون طبعة , دار ىومة ,  الجزائري االسرة قانون في واثارىا الزوجية , احكام بمحاج العربي -7

  .2213لمطباعة والنشر والتوزيع , 

والقانون, مذكرة  الشريعة بين المعاصرة وصوره احكامو,  ارثو الحمل,  امعيزة عيسى -8

 .2226 – 2225ماجستير في العموم االسالمية , 
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ائل االخصاب الطبي المساعد وضوابطو , دراسة مقارنة بين الفقو فرج محمد سالم , وس -9

 , مكتبة الوفاء القانونية. 2212االسالمي والقانون الوضعي , الصيغة االولى , 

النسب ,  اثبات في ودوره االصطناعي لمتمقيح والقانوني الفقيي التكييف,  شيرزاد قطاف -12

 .2216 – 2215رسالة ماجستير , 

والتكاثر,  الوراثة عوامل في لمتدخل والقانونية الشرعية ميران , االحكام عبدالرحيم محمود -11

 كمية الشريعة والقانون , اسيوط.

 مواقع االنترنت:

12-  https://porums.alkafeel.net/showthread.php?t=77654 

 

 


